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 #جلسه_اول

 الله الرحمن الرحیم بسم

 مقدمه
وز گذشت، فرض کنیم در یک جایی بنشینیم و با هر یک از دوستان که عالقمند بود، راجع به آن چیزهایی که در طول ر

ای که من با برخی بهتر منعقد شود. ]طبق[ تجربه هابحثوجو کنیم تا یک مقدار این پرس هاآنو گفتگو کنیم؛ راجع به بحث 
یی را در همین هابحثانشگاه صنعت شریف داشتم و جاهای دیگر که من رفتم و همکاران و دوستان دیگر شما، دانشجویان، د

بحث پیش برود من احساسم این است که یک وزن  هامراقبتبا این  ای که با هم خواهیم داشتراستا ارائه کردم، اگر در این دوره
ی دوستان پیش یقی از مباحث فلسفه اسالمی برابسیار خوبی از فلسفه اسالمی و یک برداشت تقریبًا روشن و شفاف و تقریبًا عم

خواستم عرض یمی دیگر قرار بدهند. این مقدمه اول که هابحثها را مبانی کارهای خودشان در یناتوانند یمخواهد آمد و 
 کنم. 

که پیش ده شکمی متفاوت بود، ولی اآلن دیگر متعارف  هابحثدر گذشته مقدمه دوم این است که دوستان اطالع دارند 
دهد. یکی تاریخ آن علم است و یکی فلسفه آن علم است. یماز ورود به هر دانشی، دو علم مباحث پیرامونی آن دانش را سامان 

خواهیم ورود کنیم این یماند؛ ما مثاًل در خصوص خود فلسفه اسالمی که اآلن به این سمت و سو رفته هادانشبینید در همه یم
خواهم دوستان توجه داشته باشند که چنین یمقط فخواهم در این حوزه ورود کنم؛ ینمقرار بدهیم. من  دو را باید مورد توجه

ر هر دحجمی از مباحث پیش از ورود به فلسفه اسالمی وجود دارد. یکی بحث تاریخ فلسفه اسالمی است؛ یعنی تاریخ علم 
مطرح کنیم ولی به لحاظ فضایی که ما در آن  ترمفصلها را ینا ای و در بحث ما تاریخ فلسفه اسالمی. من دوست دارمرشته

 ی اصلی خودمان برسیم.هابحثخواهیم زودتر به یمهستیم 

 هاهای مطالعه تاریخ دانشروش
آن دانش  پرداخت تاریخی در هر دانشی به سه شکل ممکن است. یکی که در میان ما خیلی مرسوم بوده تاریخ دانشمندان

ها در فضاهای خودمان زیاد داریم؛ ولی این سطح اول پرداخت تاریخی به یک دانش ینگاراین جور تاریخو علم است. ما از 
 است.

سطح دوم پرداخت تاریخی به یک دانش مثل همان فلسفه اسالمی که محل بحث ما است تاریخ خود علم است. در 
شود؛ این علم مثل یک پدیده از کجا یمآن علم بیان ی مربوط به یک دانش در قالب تاریخ هاآموزشفضاهای غربی بسیاری از 

تکون پیدا کرده، مسائلش چطور شکل گرفته، چند مرحله طی کرده، تطوراتش چیست، ادوارش چیست و اآلن در کجا قرار دارد. 
های بسیار قشنگ و زیبایی دارد، انسان وارد عمق یفضاسازگونه بررسی تاریخی یک علم بسیار مفید است؛ یعنی اصاًل یک این
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ها را علم حساب یناای از این دست مباحث بودند، اما متأسفانه اصاًل شود. در فضاهای ما با اینکه بزرگان ما گنجینهیممباحث 
دارد، اما  هاگزارهن دست کردند. شما اگر نزد یکی از بزرگان فلسفه اسالمی بنشینید ]خواهید دید که[ ذخایر عظیمی از ایینم

شود. ولی به تدریج این فضاها جدی شده است. ما هنوز یک کتاب جدی در تاریخ فلسفه ینمها علم تلقی ینا]در نگاه او[ 
کنم که بین پرداخت اول و یم]در این زمینه[ خدمتتان عرض  کتاباسالمی با این نگرش نداریم. من ان شاء الله تعدادی 

تاریخ فلسفه غرب کاپلستن را نگاه کنید، ببینید به  هایی داریم[. مثالً ند. ولی در فضاهای غربی ]چنین کتابپرداخت دوم هست
را خواند احساس یک نوع تسلط بر مسائل هم  هابخشچه شکل عمل کرده و چطور جلو رفته است. یعنی آدم بعد از اینکه این 

باحث در تطورات تاریخی است. این نوع دوم پرداخت تاریخی به یک علم کند. صرفًا یک نگاه تاریخی نیست؛ یعنی طرح میم
 است.

شود ]و می یک پرداخت و نگاه سومی هم وجود دارد که شهید مطهری به آن توجه کرده و البته در جاهای دیگر نیز دیده
شان داد. خیلی عالقمندی ن ی مباحث فلسفه و تاریخ مسائل فلسفههابحثعبارت است از تاریخ مسائل یک علم[. ایشان در 

ید بزرگ در ی دیگر چه تحوالتی را طی کرده تا به این مرحله رسیده است. بسیاری از اساتهابحثیعنی یک مسئله جدای از 
کنند ]به دو روش ممکن است عمل کنند:[ یک وقت به خود موضوع یمی مختلف وقتی یک موضوعی را مطرح هارشته

گویند یش را میهاجوابکنند، یش را بیان میهاچالشدهند، ه میی آن را ارائهااستداللکنند، یمرا طرح مسئله  پردازند. مثالً یم
کند. ما از این یمن کند تحوالت تاریخی آن را هم بیایمای که مطرح رسند. اما یک وقت نه، استاد مسئلهیمو به یک نتیجه 

کردند که بسیار اثرگذار است. مثاًل ما در یمیم. عزیزانی بودند اینطور بحث ی فقه و اصولیمان هم داشتهابحثدست اساتید در 
های تاریخی آن ـ از ادیان یشهرد، خواست بحث خمس را مطرح کنیمخدمت یکی از بزرگان فقه بودیم، ایشان هنگامی که 

شود که انسان خیلی یمبسیار زیبایی ابراهیمی گرفته تا روایات اهل بیت علیهم السالم ـ را جستجو کرده بود. یک فضاسازی 
خواهد بکند. این هم فضای سوم از پرداخت تاریخی. مثاًل یمتواند بفهمد این روایات ناظر به چیست و چکار یمراحت 

گونه پیش ببرد. در را این هابحثدرخصوص فلسفه اسالمی، شهید مطهری در آثار فلسفی خود خیلی اظهار عالقمندی کرده که 
گوید یک نحوه یمکند، طبیعتًا وقتی نظرات مختلف را یمیشینیان ما نیز هست. صدرالمتألهین در اسفار هر بحثی را مطرح آثار پ

پیگیری بشود  ای کامالً که به نحو تاریخی یک مسئلهخواهد ـ یعنی اینیمبیان تاریخ آن مسئله است. اما آن طور که انسان واقعًا 
ما با شمثاًل وقتی  چگونه تولید شده ]بحث نکرده است[. هاجوابچطور پیدا شده و  هاچالشاینکه  ـ ]بیان نشده است[؛ درباره

بینید مسئله وجود ذهنی پدید آمده ، چندین چالش ]پیرامون آن[ مطرح شده و یمکنید یمبحث وجود ذهنی در فلسفه برخورد 
شود چه زمانی این چالش یمبه نحو تاریخی پی بگیرید معلوم  ی مختلف ]به آن داده شده است[. اگر شما همین راهاجواببعد 

بسیاری از مباحث  دقیقًا ناظر به چه چالشی هست. همچنین از خلط هاجوابداده شده، و این  هاجواببه وجود آمده، چرا این 
 شود. یمجلوگیری 
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 منابع بحث تاریخ فلسفه اسالمی
ست و هم در اکه خیلی جاافتاده « حنا الفاخوری»نوشته « جهان اسالمی درتاریخ فلسفه . »1منابع این بحث عبارتند از 

« تاریخ فلسفه اسالمی. »3؛ «هانری کوربن»نوشته « تاریخ فلسفه اسالمی. »2شود؛ یماز آن استفاده  هادانشگاههم در  هاحوزه
و تاریخ  ا حدودی مابین تاریخ فالسفهکه جامعة المصطفی به قلم چند تن از اساتید منتشر کرده است. روش این سه کتاب ت

ان این که تاریخ فالسفه است یعنی تاریخ دانشمند« آقای حسینی کوهساری»نوشته « تاریخ فلسفه اسالمی. »4فلسفه است. 
ین ترتهبرجسکه جدیدًا مؤسسه امام خمینی منتشر کرده و خیلی بهتر شده است؛ یعنی « تاریخ فلسفه اسالمی. »5علم است. 

کنم اآلن جلد سوم یمی امروزین مورد بررسی قرار داده است. فکر هاتوقعهای فلسفه اسالمی را ذیل چندین مقاله، با یتشخص
ی کاملی هاکتابها هیچ کدام یناآن هم منتشر شده باشد. این کتاب یک مقدار وارد بحث تاریخ مسائل فلسفه هم شده، ولی 

 نیستند. هابحثدر این 

 فلسفه فلسفه اسالمی فلسفه های مضاف و
ی از سطح باال و کالن به یک دانش، هانگاهکنند. یعنی یمبازی  هادانشی مضاف اآلن نقش بسیار کلیدی در هافلسفه

گیرد. چون در خود دانش، یک چیزی موضوع است و آن دانش به آن یمیعنی خود دانش محور یک سری از مطالعات قرار 
شود. یممطرح  هاپرسشه مضاِف به آن دانش، خود آن دانش موضوع گفتگو است و در آن انواع پردازد. اما در فلسفیمموضوع 

1ما در فلسفه اسالمی هم به چنین چیزی نیاز داریم.  

                                                           
ع فضاهای ی ما هم به تبهادانشگاه. در فضاهای حوزوی ما یک ویژگی بسیار جدی وجود دارد که در فضاهای غرب خیلی ضعیف شده و در 1

تدا شروع شود، فقه و اصول ]و هر درس دیگری را[ از ابغربی جدی است، البته نه به آن مقدار که در غرب است. فرض کنید شخصی که طلبه می
گوید ]عصر[ این مسائل فلسفی گذشته و من از اینجا صی در فلسفه نمیکند. چنین شخکند به خواندن و تمام فرایندهای اجتهادی را از طی مییم

حوالت در آسیب آن هم کند بودن آن است. علت اینکه تزایی است و شروع می کنم. این حرف اصاًل در حوزه مطرح نیست. این مطلب مهم و آسیب
تا این مشکل ]گردد[؛ البته این یک مبنای اساسی هم دارد. اما ما باید به یک روشی برسیم حوزه خیلی کند است از یک جهت ]به این مطلب برمی

ها برنگردند یم. اینمور فعالیت محض[ در امتدادهای فلسفه کنام که ما باید بخشی از متعلمین فلسفه را ]مأحل شود[. خود بنده به این نتیجه رسیده
ی متعدد امتداد هادانشها فلسفه را در ی فلسفی ]شامل[ مبانی فلسفه ]در اختیارشان قرار گیرد[ و سپس آنهابستهو از اول شروع کنند؛ یعنی یک 
خوانند یمه فلسفه گویم این آسیب دارد؛ یعنی مثاًل از هر صد نفری کمیگونه بوده است و بنده از قدیم این هاحوزهبدهند. ولی روش آموزشی در 

بینید مثاًل اگر قرار باشد تحوالت شگرفی یمکند و لذا یمکنند. این روش از ابتدا شروع یزش میرخاطر فضای طوالنی و موسع، تعداد بسیار زیادی به
برم[. ن بحث را از اینجا به بعد پیش میمست و معتقدند تا اینجا ]بحث[ شده و تمام شد ]و گونه نیدهد. اما در غرب اینیمرخ بدهد در این فضا رخ 

ها را بسط بدهیم یناگونه افراد نیاز داریم. اگر کنند. ما به اینیمها شروع یشهرگردند و از یمای براندیشمندان در غرب اینگونه نیستند و عده همهالبته 
ها که از یک نبوغ باالیی یبرخداشته باشند، یا دست کم  هاسرشاخهه غربی بسط پیدا کند و دوباره یک مطالعه از بنیاد تا ین ]روش[ در فضای اندیشاو 

هم این کار را  ی بسیار فرهیخته در غربهاذهنبرخوردار هستند این کار را بکنند ]تحوالت شگرفی را پدید خواهد آورد[، اما حتی بسیاری از 
 بریم. کنیم و جلو مییشان این است که مباحث قبلی[ گذشته و تمام شده است و ما از این به بعد را فضاسازی میکنند. ]مبناینم
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تحوالت »و « فلسفه چیست»ه فلسفه اسالمی مطرح کرد، بحث  در فلسفتوان اجماالً ترین مسائلی که میاز مهم
ها خیلی نقش دارد. یعنی اگر انسان از تطور واژگان فلسفه غفلت بکند دچار اشتباهات ینااست؛ « اصطالحات فلسفه تا به امروز

له تحول و تطور داشته بسیار فاحش دچار خواهد شد. ما باید توجه داشته باشیم که مثاًل از دوره یونان تا اآلن واژه فلسفه چند مرح
گوییم فلسفه، مرادمان چیست و وقتی در دنیا مستقر است و وقتی ما می و چند بار معنای مختلف پیدا کرده و اآلن بر روی چه

ها یناگویند فلسفه، مرادشان چیست؛ فلسفه اولی و آنچه مصطلح مد نظر ما است چیست، موضوع فلسفه چیست. می
م متفاوت هفلسفه  ی فلسفه فلسفه است ]و اثر آن این است که[ مثاًل با در نظر گرفتن معانی مختلف فلسفه، موضوعهابحث

 خواهد شد.

ی فلسفه هابحثگیرد روش کار در آن دانش است. در یمی مضاف صورت هافلسفهی مهمی که در هابحثمثاًل یکی از 
روش تجربی است؟ روش عقلی است؟ روش کشفی است؟ روش نقلی است؟ از آیات و روایات  اسالمی روش کار چیست؟

توانند استفاده بکنند؟ حق دارند استفاده بکنند؟ حق ندارند استفاده یمشود؟ یمتفاده شود؟ چطور اسینمشود؟ یماستفاده 
چیستی فلسفه  ی خیلی اساسی و مهمی است. یا مثالً هابحثها ینای مختلف با یکدیگر چیست؟ هاروشبکنند؟ تعامل این 

ی هابحثچیست؟ آیا این حرف درست است؟ اسالمی؛ اصاًل اسالمیت فلسفه اسالمی معنا دارد یا ندارد؟ معنای اسالمیت 
 فراوانی در این حوزه مطرح است.

 نسبت فلسفه با دیگر حوزه ها

ی فراوانی وجود دارد. نسبت فلسفه با دین از حیث روش هابحثی مختلف و هانگاه نسبت فلسفه با دین چیست؟
ی فلسفه با دین چیست؟ چند نظر در بحث تعامل فلسفه با دین هاتعاملچیست؟ نسبت فلسفه با دین از حیث محتوا چیست؟ 

یشه این روایات چیست؟ چون ما دغدغه رشود روایاتی وجود دارد که ما را از ورود به فلسفه نهی کرده، یموجود دارد؟ مثاًل گفته 
2را داشتیم مفصل وارد شدیم و پیگیری کردیم. هابحثاین   

چه مقدار انسان  مثاًل نسبت فلسفه با منطق چیست؟ نزدیک به خودش چیست؟ی هادانشنسبت فلسفه با یک سری 
خوانند یمگفتند کسانی که فلسفه یمدر گذشته  ی بسیار مهمی است. مثالً هابحثها یناباید منطق بداند تا وارد فلسفه بشود؟ 

ها یبعضست ؟یا برای اآیا یک پیشنهاد همگانی  گذارد؟یماول ریاضیات بخوانند؛ آیا این واقعًا ضروری است؟ چه مقدار تأثیر 
 قابل توجه است. هابحثکردند؟ همه این یماین پیشنهاد را 

شود فلسفه اسالمی چیزی جز کالم نیست. این حرف کاماًل یمنسبت فلسفه با کالم چیست؟ بسیاری از اوقات گفته 
فلسفه معرفی شود، رویکردهای آن معرفی شود، معلوم  ریزی شود، دانش کالم معرفی شود،غلط است. اگر مقدمات بحث پی

                                                           
 . آدرس مباحث استاد. اگر آدرس موجود نیست کل جمله حذف شود.2
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ها فکر کردند فلسفه یبعضخواهد شد این حرف نادرست است و کاماًل روشن خواهد شد که چرا این شبهه به وجود آمد و چرا 
 جدی است.  هابحثین اهای فراوانی وجود دارد و البته اآلن اسالمی چیزی جز کالم نیست. اینجا بحث

کنم یمها را کنار بگذارد. من تعجب ینهزمگذارد و باید این پیشیمهای انسان در فلسفه اثر ینهزمگویند پیشی میبعض
ای این را یک کم کنم مهم است در یک مقدمهیمهای دینی وجود دارد. چون فکر ینهزماز اینکه چطور این همه فشار روی پیش

3باز خواهم کرد. هایی کند؟ مسائلشان چه تفاوتیمموضوعشان چه فرقی  یشان چیست؟هاتعامل نسبت فلسفه با کالم چیست؟ 
  ی مهمی است که در فلسفه فلسفه اسالمی یا فلسفه فلسفه باید مطرح شود.هابحثها ینابا هم دارند؟ 

ی دارد؛ عرفان ای بسیار گستردههاشاخهما یک مجموعه بسیار سترگی در اندیشه اسالمی داریم به نام عرفان اسالمی که 
با عرفان  ای است. نسبت فلسفهنظری، عرفان عملی، عرفان در حوزه ادبیات، عرفان در حوزه اجتماع، یک بحث موسع و گسترده

اند؟ اآلن در چه وضعیتی قرار دارند؟ چه دادوستدهایی تا یی با هم پیدا کردههانسبتاین دو دانش در طول تاریخ چه  چیست؟
ین دو اتر شده و یکنزدایم فلسفه به عرفان های متأخر نزدیک شدهاند؟ خیلی مهم است. هر چه به زمانداشتهکنون با یکدیگر 
ای که بعد از صدرالمتألهین تمام فالسفه بزرگ ما همان عرفای ما هستند. چه اتفاقی افتاد که اینگونه گونهاند. بهبا هم آشناتر شده

 شد؟ خیلی مهم است.

 هکارکردهای فلسف
العلوم است؛ مأ فلسفهگفتند یمتوان گفت نسبت فلسفه با همه علوم چیست؟ از قدیم تر کنیم میاگر این بحث را گسترده 

ارکردهایی کی دیگر نگاه فلسفی است. بحث کارکردهای فلسفه بسیار اهمیت دارد. اساسًا فلسفه چه هادانشیعنی ریشه همه 
ی فلسفه فلسفه یا فلسفه فلسفه اسالمی هابحثجزو « کارکردهای فلسفه چیست؟»نی تواند داشته باشد. خود این بحث یعیم

کند. بسیاری از افراد فلسفه یمپردازی تأمین ها را در فلسفهیزهانگسازد و نوع یمها را یتذهنها یناها مهم است؛ چون ینااست. 
های تاریخی، چه از لحاظ یبررسز لحاظ ست است؟ چه ادانند. آیا واقعًا این حرف دریمرا یک سری امور انتزاعی بیخود 

 های محتوایی آیا درست است؟ یبررس

شود با فلسفه تقارب و نیاز متقابل دارد فیزیک یمیی که احساس هادانشنسبت فلسفه با بقیه علوم چیست؟ یکی از 
رسد که به فیزیک یمفلسفه نیز به یک جاهایی  کند. ]متقاباًل[یمرسد که به فلسفه برخورد یماست. فیزیک دائمًا به جاهایی 

ی هارشتهه گفتند و اآلن بیمها مهم است. حتی نسبت فلسفه با آنچه که در گذشته به آن طبیعیات یناکند. خب یمبرخورد 
فلسفه و طبیعیات هایی که بزرگاِن فیلسوف ما داشتند یک تعامل بسیار زیبا بین یتلقبسیار متکثر و فراوان تبدیل شده چیست؟ در 

 وجود داشت. این نسبت به هم خورده و به هم خوردن این نسبت مشکالت فراوانی پدید آورده است. 

                                                           
 . آدرس. اگر موجود نبود کل جمله حذف شود.3
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سینا را در بیعیات ابنطدر فهرست کار هست. مثاًل ]مباحث[  هاگزارهیک سری  اشهمهها ینازنم یمشما مثاًل مثال 
و نمط  بینید، همین اآلن محل بحث و گفتگوی فلسفی است. نمط اولب« اشارات و تنبیهات»ی خوب ایشان هاکتابیکی از 

ت جدید کسانی که طبیعیا دوم ـ یعنی طبق کتاب بخش اول و بخش دوم از ده بخش ـ راجع طبیعیات است. من دوست دارم همه
]بخوانند و[ ببینند نوع تلقی واحد  2ندازه کم مثاًل به اطور مختصر، دستخوانند، طبیعیات قدیم را بهیم]یعنی[ علوم تجربی 

م وآمد بین روش عقلی و تجربی چطور بوده است؛ خیلی زیبا است. ممکن است یک جاهایی نقدی هبزرگان فلسفه در رفت
ها یناکم در حال رسیدن به این فضاها است؛ یعنی تعامل بین روش عقلی و روش تجربی. داشته باشید، ولی اآلن دنیا کم

. اگر انسان به در آن طبیعیاتی که در میان فالسفه ما وجود داشت به نحو طبیعی این ارتباط برقرار بود ی مهمی است.هابحث
رسد. لذا من خیلی دوست دارم و به یمی زیبایی هانکتهتحلیل این رفتار طبیعی بین روش عقلی و روش تجربی بپردازد به 

ها چطور مباحث عقلی را با ینافهمیم کم ما میهیچ؛ نه، دستگویم نگویید طبیعیات قدیم است و دیگر دوستان طلبه می
 رساندند. خود این بسیار اساسی و مهم است. یمکردند و به نتیجه یموجور مباحث تجربی جفت

چرایی  ویی که باید در فلسفه فلسفه اسالمی مطرح بشود کارکردهای فلسفه اسالمی، چرایی فلسفه هابحثاز جمله 
شود تلقی کرد برای یمویژه به فلسفه اسالمی توجه کرد. $ نقطه امیدی که است؛ ]اینکه[ چرا باید به فلسفه و بهفلسفه اسالمی 

تواند پایگاه تمدن و پایگاه حیات بشری یم گونه فضاها شکل گرفته وبشر امروز وجود دارد همین پایگاه عقالنیتی است که در این
 و مالئم با فضای فطرت باشد.

4دردهای بسیار شدیدی که در میان فرهیختگان دنیای غربیکی از  وجود دارد احساس تنافی بین دین و دل و عقل است؛  
گوید؛ یمکنند دین غیر از عقل و عقل غیر از دل یمگاه احساس هماهنگی میان این سه نشده است و همواره احساس یعنی هیچ

دین هم عبارت است از روشی که ادیان دارند و بحث وحی و... . این دل همان راه عرفان است، عقل همان راه فلسفه است و 
کند یمگذراند احساس یمکند و عمر یمدهد. یعنی شخصی که در بسیاری از فضاها زندگی یم]انسان را[ رنج  ]اندیشه[ واقعاً 

را انتخاب کند و دین و عقل را کنار بگذارد باید یکی را انتخاب کند؛ یا دین را انتخاب کند و عقل و دل را کنار بگذارد، یا عرفان 
بعد از صدرالمتألهین ـ پیدا  تدریج فلسفه اسالمی ـ خصوصاً ]و یا عقل را برگزیند و دین و دل را کنار بگذارد[. اما اهمیتی که به

قی صدرایی تن کرد ]در همین نکته نهفته است[. چرا بسیاری از بزرگان معارف ما به فضای فلسفه اسالمی خصوصًا با تل
روند. یمکنید دین و فلسفه و عرفان هماهنگ پیش یمکشید احساس یمدهند؟ شما وقتی در فضای صدر المتألهین نفس یم

داند یمکند، ینمکنید. این رنج انسان را گرفتار ینماند؛ نه، بحث این نیست؛ یعنی احساس تنافی گویید کپی و عین هم شدهینم
پژوهی و فهم رسد. دینیمرسد. عرفان اگر درست پیش برود به دین و عقل یمپیش برود به دین و عرفان که راه عقل اگر خوب 

5دین اگر درست پیش برود با راه دل و عرفان و کشف و شهود و راه عقل و استدالل هماهنگ است. این خیلی زیبا است. ]اساسًا[  

                                                           
 چه در آن فضا هست مقصود است.. منظورما از غرب در اینجا غرب فیزیکی نیست، ]بلکه[ هر 4
 فهمی است.فهمی تفاوت دارد و آنچه ما در فلسفه با آن مرتبط هستیم دین. باید توجه داشت که دین با دین5
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کشند همین احساس هماهنگی یمکسانی که در فلسفه اسالمی نفس های بسیار شگرف و شدید در میان یماناگیری علت شکل
دانید اگر برای کسی که متدین به یک دین است این فضا روشن بشود که عقل و کشف و شهود ـ که میان این سه فضا است. می

و شهود به آن نگاه  های تحقیقی کشف واقع است ـ همراه دین هستند و ببیند دین در یک ساحتی قرار دارد که وقتی عقلراه
شوند، چه فضای نفسانی و درونی برای او شکل خواهد گرفت؟ این غیر از فضایی است که بگوید تر میکنند خاضع و خاضعیم

دهد؛ چون یممن متدین هستم و دین دارم اما عقل همراهم نیست. ]در این فضا[ یک شکاف عظیمی در شخصیت انسان رخ 
6ای دارد.پیوستههمبهانسان در درون خویش شخصیت   

 منابع بحث فلسفه فلسفه اسالمی
توان به آن مراجعه کرد. مثاًل مدت و بلندمدت داشتیم که برای این بحث میما پیش از این سه ـ چهار دور جلسات کوتاه

7هشت جلسه اول دور قبلی تدریس بدایة الحکمة را به این بحث اختصاص دادیم و در آن نسبت فلسفه با دین و کارکردهای  
 فلسفه را روشن کردیم.

8به مباحث فلسفه فلسفه بود.جلسه راجع 17 جلسه مقدمه اسفار ـ یعنی قبل از شروع اسفار ]و نه مقدمه خود  42در  
9ره تاریخ فلسفه اسالمی است.دربا اشعمدهبه فلسفه فلسفه گفته شد، اما بخش اسفار[ ـ مقداری راجع  

                                                           
وجود دارد و باید به آن توجه  هابحثشویم. این ینمی فلسفه فلسفه و فلسفه فلسفه اسالمی است که ما به نحو مفصل وارد آن هابحثها ینا. 6

 داشت.
 ای.دقیقه 45جلسه حدودًا  8. آدرس دقیق. 7
 . آدرس و معرفی جلسه.8

وره تحقیق؛ ]خود[ . در این جلسات با این نگرش به تاریخ فلسفه اسالمی پرداختیم که دو مقطع کالن در فلسفه اسالمی داریم: دوره ترجمه و د9
شناسی وارد مکتب پیدا کرده است: مکتب مشاء، مکتب اشراق ومکتب حکمت متعالیه؛ یعنی با نگاه مکتبکالندوره تحقیق سه مقطع بزرگ و سه 

س اولین مقطع ی پیرامونی آن را گفتیم. سپهابحثشدیم و یک تاریخ فلسفه خشک به معنای تاریخ فالسفه نبود. ]همچنین[ دوره ترجمه و برخی 
های آن را شناختی و نوآوریشناسی و نوع نگاه معرفتشناسی و هستیشاء است را بیان کردیم و نوع انساندوره تحقیق فلسفه اسالمی که فلسفه م

ا بحث کردیم و نسبت مشاء اسالمی با مشاء رین آثار فلسفه مشاء ترمهمین و تربزرگهای فلسفه مشاء و یتشخصین تربزرگتوضیح دادیم. در ادامه 
های آن را مطرح کردیم. گزارشی شناسی حکمت اشراق و نوآوریشناسی و فرجامشناسی، معرفتشناسی، هستینسانیونانی را توضیح دادیم. سپس ا

جلسه شد است. بعد وارد حکمت متعالیه شدیم که از  6ـ5کنم کل حکمت اشراق از مبانی اساسی حکمت اشراق ارائه کردیم که گمان می
هایی که ینوآورشناختی و شناسی، معرفتشناسی، هستیکمت متعالیه الزم بود ازجمله بحث انسانشود. مباحثی که در حیمصدرالمتألهین شروع 

جلسات و سایت  در کجا قرار دارد را بررسی کردیم. ]آدرس جلسات، تاریخ ارائه صدر المتألهین در کل فضای فلسفه داشته و اینکه و فلسفه اآلن
 برای دانلود[
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 هاکتاب
الله حضرت آیت« منزلت عقل در هندسه معرفت دینی»یی نیز وجود دارد؛ کتاب هاکتابدر حوزه مباحث فلسفه فلسفه 

الله جوادی سبک خاصی است. ممکن جوادی آملی یک کتاب خوب و عمیق در این زمینه است. سبک نگارش حضرت آیت
کردند یمبه عمق آن توجه نکنید، ]یعنی[ چند الیه است. من دیدم حتی کسانی که با این کتاب خیلی کار است با یک نگاه چندان 

1اند.الله جوادی در این کتاب یک باب جدید در اصول فقه باز کردههم از این بحث غفلت دارند. در واقع جناب حضرت آیت 0  

                                                           
1 خالق نیست. این . یکی از مشکالتی که ما اآلن در حوزه معارف دینی داریم این است که اصول فقه ما ممهد برای استنباط در حوزه معارف و ا0

ی اصول فقهی است؛ چون اصول فقه هابحثها ینای مهمی است. ببینید هابحثها خوانید اینیمنکته خیلی جالب و مهم است؛ اگر علم دینی 
نم. اصول فقه ما اصول فقه در حوزه تکلیف کی دینی را بفهمم چطور باید ورود پیدا هاگزارهخواهم این دست از یمعیین تکلیف بکند که من اگر باید ت

 شود بخش وسیعی از دین است، ولی یک بخش از دین است ]نه همه آن[.یمی عملیه هارسالهاست. همین فقه متعارفی که تبدیل به این 
ر حوزه مباحث ی روش استنباطی در حوزه اجتهاد دهاپرسشهای اخالقی داریم. در اصول فقه ما ای گزارهاهای دینی به نحو گستردهما در فض

ست. مثاًل کیفیت اصورت مدون در اصول فقه جا نگرفته گریخته کارهایی شده، اما بهواخالقی وجود ندارد؛ زیرا وارد این فضا نشدند؛ ]البته[ جسته
تعامل  هاآنیم چطور باید با ها در قرآن و روایات داریی مربوط به این حوزههاگزارهشناسی... ؛ یعنی ما اگر استنباط در حوزه معارف توحید، معاد، امام

 کنیم؟
 های دینیهای علوم بشری در فهم گزارهکارکردهای گزاره

ی اخالق و معارف اعمال هاحوزهرا در  هاروشخواهیم همین یمفقه تکلیفی تدریج پیش آمده این است که با اصول یکی از مشکالتی که به
کنم تا[ واضح بشود که چه مشکالتی پیش آورده است. مثاًل اینکه ما چطور از در ذهن من هست؛ ]اما من[ چند نمونه ]بیان می اشهمهکنیم. 

فاده بکنیم؟ این یک بحث اصول فقهی است؛ یعنی ما از لحاظ روش استنباط باید ویژه علوم انسانی استتوانیم در علوم مختلف بهیمی دینی هاگزاره
ـ چگونه است؟ چه اتفاقاتی ]در این هادادهی دینی با هاگزارهبفهمیم تالقی   هاتناسبافتد؟ انواع یمالقی[ تی علوم بشری ـ مثاًل در حوزه علوم انسانی 

 های وسیعی وجود دارد.شود. بخشینمه اینجا وجود دارد. گاهی اوقات به ابعاد آن توج
وت دارد. بحث ما در اینجا اصاًل به ی دینی استفاده کرد؟ )این با بحث تعارض و امثال آن تفاهاگزارهی علوم بشری در فهم هاگزارهشود از یمآیا 

ش عمیق و جدی ما اصاًل این نیست(. این یک پرساینکه اگر تعارض پیدا کرد و... ارتباطی ندارد. اغلب بحث تعارض را مطرح می کنند؛ اما بحث 
مین مسئله و گسترده است. اآلن در همین بحث فلسفه اسالمی یکی از دعواهای جدی که در میان فرهیختگان و اندیشمندان اسالمی وجود دارد ه

ینِی ویژه حوزه معارف به کار ببریم؟ مثاًل ]فرض کنید[ ی دهاگزارهتوانیم این نتایج را در خدمت فهم یماست؛ اگر ما در فلسفه به نتایجی رسیدیم آیا 
 توانیم این قواعد را برای فهم آیات و روایات به کار ببریم؟ یمها و قواعد عقلی و مسلمی رسیدیم؛ آیا یدگاهددر فلسفه، در بحث علت و معلول ما به 

یی هابخشی دینی داشته باشد؟ یا کاماًل مضر است؟ یا باید بگوییم هاگزارههم ای برای فتواند فایدهاگر ما در علوم سیاسی مطالبی خواندیم، آیا می
یی از آن مضر است؟ چه باید گفت؟ مثاًل در درک و فهم ابعاد سیاسی اسالم از آیات و روایات؛ شخصی که خالی الذهِن خالی هابخشاز آن مفید و 

تواند ابعاد سیاسی اسالم را بفهمد یا کسی که در یمپذیر باشد ـ بهتر انسان( امکانـ بر فرض اینکه چنین چیزی )خالی الذهن بودن  الذهن است
وپنج نرم کرده و در ماهیت آن غور کرده؟ در برخورد با مسئله خمس ی بنیادین مباحث سیاست دستهامؤلفهحوزه سیاست کار کرده، اندیشیده، با 

ذهن سیاسی دارد با شخصی که این فضا را طی نکرده از زمین تا آسمان است. شما امام  تفاوت کسی که در علوم سیاسی کار کرده یا شخصیتی که
گوید برای اثبات والیت فقیه ما اصاًل نیاز به دلیل خاص و روایت نداریم؛ از خمس و زکات و یم]خمینی[ را نگاه کنید. ایشان در کتاب والیت فقیه 

[ یعنی اگر به یک انسان سیاستمدار 34:30یرا[ حکومت چیز دیگری ندارد؛ ]بررسی شود. دقیقه دیات و جهاد و... ]می شود آن را اثبات کرد؛ ز
گوید خمس یعنی یم، ]با ظرافت[ «خمس»فهمد چیست. اگر بگوییم یموریشه و تأثیرات سیاسی آن را ، تا رگ«ازمنکرمعروف و نهیامربه»بگویید 
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 هامصاحبهای از که مجموعه« ی بر چیستی فلسفه اسالمیرآمدد. »1های دیگری هم  در این زمینه وجود دارد: کتاب
آقای خسروپناه. « فلسفه فلسفه اسالمی. »3الله رشاد. آیت« منطق فهم دین»پور جمع آوری شده است. است و توسط آقای علی

 الله اعرافی.آیت« آموزیورزی و فلسفهبررسی فقهی فلسفه. »4

قرآن و عرفان »الله مصباح وجود دارد. همچنین کتاب مطهری و حضرت آیت که عرض کردیم در آثار شهید هابحثاین 
زاده، با اینکه به سبک دیگری نگارش یافته، اما در واقع پاسخ به برخی از همین عالمه حسن« و برهان از هم جدایی ندارند

آید و در آثار خود عالمه یمحساب ه ی فلسفه فلسفه بهاکتابها را لیست کنیم جزو ینااست؛ یعنی اگر بخواهیم  هاپرسش
 پراکنده است و یک اثر ویژه در این خصوص ندارد. 

 فلسفه چیست
صورت گذرا به تطورات واژه اشاره صحبت کنیم. به« فلسفه چیست»به مسئله در این قسمت بنا داریم یک مقدار راجع

 خواهیم کرد و نیز اشاره کوچکی به واژه فلسفه در غرب خواهیم داشت. 

 معنی فلسفه در فضای غرب
1کم سه مقطع کالن در حوزه فلسفه مطرح شده است؛در فضای غرب دست 1 ]فلسفه به معنای کشف واقع و حقیقت،  

 شناسی، فلسفه به معنی فلسفه زبان[.فلسفه به معنای معرفت

 . کشف واقع و حقیقت1
 واقع و حقیقت؛ یعنی همانی که اآلنیک مقطعی که در غرب پشت سر گذاشته شده این است که فلسفه یعنی کشف 

شاءالله عرض خواهیم کرد. یک مقطع طوالنی در غرب فلسفه این معنا را داشته است. فلسفه یعنی کشف تلقی ما هست که ان
 قت هست. مقاطع فراوانی را طی کرده تا به دوره رنسانس رسیده است. ای که واقع و حقیگونهواقع و حقیقت آن

                                                           

فهمد اسالم دارد یمید دست حاکم مسلمین باشد. اصاًل یک انسانی که اندیشه سیاسی دارد دقیقًا یک پنجم مازاد درآمد سالیانه همه مسلمانان با
خواهد تحمیل کند، تفسیر به رأی یمکند. بله ممکن است تأثیرات منفی هم داشته باشد. این تأثیر منفی در تفسیر به رأی معنا دارد؛ آنجا که یمچکار 

 د. ای داری گستردههابحثشود که می
ی هاگزارهن ی اصول فقهی نوع تعامل بیهابحثیک مقدار در این فضا وارد شده که از منظر « منزلت عقل در هندسه معرفت دینی»در کتاب 

 این خیلی اهمیت دارد. آید چیست؟یمیی که در علوم بشری به دست هاگزارهدینی و 
1 های اعتباری هم جزء علم و فلسفه به شنکردند که مثاًل آیا دای علم بود و بحث میگرفت و واژه فلسفه مساو. زمانی فلسفه کل علم را دربرمی1

تدریج فلسفه تنها بر فلسفه اولی که محل بحث ماست اطالق شد. بحث ما در اینجا به زمانی که فلسفه کل علم را آیند یا خیر؟ بعدها بهحساب می
 شود.گرفت مربوط نمیدربرمی
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 . معرفت شناسی2
شد. « شناسیادراک»در دوره رنسانس دو مقطع دیگر در فلسفه در فضای غرب پدید آمد؛ یکی اینکه فلسفه به معنای 

خواستند وارد مباحث ادراک بشوند جالب است بدانید چطور این دوره گذر اتفاق افتاده است. اوائل که ]اندیشمندان غربی[ می
خواهید کشف واقع و حقیقت بکنید بهتر یمگفتند اگر یمعرفت و ادراک بشود. کردند فلسفه کاًل متمرکز در حوزه مینمفکر 

دری این قبه خود حوزه ادراک و معرفت هم فکر کنید تا های کشف واقع هم فکر کنید؛ راجعبه راهاست ابتدا یک مقدار راجع
دیگر از آن  کردند[، اما وقتی وارد شدند تدریج پیدا شد ]به این حوزه ورودفضاها هم شفاف شود. با یک سری سؤاالتی که به

؛ یعنی «فلسفه ادراک»شود یمهای متعدد داریم که اگر همه را سرجمع ببندید بیرون نیامدند؛ یعنی ]پس از آن[ ما اینقدر مکتب
 شد.« پژوهیمعرفت»و « پژوهیادراک»موضوع فلسفه 

 . فلسفه زبان3
تند شد؛ یعنی از حوزه ادراک هم خسته شدند و گف« زبان»در غرب یک مقطع کالن دیگر این است که موضوع فلسفه 

فهمیم؟ از تعامل یمفلسفه چیزی جز همین بحث زبان ما نیست؛ ببینیم چه چیزی در زبان وجود دارد. مثاًل ما از این لفظ چه 
فهمیم؟ ]در این مقطع، یمچه فهمیم؟ از خانواده الفاظ یمفهمیم؟ از ترابط مجموعه الفاظ چه یماین الفاظ با یکدیگر چه 

 رفته است. هابحثفلسفه به سمت[ این 

شناسی یک شناسی و بعد به حوزه زباندر فضای فلسفه اسالمی معتقدند عبور دادن فلسفه از کشف واقع به خود معرفت
شناختی خوب شناسی و زبانی معرفتهابحثکنند؛ نه اینکه انحراف است. این مطلب را متأسفانه بعضی بد تلقی ]و فهم[ می

قط باید در فضای فی خیلی خوبی است. اما اینکه ما فکر کنیم دیگر کشف واقع اصاًل معنا ندارد و هابحثهم  هاآننیست، نه 
روی این  میان فالسفه معاصر ما مطرح شده، هابحثمعرفت یا فضای زبان وارد شویم، یک انحراف تلقی شده و هر چه این 

کید و پافشاری صورت گرفته است و واقعیت هم دارد. نکته بیشتر ت  أ

ت به فضای نخستین یی درباره بازگشهابحث، یک سری زمزمهیی و بلکه فراتر از هازمزمهالبته اکنون هم در دنیای غرب  
 [.ترتر ]و عمیقهای[ نخستین بلکه یک مقدار پختهشود، البته نه به آن خامی ]و سطحیت بحثدر فلسفه مطرح می

 معنی فلسفه در حوزه فلسفه اسالمی
پردازیم. فلسفه اسالمی یعنی کشف با این مطالبی که گفته شد اآلن به معنای فلسفه اسالمی ـ که محل بث ماست ـ می

کنند؛ ]فلسفه اسالمی یعنی کشف واقع و حقیقت به روش عقلی[. را به آن اضافه می« به روش عقلی»واقع و حقیقت، ]اما[ قید 
، چرا فقط روش عقلی؟ آیا روش کشفی «به روش عقلی»گویید شناسی مطرح بشود که اینکه میمسئله باید در بحث روشاین 

یی با یکدیگر داشته باشند؟ آیا روش نقلی هاتعاملتوانند ها میو شهودی مفید نیست؟ آیا روش تجربی مفید نیست؟ آیا این
صورت خالصه بحث ی ریز در آن حوزه است؛ اما اگر اآلن بخواهیم بههابحث هایناتواند در حوزه فلسفه ]مفید[ باشد؟ یم
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کند؛ خودشان هم بارها تذکر کنیم، باید بگوییم فلسفه اسالمی روی شناخت ـ به قدری که میسور انسان و بشر است ـ کار می
دانیم. فلسفه اسالمی فلسفه را این می گوییم؛ اصالً اند. کشف واقع و حقیقت به روش عقلی محض را ما فلسفه اسالمی میداده

فقط  هابحثها که از حوزه کشف واقع عبور کردند و گفتند کند و این شدنی است؛ یعنی برخالف غربییمروی این ]حوزه[ کار 
ار شناسی یا حوزه زبان است، اندیشمندان فلسفه اسالمی معتقدند ]مسئله[ بحث کشف واقع است و بر این اصردر حوزه معرفت

های اول و دوم اصل فلسفه اسالمی که وارد شدیم، روش کار فلسفی که همان روش عقلی است را شاءالله در بحثدارند. ان
1بیشتر توضیح خواهم داد. 2  

شناسی شناسی تجربی ـ که در واقع هستیشناسی عقلی. ]در مقابل[ هستیبنابراین در واقع فلسفه اسالمی یعنی هستی
 شناسی عقلی خواهیمشناسی کشفی و شهودی ـ که عرفا دارند ـ ما در فضای فلسفه، هستییست ـ یا هستیبه معنای خاص آن ن

 داشت.

 هستی شناسی دینی
شناسی دینی تقلیدی شناسی دینی باید مواظب بود که در واقع دو فضا پیش روی ماست. یک فضا هستیدر حوزه هستی

گوید ما قبول یمح[ نیست. منظور این است که ]چون[ نبی یا امام معصوم است؛ منظور از تقلید، تقلید متعارف ]و مصطل
شناسانه ]مطالبی[ کنیم. فرض کنید این فاصله زمانی برداشته شده و ما خدمت امام معصوم هستیم و ایشان با نگاه هستییم
می یعنی کنم. این در اصطالح علیمشناسی را قبول گوییم چون این وحی است و امام معصوم است، این هستیگویند. مییم

نظام هستی و  الهیات نقلی، الهیات اجتهادی نقلی. این فلسفه نیست، توجه داشته باشید؛ این یعنی اینکه ما بخواهیم ساختار
فلسفه  ی دینی استفاده کنیم. این خیلی عالی است، اما هنوزهاگزارهها را از یدهپدها با یکدیگر و تحلیل خود یدهپدتحلیل روابط 

 شناسی دینی در فضای تقلیدی است.نیست. این هستی

شناسی تحقیقی داریم که خود دین ما را به رفتن به سمت آن تشویق کرده شناسی دینی دیگری به نام هستییک هستی
راه در  دو شناسی دینی تحقیقی چیزی جدای از آن دو که گفته شد ])دین و کشف و شهود([ نیست؛ ما غیر از ایناست. هستی
شناسی تحقیقی خواهد ما را به هستییمجربه این مقدار قدرت ندارد. دین هم اگر شناسی کالن نداریم؛ ]چون[ تفضای هستی

ه استفاده از آن[ برساند راهی جز عقل یا کشف و شهود ندارد. این ابزارها]یی است[ که خود خداوند در ما قرار داده و ما را ]ب
 تشویق کرده است.

شاءالله در یک فرصتی باید روشن بشود که دین چطور همه مراتب مختلف بشر و عناصر تربیتی دین یک معجزه است؛ ان
شناسیم ـ همینطور خام بماند، یمنحو متعارفی که ما را رعایت کرده است. دین مثل یک فلسفه نیست. اگر فضای فلسفه ـ به

                                                           
1  . آدرس بحث2
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واقعًا اینطور است؛ یعنی یک معجزه است. در سطوح متعدد رعایت حال همه  اصاًل قابل بسط دادن و تمشی نیست. ]اما[ دین
 کند.یمها را تأیید ینای دینی هاگزارهها همه استدالل دارد و ینارا کرده است. 

شناختی عقلی را پیشنهاد کرده است. اگر ]این روش[ در تعامل میان دین و عقل ای از نخبگان روش هستیدین برای پاره
انگیزی از دل آن بیرون خواهد آمد. چنانکه ما در طول تاریخ فلسفه اسالمی از این د استفاده[ قرار گیرد، یک امر شگفت]مور

 به آن بحث و اثبات کنیم و برای آن شواهد بیاوریم.توانیم راجعایم و میها داشتهپدیده

الخاص و شهود را پیشنهاد کرده است که خاص دین برای عده بسیار کمی که استعداد راه عرفانی را دارند، راه کشف
کردم؛ شخصی سؤال کرد که قرآن پر است از مسئله ایمان به غیب، اما است. بنده یک جایی درباره مباحث عرفانی بحث می

گوهرهای خواهند ببینند ])شهود کنند([، و این با قرآن منافات دارد. بنده مفصل توضیح دادم که ایمان به غیب یکی از عرفا می
کند کشف حقیقت و یمعظیمی است که قرآن به آن اشاره کرده، اما درجه نهایی نیست؛ درجه نهایی که خود آیات قرآن مطرح 

وآله را مشاهده کنید. علیهاللهالله صلیواقع به نحو شهادت است. شما آیات مربوط به معراج را ببینید؛ آیات مربوط به خود رسول

]وجود دارد[! بله،  هاگزارهرا ببینید. اینقدر از این  ()
یی که تشویق به ایمان به غیب کرده نیست. ما حتی در روش عقلی ایمان به غیب هاگزارهبه ]اندازه[ حجم  هاگزاره]حجم[ این 

ایمان به شهود و عیان. ایمان به غیب یک وقت در فضای تقلیدی است، اما یک وقت در فضای تحقیقی عقلی است.  داریم، نه
1گرچه در فضای تحقیقی عقلی فضا خیلی متفاوت است، اما از یک منظر 3 هنوز ایمان به غیب است، لکن در فضای عرفان  

 گونه ])کشف و شهود([ است.این

کند که الهیات اجتهادی یمشناسی تقلیدی ارائه شناسی ارائه بدهد، در یک سطح، هستیستیبنابراین دین اگر بخواهد ه
های بخش بخشتواند الهامیمشناسی[ کم گرفت. این ]سطح از هستینقلی نام دارد و بسیار باارزش است؛ این را نباید دست

به قاعده الواحد در حوزه السالم راجعئمه معصومین علیهمدیگر باشد؛ یعنی مثاًل اگر ما بدانیم دیدگاه رسول گرامی اسالم و ا
با یکدیگر داشته باشند به ما خیلی کمک  هاحوزهتوانند این یمیی که هاتعاملعلیت دقیقًا چیست، در روند فلسفه محض و انواع 

1خواهد کرد. 4  

ط و ماهیات ط با نظام عالم و روابی بسیار کالن را در ارتباهاپرسششناسی عقلی که هستی»در هر صورت ما اجمااًل 
 دهد. یممین کار را انجام هدانیم و فلسفه اسالمی نیز نامیم و حقیقت فلسفه را این میرا فلسفه می« دهدیماشیاء پاسخ 

                                                           
1  ه توضیح دارد. خود استاد میفرمایند این توضیح دارد اما توضیحی ارائه نمی دهند. . نیاز ب3
1 ین کنیم و . اگر بخواهیم مفصل وارد حوزه شناخت شویم، باید موضوع، روش و غایت آن را مفصل توضیح دهیم و یک بسته کاملی از آن تبی4

 ث نیست.اقوال متعددی درباره آن بگوییم، اما در اینجا مجال این مباح
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 طرح اجمالی کارکردهای فلسفه
حث شود بجلسه باید  4-3گوییم. البته درباره این مسئله به کارکردهای فلسفه میصورت مختصر راجعدر این بخش به

 کنیم. وار از کارکردهای فلسفه را ارائه میتا فضا روشن شود. اما اینجا تنها یک سیر اجمالی و فهرست

 های فطری بشر. پاسخ به پرسش1
. 1ارد: شناسی نظام هستی است که دو ویژگی دی فطری بشر در حوزه کالنهاپرسش]نخستین کارکرد فلسفه[ پاسخ به 

ای مطرح است که اساسًا ی اندیشههاحوزهی فراوانی در هابحثبه نحو تحقیقی است؛ این نکته مهم است؛ چراکه همین اآلن 
ید. ]فراگیر های عقالنی داریم اساسًا؟ اینجا بحث تحقیق مطرح است نه تقلیورزما با داشتن فضای دینی چه نیازی مثاًل به خرد 

شود و این یمبندی ها سطحینامربوط است، اما  هاانسانو[ مربوط به همه مردم نیز نیست؛ گرچه در یک سطح به همه 
اللملی نیست )که المللی است. زبان دین زبان بینبان عام است؛ یعنی به زبان بینز. به 2ها در خود دین وجود دارد. یبندسطح

گوییم در همه ینمالمللی است[. ]البته[ المللی نیست. زبان تحقیقی ]بینبان کشف و شهود زبان بینشود(؛ زشاءالله میان
های عقلی اندکی برخوردارند. افراد بشر از لحاظ ساختارهای تکوینی یتظرفافراد بشر ]فراگیر است[؛ چون برخی از افراد از 

های عقلی اندکی یتظرفد[؛ یعنی سطوح بسیار فراوانی از افراد بشر انخود و نسبتی که دین با این ساختارها گرفته ]متفاوت
ی بسیار کالنی هاپرسششود، خود یکی از یمدارند؛ همان مقداری که برای حداقل از سعادت نیاز دارند. اینکه چرا اینطور 

که در دین مطرح شده برای این  جدال احسن دهد. مثالً یماست که باید فلسفه به آن پاسخ بدهد. ]البته[ خود دین هم پاسخ 
کید کرده است. هنر از یک منظر یعنی جدال اللهسطوح از افراد است. عالمه ]طباطبائی رضوان علیه[ خیلی روی این ]نکته[ تأ

ل دهید. بسیاری از مردم دنبال استدالیمکنید و بسط یمیج خواهید بسط پیدا بکند را ترویمهایی که یشهانداحسن؛ شما با هنر 
کند یمافتد و هنر با انواع ظرایف به دنبال تکرار است؛ حتی کاری یم هاآننیستند، هر چیزی که چندین بار تکرار بشود مقبول 

کید می 50که مثاًل شما این صحنه را که دیدید   کند که این جدال احسن  و هنر است. بار دیگر خودتان تکرار کنید. عالمه تأ

شوند. بخش تر وارد مییعوسهای یتظرفشوند و این بخش به ینمگونه مباحث قانع ین سطح و ایناما بخشی از افراد به ا
مه بشر ههایی از زبان عقلی، عاِم عام است؛ یعنی وسیعی از بشریت در زبان عام یعنی زبان عقلی مشترک هستند؛ حتی بخش

ص نیست؛ البته اندازه روش کشف و شهود یا روش دینی خاخواهد شد، اما به ترخاصیی از آن نیز هابخشاند. منداز آن بهره
 کند.یمروش دینی، روشی عام است که از چندین فضا استفاده 

تدریج در یک بستری یک عقالنیت به«. گرفتهیافته یا رنگعقالنیت جهت»و « عقالنیت عام»ما دو گونه عقالنیت داریم: 
اآلن عقالنیتی که در غرب مطرح است با عقالنیت ما خیلی متفاوت است. ]این منافاتی با زبان عام و  کند. مثالً یمقالب پیدا 

ها را از آن پایه توانیم برگردیم و بحثیمالمللی بودن عقل ندارد[. ما یک پایه مشترک داریم که از آن شروع کردیم و لذا بین
دارد؛ آن عقل عام فطری که پایه روش عقالنیت است. بله، پس از اینکه مثاًل وجود  هاانسانمشترک آغاز کنیم و این همیشه برای 
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ای شود عقالنیت خاص. ولی منظور ما از زبان عام، بحث پایه و عقالنیت پایهیمدهد و یمگیرد، به آن جهت یمچند تصمیم 
گر بخواهیم در بسترهای متعارف ]با یکدیگر[ کند. ]یعنی[ ایمکه وجود دارد است. همین عقالنیت پایه، پایه گفتگوها را فراهم 

اید یک مقدار به عقب کنیم. مثاًل اگر با یک غربی بخواهید بحث کنید و بحثتان مفید باشد، بینمبحث کنیم همدیگر را فهم 
ث کند؛ برگردید. در خاطرات یکی از آقایان هست که یکی از فیلسوفان معاصر غرب آمده بود با یکی از فالسفه معاصر ما بح

کنید ]در فضای قرون وسطی مطرح است[. یمبرید؛ یعنی بحثی که مطرح یمگفته بود شما در این بحث در قرون وسطی به سر 
گوییم: تلقی ما از فلسفه همان کشف واقع است که چند مقطع از آن گذشته گوییم و به جرأت هم میین اآلن هم میهماتفاقًا ما 

باید از چند مقطع عبور کرد. ]اما با کسی که در مرحله عقل عام قرار دارد و به مرحله عقل  بود. برای بحث با چنین شخصی
توان با او بحث کرد و با او درگیر شد. گرچه عقالنیتی که اآلن در یموسیله فلسفه توان بحث کرد؛ بهیمیافته نرسیده[ جهت

 هاآنتوان با یمکند، اما اندازهایی روبرو میاین ما را با دستیافته است و رفته وجود دارد، عقالنیت جهتجوامع مختلف پیش
 تر مطرح کرد. ایی پیشینی داشت؛ یعنی یک سری مسائل ریشههابحث

شود؛ مثاًل تعامل یمبنابراین اولین کارکردی که فلسفه دارد ]زبان عقلی عام بودن آن است[ که شامل چند ]کاربرد[ 
 ورزی و امثال آن است.رهای آن فلسفهاگر بخواهیم تعامل بین ملل داشته باشیم یکی از ابزا ملل هم در آن وجود دارد.بین

 س: آیا حس و تجربه قبل از عقل که زبان عام است قرار ندارد؟

های عقالنیت ما ]بر حس مبتنی است[ اما نه بالکل؛ چون ما یهپا« من فقد حسًا فقد فقد علماً »ج: این که درست است 
ی عام ما از طریق همین حس ]بدست[ هاگزارهیی داریم که اصاًل از طریق حس ]بدست[ نیامده است. ولی بسیاری از هاگزاره

ایم که در مباحث آینده را از دل حس بدست آورده هاآنهایی که از طریق حس ]بدست[ آمده، با روش دیگر گزاره آنآمده است. 
1روشن خواهد شد. 5 گاه محسوس نیستند؛ بله، در دل محسوسات یک فرایند ادراکی دیگر  و سطوح ادراک مفاهیم عام هیچ 

گاه قانون علیت را درک دهد، حس هیچیمدیگری داریم که از طریق برخورد همین حواس ما با اشیا، کار خودش را انجام 
کند. ینمگاه وحدت و کثرت و بالقوه و بالفعل را درک هیچکند، ینمگاه مجموعه قوانین پیرامون علیت را درک کند؛ هیچینم

واسطه[ آوریم ]بهیمتدریج مفاهیم عام بدست ها بهیناکند. اما اینکه ما در دل یمحس ]تنها[ مبصرات و مسموعات و... را درک 
شناسی توانیم به جهانینمهای آینده خواهیم گفت. ما هیچ وقت با ادراکات حسی محض آن نیروی دیگری است که در بحث

توانیم بگوییم پشت ]پرده[ این ینمبینی کنیم، توانیم پیشینمهای کالن و بسیار وسیع را پاسخ بدهیم؛ حتی برسیم، پرسش
گوید بیرون این ینموقت به شما جا است و هیچکند. حس همینقضیه چیست؛ چون حس تنها در محسوسات عمل می

میم اسفالت جاده هستند؛ درست است فهم این مطلب متوقف بر یک ادراکات حسی است، اما ساختمان، کارگران مشغول تر

                                                           
1  . نک: آدرس صفحه بحث5
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ایم را چینیم و با آن، چیزی که ندیدهیمما در اینجا به ادراکات و فضاهای دیگری نیاز داریم. ولی در روش عقلی چند مقدمه 
 دارد.نیاز به توضیح و بحث « ندیدن به چه معناست»گیریم که این یمنتیجه 

 تواند خودش مستقل این کار را انجام بدهد؟یمس: روش عقالنی 

اند که ]باز هم[ ما داشتیم، همه قبول کردهنبله. مثاًل اگر فرض کنیم ما اصاًل حس و ادراک حسی  هاحوزهج: در برخی 
اجتماع و ارتفاع نقیضین ». مانند: یز داشتیمی بسیار پایه را نهاگزارهای از ادراک خود و نفس را داشتیم و به همراه ادراک نفس، پاره

ی هاگزارهو... . ما یک سری « از جزء است تربزرگکل »یا اصل هوهویت، « هر چیزی خودش خودش است»، «محال است
اگر آوریم. مثاًل در همین مسئله اصلی )ادراک خود( خیلی امور وجود دارد. ینمها را از طریق حواس بدست پایه را داریم که آن

را پدید آوریم، اما چون  هادانشورتی با یکدیگر رابطه داشته باشیم، فلسفه و برخی از توانستیم به یک صیمداشتیم، نما حس 
 یافت.ظهور نمی هادانشحس نداشتیم خیلی از 

 شناسی. تأثیر در دین2
ی هاپرسششناسی است. یکی از دینی دیگر وجود دارد تأثیر در حوزه هاقسمتهایی از آن در کارکرد دیگری که لمحه

ها این است که فلسفه چه نسبتی با دین دارد. ین امور برای آنترمهمجدی برای متدینین ارتباط بین فلسفه و دین است. از 
1فهمی است؛ یعنی نسبت منفی با شناخت دین دارد. لذا این بحث جدی است.گویند مخرب دینی میبعضمخصوصًا که  6 ما  

در چند ساحت بررسی خواهیم کرد: نسبت فلسفه با دین پیش از دین، نسبت فلسفه با دین پس از دین، که ما به  این بحث را
1کنیم.تعبیر می« بعد از ایمان»و « قبل از ایمان» 7 دانید فلسفه تواند به دین ارائه کند. مییی میهاتعاملفلسفه چه خدمات و  

 بندند.یمها راه دین را فلسفهبندد. برخی از یمگاهی اوقات راه دین را 

یی ارائه هانمونهتوانم ]در این بحث[ های زیادی مطرح است. بنده میشناسی[ اقوال و بحث]در حوزه تأثیر فلسفه در دین
ای دارد[ و اگر این اصول را حذف بکنید چه کنم که مثاًل اگر چند گزاره دینی را بر اساس اصولی کنار هم قرار دهیم ]چه نتیجه

طور شود؛ چراکه ما تنها کارکرد فلسفه در دین را ]آن هم بهای دربر دارد[. بحث نسبت فلسفه با دین به اینجا ختم نمی]نتیجه
گونه باشد ـ که دین در فلسفه تأثیر کنند اگر اینیمو آثار دین برای فلسفه را بیان نکردیم. متأسفانه برخی فکر مختصر[ گفتیم 

                                                           
1  ذکر شد رجوع کنید.« منابع بحث فلسفه فلسفه اسالمی»هایی که در بخش . به فایل6
1 ر مرحله قبل از ایمان و بعد از دایم، دائمًا شده نیست؛ یعنی ما همین اآلن که اینجا نشستهکشی. البته قبل از ایمان و بعد از ایمان یک امر خط7

)ای نیست که تمام بشود و بتوان بعد از آن به حوزه بعدی رفت. ایمان دائمًا در حال بسط است. را ایمان یک چیز بستهایمان هستیم. زی

ده از نظر فلسفی ـ . اگر بن()شود. یمشان افزوده شود، بر ایمانیمهنگامی که آیات الهی برای ایشان تالوت  (
دی برخی مباحث یعنی با روش عقالنی محض ـ معاد را برای شما اثبات کنم، فضای ایمانی شما ارتقا پیدا خواهد کرد. یا اگر با روش کشفی و شهو

توان از تجربه کشفی و شهودی دیگران استفاده دارد که چگونه میمعاد را برای شما تبیین کنم یا خودتان را به آنجا برسانم )در عرفان بحثی وجود 
 گیری خواهد یافت.کرد(، فضای ایمانی شما ارتقای چشم
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داشته باشد ـ این دیگر فلسفه نیست. این یک اشتباه بسیار جدی است. اآلن در دنیا معتقدند که در دل بعضی از خرافات هم 
زند ما نباید تحریک بشویم که یک اندیشه هنگامی که انسان معصوم حرف می ای وجود داشته باشد. آیاممکن است اندیشه

کنند که در بدایة الحکمة یمی اشکال بعضمهمی در آن وجود دارد؟ بله، در حوزه فلسفه تقلید نباید باشد. مثاًل در فضای حوزوی 
طبیعت فلسفه را باید بشناسد؛ ]باید بداند[  از اول تا آخر یک آیه یا روایت نیست. چنین شخصی توجه ندارد که فضاها چیست؛

  نوع تأثیرگذاری دین در فلسفه چگونه است.

 . تأثیر فلسفه در کالم3
این اتهام به فلسفه اسالمی وارد شده است که فلسفه ]نیست، بلکه[ کالم است و متأسفانه برخی از کسانی که در این 

1گویند.اند نیز همین سخن را میکار کرده هابحث 8 این ]سخن[ کاماًل غلط است. اگر فضای کالم و فضای فلسفه تبیین شود،  
1انگیزی در کالم دارد.مشخص خواهد شد. بله، فلسفه اسالمی فایده شگفت 9 اعتقاد ما بر این است که کالم اآلن چندان  

ها به حالت ی دینی و رساندن انسانهارهگزاتوانیم کالم متعالی داشته باشیم. اگر هویت کالم را دفاع از یمو ما  کننده نیستقانع
ی هاپرسشدهند؛ ]چراکه[ ینمی کالمی این نقش را انجام هاگزارهکنیم که[ اآلن خیلی از اغنایی در نظر بگیرید، ]مشاهده می

دارد ی فراوانی صورت گرفته است. اآلن فلسفه ما خصوصًا حکمت متعالیه ظرفیت بسیار زیادی هادقتفراوانی مطرح شده و 
2«شوارق االلهام»تواند[ در کالم سرریز بکند، چنانکه سرریز کرده است؛ مثاًل در که ]می 0 و در بین معاصرینی که در علم کالم  
ین دو )حکمت متعالیه و کالم( ااند، فلسفه اسالمی خصوصًا حکمت متعالیه سرریز کرده است. ]باید توجه داشت که[ قلم زده

 کشی شده است.ساسًا[ دو رویکرد و دو روش ]متفاوت دارند[ و فضاهای هر یک کاماًل خطواقعًا متفاوت هستند و ]ا

 . تأثیر فلسفه در عرفان۴
انگیز باشد، اما ]اندیشمندان حوزه[ ]بحث از[ فوایدی که فلسفه برای عرفان دارد ممکن است برای مخاطب شگفت

کنیم[ برای عرفان دارد. اگر تاریخ این بحث را ]بررسی کنیم مشاهده می اند که فلسفه فوایدیتدریج به این نتیجه رسیدهعرفان به
تابید، و چه اشعاری ]در این باره سروده شد[ و چه اتفاقاتی افتاد، ینمکه عرفان از اول چطور با فلسفه در ستیز بود و راه عقل را بر

انیم چون اهل کشف و شهود است و معیارهای عرفان دارد دا یک عارف میرتدریج به صدرالمتألهین ـ که ما ایشان و ]چگونه[ به
ین اشود که[ این سیر چگونه طی شده و اکنون به کجا رسیده است. ـ رسید که با زبان فلسفه از عرفان دفاع کرد؛ ]و مشخص می

 مهم است. 

                                                           
1  شود.یموی مطرح نیست، اما در برخی از فضاهای دانشگاهی و توسط برخی از افراد شاخص مطرح حوز. این سخن در فضاهای 8
1  بحث شده است. «های حکمت متعالیه برای کالم اسالمیظرفیت»یه در کالم با عنوان . یک جلسه مفصل درباره فواید حکمت متعال9

 آدرس جلسه
2 ید االعتقاد في شوارق االلهام». کتاب 0  .تألیف عبدالرزاق فیاض الهیجی «شرح تجر
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 . پایه اصلی علوم انسانی۵
ی هاگزارهی فلسفی است؛ یعنی نوع هانگاهنسانی، نوع گیری علوم افلسفه پایه اصلی علوم انسانی است. پایه اصلی شکل

2]ی علوم انسانی[ است.هابحثعقالنی بسیار کالن و پایه، ریشه  1 مثاًل شما فلسفه ماتریالیسیتی را مشاهده کنید؛ مثل روز  
ت، اقتصاد و همه های علوم انسانی دارد؛ در روانشناسی، ]علوم[ تربیتی، سیاسروشن است که چه تأثیر شگرفی در همه رشته

خواستم توضیح بدهم که چرا فلسفه یمهای علوم انسانی تأثیر دارد[. علت این تأثیرگذاری چیست؟ بنده این علت را ]شاخه
2گرایانهشناختی نسبیهای معرفتیشهاندتواند این نقش را ایفا کند و چرا اینطور است. آیا اکنون یم 2 ویژه علوم در تمام علوم به 

در مورد  ثیر نگذاشته است؟ قطعًا تأثیر گذاشته است و این تأثیر هم در بعد نظری است و هم در بعد کارکردها. مثالً انسانی تأ
 گیرد؟ یمکارکردها اگر بخواهیم یک مدرسه موفق را ارزیابی کنیم، این ارزیابی بر اساس چه معیارهایی صورت 

میل نیستم که اینگونه گویند در همه علوم تأثیر دارد. من هم بیخی میآیا فلسفه در حوزه علوم غیرانسانی  تأثیر دارد؟ بر
ـ تأثیر بسیار شدیدی  نآ کردنه کاربردی کردن و اجرایی ها، چه در مرحلیشهاندبگویم. در حوزه علوم انسانی ـ چه در مرحله 

 دارد؛ در همه مراحل آن تأثیر دارد. 

شناختی شناختی خاص، با مبانی جهانشناختی خاص، با مبانی انساناگر وارد فضای فلسفه اسالمی ـ با مبانی معرفت
خورد؟ نگاه اقتصادی ما، نگاه سیاسی ما، چه در مرحله تولید چه در مرحله یمخاص ـ شویم، چقدر علوم انسانی ما دست 

ای جامعه پیشرفته چه جامعه»یا « آیا جامعه ما موفق است؟»هیم بگوییم شود[؟ اگر بخواها ]دستخوش چه تحولی مییابیارز
گوییم این جامعه پیشرفته است یا یی در ذهن ما وجود دارد که میهامالکزنیم؟ چه یمبر چه اساس این حرف را « است؟

کنیم ناشی از آن یمیی که هاضاوتقگذارد. انواع مطالعات و یمنیست؟ آن مبانی اساسی دائمًا و کاماًل در این مباحث تأثیر 
2های مبنایی است که حوزه فلسفه در آن دخالت دارد.یشهاند 3 مثاًل اگر در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی به نتیجه قطعی برسید  

                                                           
2 های خودم را ]دارم است، اما بنده ایدهحث مطرح شده کنیم. البته این مبا]به علت رعایت اختصار[ در اینجا فقط دورنمای بحث را ارائه می. 1

 کنم.که[ به فرصت دیگری موکول می
2  شود.شد که ]البته[ بنا بر نگاه ما، نباید آن را فلسفه نامید، گرچه گفته میگرا گفته میها، فلسفه سفسطههای قدیمی به این نوع فلسفه. در زبان2
2 ا در حوزه کاربردی علوم انسانی به کار ببریم، آیا منظور این است که از این مفروضات سالمی رتوانیم مفروضات فلسفه ااینکه ما می . س:3

 «سایکو پسوخه»فلسفی شروع کنیم؟ اگر منظور این است آیا بدین معنی است که مثاًل اکونومی همان اقتصادی است که فیلسوفان مسلمان گفتند یا 
 سه( است؟ نسانی مدرن با فلسفه اسالمی قابل تطبیق )نه قابل مقایگوید؟ اصاًل علوم ایمهمان نفسی است که مالصدرا 

را بررسی کنید و فضاهای کلی را  هانمونهها به چه شکل است شوم. اما اگر یناصورت مفصل وارد این بحث که نسبت خواهم بهج: من نمی
مکن است اآلن یک رشته علمی شکل گرفته باشد و ما در مقطع ده آن ها قطعی و مسلم است. البته میرگذاریتأثبینید که مورد مداقه قرار دهید، می

کنیم. اگر دنبال علم دینی یمی دینی منافات داشته باشد. ]اگر اینگونه بود[ خرابش هاگزارهقرار داشته باشیم؛ ]از طرفی[ ممکن است مقطع ده آن با 
کنیم. انسان یک موجود واحد است و تجربه و یماشتباه کردیم و از اول شروع گوییم گردیم و مییمکنیم و برهستیم این مرحله ده را خراب می

ها ناهماهنگ پیش بروند؛ یعنی چند حوزه مختلف نیست. انسان یک موجود واحد یناشود ینمعقالنیت و شهود او همه باید با هم هماهنگ باشند. 
ود علومی که بر اساس فضاهای تجربی پیش رفته با علومی که در فضاهای عقالنی و شینمی او باید در یک تالئم واحد قرار بگیرند. هادادهاست و 
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دارند  است به همین وضعی که اآلن هاحوزهکه ما افزون بر بعد مادی دارای بعد تجردی هستیم، آنگاه علومی که مرتبط با این 
بینی و... انگیزی روی خواهد داد؛ در همه مراحل تولید، ارزیابی، معالجه، اجرا، تدبیر، پیشخواهند بود؟ قطعًا تحوالت شگفت

 زنیم.برای ملموس شدن بحث دو مثال می تأثیرگذار خواهد بود.

 دو مثال

قاعده  فلسفه در حوزه علت و معلولی علت و معلول است. یکی از قواعد مهم هابحثیکی از مسائل مهم در فلسفه 
کنند. اگر قاعده الواحد در یملواحد مخالفت اهایی با قاعده یزهانگاست. برخی که در این حوزه متخصص نیستند، با « الواحد»

احد مًا اثر واز یک چیز، از جهت واحد حت»فلسفه نفی شود، در همه علوم تأثیر دارد؛ زیرا خالصه قاعده الواحد این است که 
توانیم از یک چیز از یک جهت واحد دو اثر انتظار داشته باشیم. حتی در علوم تجربی هم اثر دارد. ینم؛ «فقط صادر خواهد شد

خاطر قاعده گردند؟ بهیمشوند دنبال علت جدید یمی مختلف پزشکی؛ چرا وقتی با یک بیماری جدید روبرو هارشته]مثاًل[ در 
خیال بوده است و  ی در ما وجود دارد. اگر فلسفه بگوید این برداشت فطری شما، در اکثری یکصورت فطرالواحد است که به

توانست این بیماری یمن عواملی که قباًل وجود داشت دانید نتیجه چیست؟ یعنی هماطور کل باطل است، میقاعده الواحد به
توانست ازیک جهت واحد دو چیز از خودش صادر یم جدید را تولید کند ]و نیازی به علت جدید نداشت[؛ یعنی در یک چیز

گردد ]مبتنی بر قاعده الواحد یمبیند و دنبال یک عامل جدید یمگردید؟ اینکه شخص یک چیزی یمکند؛ چرا دنبال علت جدید 
کند. اگر قاعده هده میدفعه اثر دیگری را مشااست[. مثاًل ]مشاهده می کرد که[ فالن ماده دائمًا فالن اثر را دارد؛ اما اآلن یک

ای زهگاه چنین اجادهد. اما هیچالواحد نباشد، ]باید بگوید[ همان علتی که قباًل این آثار را داشت اآلن این اثر جدید را بروز می
ام؛ یک چیزی پیرامون آن بود که اآلن گوید یک چیزی وجود داشت که من آن را کشف نکردهیمدهد؛ بلکه ینمبه خودش 

 آید. این قاعده الواحد است. یمکند و این نتیجه به این شکل در میدخالت 

شناختی وجود دارد رسیدن از وحدت صنع به وحدت صانع است که در کالم و یی که در حوزه دینهابحثیکی از 
دت صنع به وحدت توان از وحینمشود که اگر پایه قاعده الواحد زده شود، دیگر ینمروایات ما بسیار جدی است. اغلب توجه 

عنه از قاعده الواحد است. اگر قاعده الواحد را تخریب کردید صانع رسید. روایاتی که در این بحث وارد شده مبتنی و مفروق
وحدت صنع باشد، چه اشکال دارد؟ »توانید از وحدت صنع ]وحدت صانع را نتیجه بگیرید[. ]بلکه باید بگویید:[ ینمدیگر 

صنع یک واحد ترکیبی متالئم است؛ یک وحدت است »شود: بر چه اساسی گفته می«. انع داشته باشدتواند ده صیمیک صنع 

                                                           
فضاهای کشف و شهود و فضای دینی ـ که ما معتقدیم مطابق با واقع است ـ ]شکل گرفته[ ناهماهنگ باشند. اگر جایی احساس ناهماهنگی وجود 

ایم، یا ی تجربی را خوب اعمال نکردههاروشی دینی خراب است یا هاگزارهشود[ یک جای کار خراب است؛ یا فهم ما از داشت، ]مشخص می
ها مبانی دارد؛ مثاًل این که گفتم یناایم[؛ یک جای کار خراب است. باید برگردیم این فضا را درست کنیم. کار نگرفتهی عقلی ]را درست بههاروش

 م داشته باشد، جزو مبانی است و باید در جای خودش اثبات شود.چون انسان موجود واحد است باید نحوه ادراکاتش نیز با هم تالئ
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تواند این حرف را ینم؟ اگر قاعده الواحد نباشد، کسی «واحد نشأت گرفته استو وحدت بر آن حاکم است، پس حتمًا از مبدأ 
نید. توانید این حرف را بزیمبزند. پس قاعده الواحد وجود دارد که 
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 #جلسه_دوم

 الله الرحمن الرحیم بسم

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

 مروری بر جلسه قبل

ود که کیفیت ی اصلی چند مقدمه را مورد گفتگو قرار دهیم: مقدمه نخست این بهابحثما بنا داشتیم قبل از ورود به 
هایی آموزی در فضای کالسیک خصوصًا حوزوی به چه شکل است و اآلن فضای آموزشی ما چگونه است و لذا چه تفقهفلسفه

 از نتایج این بحث باید داشته باشیم. 

می و فلسفه فلسفه در فلسفه اسالمی باید متوجه بحث تاریخ فلسفه اسال و اآلن هادانشمقدمه دوم این بود که ما در همه 
ها را یناشود. یمکننده هر علم مطرح و پاسخ داده وجود دارد که در این دو تا علم پشتیبانی هاپرسشاسالمی باشیم. انبوهی از 

کننده توجه نکند ی پشتیبانیهادانششود و به این نامیم و معمواًل اگر کسی به نحو خام وارد یک دانش بکننده میعلوم پشتیبانی
 ممکن است که در خود آن علم به نحو عمیق وارد نشود.

ن آنچه ما از فلسفه یی که در غرب پیش آمد و همچنیهادورهورزی و مقدمه سوم یک معرفی اجمالی بود از فضای فلسفه
 در فضای فلسفه اسالمی تلقی داریم. 

قابل بررسی و گسترش است و واقعًا  هاحثبین ابه کارکردهای بیان کردیم. همه اجمالی راجع در مقدمه چهارم یک سیر
 ی مبنایی است. منتها وظیفه اصلی ما در این دوره تقریبًا این نیست. هابحثجای کار و توجه دارد و 

 روش کار در فلسفه
هستیم تا یک فضای « روش کار در فلسفه»کلیت بحث صورت گذرا، تنها به دنبال طرح هایی و بهیزهانگما در اینجا با 

شود چیست؟ یمیی که در فلسفه اسالمی از آن استفاده شده و هاروشخواهیم بدانیم[ عمومی ]درباره آن[ شکل بگیرد. ]می
ترتیبی دارد؟ شود[ چه شود؟ ]اگر استفاده مییمشود؟ آیا از روش نقلی استفاده یمآیا از روش کشف و شهودی استفاده  مثالً 

 شود چه ترتیبی دارد؟یماگر از روش عقلی استفاده 

 روش تجربی
هایی که ـ از فلسفه مشاء تا حکمت متعالیه و تا امروز ـ داشته، از سه روش یبنشدر فضای فلسفه اسالمی با همه فراز و 

هم استفاده شده است، اما ما اآلن آن  )کشف و شهود، عقل و نقل(  استفاده شده است. البته در فلسفه اسالمی از روش تجربی
 گیریم. را نادیده می
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های تالقی طبیعیات با فلسفه بسیار اثرگذار است. نمونه اعالی آن در فلسفه مشاء عقول عشره یا روش تجربی در محل
تحت تأثیر یک نظریه  شود. این بحث کامالً گانه است که شامل عقل اول تا عقل دهم ـ که عقل فعال نام دارد ـ میی دههاعقل

جای بحث مفصلی دارد[. ]گانه چه بوده است گانه بوده است. اینکه داستان افالک نهشناسی ذیل عنوان افالک نهجهاِن مادی
های نادرستی های سابق مطرح بوده و برداشتی طبیعی که در زمانهابحثشود، به برخی از یمیی که ارائه هاگزارشمتأسفانه در 

 گیرد ظلم بزرگی شده است. یمصورت  هم از آن

های سابق شد تا فلک اطلس )فلک نهم( بحثی در علم هیئت بود. در زمانیمگانه که از فلک قمر شروع بحث افالک نه
رشته وجود داشت؛ حساب، هندسه، جبر، نجوم، موسیقی و هیئت. نجوم و هیئت دو رشته متفاوت  ۶شش در علم ریاضیات 

به حرکات ستارگان، سیارات، ماه، خورشید، طول و عرض کند و هیئت راجعیمبحث  هاستارهبه احکام هستند. نجوم راجع
های شود. راهیمهای ما ]این[ درس گفته کند و همین اآلن هم درحوزههای مختلف و... بحث میجغرافیایی زمین، زمان

گرفت. یمها شکل گیری زیجو شکل هاستارهآید. علم هیئت بر اساس رصد یمتشخیص قبله و امثال آن با همین علم بدست 
های مرتبط با حرکات ستارگان یدهپدترین محاسبات خسوف، کسوف، یقدقمثاًل بطلمیوس یک زیج نوشته که هنوز که هنوز است 

اجه نصیر یک زیج در رصدخانه مراغه و... ]بر اساس آن[ کاماًل قابل محاسبه بوده و ]میزان دقت آن در حد[ ثانیه است. خو
دانیم که آیا ما )زمین( ینمنوشت. چند زیج دیگر نیز نوشته شده است. در آن فضا ]دانشمندان علم هیئت[ تصریح کردند ما 

عی اند و ما در حرکتیم. نسبت به این مسئله اطالساکن هاآناند یا )خورشید و ماه و ستارگان( در حرکت هاآنساکن هستیم و 
2برد.یمتر پیش نداریم، اما از لحاظ محاسبات ریاضِی فلکی، ساکن در نظر گرفتن ما )زمین( محاسبات را راحت 4 ]لذا[  

 ترراحتگیرند و این برایشان یمخودشان را ساکن فرض کردند. همین اآلن نیز برای برخی از محاسبات زمین را ساکن در نظر 
 ن را دور آن متحرک در نظر بگیرند. است؛ نه اینکه خورشید را ساکن و زمی

خورد، اما به کمک این یماین مسئله ابتدا در دانش هیئت و ریاضی اتفاق افتاد و واقعًا به درد مباحث محاسبات نجومی 
و  فضایی که ما به لحاظ رؤیت معمولی داریم یک خلط پیش آمده است؛ یعنی این بحث حیوی و ریاضی وارد طبیعیات شد

کردند: کره یمگونه در نظر نگیریم؟ یعنی اول زمین است ـ و زمین را هم به چند کره تقسیم نظام عالم ماده را همینگفتند چرا 
لک االفالک خاک، کره آب، کره هوا، کره آتش و کره اسیری ـ بعد فلک قمر، بع افالک دیگر تا برسیم به فلک ثوابت و سپس ف

 که فلک اطلس است. 

گونه است، فالسفه نیز گفتند اگر عالم طبیعیات واقعًا و طبیعات آن زمان قبول کرد عالم ماده اینوقتی این خلط رخ داد 
کنیم. باید به این مطلب توجه داشت؛ چراکه متأسفانه عدم توجه به این یمیی از آن هااستفادهگونه باشد ما هم ]در فلسفه[ این

گانه ـ ده است. بخش وسیعی از فلسفه مشاء ـ بر اساس همین افالک نهبحث حمالت نادرستی را ]به برخی از فالسفه[ شکل دا

                                                           
2  اند.ردهاند ـ شواهد آن را جمع آوری کزاده ]حفظه الله[ ـ که در این حوزه کار کردهالله حسن. حضرت آیت4
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2گفتند نه فلک داریم پس باید ده موجود مجرد تام که همان عقلیمها به عقول عشره است. آنراجع 5 است داشته باشیم و بر  
2کردند.اساس این نه فلک این ده عقل را تنظیم می 6 ای فلسفه است. این خود یک این تأثیر مباحث طبیعی و تجربی در فض 

کننده به عقول عشره روش است؛ یعنی از آبشخور مباحث تجربی و طبیعی به نتایج فلسفی رسیدند. شیخ اشراق اولین حمله
کند، یمیی مطرح را هابحثکند. بعدها صدرا یمیی را باز هاراهگوید عقول عشره چه معنا دارد؟ و ]با نقد عقول عشره[ یماست و 

تواند تأثیر یمکنند. بنابراین روش تجربی در دل فضاهای عقلی محض و فلسفی اینطور یی را مطرح میهابحثطباطبایی  عالمه
 داشته باشد. 

 روش کشف و شهود
ودی است مطالعه دو روش کشفی و شهودی در فضای فلسفه است. آیا فلسفه از روش کشفی و شه ترمهماما آن که 

ها یک دورنما و یک فهرستی از بحث است ولی کلیدهای بحث را بدست یناکند چگونه؟ یماده کند؟ اگر استفیماستفاده 
آن در فلسفه است[؛یعنی روش نقلی اجتهادی. منظور ی دینی و نحوه دخالت ]هاگزارهدهد. بحث دیگری که باید مطرح کنیم یم

 شود؟ یمه استفاده ما از اجتهاد، اجتهاد در حوزه نقلیات است. آیا از این روش در فلسف

وجه نباید در فلسفه دخالت بکند. یعنی ]فالسفه[ تا قبل از هیچگفتند کشف و شهود بهیمیی فالسفه ما هادر یک دوره
ی قوی فلسفی افزون هاگزارهرفته به این بحث پرداخت و گفت برای رسیدن به شیخ اشراق این عقیده را داشتند. شیخ اشراق رفته

توضیح  روش بحثی یا استداللی و عقلی محض، باید از روش کشفی و شهودی نیز استفاده کرد. این مطلب بهبر استفاده از 
ه خلط کرده ی فلسفی را خلط کرده، بین عرفان و فلسفهابحثمفصل نیاز دارد. برخی متوجه نیستند و می گویند شیخ اشراق 

ها توجه ندارند که چگونگی دخالت کشف و شهود در حوزه ینااست. کنند[ صدرا هم همین راه را ادامه داده است، یا ]بیان می
 فلسفه از منظر این بزرگواران چیست. 

شود یعنی ینمشود. یمشود و هم ینمشود؟ جواب این است: هم یمآیا روش کشف و شهود در فلسفه استفاده 
دهد. اگر این کاررا کرد اشتباه کرده است. گاه شهود خود یا شهود دیگران را مقدمات یک برهان فلسفی قرار نمی]فیلسوف[ هیچ

فلسفه یعنی کشف واقع به روش عقلی محض؛ یعنی همه مقدمات آن باید عقلی باشد تا ما را به نتیجه برساند. اما عرفان یا 
گوییم فضای کشف و شهود را در فضای فلسفه دهند که ما وقتی مییمگذارد؟ ]این فالسفه[ توضیح یمکشف و شهود کجا اثر 

راه بدهیم یعنی ]آنچه از کشف و شهود بدست آمده را ابتدا باید در قالب نظام عقلی درآورد و بعد در فلسفه استفاده کرد[. تا 
شود. ]اما استفاده از روش کشف و شهود در فلسفه الزم است[. ینممباحث عرفانی فرآوری عقلی نشود، محصول فلسفی تولید 

دانم. ملکه خلع بدن داشتن گوید اگر کسی ملکه خلع بدن نداشته باشد، من ایشان را اصاًل فیلسوف حقیقی نمییمشیخ اشراق 

                                                           
2  چون ما چند نوع غیر مادی داریم.نامیدند. . موجود مجرد تام ـ یعنی غیر مادی محض ـ را عقل می5
2  طالع بیشتر نک: گانه نیست. برای اینجا فرصت توضیح چگونگی تنظیم عقول عشره بر اساس افالک نه. در ا6
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2غیر از این است که یک بار خلع بدن ]برای شخص[ اتفاق بیافتد. 7 درالمتألهین و اآلن که پیروان فالسفه ما از شیخ اشراق تا ص 
ای از مقدمات برهان دهند. نه اینکه کشف و شهود را مقدمهیمگی به عرفان و کشف و شهود اهمیت جدی همصدرا هستند 

ای که گونهها معتقدند فوائدی که کشف و شهود برای ذهِن عقلِی فلسفی دارد بسیار جدی است، بهیناخود قرار بدهند؛ نه، 
کید کنیم که محصول عرفانی باید فرآوری عقلی شود. چگونگی اعتنا یا بیآن کم شود بهینم اعتنا بود. بله، باید روی این نکته تأ

کنند پیگیری کرد. فرآوری یعنی محصول یمیی که آقایان فالسفه مطرح هابحثفرایند فرآوری عقلی محصول عرفانی را باید در 
کند عقلی محض است و یمباشد. یعنی برخوردی که فیلسوف با محصول عرفانی شود باید عقلی محض یمنهایی که عرضه 

تواند چنین چیزی بگوید. بله، اینکه چگونه کشف و شهود تأثیر ینمتواند بگوید من رفتم مشاهده کردم و تمام شد؛ ینماصاًل 
دهد. فیلسوف از یمودش اختصاص گذارد ]بحث مفصلی است که اگر[ به آن ورود کنیم یک جلسه یا نصف جلسه را به خیم

کند و بعد عرضه یمکند، ]بلکه آن را[ فرآوری عقلی یمعنوان محصولی که عرضه کند، ولی نه بهیمکشف و شهود استفاده 
کنند. یمکنند و هم استفاده ینمشود. بنابراین فالسفه روش کشفی فالسفه هم استفاده یمنهایی آن چیزی است که فلسفه حساب 

2کنند یعنی روش کشفی را در متن عرضه فلسفی خود ندارند و اگر این کار را بکنند دیگر این فلسفه نیست.ینماده استف 8 استفاده  

                                                           
2  . این مطلب مبانی و توضیحات خاص خود را دارد که بایستی سر جای خود درباره آن بحث شود. آدرس7
2 بریم وارد یک علم جدید نشدند که بتواند هم عرفان را در هانی به کار بتوانیم شهود عرفانی را در مقدمات بر. س: چرا از این بحث که ما نمی8

 صورت عقلی باشد؟مقدمات عقلی به کار ببرند و هم به
دن را مراعات ج: این بحث هم مورد توجه قرار گرفته است. اتفاقًا خود شیخ اشراق شروع کننده این بحث بود؛ اما این زبان عام تحقیقی بو

جود دارد که باید به آن توجه داشت. مثاًل عرفان وی مهمی اینجا هابحثفرو بنشیند.  اشگستردهسفه از فوائد عام و خواستند فلینمکردند؛ یعنی یم
توانیم یک تمدن را بر اساس گزاره ینممدن بشود و حتمًا باید فرآوری عقلی بشود. عقالنیت، بستر عام بشری است. ما تواند پایه تینماگر عرفان بماند 

توان یک دانشی تدوین کرد که هدف یمآور باشد ـ بنا کنیم. البته این نکته، توضیحاتی دارد، اما کاماًل من کشف کردم ـ ولو برای من یقینعرفانی که 
شود کافی است گزاره یقینی باشند؛ یعنی الزم نیست حتمًا عقلی باشد. اگر چنین دانشی ایجاد یمیی که در آن استفاده هاگزارهآن کشف واقع باشد، و 

توانیم چنین دانشی یمر گیرد. ما اتش قرامقدمتواند یکی از یمکردیم، یک دریافت عرفانی یا گزاره صریح دینی ـ هر کدام ـ بدون هیچ فرآوری عقلی 
سازی و گفتگوی همگانی رسد[. از فلسفه به معنای پایه عقالنی بشری، تمدنه سطح و اندازه فواید فلسفه نمیداشته باشیم، ولی فواید این دانش ]ب

صورت[ خالص وارد فلسفه نکنند. عرفان ین فالسفه دائمًا متعهد بودند که عرفان را ]بهاگونه پیش رفت. لذا شود اینینمآید، اما با این دانش پدید می
تر از صرف یافتن یعوسی کشفی و شهودی هابحثتواند نقش داشته باشد. استفاده از یم هااستداللگیری های پیش از شکلخشتنها در بعضی از ب

اساس  بر شناختی عقلی تحقیقیتواند در فلسفه راه پیدا بکند. فلسفه هستییملم است، ولی فیلسوف معتقد است که روش شهودی فقط به این ترتیب 
 ده باشید. ه فواید ویژه خودش را در پی خواهد داشت. این فقط در صورتی است که شما از محصول عرفانی به فرآوری عقلی رسیزبان عام است ک

ی هاگزارهم انسانی از توانیم در علوی وحیانی استفاده کند؟ آیا ما میهاگزارهتواند از تواند از روش نقلی استفاده کند؟ یعنی مییمآیا فلسفه 
ی هابحثتوانیم در حیانی استفاده کنیم؟ این مطلب برای کسانی که مایلند در علوم انسانی فعالیت کنند بسیار مفید است. مثاًل آیا میمستقیم و

به علم دینی )آدرس این جلسات( یی است که ما در جلساتی راجعهابحثها نحو خام و مستقیم از یک آیه استفاده کنیم؟ اینشناختی، بهجامعه
 یم و در آن به برخی از این مسائل پرداختیم که البته باید بسط پیدا بکند.داشت

 تقلید در فلسفه
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های دینی و قرآنی و روایی ما و تأثراتی که از آن گوییم فلسفه اسالمی استفاده بسیار شدید و جدی فالسفه اسالمی از گزارهعلت اینکه می

کند که نگاه من به آیات و روایات نگاه تقلیدی نیست. منظور از تقلید در ین تأثرات ]تقلید محض نیست[. صدرا تصریح میااند است. اما پذیرفته
گوید تقلیدی یمقتی اینجا، تقلید از مجتهدین و در نهایت از معصوم ]در باب احکام فقهی[ نیست ]بلکه تقلید در حوزه اندیشه منظور است[. ایشان و

کنم، اگر مستقیم هم با امام معصوم برخورد داشته باشم و امام معصوم مطلبی بفرماید، یمورزی او این است که هنگامی که من فلسفهنیست، منظور 
 آورم. ینمحساب من تا آن را هضم فلسفی نکنم جزو فلسفه به

ها ینهمبیش از پنجاه آیه و روایت در آن مطرح است و کنید؛ شاید  شود؟ بله، جلد شش اسفار را مشاهدهیمآیا از روش نقلی در فلسفه استفاده 
طور نیست. خود ایشان متلفت است و در رساله کنند مثاًل اسفار یا حکمت متعالیه، کالم است. اصاًل اینیم]منشأ این[ شبهه شده که بعضی فکر 

کند که برخورد من با آیات تصریح می ([صدرالمتالهین فلسفی رسائل مجموعه، کاشانی حسین مالمظفر المسائل جوبةأاجوبة المسائل کاشانی ])
خواهم یمکشم و یمو روایات در فلسفه برخورد تقلیدی نیست؛ در یک فضا و بعد دیگر از شخصیت من تقلید وجود دارد. اما وقتی در فلسفه نفس 

 محصول فلسفی ارائه بدهم، چطور باید از روش نقلی استفاده بکنم؟ 
حظه کردند که در ریخ فلسفه اسالمی گذشته، اعتنای فالسفه به دین شدیدتر شده است؛ یعنی با همان پایه عقل عام فلسفی مدام مالهر چه از تا

گویند نظر دین این است، ولی ما به لحاظ عقلی دین خبرهایی وجود دارد. اعتنای جدی کردند و حتی در مواردی که ]از نظر عقلی به آن[ نرسیدند می
سینا نیست، بلکه موارد فراوانی وجود دارد که هنوز از نظر عقلی تثبیت و روشن باره، تنها جمله معروف ابنین نکته را تثبیت نکردیم. دراینهنوز ا

و  ی جدی استهابحثکند. موارد فراوانی در کلمات خود آقایان فالسفه وجود دارد. مثاًل مسئله رجعت که اآلن یکی از یمنشده، اما دین مطرح 
که محصول نهایی طوریتوانیم موضوع رجعت را تبیین کنیم، بهیمخیلی حاد شده است، اما فالسفه ما بسیار کم به آن پرداختند. آیا ما از لحاظ عقلی 

 فلسفه باشد؟ یعنی قابل عرضه به هر کسی ـ چه متدین و چه غیرمتدین ـ باشد. 
ات مقدمکنند. در یمکنند و هم استفاده نیماست؛ هم استفاده  کنند؟ باز هم جواب همینی وحیانی استفاده میهاگزارهآیا فالسفه اسالمی از 

کنند؛ یعنی در یک روند عقلی که در حال شکل گرفتن است و در مسیر رسیدن به نتیجه است. آیا می توان گفت این آیه قرآن ـ براهین استفاده نمی
رساند؟ یم« ج»دارد؛ پس جمع این دو ما را به نتیجه « ب»کند و مقدمه دیگر نیز اشاره به مطلب را بیان می« الف»مطلب عنوان یکی از مقدمات ـ به

گونه عمل کند که یک آیه را مد نظر قرار دهد و بعد مثاًل  آمار و امثال آن را کنارش شناسی اسالمی بخواهد ایناین رکود در علم دینی است. اگر جامعه
 و بعد نتیجه حاصل شود، به نظر بنده این رکود است. بگذارد

ی دینی فرآوری شده هاگزارهی دینی در یک دانشی مثل فلسفه به این سبک است. درست مثل بحث عرفان؛ یعنی ما از هاگزارهکیفیت دخالت 
کند و با چه یمد. اینکه این پشت صحنه چگونه عمل گیریمی دینی پشت صحنه گزاره فلسفی قرار هاگزارهتوانیم در فلسفه استفاده کنیم. یمعقلی 

 و مهمی است. کند، خود بحث جدییمیی به ما کمک هابحثآید و در چه فرایندی به روی صحنه می
 تفاوت تحقیقی بودن بحث با یقینی بودن آن

توان از آیه و روایت را اثبات کردیم، آیا باز هم نمی بیت علیهم السالم و وحی و قرآنوآله و عصمت اهلعلیهاللهس: اگر وجود خدا و پیامبر صلی
 در مقدمات برهان استفاده کرد؟

ها است. بحث بر سر یقینی بودن نیست، یناشود، بعد از عبور از یمی وحیانی و قرآنی و روایی در فلسفه استفاده هاگزارهگوییم ج: اتفاقًا وقتی می
ی هااستداللز تحقیق است. ما در فضای تقلیدی هم یقین داریم؛ یعنی مثاًل شما مقدماتی چیدید و با بلکه بر سر تحقیقی بودن است. یقین غیر ا

که فهم ین حضرات فرمودند مطابق با واقع است؛ ]ما فعاًل[ به ایناگویید هر چه محکم خدا و انبیا و عصمت انبیا و اولیاء را اثبات کردید، بعد می
شویم. در فضای تعبد اجرا کنیم کالم ایشان را دقیقًا متوجه میکنیم. فرض میارهای عقلی وابسته است، ورود نمیکالم این بزرگواران چقدر به ک

تواند تبیین یمآورد. این آن فوایدی را که فلسفه کنیم، یقین هم داریم و هیچ مشکلی وجود ندارد. اما چنین چیزی، فضای تحقیقی و علم پدید نمییم
ی دینی تشویق کرده است. بله، یک فضای نسمع هاگزارهآورد. اتفاقًا خود دین نیز ما را به فهم یت یک تمدن قرار بگیرد پدید نمیکند و پایه عقالن

ینی ارزشمند دانسته های داگر شنیده بودیم ]یا تعقل کرده بودیم[ یعنی یا تقلید یا تحقیق. ببینید چقدر تحقیق در گزاره ()داریم: 
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فهمید تالش هم نکنید که بفهمید. چند ینمگوید در همین مواردی که فهمیم و تسلیم هستیم، ولی دین نمیینمشده است. البته برخی مسائل را ما 
گوید بفهمید. اگر بفهمید ل را میرسید. اما غیر از این موارد استثنایی همه مسائینمگوید هر چه فکر کنید به آن مورد را خود دین گزارش کرده و می

شود. ]اما[ در فضای تعبدی محض یمتری حتی از کالم معصوم پیدا یقعمکند. اتفاقًا فهم یمچندین فایده دارد: ]از جمله[ ایمانتان افزایش پیدا 
گیرد؛ یعنی در یمی دینی صورت هازارهگهای نادرست از گیرند حتی برداشتیمچنین نیست[. وقتی اندیشمندان در فضای تعبدی محض قرار ]این

ی بشری انسانی عقلی ]نیازمندیم[ مثاًل روایاتی وجود دارد که تا شما به علم هیئت و نجوم آشنا هاتالشمقام فهم کالم معصوم هم به یک سری از 
های کنند. ]حتی اگر[ علم هیئت و نجوم را وسیع بگیرید تا برداشتبه ستاره صحبت میگویند. راجعیمفهمید آن روایات چه ینمنباشید اصاًل 

کردیم. یمفرمودند ما در درس فقه یک بزرگوار شرکت یمگویند. یکی از اساتید یمفهمید این روایات چه ینمامروزی ]را هم شامل شود[، ]باز هم[ 
یی هادانشخدا از سایه فالن دیوار مسجد مدینه تمام شد و سایه نداشت آن وقت اول ظهر است. خب این بنده به این بود که هر وقت]بحث[ راجع

توانست. بعد ]خود نشود این دیوار سایه نداشته باشد، یمبهره بود و هر چه تالش کرد ]توضیح دهد که[ چطور توانست این را توضیح بدهد بییمکه 
دانستند رسیدیم ]و ایشان[ خیلی راحت توضیح یمزاده که این علوم را الله حسنشرکت کرده بود([ گفت ما خدمت آیتاستاد )که در درس آن فقیه 

افتد. ]تنها[ این ]مورد[ نیست؛ یمسایه شد ظهر است ـ ]چیست و[ این چگونه اتفاق گوید آن ساعتی که دیوار بییمدادند مراد از این روایت ـ که 
شود، اگر شما بعضی از یمی دانشی هامقولهی آخر آن که وارد هاقسمترا دیده باشید، در « توحید مفضل»گر وجود دارد[. اگر خیلی از موارد ]دی

فهمید ینمارائه[ کرده که اگر دانش تشریح را بلد نباشید اصاًل به حیوان تصویری ]شوید. مثاًل راجعیمشناسی را ندانید اصاًل متوجه نی حیوانهابحث
 به آیات و روایات و دین است. ها کیفیت در خدمت قرار گرفتن دانش بشری نسبتیناگوید. یمن روایت چه ای

د این بحث یقینی بودن است، بحث یقینی غیر از بحث تحقیقی است. بحث تحقیقی یعنی من محتوای گزاره را بفهمم، ممکن است کسی بگوی
توانیم از خواهیم بفهمیم این مسائل را ]نمییمخواهیم بفهمیم. وقتی یمای دارد. د که این چه فایدهشود نشست و توضیح دایمای دارد که چه فایده

ی هاگزارهما را به فهمیدن تشویق کرده است؛ مثاًل در  هاحوزهصورت خام و مستقیم استفاده کنیم[. خود دین در بسیاری از های دینی بهگزاره
ی قیامت را هابحثوالم دیگر را بفهمید، د؛ نفس خودتان را بفهمید، عقول را بفهمید، عالم ماده را بفهمید، عگوید بفهمییمشناختی، دین هستی

ین چندین اکند[. کم به قشرهای فراوانی ]توصیه به فهمیدن میگوید ]بفهمید[. ولی دستگوید بفهمید. البته به همه نمیبفهمید. خیلی از چیزها را می
یم که انگیزه فلسفه همین است، آن وقت صورت تحقیقی وارد بشوخواهیم بهیماگر  و تودرتو است که باید در آن دقت کرد.بحث الیه در الیه 

 صورت[ مستقیم استفاده کنیم.ی دینی ]بههاگزارهتوانیم از ینم
 ر آیات و روایات چیست؟های قبلی با تحمیل فهم خود بس: فرق فهم آیات و روایات به کمک دانش

گویند. گزاره حساس است و زبان دارد؛ : خیلی تأثیر دارد؛ یعنی این یک بحث مهمی است که در زبان امروز به آن هرمنوتیک یا فهم متن میج
طور این ای که در نظر داریدآیه تر مطرح بشود. یعنی مثالً باید جدی هابحثخواهید به آن القا کنید خنثی نیست. این یمیعنی نسبت به هر مفهومی که 

زند. بله نسبت به یک معنا، حالت قبول و پذیرش دارد. مرز بین نیست که هر معنایی که بخواهید به آن بدهید بپذیرد، معنا ]ی نامرتبط[ را پس می
شید ـ بر آیات و تفسیر به رأی و تفسیر صحیح همین است. معانی ]متعددی[ که در یک فرایند اجتهادی ـ که در آن همه آیات و روایات را دیده با

های دنیا تدریس شناسی، علم سیاست و از همه علومی که در دانشکدهتواند[ از عرف عمومی، دانش فیزیک، جامعهشود ]مییمروایات عرضه 
ها به آیات و روایات راه بهتری برای فهم عمیق خود آیه و روایت است، ی مختلف و عرضه آنهاطرحشود ]بدست آید[. ما معتقدیم که دانستن می

ی مختلف را عرضه کنیم و ببینیم هامدلی پیرامونی اجتهادی ]را انجام دهیم[ و بعد هابحثفقط نباید تحمیل کرد؛ یعنی به خود لفظ اجازه بدهیم و 
ایم. البته[ این گرایش هم سطوح فراوانی شویم که به تفسیر صحیح نزدیک شدهرایش نشان داد ]متوجه میپسندد. وقتی گیمخود این مجموعه کدام را 

ها را دارد. از میان این العملدهید انواع عکسیمهایی که ارائه یدهاو اصلی آن است. یعنی این مجموعه الفاظ نسبت به این  سادهدارد و این سطح 
، راحت و بدون هیچ تحمیلی، کاماًل هماهنگ و سازگار ]با لفظ[ است. اینجا دیگر تفسیر به رأی نیست. تفاسیر العملها، یک عکسالعملعکس

این  همهها یاخبارای از جز عدهمفسرین را نگاه کنید. معنای تفسیر به رأی این نیست که هر معنایی که به آیه قرآن بدهیم یک روایت داشته باشد. به
د؛ از شیخ طوسی تا االن. هر معنایی که لفظ قرآن آن را بپذیرد و تحمیل نباشد، ]علم[ لغتش رعایت شده باشد، ترکیب و نحو و انمعنا را رد کرده
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کنند[. ]این دسته از فالسفه[ معتقدند کشف حد وسط کنند به این معنی که ]مشاهدات و کشفیات خود را فرآوری عقلی مییم
آید؛ یعنی اگر مثاًل عالم مثال را مکاشفه کنید آن نقطه حساسی که یمار آسان بدست که لم همه براهین است در مکاشفه بسی

راحت »توانید پیدا کنید. منظور از یمساز باشد[ ـ که همان حد وسط است ـ را راحت تواند در مرحله اقامه برهان ]سرنوشتیم
گوید من مکرر به صدرا میمالاین است. مثاًل  هاراهین این است که برای کسی که این دغدغه را دارد یکی از بهتر« پیدا کردن

ای رود کار پیچیدههایی که برای عقول طولی و عرضی ]به کار میام. برای این شخص درآوردن لم استداللعالم عقل سفر داشته
 نیست[. 

فی همین های دخالت مباحث کشف و شهود و روش کشف و شهودی درحوزه مباحث فلسترین نحوهیجدیکی از 
 تواند داشته باشد.یماست که گفته شد. البته تأثیرات دیگری نیز 

 روش نقلی
شود، اما بعد از فرآوری عقلی. ما در فضاهای علم دینی بحثی درباره چگونگی یماز روش نقلی ]نیز[ در فلسفه استفاده 

ی دینی بعد از هاگزارهگوییم ی بشری داریم. انواع مباحث اینجا مطرح است. مثاًل اینکه میهاگزارهی دینی با هاگزارهتعامل 

                                                           
تواند معنایی صحیح صرف و معانی بیان آن رعایت شده باشد، کنار هم چیدن این آیه با آیات دیگر در یک فرایند اجتهادی ]رعایت شده باشد، می

های آن بحث قابل قبول است، اما اگر آیه همان زمینهشناسی غربی گرفته شده باشد. منظور این نیست که همه پیشگر این معنا از جامعهباشد[. حتی ا
 ایم.گوید، و ما آیه را بر اساس این معنا تفسیر کردیم، تفسیری نابخردانه نکردهمعنایی که القا کردیم را می

انع برای فهم بطون مفهم خود بطن اول را کشف کردیم و متن هم فهم ما را پذیرفت ]و تأیید کرد[ آیا این خود  بطن دارد، اگر ما با ۷۰س: قرآن 
 شود؟دیگر نمی

های موید یکدیگر هستند و نافی یکدیگر نیستند. موضوع یهالها یناه است؛ شود. به بحث بطون رجوع کنید و مشاهده کنید چگونینمج: نه مانع 
ده الیه بطنی با پنج الیه عرضی قرآن را  های طولی داریم. اگر کسی قدرت داشته باشد مثالً یهالهای عرضی داریم، یهاللی دارد؛ بطون بحث مفص

شود ]این کشف و فهم[ دچار اشکال است. یک روابط و ضوابطی دارد. یمها با بقیه سازگاری نداشت معلوم یناکشف کند، آنگاه اگر یکی از 
 ن حساب و کتاب نیست که هر کسی آیه را بر حسب هر معنایی که بخواهد تفسیر کند.طور بدوهمین

 آید الزامًا صحیح است؟س: اگر این فرایندی که فرمودید طی شود تفسیری که از دل آن بیرون می
ها نیست. یک یقبلل امل به معنای ابطاج: فرایند فهم ما از دین مانند فرایند فهم ما از واقع است؛ یعنی دائمًا در حال تکامل است. منتها تک

ها است، یعنی خطا هم معنا دارد. اما همیشه تحوالت به معنای ابطال قبل نیست. فهم ما از متون دینی نیز بسترهایی داریم که به معنای ابطال قبلی
اساگار با فهم او خطا است[. خیلی واضح و مطالب نگویند فالنی در فالن قرن این مطلب را فهمیده ]خی میگونه است. این اشتباه است که برهمین

ین است که متون دینی بازگردانی از زبان را دارد. اعتقاد ما ا هاتعاملیابی و انواع است. هم امکان خطا دارد، هم امکان تکامل دارد، هم امکان عمق
ای را خود خداوند بر اساس زبان تکوین پیاده شده است. یک ترجمه تکوین است و باید این را اثبات کنیم. یعنی ]متون دینی[ زبان تدوین ]است[ که

چنینی ])عقل و توانیم واقع را با ابزارهای اینیمر اینکه[ خود ما هم تر کرده است. ]یعنی در کنایکنزدتوسط وحی انجام داده و این را به ساحت ما 
لغوی کرده  است. حجت ظاهری یعنی واقع را برای ما ترجمه لسانی و زبانی و حس و فهم([ بشناسیم، خداوند برای ما حجت ظاهری هم قرار داده

گشا خواهد بود[. این بحث بسیار مهمی است و فالسفه است. یعنی اگر ما برای کشف بسیاری از مباحث واقع، واسطه را وحی قرار بدهیم ]خیلی راه
 اند.به آن دقت کرده
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تواند در فلسفه استفاده شود، خود این فرآوری، یک فرایندی دارد؛ یعنی چگونه یک گزاره نقلی به یک گزاره یمفرآوری عقلی 
کنیم، یمفرایندی دارد. اگر بپرسید آیا علم دینی که ما از آن بحث شود. این یک عقلی و فلسفی تبدیل و در فلسفه قابل استفاده می

ی هاگزارهآن فلسفه اسالمی است. فلسفه اسالمی محل تالقی طبیعی  نمونهدهم بله، ای در فضای اسالمی دارد؟ پاسخ مینمونه
به تعبیر بنده روش بومی یا روش  برد ویمدینی با فضاهای عقلی بوده است؛ یعنی فضاهای عقلی روشی است که انسان به کار 

گوییم در ینمها یک علم استخراج کند؟ یناکند؛ چگونه باید از تالئم یمهای دینی برخورد انسانی است. انسان با گزارهدرون
ما از این  توانیم دقیقًا استناد دینی هم بدهیم، اما این کار انجام شده است و چرافلسفه همه چیز واقعًا خوب پیش رفته و ما می

محصول استفاده نکنیم؟ اگر یک مطالعه ـ با هدف ارائه الگوی علم دینی ـ پیرامون  فلسفه اسالمی صورت بگیرد و رویکردهای 
فالسفه اسالمی به دین، شیوه استفاده این رویکردها و چگونگی حصول این فرایند ]را مورد بررسی قرار دهد، می تواند الگوی 

دینی ارائه کند[. صدرا چند تا گزاره خوب ]در این زمینه[ دارد و حتی به بیان صریح این فرایند نزدیک شده  متقنی از علوم انسانی
کردند، چند گزاره تصریح شده هم داریم ولی چندان کامل نیست. اگر ما یم هااستفادهاما متأسفانه تصریح نشده است. عماًل 

گیری علم انسانی کم یک الگوی بسیار قوی و موفق در شکللعه قرار دهیم دستیک بار فلسفه اسالمی را از این منظر مورد مطا
شناختی ـ که مقدمات آن را اصالح کرده باشیم ـ با ی جامعههاگزارهتوانیم داشته باشیم که کیفیت تعامل مثاًل یماسالمی 

 گیری است.سیار مهم و قابل توجه و پیی دینی را برای ما بیان کند و یک نتیجه علمی به بار بدهد. این بحث بهاگزاره

شود. همین نکته باعث شده یمکار گرفته ی فلسفی و فرایند فلسفی بههاگزارهبنابراین روش نقلی بعد از فرآوری عقلی در 
 توانیدطور نیست. حتی یک مورد هم نمیویژه حکمت متعالیه، کالم است. اصاًل اینها فکر کنند فلسفه اسالمی و بهیبعض

اینکه چگونه از گزاره نقلی در مباحث فلسفه استفاده  بیابید که صدرالمتألهین یک آیه یا روایت را مقدمه یک برهان آورده باشد.
شود یک فضای خاصی دارد. مثاًل در جلد شش اسفار، بحث صفات باری تعالی که بسیار سخت و سهمگین و دقیق است ببینید 

السالم استفاده کرده که کمال توحید پروردگار نفی صفات عنه است. این فرآوری عقلی ین علیهایشان چطور از روایت امیرالمؤمن
2یک گزاره نقلی است. 9  

                                                           
2 اند. رویکرد این فالسفه پیشینی است یا پسینی؟ اگر پیشینی باشد مسلمان است که عقایدی داشته . س: فلسفه اسالمی محصول تفکر متفکران9

آید که از روش عقلی محض یماول یک اعتقادی دارند و با روش فلسفی به دنبال رسیدن به آن اعتقاد هستند. در این صورت این شائبه به وجود 
د. یا اینکه یک راه نکه صرفًا با روش عقلی محض به چیزی رسیدند از آیات و روایات شاهد مثال بیاورناستفاده نکنند. اگر هم پسینی باشد پس از ای

 میانه وجود دارد؟
کند، غیر از این است که در فرایند کار چگونه عمل کنیم. ممکن است ورود ما به یک یمج: اینکه چه اموری بستر ورود ما به یک مسئله را آماده 

زده یا گویند فالنی غولشد که یک مشکل اجتماعی یا یک اندیشه عوامانه ما را وادار کند و به بحث بکشاند. مثاًل عوام الناس میگونه بابحث این
تواند برای یمکنیم تحریک به ورود به این بحث شویم. عوامل متعددی زده شده است. ممکن است به دلیل اینکه در میان همین مردم زندگی میجن

های خانوادگی پیش آمده است؛ یعنی شخص مشکالت خانوادگی یا ینهزمیی که در غرب وجود دارد، از هافلسفهساز باشد. مثاًل بسیاری از ما مسئله
ای کرده است. آن چیزی که ما اآلن با آن برخورد داریم محصول مشکالت شخصیتی و مسائل حاد روانی داشته که او را وادار به رسیدن به یک فلسفه
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 روش عقلی

چنین که ایندانیم، درحالیروش عقلی روش خاص فلسفی است. ما معمواًل روش عقلی را فقط روش استداللی می
 کنم[.ای به آن میا اشارهشوم ]و تنهینمنیست. من ]مفصاًل[ وارد این بحث 

شود. ولی ها استدالل کردن است که به آن عقل انتقالی گفته میای دارد؛ یکی از آنعقل کارکردهای بسیار گسترده
بخش که ساختارها گر داریم. عقل انسجامگر و عقل ترکیبگر، عقل تحلیل]کارکردهای عقل[ تنها این نیست. ما عقل توصیف

شاءالله جلوتر به کند. عقل شهودی داریم که انیمای عمل یابیم و در آن یک عقل ویژهوسیله آن درمیا بهر هامهرهو نسبت 
کنیم در فلسفه تنها ]کارکرد عقل[ استدالل است؛ ]یعنی[ صغرا، کبرا و نتیجه. این یمای این را توضیح خواهیم داد. ما فکر بهانه

پرسند[ چرا در شوند و ]مییمدانند وارد فلسفه ینمارکردهای مختلف روش عقلی را ها توجه ندارند و چون کیبعضنیست. لذا 

                                                           
ناپذیر[ ها هم متعدد و متنوع، و هم غیرقابل انفکاک ]و اجتنابینهزمی اصلی فلسفه در آن رعایت شده باشد. این پیشهامؤلفهشده است که باید ائهار

اًل با ی دینی است. فالسفه ما معتقد به اسالم بودند و مثهابحثگذارد یمگذارد. یکی از اموری که تأثیر یماست؛ یعنی خیلی راحت تأثیر 
سازد. در باطنشان این است که یمی خاص خودشان خدا و پیامبر را اثبات کردند و به این فضا تن دادند. اآلن دین برایشان مسئله فلسفی هااستدالل

الزم فلسفه را دارد  و استانداردهای هامؤلفهدنبال ]تعقل و تبیین عقلی معاد است[. مهم این است که آیا محصول عرضه شده، معاد حق است. االن به
خواهد در ها مشهور شدن است. چون شخص میزمینههای بسیاری وجود دارد. مثاًل یکی از این پیشینهزماین نکته بسیار مهم است. پیش یا ندارد؟

. این خیلی واضح خواهد مشهور شودیمهای جدید این است که شخص زمینه بسیاری از حرفزند. پیشمیان مردم مشهور شود، حرف جدیدی می
بیافتید، وقتی رفتید در یک جمعی، مخالفت کنید. مثاًل اگر نماینده مجلس شورای اسالمی شدید،  هازبانخواهید زود سر یمشود اگر است. گفته می

زنند، شما بگویید نه، چه کسی گفته اینطور است؟ ممکن است شخصی یک شخصیت ساکت نباشید و هر حرفی شده بزنید. اگر همه یک حرفی می
شهور شدن راهی جز حرف مخالف زدن ندارد. مثاًل اآلن یک بحث فلسفی مطرح شده و خاصی داشته باشد که بخواهد شهرت پیدا کند و برای م

زمینه شما از این دست مسائل است تواند به او بگوید پیشخواهد با مخالفت با آن فلسفه بسازد، خب بسازد، اشکال ندارد. کسی نمییمشخصی 
باید در نظر گرفت که آیا قواعد و استانداردهای الزم برای اینکه فلسفه تلقی  ها مدخلیت ندارد. محصول عرضه شده رایناپس حرفت باطل است. 

 شود را دارد یا نه. 
کردند که این مسیرها ]و فرایندها[ پیش یمرعایت  هابحثفالسفه اسالمی هم به خدا اعتقاد داشتند و هم به وحی و هم به معاد و اتفاقًا در این 

کند که گیرند؛ مثاًل یک فیلسوف به فیلسوف قبلی انتقاد مییمسفه اسالمی معاد را قبول داشتند، اما مچ یکدیگر را برود. جالب است با اینکه همه فال
گوید دو مقدمه مخفی بوده و شما توجه نکردید و یمدهد. فیلسوف بعدی در این استدالل شما جای یک مقدمه خالی است. این مقدمه را قرار می

اند. در آخر هم فرضًا اگر به ی عقلی مسئله معاد پدید آوردههااستدالل.. . ببینید خود فالسفه اسالمی چقدر چالش برای شما خراب است و. مقدمه
کنند. این فضای کار فلسفی است؛ یعنی توانیم معاد را از نظر عقلی تثبیت بکنیم، خیلی راحت به آن اعتراف میاین نتیجه برسند که ما نمی

ای آن بنا کنید. اما فلسفه شود که بکوشید بر اساس آن یک فلسفهیماین دست موجب طرح مسئله و حتی باعث ایجاد این انگیزه  هایی ازینهزمپیش
ه نتیجه بطبیعت خاص خودش را دارد. فلسفه فلسفه است. در علوم تجربی هم همین است؛ ممکن است بسیاری از القائات در فرایندی که رسیدن 

ت؟ ی تجربی سازگار اسهاروشتواند مانع رسیدن به نتیجه شود. بایستی آن محصول نهایی را مد نظر قرار داد که آیا با ینمد. کسی تجربی تأثیر بگذار
 ه؟ ندهد یا یمآیا جواب 
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فالن مطلب استدالل عقلی نشده است؟ توجه ندارند که آن مطلب به دنبال ارائه ساختار یا تحلیل یا ترکیب و یا انسجام است. 
3داد.شاءالله در آینده آن را توضیح خواهیم عقل کارکردها متنوعی دارد که ان 0  

 نقطه آغازین فلسفه کجاست؟
شود؟ شروع فلسفه از یمما تا اینجا پنج مقدمه را مطرح کردیم و ششمین مقدمه این است که فلسفه از کجا شروع 

علیه در آثار خود این دو طرح را نمود داده است؛ تعالیاللهاند. عالمه طباطبایی رضوانچیست؟ حکمای ما دو طرح ارائه کرده
در فلسفه اسالمی مطرح است. طرح اولی که برای ورود به فلسفه ارائه شده این است که ما با نفی مطلق سفسطه  هاطرحاما این 

شناسی ]از وارد فلسفه شویم. این بحث خیلی مهم است؛ یعنی قضاوت فالسفه اسالمی ما در حوزه مباحث اساسی معرفت
]جزو[ آن مباحث کلیدی و اساسی  هابحثطع دارد؛ بسیاری از این شناسی چند مقگیرد[. مباحث معرفتاینجا سرچشمه می

شناختی است، اما ی معرفتهابحثها ینایشان چیست؟ هاتعاملشناسی نیست. مثاًل چند نوع ادراک داریم؟ و مبنایی معرفت
ی دانشی هابحثشود را یمبه معرفت و شناخت مطرح ی اصلی که راجعهابحثگیرند. فالسفه ما در سطح دوم و سوم قرار می

به اصل معرفت است. اینکه برخی اآلن فلسفه ی پیش از دانش است؛ چراکه راجعهابحثدانند، بلکه معتقدند این مباحث، ینم

                                                           
3 در همان  ها است؟ یعنیفرضشود یا جزو پیششود و در فلسفه توضیح داده می. س: آیا این کارکردهای مختلف عقل نیز فراوری عقلی می0

 تواند بگوید مثاًل من عقل شهودی را قبول ندارم؟گنجد یا کسی میزبان عام فلسفه می
شناختی شناسی ]این مباحث بررسی عمیق نشده است[. ما مبانی معرفتها باید بحث بشود. متأسفانه به دلیل نبود دانشی به نام معرفتیناج: بله 

شده و در فلسفه و قبول نداریم. ]از طرفی[ فضایی که مورد تأیید خودمان است هم تبدیل به یک دانش ن ورود کردند را هاآنغرب و آن فضایی که 
ی معرفت شناختی را هابحثعرفان پراکنده است. یک آثاری شکل گرفته و در این موضوع چند اثر داریم، اما خیلی قوام الزم را ندارند. ما باید تمام 

ها و... باید بحث ی متعدد عقل، روابط این کنشهاکنشبه عقل عام، به آن بحث کنیم. مثاًل راجعکرده و راجع آوریبر اساس نگاه خودمان جمع
 است. اند، اما تبدیل به یک دانش نشدهوگریخته بررسی شده و مثاًل ذیل عنوان یک فصل به آن پرداختهصورت جستهکنیم. این مباحث در فلسفه به

 کند؟اسالمی اشکال وارد نمی*این به زبان عام فلسفه 
کس نباید هیچ حرفی بزند. پس توانیم کنار بگذاریم. ما یک نقطه اولیه داریم؛ یعنی اگر این را پس بزنیم هیچینم**همه این را قبول دارند. این را 

ها را باید در جای خودش یناو پیش برویم.  را بچینیم هاگامشناختی و اصل معرفت شروع کنیم و باید عقل عام را قبول کنیم. از نقطه اول معرفت
 بحث کرد و پیش برد.

شود. حداقل در ها استفاده نمیشود. در علوم انسانی از این روشس: فرمودید در فلسفه اسالمی از سه روش عقلی، نقلی و شهودی استفاده می
های متفاوتی است. اگر بخواهیم فلسفه اسالمی را در حوزه روشهای علم مدرن کنند و روشها استفاده نمیظاهر ادعا دارند که از این روش

 ی فلسفه اسالمی در علم مدرن چیست؟هاروشهای شما برای استفاده از شناختی به کار بگیریم، توصیهروش
رود را یملسفه اسالمی به کار یی که در فهاروشتوانیم یمی مورد استفاده در علوم انسانی چه نظری داریم و آیا هاروشبه ج: این بحث که راجع

آیا  مثالً  ای است. طبیعت هر کدام از علوم تجربی و علوم انسانی و علوم ریاضی با هم فرق دارد.در آن علوم هم اعمال کنیم یا نه، خود بحث جداگانه
ر جای خود به آن پرداخته شود. بحث ما اید دطلبد که بی نقلی در علوم ریاضی استفاده کنیم؟ خود این مسئله بحث مفصلی میهاروشتوانیم از یم

 اکنون روش کار در حوزه فلسفه است.
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3دهند را باید رها کنیم.دانند و بار ارزشی منفی به آن میرا علم نمی 1 ی هابحثدانیم و به همین علت، ما فلسفه را یک معرفت می 
ها ییسوفسطایی که هابحثدانیم. یعنی های درون فلسفه نمیبه اصل معرفت است ـ را درواقع بحثشناختی ـ که راجعمعرفت

شود؛ یعنی آغاز یمگذشتیم تازه فلسفه شروع  هابحثکردند. بعد از اینکه از این یمـ چه در قدیم و چه در عصر جدید ـ مطرح 
 است.فلسفه بعد از نفی مطلق سفسطه 

 . نفی مطلق سفسطه۱
گویند اگر ما قبول عالمه طباطبایی در ابتدای بدایةالحکمة همین طرح را ارائه کرده و توضیح داده است. فالسفه ما می

توانیم به واقع خارجی دست پیدا کنیم، گرچه یم.[ ۳.[ خارج از ما واقعیت دارد، و ]۲. خودمان[ واقعیت داریم، و ]۱کردیم که ]
ایم[. اگر این سه توانیم واقعیت خارج را بفهمیم ]در این صورت سفسطه مطلق را نفی کردهیمالجمله کنیم ولی فییم خطاهایی

جا آغاز کنیم[. هر یک از این قیود گروهی از توانیم فلسفه را از همانگاه میاصل را قبول کردیم که نفی مطلق سفسطه ]است، آن
شناسی گفتند هیچ چیزی واقعیت ندارد حتی من. برخی ی از سوفسطاییان در حوزه معرفتدهد؛ برخیمسوفسطاییان را پوشش 

گویند. گروه دیگری از سوفسطائیان حتی از این چنین میها اینگفتند ما واقعیت داریم، اما خارج از ما واقعیت ندارد. اآلن خیلی
توانیم به واقعیت خارجی دست پیدا کنیم. می دانید خیلی ینما هم گذشتند و گفتند هم ما واقعیت داریم و هم خارج از ما، اما م

توانیم به خارج از خودمان علم پیدا کنیم، ینمی ما و خارج از ما واقعیت دارد، اما ما های رایج[ همین است؛ یعناز مبانی ]فلسفه
 هر چه هست در حوزه درون خودمان است. 

وه را کنار رد کردیم و گفتیم من واقعیت دارم، خارج از من هم واقعیت شود اگر ]نظر[ هر سه گردر طرح اول گفته می
کنیم. این طرح فواید خاص یمالجمله به واقعیت خارج از خودم توان دسترسی دارم، از اینجا فلسفه را شروع دارد، من هم فی

کند که[ من واقعیت دارم، حکم میشناختی. ]یعنی فطرت انسان های فطری معرفتیهسرماخودش را دارد؛ مانند استفاده از 
که  هابحثجهت تردید روا بدارم؟ من گاهی به این خارج از من واقعیت دارد و من هم به خارج از خودم دسترسی دارم، چرا بی

 ی مهمی است. اگر یک سری قبائل در آفریقاهابحثها یناگویم ببینید فضای کار ما به کجا رسیده است. رسیم به شوخی مییم
 هاحرفخندیدید، اما چون کسانی این یمشنیدید همه یمها را ینازدند و شما یمشناختی بنیادین حرف ی معرفتهابحثاز این 

اند، مهم است. عالمه در اول اصول اند و هواپیما در آسمان به پرواز درآوردهرا زدند که یک علوم و تمدن و تکنولوژی پدید آورده
کنید که دانشمندی آن را به زبان بیاورد، اما بعضی یمیی است که بدوًا شما شک هاحرفها فرماید اینمیفلسفه و روش رئالیسم 

کنید. مسئله اینطور است. حالت ما شود و به آن توجه مییماند که برای شما قابل اعتنا ها را زدهاوقات دانشمندانی این حرف
3نسبت به غرب عجیب است.  2 ایم گویند اینکه ما اینجا نشستهب این است که در یک کالس به شما میحالت ما نسبت به غر 

                                                           
3 دهند و نامند. اما گاهی به فلسفه بار ارزشی منفی و به علم بار ارزشی مثبت می. گاهی در مقام وضع اصطالح این را علم و آن را فلسفه می1

 یم.ات توجه ندارگویند فلسفه که علم نیست. ما در اینجا به این اصطالحمی
3  ود دارد مقصود است[.عنوان یک مجموعه وج. منظور از غرب، غرب فیزیکی نیست ]بلکه هر آنچه در غرب به2
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کنیم، از کجا معلوم اینطور باشد؟ شما کی هستید؟ من کی هستم؟ از کجا معلوم که من باشم؟ از کجا یمو با هم صحبت 
ه مشخص است[ ما اآلن اینجا کنار کها را در خیال خود نساخته باشیم و... ]درحالیینامعلوم که شما باشی؟  از کجا معلوم که 

گوییم خیلی علمی است. سپس شنویم و مییمرا  هاحرفکنیم. ما این یمبینیم و با هم صحبت یمهم نشستیم و یکدیگر را 
سال قبل فالن پدیده رخ داده است. ]اگر بپرسید از کجا  ۷۰۰۰گویند مثاًل شناسی به شما میدر کالس دیگری به نام باستان

های دقیق علمی متوجه چنین چیزی شدیم. شما چون یشآزماگوید ما بر اساس یمگویید،[ مگر شما دیدید؟ چیزی را می چنین
ایم و یکدیگر را زنید. اتفاقًا ما هر دو حرف را علمی می دانیم؛ یعنی هم اینجا که کنار هم نشستهیمرا  هاحرفعلم ندارید این 

 شود[ شناسی گفته میبینیم ]و هم حرفی که در باستانیم

ه این کمثاًل چند سال قبل یک بحثی مطرح کردند که من تعجب کردم چقدر سریع آن را پنهان کردند؛ در اخبار آمد 
ین علوم  به اما اآلن به کردیم. اما یمدهیم، مدت زمان زیادی ـ مثاًل هزار سال ـ را اشتباه یمهای رادیو اکتیویته که انجام یشآزما

پذیریم. ممکن است شواهد علمی محکمی عنوان علم میرا به راحتی به هابحثنگریم. همه این مثابه یک علم متقن محکم می
 گیرد. یمشناسی صحیح اسالمی انسانی شکل ها در بستر معرفتیناهم داشته باشد، اما 

توانم به واقعیت خارج از خودم علم یماز من هست و اینکه من  هرحال یک طرح این است که[ من هستم و خارج]به
پردازیم. بلکه به این بپردازیم که سّر اینکه گاهی از اوقات اشتباه اند اما ما به آن نمیپیدا کنم را بحث نکنیم. البته بحث کرده

یم. یک طرح که در ابتدای بدایة الحکمة فهمم چیست؟ از این به بعد را پی بگیریم و پیش برویمکنم و گاهی اوقات درست یم
فرمایند: هیچ تردیدی نیست که من هستم و خارج از من هست و آمده است، همین است. عالمه در آنجا توضیحاتی دارند. می

اه و فرمایند همچنین تردید ندارم که اشتبتوانم علم پیدا کنم. ایشان یک بیان چهارمی هم  دارند و مییممن به واقعیت خارج 
شناسی فلسفه اسالمی شناسی غربی خطا موجب تخریب دانش است، اما در فضای معرفتکنم. در فضای معرفتیمخطا 

شود خطا وجود نداشته باشد؟ یماتفاقًا خطا مؤید علم و معرفت است. اصاًل تعبیر بنده این است که خطا رفیق علم است؛ مگر 
3شوم.شناسی نداریم و لذا اکنون وارد این بحث نمیما اآلن بحث معرفت خورد.یماگر خطا نباشد خیلی چیزها به هم  3  

                                                           
3 شناسی غربی متوقف شویم. همان شناسی و علوم غربی وجود دارد در صورتی است که در موضع سلبی معرفت. س: تعارضی که بین معرفت3
 توانیم به پدیدارها شناخت پیدا کنیم.گوید میکنیم، میبیرون از خود علم پیدا نمیگوید ما به ای که مینسخه

شناسی دیگر به این افتد. در دانش باستانکنیم؛ چراکه پدیدارها در درون شخص و انسان اتفاق مییمج: ]اگر گفتیم[ پدیدار، خیلی مشکل پیدا 
مه هشود؛ همین واقع است که اینطور است. یعنی واقعًا چند هزار سال قبل آدم بوده، این اتفاق رخ داده، آن حادثه پیش آمده است؛ ینمتوجه  هابحث

کنید که یمشواهدی اشاره  شود؛ یعنی شما بهیمکند. اما اگر بحث پدیدارشناختی مطرح باشد، باب گفتگو خیلی مسدود یمها را عالمانه تلقی ینا
 درون شما است ]و دیگران به آن دسترسی ندارند[.در 

ه واقع بدانیم، حرف بس: بین توقعی که عموم از این علم دارند و توقعی که بنیانگذاران علم دارند خلط شده است. اگر واقعًا هدف علم را رسیدن 
 شما صحیح است، اما اگر هدف را کاربرد بدانیم...

 ها را مطرح کرد.ین حرفاشود ینمشناختی اساس این مباحث معرفتج: خود کاربرد خیلی مشکل دارد؛ بر 
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کنم. چکار کنم که این خطا دائمًا یمکنم اما خطا هم یم]به این بپردازیم که[ خارج از من هست و من به خارج علم پیدا 
 در حال تقلیل باشد و مراحل واقع را پشت سر بگذارم؟

                                                           

 رود.شود روی این مطلب بحث کرد اما آن تعارض از بین میس: می
یی که بر اساس هابحثگویند از کجا معلوم است ما هستیم، اما یک بار درباره یمها گفتم؛ یعنی یک بار ینابنده در واقع تلقی خودمان را از 

شناسی و علوم خواستم آن مطلب ])از بین رفتن تعارض بین معرفتینمگویند کاماًل علمی است. من یمشود، سیار ضعیف مطرح میشواهد ب
توانند درست کنند؛ ینمها را درست کردند؛ گرچه من معتقدم بحث یناها به جایی رسیدند که غربی([ را بگویم؛ بله آن مطلب صحیح است. آن

م؛ علم همین است. ]به این مباحث و تعارضات[ انسجام بدهند؛ ولی باالخره باید مثاًل بگویند: همین است دیگر؛ چکار کنی توانندینمیعنی 
شناختی ]این ناتوانی توانند بگویند؛ یعنی اگر برویم در دل آن مبانی معرفتینمتوانند بزنند، همین کلمات را ینمرا هم  هاحرفکه همین درحالی

بست عجیب برخورد خواهیم کرد. یعنی با نبکنیم که[ به یک شناختی برویم ]مشاهده میشد[. اگر در آن اساس مبنای معرفت مشخص خواهد
انگیز برخورد بست شگفتتواند بگوید من خودم را بکشم. به یک بنینمشد؛ حتی تواند ساکت بایمتواند حرف بزند و نه یمهایی که شده نه یتلق
شناسی که مبانی آن را قبول ندارد بازی کرده است؛ به محض اینکه شروع کرد یعنی خیلی از ع کند به حرف زدن، در زمین معرفتکند. تا شرومی

ها، توانند سازگاری ایجاد کنند، نه تنها غربیینمزند[ سازگار نیست. بنده معتقدم ه در علوم میککه مبانی آن ]با حرفی چیزها را پذیرفته است. درحالی
ها را یناتوانیم سازگاری ایجاد کنیم. ]بنابراین[ ما باید اصل واقع و اصل شناخت واقع را باید قبول کنیم. ینماگر ما هم بخواهیم همین حرف را بزنیم 

 ها باید بحث کنیم. یناطور نیست که حل کردیم و تمام شد رفت. باید بحث و بررسی کرد. این
شویم که باید این مشکالت را در نظر یمها دچار مشکالتی به لحاظ فضای خودمان یناما در تلقی خود از خواستم بگویم خیلی از اوقات یم

 داشت.
ها ممکن است رخ دهد. من هستم، خارج هم هست و من به خارج دسترسی دارم، اما معیار تطابق س: یک شک دیگر هم عالوه بر این شک

 فهم من با خارج چیست؟
ر ین معیارها داکه باعث شده بگویی من هستم و خارج هست، ]همان هم معیار تطابق فهم ما با خارج است[.  ** شما همان معیاری

شود. چون از بس گفته شده ما معیارهایی برای مطابقت آنچه در ما هست با آنچه در واقع هست نداریم، در ما نهادینه شناسی استخراج میمعرفت
دهد دهد بگویید[ خارج هست، و همان به شما اجازه میدهد بگویید[ من هستم، ]به شما اجازه میاجازه میشده است. همان مالکی که ]به شما 

کنیم یمرفته منطق درست رویم و رفتهیمپیش  هامالکد. با همان ی واحد دارنهامالکها یناتوانم به خارج دسترسی پیدا کنم. همه یمکه بگویید من 
ام کردم، متأسفانه دیدهیمهای فراوان ادراکی داریم. من چون دفاع یهالیابیم. ما تدریج تعامل انواع ادراک را میفهمیم، بهیمکم مراتب ادراک را و کم

مورد[ به دنبال اثبات چه هستید؟ مگر ما فقط الیه حس  ۵۰۰کنند. خب با این مورد خطای چشم را ]برای اثبات خطای ادراک ارائه می ۵۰۰که مثاًل 
 ها چگونه با یکدیگر تعامل دارند؟ یهالیم؟ چندین الیه ادراکی داریم؛ الیه خیال، الیه عقل، الیه قلب... این دار

بنده ـ به حسب کاری که کردم  را تحریک کرده خیلی از فضاها را جلو برود. ولی ]اگر[ مواظب باشیم، به نظر هاذهنشناسی غربی همین معرفت
 ان داد و پیش برد.شود این فضاها را سامـ می

توانیم خودمان را از پدیدارشناسی رها ها بر اساس پدیدارشناسی مطرح شده است؛ مثل نظریه رشِد شناختی ژان پیاژه. ما نمیس: برخی از نظریه
 ها مهم است.کنیم. این بحث

ها ها در دانشینابه آن رسیدند نیست.  هاآن که ی مهمی است ولی جواب قطعًا آنهابحثها یناگویم بحث مهمی نیست؛ من گفتم ینمج: من 
وقتی  گذارد ؛ یعنی اگر شما منحصرًا فضای پدیدارشناسی را مطرح کنید، نه واقعی که این پدیده را در شما شکل داده، خیلی فرق دارد با آنیمتأثیر 

ا نیست. بنده تنها به دنبال ایجاد تردیدهایی در شما بودم که هنما ای بحثها سر جای خودش بررسی شود. ینارسم. اجازه بدهید یمکه من به واقع 
 این فضا را توجه داشته باشید.
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ی فلسفه هابحثفلسفه نفی مطلق سفسطه است. نفی مطلق سفسطه یعنی ما اگر وارد بنابراین یک طرح برای ورود به 
رسیم و گاهی یمشویم بعد از گذر از این سه مرحله است. پس از گذراندن این سه مرحله، گاهی از اوقات به واقع یماسالمی 

یم و بهتر بفهمیم و اگر اشتباه داریم اشتباهات را یی کنیم تا واقع را بفهمهاتالشرسیم. اآلن قصد داریم ینماز اوقات به واقع 
 تصحیح بکنیم. این یک نحوه ورود به فلسفه است.

 . نفی سفسطه مطلق۲
لی از یک نوع دیگر از ورود به فلسفه ]نفی سفسطه مطلق است[ که از یک جهت نکته منفی دارد؛ چراکه باید از خی

د کنیم و به نقطه نخست برویم. اما نکته مثبت آن این است باید شک و تردیها های فطری خود عبور کرده و در همه آنیهسرما
 کند. یمبحث کنیم را بیشتر  هاآنتوانیم با یمکه دایره کسانی که 

ه با نفی طرح دوم این است که فلسفه با نفی سفسطه مطلق شروع شود. این غیر از طرح قبلی است. در طرح قبلی، فلسف
شود. سفسطه مطلق یعنی هیچ چیزی ود، اما در این طرح، فلسفه فقط با نفی سفسطه مطلق آغاز میشیممطلق سفسطه شروع 

گونه اقدام بکند، فالسفه توانید بگویید. اگر کسی به ضرس قاطع بخواهد اینینمواقعیت ندارد، حتی کلمه. شما هم هیچ چیزی 
یی داده شده است. هاطرحتوانید بکنید. البته ینمهیچ صحبتی  او اند باب گفتگو با چنین انسانی بسته است و باما رسمًا گفته

کنند طرح نادرستی است. ها گمان مییضبعاند. واقعًا هم درست است. ]از جمله[ ابن سینا طرحی داده و بقیه هم قبول کرده
قرار بدهند تا درمان شود. چراکه  رد تنبیهعنوان معالجه ـ موپیشنهادی که فالسفه ما داشتند این بود که چنین شخصی را ـ به

ردرد چیست؟ شما که پرسیم[ درد چیست؟ غیکنید. ]آن وقت از او میکند که چه میشود و اعتراض میباالخره فریاد او بلند می
شود بگوید از میان این پدیدارهایی که برای من رخ یمهستید؟ من که هستم؟ زدن چیست؟ نزدن چیست؟ باالخره مجبور 

تواند خارج از یم. مثاًل تواند جلوتر هم برودیمیک راه درمان است. البته من معتقدم  کم خودم را قبول دارم. این، دستدهدمی
شود که چه کسی؟ اصال کسی زنید. در پاسخ گفته میکند که چرا میخودش را اثبات کند؛ زیرا وقتی تنبیه شد، اعتراض می

کنی. این مطلب را نباید ساده گرفت. برای کسی که گرفتار یمسازی و خودت را اذیت نیست، خود شما برای خودت پدیدار می
 سفسطه مطلق شده ]این راه درمان است[.

شود استدالل شما برای ساختن معرفت گفته می هابحثشود. بارها در این انگاری میبعضًا ساده هابحثدر این 
توانم برای آن ینمتوانم استدالل کنم؛ چون محل بحث من خود استدالل است و من ینمچیست؟ اصاًل متوجه نیست که من 

دست مباحثات منطق خاصی است. مثاًل من باید تحلیل بکنم، باید تا خود شخص به آن برسد. دلیل بیاورم. یعنی منطق این
پرسد[ مام شد. ]چراکه در مقامی است که باز میتوانم بگویم استدالل کردم و تینموجه هیچمرتب باید این فضا را باز کنم؛ به

های متعدد برخورد بدهم استدالل چیست. مدام باید تحلیل و تبیین کنم، کارهای عملی انجام بدهم و او را با حوادث و نمونه
های فیزیولوژیک یلتحلا ]تا مسئله برای او حل شود و از[ خودش بیرون بیاید. من در مقامی نیستم که بتوانم استدالل کنم یا مثاًل ب
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گوید یمگونه عمل کنم[ ]اگر این گونه توضیح بدهم؟توانم اینیمکند. آیا یمگونه عمل برای او توضیح بدهم که بدن شما این
ها چیست؟ بدن من چیست؟ فعل و انفعاالت شیمیایی یعنی چه؟ بنابراین یک طبیعت خاصی برای تحوالت فطری او باید ینا

شود بلکه باید با او از کند. اگر کسی گرفتار سفسطه مطلق شد، فلسفه با او آغاز نمییمای طلب و یک منطق ویژهانجام بشود 
 این دست کارها انجام شود.

 شناسیشناسی با هستیاصل الواقعیة؛ تالقی معرفت
تواند طرف ول کرد ]می]شخصی که گرفتار سفسطه مطلق بود و با انجام مراحل مذکور درمان شد و[ یک واقعیت را قب

کم قبول کند که این شک واقعیت دارد؛ خود این شک تواند باشد؛[ مثاًل دستبحث فلسفی قرار گیرد. این واقعیت هر چیزی می
کم کنند. اگر دستتعبیر می« اصل الواقعیة»و اینکه هیچ چیزی وجود ندارد، واقعیت دارد. عالمه از این ]واقعیت حداقلی[ به 

 تر خواهد شد و خیلی ازیعوسست و دایره آن اکنیم. این طرح دوم یمرا پذیرفت، ما با او بحث فلسفی را شروع یک چیزی 
 گیرد. یمرا دربر هاانسان

خورد و دیگر از هم جدا نیستند. این نکته یمشناسی گره شناسی با هستیای است که معرفتاین اصل واقعیت نقطه
شناختی شناسی با هستیگویید. این نقطه تالقی معرفتبق با واقع نیست، ]بلکه[ خودش را میبسیار مهم است. دیگر بحث تطا

شناختی است. یک چیزی قبول کرده که بحث مطابقت در آن مطرح نیست و این بسیار ارزشمند است. یعنی درآوردن و واقع
 های این معنا بسیار ارزشمند است. ویژگی

های فطری داریم، از گوییم چون ما سرمایهکنیم، اگرچه مییمگونه دیگری با او[ بحث اگر کسی این را قبول کرد ]به
کنیم. یمفضاهای جلوتر شروع به بحث کنیم. اما اگر کسی خواست به اینجا )سفسطه مطلق( برسد، با او ]به این نحو[ بحث 

علم استداللی است و در آن باید  ه فلسفهتوان با او محاجه کرد؛ چراکاگر بخواهد روی سفسطه مطلق خود بایستد، نمی
های عقلی بکنیم و این ]برای او[ معنا نخواهد داشت. پس باید ]به سراغ[ پیش از دانش برویم و کارهای دیگری انجام یلتحل

فالسفه ما ما اگویند خود این فلسفه است، آورند و میدهیم که این دیگر فلسفه نیست. البته بسیاری این را فلسفه به حساب می
 معتقدند این فلسفه نیست؛ زیرا فلسفه دانش و علم است، اما این پیشادانش و قبل از دانش است. 

کم یک اصل را ـ ولو اصل شک یا اصل هیچ واقعیتی وجود ندارد ـ را اما اگر کسی از سفسطه مطلق خارج شد و دست
فالسفه ]متقدم[ ما چندان مطرح نبوده است و بیشتر در مباحث  هایکنیم. این طرح در بحثیمپذیرفت ما با او فلسفه را آغاز 

ای علیه بر روی این طرح کار کرده و در نهایة الحکمة یک لمحهتعالیاللهویژه عالمه طباطبایی رضوانفالسفه متأخر شده است. به
ل واقعیت خدا را برای او اثبات گوید من با همین پذیرش اصیماز این طرح را ارائه داده است. جالب است که حتی ایشان 

شناسی و هم ای است: هم هستیپذیر است. یک نقطه ویژهکنم؛ یعنی ایشان معتقد است اثبات خدا قبل از فلسفه هم امکانیم
کنیم. تکثیر یمشود. ما یک معرفت را قبول کردیم و از آنجا معرفت را تکثیر یمشناسی و از این نقطه معرفت تکثیر معرفت
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یی است که در جای خودش هابحثپذیر است از فت با تکثیر قبول داشتن واقعیات همراه است. اینکه چگونه این امر امکانمعر
 باید مطرح بشود.

 بنابراین فلسفه یا با نفی مطلق سفسطه یا با نفی سفسطه مطلق آغاز خواهد شد. 
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 #جلسه_سوم

 الله الرحمن الرحیم بسم

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

 مروری بر جلسه قبل

قدمه مطرح ی فلسفه اسالمی را شروع بکنیم، مقدماتی را مطرح کردیم و تا کنون شش الی هفت مهابحثپیش از اینکه 
 ست.شد. در بحثی که جلسه قبل داشتیم، نحوه شروع فلسفه مطرح شد که تلقی فلسفه اسالمی در مقطع شروع آن چگونه ا

 عرض کردیم دو طرح داده شده است: 

شود. این یک راه طبیعی برای یمای ـ تازه فلسفه شروع نی هر نوع سفسطهیک طرح اینکه با نفی مطلق سفسطه ـ یع
ترین یچیدهپصار از قدیم جزء بینیم ولی کیفیت ابیمر داریم. مثاًل ما های فطری است که ما در اختیایهسرمااستفاده از بسیاری از 

بینیم بحثی نیست. متأسفانه خیلی از اوقات چون یممسائل بوده است؛ یعنی فهم کیفیت دیدن بسیار بغرنج است، اما در اینکه 
وضوح که اصل سرمایه بهکنیم؛ درحالییمهای خودمان نداریم اصل سرمایه را انکار یهسرماهای روشنی از برخی از یلتحلما 

ی بود. شیخ آشکار است؛ مانند بحث ابصار در فلسفه. از قدیم در طبیعیات فلسفه، بسیاری از نظرات درباره بحث ابصار مشائ
ر سروکار با ابصا اشراق آمد و دیدگاه جدید ابراز کرد. صدر المتألهین مباحثی را ـ چه در حوزه طبیعیات، چه در حوزه فلسفه که

ـ طرح کرد.   نها اضافه کنید. در ابصار بحث فراواو زاویه دیدهایی که بعدها در فضای جدید مطرح شد را به این هاپرسشداشتند 
انگیزی است. اما اینکه ما نتوانیم بفهمیم فرایند دیدن چیست غیر از اصل دیدن است. فلسفه اسالمی است و واقعًا امر شگفت

یابم؟ در فلسفه اسالمی این مطلب بسیار زیبا توضیح داده شده یمست؛ من هستم، حاال من چگونه خودم را اینجا آغاز کرده ا
اند. فرض کنید ما نتوانیم این فرایند را برای فهمم تبیین کردهیمشناسی این ادراک را که چگونه من خودم را است؛ یعنی هستی

 خودمان روشن کنیم، اصلش هم باید انکار بشود؟ 

الجمله به خارج از خودم علم کند: من هستم، خارج از من هم واقعیت دارد، من هم فییمگونه آغاز فلسفه اسالمی این
ای که وجود دارد این ها را باید پذیرفت؟ اما نکتهیناتوانیم درباره آن بحث کنیم که چگونه ها برای من مسلم است و میینادارم. 

شوم. البته در برخی از موارد هم یمطا و اشتباه های خارج از خودم، دچار خیتواقعر کشف است که بسیاری از اوقات من د
رسانند خطاتر( یاری میتر و کمادراک صحیح)یی که مرا در این مسئله هادانشکنم[. لذا باید به سمت اینگونه نیست ]و خطا نمی

 ز این مرحله است. این یک طرح است.رفت. اینجا بود که منطق و فلسفه پدید آمد. پس فلسفه بعد ا

اش یرهداخواهد از نقطه جلوتر شروع کند، اما یمگذارد و یمهای فطری را زیر پا یهسرماطرح دوم که گرچه قدری از 
شود. سفسطه مطلق یمدهد، این است که فلسفه با نفی سفسطه مطلق آغاز یمی زیادی را پوشش هاانسانتر است و بسیار وسیع
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رود. کند و بنیاد اصل معرفت را نشانه میسفسطه بسیار شدید، یعنی شدیدترین نوع سفسطه که هیچ واقعیتی را قبول نمییعنی 
توان بحث فلسفی کرد. اما اگر از این مرحله بگذرد فالسفه اسالمی معتقدند با شخصی که به این نوع سفسطه گرفتار است نمی

ی ـ را قبول کند و به آن تن دهد، مثاًل واقعیت داشتن خودش را قبول کند، ولی بگوید گرایی نسبو اصل واقعیت ـ ولو یک نسبی
تواند با او یمشود فلسفه را با او آغاز کرد. فلسفه اسالمی یمها، پدیدارها و نمودهای و احساساتی در درون من است، همه این

گر ما سفسطه مطلق ـ یعنی سفسطه بسیار شدید ـ را نفی گفتگو کند و مرحله به مرحله جلو برود. پس یک طرح این است که ا
علیه به آن توجه تعالیاللهگام جلو رفت؛ کاری که عالمه طباطبایی رضوانبههای فلسفی را آغاز کرد و گامتوان بحثکردیم می

 بسیار کرده است.

 شاخه های مباحث فلسفه اسالمی
. مباحث ۲شناسی؛ تی. مباحث وجودشناسی یا هس۱اخه تنظیم کرد: توان در سه شمجموعه مباحث فلسفه اسالمی را می

شناسی و مباحث خداشناسی از شناسی. مباحث انسان. مباحث انسان۳الهیاتی یا خداشناسی و مسائل متفرع بر خداشناسی؛ 
فه تدا آمد و فالسشناسی در ابگردد و فرقی با آن ندارند؛ یعنی اینکه مباحث هستییمشناسی بریک جهت به مباحث هستی

شناسی که مباحث عام است و بندی کردند بدین خاطر بود که یک انسجام ذهنی پیدا بشود. مباحث هستیمباحث را دسته
 هابحثبه غیر انسان و همه چیز است. اما برخی از م راجعبه انسان و هبه خدا، هم راجعاختصاص به چیزی ندارد، هم راجع

شناسی است. بنابراین مجموعه مباحث و مسائل فلسفی منحصر در این سه شاخه انسان خاص خداشناسی و برخی خاص
 خواهد شد. 

شناسی مقدم است؛ چراکه ما از نتایج بدست آمده در این شاخه، در خداشناسی و از لحاظ منطقی مباحث هستی
ی هاقرائترا با قرائت صدرایی و در کنار آن با  شناسیشاءالله مباحث بسیار کالن و عمده هستیکنیم. انشناسی استفاده میانسان

های دیگر را هم بیان کنم. اما در کنم در مواردی که بستر آن فراهم بود نظر مشاء و اشراق و دیدگاهیمکنیم. تالش دیگر بحث می
کند. اصل مباحث ما ت مییرا ذهن را متفرق و متشتکنم، صالح در عدم بیان است؛ زها[ اشاره نمیمواردی که ]به دیگر دیدگاه

شناسی فلسفی را تمام خواهیم کرد. دو بحث دیگر بر اساس مبانی حکمت متعالیه شکل خواهد گرفت. در این جلسات هستی
احثی که دخالت شدید در خداشناسی دارد مشاهده به وفور مب بحثماند. گرچه در دل این یمشناسی( باقی )خداشناسی و انسان

 ها نمی پردازیم.شویم و به ادله اثبات و... آنشناسی نمیهای خداشناسی و انسانتمرکز در بحثخواهید کرد، اما م

 شناسانه غرب انحراف در مبانی انسان
شناسانه فلسفه اسالمی فضایی که در فلسفه غرب ـ در این چندصد سال اخیر ـ به وجود آمده را از لحاظ مبانی انسان

البته باز هم معتقدیم همین بشری که در این چهارصد سال ]تربیت شده است و[ واقعًا پایه اولیه کند. یمیک نوع انحراف تلقی 
توانیم آن )پایه عقالنیت( را تحریک کنیم دارد؛ عالئم فراوانی در همین دنیای غرب امروز وجود دارد عقالنیت را دارد و ما می
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ی فراوانی از این دست وجود هامؤلفهکنند؛ یعنی یمناختی ما حرکت شبر اساس مبانی معرفت هاآندهد[ واقعًا ]که نشان می
ی خود متعهد نیستند. اگر فضای غرب را بررسی ]اجمالی[ آماری کنید شناختعماًل در هیچ بستری به مبانی معرفت هاآندارد. 

در اندیشمندان فضای فلسفی  واقعًا این را احساس خواهید کرد؛ بخش وسیعی از غرب، عموم مردم هستند؛ غرب تنها منحصر
کننده های متکثری وجود دارد. فضای عمومی ]در غرب را[ مردمی که مصرفنیست. حتی در بخش اندیشمندان ]غرب نیز[ رشته

ها کنند و از پایه عقالنیتی که ما بتوانیم با آنیمشناختی ما کار ین فضا در حوزه معرفتادهد[ و خیلی چیزها هستند ]تشکیل می
کنند نیز یمی نزدیک به فلسفه تحقیق هارشتهتگو کنیم کاماًل برخوردارند. ]حتی[ بسیاری از اندیشمندانی که در غیر از گف

شود توجهی ندارند و مشغول کار خود یمشناسی مطرح طور هستند و به بسیاری از مسائل حادی که در حوزه معرفتهمین
راحتی کار خود ی متعدد آن و...، ]متخصصان[ بههاشاخهکاربردی، علوم کامپیوتر با هستند. مثاًل در فیزیک، شیمی، انواع علوم 

گاه تأثیرات خود را دارد، برای دهند. بله، بهرا انجام می گاه است. این اندیشمندان از لحاظ مبانی یناصورت ناخودآ ها ناخودآ
شناختی اند و حتی بنده معتقدم همین که در خود صلب مسائل معرفتیکنزدشناختی و عقل پایه به ]فضای فکری[ ما معرفت
کنند، ]به دلیل[ آن پایه عقالنیتی است که خداوند متعال در ایشان قرار داده تا بتوان با آنان گفتگو کرد. بله، با این حال یمبحث 

 دید کرده است.پذیریم کل عقالنیت غرب به سمت فضایی ]انحرافی[ رفته و قدری فاصله را شیم

 عقالنیت پایه
کند. مثل اصل الواقعیة که مطرح کردیم؛ یم واسطه آن[ شروع به کار عقلیعقالنیت پایه آن عقالنیتی است که انسان ]به

کند. اصل استحاله اجتماع و ارتفاع یمیعنی اولین عقالنیت، عقالنیتی است که بدون توجه به چیزی، اصل واقعیت را قبول 
دانم؛ چراکه صل هوهویت مربوط به عقل پایه است. این خیلی مهم است. بنده عقل پایه را غیر از عقل عمومی مینقیضین و ا

گویند دقیق نیست، که کاهند و میها از ارزش عقل عمومی مییبعضتر[ است. فضای عقل عمومی بسیار جلوتر ]و پیشرفته
راحتی ها عطا کرده، بسیاری از امور را به]عقل[ـی که خداوند متعال به آن اختارها به دلیل سکنند؛ یعنی عموم انسانیماشتباه 

ها تقریبًا درک مشترک دارند[، از لحاظ یک پایه عقالنی عمومی طور که در حس مانند ابصار ]عموم انسانکنند. هماندرک می
هایی نیز با ا با مشترک هستند ]اما تفاوته]نیز مشترک هستند[. عقل عمومی غیر از عقل پایه است. بله، در برخی از قسمت

دامه ادامه داد؛ البته کسی که مطلق ین افراد گفتگوی فلسفی را آغاز کرد و اترشکاکتوان حتی با یکدیگر دارند[. با عقل پایه می
ی فلسفی را آغاز کرد و ای دارد که باید با همان عقل پایه او گفتگوبخواهد نفی کند ]و گرفتار سفسطه مطلق باشد نیز[ عقل پایه

گام جلو آمد. ولی عقل پایه همان عقلی است که اصل الواقعیة و اصل هوهویت و اصل استحاله اجتماع و ارتفاع نقیضین بهگام
 توان برای آن تنظیم کرد.ی دیگری نیز میهامؤلفهکند. یمرا قبول 

کند؛ یعنی مقطع به مقطع است. ما از ین را قبول میعقل پایه نسبی است؛ مثاًل در فضای برخورد با دین عقل پایه، د
مخاطب دین هستند. عقل پایه وقتی با سوفسطایی  هاانسانشریک هستیم؛ همه  هاانسانلحاظ پذیرش اصل دین با خیلی 

دین در آید. مشرکان با عقل پایه دین اسالم را قبول کردند؛ یعنی اصاًل کند و جلو میکند در یک سطح عمل مییمبرخورد 
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خواهد همان را تحریک کند. یمبرخورد با مشرکان به دنبال تحریک عقل پایه است. چیزهایی در درونشان وجود دارد که دین 
]در این مرحله[ فضای تعبدی نیست؛ دین در مرحله ایمان ]آوردن[، عقل  پرستید اثر دارد؟یمیی که هابتپرسد:[ این ]مثاًل می

تواند از مقطعی به مقطع دیگر متفاوت باشد. ]البته منظور از عقل پایه، فطرت دهد. عقل پایه مییمر پایه مردم را مخاطب قرا
 ای از فطرت، همین عقالنیت پایه است ولی منحصر به آن نیست.تر است؛ بخش عمدهیعوسنیست؛ گستره[ فطرت 

 عقل شهودی
طور نیست؛ یعنی ما مطالعات عقلی بسیاری که[ اینلیحاکنیم عقل دائمًا با ذهن سروکار دارد ]درما معمواًل فکر می

سینا ی نفس، ابنهابحثگونه است. مثاًل در داریم ]که با ذهن سروکار ندارند[ و خواهید دید که اتفاقًا بیشتر ]مباحث[ فلسفه این
 ی فلسفی است.هابحثها یناکنید[. ها را مشاهده ]مییناگوید شما در خودتان یمبرهان هوای طلق را مطرح کرده و 

، بخشی قدری عقل شهودی را بسط دهیم؛ ما نباید فکر کنیم عقل تنها به معنی ذهن است. ذهن بخشی از عقالنیت است
است؛ ]البته این برخورد مستقیم با شیء[ به معنی کشف و شهود عرفانی نیست. کشف و  از عقالنیت برخورد مستقیم با شیء

تر هستی است. یعنی ما سطوح یقعمهای یهالتر ما با یک سری از یقعمهای یهالیم یکی سری از شهود عرفانی برخورد مستق
رد؛ این برخورد متعددی با واقع داریم؛ یک سطح برخورد ما حواس است، یک سطح عقل است. عقل برخورد مستقیم با اشیا دا

یابیم، یمیابیم، به علم حضوری یموقتی خودمان را  ]سطح[ هنوز کشف وشهود عرفانی نیست بلکه علم حضوری است. مثاًل ما
کنم. عقل گوید من از عقل محض استفاده مییمشود. فلسفه یمنه به علم حسی یا علم عرفانی. این مسئله در فلسفه مطرح 

[ آن ین ]مثالترروشنطور نیست. که[ اینهمه آن فضاهای ذهنی ]درحالی کنیم عقل محض یعنییممحض چیست؟ ما فکر 
های عرفانی هنوز برای ما باز نشده است. یهالیابیم. نی نمیواسطه حواس یا کشف و شهود عرفاهمین است که ما خودمان را به

ایم فهمد، نه حس. منتها عقل را دائمًا فهم کلی در نظر گرفتهیمدانیم و این عقل است که ]این مسئله را[ را فلسفه می« یافتن خود»
 ین دست از مسائل نیست. ای ذهنی و هابحثست. عقل صرفًا فهم کلی در حوزه کلیات، در حوزه که این درست نی

تواند دو دسته دیگر را درون یمبنابراین معلوم شد مباحث فلسفی سه دسته هستند: دسته اول فضای بسیار عام دارد و 
شناسی را مجزا شناسی یا انسانخداشناسی و نفساند؛ ]یعنی[ خود جای دهد. اما فالسفه این سه دسته را مجزا مطرح کرده

اند. اند و مباحث بسیار عام و بدون خصوصیت خداوند یا بدون خصوصیت نفس انسان را امور عامه فلسفه نامیدهمطرح کرده
]مباحث مختص به خداوند متعال را[ خداشناسی و  شناسی، ]مباحثشناسی عام ]یا امور عامه را[ هستیبنابراین مباحث هستی

 شناسی عام خواهیم پرداخت.احث هستینامیم. ما در ادامه تنها به مبشناسی میشناسی یا انسانمختص به نفس انسان را[ نفس
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 شروع فلسفه
قبلی است. اکنون در  سؤالا شروع کنیم؛ اما از کجا باید شروع کرد؟ این سؤال متفاوت از خواهیم فلسفه راکنون می

 طه هستیم. پس از نفی سفسطه، فلسفه را از کجا شروع کنیم؟ مرحله بعد از نفی سفس

 شناسیشروع از معرفت نفس و مباحث انسان
ها که برخی از فالسفه ما ی مختلفی قابل ارائه است. یکی از این طرحهاطرح]برای آغاز فلسفه پس از نفی سفسطه[ 

گونه بنا نشده است، گرچه خود ت متعالیه بدین[. ]البته[ حکماند، ]شروع از مباحث نفس است]فلسفه خود را[ بر آن بنا گذاشته
 است. گونه شروع نکردهصدرالمتألهین این بحث را مطرح و اظهار تمایل کرده، اما به عللی این

شناسی شروع بکنیم. به خواهیم فلسفه را شروع کنیم باید از نفسیمشیخ اشراق و برخی فالسفه دیگر معتقدند اگر ما 
راحتی هضم هگونه عمل شود، فلسفه بهای فلسفی اینیطراحای از کم در پارهه بسیار جالب است. یعنی اگر دستنظر بند

گوید اولین چیزی که من در دسترس دارم خودم هستم، پس خودم را مطالعه یمکند. او یمگونه شروع شود. شیخ اشراق اینیم
گونه شروع بشود بهتر است؛ یعنی اگر در عرضه ـ که االن حاد شده ـ این شناسیی معرفتهابحثکنم. به نظر بنده حتی اگر 
شناسی شروع کنیم و خودمان را بکاویم و هر چه در درون خودمان است را تحلیل ی نفسهابحثفلسفه به دنیای امروز، از 

دینه کنیم، تمام مفاهیم فلسفی را در اینجا نیم این روش را نهاتر هستیم[. اگر بتواکنیم، ]از آنجا که وجدانی است، از جهاتی موفق
شناسانه ]درک بهتری ی معرفتهادغدغهکنیم و این بسیار مهم است؛ یعنی از لحاظ برخی یمصورت ]علم[ حضوری درک به

ارتباط جا پلی به خارج زد. باید برای جا فهمید و بعد از همینتوان علیت یا وحدت و کثرت را همینگیرد[. مثاًل میصورت می
شناسیم. یمکنیم؛ همه را ابتدا از اینجا ])نفس خودمان([ یمگونه عمل خودمان با خارج یک بنیاد فلسفی بنا نهاده شود. ما همین

دانم؛ یعنی بالقوه بود و اکنون بالفعل دانستم، اما اآلن میینممانند بالقوه و بالفعل. این مطلب را پیش از شرکت در این جلسات 
شود. شود بالقوه هستم و پس از شرکت در آن جلسات بالفعل مینسبت به مسائلی که در جلسات بعد مطرح می است. االن

 کنم. یمها را من در درون خودم حس ینا

3ایمشناسی شروع کرده]اگر به این نحو عمل کنیم و از نفس آغاز کنیم،[ هم در واقع از یک نقطه خوب معرفت 4 و هم  
با فضاهای امروزی ـ که در دنیا خیلی حاد شده ـ ]به ما خواهد داد و مسائل[ بهتر قابل نقل و انتقال و قدرت تعامل بیشتری 

                                                           
3 گذشتیم.  هابحثشناسی نیاز دارد، که از آن ذر از خود به فضای خارج از خود به یک سری مبانی معرفتشناسی دارند؛ گها معرفت. همه انسان4
کند[ آغاز می« اندیشم پس هستممن می»ا جمله: ه اسالمی را شروع کنیم. ]دکارت فلسفه خود را بخواهیم پس از قبول آن مبانی فلسفیماکنون 

خود مقدمات ]مندرج  ای؛ یعنی اصاًل آن نتیجه دراندیشم، خودت را شناختهیمگوید قبل از اینکه بگویید من یمگیرد و سینا به این سخن ایراد میابن
ود استدالل کنید، خودتان را بر ]وجود[ خ از راه برخی از آثار خود بشناسید؛ چراکه پیش از اینکه از راه آثار خود، توانید خودتان راینماست[؛ شما 

 اید. یعنی شناخت خود، مقدم بر شناخت آثار است.شناخته
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ای غیر از تر خواهد شد[. مثاًل ]اگر از نقطهتر و قابل ادراکتفهیم و تفاهم است. ]از طرف دیگر[ مفاهیم فلسفی ]نیز ملموس
کنیم، ]ذهن[ شخص دائمًا درگیر است که وحدت یعنی چه و یممطرح  نفس آغاز کنیم، وقتی[ همین بحث وحدت و کثرت را

چگونه باید کثرت را بفهمد؟ ]اما[ اگر ما از درون شروع کنیم و این فضای وحدت و کثرت را به احوال خودمان ارجاع دهیم، 
گاه همین کار را کرد. ]البتیمتر این احوال را ـ که به آن علم حضوری و مستقیم داریم ـ ]ادراک و[ حس راحت کند، یمه[ ناخودآ

های آغاز فلسفه، شروع از نفس ـ یعنی خود ـ شد، بهتر بود. بنابراین یکی از راهیمصورت[ فنی و مفصل پیاده ایناما ]اگر به
ن ی فلسفی، معرفت نفس است؛ معنای ایهابحثگوید محور یمرسد. صدر المتألهین است که کاماًل قابل مطالعه به نظر می

 ی فلسفی را بر روی همین شالوده چید و ادامه داد و این ساختمان را ساخت.هابحثتوان تمام سخن آن است که می

 شناسیشروع از وجود و مباحث هستی
صورت جدی بر روی آن تمرکز کرده، شروع از وجود نقطه شروعی که در فلسفه اسالمی شایع است و صدرالمتألهین به

یعنی هستی، بودن، همه  اید بحث کرد؛ چرا فالسفه از وجود شروع کردند؟ باید وجود را معنا کنیم؛ وجودبه وجود باست. راجع
س و حچیزی.  یعنی همان حسی که من از اثبات اصل واقعیت دارم. نگویید این واقعیت چیست. اینکه واقعیت دارد، این 

ده نکنیم؛ چون همه کنیم. مسئله را پیچییمن گزارش کنم همان است که با لفظ وجود از آیماحساسی که از این فضا درک 
طور که[ وقتی ما مانروی وجود نهفته شده است این مسئله را باید تمرین کنید؛ یعنی از االن باید با آن زندگی کنید. ]ه هابحث

کردند که وقتی از کالس خارج شدید هر چه یمید، و پیشنهاد صیغه را[ حفظ شو ۱۴گفتند باید خواندیم، ]اساتید مییمصرف 
جه آن باشید. دیدید را صرف کنید، االن هم که ما اینجا بحث کردیم، شما وجود را از این نگاهتان ]حذف نکنید و همواره متو

دست ز اصل واقعیت بهخورید ]متوجه[ اصل واقع و حسی که ایمخورید وجودشناسی باشد، اگر ناهار یمیعنی اگر[ صبحانه 
زنید، زبری و نرمی دارد، اما یک چیز دیگر نیز هست، به خودتان برگردید ]و به این یمآید ]باشید[. اگر به یک شیء دست یم

 کند، یعنی وجود.یممسئله دقت کنید[. همان حسی که سوفسطایی مطلق بعد از گذر از سفسطه مطلق، به واقعیت پیدا 

دهد؟ از بیان اینکه من و خارج از من یمی به ما دست گوییم من واقعیت دارم چه حسی، اینکه میبرگردیم به طرح قبل 
 واقعیت دارد، چه احساسی داریم؟ اصل این معرفت و این حس یعنی وجود.

 شناسی(امور عامه )هستی
 مفهوم وجود

توجه داشته باشید که منظور ما الفاظ نیست. بلکه صرف احساس و ُبعد معرفتی مقصود است. من یک چیز را به علم 
کنم ]در[ کنم. ]البته اکنون[ کاری به مجاری ادراک نداریم. باألخره حس مییمبینم و لمس یمها را یناشناسم، یمحضوری 

توانید آن را عقل، وجدان یا ، ادوات حس نیست، ]بلکه ادراک است[؛ مییک چیز با سوفسطایی مخالف هستم. منظور از حس
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ی هابحثدهد مقصود است. یمخواهید بنامید. این ادراکی و حسی که در مقابل تلقی سوفسطاییانه به من دست یمهر چه 
خواهم شما را به مفهوم یمد. من آید[ را رها کنیوجود میگویند در خود من یک نمود پدیدارشناختی ]به]پدیدارشناختی[ که می

 وجود برسانم. مفهوم وجود چیست؟

گویید من واقعیت ؛ یعنی وقتی شما میگیردیممفهوم وجود عبارت است از آن واقعیتی که در مقابل سفسطه قرار 
احساس همان  کنید؟ اینیمدارم، چه احساسی از این اصل واقعیت داشتن ـ یعنی من پوچ و هیچ و عدم صرف نیستم ـ پیدا 

 کنیم.یماست که ما با مفهوم وجود ـ یا هستی یا هر لفظ دیگری ـ از آن گزارش 

 مفهوم وجود ابده بدیهیات
را بسط بدهیم  فالسفه، از اینجا شروع کردند چرا عللی داشتند، گفتند اواًل مفهومش اولین مفهوم است نباید این مقدار

فهمیم، همه جا این یمفهمیم این یکی را یم فهمیم همین است یعنی در دل هر چهیمها می گویند اولین مفهومی که ما ینا
یات بدیه بدهفهمیم یک بحثی است که داریم این را به عنوان اشتراک معنوی وجود که باید خوب از آن تلقی بکنیم و لذا أیممفهوم 

م چرا یک م انسانی است یک بحث جالب داریعلوتان رشتهرا  هابحثتصوری مفهوم وجود است. بحث بدیهی شنیدید این 
یی مطرح کرده هابحثخواهیم بشویم، شهید مطهری گفته فخر رازی گفته ابن سینا ینمشود من وارد این هم یممفهومی بدیهی 

 بدهخواهم بشوم، یک بحثی داریم ما در بدیهیات یک بدیهیات دارید یک أینمها ینایی بعدًا مطرح شده من وارد هابحثو 
رویم در تصدیق در تصور یک نظری داریم یمبدیهیات یعنی اول اول ایستاده، اگر یادتان بیاید اول بیایید در بحث تصور بعد 

اریم که آن پایه دیک بدیهی داریم این بدیهی یک بدیهیات دارد یک اولیات داریم. این اولیات یک اولیات داریم یک اول االوائل 
یابید، این یکی ینمهند بگویند در فضای مفاهیم تصوری وجود اینگونه است یعنی شما هیچ مفهومی خوایمها یناپایه است 

در تصدیقات یک تصدیقات نظری داریم، یک تصدیقات یابید. در بحث مفاهیم مثالً یمیابید، یعنی این واقعیت بودن را یمرا 
سم بدیهیات به همه ید در فلسفه منطق خواندید این شش قها را خواندینابدیهی داریم تصدیقات بدیهی هم شش قسم است، 

ن چیست می گویید بدیهیات ولی یک بخش آن اولیات است، این اولیات هم یکی اولی االوائل است یعنی اول اول ایستاده آ
باشد هم تواند هم نینمیک دعوایی اینجا هست می گویند اصل استحاله اجتماع نقیضین و ارتفاع نقیضین یعنی یک چیزی 

توانید هر دو را رفع کنید یعنی ینمتواند هم باشد هم نباشد و هم یمتوانی جمع کنی نه یمباشد، این بودن و نبودن نه هر دو تا را 
همیدیم فهر دو تارا بردارید محال است ممکن است گفتنش سخت باشد ولی همه ما در نقطه اولین به محض اینکه خودمان را 

خورد، اگر بگوید همین چیزی که یمفهمیدیم این را فهمیدیم چرا چون اگر این را نفهمیم خودش خودش را یا اصل واقعیت را 
شود شما به نقطه اول نرسیدید، رسیدن به نقطه اول همانا و فهم این استحاله ینمتواند واقعیت نداشته باشد یمواقعیت دارد 

 .هاگزارهاولی االوائل در حوزه تصدیقات و  اجتماع نقضین و ارتفاع نقیضین این را می گوییم چی
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ت ضیقتر ین مفهوم است برخالف مفهوم وحدترعاممی گویند مفهوم وجود یک چیز دیگر مفهوم وجود  در حوزه مفاهیم
است، انسان یک مفهوم بسیار خاص است، مثاًل انسان  ترسختشود، فهمش یمشود. هی ضیقتر هر چه مفهوم ضیقتر یم

شوید یم ترخاصاست ولی هرچه  ترراحتاست ایرانی درست است یک مقداری باید چیزهایی بزنی بزنی ولی  شناختش راحت
تر سخت تر  بگویید اسم ببرید با پدر فالن خیلی سخت است چون قیودی را باید بشناسید تا او را بشناسید مفهوم هر چه ضیق

شود یعنی مصادیق صدق فراوان دارد، هر چه مصادیق یم ترعامه شود. مفاهیمی کیمبدیهی تر  ترعامشود فهمش هر چه یم
افتد یک بحثی است بحث هم یمری دارد چرا اینجوری اتفاق شود حاال این چه سیم ترراحتصدق فراوان داشته باشد فهمش 

ها یبعضقینی است، روید در مفاهیم فلسفی، مفاهیم فلسفی خیلی مفاهیم عامی است، چرا فلسفه یک دانش ییمکردند، شما 
د ی متعدد مطرح است خیلی قیهادانشمفاهیمی که در کند، مثالً یمکند، مفاهیم عام کار یمتوجه ندارند روی مفاهیم پایه کار 

خواهید کار کنید یک یمی بکنید یا در علوم اجتماعی خواهید یک کاریمخورده، شما االن فرض کنید در فالن دانش تجربی 
خواهد تا این را بفهمد، یک یمام عامش آوردید، اینقدر قید زدید تا به اینجا لذا یک دانش باید تعلیم و تعلم مفهوم از آن ع

فهمد لذا میدانید باصطالح ساختید باید استاد بیاید توضیح بدهد کتاب بخوانید تا یواش یواش این پنج تا ده قیدی که وجود دارد 
 هاخواستدهند به چی به یماست برای ذهن، هی عبور  ترواضح هاآنند جنس یعنی آوریمدر فضای منطقی اول چه مفاهیمی 

رسند، مفاهیم فلسفی یک مفاهیم عامی است، بالقوه بالفعل، توجه کردید علت معلول، واحد کثیر مفاهیم خیلی عام است، یم
اال اگر از چون واحد خیلی چیزها واحد هستند کثیر خیلی چیزها کثیرند، یعنی یک مفهومی نیست هزار تا قید خورده باشد، ح

ها را ینااش خیلی وسیع است که اولین مسئله ما است اشتراک معنوی وجود یرهدایگر همین بعد شما بیایید جلو مفهوم وجود د
 توضیح خواهم داد.

ترین مفهوم است همین نکته است، ببینید کاری که فلسفه اسالمی از قدیم، می دانید این که یهپاسر اینکه مفهوم وجود 
به دلیل همین  این معنا را و رسمًا فلسفه را از وجود شروع کردهموضوع فلسفه وجود است از قدیم بوده صدرا خیلی حادش کرده 

خواهم یک مدل خیلی جالبی برای برخی از یمنکته است اینجور نبود ما از نفس گفتیم در یک فضایی از نفس خوب است 
ها را قاطی یناید مخاطبان هست. ولی از نظر منطقی شروع از مفهوم چی باید بشود بعد از گذر از معرفت شناسی مواظب باش

ترین واضح واضح مفهوم وجود است من یهیبدین، ترراحتنکنید از این گذشتیم رفتیم در فلسفه اولین مفهوم پایه وجود است، 
 د داستدهد همان وجویمخواستم تلقی بدهم خیلی حضوریش بکنیم این چه احساسی از آن معنا دستمان 

 **؟؟؟

و وجود دو لفظ است  وجود دارد حاال در فلسفه ما می گویند شیء بحث شیء *یک بحث مفهومی هست به نام شیئ
 برای یک مفهوم. اینجا جای بحث و گفتگوهایی هست

 **؟؟؟
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دانند و تمام. وجود یممنحصر در خداوند  دانند وجود راینم*وجود از مخلوقات خداوند نیست آنجا وجود را مخلوق 
عرفان  ها که می گویند شما برداشت چیز نکنید هم من هستم هم شما هستید بر اساسینافقط خداست و بقیه وجود نیستند. 

ها سر جای خودش است ولی در عرفان آنجا یک تلقی ویژه ای یناها نیست ینانگویید شد، شرح معرفت شناسی و سفسطه 
 ازبحث وجود هست

 **؟؟؟

 یم،کنیم*بله یکی است، نه ما بعد از قبول واقعیت داریم شروع 

 **؟؟؟

کنیم ما از این به یمکنیم از مفهوم واقعیت شروع یم*این را موضوع قرار بدهیم پایه قرار بدهیم، یعنی از واقعیت شروع 
رویم وجود همان یمبعد مباحثی که در ادامه خواهیم داشت، چند مسئله ای خواهیم داشت روی پایه مفهوم واقعیت داریم پیش 

اسید عیت را کی شناختیم آن موقع که از سفسطه خداحافظی کردیم شما یک چیز را دست کم بشنواقعیت است و وجود و واق
 دیگر وارد حوزه واقعیت شناسی و وجود شناسی شدیم.

 **؟؟؟

داستان خاص خودش را دارد بگذارید داخل پرانتز بماند تا در جای خودش بحث بشود. بنابراین فلسفه  *بحث شیء
ینکه این ارا لذا گفتیم بخش اول از مباحث مباحث چیست وجودشناسی است. ما بعد از  هابحثرده اسالمی از وجود شروع ک

شویم یممقدمات را طی کردیم یعنی هشت مقدمه شد این مقدمات هشت گانه که طی شد وارد بخش اول از مباحث فلسفی 
کنم که  ئل خیلی کالن در فلسفه اسالمی مطرحشا الله شش مسئله را از مسا دارمانآن هم مباحث وجود شناسی است من بنا 

بینید وارد ششم یک بحث یک مبنایی خواهد داد که همه چیز را رنگ می زند به شما قدرت تحلیل همه چیز را یمها مبانی ینا
د. ما این ی فراوانی طرح کنیهابحثتوانید یمرا االن مطرح بکنیم و در ذیلش شما  هابحثخواهیم اینجور یمخواهد داد ما 

 شش مسئله را خواهیم داشت

 اشتراک معنوی مفهوم وجود
 **؟؟؟

خواهیم مطرح بکنیم یمشود. بگذارید باشد تا همه منتظر باشید چی هست. مسئله اولی که یم*منتظر بمانید تا چی 
بحث البته یک بحث فی الجمله گذراندیم آن مفهوم شناسی وجود است. ما مفهوم شناسی موجود را گذراندیم آن نقطه اول است 

یی که گذراندیم اولین مسئله هابحثاین را به عنوان همان شروع فلسفه مطرح کردم و تمام کردم در مقدمات آوردم. بعد از این 
دانم ینماهیم مطرح کنیم اصطالح جا افتاده فلسفی آن این است اشتراک معنوی مفهوم وجود، من یک چیزی بگویم خویمای که 
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کنند یمشود در این مسئله، یعنی مثاًل مثل اینکه مسئله ای نیست، همینجور عبور یمشنیدید این بحث را خیلی ساده انگاری 
توضیح خواهم داد پایه کار همین است اگر این را خراب بکنید تا الهیات و تا روند. در حالیکه بعد یک خرده جلوتر رفتیم یم

مباحث نفس شناسی همه خراب خواهد شد، یعنی ساده انگاری عجیبی در این مسئله یک اشتراک معنوی وجود صورت 
 گیرد.یم

 اشتراک معنوی مفهوم وجود فراتر از بحث ادبیاتی و الفاظ
دهند به آن یمبه نام اشترک لفظی و اشتراک معنوی متأسفانه این بحث را خیلی تقلیل  ما یک بحثی در ادبیات داریم

تراکشان بحث. می دانید اشتراک لفظی این است شما فقط در لفظ اشتراک دارد دو تا مفهوم مختلف، دو تا معنای مختلف اش
ی و شیر بر چی، بر شیر جنگل و شیر خوردن فقط در چیست در لفظ است. مثل به تعبیر ایشان لفظ شیر که بخواهد صدق بکند

شود اشتراک معنوی این یمسائل شود، بر آن میمآب واال اگر بخواهد صدق بکند بر شیر جنگل به آن معنا باز اشتراک معنوی 
این  ارید روی مصادیقداند یعنی شما یکشرر ادبیات چیست افزون بر لفظ در معنا هم دشود اشتراک لفظی اشتراک معنوی یم

تلقی که از  هاوقتشود، بعضی یمشود اطالق یمارد بر همه چیز دکنید هم لفظ شریک است هم با یک معنا یملفظ که بار 
گذرند، دام در یمها از مرحله اول یبعضیی که در اینجا به نظر من خطا هست، چند مرحله دارد، چون هابحثاین بحث این 

گوید خیلی واضح است، بله وجود یک معنا دارد، من یمییم وجود مشترک معنوی است مراحل بعدی می افتند. مثاًل می گو
کرد، آن وقت حرف فالسفه غلط بود؟ از این به بعد یک یمضع آمد لفظ وجود را بر دو سه معنا ویمکنم اگر عرب یم سؤال

ی شود اشتراک معنویمبگیرد وجود این را  اشبچهگیرند هستی درست است اسم یمرا بگیرد وجود،  اشبچهکسی بیاید اسم 
شود اشتراک لفظی اینجوری نیست بحث این نیست. لذا ما می گوییم این بحث را تنزل ندهید در حد اشتراک یمشود یمخراب 

 معنوی و لفظی که ما درادبیات خواندیم، بحث این نیست، بحث چیست، توجه بفرمایید، 

 معنی اشتراک معنوی وجود
کند یمخواهد بگوید این سطح بعدیش را بگویم نباید بگویید وجود بر هر چیزی که صدق یماشتراک معنوی وجود چی 

خواهد بگوید. یعنی باالتر از این است، ینمبه یک معنا صادق است، این را من می گویم سطح باالتر ولی حتی فیلسوف این هم 
ا می گویید، این خیلی مثاًل ما ممکن است به ده هزار چیز بگوییم چی وجود، شما وجود را به هر چیزی می گویید با یک معن

گوید هر چیزی که شما از فضای سفسطه یمخوب با یک معنا ولی فیلسوف چی را اراده کرده این را توجه بفرمایید فیلسوف 
یی واحد به شما دست خواهد داد، خارج شده باشید و جز واقعیات جهان هستی باشد اگر با آن برخورد کنید یک احساس معنا

ها که برخورد کردید می گویید هر چی را بخواهید در نظر بگیرید، نگاه فلسفی یعنی عام یناگوید حتی ینماین دقت بکنید 
خواهد بگوید من مثاًل به شما یک تمرینی به ینمخواهم بگویم یمگیرد این می دانید چی یمیعنی کل واقع را  شودیموشامل 

رسیم می گویید من یمشما گفتم گفتم با هر چه برخورد کردید این حس را بگیرید ولی مواظب باشید یواش یواش به یک چیزی 
ید باهر چی برخورد بکنم همین حس را دارد ولو االن برخورد نکرده باشم یعنی این طبیعت خودش است دقت کنید. می دان
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دهد در مقابل یممعنایش چیست، هر چیزی از مرز عدم خارج شده، از مرز سفسطه خارج شده یک احساس واحد به من 
کنید این احساس وجود را دارد با هوا یمی خاصی که بعدًا خواهم گفت شکل خواهد گرفت، شما با میز برخورد هااحساس

را توجه کنید. هیچ جا خالی از این احساس نیست یعنی هر کجا شما یعنی هیچ جا خالی نیست از این احساس این جمله من 
یی هااستفادهبخواهید فرض کنید تلقی بخواهید داشته باشید، آنجا این حس واقعی بودن به شما دست خواهد داد ببینید بعدها چه 

 آید عرض خواهم کرد. یمشود من برخی از فرایندهایی که پیش یمدر فلسفه از ان 

 ها در باب اشتراک معنوی بودن مفهوم وجود دیدگاه
ک نظر نظری یروشن بشود اجازه بدهید من دو تا نظر مخالف اینجا بگویم،  ترواضحبرای اینکه این مفهوم یک مقداری 

ل تسنن است که منسوب به اشاعره است یعنی ابو الحسن اشعری که رئیس اشاعره اشاعره می دانید شاخه کالمی بزرگ در اه
ها یناایشان وقتی به این بحث رسیده یک نظری داده و گفته وجود مشترک معنوی نیست آنجور که حکما می گویند  است.

خواهد هر چه برخورد کرده یمخواهد بکند یمبینید همین وقتی مخالفت آدم یممخالف فلسفه بودند، چون بعضی از اوقات 
ه ردش چگوییم با نهاد غرب خوب نیستیم اما معنایش این نیست هر  چکار کند و واقعًا یک مغالطه سنگینی است مثاًل می

گاه در انسان حاصل  شود. من دیدم کسانی که مثاًل خواستند با فلسفه اسالمی مخالفت یمبکنیم، این یک فضایی است که ناخودآ
ها گفتم، یناچون  ند بجنگند چراخواهیمکنند کارشان به جایی کشیده که با اصل استحاله اجتماع نقیضین وارتفاع نقیضین هم 

 ها خالدون مخالفت کند. یفخواهد تا هم یماین چه جور برخوردی است این شده با فلسفه مخالف، حاال 

 دیدگاه اشاعره؛ اشتراک لفظی وجود
ها می گویند مشترک لفظی است خوب هم مشترک لفظی است یناها می گویند مشترک معنوی است یناگوید وجود یم

گوید وجود یمجور به این معنا که در هر چیزی به معنای همان چیز است مثاًل می گوییم کاغذ بعد می گوییم وجود کاغذ  چه
یست، چون کاغذ چیزی جز کاغذ نیست. مثاًل انسان وجود انسان وجود انسان همان معنای انسان را دارد، می دانی معنایش چ

مختلف است مشترک لفظی حاد  ود در آنجا با مفهوم وجود در اینجا کاماًل چیستکند یعنی مفهوم وجیمانسان با کاغذ فرق 
 د این یک قول است است، توجه کردید چی ش گسترده در هر چیزی وجود به معنای همان شیء

 تعطیل؛ نتیجه قول به عدم اشتراک معنوی وجود
فه متکلمین زیادی االن هم این مدافع یک قول دیگر که قولی است که جدی تر مطرح شده حتی از سوی برخی فالس

جدی دارد این است که ببینید لفظ وجود، لفظ وجود که می گویم نگویید لفظ معنای مفهوم وجود مد نظرم است مفهوم وجود 
ی لفظ وجود در میان ما سوی الله مشترک معنوی است ولی استفاده لفظ وجود در باریتعالی نه، یعنی شما وقتی که مثاًل با واقع

دهد، توجه کردید ینمکنید اینجا یک احساس به شما دست یمکنید با واقعی بودن غیر خداوند برخورد یمبودن خداوند برخورد 
در فلسفه گفت مواظب باشید بله احساس شما مختلف است مثاًل در فضای صدرا می گویم آنجا وجودی بسیار شدید و بی 

گوید واحد است چون اشتراک معنوی را قبول دارد، فیلسوف یملقی وجود فیلسوف نهایت ولی اینجا وجود ضعیف ولی در اثر ت
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گوید اشتراک معنوی یعنی چی یعنی اگر من می گویم خداوند موجود است با وقتی می گویم انسان موجود است به یموقتی 
کنم این احساس یما هر چه برخورد لحاظ اصل معنی موجودیت هیچ فرقی با همدیگر ندارند دقت کنید این نکته را، یعنی ما ب

خواهم ابراز کنم همین واقعیت همین یمدهد اگر می گویم خداوند واقعیت دارد همین احساس را یمواقعی بودن به من دست 
ی هابحثخواهم بگویم همین ادراک را دارم فالسفه اینجور می گویند ولی عده زیادی اینجا که رسیدند به دلیل آن یمادراک را 

ها می یبعضاین را می گویند الهیات سلبی شدید من معتقدم الهیات سلبی که  کالمی که داریم که مبنای لیس کمثله شیء
گویند و طرفدارش هستند الهیات سلبی واقعی نیست ما هم قبول داریم بله یک چیزهایی که ممکنات اینجوری نیست صفات 

گوید هیچ مفهوم مشترکی بین ما و خدا وجود ندارد و بعد یمکند یماعمال  داریم. ولی الهیات سلبی که شدیدیمنفس را بر 
آورد معنا ندارد اثبات کردن خدا، جالب یمبه نظر ما در فضاهایی که موجود این سر از تعطیل در  گوید لیس کمثله شیءیم

کنند این بحث را به دلیل برخی روایات آیاتی وجود دارد آن را بد معنا یماست خیلی متأسفانه در فضای کالمی ما طرفداری 
برند به طرف الهیات سلبی محض، الهیات سلبی محض یعنی هیچ مفهوم مشترک معنوی بین خلق و حق یمکنند این را یم

توانیم ینما نفهمیم حتی اثبات هم فهمیم اگر هیچی ازخدینموجود ندارد اگر واقعًا این را جدی بگیریم یعنی ما هیچ چی از خدا 
نخواهد داشت. ببینید اگر شما این دو قول بکنیم یعنی مساوی با انکار پروردگار است، با انکار حق تعالی هیچ تفاوتی واقعاً 

شود، حکما چی می گویند می گویند هر چه از مرز سفسطه خارج شد، از مرز یممخالف را توجه کنید قول حکما بهتر درک 
دهد آن جور معنا نکنید یعنی حس واقعی که مطابق باواقع است حاال ممکن است یمرا  م خارج شده به ما این حس وجودعد

دهد لذا وقتی من می گویم الله تعالی یمخواهم بگویم این حس را به من ینمخطا هم بکند سر جای خودش بحث خطا را 
فهمم یمفهمم خدا هست یمه تعالی لیس بموجود باز هم قشنگ است من خواهد بگوید مثاًل اللیمفهمم چی یمموجود قشنگ 

فهمم چرا به خاطر اینکه این هستی و نیستی همین است که می گویم آیا فرض کنید آیا فالن گونه درخت وجود یمخدا نیست 
ک معنوی وجود دارد این را توجه دارد یا وجود ندارد همین است هیچی غیر از این نیست بنابراین این تلقی که فیلسوف از اشترا

 آورد حتی اگر بخواهم فهرست بکنم فواید فوق العاده ای که این بحث دارد،یمداشته باشید به کجا سر در 

 **؟؟؟

*هنوز به مرز جدا شدن موجود از وجود نرسیدیم یک کم برویم جلوتر، نرویم آنجا درگیر نکنیم همان حسی که از جدا 
گذاریم نه موجود. جلوتر که رفتیم یک نکته دقیقی وجود دارد که بین وجود و موجود یمه اسمش را وجود شدن از سفسطه داریم ن

کنیم من دائمًا تالشم این یمبا چه حسی برخورد  اشهمهیک تفاوت ظریفی است برویم جلوتر تا این بحث را باز کنیم. االن ما 
خواهم تالش کنم ما به یمگردانم یمرویم آن طرفتر هی الفاظ را بر است در این مباحثات می گویم از اصطالحات یک کمی ب

کنم یک احساس ادراکی نه احساس چیزی یمآن واقعیت پشت صحنه این الفاظ برسیم یک احساسی من از نفی سفسطه پیدا 
کنم از نفی سفسطه، یمدهد یک احساسی پیدا یمکه در فضای پدیدارشناسی باشد نه یک احساس ادراکی که دارد واقع نشان 

خواهد بگوید، این احساس یماز عبور از سفسطه این احساس احساس مشترک بین الکل است، اشتراک معنوی وجود این را 
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 مؤثرخواهم فوائد یعنی نقش یمکنیم ابتدا یممشترک بین چی است، بین همه چیز است، ان شاالله جلسه بعد از ظهر را شروع 
ند مسئله نشان بدهم تا از این مسئله خارج بشویم وارد مسئله بعدی بشویم والسالم علیکم و رحمه این بحث را دست کم در چ

 الله
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 #جلسه_چهارم

 الله الرحمن الرحیم بسم

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

 مروری بر جلسه قبل

یم. مسئله نخست که مطرح کردیم اشتراک معنوی وجود بود. وارد مباحث وجودشناختی شد مقدمهما بعد از بیان چند 
شود که در واقع حق مطلب از آن منظر که فالسفه و حکما درنظر یمکم دو سطح از این معنا برداشت بیان کردیم که دست

از همه آنچه که  شود. آنچه حکمای اسالمی از بحث اشتراک معنوی وجود در نظر دارند این معنا است که ماینماند ادا گرفته
شود، یک احساس و یک تلقی واحد داریم. این تلقی یمگیرد و از مرز سفسطه و نفی مطلق خارج یمدر مقابل سفسطه قرار 

آید خواهیم داشت. مراد آقایان عرفا و فالسفه و به حساب می واحد، یک تلقی عامی است که قطعًا نسبت به همه آنچه شیء
ین مفهومی است که پس ترعامود چنین چیزی است. در باب اشتراک معنوی وجود، مفهوم وجود حکما از اشتراک معنوی وج

3از نفی سفسطه، از هر چیزی قابل انتزاع است. 5 های مفهوم وحدت هم مشترک معنوی است ولی حیطه صدق آن به مقابل 
شود. کثرت محدود است. مفهوم کثرت هم اشتراک معنوی دارد، ولی حیطه صدق آن محدود به آنچه مقابل وحدت است می

به وضعی که در  هاآن ها مشترک معنوی هستند؛ اما اشتراک معنوی در هیچ یک ازیناگونه است. همه بالقوه و بالفعل نیز همین
 وجود هست نیست.

گوییم مشترک معنوی است، یعنی هر چه در مقابل عدم و سفسطه است، هر چه قطعًا احساس وقتی در باب وجود می
یا کثیر، از  واقعیت داشتن، واقع بودن، موجود بودن، وجود بودن و هستی را برای ما ایجاد کند؛ خواه از مصادیق واحد باشد

چنین  ت باشد یا معلول، از مصادیق واجب باشد یا ممکن، فرقی ندارد. مراد حکما از اشتراک معنوی وجود یکمصادیق عل
 معنایی است. 

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

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

گیرد تی با هر چیزی ـ که در مقابل سفسطه و نیستی مطلق قرار میمعنایی، یک مفهوم واحد است و بر همه چیز صادق است و وق

                                                           
3 با اشتراک  هاآناشتراک معنوی . از نظر حکما و فالسفه مفاهیمی مثل وحدت، کثرت، بالقوه، بالفعل و... هم اشتراک معنوی دارند و حتی 5

 کند.یممعنوی وجود فرق 
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توان از این وضعیت نتیجه گرفت و گزارش داد که واقع از آن جهت که گیرید، آیا مییمکنید مفهوم واحد از آن بریمـ برخورد 
فلسفه از آن بحث شده  حاکم است؟ در هاآنواقع است دستخوش یک معنای وحدت است؟ یعنی یک یکپارچگی و وحدتی بر 

 است.

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

 ها معتقد هستند حداکثر چیزی که از اشتراک معنوی وجودیبعضدهم، یمبرم یک خرده توضیح یماین اصطالح را به کار 
شود استفاده کرد وحدت سنخی خارجی است، وحدت سنخی خارجی است، به این معنا که شما وقتی اشیا را با هم مقایسه یم
 کنید در سنخ واقعیت با هم شریک هستند نه اینکه واقعًا یک حقیقت به هم پیوسته باشند این هم از سنخی است که آن شیءیم

هم از این سنخ است به همین خاطر چون هم سنخ هستند مفهوم واحد وجود را در  دیگر دیگر هم از همین سنخ است آن شیء
خواهیم دست پیدا یمدهند یعنی ما از اشتراک معنوی مفهوم وجود داریم به نوعی وحدت خارجی در واقع یمذهن ما بازتاب 

یشتر این مسئله را باز خواهیم کرد مثل کند مثل چی ان شا الله در بحث تشکیک بیمکنیم. آیا این مقدار از وحدت را تثبیت 
دهد یعنی بازتاب مفهومی یماینکه شما مشاهده کنید هزار تا کاسه آب روبروی شما هست، چرا این کاسه آب به شما مفهوم آب 

 دهد که آن کاسه ده هم همین بازتاب مفهومی را دارد آن کاسه جیم هم همینجوری است، دال همینجور است بقیهیمبه شما 
خواهیم مفهوم آب را حاکی از او یمی آب در سنخ طبیعتی که ما االن هاکاسهچیزها هم همینجوری است. می گوییم چون این 

ی آب نیست. یعنی شما با یک آب هاکاسهبگیریم شریک هستند یعنی وحدت سنخی دارند گرچه یک پارچگی خارجی در این 
در سنخ و طبیعت مشترک هستند، این موجب بازتاب ذهنی واحد شده،  شانهمهی متعدد هست، ولی چون هاآبروبرو نیستید 

کنیم در بحث وجود آیا اینجوری است. یمها برداشت ینایعنی در فضای ذهنی و مفهومی ما یک مفهوم مشترک آب از همه 
این هم جلوتر رفتند گفتند اشتراک  ها ازیبعضکند ولی یمتقریبًا همه حکما این مطلب را قائل شدند که قطعًا این معنا را ثابت 

معنوی وجود اثبات کننده وحدت شخصی سریانی وجود است. من انتظار ندارم عمق این واژه که االن به کار بردم روشن بشود، 
خواهم تأثیر این بحث را برسانم نگاه کنید چه جور در انعکاس ذهنی یمی آتی روشن خواهد شد. من فقط هابحثان شا الله در 

گیرید و این مفهوم را قائل هستید اشتراک معنوی وجود خوب دقت کنید یعنی هر چه واقعیت است این یمشما یک مفهوم بر 
ها خواستند تا اینجا پیش بروند که این نشان دهنده یک پارچکی واقع بما هو واقع یبعضدهد یماحساس واحد را به من دست 

نخی که شما تازه جدا جدا فرض کردید اگر خوب در اشتراک معنوی دقت کنید و وجود در خارج است، یعنی آن طبیعت و س
کنیم این یمحق ندارید این حرف را بزنید، باید بگویید یک وجود یک پارچه در کل واقع هست و لذاست ما به هر طرف رو 

، این بازتاب ادراکی اگر بگویم بهتر شودیمشود یعنی این بازتاب ذهنی برای ما حاصل یمحس بودن و واقعیت داشتن به ما داده 
خواهند به یکپارچگی آن محکی این مفهوم یمشود، یعنی از وحدت مفهومی وجود یماست این بازتاب ادراکی برای ما حاصل 

ها یبعضخواهند این معنا مطرح بشود. حتی یمآن واقعیت خارجی این مفهوم برسند که در فضای فلسفه صدرا یواش یواش 
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خواهند یک نوع خاص یمخواهند از این مرز دوم هم بگذرند، یعنی از اشتراک معنوی وجود یممثل حاجی سبزواری در آثارش 
کند قائل بشوند که اسم یماز یک پارچگی خارجی را برای آن محکی وجود برای واقعیتی که این بازتاب ادراکی را برای ما ایجاد 

قی وجود ما ان شا الله به بحث تشکیک رسیدند هر سه را مفصل توضیح خواهم دادم. آن در اصطالح فلسفی شده وحدت اطال
تواند یمشود، ثمره این بحث تا کجاها یمشود به عرفان نظری بسیار نزدیک یمی عرفا بسیار نزدیک هابحثوحدت اطالقی به 

کنم بحث اطالقی را توضیح بدهم یمرح خودش را بکشاند این یک ثمره من واردش نشدم من همانجا که بحث تشکیک را مط
کند این پایه برای رسیدن به این یمخواهم بگویم فالسفه و حکما از همین اشتراک معنوی وجود تا آنجا هم رفتند آیا کفاف یم

 یی است قابل تأمل و بررسی.هابحثکند، ینمهدف یا کفاف 

 *؟؟؟

ها واقعًا کثرت محض باشد چرا مفهوم واحد در ذهن من بازتاب پیدا کرده است. یعنی سر ینا** همین، خوب اگر 
ده به لحاظ شبازتاب ادراکی واحد چیست با اینکه در خارج کثرت وجود دارد. حتمًا یک نکته ای وجود دارد که آن نکته موجب 

کما تقریبًا این را بگویم حداقل چیزی که اینجا همه حبازتاب ادراکی من با یک مفهوم و واقعیت روبرو هستم به نام وجود. 
صادیق ماستفاده کردند وحدت سنخی همان کثیر است. یعنی کثرتی که ما در بیرون داریم که کثرت مصادیق است، این کثرت 

نه  شدمثل همان هزار تا کاسه آب دست کم چون در سنخشان با هم شریک هستند نه اینکه در خارج وحدتی وجود داشته با
ها گفتم از این هم یبعضگفتند  دهد این به همهیمچون در سنخشان با هم شریک هستند یک بازتاب ادراکی واحد تحویل ما 

خواستند بگویند نه تنها در سنخ بلکه یک پارچه است یعنی واقعیت یمخواهند جلوتر بروند. از همین بازتاب ادراکی واحد یم
خواهم یواش یواش جلوتر رفتیم کیفیت وصول ما از این ینمحقیقت یک پارچه است. من  و وجود در ورای فاعل شناسا یک

خواستم ما آن بحثی که درمسئله اول داریم تلقی صحیح از اشتراک یممقدمه به این نتیجه هی واضح تر خواهد شد فقط معنا 
ین پایگاه استفاده کردند یعنی اا و فالسفه از یی که آقایان حکمهابحثخواهم لیست کنم یممعنوی وجود است. من فقط اینجا 

حدت واز اشتراک معنوی وجود استفاده کردند برای اثبات یک نوع وحدت که اسم آن را گذاشتند وحدت سنخی وجودها مثل 
همینجور  اد کرده وکثرت است ولی قطعًا با یک نقطه وحدتی داشته باشد که این بازتاب ادراکی واحد را برای ما ایج هاآبسنخی 

ها خواستند وحدت شخصی سریانی را استفاده کنند بعضی خواستند وحدت اطالقی را استفاده بکنند من وحدت اطالقی یبعض
 یانیان شا الله در بحث تشکیک از مسائل آینده ماست مفصل بحث خواهم کرد. این یکی از در واقعسرو وحدت شخصی 

 است. نتایجی که این بحث در فلسفه به بار آورده 

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

هم اصاله وجودی هستند  هاآنیی که در آینده داریم تلقی که حکمای مشاء هابحثمتباینه قائل شدند. ما ان شا الله به حسب 
دارند این است که وجودها حقایق متباین صددرصدی  هاآنرسیم به بحث اصاله وجود خواهیم رسید، تلقی که یمه ان شا الله ک
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خواهم برایتان روشن بشود چون ینمهستند یعنی این وجود با اینکه اصیل است با این وجود صددرصد متباین هستند من هیچ 
خواهم گزارش کنم فهرستی از مباحثی که از همین بحث اشتراک معنوی استفاده یمها مبتنی بر مسائل بعدی است. فقط ینا

کردند، صدر المتألهین آمده با استفاده از بحث اشتراک معنوی وجود دیدگاه حکما و مشاء را نقد کرده گفته انتزاع مفهوم واحد 
یی که هاتناسبفهوم با مصداق باید داشته باشد از مصادیق متباین بما هی متباین محال است، یعنی بر اساس ارتباطاتی که م

شود از مصادیق متباین از آن جهت که متباین هست مفهوم واحد در فضای ادراکی ما بازتاب پیدا ینممفهوم و مصداق دارد، 
توانند ینم دهد که حقایق بیرونییمکند این نشان یمبکند یعنی چی، یعنی اگر مفهوم واحد در فضای ادراکی ما بازتاب پیدا 

کند در نقد یممتباین صددرصد باشند، یک اشتراک ذاتی با یکدیگر دارند یعنی از بحث اشتراک معنوی وجود دارد استفاده 
 . اندقائلنظریه حقایق متباینه که منسوب به مشاء است و می گویند مشاء اینجوری 

 تأثیر عمیق در الهیات و خداشناسی
د یک نوع ی قبل هم بود. با در نظر گرفتن بحث اشتراک معنوی وجوهاقسمتیک بحث دیگر مطرح کنم که اشاره ای در 

گیرد در بستر اشتراک معنوی یمویم یعنی یک نوع خداشناسی ویژه شکل گگیرد. الهیات که می یمدر واقع الهیات ویژه شکل 
یه است، مثاًل اگر بینید تأثیرات عمیقی این مسئله در حوزه دین شناسی تا چه پایممفاهیم، یعنی شما اگر توجه کنید به این بحث 

مبنایی ترین بحثی یی بر خداوند اطالق شده، یکی ازهاواژهدر آیات قرآن یا در روایات ما راجع خداوند متعال اطالقاتی شده، 
تقدند این مفاهیمی که شما هم بر خداوند مع کنند ترویج اشتراک معنوی است یعنییمکه حکما در حوزه دین شناسی مطرح 

کنید از نظر اصل معنا اشتراک دارد، شما مثاًل اگر لفظ موجود راجع خداوند به کار یمکنید هم بر ممکنات اطالق یماطالق 
ودان همین وجببرید که در ادعیه ما هست اگر لفظ موجود را به کار ببرید همان تلقی دارید که وقتی راجع ممکنی می گویید م

ر بحث دمسئله را بگیرید که این ریشه اصلی است، در بحث علم همینجور، در بحث قدرت همینجور، در بحث اراده همینجور 
ی هاگزارههای مهم حکمی در فهم یگاهپاشود، یعنی یکی از یمتکلم همینجور و صدها مفهومی که در حوزه خداشناسی اطالق 

 ست. دینی همین اشتراک معنوی وجود ا

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

ها کجا یناخواهم بگویم آنجا کجا و یمکنم همین مفاهیم است، در عین حال یممتعال دارد در اینکه مفاهیمی که آنجا اطالق 
کنند اما الهیات سلبیه افراطی یمواجب الوجود کجا، ممکن الوجود کجا، یک الهیات سلبی ویژه ای را خود آقایان حکما مطرح 

مفهوم وجود. خوب اگر اینجور بشود یک نگاه  آورد که هیچ مفهوم مشترکی اینجا وجود ندارد حتییمو شدید که سر از این در 
خواهی راه بروی باید بگویی بله ما می یمقرآن پژوهانه و دین پژوهانه ویژه ای شکل خواهد گرفت جابجا شما در حوزه تفسیر 

بجاهل، یعنی  یم لیسعلیی کردند بگویند هاتالشها یبعضفهمیم. ینمیم علیم اما هیچ چیز از علگوییم پروردگار متعال مثاًل 
گوید خود جاهل یمفقط جاهل نیست، در حالیکه اگر دقت کنیم در محتوای سلبی متن یک معرفت خوابیده نیست، حتمًا وقتی 
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یم نبودن که همان علتوانید ینمیم بودن را اگر متوجه نشوید علیم نباشد، یعنی تا شما علجاهل چیست یعنی آنی که در واقع 
و در نهایت جمله مثاًل انه تعالی لیس بجاهل، خداوند جاهل نیست برای شما روشن بشود. توجه جاهل باشد متوجه بشوید 

کردید، حاال در هر صورت در الهیات سلبی مبنای اصلی اشتراک لفظی است و پایگاه اصلی آن این است همین جا باید راهش 
اشتراک معنوی یک بحث اثرگذار است. ما در مسئله بعدی  ی دینی باید جدا کند. پس ببینید بحثهاگزارهرا ازراه حکمی در فهم 

شما رد پای این مسئله را مشاهده خواهید کرد، مسئله بعدی ما که مسئله تشکیک وجود است که مسئله اصاله وجود است کامالً 
ه گام مباحث بعدی کاماًل رد پای بحث اشتراک معنوی وجود کاماًل خودش را حفظ کرده، یعنی بحث اشتراک معنوی وجود گام ب

اینجا مسئله اولی بود که  . این تاهاآنچه به جا پررنگ چه به نحو کم رمق و کم رنگ حاضر است یک پایگاهی است برای همه 
 خواستیم مطرح بکنیم.یمما 

 *؟؟؟

م ایشان هم ی**بله همه معتقد بودند جالب است حتی شیخ اشراق که قائل به اصاله ماهیت وارد این مسئله دوم باید بشو
رد که یواش اشتراک معنوی وجود را قبول داشت منتها تلقیش از وجود متفاوت بود باتلقی که مثل صدر المتألهین از وجود دا

 یواش این بحث واضح خواهدشد. این مسئله اول ما بود. 

 اصالت وجود
ست، من در چند تا بحث یا چند تا نکته حث اصاله وجود ابخواهیم به آن بپردازیم یممسئله دوم از چند مسئله ای که ما 

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

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

یی است که در ارتکازات همه فالسفه است، ولی مسئله شدن واضح شدن، هابحثی فلسفی هابحثاسالمی است ببینید این 
که بحث اصاله وجود یک  اندقائلهمه ابعاد ماجرا خودش را نشان بدهد این در فضای فلسفه اسالمی رخ داده یعنی قطعًا همه 
اه دیگران وجود نداشته خوب حاال بحث تحقیقی ابتکاری در حوزه فلسفه اسالمی است، یعنی پیش از این وجود نداشته، در نگ

اگر این مسئله و عمق تأثیر این مسئله را در کل مباحث و مسائل فلسفی و الهیاتی که در ادامه داریم را قشنگ پیگیری کنیم خود 
در این  تواند محققانه بودن ابتکاری بودن، نوبودن فلسفه اسالمی و غیر وارداتی بودن آن تثبیت بکند دغدغه اییماین دقیقًا 

داریم که فلسفه اسالمی چقدر مرهون فلسفه وارداتی است و چقدر تولید فالسفه اسالمی است، اگر شما محور خیلی  هابحث
است، به تعبیر شهید مطهری از دویست مسئله تبدیل به هفتصد مسئله شده است. من معتقدم اگر شما بحث اصاله  هابحثاز 

ی فلسفی را تغییر داده و توجه کنید بحث اصاله وجود یک هانگاهفه نگاه بکنید که چقدر ی آن را در کل فلسهادامنهوجود و 
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بحثی است که در فلسفه اسالمی به طور کامل شکل گرفته تحقیقی بودن و محققانه بودن فلسفه اسالمی کاماًل مشخص خواهد 
هاماتی برای دوستان مطرح خواهد بود فقط کنم قطعًا ابیمشد. این بحث یک بحثی است که من اصطالحات را االن مطرح 

خواهم لیست بحث روشن بشود. ببینید شما اگر بحث اصالت وجود را به آن توجه کنید. از همان مسئله اول که موضوع یم
گوید من یمآید یمفلسفه است، موضوع فلسفه به نحو موروثی و بسیار قدیمی وجود دانسته شده است. مثاًل شیخ اشراق وقتی 

خواهند راجع واقع بحث بکند. وجود یک یمکنم از حکما، چرا وجود را به عنوان موضوع یک دانشی قرار دادن که یمعجب ت
مفهوم ذهن ساخته است یواش یواش آشنا خواهیم شد از تلقی که شیخ اشراق از این مفاهیم دارد مفهوم وجود که یک مفهوم 

ًا چرا این را موضوع فلسفه قرار دادند، صدر المتألهین بعد از اینکه بحث ذهن ساخته است، تولید فضای ادراکی است اساس
گوید این بیان ما تبیین دیدگاه حکما است که موضوع فلسفه را وجود قرار دادند این روشن یماصاله وجود را به کرسی نشاند 

بیاییم در  قع تأثیر خود را گذاشته مثالً شود که چرا موضوع فلسفه وجود قرار گرفته مدر موضوع فلسفه اصالت وجود در وایم
ها مورد مطالعه و بحث خواهد گرفت. مثاًل بحث وجود ذهنی اگر دوستانی شنیدند ینامسائلی که ان شا الله بعدًا هم برخی از 

کنیم یمدانند بحث وجود ذهنی که حکمای ما این را اختصاص دادند به حوزه ماهیات، ماهیات هم آشنا خواهیم شد فرض یم
ها را می دانیم ولی بعدًا یواش یواش بحث خواهیم کرد، چرا اینجوری است مفاهیم ماهوی و مشابه مفاهیم ماهوی بازتاب ینا

کند که حکما می گویند وجه واقعیت است یمکامل ذهنی دارند، ولی مفهومی مثل وجود یک وضع خاصی بازتاب ذهنی پیدا 
شوند لذا در یمبرخالف مفاهیم ماهوی، مفاهیم ماهوی خودشان منعکس در ذهن نه خود واقعیت منعکس در ذهن بشود. 

ی وجود ذهنی می گویند وجود ذهنی یعنی ماهیاتی که تاره در خارج موجود هستند تاره در ذهن موجود هستند، ریشه هابحث
 خواهیم وارد آن بشویمیمگردد به اصاله وجود و اعتباریت ماهیت که ما یماین بحث بر 

 فهمیمیم*از کجا 

در بحث مواد ثالث دوستانی ها را توجه بدهم. مثالً یناخواهم یمها را به بحث وجود ذهنی برسیم من فقط ینا**داریم 
خواهم بگویم تأثیر این یمخواهم مطرح کنم فقط ینمکه کار نکرده باشند می دانم بحث مواد ثالث جایش نیست که مطرح من 

به این سه بحث  هانگاهث، واجب الوجود ممکن الوجود ممتنع الوجود، با آمدن بحث اصاله وجود اصاًل بحث، مثاًل موارد ثال
ی هابحثرا به یک  هابحثکردند این یممتحول شده است. صدر المتألهین در کار خودش ممکن الوجودی که مشاء تلقی 

ت عمیق در ناحیه شناسایی ممکنات چیست، واجب جنبی دانسته، آمده امکان وجودی و فقری را مطرح کرده یعنی تحوال
ی حرکت هابحثچیست، ممتنعه چیست از همین بحث اصالت وجود این تأثیرات را در آنجا در بحث موارد ثالث ایجاد شده 

خواهیم بحث کنیم. یمشا الله خواهیم داشت تا حرکت جوهری، بله حرکت جوهری هم  همانو اشتداد، ما بحث حرکت 
حرکت، اشتذاد، حرکت جوهری به شدت تحت تأثیر نگاه اصاله وجودی است یا مثاًل بحثهاییکه در معرفت نفس، ی هابحث

صدرا بارها متذکر شده در واقع علت اصلی که بسیاری از حکما نتوانستند معماهای اساسی مسئله معرفت نفس را حل بکنند 
کله ای در فضای فلسفی هم در غرب هم در شرق است که اگر ما مثل نحوه ارتباط بعد تجردی با بعد جسمی می دانید یک مش
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گوید بر اساس یماثبات کردیم یک مرحله تجردی را برای نفس چه جوری این مرحله تجردی با مرحله مادیت گره خورده، صدرا 
شود. یمضح و آشکار حل ی اصالت وجود باید داشته باشیم این مسئله بسیار واهابحثمسئله اصالت وجود و آن نگاهی که ما به 

ی علیت، بحث علیت هابحثشود. در یمآن گیرهای اساسی که در معرفت نفس است با نگاه اصالت وجودی حل و فصل 
ی علیت شکل گیری مسئله اصالت وجود منجر شده تحلیل صدرا از علیت عوض هابحثشا الله خواهیم داشت. در  همان

دهم یعنی ما یک مفهوم پایه از علت و معلول داریم این مفهوم پایه در فلسفه مشاء یمبشود. تحلیل صدرا عوض بشود توضیح 
یک تفسیر پیدا کرده این تفسیر با آمدن بحث اصالت وجود به طور کل متحول شده یعنی وقتی آمده در فضای صدر المتألهین 

ویژه ای هست، حاال این را بگیرید در آن قوانین خواهد بدهد یک فرایند یمایشان تعریفی که از علت و معلول و فرایند علیت 
گیرد این اصاله وجود یک پایه یمتحت تأثیر اصاله وجود قرار  شانهمهشود یمیی که مطرح هابحثزیر مجموعه قانون علیت 

ها را یناضی از رسیم بعیمای شده برای تفسیر دگرگونی از قوانین علیت، یعنی رنگ و بوی جدید پیدا کرده، عمق پیدا کرده که 
شویم در بحث اتحاد عقل عاقل و معقول می دانید ابن سینا به شدت با این نظریه مخالف است. هیچ وارد نظریه یممستکل 

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

دانم به این بحث ینمها متحد هستند فضایش واضح خواهد شد. ینااصالت وجود حل و فصل بشود اینکه ادراک مدرک مدرک 
گاهییمرسد یکی از بحث بسیار زیبا که پدیده ادراک چه جوری روی یم افتد حکمای ما در یمچه جور اتفاق  دهد یعنی آ

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

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

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

ها که گفتم الهیات بمعنی االعم بود در الهیات بمعنی االخص ان شا الله در بحث خداشناسی فلسفی در مباحث ینا
ی بدایه خوانده باشند نهایه خوانده باشند این که خداشناسی آنجا خواهیم رسید بعد از اینکه اصالت وجود مطرح شد، اگر کسان

کنم کاماًل برایشان واضح است در بحث اثبات واجب یک سری براهین شکل گرفته به نام براهین صدیقین، براهین یمعرض 
ر باب دصدیقین شدیدًا تحت تأثیر اصالت وجود است یعنی شما پایگاه اصالت وجود را اگر بگیری براهین صدیقین که مثالً 

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

پایگاه آن بحث اصالت وجود است. بحث اصالت  اشهمهها یناشود، یعنی یمتعالی ثابت  شود، بسیار آسان توحید بارییم
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وجود یک چنین تأثیرات عمیقی در مباحث فلسفی چه الهیات بالمعنی االعم یعنی هستی شناسی به معنای عام و چه الهیات 
حکمت متعالیه اصاله وجود یعنی اصاله ی اساسی هامؤلفهمعنی االخص یعنی مباحث خداشناسی دارد و لذاست که یکی از 

شوند. بله مثاًل اصاله یمیی صدر المتألهین است. بقیه جز شاخ و برگهای این بحث محسوب هانگاهوجود یک نگاه پایه در 
کنیم تشکیک محل بحث است، چون خود تشکیک مبتنی بر اصاله وجود است مبتنی بر اشتراک معنوی است یموجود را مطرح 

ی بعدی، ما تشکیک هم رسیدیم می گوییم تشکیک یکی از مبانی اساسی است، ولی خود هابحثمبنایی است برای و خودش 
دانم چقدر برخورد ینمتشکیک باز مبتنی بر اصالت وجود خواهد بود ان شا الله خواهیم رسید. بنابراین بحث اصالت وجود 

 داشتید 

صالت وجود باشد یا اصالت ماهیت باشد یا ایراد بگیرند می گویند ا خواهند به فلسفهیمکه  هاآنها مخصوصًا یبعض
کنند آیا اصالت باوجود است یا یمها چهارصد پانصد سال بحث ینااصالت هر چیز دیگر باشد چه تأثیری در بحث دارد که 

ا آخر تجرا را بگیرید اصالت باماهیت. نه اینجوری نیست یعنی دعوای خیلی سطحی و لفظی و ظاهری نیست. شما هر طرف ما
کنید هم باید استفاده بکنید. و طبیعتًا یمتأثیرگذار است. اگر اصالت وجود برای شما تثبیت بشود همه جا از این مبنا هم استفاده 

ی هاچالششود یمبرطرف  هاچالشفرق خواهد کرد، خیلی از  هااستداللنوع ورود و خروج ما به مباحث فرق خواهد کرد، 
ر طرف را پذیرفتند تأثیری در بحث هی جدید درباره آن بدهیم، یعنی اینجور نیست که هاحلشویم که باید راه یمجدیدی روبرو 
 نداشته باشد نه.

 *؟؟؟

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

ها فکر کردند اصالت وجود به معنای نفی ماهیت یبعضاست، اصالت ماهیت، یک نظریه باطل شده است اما نه بدین معنا که 
دهیم. پس این یمی خواهیم گرفت و در مواضع خاص آن تذکر در واقعیت خارجی است این نیست که ان شا الله این بحث را پ

ا به نکته اول راجع اهمیت بحث اصاله وجود در حوزه وجودشناسی است. من عرض کردم تأثیر این بحث در مسائل فلسفی ت
گر اصالت وجودی توانیم محققانه بودن فلسفه اسالمی را با این یک مسئله اثبات بکنیم. یعنی نشان بدهیم ایمآن حد است که 

باحث عقلی مدر فلسفه اسالمی مطرح شده که همین جور است سابقه نداشته، و نشان بدهیم نوع تأثیرات اصالت وجود در دامنه 
 و فلسفی دقیقًا روشن خواهد شد فلسفه اسالمی واقعًا یک فلسفه مستقل است. 

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

ی زیادی ایجاد بکند از منظر فلسفی یعنی چی بحث اصالت وجود یا اصالت ماهیت هامزاحمتتواند یمنادرست به این بحث 
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کنیم و مطرح یمی باز راجع خود اصالت و اعتباریت ان شا الله یک نکته مستقل من ورود در این بحث چه جوری باید باشد.
خواهیم کرد. که منظور از اصالت چیست منظور از اعتباریت چیست این بحث را باز خواهم کرد. اما من اول طرح مسئله بکنم. 
طرح مسئله از منظر صدر المتألهین و پیروان صدر المتألهین که بحث اصالت وجود را به اوج خودش رساندند، یعنی اگر بخواهم 

مختصری بگویم، این مسئله اولین بار در حکمت متعالیه در حکمت اشراق سر درآورده، یعنی حاال چه جور یک تاریخچه 
های آن در حکمت مشاء هست اولین کسی که متوجه این مسئله شده که باید این را حل و فصل یشهرانسان باید تعبیر بکند، بله 

ألهین راه را به اشتباه رفته، ولی آن چیزی که واقعًا باید در واقع برای بکنیم شیخ اشراق است. بله شیخ اشراق به نظر صدر المت
ی سه هامکتبیی که نسبت بین این هابحثشیخ اشراق قائل شد طرح مسئله و طرح ابعاد مسئله این خیلی مهم است. ما در 

مت اشراق پیشرفته دانست یعنی شود یک جور حکیمگانه مشاء و اشراق و حکمت متعالیه مطرح کردیم حتی حکمت متعالیه را 
، بسیاری از مسائلی که هابحثصدر المتألهین از شیخ اشراق خیلی استفاده کرده ببینیم بعدها ببینید چقدر ایشان بهره برده در 

ها مسائل جدی صدر المتألهین یناشیخ اشراق در فلسفه وجود نداشته ذهنش تحریک شده به اینکه این مسئله را مطرح بکند 
ها یناها رابه ثمر رسانده بسیاری از ینا. یعنی شیخ اشراق مسئله را مطرح کرده، ابعادی از آن را شکافته، جلو رفته، بعضی از شد

المتألهین آمده  صدر را به ثمر نرسانده، ولی در هر صورت آن حقی که شیخ اشراق در این مسائل دارد نباید کم گذاشته بشود.
ها، اصل این مسئله در فضای شیخ اشراق شکل گرفته، ینالو برده است. در بحث اصالت وجود و این بحث را پخته کرده و ج

یی مطرح خواهیم کرد و توضیح خواهیم داد. یعنی نوع ورودی که شیخ اشراق اول هانکتهچند تا غلطک هم خورده هم در ادامه 
 داشت هی تکمیل شد، هی تکمیل شد تا رسید به صدر المتألهین.

ن زاویه دید اه صدر المتألهین اساسًا طرح بحث اصالت وجود با چنین نوع نگاه و زاویه دیدی باید باز بشود، ایدر نگ
ین مسئله اچیست زاویه دید این است مسئله، اصالت وجود یا اعتباریت ماهیت یا اصالت ماهیت و اعتباریت وجود فرق ندارد 

نیادین و چگونگی ت و راهیابی به متن بنیادین و خصوصیات و ویژگیهای آن متن بیعنی تشریح و کالبدشکافی واقع به انگیزه دریاف
کنم چون بحث در اصاله یمها را بحث یناارتباط متن بنیادین با خصوصیات و ویژگیها و نحوه تحقق خصوصیات و ویژگیها، ما 

 ها باید بپردازیم.یناوجود بحث مهمی است، به همه 

خواهی یمماند یعنی شما یمی بنیادین هاسلولردم گفتم بحث اصالت وجود مثل بحث من یک تشبیه در این بحث ک
عرض خواهم  شاءلله روش این کار را که حکما پی گرفتند ان منرا پاسخ بگیری، توجه کردید،  سؤالبروی درعمق واقع چند تا 

ر مطالعه عمق واقع نشان بدهند متن واقع و د خواهند برسند به عمقیمها یناکرد صدر المتألهین پی گرفت عرض خواهم کرد، 
ه جوری چواقع چیست، و حیثیات مرتبط با این متن واقع چیست و چگونگی تعامل و ارتباط متن واقع با خصوصیات وویژگیها 

 تواند باشد.یماست و نحوه تحقق یعنی بیان فنی و دقیق از نحوه تحقق این خصوصیات چه جوری 

رویم در نکته بعدی یمرویم این که چه جور در واقع فرو یمتا مسئله اینجا داریم. ما در واقع فرو اگر دقت کنید ما چهار 
خواهیم برویم در واقع، واقع راکالبد شکافی کنیم یعنی رگ و یمعرض خواهم کرد. ما در این مسئله بحثمان این است ما 
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این است که متن  سؤالرا پاسخ بگیریم یک  سؤالهای آن را به هم بریزیم و وقتی کالبدشکافی و تشریح کردیم چند تا یشهر
سازد، توضیح ینمی آتی دارد و حیثیاتی که متن واقع را هابحثها تأثیرات فراوانی در ینا سازد چیست؟یمبنیادینی که واقع را 

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

خواهیم داشته باشیم. اصل مسئله این یمیه دیدی را خواهیم پیگیری کنیم، یک چنین رویکرد و زاویمچنین در واقع موضوعی را 
ین نکته دوم، نکته سوم را اجازه بدهید من راجع به مفهوم اصالت و اعتباریت و تطور ا خواهد شد. ترروشناست به تدریج 

 است. مؤثرتاریخی آن یک مقدار بحث کنم این هم بسیار 

 مفهوم اصالت و اعتباریت و تطور تاریخ آن
ریت وجود ار تا عنوان و چهار تا اصطالح در بحث ما هست. من این بحث را یک عنوان بدهم اصالت یا اعتباببینید چه

واژه ای که در  یا ماهیت، کاماًل خنثی است یعنی هیچ طرف قضیه را نگرفتیم اصالت یا اعتباریت وجود یا ماهیت ما از این چند
دیم تا حاال، ود خوبی شناختیم و آن واژه وجود است، آن بحثی که مطرح کراین عنوان و تیتر بحث است، فقط یک واژه را تا حد

وقتی شیخ  واال سه واژه هنوز وضوح و آشکاری ندارد، یکی بحث اصالت و اعتباریت است من این نکته را توضیح بدهم ببینید
ی بعدی باید واضح هاگامدیم این در اشراق این مسئله را مطرح کرد، و البته ایشان معتقد شد ما هنوز ماهیتش را معرفی نکر

 بشود. 

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

ت شیخ اشراق وقتی وارد این مسئله شد، گفت مراد من از اصیل بودن و ونحوه تحقق این حیثیات چگونه است، درست اس
اصالت یعنی واقعیت ورای فاعل شناسا داشتن، خیلی دقت کنید این را، گفت اصیل این استکه واقعیت خارجی باشد، واقعی 

هماهنگ است، شراق دارد کامالً خارجی فاعل شناسا، اعتباری یعنی چی، لفظ اعتباری هم اتفاقًا اگر دقت کنید با تلقیکه شیخ ا
ها را عرض خواهم کرد اعتباریت در نگاه شیخ اشراق یعنی چی، اعتباریت یعنی هر چیزی فقط پایگاه ذهنی دارد، توجه یناو 

دارد خیلی نزدیک به بیان شیخ اشراق است از اعتباریت، اعتباریت  هامقولهکردید. فرض کنید نگاهی که کانت به بسیاری از 
ها را ایجاد کرده نه اینکه تحت تأثیر واقع در فضای ادراکی این ینامفاهیم تولید شده ذهن، مفاهیم زاییده شده ذهن ذهن  یعنی

گوید اعتباری یعنی چنین چیزی، اعتباری یعنی گرچه خود یمشکل گرفته باشد، فضای شیخ اشراق چیست، ایشان  هابازتاب
شویم ولی ایشان متوجه ینمنه در فضاهای جدید متوجه این چالش گاهی اوقات ایشان متوجه یک چالش عمیق است. متأسفا

کرده می دانید ایشان وقتی اصالت و اعتباریت را معنا کردم ایشان معتقد شده  سؤالگوید اگر برای خودش یماین چالش است، 
گوید ماهیت امری است که در خارج یم. گوید ماهیت اصیل است ماهیت را معرفی نکردیم انتظار ندارم برایتان روشن باشدیم

واقعیت دارد، وجود امر اعتباری است، اعتباری در نگاه ایشان یعنی چی، یعنی تولید شده ذهن ذهن ساخته به تعبیر بنده، بعد 
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مفهوم  گوید اگر واقعًا مفهوم این واقعیت وجود صرفًا یکیمخود ایشان متوجه این، چون فیلسوف است متوجه این اشکال شده، 
گویم موجود اگر کسی ینمشود من به بعضی از چیزها می گویم موجود ولی به بعضی چیزها یمساخته ذهن باشد چطور 

کند. چرا من به برخی ازچیزها می گویم یمرابرای خودش مطرح  سؤالفیلسوف باشد با توجه به مبانی معرفت شناختی این 
را حل بکند. با توجه به نگاهی که به  سؤالرا حل کند ولی موفق نشده این  سؤالموجود، خیلی شیخ اشراق تالش کرده این 

این  هاآنهای بعدی که گزارش خواهم کرد یماهواصالت و اعتباریت داشت این مسئله را به سرانجام نرسانده، گرچه اصالت 
شده اگر مفهوم وجود صرفًا ساخته و  سؤال ، ولی ایشان خودش نتوانسته این مسئله را حل کند یعنی برایشاندبردهمسئله را جلو 

توانم بگویم ینمتوانم بگویم موجود ولی به بعضی چیزها یمپرداخته ذهن باشد، چرا اینجوری است من به بعضی از چیزها 
موجود هست چرا اینجوری است، چرا من به بعضی چیزها می گویم هست، بعضی چیزها می گویم نیست، چرا اینجوری است 

های ساخته و پرداخته یتواقعموفق نشد این مسئله را حل و فصل بکند چرا چون تلقیشان از اعتباریت این است، اعتباریت یعنی 
هایی یریدرگا هیچ واقعیتی ندارد، شما در اول کتاب اصلی که حکمت اشراق هست نگاه کنید ذهن یعنی در ورای فاعل شناس

گوید مفهوم وجود مفهوم اعتباری است مفهوم وحدت مفهوم یمکه ایشان با حکمای مشاء دارد سر همین بحث است. ایشان 
ید به خارج و واقعیت ورای فاعل شناسا دارید ها را داریناها ساخته و پرداخته ذهن است، یعنی چی شما ینااعتباری است 

گوید شما خلط ذهن به خارج کردید، توجه کردید، پس تلقی اولی که از اصالت و اعتباریت شکل یمدهید، ایشان یمسرایت 
 گرفت یک جور تلقی بوده است.

 *؟؟؟

این بحث فضای شیخ اشراق، اگر اصالً شیخ اشراق بگذارید باشد. من اگر شما را ببرم در  خواهیم درگیر بشویم باینم**
بردم در فضای شیخ اشراق یمکردیم و نوع ورود ما به فلسفه اینگونه که در جلسات صبح داشتیم نبود من اگر شما را ینمرا مطرح 

یک  اگرکنند. یعنی یمکردید، کما اینکه بسیاری از متکلمین همین حرف شیخ اشراق را قبول یمشما حرف شیخ اشراق را قبول 
کردیم که این فضای صدرایی است، اگر ینممقدار چهره را برگردانیم این مقدماتی که تا حاال رفتیم به این سطح مراحل را طی 

گوید ایشان آنچه بیرون است سنگ است، آنچه بیرون است آهن است، ما هر یمگفتید راست یمکردیم آن وقت شما ینمطی 
ها است چیز دیگری نیست. وجود داشتن یک مفهوم ذهنی است یناخر سنگ، تا آخر شیشه چه داریم آهن تا آخر آهن، تا آ

توانم مفهوم وجود را یمها که من یناگوید چی باعث شده در یمبرد، بله صدرا حساس شده یمها به کار ینامشترکًا برای همه 
همه اصاله ماهوی است، ان شا الله ماهیت شناخته بشود جلوتر کند. ولی نگاه اولی یمها به کار ببرم صدرا ازاینجا آغاز یناراجع 

 بینید فضا به چه شکل است.یمبرویم 

گوید اصیل و اعتباری معنایش این است، یک مقدار تاریخ فلسفه گذشت رسید به پیروان شیخ اشراق که یمایشان وقتی 
هشتم نهم تانزدیکها که به صدر المتألهین برسیم مثل سید  کنیم مثاًل فرض کنید قرنیمها به عنوان مکتب شیار یاد یناما از 

های یماهوها را می گوییم اصالت یناصدر الدین دشتکی شیراز معروف به سید سند، سید المدققین ایشان فرزند ایشان دوانی 
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ین مسئله را بگویم در ضمن خواهم تطور تاریخی ایمها واژه اصالت و اعتباریت یک تفاوت پیدا کرده من یناپیشرفته، در نگاه 
 آن برخی از اقوال در این مسئله روشن خواهد شد. 

رسد فرض کنید قوشچی که شارح تجرید است و یواش یواش مکتب شیراز که دیگر این معنا در آن ترویج یموقتی نوبت 
ت، یک چیزی اصیل است یعنی در صیل اسمی گویند بله ما وقتی می گوییم یک چیزی ا هاآنکند، یمکند و رواج پیدا یمپیدا 

گفت یمراق ورای فاعل شناسا واقعیت دارد ولی اگر گفتیم یک چیزی اعتباری است نه یعنی ذهن ساخته صرف آنگونه که شیخ اش
ها هنوز ماهیت بوده این ماهیت به گونه ای است که یناتوجه کنید این نکته را بله آنی که در واقعیت خارجی هست که به نظر 

ها توانستند یواش یواش مشکلی که شیخ اشراق یناا و لذا کند یک کمی فرق کرد با آن فضیممن را وادار به تولید این مفهوم  ذهن
ود دارد چرا پیدا کرد آن را حل کنند که چرا به بعضی از چیزها می گویم موجود به بعضی چیزها می گویم موجود نیست چرا وج

ر این فضا کنم یواش یواش دینمهست و هستی اطالق  هاآنکنم به برخی از یمهستی اطالق  هاآنوجود ندارد به برخی از 
تحت تأثیر و تحمیل  گفتند بابا اگر امری اعتباری دانسته شد، نه بدین معناست که ذهن به نحو خود بنیاد بدون هاآنروشن شده، 

ست، ت. اعتباری، یواش یواش این اصطالح درست شده اواقع شدن یک چنین مفهومی را از خود تولید بکند، اینجوری نیس
انتزاع آن بیرون است، ولی خودش در ذهن است توجه کردید. اصیل آنی است که خودش در اعتباری عبارت است از آنیکه منشأ

ت تأثیر آن امر خارج باشد، خودش ورای فاعل شناسا و واقعیت داشته باشد، اما اعتباری آنی است که نه از همان امر اصیل و تح
شود، نگاه کنید این واژه اعتباری دستخوش تغییر شده است، درست است، ولی اصطالح اعتباری یماصیل ذهن وادار به تولیدش 

ده، حاال بیاییم را تغییر ندادند، یعنی اصطالح اعتباری هنوز به نحو تاریخی مانده، مفهومش یک مقداری چی شده تغییر پیدا کر
 به صدر المتألهین،  جلوتر تا برسیم

وقتی به صدرا رسیدیم، منظوری که ایشان از اصالت و اعتباریت دارد به طور کل دستخوش تغییر شده است مفهومی که 
گوید اصیل نه یعنی خارجی بودن، چون آن چیزی که اعتباری هست از نگاه من در یمدهد یمایشان از اصالت واعتباریت 

امل ویژه ای در همان متن خارج است. مراد ایشان از اصیل چیست مراد ایشان از اصیل یعنی خارج هست. اصیل و اعتباری تع
خواهیم یمرسیم بحث خواهیم کرد، آنجا که یمها یناسازد. ما کار داریم با یمچیزی که متن واقع را از آن جهت که واقع است 

رح خواهیم کرد در این شش مرحله گام به گام کار صدرا اصالت وجود را تثبیت کنید من چندین مرحله پنج یا شش مرحله مط
رسیم به دیدگاهی که صدر المتألهین به عنوان یمرا پیگیری خواهیم کرد که اولین گام چیست، دومین گام چیست یواش یواش 

قع را بما اصالت عبارت است از اینکه واخواهم واژه اصالت واضح بشود یماصاله وجود مطرح کرده است. ایشان من فقط 
تواند ینماش این است که خودش بما هو خودش یجهنتگوید یماش چیست، صدرا یجهنتمی دانید  هو واقع تشکیل بدهد

بازتاب ذهنی پیدا کند. همان بحثی بود که در بحث وجود ذهنی عرض کردم تأثیر این بحث دروجود ذهنی یعنی اگر متن واقع 
باید متن واقع کنده بشود بیاید اینجا. هرگز در مسئله اصلی این اتفاق نمی افتدو. یعنی بماهو واقع بخواهد جایی منتقل بشود 

تواند تحویل بدهد نه خود آن واقع را بخواهد در درون خودش داشته باشد. ببینید یمفقط فاعل شناسا یک انعکاسی از این واقع 
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گوید اگر امری را اصیل یمکند. صدر المتألهین یمر چه جوری مباحث اصالت وجود با حوزه ادراک هم دارد ارتباط برقرا
شود ما فرض یمدانستیم این قابل کپی برداری ادراکی به معنای اصل آن حقیقت نیست. بله یک بحث دامنه داری اینجا مطرح 

پیروان ایشان  دهد ایشان، دیگرانیمشود. توضیح یمکنید وجود را اگر اصیل دانستیم چه جوری در فاعل شناسا یک انعکاسی 
گیرد. مثاًل بر فرض مثال حتی پای این بحث به موارد خداشناسی هم کشیده یمدهند بحث خیلی مهمی اینجا در یمتوضیح 

شناسیم این بازتابی که در فضای ادراکی پیدا کردیم نسبتش با خداوند متعال که حقیقت خداوند یمشود. مثاًل ما وقتی خدا را یم
چه جور این ارتباط برقرار است. ما در فضای ذهنی از امر اصیل یک بازتاب کامل نداریم، یعنی اینجور متعال باشد چیست، 

 نیست آن امر اصیل یک بار در خارج باشد یک بار در فضای ادراکی باشد اینجور نیست. 

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

گوید حیثیات واقعیت داشتن آن نه بدین خاطر است که متن واقع است، چون حیث یممقداری فضای ذهنی ما آماده تر بشود. 
رند یعنی خارج از فاعل شناسا واقعیت دارد. حاال که اینجوری است همه حیثیات بازتاب کامل در ذهن دا متن واقع است در

گوید من که معتقدم ماهیت یمتواند کاماًل بازتاب ادراکی پیدا بکند، لذا ایشان یممالک اعتباریت از نگاه صدرا این است که 
تواند در ذهن انعکاس پیدا بکند، پس یمتواند در خارج باشد یمت اعتباری است به این خاطر است که عمق واقعیت ماهی

اری باز هم ببینید اصیل و اعتباری این نکته را عرض کنم باهمه تحول معنایی که اصیل و اعتباری خورده هنوز اصطالح اعتب
گوید یمدرا صکنید، فلسفه یماز ت فرآوان را تولید کرده است. مثاًل االن شما فلسفه صدرا رابشود و این اشکاالیماستفاده 

مق دیدگاه عماهیت اعتباری است ما اگر حواسمان جمع نباشد بخواهیم فقط از طریق این لفظ واژه اعتباری، اصطالح اعتباری 
کل گرفته صدر المتألهین را متوجه بشویم دچار یک اشتباه فاحش خواهیم شد، یعنی به نحو تاریخی واژه اعتباری در کجا ش

تباری ر فضای فلسفه اشراق، یک معنی خاصی هم داشته، تحوالتی خورده اگر به این تحوالت توجه نکنیم بگوییم اعاست د
خوانند می گویند ماهیت اعتباری است یعنی یک امری است که در ذهن شکل یمبینم کسانی که فلسفه یمخیلی از اوقات 

گوید می یمبیاورد  گرفته است. این کاماًل غلط است. واژه اعتباری ایشان مجبور شده این کلمه اعتباری را در کنار کلمه انتزاعی
قعیت خارجی ن شدید است، ولی انتزاع یعنی وادانید کلمه انتزاع ریشه تکوینی داشتن آن شدیدتر است، اعتبار فضای ذهنیت آ

 گوید اعتباری انتزاعی، یک چیزی به شما بگویم، یماست که ذهن در اثر انفعال او برداشت کرده است، ایشان 

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

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

برقرار بشود، برای اینکه برخی فوائد آموزشی رعایت  هانسلی جدید شده برای اینکه ارتباط هاواژهعدم تولید اصطالحات و 
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فظی است یعنی یک واژه اصطالح به کار بینید ما بخش وسیعی از مشکالت در فلسفه سر اشتراک لیمبشود همین االن شما 
خواهم یمیی که شده هامحافظترود یک جا یک معنا دارد یک جا یک معنای دیگر دارد یک جا معنای سوم دارد با همه یم

 کردند. یمشدند یک واژه جدید مطرح یمکردند این واژه را حفظ بکنند مگر اینکه ناچار یمها سعی ینابگویم چرا 

ته چرا شراق من یک نکته بگویم چرا حکمت اشراق تأثیر بسیار شدید در اینکه تأثیرات بسیار مهمی گذاشدر حکمت ا
داده یکی از  فلسفه اشراق باعث نشده فلسفه مشاء به طور کلی جمع بشود. بعد از شیخ اشراق باز فلسفه مشاء به حیاتش ادامه

اطالعات خاص خودش دارد، توجه  هابحثه ی که داشته در همشنوند همین است شیخ اشراق یک عادتیمیی که بد هاعلت
ها هست همه جا اصطالحات یناکردید. یعنی از منطق شروع کنید تا طبیعیات تا فلسفه ای که به معنای وجود شناسی و الهیات و 

فته یعنی گردی شکل نگرویژه و این یک انقطاع تحصیلی ایجاد کرده شما تاریخ شیخ اشراق نگاه کنید خیلی بستر استاد و شا
را برای  اینجور نبوده در حکمت اشراق یک اساتید داشته باشیم شاگردان اساتید شاگردان و حجم وسیعی از فضاهای آموزشی

 ی مفصلی است که شکل گرفته.هاواژهخودش اختصاص بدهد نه، یعنی به دلیل همین تولید اصطالحات و 

شود همان معنا را تلقی کنیم که کی یمی صدر المتألهین از واژه اعتباری استفاده پس بنابراین ما نباید اگر در فضای فلسف
فهمیم چون اعتباری یمشیخ اشراق از اعتباری استفاده کرده نباید این تلقی داشته باشیم که از این لفظ اعتباری استفاده کرده مثالً 

عتباری بیان یک اید این تلقی را پیدا کنید. ایشان مرادش از ابار ذهنیت آن خیلی شدید است. اعتبار شده ذهن توجه کردید، نب
خواهد شد این معنا، این هم نکته  ترواضحدهد. جلوتر رفتیم باز ینمهای خارجی است که بنیاد واقع را تشکیل یتواقعدسته از 

 در واقع سومی که خواستیم در بحث اصالت وجود داشته باشیم.

 اریت ماهیتروش شناسی اصالت وجود و اعتب
ها بشوم، ما راجع روش کار ینااما نکته چهارم نکته چهارم من مجبورم قبل از اینکه وارد اصل مسئله اصالت وجود و 

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

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

کنند. ما در این مسئله داریم می گوییم ولی از یک جهت این بحث بحث عام روش شناسی فلسفی از یمشایع از آن استفاده 
یک جهت هست این نکته را داخل پرانتز یک چیز دیگر بگویم، شاید این را شنیده باشید اگر برخی مقاالت و اینجور چیزها را 

شود کار صدر المتألهین چندان یک کار مبتنی بر مقدمات یمباشید یا از برخی افراد گفتگوهایی دریافته باشید گفته  خوانده
رسد، این جمله ای که عرض کردم هم مدافعهای حوزوی دارد یمها به نظر یبعضمنطقی نیست، و کار ابن سینا منطقی تر برای 
خواهند یک ارزیابی از کار صدرا یمکه در حوزه فلسفه اسالمی کار کردند وقتی هم مدافعهای دانشگاهی دارد. یعنی کسانی 
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دانند. علتی که این بحث به این سمت رقم یمبکنند عمدتًا کارهای صدرا را همراه با یک سری ضعف در تقریرهای منطقی 
یک نوع خضوعی نسبت به صدرا پیدا کردند یعنی اینقدر  شانهمهخورده واال شما می دانید که حکمای بزرگ ما بعد از صدرا 

یی غیر از هاحرفهمه را تابع خودش کرده اال در برخی مباحث جزئی یا برخی افراد که ی ایشان قدرتمند بوده که تقریباً هابحث
مبانی هنوز مبانی عوض شد ولی  هااستداللخیلی عمق پیدا کرد و تقریرها عوض شد  هابحثمبانی صدرا را مطرح کردند، 

های منطقی آن در یرساختزصدرایی است. یک توضیح راجع این بحث بدهم، ایشان یک کارهایی در فلسفه کرده که هنوز 
یی که ماهمیشه داشتیم تبیین بنیادهای منطقی کار صدرا است، یکی از عزیزانی که هادغدغهمنطق ارسطو شکل نگرفته، یکی از 

اد آقای عسکری سلیمانی اگر آشنا باشید آثار خوبی در این زمینه دارید من خدمت همین همین در منطق خیلی کار کرد است
 خواهد. یمپیشنهاد را کردم گفتم شما راجع منطق صدرایی کار کنید این یک عمر کار 

ی منطقی که صدر المتألهین به لحاظ نبوغ فلسفی خود فضاهایی و روندها و فرایندهایی در فلسفه پیش برده که بنیادها
خواهم عرض کنم. این یمن همین بحثی است که اال هاآنکند یکی از ینمدر منطق صدرا هست در برخی از موارد کفاف کار را 

کنیم چقدر در عین اینکه تفاوت یمهده کنند وقتی مشایمها مطرح یغربیی که هابحثبحث ببینید چقدر االن ما برخی از 
 و چقدر قابل استفاده است االن.  دارد، ولی چقدر تقارب دارد

کند صدر المتألهین به نحو رسمی در آثارش هشت یمصدر المتألهین از یک روشی االن در بحث اصاله وجود استفاده 
یادین گردد یک روش بنیماش به یک روش بر یشهربینید یمتا برهان برای اصاله وجود آورده، ولی شما هشت برهان را اگر بکاوید 

کنند ایشان استدالل یمها احساس یبعضرای کند و کاری که ایشان کرده بیمسی توجه کردید و ایشان در اینجا چکار و اسا
 خواهم مطرح کنم، یمکند. مبنای کار ایشان همین بحثی است که من یمنکرده چکار 

 شهود عقلی
ت من این را توضیح خواهم داد. روش اصلی در بحث اصالت وجود روش تحلیل عقالنی در بستر حقیقت مشهود اس

خواهم طی کنم تا این روش واضح بشود. یعنی یمتحلیل عقالنی در بستر حقیقت مشهود است. توضیح بدهم بعد مقدمات را 
کنید، منظور از شهود نه کشف و شهود عرفانی یک کتابی را بنده خدایی نوشت یمگوید شما اول یک حقیقتی را شهود یمصدرا 

ی اصالت هابحثخواستیم آن را مطالعه کنیم اول برای من خیلی جاذبه داشت که ایشان آمده یمرزیابی کتاب سال به عنوان ا
خواهد چکار کند یمخواست مطرح کند خیلی برایمان جالب بود این بحث ایشان یمها را با برخی مباحث الهیاتی یناوجود و 

ها هست در این راستا قرار گرفته یکی از اشکاالت شدیدی که ایشان به ینابعد دیدم از جمله آثار مخالفین مباحث فلسفه و 
گوید جناب صدرا شما می گویید در جاهای مختلف مطرح کردید مباحث فلسفی و به ویژه یمگیرد این است یمصدرا 
دش ما کشف و شود در حالیکه کشف و شهود یک بحث عرفانی، به قول خویمی اصاله وجود با کشف و شهود حل هابحث

شهود در جای خودش باطل کردیم. بنابراین کل فلسفه شما مبتنی بر کشف و شهود است و کشف و شهود حرفش باطل است 
گوید وجود فقط به صریح مشاهده و عیان قابل شناسایی یمبنابراین چیست باطل هست. ایشان توجه نکرده که ایشان وقتی 
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بیان شهود بیان عرفانی نیست، منظور ایشان از شهود چیزی است که به تعبیر برخی هست متوجه نیست منظور ایشان از شهود 
کنیم یمشود. من این شهود عقلی را مطرح خواهم کرد مثل اینکه ما خودمان را دریافت یماز اساتید به عنوان شهود عقلی نامیده 

ها به وسیله حواس نیست، حواس مشغول این ینا کنیمیمیک مثالی امروز صبح هم زدم ما وقتی خودمان خودمان را دریافت 
کار نیست، کشف و شهود عرفانی هم مطرح نیست یک دریافت مستقیم از واقع هست که عقل در این صحنه یک دریافت 

شویم دریافتهای عقل فقط در حوزه مفاهیم کلی نیست، بله در یک فرایندی خود یممستقیم از یک حقیقت دارد، اینجا ما متوجه 
 پردازد. من این را توضیح خواهم داد ذیل عقلشان، یمعقل به کلی سازی مفهومی دریافتهای شهودی آن 

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

 هاآنو طبیعت  هاآنکنید جنس یمار یواش یواش دارید ذات چیزهای مختلف را شناسایی پردازید و در دل همین کیممشهود 
شوید در این صحنه هست اگر من از شما هر سوالی بکنم شما در صحنه حاضر یمرا متوجه  هاآن شوید روابطیمرا متوجه 

ها پی ریزی ینای برهانی صغرا و کبرا و نتیجه و هاگزارهر قالب شود این فرایند را بعدًا دیمدهید. بله یمهستید به من جواب 
خواهیم ایشان بسیار یمقلی در بستر حقیقت مشهود است که حاال کرد، ولی نتیجه این صغرا و کبرا کردن همین روش تحلیل ع

خواهید مثاًل بگویید تحلیلش من این را توضیح خواهم داد، بگویید روش تحلیل یماز این واژه تحلیل استفاده کرده، حاال 
است  ه مبتنی بر آنی ان شا الله خواهیم داشت روش تحلیل عقلی ذهنی کبحثشهودی روش عقل تحلیلی شهودی یا حاال یک 

 دهم یمو توضیحش را 

داشتم اسمش را بگذارم پدیدار شناسی فلسفی ولی به دلیل یممن برای اینکه این فضا واضح بشود من خیلی دوست 
نباشیم من اینجا راحت  هاآنرا قبول نداریم واال اگر گیر  هاآناینکه این لفظ بار معرفت شناختی خاصی در فضاهایی دارد و ما 

ر فضای دمی گویم پدیدارشناسی فلسفی، ولی پدیدارشناسی که در فضاهای غربی مطرح است، این را فقط نمودهایی که در من 
ها اینجور نیست یعنی چیزهایی که برای من یناوجه کردید، فضای کار تها پل بزنم به واقع یناخواهم از ینمادراکی است، من 

های یتواقعارجی های خارجی دارد، این واقعیت خیتواقعآن  های خارجی دارد، بایدهدپشود یک ارتباط وثیق با یمپدیدار 
گذاریم علم حضوری یکی به نحو یمستقیم که اسم آن را کند. یکی به نحو میمخارجی به دو نحو با فاعل شناسا ارتباط برقرار 

کنم یمی که دوستان دارند استفاده ها از ذخیره دانشیناگذاریم اسم حصولی من یمغیر مستقیم با وساطت مفهوم که اسمش را 
ها باید مطرح بشود. حاال اگر ما بخواهیم یک اسمی یناواال بحث خیلی مفصل و جدی راجع علم حضوری و حصولی و امثال 

یدارشناسی فلسفی، دپبخواهد دخالت پیدا بکند ما می گوییم  هاآنرا بگذاریم بدون اینکه آن تأثیرات منفی که االن وجود دارد، 
خواهیم داشته باشیم و صدرا مفصل از این روش استفاده کرده یمهایی یدارشناسیپدیعنی در حوزه دریافتهای عقلی ما یک 

 فالسفه هم استفاده کردند ولی در کار صدرا خیلی شدید است، 
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کند یمایشان دارد تحلیل  اشهمهتألهین یک کار منطقی چندان نیست، کنند کار صدرالمیمها فکر یلیخاین است که 
کنی این پنج شش ینمگوید اینجا نگاه کن نگاه کن پنج تا شش چیز اینجا وجود دارد احساس یمدهد یمواقع را دست شما قرار 

ا ر هاجوابگیرد بله بعدًا این یما جواب برد سر صحنه و از شمیماول چیست شما را  مؤلفهچیز اینجا هست به من بگو مثاًل 
یتان همان روش تحلیلی هست هااستدالل ی منطقی بریزید ولی اتفاقًا پایگاه اصلی براهین وهاگزارهتوانید در قالب در یمشما 

 دهید. یمکه دارید انجام 

ن آمن برای اینکه این فضا واضح بشود دو سه مقدمه عرض کنم گرچه این بحث بحث مفصلی است یعنی هر قدم قدم 
 ترواضحک کم یانجام داد. ولی برای اینکه ما در آینده مرتب از این روش هم استفاده خواهیم کرد بگذاریم  باید بحث مستوفی

 بشود. 

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

را حکمای ما مطرح کردند ولی چون در قالب یک دانش منسجم مطرح نشده این  هابحثخواهم این ینمست، مفاهیم کلی نی
دانم دوستان چقدر دیدند یک نکته ای ابن سینا مطرح کرد بعد صدر المتألهین به شدت آن را ینمآید این بحث را ینم هاذهنبه 

نید بحث ادراک در زمانهای سابق ترویحی بوده یعنی حس تخیل وهم و تعقل ادامه دادکه ما دو تا قوه به نام عقل نداریم می دا
ها منظور نیست، یعنی فضای ادراک ترویحی بود یک کاری ابن سینا شروع کرد و مالصدرا یناعقل، این توهم نه معنای عرفی 

ادراکی معنایاب، من فرصت  تمام کرد و آن این است وهم و عقل دو قوه جدا نیستند یک حقیقت ادراکی است و آن حقیقت
ی معرفت شناسی باید مفصل بشود یک قوه ای ما در خودمان داریم صورت هابحثندارم عرض کردم در  هابحثتفصیل در این 

یابند. ولی یک قوه داریم معنایاب است صورت یمرا  هاصورتیاب است، یک وقتی حس است یک وقتی تخیل است هر دو 
م از آن فضاهایی که خودتان در آن هستید یک مقدار استفاده کنم. مثاًل شما وقتی این مثال مشهوری خواهیمچیست معنا چیست 

کنید یمکنید همین جا محبتش را حس یمکنند. شما وقتی صورت مادر را مشاهده یماست که در بحث قوه وهمانی مطرح 
خواهم یک یمر است که پیش رویتان است محبت یک معنا است صورت ندارد ولی صورت چیست صورت همان سیمای ماد

ها یواش یواش به این نتیجه رسیدند که ما یک قوه معنایاب داریم این معنایابی یناشکل از معنا وصورت را برایتان واضح کنم. 
انی جزئی اگر به نحو جزئی و مستقیم باشد می گویند وهم. که اگر یاد دوستان باشد در جاهایی شنیده باشند می گویند وهم مع

کند این معنای جزئی خوب روشن نشده، جزئی یعنی متشخص، توجه کردید یعنی مثاًل من از برخورد همین االن یمرا درک 
شود، یمآید، این معانی در برخورد مستقیم با شما به من داده یمآید معانی هم یمی شما هاصورتبرخورد با شما ضمن اینکه 

کند تبدیل یمآید از مقیدات جزئی خالصش یمکند. حاال طبق یک فرایندی نفس من یمرد کار ها را می گویم وهم من داینا
بشوم.  هابحثخواهم وارد این ینمآوریم یمکند به کلی البته یک عالمه بحث وجود دارد که چه طوری مفاهیم کلی به دست یم

ی مهمی است هابحثبینید واقعًا یمکنیم. یمخیلی بحث کردند که چه جوری ما از یک مفهوم جزئی به مفهوم کلی دست پیدا 
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اینجا، اگر من طبق یک فرایندی همان دریافت جزئی متشخص مستقیم را در حوزه معنا کلیش بکنم اینجا اصطالح عقل به کار 
می گویند وهم همان عقل نازل است یعنی عقل جزئی سر صحنه عمل کن است. بله طبق رود واال یک حقیقت است، لذا یم

گوید آقا شما یمیابیم، صدرا یم: ما مفهوم وحدت را چه جوری سؤالکنم. یمکنم کلی یمآیم این را چکار یمیک فرایندی من 
ود من این برخورد مستقیم که با خودتان دارید یابید، فرض کنید در خیم ین شیءامفهوم وحدت را در دل برخورد مستقیم با 

مفهوم وحدت را در دل همین بله شما یک حقیقتی مفهوم وحدت یک معنای دویده در شما است. ولی مفهوم وحدت را شما 
مستقیمًا از برخورد با خود اینکه من چند تا نیستم یکی هستم. این یکی بودن از دل برخورد مستقیم علم حضوری به خود 

شود یمآمد بالفاصله وقتی بحث وهم مطرح یمیتان مثال هاکتابدانم شما در ینمیابید، این را می گویند وهم. متأسفانه، یم
محبت مادر دشمنی، ولی این نیست همه معانی آن وقتی که جزئی هستند مفهوم وحدت به نحو جزئی و متشخص اینجا یافت 

شویم همین مفهوم جزئی را ینمزهایی دارد مطابق یک فرایندهایی که االن واردش یی دارد جهاهادستگاهشود، بله نفس ما یم
گوید مفهوم وحدت نه اینکه من واحد هستم مفهوم وحدت، بله آنجا تبدیل به کلی شده است. حکمای ما یمکند یمبعد کلی 

معنایابی کار عقل است مطابق یک مثل صدر المتألهین معتقدند همان اولی هم کار عقل است دومی هم کار عقل است چون 
کند حاال آنچه که عرض کردم برخی اساتید به عنوان عقل شهودی این عنوان را برایش گذاشتند و صدرا یمفرایندی کلیش 

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

ین شیء را مثال بزنیم دردسر ما می گوییم خود من از اخواهیم یمی معرفت شناسی مطرح شد ما تا هابحثمی دانید از بس 
یلی از مفاهیم به نحو جزئی مفاهیم که می گوییم یعنی واقعیت مفهوم این برخورد مستقیم که از این من دارم عرض کردیم که خ

کند یعنی محکی مفهوم منظور از مفهوم یعنی این، یعنی من با واقعیت وحدت، با واقعیت یمیعنی آنی که مفهوم از آن حکایت 
کند، بدون اینکه بحث کشف و شوم بدون اینکه حواس من آنجا کار بیمفعل، قوه، علت معلول سر صحنه مستقیم دارم آشنا 

کنم، ما این را می گوییم عقل شهودی به تعبیر صدرا عرض کردم یمشهود عرفانی مطرح بشود من دارم مستقیم اینها را دریافت 
 کند.یمگوید عقل به نحو عیان دارد اینجا درک یمایشان 

ی معنایاب هم در دل حس دارد کار خودش بنابراین یک چیزی داخل پرانتز بگویم این عقل شهودی یعنی قدرت عقالن
یابد، سیاهی یمیابد سفیدی یمدهد یعنی همین االن ما این حواس پنجگانه که داریم در دل مثاًل چشم ما چی یمرا انجام 

یابیم می گوییم این یمیابیم، سفیدی وجود دارد وحدتش را یمیابد، در دل همین ادراک وجود سفیدی را یمرا  هااندازهیابد یم
رنگ واحد دارد  سفیدی واحد است آن سفیدی متکثر است چند تا سفیدی است، ولی این سفیدی واحد است اینجا این شیء

حس ادراک چیست یابد مفصل بحث کردم مثالً یمها حسی نیست، حس ما فقط رنگ را ینای گوناگون دارد. هارنگ این شیء
همین جا که نشستید یک صدایی از آن طرف اتاق اگر وضیح دادند مسموعات چیست ولی شما مثالً ها دسته بندی کردند تینا
شوید وجود این صوت یمکند، ولی یک چیزی در دل این درک دارید متوجه یمآید، شما قوه سامعه شما دارد صوت را درک یم
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کند. توجه کردید، یمها را درک ینال شما در سر صحنه ها را دارد عقیناوجود صاحب صوت، وجود یک واقعیتی ورای این دیوار 
کل القوی هیچ  هاتوحدها را می گوییم چی من االن زبانم بسته است، واال این بحث را نگاه کنید در فضای صدرا النفس فی ینا

حاضر  هاصحنههمه شود عقل در یمخواهم بگویم مبانیش در جای خودش هست چه جور یمها برای دوستان یناانتظار ندارم 
کند عقل ما همینجا حاضر دارد مطالعات خودش را انجام یماست، حتی این صحنه وقتی ما قوای ادراکی حسی ما دارد کار 

کند به یک یمها را تبدیل یناکند یمدهد، کارهای خودش دریافتهای خاص خودش را دارد بعد یک فرایندهایی را طی یم
سازد که قابل تطبیق بر مصادیق فرآوانی هست، حتی این را یمی کلی و عام هاگزارهسازد یمنش چیزهای کلی و یواش یواش دا

شدید باشد مثل ابن عربی،  هاآنعرفایی که جنبه ای عقالنی هایی که ما برای عرفا قائلیم مخصوصاً یافتدردر نگاه کنید مثالً 
چندان به درد فیلسوف  هاآنی هاگزارهکشف و شهود هستند ولی  ها دسته بندی دارند، بسیاری از افراد اهلیناخود عرفا 

سر صحنه کشف  هاآنیشان خیلی مفید برای فیلسوف است چرا چون هاگزارهها اهل کشف و شهود هستند یبرخخورد، ولی ینم
نگاه عرفانی این  کند و این جالب است ازیمو شهود عرفانی آن عقل حاضر شده در آن صحنه دارد مطالعات خاص خودش را 

ها یناترین سطح یعالکند خودش را در یمین سطح محسوسات حاضر ترنازلعقل چه نیرویی است که چنانچه خودش را در 
های نهایی همانجا هم عقل مشغول کارهای خودش است، سر صحنه کارهای یتجلتجلی ذاتی در آن می گویند حتی مثالً 

یک دفعه احساس کرد کل عالم یک رنگ واحد دارد در گزارشات  ک چیزی اتفاق افتاد مثالً دهد. خوب آنجا ییمخودش را انجام 
کند، آنجا که گرفته یمدهد یعنی برداشتهای خاص خودش را یمعرفا ببینید همانجا آن قوه عقلی او دارد کارهای خودش را انجام 

شود به محصوالتی تحت یمحاال یک فرایندهایی چند مرحله دارد که از مرحله در دل شهود عرفانی بودن یواش یواش تبدیل 
ها را باید در فلسفه عرفان در واقع بحث کرد. یناگیرد این هم قابل بحث و گفتگو هست یمبه عنوان دانش شکل  هاگزارهعنوان 

دریافت  هاصحنهیک نیروی معنایاب یک حقیقت عقل داریم که متناسب با خودش مدرکات خودش را در همه این  بنابراین ما
شود مستقیم بدون واسطه مفهوم اصاًل یمکند. ما به این می گوییم عقل شهودی یعنی سر صحنه آن واقعیت مشهود حاضر یم

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

منحصر در حصولی بکنید چون دریافت  توانید فقط علم راینمکنید باالخره باید علم حضوری بپذیریم، شما یمچه جور درک 
نداریم. ببینیم ما در سر صحنه علم  هابحثافتد کار به آن یمهمین مفاهیم قطعًا به نحو حضوری است وگرنه تسلسل اتفاق 

کند ما به این بخش می یمکنیم. عقل ما سر صحنه حاضر است به نحو حضوری دارد کار یمحضوری داریم مطالعات عقلی 
 ل شهودی این بحث را داشته باشید.گوییم عق

 *؟؟؟

کند، عالم مثال غیر از دریافتهای عقل است مثاًل فرض کنید شیخ اشراق یم**شهودی عرفانی مثاًل عالم مثال رادرک 
 را هاکوهکند یمکند، جابلقا جابلسا، دریاهای آنجا را توصیف یمگوید من مکرر به عالم مثال سفر کردم شهرها را توصیف یم
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ها یدندها هنوز، ولی در دل این یناکند جهانی آنجا است، این با چی ادراک می شودیک نیرویی در درون هست یمتوصیف 
گوید یمگوید این موجود است یمگوید این کوه واحد است، این کوه کثیر است، یمدهد. مثاًل یمعقل دارد کار خودش را انجام 

خواهد بگوید در دل کشف و شهود عرفانی یمیت کردم این وجود این عالم توجه کردید چی من رفتم این عالم مثال را حس واقع
کند بالقوه بالفعل یمدهد کارهای او چیست همین مفاهیم فلسفی را دارد راجع آن کار یمعقل ما دارد کارهای خودش را انجام 

 کند.یمها را دارد کار ینا

 *؟؟؟

خواهم عرض کنم یمارها کارهای ذهن است. کها می گویند این یبعض**این یک بحث است من وارد تحلیل بشوم 
ی مفصل در معرفت هابحثتواند ما یمقبل از اینکه به مرحله کار ذهن برسیم یک کار دیگر اینجا داریم یعنی برخورد این 

ا واقع را جا این مفاهیم مطابق با واقع است، آنی که مطابقت بی جدی ما این است که از کهابحثشناسی نکردیم یکی از 
تواند تصویر کند همین علم حضوری به واقعیت این مفاهیم به نحو جزئی است، یعنی ما کلمه تجربه را وسیع کنیم مساوی یم

ی هابحثایی است. یکی از یی است و کدههاگزارشها فقط یک یناکنیم یمبا علم حضوری بگیرید در دل تجربه فهم ذوات 
یی هابحثتوانیم قاعده کلی از آن صادر بکنیم، یک یمکه در علوم تجربی گیر کردم این است که پنج تا آزمایش کردیم چه طوری 

ذات  اگر فهم توانیم بکنیم اگر فهم ذات، فهم ذات یعنی ذات یک شیءیمشهید مطهری متذکر شده ما در دل تجربه فهم ذات 
هایی که نسل ما برای تأمین یتظرف. یعنی یکی از هر جا باشد همین خاصیت را خواهد داشت کردیم ذات یک شیء ءیک شی

های ما ما را به فهم آن ذات برساند. آیا به چنین یشآزمادادن دارد بدون اینکه ما همه موارد بخواهیم آزمایش کنیم این است که 
کنیم این خودش وصف دارد، ولی ما اگر در دل تجربه بفهمیم واقعیت یک ذات را ولو بسیار ینمکنیم یمچیزی دست پیدا 

خیزد به نحو عام برای آن ذات مترتب است. می گوییم هر جا این ذات باشد این یممحدود، قطعًا خواصی که از این ذات بر 
 خاصیت هم وجود دارد

 *؟؟؟

گوید اصیل آنی یمشراق ر دقت کرده باشید اصیل هم اینجور شد، شیخ اشود، اگیمها روشن ینا** بله یواش یواش 
گوید نه اعتباری هم به نظر من در ورای فاعل شناسا واقعیت دارد ولی یماستکه در ورای فاعل شناسا واقعیت داشته باشد، صدرا 

د و اعتبارات را از اصالت و اصالت وجومعنایش این نیست که آن بشود اصیل. ببینید بعد از اینکه صدرالمتألهین تقریر خودش 
کردند منظور از یمماهیت داد بسیاری گفتند این اصالت هما است یعنی اصالت ماهیت است چرا این حرف را زدند، چون فکر 

خارج  اصیل یعنی آنچه ورای فاعل شناسا، در خارج باشد، شما که ماهیت هم می گویی در خارج است وجود هم می گویی در
گوید منظور من از اعتباری آن تلقی تاریخی که از شیخ اشراق پیش آمد نیست یک یمین شد اصالت هر دو تا صدرا است ا

 مفهوم دیگری را من مد نظر قرار دادم، یعنی این مسئله در تحوالت تاریخی اینجور پیش آمده است
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 *؟؟؟

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

 ها گفتند شیخ اشراق همان که صدرایبعضکلمه واضح بشود، و این چند قرن گذشته االن این شفافیت در ادبیات پیش آمده بله 
گوید یمگوید نوری که ایشان یمگوید من اعتقاد ندارم اینجوری تلقی ندارد ولی برخی همین را گفتند مثاًل یمخواهد بگوید یم

همان وجود است برگردم به بحث خودم. روش کار ما در فضای اصالت وجود و بسیاری از مسائل فلسفی مبتنی بر این بحث 
یی که نیاز داشتیم تبیین عقل شهودی بود فی الجمله توضیحاتی هاگامشهود، یکی از است، تحلیل عقالنی در بستر حقیقت م

ها باید بسط پیدا بکند مثال زده بشودتا یواش یواش عمق پیدا بکند. حاال ینادادم، به نظرم کدهای الزم در اینجا داده شده گرچه 
ها معتقدند تحلیل فقط در بستر یبعضشود یمل که گفته کنیم. ببینید تحلییممبتنی بر عقل شهودی ما بحث تحلیل را مطرح 

گیرد، یعنی تحلیل فقط در حوزه علم حصولی است، خوب اگر چنین حرفی زده بشود با توجه به مبانی معرفت یمذهن انجام 
د به تحلیل در رسد صدرا و صدراییان معتقیمشود همین را توضیح خواهم داد. ولی به نظر ینمشناختی اسالمی اشکالی تولید 

خواهند یمها یبعضشود تحلیل کرد. یکی تحلیل در دل علم حضوری است توجه کنید این نکته را، یمدو صحنه هستند، دو جا 
خواهم خیلی دعوا کنم ینمکند. من فعاًل یمعلم حضوری محض نیست، علم حصولی گاهی دخالت پافشاری کنند اینجا واقعاً 

شود کرد این است ببینید تحلیل که انسان یمعتقاد ما هست این است برداشتی که از کلمات صدرا در این بحث. آن چیزی که ا
و مرکب ریختن  مؤلفتواند تحلیل یعنی چی کالبد شکافی تحلیل یعنی تشریح تحلیل یعنی ریختن اجزای یک حقیقت یم

یل معنایش این است. ما این تحلیل را در دو جا اجزای آن از همدیگر، تحلیل یعنی باز کردن، تحلیل یعنی تجزیه کردن، تحل
تواند انجام بدهد، یکی در صحنه یمتوانیم انجام بدهیم. یعنی فاعل شناسا یعنی حقیقت ادراکی انسان این تحلیل در دو جا یم

بریم سر صحنه یمی اصاله وجود همین حس را به شما دست خواهد داد. ما شما را هابحثعلم حضوری یعنی ما شما را در 
ی حسی ما علم هاادراکمی گوییم همین سر صحنه باش دست کم این بحث را تذکر بدهم شیخ اشراق قائل است که در 

دهم یمچشم یا گوش یمبویم یا یمکنم یا یمبینم یا دارم لمس یمحضوری داریم، صدرا این اعتقاد را ندارد، ببینید مثاًل من دارم 
دهد عام است. شیخ اشراق یمیی که هامالکاشراق عبارت تصریحی آن فقط در افسار است ولی اصل آن  شنوم البته شیخیمو 

را  هاچالشیی وجود دارد باز آن هاچالشکند یممعتقد است حواس ظاهری ما به نحو علم حضوری مدرکات خود را درک 
گوید ادراکات حسی ما به نحو حضوری نیست یما مطرح کرد، توجه کردید، صدر المتألهین معتقد به این بحث نیست، صدر

کنیم االن با این صفحه کاغذ یک سری فعل و انفعاالتی بین این واقعیت خارجی یمبلکه حصولی است یعنی ما وقتی برخورد، 
ند تا تولید کیمها حقیقت نفس من را آماده یناگیرد، همه یمگیرد چندین مرحله در بدن من تا مغز انجام یمو بدن من صورت 

بینم یعنی صدر المتألهین مبصرات مسموعات را از سنخ چی یمها است که االن ینهمیک سری مفاهیمی بکنم که این مفاهیم 
داند، ولی شیخ اشراق این اعتقاد ندارد من معتقدم که شما به لحاظ در واقع دریافت وجدانیتان به شیخ اشراق یمداند مفاهیم یم
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به مالصدرا توجه کردید، خودم در واقع نگاه شیخ اشراق اعتقاد بیشتری دارم، بله صدرا چرا این حرف را می  نزدیک تر هستید تا
کنم قوه یمزند، دو سه مشکل در پدیده علم دارد این حرف را می زند، ولی شیخ اشراق معتقد است من االن دارم این را لمس 

م حضوری قائل است توجه کردید، علم حضوری معتقد است، اگر حرف المسه من مستقیم با این ملموس در ارتباط است عل
کند، عقل شهودی یعنی چی مگر نگفتیم النفس یمعقل شهودی همین جا عمل  گویدیمشیخ اشراق را در این حوزه بپذیریم 

اس همه یعنی حقیقت ما یک حقیقت یک پارچه حاضر در همه جا است، یعنی حاضر در کل اعضا جوارح حو هاوحدتفی 
ی حقیقت ما آن هویت عقلی که نفس ناطق است همه جا حاضر است من در دل این علم در واقع مثاًل حضوری هاقسمت

حفظی االن اینجا فرض کنید حرف شیخ اشراق را قبول کردیم اگر حرف شیخ اشراق را قبول نکنیم مثال را باید عوض کنیم یک 
رف شیخ اشراق را چکار کردیم قبول کردیم آمدیم سر صحنه آمدیم که سر عوض خواهد شد. فرض کنید ما ح هابحثخرده 

توانیم دست به تحلیل بزنیم. نه تحلیل یمصحنه همین جا حاضر نیستیم، می گوییم ما همین جا که سر صحنه حاضر هستیم، 
ست این دال است این خطش گوید این الف است، این ب است، این جیم ایمفقط روی پایه مفاهیم نه یعنی همین جا نفس من 

آبی است، این خطش قرمز است توجه کردید، اینجا صفحاتش خط کشی شده است یک چیز کمرنگ در این وسط و بستر همین 
توانید بکنید سفیدی یمها چیزهای واضح استکه می گویم همینجا مثاًل شما تحلیلی که ینادهد یم صحنه این تحلیل را انجام

یی که خواهیم کرد متوجه این نکته هابحثیلی دقیق است، یعنی شناسایی مرزش خیلی دقیق است. ما با را با وجود سفیدی خ
فهمد سفیدی را و وجود سفیدی وحدت سفیدی همین جا، بر سر صحنه حاضر در دل علم حضوری دارد یمخواهید شد. یعنی 

کند، سفیدی وحدت آن علیت آن، معلولیت یمشناسی  دهد و در دل این کالبدشکافی دارد ذاتیماین کالبدشکافی را انجام 
آن، محدویت آن کذا کذا دارد ذوات متعدد ذوات برای ما روشن شد چیه، ذات منظورم چیز قلمبنه نیست، چیزهای متفاوت 

وضعیت کنید یک یمواحد من جلوتر رفتیم عرض خواهم کرد، شما که از دور نگاه  وحدت ذات آن اشیای متفاوت را در دل شیء
کنم به میکروسکوب فلسفی یمکنید وضعیت متفاوت نیست این را من تعبیر یمدارد، چطور از دور وقتی با میکروسکوپ نگاه 

کردم واحد است چقدر متکثر است چقدر چیزها در آن وجود دارد این را ما می گوییم روش عقل تحلیلی در یماین که من فکر 
کنید همانجا اگر من همینجا حاضر یمشما سر صحنه علم حضوری دارید تحلیل  بستر خود علم شهودی و حضوری یعنی

گیرد من کار به آن ندارم یعنی پایه اصلی آن همین جا است. همین جا من یمکار حصولی انجام  هاوسطها یناهستید می دانم 
کنم شما در این کالس حاضر هستید می گوییم بر فرض مثال شما که در این کالس حاضر هستید به من بگویید یم سؤالاز شما 

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

ی مهمی است، همانطور که دوستان هابحثها یناگیرد یمکند جواب یم سؤالگیرد یا دیگری یمکند جواب یم سؤالخودش 
ود بسیاری از کارهایی که فالسفه ها قشنگ پی ریزی بشینافرمودند یک مقدار سنگین شده چون موارد فراوان معرفت شناسی اگر 

دهند از کجا واقع اینجور باشد، یمیی انجام هاحرکتدهند فضایش روشن خواهد شد، انتزاعی در فضای ذهن دارند یمما انجام 
کنند. مسئله علم حضوری و عقل شهودی خیلی مهم است. در سر صحنه حاضر است و دارد گزارش یمدارند پیوند ایجاد 
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دهیم، این که االن عرض کردم آن فالسفه ای که آمدند گفتند اگر کسی یمسر صحنه حاضریم و داریم گزارش  دهد. مایم
توانید در فلسفه یمصاحب کشف و شهود عرفانی نباشد خیلی در فلسفه موفق نیست پایگاه اصلیشان همین جا است، شما وقتی 

کنم شما در یمفلسفی  سؤالشهود کرده باشد این مثال را من از شما توانید تحلیل کنید اگر یمتحلیل شهودی در بستر مشهود 
فلسفی  سؤاالتدهید. یک کسی در عالم عقل حاضر شده مثاًل مکرر آنجا کرده من یمعالم مثال حاضرید هی به من جواب 

این در واقع کنار هم ها می گویند یبعضکند. یمگیرم یعنی سر صحنه حاضر است دارد گزارش تهیه یمکنم از او جواب یم
خواهید اینجور بگویید اشکال ندارد، ولی من معتقدم یمآمدن تحلیل ذهنی در کنار علم حضوری من اینجا خیلی دعوا ندارم 

احساسم این است این یک جور تحلیل است یک تحلیل دیگر داریم تحلیل ذهنی، یعنی تحلیل عقلی ذهنی به این معنا مبتنی 
شود در یمگیریم در چندین مرحله فرایندهایی طی یمکنیم این مشاهده را بر یماست. یعنی ما مشاهده  بر یک مشاهده و شهود

من کنم. توجه کردید یعنی مثالً یمآیم آنچه در فضای ذهن به دست آمده را تحلیل یمگیرد کاماًل حاال من یمفضای ذهن قرار 
کنم یمآیم تحلیل یمحاصل شده، در این فضای ذهنی حاصل شده  از مجموعه برخوردهایی که داشتم االن یک فضای ذهنی

کنم و با توجه به مبنای بسیار اساسی یمها را شناسایی یناکنم نسبت یمرا شناسایی  هاآنکنم ذوات یماجزایش را از هم باز 
این مفاهیم که به دست آمده این معرفت شناسی اسالمی که ما در حوزه این منفعل هستیم، در حوزه ادراک، یعنی اینجور نیست 

ها را بسازم یناها را بسازم چون اگر خودم ینامفاهیم به دست آمده تحت تأثیر واقع اینگونه شده، اینجور نبود که من خودم 
کند. ینمسازیم هویت ادراکی ندارد هویت حکایی ندارد از چیزی حکایت یمهویت ادراکی آن را برداشتید تمام چیزهایی که ما 

ها در من یدهپدکشم ولی برخی از یمکشم این هویت به معنای حکایی ندارد، خوب دردی است دارم یممثل دردی که من 
خواهد گزارشی از چیز دیگر بدهد. یک اصل مهم در معرفت شناسی اسالمی این یمهویت ادراکی دارد یعنی دیگر نما است، 

گیرد حتمًا تحت تأثیر واقع است، یعنی واقع او را وادار کرده مفهوم را یمما شکل  هایی که دریدهپداست که در این دست از 
اینگونه بسازد، یعنی این ارتباط را برقرار بکند. حاال وقتی من تحلیل ذهنی کردم با این پلی که به به لحاظ معرفت شناسی حاصل 

مفاهیم از واقع، مفاهیم تحت تأثیر واقع اینگونه شکل گرفته، کنم چون بریده نیست این یمشود در واقع دارم واقع را تحلیل یم
زنم، هر دو نمونه را استفاده کردند یعنی یماین تحلیل بسیار شایع و گسترده است. ما در بحث اصاله الوجود هر دونمونه رامثال 

کنیم به وجود و ماهیت یماین را تجزیه کنیم یمآمدند گفتند ما از برخورد واقعی یک بسته ای گرفتیم این بسته را وقتی مطالعه 
بینیم مغایر یمکنیم یمیعنی در فضای ذهن است بعد وقتی این دو تا بسته را با هم تجزیه کردیم این دو مقوله را با هم مقایسه 

با تحلیل کنند در واقع ما یمها دارند از واقع حکایت یناشود چون یمهمدیگر است وقتی مغایر همدیگر بودند پس معلوم 
هایی که فرض کنید در فضای ذهن صرفًا باشد هیچ ارزش یلتحلپدیده ذهنی چی را تحلیل کردیم واقع را تحلیل کردیم واال 

های اینگونه هیچ ارزشی نخواهد داشت. یلتحلخواهد واقع شناسی داشته باشد. یمواقع شناسی ندارد با توجه به اینکه فلسفه ما 
که این تحلیل ارزش دارد. یعنی ما یک مرحله تحلیل در بستر مشهود داریم یک مرحله تحلیل در بستر فقط در این بسترها است 

خواهید بگذارید. مثاًل عقل تحلیلی شهودی، عقل تحلیلی ذهنی یا هر عنوان دیگری که یمفضای ذهن داریم حاال هر اسمی 
 کنید.یممناسب به این فضا مشاهده 
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 *؟؟؟

مین هعه مباحث اینجا جای سختی بوده من قبول دارم ولی اجازه بدهید من جلوتر رفتم از ** من مطمئنم از مجمو
سئله را کنم اینجا حس کنید این میمآورم برای شما پیاده یمیی که االن مطرح کردیم همانجا باز ریز به ریز قشنگ هابحث

 خواهید همین را بحث کنیم مفصلیم

 *؟؟؟

یلی استفاده کرده به نظرم فکر نکنم ی دانید صدرا در بحث اصالت وجود از راههای تحلیعنی صدر المتألهین چون م**
فی اینکه اینقدر مشکل بوده، ما چند تا بحث را تا حاال مطرح کردیم یکی اهمیت بحث اصالت وجود در کل پیکره مباحث فلس

له کردیم این مشکل نبوده ما در این یک طرح مسئ ها برای شما جا بیفتد،ینافقط گزارشاتی کردیم الزم نبود شما اصطالحات و 
خود را پاسخ بگیریم متن بنیادین واقع  سؤاالتخواهیم چند تا از یمکنیم یمشویم، آن را تحلیل و تشریح یممسئله وارد واقع 

مشکل  چیست حواشی و حیثیات این واقع چیست، کیفیت ارتباطشان چیست نحوه تحقق این حیثیات چیست تا اینجا خیلی
رها عرض کردم نبوده، این شد نکته دوم. نکته سومی که مطرح کردیم اصطالح اصالت و اعتباریت را یک مقدار توضیح دادیم و با

هارم روش کار چخواهد شد هم تحول تاریخی این فکر نکنم چندان مشکل بوده رسیدیم به نکته چهارم، نکته  ترروشناین بعدًا 
کنید چقدر راحت بوده در بحث روش شناسی بحث اصالت وجود بوده، یمتی می گویم احساس در اصالت وجود بود االن وق

گفتند شما یممن خواستم بگویم صدر المتألهین در اینجا از روش تحلیلی استفاده کرده منتها روش تحلیلی اگر همینجور خام 
تحلیل را یک خرده باز کنم خواستم این  روشکردید توجه کردید، من خواستم این یمدر ذهنیت خود یک برداشتهای خاصی 

اریم هم علم دنکته را بگویم ما بر اساس اینکه هم علم حضوری را قبول داریم بیان ساده تر آن این است علم حضوری را قبول 
امان بریم و به سیمحصولی را قبول داریم، این بحث اصالت وجود را یک بار به حسب علم حصولی در بستر علم حصولی پیش 

رسانیم هر دو تایش خیلی راحت است توجه کردید، شما یمبریم و به سامان یمرسانیم یک بار در بستر علم حصولی پیش یم
 شناسید.یمشناسید علم حصولی یمعلم حضوری را 

 *؟؟؟

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

ازتاب ذهنی دارند، ولی بازتاب ذهنی وجود یک نوع خاصی است، ولی ب شانهمهداریم اصل بازتاب است، یعنی بازتاب ذهنی 
یم به این ی وجود ذهنی بروهابحثبرویم مخصوصًا در  هابحثا عرض کردم یواش یواش در این ماهیت یک نوع دیگر است م

شویم فقط این نکته مهم است ما وجود را خودمان نساختیم، تحت تأثیر واقعیت است که یمدو نوع بازتاب یک مقدار آشناتر 
 فتدایمکند یک نوع انعکاسی از وجود در آن یمذهن ما مثل یک آینه عمل 
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 *؟؟؟

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

 *؟؟؟

توانم یک اشاره مائی به او داشته باشم همین مقدار برای یم**بحث صددرصد یگانگی نیست یعنی من از این باب 
توانم این چیزی یمبرم ولی ینمپی  کند من به بنیاد آن شیءی ما کافی است یک اشاره ما که از بقیه چیزها تمییز پیدا بهابحث

ن اینجا کافی است مکه در ذهن من بازتاب پیدا کرد به گونه ای گزارش بکند که آن را از بقیه چیزها جدا بکند، همین مقدار برای 
خواهید برگردم یمرش نیاز نداریم. ما در بحث اصالت وجود و اعتبارات ماهیت و چیزهای از این دست به بیش از این مقدار گزا

سته نباشید، خرا در جلسه فردا بگویم. من چون دانشجو بودید فضای حوزوی غفلت کردم شما باید بگویید  هابحثدوباره این 
گردم این روش بحث روش شناسی بحث اصالت وجود یک بار دیگر یمشا الله فردا چون این بحث مهم است دوباره بر  منان

 کنم فکر کنم مهم باشد والسالم علیکم و رحمه اللهیممطرح 
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 پنجم_جلسه#

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

 مروری بر جلسه قبل

به به اصالت وجود در جلسه قبل مطرح کردیم؛ ما وارد مسئله دوم یعنی بحث اصالت وجود شدیم. چند نکته راجع
عتباریت ی اساسی درباره این بحث و معنای اصالت و اهاپرسشجایگاه این مسئله در حکمت متعالیه، نحوه طرح مسئله و 

خواهد  ترواضحین مطالب مجددًا ]مطرح و[ ای آتی هابحثکردیم. در  حسب تطور تاریخی آن تا صدر المتألهین اشاراتیبه
 شد. 

نحو گسترده در وجود بود، که البته یک روش عامی است و صدرالمتألهین بهنکته چهارم، روش کار در بحث اصالت 
 کنیم.مباحث مختلف فلسفی از آن بهره برده است. اکنون یک بار دیگر و با یک نوع ورود دیگر این بحث را مطرح می

 علم حضوری
شود؛ ارتباط مستقیمی که بندی مهم به علم حضوری و علم حصولی تقسیم میدانیم علم در یک تقسیمطور که میهمان

نامند که در آن، وساطت مفهومی وجود ندارد. ]البته[ در برخی از کند را علم حضوری مییممدَرک برقرار  فاعل مدرِک با شیء
سالمی و متَفق علیه حکما این است که ًا در فضاهای متأخر. ولی دیدگاه حکمای اشود خصوصیمگونه دیگری بیان تعبیرها به

کید  هر وقت فاعل مدرِک با شیء کنم که مثاًل اگر یممدَرک، بدون واسطه مفهوم، ]ارتباط برقرار کند علم حضوری است[. تأ
یزی را ا مانند شیخ اشراق و... چنین چگاهی از اوقات حواس انسان واسطه بشوند، این دیگر علم حضوری نیست و حکمای م

گوید اگر علم حضوری بودن محسوسات و حاس و محسوس را یمعنوان علم حضوری[ قبول ندارند. در واقع شیخ اشراق ]به
دارد؛ یعنی طریقی برای اتصال مستقیم نفس یممدرک را بر های میان فاعل مدرک و شیءبپذیریم، مجموعه حواس ما واسطه

کنیم: علم حضوری عبارت یمگونه معنا براین ما علم حضوری را اینگیرد است. بنایما شیءای که مورد ادراک قرار انسانی ب
واسطه اشیای مدَرک. منظور از واسطه فقط وساطت مفهومی است؛ یعنی در اینجا مفهومی در کار نیست. است از نوع ادراک بی

شود. مانند علم ما ـ نزد عالم حاضر باشد علم حضوری حاصل می فهوم شیءـ نه صورت و م به بیان دیگر هر وقت خود شیء
ت خودمان کنیم، نفس ذایما بدون وساطت مفهومی درک رکنیم، خودمان ینمبه خودمان که در آن ما با مفهوم خودمان را درک 

ها را به نحو ینادرد، ناراحتی و...؛ ما حواالتی که در ما وجود دارد از جمله غم، شادی، اکنیم. یا مانند مجموعه یمرا درک 
گاه شنونده است حاضر مییناکنیم نه با وساطت مفهوم. خود یممستقیم درک  شود. این حضور، ها در نزد عالم و کسی که آ

 حضوری بدون واسطه مفهوم است.
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علم حضوری است؛ یعنی خود  و جوارح بدنمان، به تعبیر بسیاری از حکما علم ما به اعضا قدری جلوتر بیاییم؛ مثالً 
ا حاصل مین اعضا و جوارح در نزد ما حاضر است. شخص آن ]اعضا و جوارح نزد ما حاضر است[ نه اینکه مفهومشان در ذهن ا

ها[ ادراکی است که ما نسبت به اعضا و جوارح ـ مانند دست و پا ـ داریم، نه ادراکی که ازطریق قوه باشد. ]منظور از علم به آن
وارح داریم. جنسبت به دست یا پا داریم، نه. ]منظور همان[ احساسی است که از درون نسبت به این دست و پا و اعضا و  باصره

 کند.یماین احساس ما یک احساس حضوری و یک علم حضوری است و بدون وساطت مفهوم عمل 

شنویم یا یمبینیم یا یمچیزهایی که  جلوتر از این محل اختالف است. مثاًل شیخ اشراق معتقد است ]علم ما به[ این
یست. پس دامنه علم حضوری ها دیگر علم حضوری نیناگوید یمکنیم هم علم حضوری است، ولی صدرالمتألهین یملمس 

 ها است. ینا

 علم حصولی
گاه هنگامی که خود شیء ی از آن نزد ت، بلکه بازتابشونده حاضر نیسنزد آن فاعل مدرک یا فاعل شناسا یا آن حقیقت آ

نزد فاعل شناسا حاضر است. از نگاه  گویند. در این قسم از علم[ صورت و مفهومی از شیءاو حاضر است ]را علم حصولی می
کنیم یا آن چه پیش از این احساس کرده بودیم ولی اآلن در نزد ما حاضر نیست از این یمصدرالمتألهین همه اموری که ما حس 

یم یا مفاهیم علمی و اکردهسیاری از مفاهیمی که درک بمان داریم یا که از شهر یا اعضای خانواده دست است. مانند تصویری
اریم، با خود آن حقایق دین موارد ما به وساطت مفهوم با حقایقی ارتباط ایم. در همه اآموختهی متعدد هادانشقوانین علمی که در 

 گویند. در ارتباط هستیم. ]ادراک[ این امور را علم حصولی می اهآنارتباط ]مستقیم[ نداریم ]بلکه[ با مفاهیم 

 وجه تسمیه علم حصولی و حضوری
عند »یا « عند الذهن حصول صورة الشيء»گویند واژه حصولی بدین جهت است که ]در تعریف این قسم از ادراک[ می

صولی حاعل شناسا. به همین علت به آن علم در فضای ]ذهن[ فاعل مدرک و ف ؛ یعنی حصول صورت و بازتابی از شیء«العقل
 گویند. ـ در مقابل علم حضوری ـ می

 نحوه آگاهی ما از صور عند الذهن
گاهی ما از خود این  انند محضوری است؛ چون از سنخ مجموعه حاالتی است که در ما وجود دارد.  هاصورتنحوه آ

ی علمی است. هاصورتها ارتباط داریم. یکی از این حاالت، همین درد و رنج و شادی و نشاط و... که ما به نحو حضوری با آن
 هاآنری با به چیزهای دیگری که ارتباط حضو هاآنی علمی، معلوم به علم حضوری ما هستند، گرچه از طریق هاصورتخود 

علم حضوری  هاصورتاین  ان به آن چیزهای دیگر علم حصولی است، ولی ]علم ما[ به خودکنیم و[ علممنداریم، ]علم پیدا می
 است. 
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کنند این است که علم حضوری نیاز به مطابقت ندارد و بحث مهمی در یمیکی از احکامی که در همین تقسیم مطرح 
را با مرحله  اشمرحلهای نیست که نیاز باشد یک ستیم. دو مرحلههمعلوم در ارتباط  شناسی است؛ چراکه ما با خود شیءمعرفت

ای است. لذا در علم حصولی، معلوم بالذات و معلوم بالعرض داریم؛ یعنی آن دیگر تطبیق بکنیم، اما علم حصولی دو مرحله
ها از آن هاصورتها[ ارتباط مستقیم داریم. ]اما[ آن حقایق خارجی ـ که این معلوم بالذات ما هستند، چون ]با آن هاصورت

شود و لذا بحث خطا و صواب ]نیز به یموم بالعرض است. در علم حصولی بحث تطبیق و تطابق مطرح کنند ـ معلیمحکایت 
اند مطابق باحقیقت خارجی یی که در من بازتاب پیدا کردههاصورتشود؛ آیا این یمدنبال آن در همین قسم از علم[ مطرح 

گوییم ناصحیح و نادرست و خطا است. ود میطابق نبگوییم صحیح و صواب و صدق است و اگر مهستند؟ اگر مطابق بود می
 هاصورتکه آیا این خطابردار نیست. البته این هاصورتآید. علم ما به خود این یمخطا و صواب در حوزه علوم حصولی پدید 

 شناسی محل بحث و گفتگو است. کنند یا نه، در حوزه معرفتیمخارجی  حکایت درستی از آن شیء

 مراتب ادراک
تدریج بعضی از این مراحل در بعضی دیگر ادغام شده و تقلیل ادراک یک حقیقت چهار مرحله دارد؛ اگرچه بعدها به

یی هاصحبتکم، به دلیل گوییم دستکم چهار مرحله دارد. اینکه میپیدا کرده است. از نظر حکمای اسالمی ادراک دست
 اند. اما از نظر حکما ادراک چهار مرحله دارد:اضافه کرده های ادراکی دیگر رایهالاست که عرفا مطرح و برخی 

 مرحله نخست؛ ادراک حسی
گانه وسیله حواس پنجشود که بهیممرحله اول احساس است؛ یعنی ادراک حسی. ادراک حسی در واقع به ادراکی گفته 

بینیم و از طریق یمیق قوه باصره چیزهایی طر آید. مثاًل ازیمکنند بدست یمظاهری ما و در ارتباطی که با اشیا خارجی برقرار 
عنوان حواس ظاهری داریم. ادراک حسی این همین است و به همین ترتیب قوای دیگری که ما به شنویمیمقوه سامعه چیزهایی 

 ها ادراک حسی استیناکه االن در حال اتفاق افتادن است؛ 

 مرحله دوم؛ ادراک خیالی
ت. ادراک خیالی یعنی همین ادراکی که اخیرًا گفتیم بدون حضور محسوسات است. دقت مرحله دیگر ادراک خیالی اس

شود. مثاًل فرض کنید شما ها نزد عاِلم باشد، به آن ادراک خیالی گفته میی حسی آنهاصورتکنید اگر محسوسات نباشند ولی 
می که در صحن حرم بودید و گنبد و ضریح را اید. هنگااید و برگشتهحرم حضرت معصومه سالم الله علیها را زیارت کرده

آورید ادراک خیالی است. گاهی از اوقات یمکردید، این ادراک حسی بود، اما اآلن که آن گنبد و ضریح را به خاطر یممشاهده 
هم   هانآسازیم است؛ بله یمکنیم ]منظور از[ ادراک خیالی، ]صرفًا[ مجموعه چیزهایی که خود ما در صحنه خیال یمگمان 

کنیم و با خالقیتی که داریم چیزی ]جدید[ یمی مختلفی را جمع هاپارهخیالی است، خیالی مختلق است؛ یعنی خیالی که تکه
ایم، ولی اآلن ارتباط مستقیم با خارج نداریم را نیز خیالی که مستقیمًا ازخارج گرفته هاآنسازیم؛ این هم خیالی است، اما یمرا 
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یی که در هاطعمبینیم و یمیی که در آن هارنگکنیم، تصاویری و یممشاهده  هاخوابهمه آنچه در رؤیاها و  گویند؛ یعنیمی
گانه ظاهری ما مشغول فعالیت و کار نیست، ولی با این حال چشیم، ادراکات خیالی است. ]در ادراک خیالی[ حواس پنجآن می
 گویند. آن ادراکات خیالی مییی مشابه با همان محسوسات داریم که به هاادراک

 صورت و معنا
دهیم؛ چراکه این اصطالح ]قبل از توضیح مرحله سوم ادراک[ از دل آن بحث یک معنایی از صورت و معنا را به دست می

کار  ها را که بهفلسفی در چندین معنا و در چندین واژگان و اصطالح به کار رفته است؛ ما در اینجا یکی از این کاربرد کتبدر 
 کنیم.آید مطرح میما می

گویند؛ چه و صور می صورتکنیم، یمها را[ خیال کنیم و بعدًا ]آنیمتمام آن چیزهایی را که ما با حواس ظاهری درک 
حسوسی ممحسوسات باشند و چه متخیالت، همگی صور هستند. ]از طرفی[ اشیایی که در عالم وجود دارند، افزون بر آن صور 

افزون بر داشتن  که ما با حواس درک می کنیم، بسیاری از امور دیگر را نیز به همراه دارند که محسوس ما نیستند. ]یعنی[ اشیا
حسی و  را با ادراک هاآنتوانیم ینمکند امور فراوان دیگری به همراه دارند که ما یمرا درک  هاآنه حس و خیال ما چیزهایی که قو

د مطالعه قرار یا امکان شیء. مثاًل یک سنگ را مور کثرتیا  خیالی دریابیم. مانند وحدت شیء، اینکه یک چیز است و نه کثیر،
توان ت که با ادراک حسی و خیالی قابل درک نیستند. میسنگ شامل مجموعه اموری اس کنیم که[ ایندهیم ]و مشاهده میمی

شود متخیل ما؛ یعنی با قوه خیال و یماموری که در این سنگ مورد مطالعه قابل ادراک حسی است را شمرد. بعد همین امور 
کنیم، اگر یمدراک حسی امور فراوانی را درک ور داشته باشد با اکنیم. اگر این سنگ حضیمها را درک ینابدون حضور سنگ، 

کنیم ادراک خیالی ما است. اگر دقت کرده یمهر چیزی که در آن صحنه درک  ونحو خیالی در ما قرار دارد حضور نداشته باشد به
نها تفاوت آن[ لی ادراک حسی و خیالی ]با یکدیگر[ تفاوت ندارند؛ ]تفرماید هویت اصطور که عالمه طباطبایی میباشید همان

ها یفیتکو انواع  هااندازهو  هارنگاشند یا نباشد. و اال محتوا ]در هر دو ادراک[ همان که حواس ظاهری ما فعال بگردد به اینیمبر
 و مبصرها و اموری از این دست است.  هاملموسـ از جمله نرمی، زبری، سفتی ـ و 

بر اینکه این امور را دارد، خود سنگ ]امور دیگری را نیز[ بر ما تحمیل اما مطلب مهم در اینجا این است که سنگ عالوه 
گویند ]این امور[ کجاست؟ وحدت سنگ کجاست؟ به من نشان بده. آید و بعضی مییمجا مشکالتی پدید کند. همینیم

ـ تولیدشده صرف ذهن ما نیست.  کندها میگوییم مجموعه مفاهیمی که این سنگ دارد ـ و ما را وادار به اعتراف به داشتن آنمی
الوجود. الوجود یا ممتنعکند معتقد شویم که ممکن است نه واجبکنیم، این سنگ ما را وادار مییموقتی این سنگ را مطالعه 

کند بگوییم این یک حقیقت امکانی است. حقیقت امکانی بودن یک وضعیتی در این سنگ وجود دارد که به ما تحمیل می
توانند ینمگانه حسی و حتی مرحله بعد از قوای خیالی ما ر این سنگ است، گرچه محسوس ما نیست؛ یعنی قوای پنجواقعیتی د

یک از قوای ادراکی حسی و خیالی ما گونه نیست؛ هیچاین امکان را ببینند یا بشنوند یا لمس کنند یا بچشند یا ببویند. امکان این
قعًا آن را دارد. به دلیل اینکه سنگ ما را وادار کرد بگوییم این مفهوم امکانی را دارد. ما کنند، ولی این سنگ واینمآن را درک 
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توانیم این مفهوم را عوض کنیم و بگوییم این سنگ ممکن نیست، بلکه واجب است. اگر ساخته و پرداخته ذهن ما باشد نمی
کند که آن یما در این مسئله منفعل هستیم، نه فعال. شیء ما وادار گونه نیست. متوانیم با اراده خود آن را تغییر دهیم، اما اینیم

را ممکن بدانیم، نه اینکه ما به او این وصله را بچسبانیم و بگوییم تو ممکن هستی. این نکته حساسی و دقیقی در حوزه 
دن، بالفعل بودن و... اشیا شناسی است. ]البته این امور منحصر در[ امکان نیست؛ معلولیت، فقر، وحدت، بالفعل بومعرفت

دهیم، بلکه سنگ ینمدیگری وجود دارند که بالقوه سنگ هستند؛ اما این سنگ بالفعل سنگ است. ما این مفهوم فعلیت را به آن 
ار کند که آن را بالفعل بدانیم، خارجی بدانیم، یعنی ذهنی و مفهومی ندانیم، بلکه مصداقی بدانیم. سنگ ما را وادیمما را وادار 

3گوییم.می« معانی»کند که آن را یک شخص و متشخص و جزئی بدانیم نه کلی. ما به این دست از حقایق، یم 6 دو قوه دیگر  
 کنند.یمین حقایق را درک ادر ما وجود دارد که 

                                                           
3  کند؟شود که شیء این مفاهیم را به ذهن تحمیل می. س: از کجا استفاده می6

سازم. مثل ینمدهد. من خودم ]این امور را[ یمج: همین که اختیارش در دست من نیست و من مقهور اموری هستم که آن )شیء( ]به من[ 
ها را[ تبدیل کنم و هیچ مشکلی هم پدید نیاید؛ مثاًل اگر شما مفهوم امکان را بر آن )شیء( اطالق حتی ]آنراتوانم بهیمنیست که من ی خیالی هابحث

ر تغییر د الوجود بود،شد یا اگر واجبالوجود بود که اصاًل ]موجود[ نمیتوانید وجوب یا امتناع ]را بر آن اطالق کنید[. اگر ممتنعینمکنید ]دیگر[ می
کند. یمکنند بپذیرم که این حقیقت، یک حقیقت امکانی است. امکانی بودن را آن حقیقت بر من تحمیل یمین )مسائل( مرا وادار اآن معنا نداشت. 

اما اگر چیزی ]=  است، شود ]جزو[ واقعیت خارجی این شیءیمد[، معلوم گونه باشد ]یعنی خود شیء آن را به ما بدههر چیزی ]یا مفهومی که[ این
شود جزء واقعیت خارجی این شیء نیست[. مثاًل برخی معتقدند کنم، معلوم میگونه نباشد، بلکه من ]آن مفهوم را به شیء تحمیل میمفهومی[ این

ن شیء وجود داشته باشد. آید ـ محصول و فرآورده ذهن است، نه اینکه در خود آبعضی از مفاهیم نسبی ـ که از مقایسه شیء با دیگر اشیاء پدید می
اختالفی « اوصاف نسبی»بحث ما اکنون در اوصاف نفسی است. )البته مسئله «. اوصاف نسبی»و « اوصاف نفسی»لذا گفتند اوصاف دو قسم هستند: 

 باره بحث دارم که در جای خود باید مطرح شود(. است و بنده در این
ساخته هستند؛ مفاهیمی مانند پدر، پسر، دختر، کند، مفاهیم ذهنیممفاهیم خیالی که انسان دارد، یا مثاًل مفاهیم اجتماعی که انسان بر اشیاء بار 

وم ، این )ملکیت( یک مفه«این زمین ملک من است»گوید رئیس، مرئوس، مالکیت ]و... همگی ساخته ذهن انسان هستند[. مثاًل وقتی شخصی می
)زمین( باشد. ما در یک فرایند اعتبار مفاهیم اجتماعی برای برقراری برخی ازمسائل این مفاهیم اعتباری را مطرح  نیست که خاصیت ذاتی این شیء

ی، خاصیت کند. معانی الفاظ، همه اعتباری است. مثاًل معنای یک لفظ در زبان انگلیسیمایم. این مفهومی است که ذهن ساخته است و تحمیل کرده
گونه نیست و که اینذاتی آن نیست؛ چراکه اگر خاصیت ذاتی آن باشد هر که آن لفظ را ]بشنود یا[ ببیند، باید این معنا را از آن درک کند، درحالی

شود[ فسیر و... ]مطرح میکند. منظور از تحمیل، ]آن معنایی که در[ تیمقراردادی که میان اهل آن زبان وجود دارد، این معنا را بر این لفظ تحمیل 
نًا چنین اند که این لفظ این معنا را داشته باشد، و اال لفظ بما هو لفظ ـ یعنی این ب و الف و جیم و دال و... ـ ذاتًا و تکوینیست؛ یعنی قرارداد کرده

و این  هاآنیرتکوینی بین غست و یک ارتباط وضعی و ا هاانسانی فراوانی وجود دارد که در آن، معانی ساخته و پرداخته ذهن هانمونهمعنایی ندارند. 
ین الفاظ نیستند، اکنید، ولی این معانی خاصیت ذاتی یمسفید نوشته شده، معانی درک ی که روی تختهاند. مثاًل شما اآلن از الفاظمفاهیم برقرار کرده

دست از مفاهیم و ن و معلولیت که خاصی ذاتی خود شیء است. لذا ایناند، برخالف امکان و وحدت و کثرت و بالفعل بودها به آن دادهبلکه انسان
 ها و قراردادها و اعتبار ربط ندارد.یتقومو  هاملتکند. به معانی را هر ذهنی ـ از هر ملت و قومیتی که باشد ـ درک می
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 مرحله سوم و چهارم؛ ادراک وهمی و عقلی
آید ـ چیزهای دیگری هم داریم و اینکه یمالی دربنابراین ما در اشیاء افزون بر صورت ـ که به ادراک حسی و ادراک خی

کنم. ]درک[ یمکنیم برای ما کاماًل وجدانی و حضوری است. من امکان، فقر، معلولیت، فعلیت شیء را درک یمها را درک ینا
و  هالساشود؛ مثاًل ممکن است برخی از معانی بسیار راحت است. ]درک[ بعضی از مفاهیم با مطالعات فراوان حاصل می

کشف شود. وقتی کشف شد، مسیر کشف آن را به هر کس نشان  ها مطالعه صورت بگیرد تا یک مفهوم نهفته در یک شیءقرن
 گویید ]و این مفهوم[ در خود شیء وجود دارد، نه اینکه شما آن را تحمیل کنید.کند که شما درست میدهید بیان می

نحو کلی است. به نحو جزئی یعنی از همین نحو جزئی و گاهی بههی بهمجموعه این معانی که اآلن مطرح کردیم، گا
گویید این تکه سنگ ممکن می کنید؛ مثالً خاص ـ مانند همین سنگ و آهن ـ که در دست ماست، این معانی را استفاده می شیء

وهم است. وهم عبارت است از  گفتند ]درک[ این ]دست از معانی[ کاریماست، این تکه آهن بالفعل است. حکما در گذشته 
بیند و یمکند، نه به معنای اشتباه و خطا و... . یعنی مثاًل این سنگ را یمقوه دراکه درونی که معانی متشخص و جزئی را درک 

کند. این سنگ موجود یمجا درک گوید این سنگ ممکن است و واجب یا ممتنعه نیست، حالت امکانی را همینیمسرصحنه 
کند بپذیرم موجود است؟ قطعًا خودش مرا در یمکنم، یا خودش مرا وادار یماست. موجود بودن این سنگ را من بر آن تحمیل 

کند. من سر صحنه و در تماس مستقیمی که با این سنگ دارم این دست از معانی ـ که محسوس و متخیل این مسئله منفعل می
3اگر مطابق فرایندی کنم.یماسطه قوه وهم درک ونیستند ـ را به 7 خصوصیات جزئیت آن را بریزم و این حقیقتی و معنایی که به  

تبدیل بکنم، در این هنگام مرحله چهارم ادراک، یعنی ادراک عقلی رخ داده است. پس ]مراحل « کلی»ام را ]به[ وهم درک کرده
 ادراک وهمی و ادراک عقلی.اند از:[ ادراک حسی، ادراک خیالی، ادراک عبارت

تثبیت شده که حقیقت معنایاب ـ یعنی آن  این معنا توسط صدرالمتألهین کامالً  سینا به این بحث اشاره کرده و بعدهاابن
نامیم. این کند ـ یک واقعیت ]واحد[ است که آن را عقل مییمحقیقتی که در ما هست و اموری که محسوس نیست را درک 

نامیم، و اال همان حقیقت عقل است. ]اما وقتی خصوصیات آن شیء جزئی کند آن را وهم مییمصحنه درک حقیقت وقتی سر 
پاره نیست. لذا در تعبیرات صدرالمتألهین آمده است که پیوسته است؛ تکههمرا حذف کند، عقل نام دارد[؛ یعنی یک حقیقت به

عنوان مثال ذکر کند. البته حس را بهیمامی که در کنار حس عمل هنگ« شدهعقِل سرصحنٔه نازل»وهم عقل نازل است، یعنی 
دهد. ما یمکردیم، چون تنها ]در[ حس نیست؛ اگر ادراک عرفانی محقق شود، ]باز[ عقل همانجا عملیات خودش را انجام 

هستم، ممکن هستم،  گوید من واحدیمکنیم یمکنیم، همین حقیقت خود را که درک ینمنفس و حقیقت خود را که با حس درک 

                                                           
3 د که در جای خود بای بحث واع و مثل و عوالم باال وجود دار. درباره این فرایند نظریاتی مانند نظریه تجرید و تقشیر و نظریه ارتباط با ارباب ان7

 شود.
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الوجود هستم، فقیر هستم، محتاج هستم، متغیر هستم، حرکت دارم و... . از ارتباط الوجود نیستم؛ ممکنالوجود یا ممتنعواجب
  دهد.یمآید. این عقل نازل نام دارد؛ یعنی همان وهم این ادراک را انجام مستقیم با خود این مفاهیم بدست می

گیرد، نعنای[ کلی بسازد، ]یعنی[ وحدت این سنگ یا وحدت این آهن یا وحدت خود را در نظر مطابق فرایندی ]م اگر
افتد. یعنی عقل نازل همان وهم یماک عقلی اتفاق صورت[ مفهوم کلی و ادربلکه معنای کلی وحدت را در نظر بگیرد، ]دراین

کند بعد به مفاهیم کلی تبدیل شده و حصولی یمنحو حضوری در سر صحنه، حقایقی را درک است؛ یک حقیقت است که به
 شود. می

 قدرت تحلیل عقل
کند و آن قدرت یمو علوم را فراهم  هادانشگیری انواع ای در ما وجود دارد و بستر شکلالعادهیک قدرت بسیار فوق

سازی کند، و همه تواند مطابق فرایندی، کلییمتواند سر صحنه، آن معانی را درک کند و یمتحلیل است. همین قوه عقل ما ـ که 
دهد و آن هم تجزیه و تحلیل یمـ کار دیگری نیز انجام  دهدیمها، شئون مختلف و کارهای مختلفی است که قوه عقل انجام ینا

3قت کرد.باره دشناسی اسالمی و غیر آن است و باید دراینگری عقل ما. اینجا مرز بین معرفتاست؛ یعنی قدرت تحلیل 8  

پاره کردن اجزای تألیفی آن. مثاًل و تکه فمؤل   ی نفس ما است؛ تحلیل یعنی مطالعه یک شیءهاقدرتتحلیل، یکی از 
تواند ]آن را[ تحلیل کند. این نکته دقیق است؛ ینمس انسان وجه اجزای تألیفی نداشته باشد طبیعتًا دیگر نفهیچبه اگر یک شیء

پاره خواهد آن را تکهیمکه کاماًل بسیط باشد، یعنی هیچ جزء مؤلفی نداشته باشد، نفس انسان چطور اگر یک شیء پیدا بشود 
پاره و تشریح و کالبدشکافی کند. پس نفس ما عملیات تحلیل را تحت تأثیر واقع انجام کند؟ اجزایی ندارد که بخواهد ]آن را[ تکه

 دهد. یم

                                                           
3 تواند از نزد خود چیزهایی تولید کند، اگر از نزد خود چیزی تولید کند، دیگر در ینمهایی از واقع است؛ یعنی ینهزم. این تحلیل عقل تابع پیش8

هایی یک از فعالیتها دارد که در جای خود باید فهرست شود، اما هیچیتفعالع گوییم عقل ما اصاًل فعالیت ندارد؛ نه، انوافضای ادراک نیست. نمی
های یتفعالگیری مغالطه، دخالت های شکلز راهسازد ادراک نیست. یکی اهایی از واقع ـ میینهزمکه خود ذهن و عقل ـ از نزد خود و بدون پیش

هایی دارد که در یتفعالازد حوزه انفعال ذهن و قوای دراکه ما است. بله، قوه دراکه ما سیمذهن در حوزه انفعال ذهن است. آن که هویت ادراک را 
ها را در حوزه ادراک بداند، چیزهایی به خارج نسبت ها نداشته باشد و آنیتفعالجای خود بسیار هم مفید است، ولی اگر انسان توجه به ]ماهیت[ این 

کنند واقعًا یماحساس « این ملک من است»ز عبارت اعتباری اجتماعی. اآلن مردم عادی و متعارف ادهد که واقعیت ندارند؛ مانند مفاهیم یم
کنند. اینجا حوزه مغالطه است؛ یعنی یکی از یمعتبار ملکیت را خود مردم و جامعه ساخته و اعتبار اطور است؛ یعنی متوجه نیست مفهوم همین

شود. اصل حوزه ادراک، حوزه انفعال است؛ یعنی ما باید تحت تأثیر عالیت با حوزه انفعال خلط میهای ورود مغالطه همینجا است که حوزه فراه
 ای در آن دخالت کنیم، آن ذره، صرفًا بخش فعالیت است، نه بخش ادراک و انفعال. واقع، یک انعکاسی داشته باشیم، اگر ذره
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 تحلیل عقلی در حیطه علم حضوری
3حلیل در دو صحنه و فضا قابل اجرا است؛عملیات ت 9 . در دل علم حصولی. هر جا علم ۲. در دل علم حضوری و ۱ 

حضوری شکل گرفت ـ مانند علم انسان به خود یا به حاالت خود یا به اعضای خود، و یا مطابق نظر شیخ اشراق علم انسان به 
اند، ]علم انسان[ در عالم مثال، عالم عقل، مشاهده حضوری دادهکه عرفا بسترهای علم حضوری را توسعه اشیاء بیرونی یا چنان

گوییم در علم تواند به تجزیه و تحلیل بپردازد؛ وقتی مییمخداوند متعال در لحظه فنا یا بقای بعد از فنا ـ قوه عقل در سر صحنه 
کردیم. وهم ـ یعنی همان عقل یمتواند سرصحنه، تجزیه و تحلیل کند یعنی همان که با اسم وهم از آن یاد یمحضوری، عقل ما 

 کند. یمپاره شده را تجزیه و تکهو پیچیده مؤلف و این شیء شودیمنازل ـ سر صحنه ادراک حضوری حاضر 

فهمد. منظور از یمو مغایرتش را از ]جزء[ کناری کند در دل تجزیه و تحلیل، ]عقل[، نفِس آن اجزاء را شناسایی می
. این ]جزء[ کنار، حالت فیزیکی و مکانی ]داشتن اجزاء[ نیست. یعنی شیء با حالت امکانی خودش، تفاوت مکانی ندارند

 کله ممکٌن ]کل این شیء ممکن است[، در عین اینکه امکان شیء غیر از محسوسات آن است. مشاهده کنید چقدر این شیء
توانیم انجام دهیم که زیر هیچ میکروسکوپی قابل شناسایی نیست. لذا تحلیل، یمهایی یکتفکنکته مهم است. ما توسط عقل 

و  هاالکترونیک فاصله مکانی نیست که مثل  شانفاصلهتواند این تفکیک را انجام دهد. یمعقلی است؛ یعنی فقط قدرت عقل 
بندی مکانی نیست؛ است، اینجا الکترون است ... اینجا قابل تقسیم کرد و گفت اینجا هسته کشیها بتوان خطها و نوترونپروتون

. این حرف است و اینجا وحدت است.. طور نیست که بتوان گفت اینجا شیءممکٌن معلوٌل فقیٌر واحٌد. این یعنی کل این شیء
 معنا ندارد. 

4پیچیدههمین اجزای بهاتواند عمل کند و یمجا همینشود، گرچه عقل در یموقتی عقل و وهم سر صحنه حاضر  0 را از  
دهد. عقل انسان سر صحنه ـ مانند علم حضوری به خود یا حاالت خود ـ یمهم تفکیک کند ولی کارهای بسیار دقیقی انجام 

ن غمی که اآلن بر او وارد کند؛ نه غمی که قباًل داشت، همییمکند[؛ مثاًل غم خود را بررسی شود ]و آن را بررسی مییمحاضر 
کند[. معلوِل چه چیزی است؟ معلولیت ]آن را بررسی می واحد است یا کثیر؟ کند؛ یک غم است یا چند غم؟یمشده را بررسی 

کند[ که این علم حضوری شخصی متشخص است، نه مفهومی و مصداقی. همین وجهی دیگری به نام معلومیت ]را بررسی می
 آورد. این کاِر قدرت تحلیل عقل سر صحنه است. یمکند، دائمًا از این متن، خصوصیات آن را دریمی درک جا که به علم حضور

تواند تحلیل کند؟ باید شناسایی کند و مغایرت آن را از جزء کناری بفهمد؛ یعنی هم شناسایی ذوات آن یمعقل چگونه 
گوید این یمشود و باألخره گری عقل سر صحنه منجر میبه تحلیلاجزا و هم شناسایی مغایرت هر ذاتی با ذات دیگر. این امر 

4محسوسی که این محسوسات را دارد، افزون بر محسوسات، یک، دو، سه، چهار، پنج، شش... شیء 1 خصوصیت دارد. این  
                                                           

3  شود. یماجرا  برداشت من این است که واقعیت تحلیل و تجزیه در دو فضا و صحنه. برخی معتقدند که تنها در یک صحنه قابل اجرا است. اما 9
4  پیچیدگی شیمیایی و فیزیکی و امثال آن نیست.همپیچیده در اینجا یک معنای ویژه و خاص دارد و منظور از آن بههم. اجزای به0
4  ا این مقدار شناسایی نکردیم.توان شناسایی کرد[، گرچه منهایت ]خصوصیت میگویند تا بی. بعضی می1
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در بستر حقیقت ها را دریافت کردم. این ]فرایند[ تحلیل سر صحنه یا تحلیل عقلی  ّهمه خصوصیات اینجا وجود دارد و من آن
کنیم. اینجا نکات بسیاری وجود دارد اگر در مباحث یممشهود نام دارد؛ یعنی این حقیقت مشهود ما است و ما آن را تحلیل 

جا شروع از همین هاوسطخیزد. دریافت حد یمجا براز همین هااستداللمنطقی خوب دقت کنید، ]مالحظه خواهید کرد[ ریشه 
که این شود. اینیمگی از اینجا درک همهینکه این ذاتی آن است، آیا ارتباطشان الزم است یا مفارغ است، ها، ایرتمغاشود. یم

همین  گیرد. مثالً یمها حد وسط برای امور متعدد دیگر قرار ینهمشود و بعد جا درک میممکن است یا واجب همین شیء
معلول است. یعنی  و هر ممکنی معلول است؛ پس این شیء کن استمم استداللی که در فلسفه به کار رفته است؛ این شیء

 دارم.  من از امکان شیء برای معلولیت آن استدالل کردم و ریشه آن قدرت تحلیل عقالنی است که من سر صحنه در این شیء

 تحلیل عقلی در حیطه علم حصولی
وجود دارد؛ تحلیل عقلی در بستر علم حصولی. ما غیر از تحلیل عقلی سر صحنه، مرحله دیگری از تحلیل نیز برای ما 

4به بسیاری از اشیاء علم حصولی داریم؛ خود این علم حصولی یک مرحله انفعال ذهن و نفس ما ازخارج است.نسبت 2 یعنی  
ه است، علیها را زیارت کردیم. ذهن ما آن ضریح و گنبدش ـ که در خاطر داریم ـ را نساختاللهمثاًل حرم حضرت معصومه سالم

را داشته باشیم. یک معنای خیالی  هاانعکاسکند که این یمشده خارج برما است؛ یعنی خارج ما را وادار ها تحمیلینابلکه 
مختلق نیست؛ گرچه در خیالی مختلق هم بحث وجود دارد که حتی اجزای آن نیز باألخره باید از خارج بیاید؛ یعنی باید 

شود انسان یک خیال خالقی داشته باشد بدون اینکه اجزای ینمیش از بیرون بیاید و اینجا مونتاژ و مختلق و ساخته شوند. هاتکه
4پذیر نیست.آن به هیچ نحوی از خارج ]اخذ نشده باشد[؛ این در قوه خیال امکان 3   

قیت رشد کند بدهد. لذا اگر بخواهیم خالمعنای این سخن آن است که ابتدا باید ادراکاتی رخ بدهد، تا بعد خالقیت رخ 
وه خالقیت او یکی از اسباب آن توسعه مشاهدات و امثال آن است. مثاًل اگر شخص به ماه برود و از آنجا به زمین نگاه کند ق

 شود. یمتواند قدرت بیشتری بیابد. هر چه مبصرات و امثال آن در انسان گسترش یابد، قوه خالقیت او بیشتر می

خواهد یمحصولی ما منفعل از خارج است. هویت ادراکی گره خورده با حکایت؛ ادراک یعنی حکایت؛ یعنی علم 
خواهد جنبه ادراک ـ یعنی یمچیزی که جنبه فعالیت نفس و ذهن دارد را به آن چیزی که  گونه است. هر گاهبگوید خارج این

 تد. ما باید مغالطه را شناسایی کنیم و آن را بیرون بکشیم.افیمگری ـ داشته باشد اضافه کنید، مغالطه اتفاق حکایت

گر در گیرد. ]در این مرحله از تحلیل عقلی[، عقل تحلیلیمبنابراین علم حصولی ما در فضای انفعال از خارج شکل 
شما توفیق دهد کند؛ این فواید بسیاری دارد؛ ممکن است یک لحظه خداوند متعال به یمتکه را تکه صحنه علم حصولی، شیء

                                                           
4  یی وجود دارد.هاچالشاندازها و . گرچه اینجا دست2
4  . این مسئله در جای خود مورد بحث و بررسی متفکران قرار گرفته است.3
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4و یک مشاهده عرفانی داشته باشید و در یک لحظه یک صحنه از عالم واقع برای شما کشف شود و تمام شود. 4 تصویر آن  شما 
ی حضوری خود در آن صحنه درک کردید. این یک قابلیت هاادراکگیرید؛ تصویر یعنی همه آن چیزهایی که با مجموعه را می

انگیز است، ]زیرا[ چیزی که حضور ندارد را ادراک عنی این علم حصولی یک قابلیت شگفتانگیز در انسان است؛ یشگفت

، من أحسن الخالقین را در چند مورد در فرماید یمکنیم و این خیلی عجیب است؛ یعنی اینکه خداوند یم
ت. بسیاری از اشیاء اآلن اینجا حاضر نیستند، ولی اآلن ذهن بینم. یکی از این موارد همین قوه دراکه علم حصولی اسیمانسان 

 که شما چیزی را به این شکل بخواهید بسازید فوق العاده است.العاده است. اینی فراوان. واقعًا فوقهاادراکشما پر است از 

ط واقعی با پس یک ارتبا در هر صورت ما یک چیز را برگرفتیم؛ چون این برگرفتن در وضعیت انفعال نفس ازآن واقع بود،
افتد[. ]اتفاق می برداری و تصویربرداری واقعی از یک شیءتوانم ]چیزی به آن[ اضافه کنم. یک عکسینمدارد. من  آن شیء

کند و تحت تأثیر واقع شکل گرفته است. اکنون من یمخودش نیست ولی تصویر آن حاضر است و تصویرش حکایت از واقع 
شود یمکنم. یعنی قوه عقالنی من متوجه این صورت یمنی آنچه در ذهنم حاصل شده را تجزیه و تحلیل با قدرت تحلیل عقال

اطر که جزء وجود نفس انسان است. است، به این خ ترراحتکند؛ چون اینجا خیلی یمو خود را کاماًل به این صورت نزدیک 
دیگر را کند و مغایرت اجزا با یکیمشناسایی  و اجزای آن را چسباندیمگر ما خود را به این صورت این قوه عقالنی تحلیل

 پردازد. یمفهمد. لذا راحت به تجزیه آن می

4در فضای علم حصولی، ما منفعل از خارج هستیم؛ پس این یک بازتابی از واقع است. 5 بازتاب واقع باید یک ارتباط  
توانیم خودمان ]چیزی[ به آن اضافه کنیم. ما تحت تأثیر قرار ینمندارد. واقعی با واقع داشته باشد، و اال بازتاب واقع بودن معنا 

                                                           
4 رفانی شخصی که مکرر مشاهده ع های عقلی انجام دهد. حتیای نیست که شخص بتواند تحلیل. البته در آن لحظه، وضعیت اصاًل به گونه4

که برای شخص مکرر اتفاق بیافتد و در دفعات بعد حواس خود را جمع کند و مراقبت کند تواند. مگر اینداشته است نیز در دفعات اول نمی
 تواند موفق به تحلیل عقلی مشاهده عرفانی خود شود[.صورت می]دراین
4 شناسی اسالمی صحیح و نظر معرفت ک پیوندهایی اینجا وجود دارد. ازآید. ییی از اشیاء در ما پدید میهابازتاب. در فضای علم حصولی 5

گویند ]در این فضا هم[ خود یی که میهاآنای کردیم[. نها اشارهتدانیم. البته ما وارد بحث نشدیم ]و انفعال از خارج می ها را تحت تأثیرینادرست، 
اگر من خودم تولیدگر آن هستم، چرا تا حاال نبوده است؟ پس من تحت  مسئله حل کنند؛تواند تولید کند، باید مشکالت فراوانی را در این نفس می

ین نکات آن نیز تحمیلی ]از سوی ترکوچکیابید که حتی نظر را تعقیب کنید درمیه است. اگر همین نقطهام که این شکل گرفتتأثیر خارج قرار گرفته
ورتی که در من نفس[ من نیست؛ اگر فلسفه را از نفس شروع کنید و بعد قوانین علیت را دریابید، ]برای شما سؤال ایجاد خواهد شد که[ چگونه ص

را تعمیق دهید متوجه خواهید شد که کرد؟ چرا این مسئله اتفاق افتاد؟ اگر این مسئله  های خاص پیدا خواهدیتوضعحاصل شد، قباًل نبود و بعد 
شود. عالمه این یمثبات هایی مانند رنگ و اندازه ـ اشود و هم جزئیات خارج ـ یعنی ویژگییمگاه[ هم خارج اثبات تحت تأثیر خارج هستید. ]آن

 کرده است.  بحث]مسائل را[ 
ای[ چگونه ]و با چه وسیله«. ثبات شده که رنگ در خارج نیستا» شودشود که صحیح نیست[ مثاًل گفته میهایی مطرح می]متأسفانه بحث

توان با آن اموری را ادراک کرد. با قوای عقلی؟ با چه ابزاری این نکته اثبات شده که رنگ در خارج نیست؟ با قوای حسی؟ پس حس معتبر است و می
 توان فهمید؟ را می
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گر عقل ما با کنیم. هنگامی که این فضا در علم حصولی ما شکل گرفت، قدرت تحلیلگیریم و این را در خود منعکس مییم
 کند.یمو مغایرت میان آن ها را شناسایی  در این شیء شود و اجزای موجودیماین شیء مرتبط 

نیست ولی  ءپاره شدن در واقعیت شیپاره کند. این تکههای واقع[ را تکهین ]بازتاباتواند بالفاصله سپس عقل می
اش وجود دارد. مثاًل خود شیء را یک سمت و امکان آن را در سمت دیگری قرار دهد و بگوید آن موصوف است و این ینهزم

 هد. تواند این کار را انجام دیمای وجود دارد که عقل ولی آنجا زمینهگونه نیست، این وصف. در واقعیت شیء

را در یک گوشه و هر کدام از امکان، رنگ، اندازه و وزن آن را در یک گوشه قرار  کند و خود شیءیمکه عقل تحلیل این
پاره نیست. اگر کسی این گونه تکهینست و نباید جزء حوزه ادراک قرار دهد؛ چون واقعًا در خارج اادهد، جزء فعالیت نفس می

صدرا مالرده و ککار را بکند دچار مغالطه شده است. کما اینکه این مسئله در فلسفه وجود دارد. مثاًل مشاء یک دیدگاه ارائه 
شود های ذهن محسوب میاید؛ یعنی آنچه مربوط به ذهن بما هو ذهن است و جزء فعالیتگوید شما مغالطه ذهن و عین کردهیم

اید[. خود نفس خواهد حکایت کند ]خلط کردهیمای که منفعل شده و ـ  را با جنبه گری و ادراک واقع داردـ یعنی جنبه حکایت
نیست ]بلکه[ من خودم  پاره کردم، در واقعیت شیءیء جدا و تکهو رنگ را از ش اندازهکه من امکان و گوید اینیمفهمد و یم

 قرار بدهم که اگر قرار دهم گرفتار مغالطه خواهم شد. گری از واقعیت این شیءد این را در حوزه حکایتو نبای کنمیماضافه 

تواند بدین صورت نتیجه بگیرد که:[ قباًل یک پل داشتیم و آن صورتی وقتی نفس ما این علم حصولی را تحلیل کرد ]می
خارجی این  شود آن شیءیمگوییم: پس معلوم زنیم و میمیاست که تحت تأثیر و منفعل از خارج آمده است؛ یک پل دیگر 

دهد. یک وقت یمخارجی را نشان  کند، ولی از باب اینکه شیء هااوتقضبه این اجزا انواع تواند راجعیماجزا را دارد. اکنون 
کند؛ مثاًل یمنیم و او قضاوت کیم سؤالکند، آنگاه یمپاره خارجی در ارتباط است و اجزای آن را تکه شخص مستقیم با شیء

اند؟ پرسیم با دقت به شیء نگاه کن، آیا متن آن را دیدی؟ حیثیات آن را مشاهده کردی؟ چند حیثیت دارد؟ این حیثیات کداممی
ت؟ ممکن است ]پاسخ به دیگر چگونه اسها با یکیثیتحهای متن چیست؟ ارتباط این تفاوت حیثیت با متن چیست؟ ویژگی

توانم این نکته را دریابم، باید دقتم را افزیش بدهم. ممکن ینمکنم یمالت[ به این راحتی نباشد و بگوید هر چه دقت این سؤا
 ست.ی مدید طول بکشد، مخصوصًا مفاهیمی که بسیار سخت و بغرنج و پیچیده اهامدتاست ]درک این مفاهیم[ سرصحنه 

شود دهد، با توجه به اینکه اصل این صورت را از خارج گرفته، معلوم میاما اگر در حوزه علم حصولی این تحلیل را انجام 
4کنیم این شیء چند جزءیم سؤالاز این اجزا است. در این بستر از او  فمؤل  خود خارج  6 دارد؟ مثاًل چند رنگ دارد؟ ]درک[  

کند. اما درک متعدد یمرنگ را درک وخالی، تنها صورت[ خشکچند تا بودن یا واحد بودن کار عقل است نه کار حس؛ حس ]به

                                                           
فهمد؛ حتی اگر بگویید رنگ با این وضعیت در خارج نیست، باز این را یمها را یناکه  بنابراین باألخره مجموع قوای ما تحت تأثیر خارج است

 شود[ که در جای خودش باید توضیح داده شود. فهمد. بله، نه ]با[ یک ادراک خام، ]بلکه[ در چندین الیه ]این ادراک محقق مییمهم خود انسان 
4  . جزء به معنای فلسفی آن.6
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گری یابد؛ بنابراین مرحله دوم تحلیلیمیا متنوع یا واحد یا متغیر یا ثابت یا ساکن یا متحرک بودن، همه کار عقل است و عقل آن را 
 گیرد. یمقوه عاقله در صحنه علم حصولی صورت 

اند همین تحلیل در این دو صحنه با این تفاسیری که دادهین کارهایی که همه فالسفه در طول تاریخ انجام ترمهمیکی از 
 هااستداللاست؛ یعنی  هااستدالل گری عقل غالبًا پشت صحنهعرض شد است. منتها پیش از صدرالمتألهین این قدرت تحلیل

ر بسیاری از آثار کنند؛ مثاًل دیمتحلیل را عرضه  ها است. گاهی اوقات خودیلتحلروی کار است و پشتوانه اصلی آن، این 
ها یلتحلسینا، خود تحلیل که بنیاد استدالل است توضیح داده شده است که بسیار جالب است. در کار صدرالمتألهین غالبًا ابن

گویند ایشان پدیدارشناسی اند اگر توجه نداشته باشند، میها را دیدهیغربی هابحثسر صحنه است. لذا برخی که قدری 
 کند. یمتکه شکافد و تکهیمکند؛ یک بحث را یم

توان در تمام علوم گری قوه عاقله سر صحنه و در بستر علم حصولی را با یک ویرایش میهمین بحث یعنی قدرت تحلیل
را باید در ها یناراه داد. علت ویرایش هم این است که برخی از علوم، در بستر دنیای اعتبار است. ما یک دنیای اعتبار داریم؛ 

جیت و پول جای خود بحث کرد. این قدرت تحلیل عقلی را با یک ویرایشی در مفاهیم اجتماعی ]اعتباری[ ـ مانند مالکیت، زو
افتد؛ ق میدهد یا تحولی اتفاای اجتماعی مانند انتخابات رخ میتوان پیاده کرد. پدیدهو ابزارهای داد و ستد و امثال آن می

آورید. همان، ]اموری بر[ شما یمپس در دل آن معانی را درکنید محسوس شما است. سپدیده[ مشاهده میچیزهایی که ]در آن 
توانم هرچه ]خواستم[ تحلیل کنم. چرا من اجازه ندارم هر یم ها ساخته و پرداخته ذهن انسان باشد،یناکند. اگر یمتحمیل 

دهد و ده گیرند؟ چرا مثاًل وقتی یک پدیده اجتماعی رخ مییمرا  دیگرشناسان مچ یکطور ]خواستم[ تحلیل کنم؟ چرا جامعه
گوییم از این ده تحلیل، این تحلیل درست است؟ بحث درستی و نادرستی در اینجا چگونه شکل کنند، ما مییمنفر آن را تحلیل 

شناسی خودشان اس مبانی معرفتها را[ بر اسدهاند درستی و نادرستی ]تحلیل از پدیها[ خیلی تالش کردهگیرد؟ ]غربییم
ی واقعی این هادادههایی که شخص ارائه کرده، یلتحلگوئیم[ شناسی اسالمی ]میتوجیه کنند. اما بر اساس مباحث معرفت

ها ارائه[ کرد، تحلیل او ین ]داده[ها را دارد و ایشان این تحلیل را ]بر اساس همین دادهاواقعیت است؛ لذا چون این واقعیت، 
بینی کند و بگوید براساس تواند پیشیمراحتی رود بهیمهمین خاطر وقتی این واقعیت اجتماعی جلو ست است. بهدر

هایی که من اینجا یافتم، ]این پدیده[ به این صحنه و آن صحنه منتهی خواهد شد و جلو خواهد هایی که از قبل دارم و دادهتجربه
 رفت.

دهیم؛ های درونی قصد مطالعه داریم؛ عماًل همین کار را انجام مییدهپدو در مسئله شناسی فرض کنید ما در حوزه روان
ی رشد را پیگیری کردیم و یک علم حصولی برای ما شکل گرفته هابحثشویم. یا مثاًل به نحو آماری، یمیعنی سر صحنه حاضر 

خواهیم پدیده ادراک یمهای درونی که داریم دریافت کنیم. یا مثاًل به لحاظیماست. اکنون این علم حصولی را تجزیه و تحلیل 
کنیم ]که یمگیری ادراک تا آخر آن را بررسی افتد؟ از اول شکلیمرا توضیح بدهیم و ]تبیین کنیم که[ ادراک چگونه اتفاق 

و شناسایی[  دیگربفهمیم[ چیست؛ تجزیه، تحلیل، بررسی، شناخت ذوات ]داخل این پدیده[ و شناسایی مغایرتشان ]با یک
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برد و این یمشود قدرت تحلیل عقلی سر صحنه یا به نحو علم حصولی. یعنی فیلسوف این ابزار را به کار نحوه ارتباطشان،  می
هایشان یلتحلکنند یا ینمبرند، منتها عموم مردم چون تحلیل یم]آن را[ در مسائل به کار  هاانسانابزاری است انسانی که همه 

گاهی ایشان است و در آن الشعورشان انجام بسیار ارتکاز گیرد شاید خیلی توجه نداشته یمی و چند الیه پشت سر آن فضای آ
دهد و یمها را انجام یلتحلآورد؛ یعنی در آن فضای اولیه خودش تمام این ها را سر صحنه مییلتحلباشند. ولی دانشمند این 

 شود. مرور تدوین و به علوم تبدیل میبه

توان یمراین روش کار فلسفه و فیلسوف صدرایی و حکمت متعالیه در بحث اصالت وجود چنین است؛ گرچه بعدًا بناب
کند، یمشود، اجزا را شناسایی یماضر حها است. یعنی سر صحنه یلتحلاز آن استدالل بدست داد، ولی بنیاد استدالل همین 

اورید، ولی اصل محتوای این استدالل، توانید این را در قالب یک استدالل بییمدهد. شما یمرا به شما  هاجوابکند و یممقایسه 
 هایی است که وجود دارد. یلتحلهمان 

ممکن است؟ یا در  ممکن است. از کجا فهمیدیم این شیء کنیم؛[ این شیءمثالی که قباًل زدیم ]را مجددًا بررسی می
 کند. ]بنابراین[ این شیءیمبینیم این شیء، معنای امکانی را به ما تحمیل یمکنیم و های آن را بررسی میارتباط مستقیم، ویژگی

را از دل  نیم:[ هر شیء ممکن، معلول است؛ یعنی اگر انسان غرق در امکان بشود معلولیتکممکن است. ]اکنون استدالل می
تواند معلول باشد. وقتی وضعیت امکانی با ینمجود[ یا ممتنع]الوجود[ باشد دیگر یابد؛ زیرا وقتی یک شیء واجب]الوآن می

ن شناسایی ولی گره خورده، لذا اگر یک شیء را ممکوضعیت معلولی گره ذاتی و تکوینی خورده، یعنی ذات امکانی با ذات معل
 دهیم که معلول است.یمکردیم، حکم قطعی 

 تبیین اصالت وجود و اعتباریت ماهیت
جود و نکته پنجم و درواقع اصلی، ]بیان[ مراحلی است که برای دریافتن دیدگاه حکمت متعالیه مبتنی بر اصالت و

دیگر و ]درک معنای[ اصالت و اعتباریت الزم است. یعنی کل تمیز آن دو از یکاعتباریت ماهیت، فهم وجود و ماهیت و 
 ای که صدرالمتألهین در آن پیش رفته و به نظریه اصالت وجود و اعتباریت ماهیت رسیده، برای ما روشن بشود.صحنه

اریم؛ دست. ما واقعیت برای این هدف چند مرحله طی خواهیم کرد؛ اولین مرحله، نفی سفسطه و اثبات اصل واقعیت ا
گیرد. همان احساسی یمکند، واقعیت وجود؛ یعنی همان که در مقابل سفسطه قرار یمیعنی همان که مفهوم وجود از آن حکایت 

 کردیم. یمشدیم پیدا یمکه وقتی از سفسطه دور 

ه گذراندیم، مسئله برای ما بسیار کنیم تا ما را به این نتیجه برساند. در بحثی که در جلسات گذشتیمما مقدماتی را طی 
شوید، آن احساس و حس یمواضح و مسلم شد. اصل واقعیت در مقابل سفسطه ]تبیین شد[؛ یعنی وقتی از کتم عدم خارج 

کنیم. از سفسطه دور شدیم و اصل واقعیت را قبول کردیم. مرحله یمدهد، چیست؟ ما به آن اشاره یمادراکی که به شما دست 
 ه این نکته است که پیش از این مفصاًل به آن پرداختیم.اول توجه ب
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هایی را که دریافت کردیم مورد مطالعه قرار دهیم. یعنی ما از سفسطه خارج یتواقعمرحله دوم این است که یکی از 
 دهیم. یمقرار  ها را مورد مطالعهیتواقعایم. اکنون یکی از این یاری از امور را قبول کردهایم و واقعیت خودمان و بسشده

ـ یعنی روش عقِل تحلیلِی شهودی یا روش عقل هاروشمرحله سوم این است که به  حلیلی حصولی تیی که تازه یاد گرفتیم 
ر دل آن، چیزی که و ذهنی، همین واقعیت واحد را مورد مطالعه قرار دهیم. وقتی این واقعیت واحد را مورد مطالعه قرار دادیم، د

کنیم. البته یابیم؛ اینجا مهم است. ابتدا فضای تحلیل شهودی را بررسی مییمکند، واقعًا یمسفسطه جدا این واقعیت را از 
  کنیم.عالمه در بدایه و نهایه، از راه تحلیل ذهنی پیش رفته است. اما ما ابتدا تحلیل شهودی را بیان می

 تبیین وجود و ماهیت به روش تحلیل عقلی شهودی
خواهیم آن تحلیل شهودی را پیاده یماریم. اکنون دایم و یک ادراک ]از آن[ واقعیت برخورد کرده]فرض کنید[ به یک 

یابیم. این چیِز دیگر، چیزی یمیز دیگر نیز اینجا کند، ولی یک چیمکنیم. یک چیز اینجا داریم: همان که ما را از سفسطه جدا 
دهد. وقتی اشیاء یمکه این واقعیت را در مقابل یک واقعیت دیگر قرار که این واقعیت را در مقابل سفسطه قرار بدهد نیست. بل

گویند ما واقعیت هستیم و در دهند و آن این است که همه مییمدهیم، این اشیاء یک حس واحد به ما یمرا مورد مطالعه قرار 
زبان ببینیم گویی  است. اگر اشیا را با اینمقابل سفسطه قرار داریم؛ به تعبیر دیگر ]واقعیت داشتن[، زبان اشتراکی همه اشیاء 

 زنند. این مسئله ریشه در بحث اشتراک معنوی وجود دارد. یمگی همین حرف را همیک چیز بیشتر نداریم؛ 

بینیم یک وضعیت دیگر نیز دارد؛ یعنی فقط یک زبان ـ که با آن واقعیت یمکنیم، اما وقتی سر همان صحنه دقت می
گوید من غیر از آن واقعیت هستم و آن ی سفسطه را بیان کند ـ ندارد؛ بلکه زبان دیگری دارد که با آن میداشتن خود و نادرست

کنیم نامم. به این مسیری که طی میگوید من غیر از این واقعیت هستم. بنده این زبان را زبان اختصاصی اشیا مییمواقعیت نیز 
حلیل عقالنی ما در آن یک چیز شدیم و آن را مورد تحلیل قرار دادیم، قدرت تو واقعیت روبرو  توجه کنید: وقتی با یک شیء

کند من واقعیت کند و بیان مییمزند و واقعیتی را تثبیت ا پس میسفسطه و معدومیت و پوچ بودن ر که این شیءیابد و آن اینیم
کند ]که نم، خودش ابراز میاینکه من به آن تحمیل ککند. بدون یمو موجود و وجود هستم.اما ]افزون بر این[ یک کار دیگر نیز 

گوید من سنگ کند. سپس میکنیم، سفسطه را باطل مییماز بقیه واقعیات و اشیاء تمایز دارد[. مثاًل یک سنگ را که مطالعه 
ه چوب هستم. گوید من نه سنگ هستم و نه آهن، بلکیمگوید من آهن هستم نه سنگ. چوب نیز هستم، نه آهن و آهن نیز می

 طور بقیه اشیا ...همین

 نامد. ماهیت یعنی چیستی شیء در مقامی که این شیءفیلسوف این وضعیت ـ که ما اکنون مشاهده کردیم ـ ماهیت می
نیست، دیگر اشیا  است، و اال واقعیت داشتن خصوصیت این شیء شود. ]ماهیت[ خصوصیت این شیءدیگر ممتاز می از اشیاء

ان را دارند. این شیء یک چیزی دارد که دیگر اشیاء ندارند و موجب امتیاز آن ]از سایر اشیاء[ است. این ]ویژگی هم این زب
گوید من واقعیت یمنامند. آن زبانی که می اختصاصی[ را چیستی شیء و آن ]ویژگی مشترک شیء با سایر اشیاء[ را هستی شیء
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گوید من یماست و  گوید من چیستم، زبان اختصاصی شیءیماست. این زبانی که  هستم زبان هستی و زبان اشتراکی شیء
کند من غیر از این نیستم؛ . بیان می۲کند من این هستم و . بیان می۱این هستم، نه غیر از این. ماهیت همیشه دو چهره دارد: 

شاءالله با آن برخورد خواهید کرد، باید این نکته را توجه داشته تر در تغییر ماهیت که إنیققدی هابحثیعنی دو فضا دارد. لذا در 
 باشیم.

ل عقالنی بنابراین ما در فضای قدرت تحلیل شهودی، ابتدا سر صحنه این سنگ را یک چیز دیدیم و وقتی با قدرت تحلی
رفًا کار عقل است؛ یعنی هیچ دانش دیگری صز هم تفکیک کنیم. این تنیده را اهمبه آن نزدیک شدیم توانستیم دو چیز شدیدًا به

تواند ماهیت را از وجود ینمآید[. لذا اینجا مرز بین فلسفه و علوم تجربی است؛ یعنی هیچ علم تجربی ]از پس انجام آن برنمی
یر از زبان اختصاصی است غاکی کند این زبان اشترتفکیک کند؛ بلکه این ]امر[ منحصر در قدرت عقالنی است که ادراک می

ها یک چیز باشند، باید هر دو کاماًل زبان اشتراکی یا زبان اختصاصی شوند و یک نقش را بازی یناها دو چیز هستند. اگر یناو 
ه رند. در ادامدیگر دایابم و البته این دو چیز ارتباط بسیار شدیدی با یکیمکنند و ]اصاًل[ هر دویی نباشد. ]اما[ من اینجا دو چیز 

دیگر چیست. ]وجود و ماهیت[ شدیدترین ین دو با یکاکنیم که[ نحوه ارتباط کنیم ]و مشاهده مییمتدریج این ارتباط را باز به
دیگر دارند[. حتی ارتباط بین جوهر و عرض، یا ترکیب اعضا با هم، و یا ترکیب اعراض با یک جوهر به این ارتباط ]را با یک

ها نیست، بلکه ارتباط اعراض با یک جوهر بسیار وثیق است، ولی ]ارتباط وجود و ماهیت از جنس[ این ارتباطمقدار نیست. 
جود همین وارتباط آن دو بسیار شدید است. اگر یک عرض ـ مانند سفیدی ـ را در نظر بگیریم این سفیدی و وجود آن ـ یعنی 

به اصل  عی و واضح توانستیم تجزیه کنیم؛ از سفسطه شروع کردیم وسفیدی ـ یک متن است، ولی این یک متن را به نحو طبی
مطالعه کردیم و دیدیم آن زباِن اصل واقعیت را دارد، ]و افزون بر آن[ یک زبان دیگر نیز دارد.  واقعیت رسیدیم، سپس در شیء

نگ، یا چوب، یا آهن هستم. خود شیء گوید من سن تحمیل کنیم. میآکند، نه اینکه ما بر خود شیء این زبان دیگر را بیان می
 فهمیم اینجا یک حقیقت ترکیبی بسیار دقیق اتفاق افتاده است. یمکند. پس یم]این سنگ یا چوب بودن را[ بر ما تحمیل 

4جا شناسایی ذات وجود شیء اتفاق افتاد؛بنابراین ما شیء را تحلیل کردیم و همین 7 توانیم ادراک کنیم که یمیعنی  
4است.« گونه واقعیت»چیزی غیر از  واقعیت یک 8 ی واقعیت، زبان اختصاصی و چیستی اشیاء. این هاگونهماهیت یعنی  
که متفاوت هستند را ماهیات  هاگونهگونه است و واقعیت سوم گونه دیگری است. این گونه است، آن واقعیت آنواقعیت، این

توانیم ینمرا در نظر نگیریم  هاگونهاقعیت ]یا وجود[ است. اگر آن نامیم. آن چیز واحدی که در همه ]اشیاء[ وجود دارد ومی
شود. اما با در یمپارچه[ سره ]و یکمعنا ندارد ]و در واقع یک چیز است[ و واقعیت یک«[ همه»بگوییم همه، ]در آن صورت 

هستند. ببینید، زاویه دید عوض گوید من واقعیت هستم و همه ]در واقعیت داشتن[ مشترک یم، هر گونه هاگونهنظر گرفتن 

                                                           
4 کم وجود را از ماهیت تفکیک کند، نه اینکه ذات وجود شیء را تواند دستشناخت آن چیزی است که می« شناسایی ذات وجود». منظور از 7

 تا عمق و کنه آن بتوانیم بشناسیم.
4  گیریم.. ما این اصطالح را برای ماهیت درنظر می8
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شود؛ اگر بخواهیم واقعیت ]= وجود[ را ببینیم باید با سفسطه مقابله کنیم، اما اگر بخواهیم گونه واقعیت ]= ماهیت[ را مشاهده یم
ر است. وقتی های دیگیتواقعکند؛ یعنی زاویه دید از باب نگاه در مقابل سفسطه نیست، بلکه در مقابل یمکنیم، زاویه دید تغییر 

4کمدست فهمیم این شیءیمشود، این دو زاویه دید که در قدرت تحلیل سر صحنه به ما داده می 9 مرکب از دو حیثیت است:  
وجود و ماهیت. اکنون روشن شد که وجود و ماهیت چیست. ]البته[ بنده تالش کردم که با اصطالح صرف مطلب را بیان نکنم. 

فهم استفاده کردم و برای تبیین وجود گفتیم[ وجود آن واقعیت و اصِل بودن در مقابل سفسطه، و بلکه ]از مفاهیم عام و همه
 ها صحبت کردیم. ی بودن است. برای تبیین این مفاهیم، شما را سر صحنه بردم و آنجا درباره آنهاگونهماهیت آن 

 تبیین وجود و ماهیت به روش تحلیل عقلی ذهنی
فرماید ن میو نهایه ]برای تفکیک وجود از ماهیت[ از تحلیل ذهنی استفاده کرده است. ایشا عالمه طباطبایی در بدایه

گیرد؛ یمدر ذهن ما شکل  کنیم، بازتابی از این شیءبرخورد می دهیم؛ وقتی با یک شیءیمرا مورد مطالعه قرار  مثاًل ما یک شیء
 گری عقل را درباره این شیءیلصولی وارد شد، شخص قدرت تحلشود. وقتی در حوزه علم حیعنی وارد حوزه علم حصولی می

را با توجه به همین واقعیتی که  موجود است. البته شیء گوید این شیءیمبرد و یمیافته ـ از آن واقعیت خارجی ـ به کار بازتاب
درم و خواهرم است؛ او انسان است ود است و پدرم غیر از ماگوید همین پدر من، موجیمهست، نه شیء مرسل از وجود. مثاًل 

 دهد. یمها را انجام یکتفکنه سنگ و چوب و چیزهای دیگر. این 

5آن مفاهیم اعتباری که گفته شد را کنار بگذارید و تنها واقعیت را در نظر بگیرید؛ مثاًل وقتی یک انسان خاص 0 یا یک  
کنید و یماید؛ این واقعیت را در علم حصولی خود تفکیک گیرید آن را در علم حصولی خود وارد کردهانفجار را در نظر می

 اند.هم هستند و در این جهت مشترک هاآندیگر، هست،  مثل همه اشیاء گویید این شیءمی

کند گویید این هستی، به نحوی است که فضا را اشغال میپرسیم هستی این شیء چگونه است؟ ]در جواب[ میاکنون می
تدریج گویید رشد و حرکت و... هم دارد و بهغیر از چیزهایی است که مکان ندارد. افزون بر این نکته میو مکان دارد، پس 

شود یمای است که ادراک عقلی هم دارد، پس معلوم گویید[ این پدیدهرسید به جایی که میکنید. ]تا میمی ]اموری را[ اضافه
کند. عالمه این فرایند یممتمرکز شد، همان هستی و چیستی را شناسایی  این انسان است. یعنی وقتی قدرت تحلیل شما اینجا

کنیم: زبان اشتراکی و یمشویم، این چیزی که اینجا وجود دارد را به دو جزء تحلیل یمرا پیاده کرده است؛ ابتدا از خارج منفعل 
های دیگر. این تفکیک را انجام یتواقعبل ایستد و زبان اختصاصی در مقایمزبان اختصاصی. زبان اشتراکی درمقابل سفسطه 

گردد؛ یعنی در کار تحلیل عقلی ذهنی ما یک رفت و برگشت داریم؛ از خارج یمدهیم. سپس در مرحله سوم به واقع بازیم
ی شیء شود و کارهایی داخل آن روگردیم. مانند کارخانه که ]مواد اولیه[ وارد آن میآییم به ذهن و از ذهن به خارج بازمییم

                                                           
4  ایم.. چون هنوز امور دیگر را از آن تحلیل نکرده9
5  موجود را بازتاب دهید. ءخاص به این دلیل است که بازتابی از موجودیت آن هم باشد؛ یعنی بازتابی از یک شیگوییم که می. این0
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گردد. اینجا نیز از خارج وارد ذهن ما شد، در ذهن پذیرد و سپس به خارج برمیگیرد و مطالعاتی بر روی آن صورت مییمانجام 
یعنی از وضعیتی که در خارج « گرددبرمی»گردد. یمما تحلیل شد و مورد مطالعه قرار گرفت و شناسایی شد، سپس دوباره بر

ها است، ثانیًا یتواقعگونه هست؛ یعنی اواًل یکی از در خارج هست و این شود این شیءیمم کند. پس معلویماست حکایت 
گونه واقعیت است نه گونه دیگر. این مرحله سوم، مرحله بسیار مهمی است؛ چراکه ما در اینجا خیلی از کارها را انجام دادیم: این

 کالبدشکافی کرده است. را  قدرت تحلیلی شهودی ما یا عقل تحلیلی ذهنی ما شیء

. حیثیات متن واقع چیست؟ ۲. اینکه متن واقع چیست؟ ۱درواقع انگیزه از کالبدشکافی و تشریح واقع عبارت است از: 
دنبال شویم به. نحوه تحقق آن حیثیات چگونه است؟ در هر صورت وقتی سر صحنه حاضر می۴ها چگونه است؟ ینا. ارتباط ۳

یم. اکنون در گام سوم، ورود به واقع وتحلیل واقع را انجام دادیم. در تحلیل واقع اجزای درونی شناسایی فهم این چهار مسئله هست
5شده و جنس 1 های پیرامونی بسیاری ها با دیگری نیز به دست آمده است،  نکتهینابه دست آمده است، مغایرت هر یک از  هاآن 

 کنیم: کنید و او جواب دهد؛ چون سر صحنه حاضر است: سؤال می سؤالنیز وجود دارد. اکنون این شخص آماده است تا شما 

 یثیت دیگر دارد؟ حاین شیء چند  -

 بینم.یما وجود و ماهیت را بررسی کردم، ولی در دل خود ماهیت من امکان ماهوی را بله، من اینج -

5وجود آن را مطالعه کن و بررسی کن که آیا در وجود آن، امکان فقری وجودی - 2  کنی؟ یممشاهده  

 چنین است.کنم که اینبله، من مشاهده می -

 به نظر شما معلول است؟ -

 ـ بله معلول است.

 دهد. این گام سوم است.یمرا به شما  هاجوابطور که سر صحنه مشغول مطالعه است، همین

  

                                                           
5  . در اینجا معنای لغوی واژه جنس مراد است؛ یعنی طبیعت و واقعیت و هویت ذاتی شیء.1
5  آید.یمگونه مباحث در مطالعات سخت فلسفی به دست ینا. 2
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 جلسه_ششم#

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

 مروری بر جلسه قبل

اهیت را مما در نکته پنجم قصد داشتیم با طی چند گام و مرحله دیدگاه صدر المتألهین در اصالت وجود و اعتباریت 
که ما یک  تبیین کنیم. گام نخست پذیرش اصل واقعیت در مقابل سفسطه و اینکه ما واقعیت داریم بود.، مرحله دوم این بود

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

کند؛ یعنی واقعی بودن. یمراکی آن است، همان است که آن را از سفسطه جدا دو جز تشکیل شده است. یک بعد که زبان اشت
 دهد. این گام و مرحله سوم بود. یمهای دیگر قرار یتواقعیک بعد گونه واقعیت بودن است که آن را در مقابل 

یت ماهیتادامه   تبیین اصالت وجود و اعتبار

پرسیم رده میکحصولی گام سوم را برداشته و اجزا را تجزیه و تحلیل در گام چهارم از کسی که سر صحنه یا در فضای علم 
گیرد یا به برکت آن حیثی است که یمکت آن حیثی است که در مقابل سفسطه قرار مورد مطالعه به بر که آیا واقعی بودن این شیء

صحنه این ماجرا، ه باشیم و برویم به پشتدهد؟ اگر بخواهیم برگردانی داشتیمهای دیگر قرار یتواقعاین واقعیت را در مقابل 
گونه ، این«متن بنیادین چیست؟ خصوصیات و احوال آن چیست؟»ما در بحث اصالت و اعتباریت که عبارت است از  سؤال

شود که از میان این ابعادی که ما در قدرت تحلیل عقالنی به نحو حضوری یا حصولی مشاهده کردیم، آن بعدی که تفسیر می
کند یا آن بعدی که این واقعیت را این گونه از واقعیت و غیر از واقعیات یمرا واقعی  ایستد این شیءیمابل عدم و سفسطه در مق

 عد وابسته است؟ به کدام یک از این دو ب بخشد؟ واقعیت حقیقی شیءیمرا واقعیت  دهد این شیءدیگر قرار می

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

را تشکیل  بینیم واقعیت این شیءیمی دیگر هاگونهای متفاوت با دهد که ما آن را گونهیمهایی حیث دیگری که به ما سیگنال
دهد؟ به بیان دیگر از میان این دو حیث که تشخیص دادیم به حسب تحلیل متن واقع ـ چه در صحنه شهود چه در صحنه یم

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

گوید آن که در انسان، انسان بودن اصیل است؛ خود این انسانیت، چوب یمدارد و[ کند ]التفات یمدیگر  را متفاوت با اشیاء
 دهد. ها را شکل مییتواقعبودن و آهن بودن 

مرهون چگونگی و چیستی و گونه  گوید بر اساس روندهایی که داشتیم دقت کنید و ببینید آیا واقعیت این شیءصدرا می
سازد؟ یا آن که ما را در یمو شیئیت آن را  دیگر است؟ آیا این هویت بنیادین شیء ز اشیاءا و متفاوت بودن این شیء بودن شیء

شیء، واقعیت و حقیقت آن را  گونهفرماید اگر شما دقت کنید یمدهد و زبان اشتراکی است؟ صدرا یممقابل سفسطه قرار 
کند باعث واقعیت شیء ت را از سفسطه و عدم جدا میشیاء است و واقعیدهد، بلکه همان که زبان اشتراکی میان اینمتشکیل 

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

 دهد. یمیا را تشکیل کند؛ یعنی وجود حقیقت اشیمسفسطه جدا  دهد همان است که او را ازیمرا تشکیل  حقیقت و بنیاد شیء

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

 کند. یماست که این حقیقت را از سفسطه جدا حیثیتی از آن متن بنیادینی 

 تمثیل اشیاء پالستیکی
5برای روشن شدن بحث از یک تمثیل 3 اند. فرض کنید با پالستیک کنیم، چنانچه دیگران هم همین کار را کردهیماستفاده  

ب پالستیکی ساخته شده کنم: اسیم سؤالایم. اکنون از شما ی مختلف مانند اسب، انسان و درخت ساختههاشکلشده، ذوب

                                                           
5 اگر شما تمثیل را در مقام استدالل به کار ببرید دچار »گویند شود[. مثاًل میاهمیت تلقی میشود ]و کمیممثیل زده . در منطق خیلی بر سر ت3

گیرد، ولی جالب این یمرتباط با تمثیل از یک جهت بدگویی منطقی بسیاری صورت ادر «. آور نیستتمثیل یقین»یا « خطای فاحش خواهید شد
هایی یینتبکنند. درباره ارزش منطقی تمثیل، در جایی یماز تمثیل استفاده  مرآتفلسفی، عرفانی، علوم حقیقی به کرات و است که حتی در همین علوم 

کم در تصویر صحیح دادن و ایجاد تصور صحیح از کنیم[. تمثیل دستاتی بیان میاختصار، توضیحایم ]اما در اینجا بهایم و توضیحاتی دادهکرده
ـ حتی در فضای  ـ یعنی صرف یک تشبیه و مشابهت نباشد، بلکه یک نمونه باشد عنوان ذکر یک نمونه باشدش دارد. اگر تمثیل بهمسئله بسیار نق

ک نمونه است؛ نحوه ارتباط ذات ما با صفات ما یک نمونه از نحوه ی سازی و تصدیق هم ارزش دارد. مثاًل روایت برهان
ای از ]مسئله[ علت و معلول که ما در خودمان ]داریم است[. این نمونه است، نه صرفًا یک تمثیل ات پروردگار با صفات او است. نمونهارتباط ذ

تواند تصویر صحیحی از مسئله ارائه دهد و اگر خوب دقت کنیم حتی در یمپژوهی است. یک نمونه ـ که در دسترس ما است ـ هم عادی؛ این نمونه
اگر صرف مشابهت ]در کار[ باشد و از مشابه به مشابه برسید، »گویند به تمثیل میستدالل هم کاربرد دارد. لذا با اینکه فالسفه در منطق راجعمقام ا

ما قدرت تواند به شکند و اگر آن تمثیل ذکر یک نمونه باشد، حتی مییمـ و حق هم دارند ـ ولی در تصور دادن قطعًا کمک « به یقین نخواهید رسید
 عقلی استداللی در آن مسئله هم بدهد.
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گونه است و این اسب تمامًا از پالستیک است. اما آیا را مد نظر قرار دهید: آیا صددرصد متن آن از پالستیک نیست؟ قطعًا همین
توان واقعیت خارجی داشتن شکل این اسب که صددرصد متن آن از پالستیک است را انکار کرد؟ آیا یک الیه کوچک از آن می
ن به چیز دیگری اختصاص داد؟ آیا معنای اینکه صددرصد متن این اسب را پالستیک تشکیل داده، این است که شکل تواینمرا 

طور نیست. با اینکه صددرصد متن آن از پالستیک اسب ساخته و پرداخته ذهن ما است و ]در خارج[ واقعیت ندارد؟ قطعًا این
گوییم متن بنیادین این چیزی که پیش روی داریم دارد؛ یعنی میاست، ولی باز هم معتقدیم شکل اسب واقعیت خارجی 

پالستیک است، اما یک حالت و حیثیت آن شکل اسب بودن است. اگر چند مجسمه پالستیکی کنار هم بگذاریم همگی 
کِی در مقابل گویند ما از پالستیک هستیم و تمام بنیاد هویت ما را پالستیک تشکیل داده است. این مثل همان زبان اشترامی

گوید من اسب هستم، نه انسان و درخت؛ یعنی نه مجسمه یمحال یک زبان دیگر نیز دارند. یکی سفسطه است. ولی درعین
گوید من مجسمه انسان هستم، نه مجسمه درخت یا اسب. آن مجسمه درخت یمانسان هستم و نه مجسمه درخت. آن دیگری 

این پالستیک تشکیل داده ولی یک زبان دیگری هم دارد، واقعیت هم دارد و ساخته  هم به همین ترتیب. صددرصد متن واقع را
اند. نگاه ی متعدد درآمدههاگونههایی است که به یکپالستو پرداخته ذهن نیست و آن هم چیستی و چگونه بودن و گونه این 

ها است؛ یعنی ا واقعیت کرده، زبان اشتراکی آنهای عالم ریتواقعگوید آن چیزی که این یمچنین است. او صدرالمتألهین این
دهد، همان که ما در تحلیل حضوری، یمهمان که در مقابل سفسطه است، همان که به ذهن ما مفهوم واقعیت و وجود را انعکاس 

گوید این ]است یمکنیم. صدرا شویم پیدا مییمای که وقتی از سفسطه جدا کند؛ احساس ویژهبه ما آن احساس ویژه را القا می
دهد. یمکنیم تشکیل یمدهد. بنیاد و حقیقت اصلی تمام واقعیات عالم را همین چیزی که دریافت یمرا تشکیل  که[ بنیاد شیء

دهد به نام انسان بودن، چوب بودن، سنگ بودن. این چیزی نیست که واقعیت را یمسپس یک احساس دیگری به ما دست 
 های دیگر.یتواقعکند در مقابل یمگونه از واقعیت که واقعیت را اینواقعیت کند، بلکه چیزی است 

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

ساخته هستند و اصاًل واقعیت خارجی ندارند؟ مقصود ایشان این معنی ها ذهنیتماهکه ایشان دارد ـ آیا معنای آن این است که 
ی است کند، همان احساسیمکند و از کتم عدم جدا یمها را واقعیت یتواقعنیست؛ بلکه منظور ایشان این است که چیزی که 

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

 واقعیت اصل واقعیت و گونه واقعیت
که مطرح کردیم و تمثیلی که بیان کردیم و توضیحاتی که دادیم اکنون  ییهابحثیی که تا اینجا برداشتیم و هاگامپس از 
در ذات این دو چیزی که بدست آوردید ـ یعنی اصل واقعیت و گونه واقعیت ـ فرو بروید ]و غور کنید[؛ »گوییم به شخص می

اقعیت داشتن است؛ سنخ اش ودهد به حسب ذات خودش؛ اصاًل سنخ ذاتیپاسخ می« خود اصل واقعیت چگونه واقعیت دارد؟
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شنوید وجود موجود است بذاته؛ یعنی سنخ و جنس ذاتی آن همان است که ما را از یماش موجود است. لذا در فلسفه ذاتی
چنین نیست؛ یعنی اگر آن ساخته نیست اما واقعیت آن اینهم واقعیت دارد و ذهن هاگونهکند. بعد ماهیت یا سفسطه جدا می

کند، ]بلکه یمها همان است که ما را از سفسطه جدا نامیم، به این دلیل نیست که سنخ ذاتی آنقعی و موجود میرا ما وا هاگونه
 به طفیلی و تبع وجود است[. 

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

به حسب  ی است، نه ساخته ذهن، ولی واقعی و موجود بودن آن به چیست؟ آیاهم موجود و واقع گونهاست به ذات خودش؛ اما 
کند و قطعًا این زبان اختصاصی غیر از زبان یمها جدا سنخ ذاتش است؟ سنخ آن همانی است که آن واقعیت را از دیگر واقعیت

یگر آشنا شدیم. کرد بود؛ ما با یک زبان دیماشتراکی است؛ زبان اشتراکی وجود و اصل واقعیت و همان که ما را از سفسطه جدا 
 پس این یک مغایرتی با زبان اشتراکی دارد. این امر مغایر، ذاتی دارد، ذات آن چیست؟ 

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

کند؟ زبان اشتراکی؛ یمگوید نه، همه حقیقتش همان است که آن را از عدم خارج کرده. چه چیز آن را از عدم خارج یم)= صدرا( 
بینیم یکی سنگ شده، یکی آهن یموجودی. این که  کرد، همان وجود و بعدیعنی همان که احساس واقعی بودن را به ما القا می

است.  ها آن زبانی که ما را در مقابل سفسطه و عدم قرار بدهد نیست. این یک حیثیتی از شیءیناشده، یکی چوب شده، و... 
ابل سفسطه کنیم؛ آیا جنس ذاتی آن، واقعیت داشتن است؟ نه، جنس ذاتی آن واقعیت داشتن و در مقیماکنون آن را مطالعه 

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

5عم از وجود است. وجود به حسب سنخ ذاتش موجود است.کنیم؛ یعنی موجود ایموجود تفکیک  4 یعنی جنس ذاتی آن زبان  
اشتراکی اشیاء ـ که اصل واقعیت داشتن در مقابل سفسطه است ـ همین واقعی بودن و واقعیت داشتن است، خود واقعیت است. 

نه اینکه آن را از سفسطه و عدم جدا اما حاالت و چگونگی آن ـ مانند انسان بودن، سنگ بودن، آهن بودن ـ یک حالت است، 
کند. این هم واقعی است، ولی نه اینکه به حسب سنخ ذاتش واقعی باشد. چون حالت و یمهای دیگر جدا یتواقعکند، بلکه از 

چگونگی و ویژگی چیزی است که جنس ذاتی آن چیز، واقعیت و طرد عدم است، لذا واقعیت دارد. اگر بخواهیم با اصطالحات 
شویم ینمکنیم باید بگوییم: ماهیت به حیثیت تقییدیه موجود است، به واسطه در عروض موجود است. ما وارد این بحث  بیان

 ولی محتوا و واقعیت آن را گفتیم. 

                                                           
5  د این اصطالحات را بفهمیم.ها اصطالح است. البته بنده تالش کردم بنیا. این4
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ند؛ ]این مطلب[ ی واقعیت هستند نه اینکه خودشان واقعیت هستهاگونهی واقعیت واقعیت دارند به خاطر اینکه هاگونه
کنید ماهیات واقعیت نیستند، اصاًل نباید هول شوید. بله، ماهیات یمست. اگر ناگهان در عبارات صدرا مشاهده بسیار مهم ا

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

 . حالت و ویژگی و خاصیت وجود است، موجود است. اما وجود چون سنخ طبیعت ذات آن وجود و واقعیت است، موجود است

یل عنوان اصالت وجود و راحتی نظریه صدرالمتألهین ذتوانیم بهیمبنابراین با توجه به توضیحاتی که مطرح کردیم 
کند و یمارج ؛ یعنی آن چیزی که ما را از کتم عدم خ«متن واقع بما هو واقع بودن»اعتباریت ماهیت را بفهیمم. اصالت یعنی 

ای سازد، بلکه یک گونهینم؛ مثاًل انسانیت یک واقعیت خارجی «[گونه واقع بودن»کند. ]اما اعتباریت یعنی یمرا واقعی  شیء
کردیم. یمست؛ یعنی همان احساسی که ما از عبور از سفسطه و عدم پیدا اساز است وجود سازد. آن که واقعیتیمقعیت از وا

 نگاه صدرا این]چنین[ است.

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

تعددی مبین اشیاء است؛ حقیقت و بنیاد اشیاء یک چیز است و بروز و نمودشان مختلف است. ]براساس این دیدگاه[ مسائل 
ای دارد. ما در شناسانهشکل خواهد گرفت. یعنی برخالف تلقی بدوی ما به اشیاء که نگاه ماهوی است. این نگاه ما دلیل معرفت

کنیم؛ کلید ]این نگاه ما این است که[ ما معمواًل یح مفصل آن دلیل را نداریم و تنها کد و کلید آن را بیان میاینجا قصد توض
واره آب یا قارچ آید. به یک فیمکه[ واقعیت از باطن به ظاهر ]درحالی رودیمیاب هستیم؛ یعنی نفس ما از ظاهر به باطن قالب

کنیم. یمخواهیم آن را مطالعه کنیم از بیرون به درون عبور یمآید. وقتی ما یمل قارچ در جوشد و به شکیمنگاه کنید؛ از درون 
ها رویم و اول با ماهیات و گونهیمگونه است که از بیرون به درون وای ادراکی ما اینقدهد که اگر نظام ]اما[ صدرا هشدار می

چنین است و اصالت و بنیاد ]مربوط به[ ماهیت است و این یت همکنیم سپس با واقعیت، خیال نکنید که عالم واقعیمبرخورد 
ه به این وجود اعتبار است. نه، واقعیت خارجی برعکس است. واقعیت خارجی، واقعیت برآمده به این گونه است؛ وجود برآمد

 شود رهزن شوند.یی که زده میهامثالگونه است. منتها نباید این 

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

بینید. ارتباط وجود و ماهیت حال در همه وجود هم میبینید، اما درعینکنید[ انسان و انسانیت می]هرچه به افراد انسان نگاه می
برآمده است. مثال معنا و لفظ در عالم اعتبار  گونهمثل ظاهر و مظهر است. مثل ُملک و ملکوت است. یعنی یک حقیقت این

مثال خوبی برای این بحث است. لفظ مانند ماهیت و معنا مانند وجود است؛ یعنی معنایی که به این شکل درآمده است؛ البته 
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ر قالب الفاظ. آیا شود اما دکنم. معانی بیان میزنم، دائمًا معنا را به صورت الفاظ بیان مییمتابع قرارداد است. من که حرف 
دانیم که دو چیز هستند و با حال مینحو فیزیکی و شیمیایی و... از هم جدا کرد؟ خیر، ولی درعینتوان لفظ و معنا را بهمی
که ]نسبت[ وجود دهد. مثال دیگر اینیماش را تشکیل یکرهپدیگر کاماًل تفاوت دارند. آن یکی روحش را و این یکی بدن و یک

انند ]نسبت[ روح و بدن است. نه اینکه روح و بدن باشند؛ بلکه مانند روح و بدن هستند. مانند یک حقیقت برآمده و ماهیت م
 به یک گونه است. 

دیدگاه صدرالمتألهین در بحث اصالت وجود و اعتبارات ماهیات این است. دیگر نباید بگوییم اگر صدرا ماهیت را 
 ای از واقعیت خارجی ندارد؛ چراکه[ این تلقی شیخ اشراق بود و تحولته ذهن است و بهرهداند یعنی ]ساخته و پرداخیماعتباری 

شده ذهن شناختی اسالمی معتقد است امکان ندارد امر اعتباری تولیدشگرفی پیدا کرد. ایشان )صدرا( بر اساس مبانی معرفت
را چوب  این شیء ه ادراک نیست. ]اما[ من واقعاً باشد. آن ]چیزی که ساخته ذهن است[ اعتباریات اجتماعی است که در حوز

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

کند. ]اما[ هر چیزی که در این معنا )خارج کردن شیء از کتم عدم( نقش نداشته باشد، اعتباری یماز کتم عدم و سفسطه خارج 
5است؛ مثل بحث ماهیت که مسئله به این شکل است. 5  

 توضیح چند اصطالح
 ح دهیم. اکنون که بسترهای بحث کاماًل آماده است و مطلب روشن شد، شاید بد نباشد چند اصطالح را در اینجا توضی

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

، اما اگر چندان رائه کردیم. موجود بالذات موجود بالعرض؛ شاید نیازی به بیان این نکته نباشدعبارت همین توضیحاتی است که ا
 هم روشن نشد اشکالی ندارد. 

گویید وجود موجود بالذات است یعنی وقتی صدرا این بحث را مطرح کرد برخی به او اشکال گرفتند و گفتند شما که می
نی االخص پدید آمد؛ در الهیات بالمع« موجود بالذات»صطالح معروف و جا افتاده واجب الوجود است؟ این اشکال به خاطر ا

 شود. به خدا، موجود بالذات گفته می

                                                           
5  . س: آیا ماهیت آشکار کننده تشکیک وجود است؟5

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

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

اطالق  فلسفی هم باریتعالی از واقعیت وجود است هم ممکنات از واقعیت وجود هستند؛ لذا موجود بالذات به هر دو قابل
« موجود بالذات»بریم، کار می.( وقتی در الهیات بالمعنی االخص، اصطالح موجود بالذات را درباره خداوند به ۲است. بله، )

معنی یعنی علت ندارد، اینجا یک اصطالح دیگری است. اگر چیزی موجود باشد و علت نداشته باشد به قرائت الهیات بال
علت  کار ببریم و مراد ما نفیبرند. ولی اگر اصطالح موجود بالذات را بهکار میاالخصی، اصطالح موجود بالذات را درباره او به

چه  د بلکه مقصود این باشد که جنس ذاتی آن وجود است، این همان بحث اصالت وجودی است که اینجا مطرح کردیم.نباش
سب حبگوییم اصالت با وجود است و چه بگوییم وجود موجود بالذات است هیچ فرقی ندارد. موجود بالذات است یعنی به 

 ایستد. یمو به حسب سنخ ذاتش در مقابل سفسطه کند یمسنخ ذاتش واقعی است و به حسب سنخ ذاتش رفع عدم 

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

 جنس ذاتی آن یک چیز دیگر است. 

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

 دهد. یمهای دیگر نشان یتواقعد من چگونه واقعیتی هستم. ]این بعد دوم[ تمایز این واقعیت را با کننمی

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

بریم و درباره یمکار بحث ما بحث علت و معلول نیست؛ یعنی جنس آن الواقعیة است. اینجا اصطالح موجود بالذت را به
ه حسب جنس ا نه بگوییم موجود و واقعی است امهای دیگر. مییتواقعو وجوه تمایز این واقعیت با  هاگونهگوییم آن ماهیت می

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

 موجود حقیقی و موجود مجازی
موجود حقیقی و موجود »آن عبارت است از  آید وکار میبه هابحثدهیم که در بسیاری از اصطالح دیگری را توضیح می

اند. من وقتی ]این اصطالح[ بسیار فریبنده است و مشکالت زیادی را پدید آورده ولی در فلسفه شکل گرفته و گفته«. مجازی
طب  اند؛ در گذشته ادبیات، فلسفه،گویم این فالسفه ما در عین فیلسوف بودن، ادیب هم بودهدهم میاین بحث را توضیح می
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ی متعددی است. مثاًل در یک علم، هاخزانهورود اصطالحات،  ها اطالعاتی داشتند. لذا منشأیناخواندند؛ یعنی از همه یمو... 
 گیرد و منابع ورود آن چیست؟ یمیک اصطالح ]جدید[ چگونه شکل 

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

ا خود بآن از وجود و واقعیت نیست، گونه واقعیت است و چون گونه واقعیت است شما می گویید واقعی. این فیلسوف ادیب 
قی در جایی است که این معنا حقیقتًا اینجا ی و مجازی بسیار شبیه است. استعمال حقیگوید ]این بحث[ به استعمال حقیقمی

کنیم. یمکنیم؛ استعمال مجازی آن است که معنا حقیقتًا اینجا وجود ندارد ولی استعمال یموجود دارد و ما آن را استعمال 
  ت.فیلسوف این اصطالح را برای این بحث استقراض و اقتباس کرده است، منتها متأسفانه رهزنی زیاد ایجاد کرده اس

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

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

 است.

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

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

که واقعی نیستند. این نکته بسیار مهم است. اشتباهات زیادی در اینجا صورت گرفته است. نیست، نه این هاآنریشه واقعیت در 
گویند این عالم هیچ و پوچ و مجازی و کنند ]این است که معتقدند عرفا[ مییمیکی از اشکاالت کسانی که به عرفان حمله 

است، نه واقعی کنند ]منظور عرفا این است که[ این عالم اصاًل واقعیت ندارد. نه، ]منظور عرفا اصیل نبودن یمفکر وهمی است؛ 
ی عرفانی هابحثی فراوانی ـ حتی هابحثنبودن[. بحث اصالت وجود و اعتباریت ماهیت یکی از امهات معارف است. یعنی 

شما مجازی هستیم نه حقیقی، منظور او این نیست که ما هیچ واقعیتی  گوید من ویمکند. وقتی عارف یمـ را حل و فصل 
خواهند نفی ینمخواهد بگوید ما از جنس واقعیت نیستیم. یم]بلکه[  ؛ای هستیمنداریم و خیاالت محض و هیچ و پوچ و گتره

5ها را بکنند.یناواقعیت داشتن  6   

                                                           
5  کم حرفشان این است.گویم[ دستخواهم بگویم حرفشان درست است، ]بلکه میینم. 6
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صالت وجود و اعتباریت ماهیت توضیح دادیم. البته این ]دیدگاه[ ما تقریبًا امهات دیدگاه صدرالمتألهین را در نظریه ا
 ی بعدی با آن برخورد خواهیم کرد.هابحثدر  جاثمرات و نتایج فراوان وارد که جابه

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

تواند داشته ینمای است که اصاًل علت ن[ به گونهی آگوییم واقعیت بما هی واقعیت یک وقت ]معناج: نه، وقتی می
 شود خداوند.یمابل فرض نیست. این نهایت شدید که مرتبه باالتر از او قیبشود خدا. واقعیت یمباشد؛ این 

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

جنس  د گفتیم یعنی جنس ذات آن وجود باشد. اما اینکهج: بله، موجود بالذات در این اصطالحی که در اصالت وجو
رتبه ذاتش وجود است ممکن است یک وجود ضعیف باشد و مرتبه باالتر ]از آن هم[ باشد که در تشکیک واضح خواهد شد. م

ر است اش یک چیز دیگیشهرباالتر بشود معلول بشود نازله او، پس جنس واقعیت بودن نه یعنی علت نخواستن علت نخواستن 
عنای علت ممثاًل در بحث تشکیک مطرح خواهد شد که بی نهایت شدید و قوی بودن که دیگر مافوق برای او تصور نشود این به 

 آورد.یمنخواستن است و آن ویژگی واجب الوجود را پدید 

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

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

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

قابله با عدم و سفسطه است آورد، ولی این جنس ذات آن فریاد میمآید این جنس را پدید یمنیاز به علت دارد، یعنی یک علتی 
 گویدیماصالت وجود این را 

 *؟؟؟

ن شود بی نهایت شدید، اییمشود، آن یمشود به لحاظ شدت و ضعف متفاوت ینم**نه از جهت اصل وجود متفاوت 
 شود ضعیف، ولی در اصل بنیاد وجود یگانه هستندیم

 *؟؟

هر جا شما جنس وجود پیدا کردید، یعنی جنس **اصالت وجود هم در خدا هست هم در مخلوقات هست. یعنی 
گوید یمشوند وابسته به او یمبقیه شوند واجب الوجود و خدا و مبدأیمواقعیت این اصیل است. حاال کدامیک از این وجودها 
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ول خواهد گردد به ویژگیهای دیگر مثل بی نهایت شدید بودن یا ضعیف بودن، وابسته، صدرا به تدریج در علت ومعلیماین بر 
آمد. این بحث اصالت وجود ربطی به بحث واجب الوجود ندارد، گرچه در واجب الوجود هم اصالت با وجود است. توجه 
کردید یعنی حقیقت این به این معنا نیست ما حقیقت پروردگار را شناختیم به اجمال از دورادور چون اصل وجود بازتاب ذهنی 

توانیم در فضای علم حصولی بیابیم فقط یک اشاره ای در ینمی ما حقیقت خود وجود را کند بازتاب ذهنی ضعیف یعنینمپیدا 
توانیم آن را تمییز از چیزهای دیگر بدهیم همین مقدار آن احساسی که گفتیم مواظب باشید ما هویت بنیادین وجود یمذهن است 

توانم درک کنم چون ماهیت هیچ یمه نه خود ماهیت را توانیم درک کنیم توضیحات مفصلی اینجا دارد در مقابل ماهیت کینمرا 
مانعی برای ذهنی شدن ندارد. ماهیت این بحث که گفتم در بحث وجود ذهنی چقدر اثر دارد، وقتی ماهیت اعتباری است من 

اقعیت دار باشد تواند ویمتوانم خود ماهیت را بازتاب ذهنی بدهم چرا چون ذات ماهیت با مسئله واقعیت داری گره نخورده، یم
تواند خارجی باشد. من یک یمتواند ذهنی یمتواند کثیر یمتواند واحد یمتواند معدوم یمتواند موجود یمتواند معدوم، یم

زنم خود ماهیت را من فهمیدم برخالف وجود. وجود عین واقعیت است، حاال در بحث وجود ذهنی یمرا در ذهن  اشنمونه
 خداوند وجودش سری است. ها باید طرح بشود.ینا

 *؟؟؟

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

وری برای آن که در علم حضوری هست بتوانیم بفهمیم و درک کنیم. این به دلیل این است که خود این حقیقتی که به علم حض
ی ماهوی شکل هامؤلفهها را دارد. برای شکل گیری انسان ماهیت انسان انبوهی از یچیدگیپما دریافت شد گاهی اوقات انبوه 

یچده شده، ما پتر از این بشویم برای تشخیص دادن برخی از ویژگیهای فلسفی انبوهی از مسائل در هم یقعمگرفته اگر بخواهیم 
آید یمه چنگ ما باعتراض خیلی به راحتی کنیم مثالً یمشویم برخی از چیزهای خیلی واضح را درک یموقتی سر صحنه حاضر 

 هاآناز  آید. ولی برخییمآید، برخی از ویژگیهای انسان خیلی به راحتی به چنگ یمسپیدی خیلی به راحتی به چنگ  هااندازه
 نیاز به مطالعات بسیار دقیق همین علم حضوری داریم ولی نیاز به مطالعات فراوان دارد. 

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

 فرماید ما رأیت شیءیمشنویم که حضرت یماز امیر المومنین سالم الله علیه این را این راباز داخل پرانتز در نظر بگیرید ما مثالً 
خواهد یمخواهد بگوید یمفرماید فاینما تولوا فسم وجه الله می دانید چی یمقرآن أیت الله قبله و بعده و معه و فیه، مثالً اال و ر

بگوید همین اشیا در درون خودش وجه خدا را دارد ما به نحو علم حضوری این ارتباط را داریم، ولی دریافت این واقعیت چون 
های ادراکی ما یهالهای ادراکی ما وابسته است و آن یهالبه یک نکته یعنی به شکوفا شدن برخی از کند یمچندین الیه عمق پیدا 

فاینما تولوا فسمع وجه الله ولی دریافت هنوز شکوفا نشده االن ما برخورد داریم با این صحنه خیلی این واقعیت پر الیه است مثالً 
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شکوفا بشود، همین جا دارد در  هاآنهای ادراکی عمیق ما یهالاگر برخی از  گیردینموجه الله االن برای ما به راحتی صورت 
یابد مثل اینکه یک کسی آمد خدمت رسول گرامی اسالم صلی الله علیه و سلم عرض یمواقع خداوند متعال را به علم حضوری 

د دریافت کرد که این نحوه ارتباط کردم می گویید خدا کجاست حضرت فرمود خدا اینجاست اینجاست همه جا هست این را بای
خواهم بگویم حتمًا برایتان روشن بشود. بنیاد هستی که آمده رو، توجه کردید و این فاصله مکانی و یماین چیزی نیست که 

زمانی نیست ما هم یک حقیقت چندین الیه ای هستیم به لحاظ ادراک و این را باید در معرفت شناسی بگوییم واقعیت پرالیه و 
کنیم الیه به الیه، توجه یمهای بیرونی ما هم چندین الیه ادراک هستیم ما از این طرف برخورد یهالآید تا یمر وجه از بنیاد بر پ

کنم افراد عادی هم برخورد دارند ولی درک یمگوید من االن دارم چیزهایی درک یمکردید یک موقعی یواش یواش طرف 
کنم همین جا می دانید آخرت باطن دنیاست نه اینکه یک جای یمالیه مثالی عالم را درک  گوید من دارمیمکنند. مثاًل ینم

دیگری باشد. یعلمون ظاهرًا من الحیات الدنیا و هم عن االخره هم غافلون، نگاه کنید آخرت باطن دنیا است، همین االن لذا 
که فکر نکنیم به راحتی است انگشت شمار افرادی کسانی های باطنی او باز شده یهالبرای کسی که مثاًل فرض کنید حقیقت آن 

کند یمگوید عجب روحانیت دارد یا عجب همینجا آن حقایق باطنی را مشاهده یمکند یماینجور باشند، همین شما را مشاهده 
ها را یبهشتبینم یمرم ها را دایجهنمبینم یمبینم بهشت را یمگوید گویا جهنم را یممثل آن داستان زید بن حارثه که ایشان 

تر نظام هستی است. اینجوری ما از این طرف، لذا اولین برخورد یقعمهای یهالها ینابینم آخرت باطن همین دنیاست، یمدارم 
 کند.یمرسد به عمق پیدا یمتر تا یقعمهای یهالرود یمما حسی است و حسن برای همه واضح است. 

 *؟؟؟

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

تواند آن را بیابد حتی جوهر جسم را ینم، جوهر دیگر حواس ما بندی بکنید می گویید ماهیات یا جوهر است یا عرض است
بینیم جوهر جسم محسوس نیست. مثاًل شما وقتی رفتید در یمرا  هااندازهبینیم یمرا  هارنگیابد. ما فقط ینممیدانید حواس ما 

ی هادستگاهشود یمبرقرار  ماهیت شما وجود جوهر و جوهر عرض که رفتید وجود عرض و عرض ارتباط بین جواهر و اعراض
گیرد مثاًل در مقوالت که رفتید می گوییم یک مقوله جوهر است نه مقوله چی است عرض دارند یمگسترده و بزرگی اینجا شکل 

ی ماهیات هاگروهها همه دارد یناکم داریم، کیف داریم این داریم متاع داریم جده داریم، فعل داریم انفعال داریم اضافه داریم 
ها محسوس نیستند توجه کردید مثاًل جوهر، خود جوهر یناها محسوس هستند بسیاری از یناکند. برخی از یمرا دسته بندی 

ها انواع پنجگانه یناپنج نوع دارد مثاًل عقل یعنی موجود مجرد تام عقل داریم نفس داریم صورت داریم ماده داریم جسم داریم 
ها در مقابل وجود قرار دارد ینادر واقع تفصیل دادن و گونه شماری حوزه ماهیات است همه ها ینادر واقع جوهر هستند همه 

آورد این وجودها به گونه جوهر است، به یمشوند یعنی خداوند مثاًل وجودهایی را پدید یمتازه می گوییم این ماهیات موجود 
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حاال که به گونه جوهر است به کدام گونه جوهر است، باهمدیگر ارتباط دارند،  هاعرضگونه عرض است، خوب این جوهر و 
 ی متعددی که وجود دارد.هاگونهگونه عقالنی است گونه فرض کنید جسمانی است چه جوری است و 

 *؟؟؟

هیت **همین است منظور همین است در واقع کون که می گویید یک کون دارید یک متعلق کون دارید، متعلق کون ما
دهد، یمآید به معلولی وجود یمیری شهید مطهری قشنگ این را توضیح داد. مثاًل وقتی می گوییم علت است در فرایند شکل گ

یزی چمن این را در علیت خواهم گفت. نگاه بدوی این است که یک چیزی اینجا ایستاده، یک چیزی این طرف ایستاده یک 
های ساده یتلقاقع نه اینکه ابن سینا این را بگوید ولی در ضاهای در وکند به او، این مخالف حقیقت علیت است. در فیماعطا 

فهمد فیلسوف بودند، فرایند علیت یمآدم اینجوری  هاعبارتانگارانه ای که برخی از عبارات مشاعی دارد، یعنی از ظواهر برخی 
طبیعتًا در ذیل این کل داد شدهد این وجود که یمچیست، فرایند علیت یک نسبت است یک اضافه است یعنی وجود شکل 

مقابل ما ایستاده و این طرف آمده وجود را به آن اعطا کرده است. یعنی در  شود، نه اینکه آن شیءیموجود یک شیئی حاصل 
آید، کون یعنی وجود یعنی حصول، یعنی یمکند، این کون از کون یمواقع قرائت این معنا چیست، یعنی وجود به گونه ای ظهور 

آید آن مکنون نه اینکه مکنون یمهمان اضافه علیتی است که خداوند متعال دارد و از ذیل این اضافه علیتی چی پدید این قول کون 
کند اینجور نیست. در واقع پروردگار یمیک چیز جداگانه باشد نه، توجه یک چیز جداگانه باشد دارد وجود و حصول را اعطا 

شود حاال که بحث به اینجا کشید یواش یک چیزی یمر کنارش یک شیئی حاصل متعال یک اضافه علیتی در علیتی دارد که د
خواهد یمگوید ماهیت مجعول نیست، می دانید معنایش چیست یمشود. ببینید صدرا یماستفاده  هابحثبگویم چون از این 

شود در ذات ماهیت یعنی بعد از اینکه شما آمدید وجود و ماهیت را، یک ینمبگوید ذات ماهیت اصاًل وجود در آن اشراب 
خواهید بگویید راجع یموجود و ماهیت آنی که حقیقت معلول است همان وجود است، اگر شما  را تحلیل کردید به شیء

شود واقعیت یمر گونه در آن ید وجود را در ذاتش اشراب کند ماهیت یعنی گونه مگشود یعنی علت بایمماهیت هم علیت پیاده 
گوید یمگوید ماهیت مجعول نیست این است نه اینکه شما فکر کنید پس ایشان یمرا اشراب کرد، این معنای صدرا وقتی 

گیرد منظور این نیست، منظور این است که فرایند علیت در ذات ینمخواهند نه تا علت نباشد این شکل ینمها علت یتماه
گیرد، این نفس همان پمپاژ یمهد، فرایند علیت که حاال من تعبیرم پمپاژ وجود است در همان وجودها صورت دینمماهیت رخ 

شکل  هاگونهاست یعنی همان اضافه اشراقیه وجودی هست همان در واقع علیت است نه چیز دیگر بله به تبع او خودبخود 
آید یکی از یمودبخود آن ویژگیها هستند وقتی وجود ایجاد شد خهای وجود یژگیواحوال وجود هستند  هاگونهگیرند این یم

گوید ماهیت مجعول نیست مراد ایشان این است من در ذهنم یمویژگیها این است که اینگونه باشد آنگونه نباشد. اینکه صدرا 
 ک معنوی وجودبود از یادم رفته بود االن این مطرح شد. ما مسئله دوممان تمام شد. مسئله اول چی بود اشترا

 *؟؟؟
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د به آن ** این وقتی اشتراک معنوی وجود می گوییم یک قالبش نگاه عرفانی است که گفتم آیا از اشتراک معنوی وجو
رسیم وحدت اطالقی نه ما درمسئله سوم بحث تشکیک را داریم مثاًل وجودهای متکثر که عرفان این را قائل نیست، در یمفضا 

دهند حتی در بستر نگاه مشاعی که یمیک معنا به ما  شانهمهود کاماًل پذیرفته شده است، یعنی این بستر اشتراک معنای وج
یخ شحقایق متباینه قائل است گرچه تناقضی در کلماتشان هست ولی باز هم اشتراک معنای وجود چیست مأخوذ است. حتی 

سازد و تولید یمگوید وجود فقط ذهن آن را یمرد منتها اشراق که قائل به اصالت ماهیت است اشتراک به معنای وجود را قبول دا
کنیم. مسئله اول اشتراک معنوی وجود مسئله دوم بحث اصالت وجود یمشده ذهن است. خیلی خوب ما از مسئله دوم هم عبور 

ضًا خیلی ست بعو اعتباریت ماهیت، ببینید این بحث اعتباریت ماهیت من یک تکمله بگویم ما که می گوییم ماهیت اعتباری ا
کنیم یعنی هر چیزی غیر از وجود است اعتباری است، اعتباری باهمین معنا، با همین معنا که برای ماهیت یماز چیزها را اضافه 

کنم عالمه ینمشود من جوابش را االن مطرح یممطرح است چرا دراین دعوا فقط وجودوماهیت طرح  سؤالگفتیم حاال یک 
شود وجودو ماهیت ولی یمپاسخی دارند آنجا باید تعقیب کرد این بحث را، در این بحث فقط دعوا چی یک پاسخ دارد، دیگران 

عیت انتزاع می از تنقیح مناط که بکنیم یعنی مسئله به نحو محتوایی پیش ببریم فقط وجود اصیل است و بقیه هر چه از این واق
 وبخماهیت متحقق است همین گونه متحقق هستند. خیلی  به گونه ای که شانهمهشودهمه شان اعتباری هستند، یعنی 

 ریفی که صدرا از اصالت و اعتبار کرده، به حقیقت؟؟؟شود اینجا گفت با تعینم *؟؟؟

واقعی ما این است چه چیزی حقیقت خارجی را به ما هو خارجی تشکیل داده حتی  سؤال** این بحث ما لفظی نیست 
تها می گویند این برداشت وجودی که شما می گویید در ذهن است، آنی که آقا از عدم خارج اشراقیون هم همین را می گویند من

کنید این نکته را، بروید در حس این معنا متعارف عمومی آن که از کسب عدم خارج شده برگ است یمشود آهن است دقت یم
اندیشند شما در فضاها بروید علوم یم ها است. وجود چیست، لذا اکثر متکلمین اصاله ماهوییناچوب است آهن است 

گوید مواظب باشید از یمها است که واقعیت است ولی صدرا یناگوید این ماده آن ماده یماندیشد یممتعارف بروید چطور 
گوید مفهوم وجود یمگوید بله بله، یمها برمی گیرید نحوه ورود صدرا یناگوید آیا مفهوم وجود از یمکند صدرا یمکجا شروع 

کند، یواش یواش آن نگاه بدوی را تغییر یمکند. مفهوم آهن و سنگ از چه بعدی حکایت یماز چه بعدی از این وجود حکایت 
گوید آن که حقیقت است مایه مشترک تأثیرات فراوانی یمماند یمکند مثل یک مایه مشترک بین کل یمدهد می دانید چکار یم

تواند بشود یعنی همه جدا جدا تکه تکه هستند ایشان کاری یمها پیوند اشیا خیلی سخت واقعی یماهواه اصالت دارد مثاًل در نگ
ماند که حاال آمده به یمگوید مثل یک مواد اولیه یمکند یمکه کرده یواش یواش در مراحل بعدی پیوند اشیا را راحت برقرار 

ترسم چون این قالب که می گویید حالت صوری یم هاقالباست. منتها از این  ی متعدد زده شدههاقالبی مختلف، به هاگونه
کند لذا گفتم جوهر هم یک ماهیت است. انسان یک ماهیت است، انسان گوشت و پوست و استخوان نیست انسان یک یمپیدا 

فرض کنید نباید در ذهن  این بدن است. توجه کردید ما وقتی می گویید اشمرحلهحقیقت چندین مرحله ای است، آخرین 
بیافتد این ماهیت گفتم قالب، ولی قالب را مواظب باشید قالب به معنای صوری ظاهری نیست مثل یک مجسمه نیست شما 
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رسید شما امکان ندارد نگویید نه با ینمماهیت است حتی به جوهره جسمش  اشهمهیک سنگ نگاه کنید هر چه بشکافید 
پیدا کرده نه امکان پذیر نیست هر چه شما برخورد کردید یا رنگ است یا اندازه  هادستگاهی که تجزیه هاییکه قدرت تجزیه ا

 است یا شکل است. 

ین شبهه که اتفاقًا تروهونممی گوییم  هابحثها راجع خدا ما در یبعضجسم یک معقول است این نکته مهمی است. 
د بگو جسم کجاست جسم را نشان بده، یعنی شما اعراض شما برگرترین شبهه است، خوب خدا کجاست نشان بده به من یعشا

کنید، یعنی محسوسات شما اعراض است ولی اعراض بدون پشتوانه جوهری این عقلی است نگاه کنید با یمبینید و حس یم
پدید آورده ما به لحاظ شوید یک حقیقت بنیادینی داریم که به رو آمده و اعراض را یمکنید ولی متوجه یمعقل داری این کار را 

ر جای دیگر، این حواسمان به آن حقیقت بنیادین راه نداریم به عقل به حقیقت بنیادین راه داریم همین بحث به نحو گسترده تر د
 مسئله دوم

 تشکیک وجود
 یماما مسئله سوم بحث تشکیک در وجود است. بحث تشکیک در وجود است یعنی ما اشتراک معنوی را پشت سر گذاشت

ی داشتیم اشتراک معنوی وجود را، اصالت وجود را پشت سر گذاشتیم وجود مشترک معنوی است این تابع را نگاه کنید چه تلق
رسیم به مسئله سوم تشکیک در وجود ذیل چند تا نکته به تدریج یمحاالت او هستند حاال  هاگونههمه جا او متن اصیل است 

 م گذاشت.مسئله تشکیک در وجود را پشت سر خواهی

 انگیزه طرح مسئله تشکیک وجود
ن متن نکته اول در باب تشکیک انگیزه طرح این مسئله هست. انگیزه حکما از طرح مسئله تشکیک توجیه کثرات در آ

رده است، واحد است یعنی اگر اینجوری بگویم بهتر است شما یک زبان اشتراکی داشتید وجود وجود این کثرات چطور سر درآو
های حکما در این بحث بوده، اگر دقت کنید پشت صحنه این یزهانگها یناباط این کثرات با وحدت چگونه است کیسیت ارت

ین کثیر به یک وحدت آیا ا سؤالبینیم یک یمبحث دریافت یگانگی و وحدت عالم نهفته شده است ما در ظاهر همه چیز راکثیر 
م اصالت وجود تثبیت کردیم زبان ه اشتراک معنوی وجود را تثبیت کردییی که ما داشتیم کهابحثگردد. اگر از طریق یمبر 

آییم یمرف طاشتراکی را تثبیت کردیم حاال که این اشتراکی اشتراکی همه هست چرا این کثرات شکل گرفته است یک وقت از آن 
 این نکته اولتشکیک توجیه کثرات در این نظام هستی بوده  رویم اصل انگیزه بحثیمیک وقت از این طرف 

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

حث تشکیک بمبانی اصلی، یعنی چند تا مبنا اگر شما بخواهید از حکمت متعالیه بر شمارید یکی از مبانی درست و مهم همین 
یی واضح نشد ایرادی ندارد، من فقط هاعبارتگر اها را لیست کردم عرض کردم مثل بحث قبلی ینادر وجود است. من 

 را نشان بدهم. خواهم گستره و دامنه تأثیرگذاری این بحث یم

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

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

 شودیم

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

یک  کجا قرار دارند اگر هادانشن بحث در مسئله جغرافیای دانش هم خیلی تأثیر دارد ما برای اینکه بفهمیم خواهم بگویم اییم
 تصویری از یک نقشه ای از نظام هستی داشته باشیم به درد آن بحث هم خواهد خورد،

 تبیین نقشه کالن هستی
دهد یمدهد. نگاه ساختاری از نظام هستی یمبحث تشکیک به شما نگاه ساختاری  تبیین یک نقشه کالن از هستی یعنی

شود در عین حال یمشود در عین اینکه روابط موجودات روشن یمکند. می دانید در دل این ساختار چی یمیک ساختار پیدا 
شد این ر دین بحث را مطرح کرده باموقعیت جغرافیایی هر پدیده هم مشخص خواهد شد. می دانید االن در دل به راحتی اگ

گوید که حقیقت جن ملکوت اسفل است، یعنی دارد حد و مرز و یمدهد، یماین توضیح را فهمد صدرا مثالً یمعبارت صدرا 
خواهیم تحلیل یمکند. اگر این قالب در دست ما باشد یمحدود جغرافیای و طول و عرض جغرافیایی این موجود دارد بررسی 

ها ینامراتبی که در  سان کجا قرار دارد فرض کنید عقول کجا قرار دارد عالم مثال کجا قرار دارد عالم ماده کجا قرار داردکنیم ان
 تواند به دست بیاید. یمآید و جغرافیای اشیا یمکالن به دست  دهد، جغرافیاییمدهد این ساختار به ما یمهست کجا قرار 

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

تواند یمبحث وجوب و امکان است. یعنی راحت بعد از اینکه این بحث را مطرح کردید، صدرا نگرش در موارد ثالث خصوصاً 
ها همه تحت تأثیر بحث تشکیک است. یعنی تشکیک که جا یناب پایین بگوید وجود چیست مرتبه باال، امکان چیست مرات
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شود که یک موجودی علت بخواهد ولی یمدهد من اشاراتی قباًل داشتم چطور یمبیافتد راحت ایشان وجوب و امکان را توضیح 
کند یماست و عجیب است این بحث را مطرح  سؤاالت ها این هم جزءیبعضشود یمیک موجودی علت نخواهد. چه جور 

گوید من یک انسان متدین بودم خدا را یمی دقیقی است می دانید در خاطراتش هاآدمشود خیلی یمواقعًا انسان شگفت زده 
خورد کردم، برای من روشن بود تا یکی از دوستانم که آن هم اتفاقًا مذهبی بود کذا بود با ایشان بر هابحثقبول داشتم همه این 

گوید در جوانی این اتفاق برای من یمآمد یمی مختلفی پیش هاصحبتگوید با او برخورد کردم یمکند، یماول تعریفش را 
آورد یمآورد گفتیم آن یکی پدید یمها اشیا صحبت کردیم گفت این چیزها را چی پدید یدهپدافتاد با او صحبت کردم راجع 

کنم چه جوری یمرا مطرح کرد گفت خدا را چه کسی پدید آورده و آنجا من گیر کردم تعجب  سؤالین رسیدیم به خدا بعد آنجا ا
توانم حل و فصل کنم لذا از آن به بعد شد دیگر ینماینجا گیر کرده هر چه فکر کردم چطور این مسئله را حل و فصل کنم دیدم 

ان را یک دغدغه بزرگ فکری تلقی کرده که کل نگاه زندگیش را این اعتقاد را کنار گذاشتم. جدی یک چیز عجیبی است که ایش
ی متعارف و معمولی، یک بزرگواری حرف قشنگی هابحثدر آینده عوض کرده در حالیکه یک مسئله ساده عقلی است ما در 

نتوانستید حل رسیم به خدا بعد می گویند خدا چیست خدا را چی به وجود آورد نگاه کن یمکنیم یمزد ما اینجوری طی یم
ها اجزایی بوده برخورد کردند به همدیگر ینابینید یماین چیزها را  هاآدمکنید بعد می گوییم شما بیا حل کن بعد می گویند این 

 هاآنگوید یمیک چیزی بعد می گوییم قبلی چی  هاآنگوید یمها آن چی، یدهپدها این ینایک دفعه شد این، می گوییم خوب 
خواهی به یک چیزی برسی که آن دیگر علت نخواهد و ازلی یمبوده همین حرف را آن طرف بزن توجه کردی، اگر  اجزای ازلی

کنی. توجه کردید، خوب بگو این اجزا را چی پدید آورده این جا هم یک موجود ینمکنی این طرف گیر یمباشد چرا آن طرف گیر 
شود یک موجودی یمشود، که چی باعث یمشود، قشنگ جواب داده یمه ازلی بوده حاال در بحث تشکیک این معنا جواب داد
شود یمشود یک موجودی علت بخواهد ضعف وجودی او این باعث یمعلت نخواهد بی نهایت شدید بودن آن چی باعث 

 خواهد شد. ترواضحعلت بخواهد. وقتی کل این دستگاه روشن بشود فضا 

 تحول در مسئله علیت
یک گفته ی که این بحث گذاشته تحول در مسئله علیت و تحلیل علیت، اصاًل صدرا بر اساس نظام تشکاز جمله تأثیرات

د علیت تنزل وجودی یعنی علیت بگذارید تشکیک مطرح بشود تنزل وجودی یعنی علیت، ترقیق وجودی یعنی علیت اصاًل فراین
گاه تشکیک این را معنا کرده ان شا الله برخی از دست کند چیز دیگر ایشان گفته یعنی تنزل دریمیعنی چی یک چیزی افاضه 

کنم چون خیلی این یمرا مطرح  هابحثعد از اینکه بحث تشکیک را عبور کردیم یک مقدار از این ها را به عنوان نتایج بینا
 دهد بسیار مهم است.یمساختاری که نظام تشکیک 

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

یی داشتیم بیشتر در قالب فضاهای ماهوی بود، ایشان وقتی این بحث را ارائه داده ما یک مدل جدیدی از وحدت و کثرت هامدل
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عین وحدت، کثرت و وحدت متالئم با یکدیگر، یک چنین چیزی روبرو با آن روبرو شدیم که وحدت در عین کثرت، کثرت در 
برای ما روشن شده، چون حمل بسترش کثرت در دل وحدت است، هر حملی یک کثرت در دل یک  هاحملشدیم بنیاد مسئله 

یک وحدت و ها در جای خودش باید بحث بشود. یعنی شما بالفاصله یک حمل انجام بدهید قصد بدانید که یناوحدت دارد 
افتد این در یمافتد، حمل اینجا اتفاق یمخواهد با هم متالئم بشود و هماهنگ بشود اینجاست که حمل اتفاق یمیک کثرت 

 واقع از تأثیرات این بحث است.

 تأثیر در مسئله حرکت و تکامل
رض خواهم ث تشکیک را عرا، من تاریخچه بح هابحثرا قبل از صدرا داشتند این  هابحثبحث حرکت و تکامل، این 

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

شود، حرکت جوهری بر یم مباحث نقد بر اساس حرکت جوهری توضیح داده خواستم بگویم مثالً یمستقیم و لذا ایشان را م
توانید اشتداد را یمشود، اشتداد بر اساس نظام تشکیکی است. یعنی نظام تشکیکی را خوب معنا کنید یماساس اشتداد تبیین 

 ها به هم پیوسته هستند. یناید تحوالت نفس را معنا بکن توانیدیمتوانید معنا کنید یممعنا بکنید حرکت جوهری را 

 تأثیر در معرفت النفس
 ن اشاره کردماز جمله تأثیراتی که بالفاصله اگر بخواهیم جدا کنیم تأثیرات شگرفی است که در معرفه النفس است که اال

 ابطال تسلسل
ود صدرا از آن استفاده است، و جالب است خ شود ابطال تسلسلیمیی که از نظام تشکیکی استفاده هابحثیکی از 

ابطال  نکرده ولی عالمه استفاده کرده ان شا الله من به عنوان تأثیرات بحث تشکیک خواهم گفت اصاًل نفس مدل تشکیکی
 کند نیازی به ادله ابطال تسلسل ادله دیگر آن داریم یعنی یکی از بهترین ابطال تسلسل خود تشکیک است این رایمتسلسل 
شود از دل یمدبخود اثبات واجب الوجود یی می دانید اگر ابطال تسلسل بشود خوهابحثدهیم ان شا الله از جمله یمتوضیح 

کند یعنی در الهیه االخص هم تأثیر دارد یماین بحث صدرا جلد شش اسفار اولش را نگاه کنید از دل تشکیک اثبات واجب 
دائمًا ما این  شکل گرفته یکی از فواید این بحث اثبات عوالم واسطه است، یعنی ی جدیدی است کههااستداللها ینایعنی 
کنیم از کجا حکما می گویند یک عالمی داریم عالم عقل، یک عالمی داریم عالم مثال ما عالم ماده را فهمیدیم یمرا  سؤال

 کند، یمرا تبیین حداکثر خدا را فهمیدیم مثاًل، از کجا این عوالم واسطه است نظام تشکیک این 

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

های گسترده به یلتحلو  هانگاهعین وساطت خیلی از کماالت را مندمجًا در خودشان دارند، خیلی چیز قشنگی خواهد بود 
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شود که وجودهای جمعی ما یک وجودهای ضعیفی داریم که بخشی از کماالت را دارند، ولی در یمدهد، چی باعث یمانسان 
شود وجودهای واحد پر از کماالت شکل بگیرد و این چه در همین فضای یمدهد که چهجور یمبستر تشکیک ایشان توضیح 

از ثمرات است. ازجمله ثمرات بحث تشکیک چگونگی بروز شود این هم در واقع یکی یمتشکیک این مسئله توضیح داده 
کثرات است و کیفیت کثرات در اوج هستی و در میانه هستی و در حضیض هستی یعنی کثرات انهای بروزاتشان بخواهم اسم 

ها در بستر ینابدهم مثاًل کثرت اندماجی داریم کثرات میانی داریم و کثراتی که در عالم ماده کاماًل تمایز از هم حاصل شده 
 شود. این تا اینجا به عنوان در واقع نکته دوم در مسئله تشکیکیمنظام تشکیکی بنیادها و مبانی آن پی ریزی 
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 #جلسه_هفتم

 الله الرحمن الرحیم بسم

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

یت ماهیت  توضیحی درباره اعتبار

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

جود و اعتباریت ماهیت وم. عمق نگاه صدر المتألهین در بحث اصالت کنییماین عنوان را مطرح  هاطلبهو غیر  هاطلبهچه برای 
 اینگونه قابل طرح است. که ماهیت یاهمان ماهیات ماهیت موجود است ولی وجود نیست. 

توانیم منحصر کنیم همین یمببینید یکی از ثمراتی را که ما خیلی در یک قالب یک گزاره ای بتوانیم روی آن دقت کنیم 
لی وجود این وقتی ما می گوییم ماهیت اعتباری است در نگاه صدرا یک چنین تفسیری دارد. ماهیت موجود هست واست. بنابر

ماند که ماهیت موجود هست و وجود نیست یعنی چی، خیلی واضح در این یمها این جمله مثل تناقض یلیخنیست. برای 
مییز دادیم. بله بعد ماهوی به دلیل تعد وجودی را از ماهوی هایی که کردیم دقیقًا بیلتحلروشن است. ما به حسب  هابحث

ن جمله را همراهی که با وجود دارد و خاصیت وجود است موجود است ولی بهره ذاتی از حقیقت واقعیت و وجود ندارد. لذا ای
 بریم که ماهیت وجود است ولی موجود نیست.یمبه کار 

 مروری بر جلسه قبل

های حکما از یزهانگیم نکته اول م مسئله سوم بحث تشکیک بود. ما دو تا نکته در این بحث گفتگردیم به مسئله سویمبر 
 ی داردطرح بحث تشکیک بود، نکته دوم مجموعه آثار و فواید و نتایجی است که این بحث در دامه مباحث فلسفی و الهیات

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

برایتان روشن نیست مگر اینکه یکی دو تا  هابحثبشود یک بار اول قابل طرح است یک بار آخر. اول که من می گویم خیلی 
یم. آن فضا برایتان واضح نیست من مجبورم یک تاریخچه اجمالی کتاب خوانده باشید که من بتوانم تاریخچه مفصل آن را بگو

کند در دل آن تاریخچه با مباحث محتوایی، بله مگر اینکه ما اساسًا مباحث فلسفه را در یمبرایتان بگویم. چون شما را درگیر 
وده چه احساسی آنجا بوده، بستر تاریخ مطرح کنیم که خیلی جالب و عالی است. این از بدو شروع قشنگ بگویم چه فضایی ب
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یی برخورد کردند و بعد بعد به این سمت حرکت کنیم طبیعتًا چیز خوبی خواهد بود. هاچالششد چه یمچه چیزهایی ادراک 
 خواهیم به عنوان یک نکته در دل یک مجموعه مطرح کنیم طبیعتًا خیلی گذرا خواهد شد.یمولی االن که 

 تقسیم کلی به مشکک و متواطی
تشکیک از تقسیم کلی به مشکک و متواتی درمنطق شروع شده است. در مباحث منطق میزن وقتی مفاهیم را  بحث

خواهند صدق بدهند بر مصادیق آن به دو گونه است بعضی موارد متواتی است برخی موارد مشکک است. برخی موارد متواتی یم
 گونه نیست مشکک است.  کند، برخی از موارد اینیماست یعنی یکسان بر مصادیق آن صدق 

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

شود در حالیکه با یمکند دارد با معنای جدیدی روبرو یمخواهد صدق بدهد احساس یمکه صدق داد بر مصداق جدید که 
اندازد آدم را که این مشترک لفظی است، مشترک معنوی است، معنای جدید است، یممعنای جدید روبرو نیست یعنی به شک 

 همان معنا است با یک تفاوت.

ها در بحث منطقی می گویند کلی مشکک یک چنین چیزی است. آن وقت وقتی نوبت به فالسفه یکلسر اینکه به برخی  
شود برخی یمافتد. یعنی چه نکته ای باعث یمشود در مرحله مفهومی این اتفاق یمرسید، فالسفه گفتند چه نکته ای موجب 

وجه داشته صدق کند با اینکه اشتراک معنوی دارد. تازمفاهیم به نحو متواتی و یکسان صدق بکند برخی از مفاهیم نایکسان 
ک باشید هر دو قسم اقسام اشتراک معنوی است یعنی هم کلی متواطی هم کلی مشکک هر دو در اصل اشتراک معنوی مشتر

 هستند هر دو اشتراک معنوی دارند. ولی یکی یکسان صادق است یکی نایکسان. 

رویم در مرحله مفهوم یم شود چه خبر در این مصادیق است، که وقتی مایمفلسفه درگیر این بحث شدند که چی باعث 
کند. اینجا بود باب چی مطرح شد، باب تشکیک در فلسفه مطرح شد. یعنی فیلسوف به یمبینیم این مفهوم نایکسان صدق یم

ست. ارد بحث تشکیک شده خاطر مسئله تقسیم کلی به متواتی و مشکک و تبیین و توجیه واقعیت نفس االمری کلی مشکک وا
ستری بتشکیک هم نگاه بفرمایید لفظ تشکیک از همین مشکک یعنی به شک اندازنده ما االن به لحاظ تطورهای تاریخی در 

رید چون تشکیک هستیم شما اگر بخواهید به خود این لفظ مراجعه کنید خیلی دوست ندارید این لفظ را برای این معنا به کار بب
ه چارد یعنی حقیقت ذو مراتب چه ربطی تشکیک تشکیک یعنی به شک انداختن مشکک یعنی به شک اندازه االن چه معنا د

راک معنوی ربطی به این بحث دارد، این به لحاظ بستر تاریخی است، یعنی در بستر تاریخی از منطق که شروع شد کلی که اشت
انداخت آیا این معنای یمایکسان دارد که انسان را به تردید دارد تقسیم شد به متواتی که صدق یکسان دارد و مشکک که صدق ن

کل جدیدی است، اشتراک لفظی است یا معنای جدید نیست، همان معنا است و اشتراک معنوی است و لذا گفتند کلی به ش
 د.ق بکناندازه، کلی مشکک فیلسوف رفت دنبال این قضیه ما می دانیم مشترک معنوی است پس چی باعث شده نایکسان صد
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 مشاء: تشکیک در مفهوم
رح طوقتی فیلسوفان وارد این بحث شدند چندین طرح ارائه شده من مجبورم گذرا این بحث را عبور کنم. یک طرح 

ن مسئله حکمای مشاع است. حکمای مشاع در واقع خواستند بگویند این نکته تشکیک را در تکوین پیگیری نکنید. ایندر همی
 شود.یممفهوم تمام 

د. باالخره لبته یک تحلیل بهتری از این بحث وجود دارد، چون اگر این حرف را بزنند خیلی با چالش مواجه خواهند شا
و این  هاالشچباید به گونه ای به خارج ارتباط پیدا بکند. یک تصویر دیگری شده در آثار خواجه نصیر است، بگذارید من این 

ها قائل به تشکیک مفهومی هستند. یناآنی که از حکمای مشاع مطرح شده، این است اینجا مطرح نکنم. ولی سرجمع  مسیرها را
خواهند بگویند این نوسان در صدق را در مصداق جستجو نکنید، که عرض کردم دو تا تفسیر اینجا یمیعنی در حوزه مفهوم گویا 

ه حکمای مشاع معروف شد به تشکیک در نگا خواهد در بیاید، لذا تشکیکیموجود دارد. ولی سرجمع حرفشان کان این نکته 
 مفهومی یعنی صرفًا در فضای مفهوم است.

 شیخ اشراق: تشکیک در ماهیت
رسیم به شیخ اشراق، شیخ اشراق یمیی است. هابحثجا نوسانات و رسیم به شیخ اشراق، حاال اینیمآییم جلوتر یم

ها است، گرچه به ینهمداند به خاطر یماشراق را واقعًا فیلسوف  یک قدم بزرگ اینجا برداشت اینکه مثل صدر المتألهین شیخ
بسیار حساس بوده  را یاخیلی ازبحثها را، ولی یک مباحث بسیار کلیدی طرح کرده که برای ادامه راه فلسفه هابحثثمر نرسانده 

ش ذو مراتب باشد. من می دانم ودخشود یک چیزی در درون یمتوجه کردید مثل همین بحث ایشان رفته به سراغ این بحث که 
باشد ما اصل بحث تشکیک را  هاابهامیی همراه باشد، اجازه بدهید با همین هاابهامو  سؤاالتاالن ممکن است که با یک سری 

ام این است یک فضای کلی از مسئله تاریخی روشن بشود مشاع معتقد بود یک حقیقت به حسب درون یزهانگکنیم من یمپیاده 
 تواند مختلف باشد. یمنذاتش 

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

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

ست در خارج چه چیزی واقعیت دارد ماهیت. لذا تشکیک را ماهوی است این تشکیک را در چی پیاده کرده، چون ایشان قائل ا
دهم این را، وقتی وارد یمتواند در درون خودش تشکیکی و ذو مراتب باشد، توضیح یمگوید یک ماهیت یمبرده در ماهیت 

دهیم یمه صدق شود ما یک مفهوم بر یکی کیمکنید چی باعث  سؤالدهم این نکته را از شیخ اشراق یماصل مسئله شدم توضیح 
گردد به اختالف درون ذاتی ماهیت در خارج، یعنی در خارج این ماهیت به گونه یمگوید بر یمبر دیگری نایکسان صادق است 
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بینید نایکسان صادق است، یمخواهید همین عنوان ماهیت را بر آن مصادیق صدق بدهید یمای است که شما وقتی در ذهن 
 جناب شیخ اشراق موسوم شد به تشکیک ذاتی در حوزه ماهیت، گوناگون صادق است، لذا طرح

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

شود یمکند ایشان وارد این بحث که یم تغییر پیدا هابحثاصالت وجود یعنی اشتراک معنوی وجود، اصالت وجود وقتی این 
تواند متکثر باشد این جمله یمق را در این که یک ذات به حسب خودش کند دیدگاه شیخ اشرایمیعنی مسئله تشکیک که مطرح 

 گوید اصل اینیمتواند متکثر باشد همین حرفی که شیخ اشراق زده یمدهم، یک ذات به حسب خودش یمرا بعدًا توضیح 
کنم چون واقعیت خارجی را چی تشکیل داده وجود تشکیل داده، ینمکنم ولی جریانش را در ماهیت قبول یمرا من قبول حرف 

اولی  سؤالدهد یملذا آمده تشکیک را در بستر چی پیاده کرده وجود پیاده کرده، یعنی جواب اولی که فیلسوف پیدا کرد اینجوری 
ها یناون مفهوم نایکسان صادق است متوجه باشید مبانی معرفت شناسی اسالمی را، چکه فیلسوف پیدا کرد چیست، این که یک 

 گیرند مگر چیزی فعالیت ذهن باشد.یمتابع واقع و خارج  همه چیز را

دهد یمدهد ولی در یک جا شدیدتر صدق یما صدق رکند در یک جا یک مفهوم مثاًل وجود یمچرا ذهن اینجور عمل 
خواهد نسبت بدهد خیلی ذهن به راحتی با اولویت یمدهد مثاًل وجود را به خدا یمهد به اقدمیت صدق دیمبه اولویت صدق 

شود ضعیف تر، باتأخر، با خالف اولویت، چند تا یمرسد این اطالق وجود یمدهد، ولی در دیگران یماین صدق راانجام 
 برند. چرا اینطوری است. یمها به کار یناتعبیری که 

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

کند. توجه کردید در فضای صدر المتألهین دست کم دو تا برداشت یمخارجی تشکیکی است، لذا مفهوم به نحو تشکیکی صدق 
هم کرد من مجبورم این دو برداشت االن بگویم وقتی به صلب بحث رسیدیم آنجا این دو برداشت را تبیین خواصورت گرفته 

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

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

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

اند یکشردر سنخ وجود  شانهمهها جدا هست این وجودها جدا جدا هستند ولی ینااشاره کردم، یعنی بالً وحدت سنخی را ق



131 
 

بحث توضیح خواهم داد. این یک برداشت ازکلمات  تر، این را در صلبیفضعتر یفضعبله یک جا وجود خیلی شدید، یک جا 
 صدر المتألهین. 

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

ه به نحو نبرداشت را دارد این است که بله صدرا معتقد است که تشکیک در مصادیقی که آنجا وجود هستند جریان دارد، ولی 
ب نه، یک واحد به هم پیوسته جدا جدا اینجوری نه مثل هزار تاکاسه آ های جدا جدا، حقایقیرهجزسنخی که شما فکر کنید 

وجه است من ریشه اینکه چرا توهم وحدت سنخی شده را عرض خواهم کرد در خود مسئله که وارد شدیم عرض خواهم کرد. ت
رچه است تر ولی یک پایفضعتر یفضعکردید یک حقیقت وجودی که همان حقیقت وجود یک سرش قوی است، یک سرش 

 ها در فضای صدرااست ینانیم. یک برداشت از صدرا این است، کها را استدالل یناما باید در مقام استدالل به این بحث 

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

هیم دیگر بردند یا در برخی مفایمبردند در مفهوم وجود یمی در واقع حکمای مشاع مثل ابن سینا تشکیک را در چی جناب یعن
و دبردند، شیخ اشراق تشکیک را در چی برده در ماهیت برده، صدر المتألهین تشکیک را در چی برده در وجود برده منتها با یم

برند، عرفامی گویند در وجود تشکیک نیست ما یک وجود واحد بیشتر یمچی تفسیری که عرض کردیم. عرفا تشکیک را در 
ها می گویند تشکیک در ظهور یناخواهم روشن بشود. ینمنداریم اصاًل شدت و ضعف در آن راه ندارد. تشکیک من هیچ 

کنید یماهیم احساس یی که شما در فضای برخی مفهااختالفاست، یعنی ظهور و آشکاری این وجود اختالفی است و ریشه 
 شود. ینمالن هیچ واردش ا بینید مفهوم اینجوری است.یمهمین اختالف ظهور این وجود است که 

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

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

 های آنتبیین اصل نظریه تشکیک و بررسی مؤلفه
خواهد یعنی یمی آن. خود آقایان حکما وقتی هامؤلفهرسیم به نکته چهارم، تبیین اصل نظریه تشکیک و بررسی یم

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

یعنی ما به االمتیاز عین ما به االشتراک باشد. اینجمله که خودشان می گویند این است مابه االمتیازعین مابه االشتراک  تشکیک
باشد، ما به االختالف عین ما به االتحاد باشد. ما به االمتیاز یا ما به االختالف همان عامل کثرت است. ما به االشتراک همان 
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جا دیدید ما به االشتراکی وجود دارد که همان ما به االشتراک ما به االختالف شده، اینجا  عامل وحدت است. می گویند هر
بدون  حقیقت تشکیک اتفاق افتاده روی داده من یک بازگردان دیگر بکند، هر جا دیدید یک چیز خودش کثیر شده تشکیک دارید

ز خودش تکثیر شده یعنی به حسب جنس و طبیعت خودش اضافه شدن عوامل دیگر، دقت کنید این نکته را، هر جا دیدید یک چی
جوری است که خودش کثرت ساز است، شما از یک جهت گفتید یک جنس شد وحدت از یک جهت گفتید همین یک چیز 

 شود تشکیک.یمکثرت ساز باشد این 

 *؟؟؟

 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
گیرد. یمگوید هر گاه ما چهار عامل داشته باشیم، اینجا تشکیک شکل یمکند یمحضرت آیت الله جوادی اینجور تقریر 

 یک کثرت واقعی و اساسی داشته باشیم، دو وحدت واقعی، سه وحدت منتشی در چهار عامل چیست یک کثرت واقعی یعنی
شی شده کثرت، چهار کثرت راجع به وحدت. البته این دو تای آخر را دقت کنید یک چیز است. شما وقتی می گویید وحدت من

عی، وحدت واقعی، وحدت چی شد کثرت واق گردد. توجه کردید پسیمدر کثرت یعنی این کثرت به گونه ای به وحدت بر 
یست اینجا ندویده درکثرت، یعنی وحدت کثیر شده و کثرت قابل ارجاع به وحدت، اینجا اگر یکی از این یک جایی بینید کثرت 

رید و جا ببینید کثرت دارید ولی وحدتی ندارید اینجا تشکیک نیست. یک جا شما ببینید وحدت دا تشکیک ندارد. اگر یک
افتد، ینمها پیوند باهم ندارند وحدت این طرف افتاده کثرت آن طرف افتاده در واقع بحث تشکیک اتفاق نیاکثرت دارید، ولی 

کنید با مسئله تشکیک ما یماگر شما مشاهده کردید واحد کثیر شده را، توجه کردید واحد کثیر شده را اینجا شما با چی برخورد 
یگر می گوییم شدت و ضعف خود طبیعت، دقت ددون دخالت عامل پرسیم چی باعث میشودکه یک واحد کثیر بشود بیم

تر، قوی، یفضعتر، یفضعشود یمداریم ضعیف  شود خود این یک شیءینمکنید، با شدت و ضعف عامل دیگری افزوده 
ست، شدت و قویتر، اینجور نیست که شما دو تا حقیقت را به هم پیوند بزنید، در واقع معنایش نقصان و کمال همین حقیقت ا

 ضعف همین حقیقت است نه دخیل شدن امری دیگر. توجه کردید خوب حاال این در واقع نکته چهارم 

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

حکما برای این بحث مثال زدند مثالی که زدند من این تعبیر رامی کنم.  خوبی داشته باشد بیاییم در بحث تشکیک خود آقایان
مثال نادرست آن را بگویم  من 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 را در نظر  زنند می گویند شما نور خورشید را در نظر بگیرید، نور ماه را در نظریممثاًل مثال 
ها ینابگیرید، نور یک المپ معمولی را در نظر بگیرید نور یک شمع را در نظر بگیرید نور کرم شب تاب را هم لحاظ کنید همه 
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الشتراک ی الزم برای تشکیک وجود دارد، یعنی ما به اهامالکخواهند بگویند در این مثال آن یمخواهند این را بگویند یم
شود عامل یماالختالف چیست باز هم نور، چون نور است که به حسب شدت و ضعف خود گوناگون  چیست، نور، ما به

 دیگری دخالت نکرده، 

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

دهد، پس یمشود این تداعی دست یمپیوسته از همین مثال یعنی مثال وقتی اینجوری زده شد، آدم وقتی بعد روی وجود پیاده 
ال یک نقطه رهزنی آشکار و واضح یکی را پیاده کنیم ولی این مثتوانیم نظام تشکیمروی این مثال دقت کنید، روی این مثال ما 

 دارد و آن چیست وحدت سنخی را به ذهن انسان می زند. 

د نور مثالی که خوب پیاده شده چیست حاجی سبزواری اینجور پیاده کرده است، اینجور توضیح داده گفته نگاه کنی
تابد به دیوار مقابل یمابد به چی به دیوار، این دیوار تسطح آب، سطح آّب می تابد به یک یمتابد به چی به ماه، ماه یمخورشید 

شود تاریکی محض ببینید این مثال نور واحد ضعیف شونده رامثال زده، توجه کردید یمشود یمشود دیگر چی یماینقدر ضعیف 
ها چون یک مثال حسی ینای دقیق و هاحثباین مثال خیلی مثال خوبی است باز هم وجوه در واقع رهزن در آن هست به لحاظ 

  تواند بحث ما را نزدیک بکند.یمتواند بحث ولی خیلی مثالی است که ینماست این مثال دقیقًا 

تر می 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 نگاه نگاهی یمی فرآوانی هابحثدانید این مثال فقط در فضای حسی است به لحاظ فیزیکی ما 

قت واحد نیست که دقیقًا بحث ما را دروجود برساند، ولی دست کم یک مثال در واقع تمثیل معقول به محسوس است. این حقی
امل عاینجا عامل اتحاد خیلی جدی است چون نور واقعًا واحد است نگاه کنید یک نور است است عامل اتحاد چیست، نور 

تر تامی رسد به جایی که بعدش نور یفضعاختالف چیست باز خود نور چون در یک مرحله قوی است یک مرحله ضعیف 
 شود مثال خیلی بهتر از آن مثال قبلی، یماصاًل نیست این 

 تشکیک در اصل وجود
خواهد بکند یعنی یمباز هم ذیل همین نکته چهارم بیاییم بحث را در باب وجود پیاده کنیم همین کاری که صدرا  حاال

ید چکار بکند باید ی تشکیک را در بستر وجود و حقیقت وجود جریان پیدا بکند ایشان باهامؤلفهخواهد یمصدر المتألهین 
شود. توجه کردید یعنی ما به یمت که بدون دخالت امری دیگر متکثر توضیح بدهد که حقیقت وجود همان حقیقت واحدی اس

دهد استداللش رابعد یمشود چطور توضیح یمکی یشود یعنی عامل وحدت با عامل کثرت یماالختالف با مابه االتحاد یکی 
 داریم 
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فهمند می گویند شما یمجور فهمند اینیمفهمند کار صدرا را چه جور یمکه سنخی  هاآنگوید حقیقت وجود یمایشان 
موجودات مثالی  وجود خدا را در نظر بگیر وجود مثاًل جبرئیل و عقول و مفارقات را در نظر بگیر مجردات تام بیا بر فرض مثال

رف اده نخستین که صرا در نظر بگیر موجودات مادی را در نظر بگیر تا اگر دوستانی فلسفه خوانده باشد تا به هیوالی اولی یعنی م
ها وجود یناها وجود هستند از کجا می گویید همه یناقابلیت است نیازی به بحث راجع آن نیست می گویند نگاه کنید همه 

اما اصل واقعیت  دهد وجود استیمها را چی توضیح یناگوید یعنی اصالت وجود حقیقت همه یمهستند اصالت وجود این را 
ی در این عالم واقعیت دارد که با او قت کنید به چی متکثر شده مگر غیر از وجود چیزدهد. خوب دیمها را تشکیل یناحقیقت 

شود بله پس از یماست به شدت و ضعف و کمال و نقص مختلف  دهد پس خود وجودینمترکیب بشود، اصالت وجود اجازه 
حله عاملی وجود داشته باشد نه هیچی نیست، شود نه اینکه پیش از این مریمچیزی به نام ماهیت تولید اینکه اینگونه شد مثالً 

گر وجود واقعیت فقط وجود است تمام شد، آن انگیزه اولیه کثرات رامیخواهیم توجیه کنیم اگر وجود مشترک معنوی است، ا
این همه کثرات شده می گوییم خود وجود به حسب  اصیل است خوب کل واقع را چی پر کرده، وجود پر کرده، پس چی منشأ

 کند. یمو ضعف این نقش را بازی  شدت

شود عقل اول، یک مقدار یمتر باشد یفضعشود واجب الوجود وقتی یک مقدار یموجود وقتی بی نهایت شدید باشد 
آید پایین تر پایین تر در دل این بحث یک نکته عرض کنم. هم چیز خوبی است یمشود عقل ثانی همینجور یمتر باشد یفضع

مالئکه را می گویند عقول مفارقاتی که فیلسوفان می گویند این مواظب باشید مالئکه که لسان دینی است مثالً هم چیز نادرستی 
ر روایات ما ی دینی را پیگیری کنید یک طیف وسیعی از مالئکه ما داریم مثاًل دهابحثاست یک واژگان دینی است اگر شما 

شود یک فرشته همراهش است یمک فرشته همراهش است، یک غنچه گلی باز آید ییمهست هر دانه بارانی، هر قطره بارانی که 
ته را شاید دیده این را مواظب باشیم این غیر از جبرئیل و میکائیل و کذا هستند ما فرشتگان یک طیف وسیعی وجود دارد، این نک

ویم دغدغه باشید مالئکه سماوی و مالئکه ارضی، یعنی اینجور نیست که مالئکه گفتیم یک اشتباه صورت گرفته، این که می گ
کنند که مالئکه کی گفته مالئکه ینمنوشتند گفتند نشست گذاشتند و مشکالتی پدید آمده این بهدلیل این است که توجه است 

بر اعضا و جوارح  حتمًا مجردات تام هستند. نه مامالئکه داریم نیمه تجردی هستند مالئکه مادی ما داریم، مثاًل این قوای حاکم
دهد و آن را در واقع اداره یممادی راتحت کنترل قرار  آید شیءیمآن ملوکت و قدرت و همینه  در تعبیرها مالئکه است. مالئکه از

ها غیر از مالئکه عالین هستند در آیات قرآن یادتان هست. مثاًل وقتی جریان حضرت آدم یناکند. مثاًل ما مالئکه مدبره داریم یم
  ینجور ندارد؟اا سجده کنید فسجد المالئکه کلهم، اال ابلیس و استکبر، پیش آمد خداوند متعال امر کرد به مالئکه شما آدم ر

گوید که استکبرت ام کنت من العالین یعنی نگاه یمکند به ابلیس یمشما ببینید در آیات دیگر وقتی خداوند متعال رو 
ب امر خداوند به سید نبودند، کن آنجا هم درست است گفتیم مالئکه اجمعین ولی یک گروه از مالئکه وجود دارند که مخاط

محو جمال و  هاآندانند آدمی خلق شده، چون ینمدر هیمان الهی هستند در روایات  هاآنرا می گویند مالئکه مهمینه که  هاآن
شده دانند آدمی خلق شده زمینی خلق ینمبرند یمجالل پروردگار هستند. توجه کردید یعنی دائمًا در مقام فنای فی الله به سر 
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گوید استکبرت ام کنت من العالین حاال برگردیم به بحثمان چون یممأمور به سجده آدم نبودند، آنجا  هاآنچه جوری است و 
 شود. یممالئکه که می گوییم این توهم ایجاد 

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

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

 *؟؟؟

 یت هستند. هر ماهیتی به یک وجودی متحقق است یعنی نمود یک وجود** بگذارید باشد، ماده و صورت همه ماه
جود فعلی، و ویی که کردید شما باید بازگردان وجودی بکنید باید بگویید یک وجود قابلی دارید و یک هابحثاست شما همین 

است. می  دیم در قوس نزولاین وجود قابلی در تالئم با وجود فعلی رو به تکامل است. این حرف که ماداریم این حرف را ز
شود، دربعد تکامل، یعنی ان شا الله این بحث رامطرح خواهیم کرد، یمگوییم وجود خدا، بحث حرکت در قوس صعود مطرح 

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

تواند ینمرویم باال هر دو بر اساس یعنی کسی تشکیک را نپذیرد یمآییم پایین بعد قوس صعود مرتبه مرتبه یمنزول مرتبه مرتبه 
شود و مرتبه مرتبه این فضا را طی یمو برود جلو. پس مرتبه مرتبه نازل  خوب توضیح بدهد، خوب این ارتباطات را تبیین بکند

 کند. ما االن در این بحث نیستیم مایم

ر نظام وجود جریان دارد، یعنی عامل وحدت، ی اصلی تشکیک دهامؤلفهبیند یمگردیم به مقوله تشکیک صدرا یمبر 
تکثر  رت بله بعد از اینکه خود وجود به حسب شدت و ضعف منشأعامل کثرت این رامی خواستم بگویم عامل وحدت عامل کث

گیرد که ماهیات در واقع همان بروزها و نمودهایی است که وجود در یمگیرد ماهیات شکل یمشد، آن وقت بعدش چی شکل 
ها یناتر مطرح خواهد شد، ولی برداشت وحدت سنخی چه جوری است یقدق هابحثکند یک خرده یماین بستر تشکیکی پیدا 

بیند، توجه کنید جدا مالئکه جدا، عالم مثال جدا موجودات مثالی همه از جدا موجودات مادی همه از جدا یمرا جدا جدا 
م، اما خود صفرا یعنی یی که کردیهابرداشتستند با این هگوید همه وجود یمکند وحدت سنخی، ولی یماینجوری مشاهده 

مثیل اول تفسیر دوم که معتقدیم حرف صدرا این است این وحدت سنخی که گفتیم این تفسیر بر اساس تمثیل اول است، یعنی ت
گوید این را بحث خواهیم یمگوید چیست، یماین را موجب شده است، ولی وحدت سنخی، وحدتی که خود صدر المتألهین 

 استدالل خواهیم کرد وجودها از هم جدا نیستند، این استدالل خواهیم کرد، کرد درمقام استدالل، چون
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گوید یک وجود بیکران در تمام نظام هستی است. دقت کنید این نکته را، این غیر از حرف عرفا است. یک یمصدرا 
، اندمنفصلها از هم یناعیف آیا وجود بیکران در تمام هستی است منتها این وجود بیکران مراتب دارد، یعنی مرتبه قوی، مرتبه ض

است. یعنی وحدت سنخی  ولی نه به لحاظ دیدی که وحدت سنخی داشته اندمنفصلتوانیم بگوییم یمبه لحاظ شدت و ضعف 
ها شکاف وجود دارد، جدا جدا، توجه کردید، ولی در این نگاه ما چی می گوییم می گوییم یک واحد سریانی است یناگوید یم

ه حرف را همینجا بگویم تا دوستان مطلع باشند. مثاًل وحدت شخصی تاگفتیم وحدت وجود شخصی این حرف عرفا ناین کلمه 
 عرفا خیلی راه دارد. 

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

کنید  مثاًل عالم عقل کجاست عقل اول کجاست مرحله پست تر و پایین تر آن. ولی فکر نکنید جدا شده به آن معنای فرض
گوییم وحدت در عین کثرت، ن پیوستگی واقعی وجود دارد درعین تفاوت، لذا می کنیم ازجدایی نه اییمعمومی که احساس 

آییم پایین تر عالم مثال موجودات مثالی خود عوالم که ما میگوییم این یک بیان کلی است، واال در یمکثرت در عین وحدت 
شود، از عالم مثال یمبستر تشکیک اگر بخواهید از طیف وجود بی نهایت تا برسید به مرحله عالم مثال عوالم زیادی طی 

ک جا یهمینجور اینجور نیست مثاًل خیلی خط کشی شده عالم مثال اینجوری نیست، این مراحل واسطه، از  بخواهید برسید
رسیم به عالم ماده خیلی شدید آنجا هم همینجوری یمشود، تا یمشود افزوده یمشبیه به آن عالم هی شباهت به عالم ماده چی 

کی می ن نظام تشکیکی گفتم این فواید تشکیک است در فضای تشکیاست، این جور نیست یک دفعه بیافتد در عالم مثال، چو
آورم چون بحث تشکیک است درجه به درجه، ما االن مقداری بی نهایت درجه است. یمها را ینا هااستداللگویم این را در 

 گوییم اینجا برش عالم عقل،کنیم می یمآیی پایین خیلی مانگاه کلی از دور که یمماند، از آنجا که شما یممثل یک طیف رنگ 
اقعیت تشکیک اینجا برش عالم مثال، اینجا برش عالم ماده، ولی واقعیت امر به این سبک نیست از یکجهت واقعیت دارد، چون و

ه را رتبه بکنم عالم ماداین را به من داده ولی اگر بخواهم دقیق بشوم باید خود عالم عقل را مثاًل ده مرحله بکنم عالم مثال راده م
 باید مراتب فراوانی برای آن مطرح کنم. حالت طیفی نگاه کنیم

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

شود. یممقدار باز  خواهم مطرح کنم این فضا یکیمببینید بحث کثرت طولی و عرضی که  **این را مطرح خواهم کردم
ن سوالی که ایشان دارند، همی هاگونهببینید ما یک شماعی از نگاه صدرا به نظام هستی دادیم با بحث تشکیک این اختالفاتی که 

ناشی شده از شدت و ضعف است. اینجا خیلی قوی  دارند آیا فقط هاگونهخواستم عرض کنم این اختالفاتی که یمکرده االن 
 تر یک گونه دیگر اینجوری است، یفضعتر یک گونه دیگر، بعد یفضعا داده، بعد یک گونه به م
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ها اسمش را گذاشته یتماهکه  هاگونهگیرد، این یمشکل  هاگونهگوید نه به حسب دو تا مسئله هست که این یمصدرا 
ین بودیم. یکی بر اساس اختالف طولی یعنی همان شدت و ضعفی که شما مطرح کردید، یکی بر اساس کثرت عرضی البته ا

بر اساس  هاگونهگوید یک بار این یمگوید صدرا یمی دامنه تری دارد من فقط اصل مسئله را توجه بدهم صدرا چی هابحث
آید پایین. یک بار اینجوری است وجود اینجا خیلی یمو نه درجه، نود و هشت درجه، اینجوری تا  نودمثاًل صد درجه مثالً 

تواند بروزات مختلف داشته باشد خیلی سخت است توجه کردید. یعنی وجود نود درجه یماختالف شده وجود نود درجه ای 
ماند. یمکند مثل مراتب اعداد یمو نه درجه ای فرق ای است باوجود نود و نه درجه ای، نود و یک درجه ای با وجود هشتاد 

توانید عوض کنید دست ما نیست این تکوینی است یک دو ینمشود کرد، شما جای هشت را با نه به هیچ وجه ینمجابجایش 
ا را توانید جای هشت و نه راعوض کنید، همینجور در مراتب نظام هستی شما این جاهینمسه چهار پنج شش هفت هشت نه، 

روید در مرتبه نود، مرتبه نود مرتبه نود است یک یمها به لحاظ تکوینی این مراتب رادارند شما یناتوانید تغییر بدهید. یعنی ینم
گوید این است که خود یمتر است، ولی یک نکته ای که صدرا یینپای هاگونهی باالتر و هاگونهگونه خاص است متفاوت با 

 گونه نود

ماند که تحته انواع کثیره یعنی بروزات نوعی متفاوت دارد. ممکن است کسی قبول نکند یمم مثل یک جنس زنیممثال 
خواهند بگویند نه امکان پذیر نیست چون درجه وجودی واحد است فقط یک یمها یبعضاینجا دعوا شده به استدالل رسیدیم 

در ذهنتان  سؤالن را بگذارید باشد به عنوان یک و متعدد بدهد، ایی متکثر هاگونهشود که فرض کن یمدهد و چی باعث یمگونه 
گوید درجه یمزنم ممکن است شما دعوا کنید مثاًل چند گونه از سنگ صدرا یمباشد، ولی ایشان این تصویر را دارد مثاًل مثال 

واحد است، بله ما  رجه وجودیشانها دینامختلف است، مثاًل چند گونه از گیاه  هاآنی هاگونهوجودیشان واحد است، ولی 
ماند طبق توضیحاتی یمگیاهانی داریم درجه وجودیشان متفاوت باشد، مثاًلحیوانات را اگر شما بررسی کنید یک حیوان مثل چی 

یک حیواناتی دارید بین گیاه و حیوان است، مثل تواند توضیح بدهد. مثالً یمکه صدرا و خود حکما دارند صدرا خیلی قشنگ 
ت یک سری آثار کنی حیوان اسیمکر کنی گیاه است از یک جهت فیمجهت فکر  مثل چیزهایی شبیه این از یک هاجانمر

موجودات تک سلولی خیلی رفتارهای حیوانی از  با حشرات با هاکرمدهد یک مرحله این طرف تر مثاًل با یمحیوانی بروز 
های خیلی ساده برخی حیوانات یبررس، مثاًل مطابق ترکاملبینید حیوانات یمآیید یمدهند یک خرده جلوتر یمخودشان بروز 

رسید به یمرسید به کجا، تا یمشود تا یم ترکامل ترکاملروید حواسشان یمیک حس دارند حس المسه فقط، ولی هر چه باال 
ک کسی یجالب است ما اگر بخواهیم به حیوانات بسیار برجسته ای مثل االغ و اسب و گاو و گوسفند ما بر فرض مثال این 

شود ولی اگر به کسی بگوییم مثاًل در حالیکه این االغ خیلی موجود پیشرفته تر از آن است حواس ینمبگوییم سنگ ناراحت 
 دهم کهیمتی کامل دارد، برخی قوای باطنیش شکل گرفته، البته شما هیچ وقت این اصطالح را به کار نبرید. بعدًا یک توضیحا

 کند.یماطالق به شرط الیی و ال بشرطی چه فرقی با هم 

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

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

 *؟؟؟

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

 *؟؟؟

خواهید بگویید یک 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 خود نه به یمکند بله، یک چیز دیگر دخالت یمچیز دیگر دارد دخالت 

همین کمال و نقص نگاه کنید یک چیزی هست همین حقیقت را دارد، ولی خیلی  معنای حقیقت دیگر، همین شدت و ضعف
چی اضافه را زدید کمتر کردید، هی هاگوشهقوی دارد، یعنی خیلی زیاد کامل یک چیز دیگر هست شما حالت کمی بدهید یک 

 با وجود آن شیء قع عدم آن شیءیز دیگر قاطی شده در واچخواهید بگویید یک یمی دیگر را زدید، اگر هاگوشهنکردید، یک 
 قاطی شده

زنند شما کاغذ را نگاه کنید فرض کنید یک صفحه کاغذ دارید، اول آمدید یک قیچی گرفتید یک یمها یبعضمثالی که 
پیدا دید یک تفاوتی را بردید ریختید یک تفاوتی با کاغذ قبلی پیدا کرد بعد آمدید قیچی گرفتید یک خرده بیشتر قطع کر اشخرده

کند اینجور نیست که کاغذ با یک چیز دیگر قاطی شده باشد این شکل را نه با کم شدن یمکرد االن دارد یک اختالفی کاغذ پیدا 
لی وآن یک مثال کمی است کمیتی است باید هم مثال کیفیتی زد هم مثال به نحو کمال وجودی زد، وجود یک حقیقت است 

شود معدوم یمرسد به جایی که اگر یک خرده کمتر بشود یمشود تا یمشود اینقدر کمتر یمشود کمتر یماین یک حقیقت کمتر 
محض، یعنی به حسب خودش، به حسب خودش بدین معناست یعنی به حسب شدت و ضعف و کمال و نقص این وضعیت 

 کند. یمرا پیدا 

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

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

ه این بروزهای متکثر و متعدد شده االن بخواهیم سر را باال بیاوریم بگوییم ماهیت برآمد باید دنبال این بگردیم چه چیزهایی منشأ
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از چیست می گوییم چی هم از تشکیک طولی هم از کثرت عرضی، هم کثرت طولی شدت و ضعفی راموجب می شودهم 
 ی متعدد و متکثر از ماهیات خواهد بود. این تا اینجا ما در واقع نکته چهارم هاگونهشکل گیری  کثرت عرضی منشأ

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

کند این تصویر چه جوری باید باشد باید مثل یک مخروط باشد. توجه کردید نگاهشان یمکند و نظاره یمهستی در واقع نگاه 
ت و کثرت ببینید از منظر ا اگر از منظر وحدکند، یعنی شمیممثل نگاه مخروطی است. منتها در واقع مخروطی که ایشان مطرح 

ک نگاه کجاست در نقطه پایین قرار دارد، نگاه ایشان ی اشقاعدهوحدت و کثرت ببینید سر مخروط کجاست باال است. و 
گوید نقطه بی نهایت شدید وجودی در واقع همان نقطه رأس مخروط است یممخروطی از منظر وحدت و کثرت است. یعنی 

شود. هم کثرتهای طولی هم کثرت عرضی حاصل یمکند کثرتها حاصل یمشود. وقتی تنزل ینمونه تکثر در آن دیده که هیچ گ
 آییم و لذا متکثرترین وجود عالم چیست عالم ماده است عالم ماده متکثرترین عالم، یمشود هر چه به دامنه یم

آن باال  بینید همه این چیزها که این پایین آمده مگربعدًا یک بحثی مطرح خواهیم کرد، به لحاظ بحث وجود جمعی ب
ه چیزی کباشد، چیزی  تواند فاقد شیءینم نبوده که این پایین آمده یک بحث درعلیت ان شا الله خواهیم داشت که معطی شیء

مع کماالت در نظر آورد حقیقتش را باید خودش داشته باشد تا بدهد، این بحثش را خواهیم داشت، اگر از جهت جیمرا پدید 
ا به عنوان نتایج بحث باتفصیل بیشتری بدون اینکه رشاالله این  منانگوید شما مخروط را باید برعکس کنید. یمبگیرید صدرا 

الی بااین سرعت االن نگاهی که صدر المتألهین به جهان هستی دارد یک نگاه مخروطی شکل است که رأس مخروط باری تع
 شود.یمدر واقع مخروط  هادامنهشود آن نقطه و بعد یم

 *؟؟؟

رسیم و 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 در یمشود و این تفصیل و تکثر حاصل یمشود، کماالت هر یک کمتر یمحدود بیشتر 

 خیلی خوب بحث حقیقت وجود 

 اثبات نظام تشکیکی
ثبات انکته پنجم بحث اثبات نظام تشکیکی است یعنی این نظام تشکیک که مطرح شد چه جور صدر المتألهین این را 

کند، ذیل چند مرحله که من مطابق آنچه اینجا یادداشت کردم ذیل شش مرحله صدر المتألهین دیدگاه خودش را در بحث یم
 . کنیم و جلو خواهیم رفتیمد، من این مراحل را یک به یک مطرح تشکیک اثبات خواهد کر
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 مرحله اول؛ اثبات واقعیت
مطرح  هابحثمرحله اول اثبات واقعیت است نفی سفسطه اگر بر فرض مثال سفسطه مطلق را ما قبول کنیم دیگر این 

 ت واقعیت، ینده است. پس مرحله اول اثبای آهابحثنخواهد بود باید واقعیت را قبول داشته باشیم که البته مقدمه همه 

 مرحله دوم؛ اشتراک معنوی وجود
حدت ومرحله دوم اشتراک معنوی وجود، خیلی اینجا تأثیرگذار است، چون این اشتراک معنوی وجود برگرفته از یک 

، این اشتراک معنوی وجود ها وجود دارد از همان زبان اشتراکی است که از همه اشیا وجود داردیتواقعواقعی است که در همه 
ها است، پس اشتراک معنوی وجود مرحله دوم است یعنی اگر یتواقعحاکی از آن عامل وحدتی است که در میان موجودات و 

توانید مطرح کنید. مثاًل اگر گفتید اطالق وجود بر خدا با اطالق وجود ینمشما اشتراک لفظی قائل بودید دیگر نظام تشکیکی 
گوید یمتوانید نظام تشکیکی بین خدا و ممکنات برقرار کنید. آن دیدگاهی که ینمبر ممکنات به اشتراک لفظی است، دیگر 

توانید تشکیک ینمکثرت منع دیگر شود یمهمه چیز اشتراک لفظی در مطلق است، اصاًل هیچ پیوندی اشیا باهمدیگر ندارند 
صل است، برقرارکنید. پس اشتراک معنوی باید حتمًا ملحوظ باشد، اشتراک معنوی اگر کسی بیاید بگوید فقط در ممکنات حا

د نه در کل نظام هستی اگر کسی تواند پیاده کنیمحوزه ممکنات  تواند نظریه تشکیک راکجا پیاده کند دریماین شخص فقط 
تراک معنوی یک د در کل نظام هستی تشکیک را پیاده بکند حتمًا باید اشتراک معنوی بین الکل را قبول کند. پس اشخواهیم

اقعیت ومقدمه جدی است، این که گفتم اشتراک معنوی وجود شما بگو اشتراک معنوی واقعیت، هیچ فرقی ندارد. همان یعنی 
ز چیست، حاکی از یک وحدت واقعی بین قعیت اشتراک معنوی دارد، حاکی اآورد بعد می گوییم این واینمما را از سفسطه در 

 کند این شد در واقع مرحله دوم یمها است که مرز ما از سفسطه در واقع جدا یتواقعکل 

 

 مرحله سوم؛ اصالت وجود
 هاتبرداشاز مرحله سوم که خیلی اساسی ومهم است اصالت وجود است. اگر ما اصالت ماهوی بشویم مطابق پاره ای 

است  اصاًل ماهیات مسارکثرت شد این لفظ شاید شنیده باشید، ماهیت انسان غیر ازماهیت سنگ است غیر از ماهیت فالن
افتد تا بخواهد تشکیک راه بیافتد، فقط استثنا بکنید خود شیخ اشراق را، چون شیخ اشراق یک دیدگاه ینموحدتی دیگر اتفاق 

ث کیک را در ماهیت هم راهداده ولی همه کسانی که اصالت ماهوی شدند می دانید در بحخاصی دارد در بحث ماهیت تش
رده اصالت ماهیت شخصیتی مثل خواجه نصیر هم قبول کرده اصالت ماهیت را، حاال خواجه نصیر اصالت ماهیت را قبول ک

تواند در عالم واقع پیاده بکند. مثل خواجه ینمرا  های متعدد تشکیکیرهجزشود یمکند. لذا ینمولی تشکیک را در ماهیت قبول 
 عالم واقع و خارج. تواند جریان بدهد نه دریمنصیر تشکیک را فقط در عالم مفهوم 
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تواند راجع تشکیک در واقعیت یمی تواند تشکیکی باشد یک توضیحیمشیخ اشراق به دلیل اینکه قائل شد ماهیت 
این  اصالت ماهیت را قبول ندارد، اصالت وجود شد طبیعتًا دروجود باید خارجی بدهد ولی صدرا وقتی مبنایش عوض شد،

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

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

اع مثل ابن سینا دارم یک، اشتراک معنوی را قبول دارم دو، اصالت وجود را قبول دارم می دانید دیدگاه گرچه در زمان حکمای مش
حکمای مشاع را  هابحثحال به دلیل برخی از بحث اصالت وجود و اعتبار ماهیت یا اصالت ماهیت اصاًل مطرح نبود با این 

داند پس تا اینجا مشاع همراه با صدر المتألهین تا کجا یمدانند خود صدرا حتی مشاع را اصالت وجودی یماصالت وجودی 
مطرح  ر واقعواقعیت داریم، اشتراک معنوی واقعیت و وجود را قبول داریم اصالت هم با وجود مرحله سوم از اینجا یک حرفی د

گوید بله من قبول دارم همه یمزنند چیست یمحکمای مشاع  این حرفی که خواهد ردش کند،یمکند که صدر المتألهین یم
 مراحل قبلی را، ولی وجود در هر موجودی کاماًل متباین با وجود در یک موجود دیگر هست. 

به وجوداتی که  اندقائلها ینایعنی چی یعنی  این معروف شده به حقایق متباینه مشاعی، یعنی حقایق متباین مشاعی
کند. ما در گام چهارم باید این دیدگاه را نقل بکنیم. یمصددرصد با همدیگر متباین هستند. و لذا صدرا از همین جا استفاده 

ریم اشتراک معنوی گوید مقدمه دوم شما قبول کردید ما هم قبول داریم همه قبول دایمکند با مقدمه دوم یمصدرا چه جور نقل 
کنیم، یمزاع وجود، اگر اشتراک معنوی وجود را قبول دارید معنایش می دانید چی یعنی از هر موجود و وجودی ما یک معنا انت

شود ما بتوانیم از همه این وجودها یک مفهوم وجود بر گیریم جز اینکه بگوییم یمکنم چی باعث یم سؤالگوید من یمصدرا 
شود واحد و یگانه است. یعنی حقایق متباین شما قابل پذیرش یموجود  ها در ذاتشان یعنی منشأیی که موجب انتزاع مفهومینا

گوید انتزاع مفهوم واحد از حقایق متباین از آن جهت که متباین هستند و صددرصد متباین یمنیست تعبیر خود صدرا این است 
 هستند امکان پذیر نیست محال است، 

ر اصل سنخ پس بنابراین مطابق این گام و مرحله ما چکار کردیم اصالت با وجود یک مرحله جلوتر رفتیم همه وجودها د
 اند این شد گام چهارم، یکشرو طبیعت وجود شریک هستند دقت کنید اینجا در اصل سنخ و طبیعت وجود چی هستند 

 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 وحدت 

کنند در گام اول با ما همراه هستند در گام دوم این اشتراک معنوی هم با ما همراه هستند در گام سوم یعنی اصالت یمسنخی قبول 
یعنی نفی حقایق متباینه با ما همراه هستند، لذا ما برای رد این نظریه از اشتراک وجود هم با ما همراه هستند. در گام چهارم 

ها می گوین اشتراک معنوی وجود را قبول داریم و درست هم هست همه یناتوانیم استفاده بکنیم، چرا چون ینممعنوی وجود 
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ار کاسه وجود مثاًل فرض کنید، بی نهایت سنخشان یکی است هزار تا کاسه آب در اصل آب بودن شریک هستند. مثاًل ده هز
توانیم درگیر بشویم. چکار باید اینجا کرد، ینمها در اصل سنخ وجود داشتن شریک هستند پس ما به این سبک یناکاسه وجود 

خی را دهد بر اساس چه نکته ای وحدت سنیمکند این نظریه ای که دارد جریان یمیعنی صدر المتألهین نظریه خودش را پیاده 
 کند این را مواظب باشید یمنفی 

خواهیم بگوییم 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 طبیعت و سنخ یمیعنی این وحدتیکه صدرا 

ها یناخواهد بگوید جدا جدا نیستند، چون وحدت سنخی قائل است که یمخواهد بگوید یم تراضافهنه هستند ولی وجود یگا
 چی هستند جدا جدا هستند. 

ات، یک تواند اینجا استفاده بکند تا این مدعا را تثبیت کند، عالمه هم در بدایه و نهایه نه با این ادبییمصدرا از چه بحثی 
تواند یمعنی با مقدمه سوم تواند این نکته را ییمجود وتواند استفاده بکند با اصالت یمبحث را مطرح کرده با چی بحث دیگر این 

کند هیچ چیز دیگری این یماین نکته را اثبات بکند اگر ما قائل شدیم وجود اصیل است یعنی واقع را فقط وجود است که واقع 
شود شکاف ینمتوانید شکاف وجودی قائل باشید یمرا توجه کنید خیلی مفید است آیا  امجملهتواند بازی کند خیلی ینمنقش را 

توانید یمنوجودی قائل شد، یعنی اشتراک معنوی وجود را اضافه کردید با اصالت وجود، دیگر شما فرجه و شکاف وجودی دیگر 
ست کل ت به لحاظ متن وجودی به هم پیوسته امطرح کنید. یعنی می دانید معنایش چیست، کل عالم واقع به هم پیوسته اس

 عالم واقع به هم پیوسته است. 

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

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

کنیم آنجا اصل متن وجود ینمویید یک چیزی واقعیت دارد ولی از آن وجود بما هو وجود انتزاع شدید قائل به اصالت یعنی بگ
 حاضر نیست، این بی معنا است، 

کند توجه کردید بنابراین گام پنجم مرحله پنجم نفی وحدت سنخی است، یماصالت وجود حقیقت وجود را یکسره 
 وحدت سنخی آن تلقی که عرض کردم واال در دل این معنا که ما تصویر کردیم خودبخود یک جور وحدت سنخی هم هست،

کپارچه یست یک وجود ولی افزون بر آن یک وجود یک پارچه تصویر ما مگر نگفتیم صدر المتألهین تلقیش چیست، تلقیش این ا
کند. البته اصالت وجود هم مقدمه بحث اشتراک یمکند با اصالت وجود تثبیت یمشدید و ضعیف است این را با چی اثبات 

 هم دخالت دارد. این هم در واقع مرحله و گام پنجم. هاآنمعنوی 
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 مرحله ششم؛ اثبات کثرت
ن وحدت تثبیت کردیم، ما در این چند مرحله که طی کردیم آ مرحله ششم اثبات کثرت است یعنی ما تا حاال وحدت را

 اشهمهی را تثبیت کردیم واقعیت داریم اشتراک معنوی واقعیت اصالت واقعیت و وجود، نفی حقایق متباینه، نفی وحدت سنخ
را تبیین بکنیم.  اید کثرتچی را درست کرد وحدت را تبیین کرد، االن برای اینکه تشکیک را مطرح کنیم چی را باید تبیین بکنیم ب

کند تشکیک را، یعنی اصالت وجود چیز دیگر یموقتی کثرت را تبیین کردیم این کثرت به همراه آن وحدت چه چیزی را تثبیت 
تمًا باید به حوجود ندارد، پس حتمًا باید شدت و ضعفی باشد، حتمًا باید به نحو کثرت عرضی باشد اگر مبانی آن درست بشود. 

ا اثبات و ضعفی باشد پس این مقدمه در کنار مقدماتی که گفتیم مجموعًا نگاه صدر المتألهین در تشکیک وجود ر نحو شدت
 کندیم

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

ها مثبت چیست، کثرت است اصاًل تغییر و حرکت یناگیرید، همه بکند و این تغییرهای وسطش را در نظر یمحالت بالفعل پیدا 
لت و معلول را، اگر عکثرت را قبول کردید، مثاًل شما اگر اثبات شده باشد حاال به نحو تجربی یا عقلی یا به هر ترتیبی یعنی شما 

ست یعنی شما بحث علت و معلول را توجه کنید، یعنی پذیرش کثرت، شما می گویید این عامل، عامل پدیدار شدن آن نتایج ا
می دانید علت و کنید یعنی نظام کثرت را قبول کردید. یمکثرت را قبول کردید، یعنی وقتی شما نظام علی و معلولی را قبول 

 معلول فقط در نگاه صدرا همه این نگاه را قبول دارند علت و معلول را، 

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

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

کنیم به لحاظ اعضا و جوارح به لحاظ حاالت متعدد به لحاظ اینکه یم، االن ما در دل خودمان انواع کثرتها را مشاهده واضح
شوم، اگر مثل شیخ یمشخصیت و ذات من متفاوت با حاالت من است، انواع این علم حصولی که نداشتم و االن دارم دارا 

صدرا چون  مألشود، به لحاظ یمه لحاظ علم حضوری انواع کثرات تبیین اشراق علم حضوری به محسوسات را قبول کنید ب
دهد انواع کثرات یمز چی شود این خبر ایمعلم حصولی برگرفته از اشیای واقعی خارجی هست ولی علم حصولی من متعدد 

که  هابحثسب همین به حرا داشته باشید. شما یک مورد کثرت را که تثبیت شده ببینید که  هابحثدهد همین یمدر خارج 
دهد عامل کثرت ینممطرح کردیم خیلی واضح و روشن است، چون آن وحدت دارید، این تشکیک دارید اصالت وجود اجازه 

 شود. یمبشود پس خود وجود هست کثرت شده است. یعنی نظام تشکیکی مطرح 
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ح کرده گاه خیلی از مباحثی که صدرا مطرحاال یک نگاه دیگری در این بحث است در این مرحله در واقع ششم، این ن
ها داشته باشد، اجازه یناتواند در دل خودش جمع بکند و به یک باره استداللی برای همه یمدر چندین مرحله ای که گذراندیم 

توانید یماریم ی تکمیلی بگذاریم برای جلسه بعد از ظهر. یک خرده فرصت اگر دهابحثبدهید که ما این نگاه را با برخی از 
 بپرسید اگر نه

 *؟؟؟

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

 *؟؟؟

خواهد این یمفی باشد صدرا اختالفات طی اشهمه**شما طیفی که می گویید رفتید در فضای طولی، ضرورت ندارد 
خواست صدرا هیچ یمادعا را بکند یک طیف به حسب یک ظرفیت من نگفتم توضیح ندادم چون یک سری بسترهای دیگر 

تواند بروزهای مختلف یمن طیف وجود دارد های دیگری که در اییتظرفتوضیح نداده این را یعنی یک طیف به لحاظ یک 
تواند بروزهای مختلف داشته باشد یک بار به یمیف واحد نیست خواهد بگوید یعنی فرض کنید اینجا طیمداشته باشد این را 

ر بیاید، اگر شکل هوا در بیاید یک بار به شکل آب در بیاید یک به شکل خاک در بیاید، یک بار به شکل مثاًل چیزهای دیگر د
طیفی دارند، یعنی همین چوب به لحاظ درجه وجودی  گویند اختالفها اختالف طیفی نداشته باشند، بعضی می یناقبول کنیم 

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

 ب *؟؟؟

گوید الماهیه من حیث هی هی ال موجود و ال معدوم بله به لحاظ واقع یا با وجود متحد است یا با عدم متحد یم**
د ماهیت به ویید یا با وجود متحد است یا با عدم متحد است مغایرت آن را قبول کردید می گوییاست ولی همین االن که می گ

ا معدوم یلحاظ ذاتش نه وجود است نه عدم، ولی به لحاظ واقع یعنی به لحاظ خارج یعنی موجود است و با وجود مرتبط است 
 تبط بشود نه نیست اینجور منظور خواهد شد.است و با عدم مرتبط است البته تتامحی است یک چیزی باشد با آن مر
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 #جلسه_هشتم

 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 حقایق متباین مشاء و مرحله پنجم نفی وحدت سنخی با
 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 شکثرتی که ما پیش روی داریم جمع اینهابا مقدماتی که گفته صدرا کار تمام است، چون این فضای وحدت در مقابل 
 این است که شما یک وجود تشکیکی خواهید داشت یک وجود ذو مراتب شدت و ضعفی خواهید داشت یعنی روند ما را به

ح عرض کردیم که ما با کشاند. راجع اینکه چه جوری ما در مرحله ششم کثرت را باید اثبات بکنیم یک مدلش را صبیماینجا 
زاین کثرت دست پیدا  آی فراوانی هانمونهتوانیم 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 
ی دیگری همراه خودش داشته باشد. آن زاویه دید دیگر این است که ما از هانقطهتواند 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 
خص اثبات کنیم که واجب الوجود واحد محض داریم، و این چیز در الهیات ما باید در مباحث خداشناسی در الهیات بمعنی اال

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

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

شویم این کثرات کثرات طولی یمبینیم 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 ینااتی که در عالم ماده پیش روی ما هستند، جز ادله تجربی و عقلی و ما مثاًل موجود االن آن است که ضعیف است.
حالت علی و معلولی بینشان نیست، مثاًل بر فرض مثال سنگی که اینجا در پیش روی ما هست، با  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 
ها حالت علت و معلولی با همدیگر ندارند. انسانی که در یک جا هست با موجوداتی که در جاهای ینایک جای دیگر هست 

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

گیریم در واقع یک موضوع مفروض در نظر 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 ض است یک سو کثرت بسیار شدید، یک پاره ای در واقع قوانین و قواعد ما داریم که عمدتًا در قانون علیت اسمح
نی، مثل قاعده یت ان شا الله برسیم یک قانون مادر دارد و چندین قانون پیراموعلگوییم قواعد پیرامونی قانون علیت، قانون 

ست مثاًل هدست قواعد و قوانین پیرامونی قانون علیت  و معلول و قواعدی از این سنخیت، قاعده الواحد، قاعده ضرورت علت
 دهم یمها 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 
د تفاوت کار عقلی با کار تشریف شهودی چیست؟ تشریف شهودی باید مراحلی طی بشود و آن عوالم مشاهده بشود، بفرمایی

خوب یک مزایای بسیار خوبی دارد، ولی یک نکته ای که وجود دارد این است کار عقلی این است اینجا که نشسته بر اساس پاره 
هده نکرده، و این چیز مهمی است، یعنی ما االن بر فرض مثال انسان اینجا کند بر چیزهایی که مشایمای 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 یماعقل کشف آید یک مجموعه قوانین ریمنیروی بسیارفوق العاده ای در بشر به نام قوه عقل بر 
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باشد عین  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 الوجود واحد محض از یک سو عالم ماده متکثری که کحاال ما دو طرف قضیه را تثبیت کردیم از یک سو واجب 
انین و قواعد هست اینگونه راما با آن روبرو هستیم. یک دسته قو هاقسمت اینگونه که علت و معلول همدیگر نیستند در خیلی از

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

گوید چی او واحد محض است این یمرسیم در قاعده الواحد قاعده الواحد یمکند، حاال یمیعنی سنخیت تولید قاعده الواحد 
شود این وسط چیزهایی یمط داشته باشد، پس معلوم و کثیر با آن واحد بما واحد ارتباشود مستقیمًا این کثیر بما هینمکثیر است، 

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

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

 قاعده استحاله تجافی
قاعده استحاله  ما قاعده استحاله طفره و تجافی داریم. ببینید قاعده استحاله تجافی چیست 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 
هایی که در عالم ماده داریم واقعًا از سنخ علیت یلتبددهد ما یمکه معلول شکل بگیرد. خیلی بحث مهمی است یعنی این نشان 

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

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

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

 ی مهمی هابحثاست 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 هانگاهن کتاب را نوشت که ببینید عالمه طباطبایی در دوره ای ای
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وسیعی راه انداخته بود. عالمه در متن و هم شهید مطهری در حواشی با محوریت موضوع علم نشان دادند که نگاه ماتریالیستی 
نگاه فلسفی مادی گرایانه در فضاهای ایران به طور کل  غلط است، خیلی در واقع موفق بود در آن دوره و زمانه یعنی مسئله

دهد صرفًا بگوییم یمآید، این نشان ینمشکست با انتشار این کتاب، یعنی نشان دادند پدیده علم با قواعد عالم ماده جور در 
ماتریالیستی را ابطال  شود انگشت گذاشت و نگاهیماصل 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  را به عنوان اینکه آشنایی دوستان هابحثتوانیم خودکفایی علی معلولی داشته باشیم من این ینماده در عالم م
 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 تبدیلیمارد و آن مطلب را مرحله عقلی ما یک مطلبی وجود د

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 یسممکانکند در مرحله خیال و بعد به حسب یمد 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 یمفرایندهایی تبدیل 
شود. و ینمن کم کنیم هیچی از آیمببینید 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 یمبلکه مطابق آن روایت زکات العلم نشره، اتفاقًا زیادتر 
را در خودمان داریم علیت به حسب تجافی نیست  اشنمونهشود. حقیقت علیت چیزی مشابه این است ما ینمچیزی از آن کم 

گر باریتعالی رحله عالم ماده داریم به شکل دیگری باید تفصیل بشود پس تجافی نیست. یعنی مثاًل شما اروندهایی که ما در م
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 

 میدیم یک واسطه بلکه وسائطی اینجا وجود داردالواحد که پشتیبانی کننده آن قاعده سنخیت است فه

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

لیت شکل عتا مرحله چهارم شکل بگیرد اینجوری نیست. یعنی کاماًل کیپ در کیپ پر پر است با اینکه دارد فرایند تنزل و 
 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 ینمجهش را توجه کنید منظور ما چیست، یعنی 

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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اطعی از نظام هستی این وسط خالی بماند این امکان پذیر نیست. یعنی نظام علیت که تجلی در قاعده استحاله طفره یعنی مق
شود جهش به وجود ینمشود ینمشود مراحل قبلی باشکل گیری مراحل بعدی تهی ینمدهد نه تنها تجافی یمطفره هست نشان 

ین قواعد را کنار هم بگذارید یعنی چی، یعنی ما اگر از یک سو باریتعالی بیاید چندین مرتبه ما نداشته باشیم یعنی چی مجموعه ا
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 یمرده کنیم دقیقًا آن دستگاهی که صدر المتألهین بر اساس نظام مخروطی شکل تصویر ک
توانیم داشته باشیم که باید نظام عالم اینگونه باشد، حاال اگر نرسیم به ویژگیهای یمتوانیم تثبیت کنیم. یعنی یک تصویر یمرا 

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

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

 هست تثبیت خواهد شد. یک چنین نگاهی باید تصویر کنیم 

شود مراحل موجود حد وسط میان یمشود، کثرت ثابت یمشود کثرت ثابت یمباتوجه به این نگاه نه تنها وحدت ثابت 
یم یعنی نه تنها ادادهشود اگردقت کنید حتی استداللی بر کثرت عرضی هم انجام یمماده فی الجمله تثبیت  باریتعالی و عالم

لم موجودات استداللی بر کثرت طولی انجام دادیم استداللی بر کثرت عرضی هم هست، چرا به خاطر اینکه ما در این قاعده عا
خشی از باینجوری است یعنی خود عالم ماده به شکل خطی نیست، بله  متکثری داریم که علت و معلول یکدیگر نیستند. وقتی

 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  هاخطیی در کنار هم است اگر اینجوری است آنجا هم یک نقطه واحد است، این هاخط

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  از نقطه اول که بیایید پایین ضمن برخورد با نظام کثرت طولی با نظام کثرت عرضی هم روبرو هستید، ما به حسب

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

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

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

شود، خیلی خوب ما تا اینجا در واقع نکته پنجم که بحث اثبات تشکیک بود پشت سر یمکه این نظام مخروط وار تثبیت 
 گذاشتیم. 
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 ظام تشکیکینتایج و فروعات ن
 نفی تسلسل و اثبات واجب الوجود

را، یکی از نتایج و  هاآنز نتایج و فروعات نظام تشکیکی را یک تفصیلی بدهیم، برخی از خواهیم برخی ایمنکته 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 یمچی شما ندارید تا عدم است یعنی هیچی، یعنی هی
ست. یعنی اخودبخود شما به دلیلی در ابطال تسلسل راه پیدا کردید و ابطال تسلسل خودبخود به معنای اثبات واجب الوجود 

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

 *؟؟؟

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

قایان فالسفه در اثبات تناهی عالم ماده آدم هامی من از یک بحثی در فرمایشات آشود، این بحث را به لحاظ الیمبه صفر منتهی 
 کنمیمشما راتوجه  سؤاالتگیرم من این راتوضیح بدهم باز یمالهام 

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

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

د توجه کردید، عدد کند مثل عدیمنهایت 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 ینمهیچ کارنداشته باشد جز چی، شماره عدد توجه کردید ما میگوییم هیچ وقت کار این ابر کامپیوتر تمام 
است، این را می گویند بی نهایت بالقوه یک بی نهایت بی نهایت بالفعل است یعنی در وضعیت همین االن نهایت ال یقفی 

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

نیست که قرار باشد این گسترش پیدا بکند، درست است خود واقع بی نهایت است ولی واقع بی نهایت کیپ در کیپ پر است، 
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، 
است کنیم این مطالعه ما یمخواهد مرحله دیگر را بپذیرد دارد ما داریم نگاه یماشتداد که من گفتم نه یعنی االن یک مرحله دارد 

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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کنیم اگر ما با پدیده تشکیکی روبرو شدیم مواظب باشید پدیده تشکیکی در بستر تمام شده مثاًل در ناحیه تضعف هم نگاه یم
ترین یفضعشود همین االن تمام شده است. یعنی ما یماین نیست که هی دارد ضعیف تر  کنید، در ناحیه تضعف منظور ما

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

تان رشته ی خیلی خوبی دوسهانکتهبه نظرم  اگر دوستان یک وقتی حوصله کردند بحث کّم را در فلسفه پیگیری کنند
کردم مثاًل یمها بودند من وقتی مطرح ینای علوم انسانی، دوستانی که در فیزیک و امثال هابحثایشان یک کمی در واقع در 

ح ها خیلی جدی است مثاًل مشکالتی که زنون مطرح کرده دیگران مطریناشما 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 

شده، ببینید مثاًل ما در بحث یک خط را اول بگویم ما  هاچالششود دراین فضاها همان موجب این ینمکردند و اغلب توجه 
قعیت متشکل از ایدار اگر یک خط راتوجه کنید اواًل باید توجه داشته باشیم این خط یک وااین را کم حار می دانیم یعنی کم پ

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

ماند مثل یک ابر است، در مباحث فلسفی در عینی که این یماین از اجزای فراوان تشکیل شده اتفاقًا بینشان فاصله است مثل ابر 
ها، یعنی فلسفه ینامثال ها و ایدانمی 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 
دیگر است بعد یک چیز  های در آن ببینید، تا اینجا اینجوری است بعد یک چیزیدگرگونکنید 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 یمبرید در خط یک خط البته خط مواظب باشید این خط که ما یمهمین قائل است، شما 

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

ه، یعنی نقطه فلسفی این است نقطه ریاضی تعلیمی را می گویند سطح، پایان سطح را می گویند خط، پایان خط را می گویند نقط
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 

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

ست حالت اخیلی بحث کردند آیا واقعًا در عالم خارج ما نقطه داریم، چون می دانید همه چیزهایی که در عالم خارج 
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
ید یک خط پیدا بشود اگر یک خط پیدا شد، این خط ته باشید مثاًل یک شیشه بشکنشود نقطه، شما اگر واقعًا خط داشیمدارد آن 

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

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 باالخره باید یک حجمی داشته باشد. اتفاقًا همین معنا است فلسفه پیشنهادی که به مثل فیزیک دارد این است ک

محدود  ها یعنی یک شیءیبعضرود جلو، منتها یمم. ما یعنی هر چه بشکافید باز هست، باز هست همینجور جز نشکن نداری
به این با توجه  از بی نهایت تشکیل شده نه چون اینجا بالقوه است نه بالفعل، بالفعل یک امر واحد بیشتر نیست، اشکاالت زنون

 شود یک واحد است. یمبه این نکته حل و فصل 

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

شود این عالم تشکیک یمدارید، با توجه به اینکه عالم واقع بی نهایت است معلوم پر شده دارید شما یک وضعیت بالفعل پر شده 
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 هابحثت بپذیرد، ما به حسب رسد به بی نهایت نه اینکه تا بی نهایت شدیمرسد به صفر طبیعت اشتداد پذیر 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.یمطبیعت اشتداد پذیر نکته ای نهفته است که ما را به مرز بی نهایت منتهی 

 *؟؟؟

کشم این یماز آن که شما گفتیم  ترقشنگها. من تصویر ینای برای ترقشنگ دهم تصاویریم**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 

عقول را خیلی حالت شکلی ی مهابحثی 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 

قالب دائمًا آدم باید برحذر بدارد از برداشتهای نادرست ما مخروط گفتیم ولی فقط برای بیان یک نکته که آن نقطه وحدت است 
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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 یمتواند بیانگر وضعیت بی نهایتی باشد، بااین حال می دانید وقتی ما در فضای بی نهایت قرار یمبسیطی است و 
ی چندان جالب نیست اصاًل، ولی باز برای القای دسته ای از مفاهیم ما این تصاویر گیریم کشیدن تصویر هندسیمبی 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 هابحثعالم تمام شده یعنی ان شا الله برسید به  ، همه باید به گونه ای تحلیل و تفسیر بشود که درهاتحول

کنید واقع یماالخص از نظر خداوند متعال مسئله تمام شده است. خیلی ترسناک است هول انگیز است. یعنی از آن منظر نگاه 
دهد، پر شده است ینمظام هستی بکنید. یعنی اصالت وجود اجازه فرجه به ن اشاشارهجای خالی نداردکه شما بخواهید بروید 

 شویمیمکل عالم، خیلی خوب از این بحث خارج 

 *؟؟؟

 **یعنی یک کم ارتباط دارد.

 *؟؟؟

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 هابحثمن چون در این ی فلسفی خصوصًا فلسفه صدراانجام شده هابحث

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

 هابحثکنم یمکند. ما در این فضا یک مراتب تجردی داریم تا به مرحله ماده لذا یک کم فکر یمها دارد بحث ینامادی و 
 یی هم بینشان باشد.هاشباهتمتفاوت است ممکن است 

 *؟؟؟

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

تشکیل شده، اگر  انقسام تا بی نهایت دارد. آن کلمه بالقوه و قابلیت خیلی نکته مهمی است نه اینکه االن از بی نهایت اجزا
شود انجام داد، االن از اجزای بی نهایت تشکیل نشده، قابلیت انقسام ینماینجوری 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 ینادار را مطرح کردیم قابلیت انقسام تا بی نهایت را مطرح کردیم بی نهایت ال یقفی، بی نهایت بالفعل پای

 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. متعدد ما استفاده یهابحثیی را ارائه کرده، مگر اینکه از هابحثتاماده اولی چه جوری است به این سمت 

 *؟؟؟

شود نه حالت عرضی ما این بحث را خواهیم کرد، یعنی ما االن نگاهی که یم**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 د، علت حقیقی وجود بخعلل اعدادی حوادث امروز است نه اینکه علت حقیقی آن باشد، علت حقیقی وجود بخش آن باش
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  اشهمه دارد

کنند خداوند متعال راباید در این امتداد پیدا کرد یعنی نگاهشان اینجوری است توجه کردید، در حالیکه یمها فکر یبعضو 
برتر از او  گوید همین االن عالم ماده دارید عالم برتر از او همین االن همراهش است، عالمیمفیلسوف 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 هابحثعرض کردم یعنی اغلب دارند مباحث جهان را مباحث هستی راخصوصًا نکته ای که 

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

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 یناها من یناشود. 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 
نحو مکانی به یک جایی برسی بگویی من رسیدم به پشت بام عالم ماده بپرم آن طرف در عالم مثال به آخرش برسی، مثاًل به 

اینجوری نیست. یعنی شما به حسب طبیعت عالم ماده مسئله بی نهایت است، محدود بودن عالم ماده به حسب درجه وجودی 
ی غیر از بعد مادی است، مثاًل بعد مثالی به بعدی رسد که آن بعد هستیماست 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 
مام شده، نه از مرحله به لحاظ مرحله عقلی بی نهایت است یعنی اینجور نیست شما مرحله عقلی را به یک جا بدهی بگویی ت

 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 یمه را متناهی بحث این بودسوال شما قطع کرد این بحث را، در زمانهای سابق عالم ماد

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

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

 برهان سلم

خواستند نشان بدهند عالم ماده متناهی است بر اساس یمکه  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 

گفتند شما اگر یک خطی را در دو یمکردند یمد، چه تصویری توانید به پشت بام هستی برسییمماده آخر دارد یعنی پایان دارد 
در نظر بگیرید،  خیزد، شما از این نقطه شروع کنید دو خط دو امتدادخط را در نظر بگیرید که به شکل زاویه وار از یک نقطه بر

 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
بحثی که گفتیم طبیعت تشکیکی به بی نهایت دو تا خط تا بی نهایت بتواند پیش برود، این  تواند پیش برود اگر اینیمعالم ماده 

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

یی که هافاصلهگفتند اگر تا بی نهایت پیش برود آیا یمها یناشما اگر یک نقطه داشته باشید دو خط از آن خارج کنید 
کشید اول چند سانتیمتر باالتر یک خط دیگر یمشود یک خط یمنردبان شود لذا تبدیل به سلم و 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 یمر بگیرد و این رود معنایش این است باید یک فاصله غیر متناهی در نهایت بین این دو تا خط حاصر قرایمپیش 
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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 ینمکنی یک بی نهایتی بین دو حاصر و یک حد گیر کند و بی نهایت یمتا بی نهایت پیش برود از یک سو برخورد 

شود عالم ماده بی نهایت نیست یمکند این مشکلش از کجا برخاسته از اینکه شما عالم ماده را بی نهایت دانستید معلوم  حد گیر
کردند. من کار یمها بر این اساس تصویر 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 هانکتهمخدوش است  ندارم ادله در نگاه فالسفه متأخر
شود از آن استفاده کرد وقتی این یمبه حسب خودش بی نهایت است به لحاظ طبقات وجودی محدود است، ولی یک چیز 

خواستم از یمه اینکه تا بی نهایت پیش برود. من رساند نیمما را به بی نهایت  هاشدنشود، این اضافه یمفاصله اضافه اضافه 
روی این استدالل برای بحث خودمان خواستم استفاده کنم. خیلی خوب مااز بحث اول یعنی نتیجه اول اثر اول نظام تشکیک 

 که نفی تسلسل و اثبات واجب الوجود باشد گذشتیم. 

 تشکیک وجودی وضعیت و چگونگی ماهیت احکام و کماالت وجود در بستر و پهنه
خواهیم مطرح کنیم من عنوانش را اینجوری یادداشت کردم، وضعیت و چگونگی ماهیت احکام و یمنکته دوم که 

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

یک وجودی بگذارید این را بگویم و بعد یواش یواش توضیح بدهم، چگونگی ماهیت احکام و کماالت وجود در بستر و پهنه تشک
انی از نظام هستی در همین پهنه برای خودمان روشن کنیم چون یک نقطه کلیدی در فهم مباحث فراو خواهیم این نقطه رایمما 

 آید توضیح بدهم. یمه ای که از تشکیک پدید خواهم این در واقع نتیجیمتشکیکی است. من ذیل چند تا مطلب 

 تبیین نسبت کمالی میان موجودات
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 هانکتهکنم یک نگاهی به این بحث بیاندازیم ببینیم چه 

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

کن است متشکل از ها ممیناها 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 

ابطال پذیری نیست یک نگاه بسیار واضحی است، ما آب داریم خاک داریم آتش داریم هواداریم خیلی واضح است ما بحث 
هایی وجود دارد کار به این نداشتیم یعنی ما از اینجا شروع کردیم چون برای همگان از اینجا یتوضع نکردیم خاک درونش چه
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یی باشد هانکتهواضح بوده، توجه کردید لسان دین و شریعت را نگاه کنید. ما بحثمان از اینجا شروع شده، بله سابق بر آن هم 
 راکار نداریم  هاآنمراحلی باشد ما 

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

 اگر از ترکیب این عناصر حاال بخشی از این عناصر مثاًل هم دارد مثالً  ها را دارد آثار جدیدیقبلشود 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، 

عنی یک آثار جدیدی در دل این ترکیب فه یها را دارد مع االضایقبلباشد 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 

لی با یک فواید افزوده تر با 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 ینمعدعناصر در آن هست از این 

 *؟؟؟

نگاه کنید آیا  **ما ازکجا شروع کردیم از خود آب شروع کردیم این معنا را، اگر واقعًا این آب را باهیدروژن و اکسیژن
منظور ما از مثاًل اگر گفتیم یک گیاه مثاًل فرض اندارد، خیلی جای مطالعه دارد، چون یخواهیم بگوییم خاصیت آن را دارد یم

وقتی  کنید خاک هم در درون خودش دارد نه یعنی خاک بما هو خاک دارد در یک ترکیب حقیقی تبدل ساختار پیش آمده لذا
ر یک فرایند تکاملی ر دخواهیم این را بگوییم اگیم، 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  ه کنید گیاه گیاه از چی تشکیل شده از حرارت از هوا از آب و خاک تشکیل شده معنایش این نیستاینجا نگا
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 یهتجزجدید از خودش بروز بدهد، ولی وقتی  از ویژگیها بدهد و آثار تواند تغییر شکل و تغییر برخییمدر 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 ظب باشید نه به شکلی که در مراحل قبلی هست. مثاًل آثار جمادات در آن هست مکان دارد، زمان دارد، آن ویموا

ارد، ولی افزون بر او الجمله به نحو نهفته در آن وجود دارد، آثار گیاهان در آن هست، مثاًل تغذیه، رشد، تولید مثل در آن وجود د
کند، یمرفته و آن هم احساس و حرکت ارادی است یعنی حس دارد و به نحو ارادی حرکت االن اینجا یک آثار جدید شکل گ

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 چیزی است که د عقل نظری و عقل عملی دارد، این قوه در واقع افزوده تر هم دارد. مثالً 

 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  هستند به شرط الی از کماالت دیگرعنصری یا جمادات را در نظر بگیرید این دو تا وضعیت دارد، یک بار خودشان 
گوید وجود کماالت به نحو به شرط ال یعنی یمبه شکلی وجود دارند در کنار کماالت دیگر هستند این دو نوع نگاه است فلسفه 

کماالت دیگر  تواند به همراهیمبه شرط اینکه به همراه چیزهای دیگر نباشد، ال بشرط یعنی چی یعنی در واقع فضایش باز است 
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 آب بشرط ال یعنی آبی است که به شرط این است که با کماالت دیگر همراه نباشد، ولی آب ال بشرط کجاست در گیا
در یک  ترکاملی هانقطهدارد در انسان وجود دارد یعنی شما همین کماالت را در نظر بگیرید در  دارد، در حیوانات وجود

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، یمال شکل بگیرد  بشرط همه را در خودش دارد، اگر همین کماالت بخواهد به نحو بشرط

رط الها، ولی اگر بخواهید ترکیب کنید ششود به چی به یمنید تبدیل کشود تجزیه، همین کل را اگر شما بشکنید تجزیه یم
زی ک چیهای دیگر دارید ییتوضعماالت را یک بار به این شکل دارید یک بار به شکل شود ال بشرطها، یعنی شما کیم

 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 
این آب اگر به نحو به شرط ال باشد خودش یک  های تمییز یافته اگریتماههای بروز یافته، یتماهها را می گوییم یناهستید 

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 یمدهد بلکه در دل یک ساختار دیگر شما یک ماهیت دارید، یعنی اینجا ماهیت آب ینمماهیتی را تشکیل 

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

 ها دو وضعیت دارند.یتماهماهیت تکامل یافته، پس  های دیگر در آن هستند اما در دل یکیتماه

 *؟؟؟
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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
تواند متحقق باشد، مگر ما آب را به حسب اصطالحاتی که با هم بحث کردیم، مگر آب را به عنوان گونه ای از وجود تلقی یم

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  ترکاملل برتر، یعنی شما وقتی وجودهای وقتی به نحو مندک و مندوج در یک کما

 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 حثی که االن مطرح کردیم این مطلبی که مطرح کردیم و این مثالی که زدیم بیمطلب دوم این است ما همین ب

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

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

شود همین یمویید پایین تر در مرحله باالتر هم وجود دارد ولی به نحو ال بشرط نه به نحو بشرط ال، اگر بخواهید به شرط ال بگ
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 ده شرط ال نگاه بشود خوب همین مرتبه است، ولی اگر به نحو ال بشرط نگاه بشود در آن مرتبه باالتر هم وجود ب
تواند با سایر کماالت یمی باالتر، مراتب پایین تر را در خودشان دارند ولی به نحو ال بشرط دارند، یعنی به نحوی که هامرتبه

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

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 ندر چهار هم هست در همه اعداد هست مثاًل فرض کنید دو دو به نحو به شرط ال خود عدد دو است ولی به هم هست، 
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 یموید ن مراتب نظام هستی، در مراتب نظام هستی که بروضعیت دارد به نحو ال بشرط یک وضعیت دیگر دارد، بروید در ای
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 یمه نحو ال بشرط دارد بعد باشد، یعنی چون آن کمال مرحله بعد را ب تواند علت مرحلهیمشود یمظرفیت او باعث 
تواند شکل بگیرد به دلیل این است که یموضعیت تنزلی از آن همان کماالت به نحو به شرط ال شکل بگیرد یعنی این زایش 
تواند ینم ها توجه بشود که معطی شیءیناهمین کماالت به نحو ال بشرطی در آن نقطه باالتر وجود دارد حاال قواعد علیت و 

 کند. یمباشد همین معنا را در واقع تثبیت و تأیید  شیء
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رویم باید تمام کماالت موجودات پایین تر در آن باشد ولی به نحو یمخب حاال در همین فضا نگاه کنید هر چه باالتر 
برو هستید ولی شود شما مثاًل با یک وجود یا با ده وجود رویمرویم یعنی هر چه وجود شدیدتر یمال بشرط هر چه باالتر 

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

رسید یمی یعنی اوج تشکیک رسید تا به نقطه اصلیمروید تا به کجا یمروید یمشود. یمبیشتر شود ولی انباشتگی کماالت یم
تکثر اصاًل  وبه نقطه بی نهایت، چرا می گویید بی نهایت از یک جهت یک موجود بیشتر نیست یعنی از منظر تعدد و تکثر تعدد 

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

 کماالت ال بشرطی تبدیل بشوند به کماالت به شرط الیی، 

کند، ایجاد را دارد یمیک دارد حرف می زند ولی خلقت را دارد معنا نگاه کنید االن صدر المتألهین در بستر و زمینه تشک
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 یمی روی آن بحث شده من هم فقط دارم به کار ها این ادبیات خیلیناکماالت کثرات مادون همه 
گوید وجود پروردگار یمدهد یماضمحاللی همه کماالت در آن نقطه وحدت وجود دارد. لذا صدر المتألهین به خودش حق 

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

کل  دأ و منشأاست. یعنی انباشتگی کماالت به حد بی نهایت رسیده یعنی به حد بی حدی رسیده اینگونه و این است که آن را مب
کند یمرا تبدیل  هاآنکند هی یمو در فرایند تنزل و علیت چکار  دکند چون اوست همه کماالت را به نحو ال بشرط داریمماسوا 

 کند.یمبه نحو به شرط ال تبدیلش 

ح بدهیم بنابراین اگر ما بخواهیم نظام کثرات را با وحدت در فضای نظام تشکیکی توضیح بدهیم، اگر بخواهیم توضی
شویم یمشوند، هر چه به نقطه آن اوج وحدت نزدیک یم باید 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 
 در دعای کمیل که ترین مرحله وجود کثرات است توجه کردید لذاست که خود عالم ماده مثالً یلیتفصنکته را بگویید عالم ماده 

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

اده در عین اینکه م ماده به زیبایی عالم ماده برای اولیای الهی این است. اولیای الهی اینکه از موجودات عالم ماست، این عال
نگرد کمال تفصیل یافته یمبرد، چون به هر چه یمترین 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 یمن این مثال را برایتان از معرفه النفس صدرایی بزنم یک مثال ساده تر در بحث نفس نگاه کنید، م
کنید، تمام یمخودش است االن در آن نقطه عمق نفس شما در نقطه عمق نفس شما که کاماًل احساس بساطت و بسیط بودن 

الیه مخفی تر وجود دارد  که به یاد ندارید در چندین هاآندارید حتی ی شما آنجا وجود دارد، یعنی از اول آنچه به یاد هادانسته
ا می دانید آنجا هست هر چه شما انجام دادید، هر چه شما گفتید، هر چه شما در واقع کردید و هر چیزی که شم هاآنهمه 
کنم در یم سؤال، ولی وقتی از شما کندینمها بروز پیدا ینانکردم  سؤالدر عمق نفس وجود دارد. تا وقتی من از شما  اشهمه

کنم از یک خاطره ای در تابستان سال گذشته یم سؤالشود، من وقتی از شما یمچندین مرحله می زند بیرون توجه کردید چی 
ها در شما بود ولی به محض اینکه گفتم خاطرات شما در سال گذشته چی بود همه یناقبل 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 یناه مرحله عمق نفس آنجا یک وجود جمعی دارد، یک وجود جمعی غیر تفصیلی، ولی مرحله ب

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 یم**نه یک بحثی وجود دارد که آیا در آن نقطه وحدت آیا 
ویژه  بحثی در ادبیات دینی داریم به نام اسمای مستعصره، توجه کردید، اسمای مستعصره مطابق یک تفسیر یعنی کماالت

شود اینجا گفت، بله برخی از ویژگیها است یمی فراوان دیگری هانکتهسیر، ولی پروردگار که بروز نیافته، حاال بر اساس یک تف
صاًل تنزل اکه اصاًل تنزل یافتنی نیست مثل وجوب وجود، وجوب وجود تنزل یافتنی نیست، یا مثاًل آن وحدت اطالقی صرف آن 

یژگیهایی صد دارد که این ویژگیها که صد دارد نید سبک شما داشته باشید یک وها ویژه همان مثل اینکه فرض کینایافتنی نیست 
د یک ویژگیهایی اگر این را تنزلی بگیرید نود و نه از همان صد است، ولی صد بما ص هیچ وقت در نود و نه نیست خیلی از چیزها

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

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

گوید مثاًل خداوند متعال همین موجودات است اگر کسی زبان آشنا نباشد چه جوری یممثاًل برای فیلسوف خیلی راحت 
خواهد بگوید این کماالت را به نحو ال بشرط خدا دارد توجه یمها 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 یمد، بله به نحو بشرط ال کردی
خواهد بگوید این کماالت به شرط ال به نحو ال بشرطی در حق موجود بود که شده این، یعنی یک یمخواهد بگوید، این یم
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روبرو بشوند دچار مشکل  هاگزارهکسانی که آشنا نیستند اگر با برخی از این  گیرد،یمزبان خاص و یک ادبیات خاص شکل 
 خواهند شد. 

هده بنابراین بر اساس بحث وحدت و کثرت اگر شما بر اساس نظام وحدت و کثرت ببینید بحث را وحدت و کثرت مشا
رود، هر چه به طرف یمبه طرف وحدت افتد 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 یفضعرعکس است چون مثل مخروط ب کشید مخروط برعکس،یممنظر 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 

شا الله عرض خواهیم  دل همین بحثی که مطرح کردیم یکی دو مطلب دیگر هست که انکند، چند تا در یممختلف را مطرح 
 کرد در ادامه در جلسه بعد والسالم علیکم و رحمه الله
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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 هانکتهدش شده بودیم، بحث تشکیک بود تقریبًا ما مسئله سومی که وار
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

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

. ما یک نتیجه و فرع دیگری مطرح شدو آن چگونگی ماهیت احکام وکماالت وجود در بستر و پهنه تشکیکی وجود بود
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. مال و نقص با همدیگر دارند بررسی کردیم. مثاًل از عناصر شروع کردیم بعد معنویات، بعد نباتات، بعد حیوانک
 ها را که مقایسه کردیم دیدیم که کماالتی که هر مرتبه پایین تر دارد به گونه ای دیگر در مرتبه برتر وجود دارد. ینا

اژه ال بشرط و بشرط اشاره کنیم از و هاآنم یادی کرده باشیم و با یک اصطالح خاص به برای اینکه از این دو گونه بخواهی
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 

به شرط ال یعنی  ایین تر مجموعه این کماالت را دارد به نحوباکماالت دیگر همراه نباشد یعنی این کماالت باشد و بس، مرتبه پ
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 ی با کماالت دبدین جهت که کماالت مرتبه پایین تررا دارد ولی با اضافه کماالت دیگر یعنی در یک ترکیب حقیق
گیرد. خوب در این یمجدید دارد شکل  یءها یعنی ترکیب حقیقی که یک شیناحقیقی نه صرفًا ترکیبی انضمامی مکانیکی و 

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

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. یمه همین کماالتی که در زیر مجموعه هست کنیم ما ب
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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
و به شرط ال برای پایین تر که کماالتش و مجموعه کماالتش به نح ماده به نحو نظام تشکیکی آمدیم پایین پیاده بکنیم. هر مرتبه

نکته علی  به نحو ال بشرط برای مرتبه برتر هست. مثالی که در جلسات قبل عرض کردیم مثل آن هاهمانآن حاصل است عین 
راحل دیگر مد و بعد در شویمکلی 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 یمبرای اینکه تبدیل بشود به گفتار و نوشتار 
 شود. یمها تبدیل ینا

هست دقت اگر بکنیم بینیم تمام آنچه در این مقاله و پایان نامه 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  شانهمهدر ده مطلب تفصیل یافته وجود دارد،  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 شانهمهنحو اندماجی و اندکاکی است در مرحله باال مرحله قبل به 

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 میعنی مثاًل شما مرحله فرض کنید دهم را نسبت به نهم اگر به نحو بروز یافته در مرحله پایین تر تحقق دارد، 

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  دین شکل است. یعنی هر مرتبه ایولی به شکل مندمج و غیر تفصیلی. یعنی کیفیت ارتباط مراتب در نظام تشکیکی ب

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 
باشد، یعنی در یک  ها باید به نحو ال بشرط در آن نقطه موجودینااوج هستی باید بگوییم مجموعه کماالت تراوش یافته همه 

 ساختار جدید، در یک وضعیت جدید همه باید آنجا موجود باشد.

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  دهنده آن کماالت باشد.باشد تا  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 خداوند متعال مبدأ
اینکه  خواهد یک سخنرانی بکند باید این مطالب را داراباشد تا بدهد، بله این دارا بودن نهیمباشد. مثاًل اگر کسی  هاآندهنده 

ک شکلی همین کلمات و همین حروف در عمق جانش به همین ترتیب باشد منظور این نیست وقتی در عمق جانش قرار دارد به ی
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
خوب اگر ترتیب نظام هستی به این شکل هست، آن وقت ما یک نکته ای که باز در فلسفه صدرا به عنوان مطلب جدید 

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 یمچنین عنوانی است من می گویم یک مقدار توضیح  آن یک
منها، خوب یک تفاصیلی دارد که من از آن  ولیس بشیء را توضیح داده بسیط الحقیقه کل االشیاء هابحثدر چندین بحث این 

ح بدهم. ببینید مطابق تبیین و توضیحی که از نسبت مراتب با یکدیگر مطرح خواهم توضییمرا  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 

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

اشته است به نحو ال بشرط باید آنجا باشد، با یک کیفیت و ویژگی خاص باید آنجا مضمحل، مندک مندمج باید آنجا تحقق د
 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 ا هست، منظور ازهمه اشیا هست یعنی چی یعنی تمام کماالت در آنجا موجود است شما وقتی اشهست. اواًل همه اشی
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 شیءیناک از نها، ولی هیچ یم توانید بگویید ولی و لیس بشیءیمها 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  ی اینکه شیئی شیءاشید باید مجموعه کماالت سنگ به نحو بشرط ال، برابخواهید سنگ داشته یمبه 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 یمل بشرط الیی در ال بشرطی به شک

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

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  بوده انسان بما هو انساناز وجود الهی آنجا داشتیم ولی ما نبودیم ما بما هو ما نبودیم درخت بما هو درخت ن

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

 گیرد. یمکند و شکل یمدات متکثر و متعدد خلقت پیدا شود هی دارد موجویمدن از کماالت هر چه این کماالت کاسته ش
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توانید یمالی همیشه منها 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 یمدرست است اشکالی ندارد. مثاًل  دو گزاره معکوس هم درست کنید و هر دو

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

سیط باره که ایشان مطرح کرد در تک تک موجودات نسبت به باریتعالی قابل جریان هست خوب پس بنابراین همین گز
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 هاتابککنم و آن بحث حمل حقیقت و رقیقت است. ما به نحو عادی اگر یادتان باشد در 
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  بر خود او حمل بشود مثاًل هر وقت شما گفتید االنسان انسان ذاتی اولی در جایی است که ذات و ذاتیات یک شیء
 وان ناطق اگر قبول بکنیم حیوان ناطق تمام ذاتیات انسان است.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 

دیگری دارد، این اندازه را دارد، شما هر وقت محمولتان جز ذات و ذاتیات موضوع نباشد می گویید حمل شایع صناعی اتفاق 
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یی که مرتبط با ذات موضوع است به دست بیاوریم دنبال همین است، در واقع غیر از ذات و ذاتیات چیزها اشهمهعلوم  افتاده در
 ها را می گویند حملهای شایع صناعی ینایی 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 یمبرای اینکه یک حملی را ذهن انجام بدهد شکل هر وقت کثرتی در دل وحدتی شکل گرفت، بستر 

کند دقت کنید این نکته را، یمعالم تکوین یک نوع تکثری در بستر یک وحدت باشد اینجا بازتابهای ذهنی او را تبدیل به حمل 
ین مثاًل در هم ک حملی ایجاد بکند.کند ییمهر وقت یک کثرتی در دل یک وحدت باشد، در بازتابهای ذهنی ذهن ظرفیت پیدا 

ی هاهگزارحملهای شایع صناعی وقتی می گویید علی عالم است، درست است مثاًل حسن دانشمند است، تقی دانشجو است و و 
خواهید مطرح کنید اگر دقت کنید یک تکثر دارید علی و دانشجویی، خوب دانشجویی غیر از علی است، علی یمدیگری که 

تواند علی نباشد یک چیز دیگر یمچیز دیگر باشد. دانشجو  تواند دانشجو نباشد یکیمانشجویی است، لذا علی هم غیر از د
کند یعنی یمها یک تغایری دارند یک تکثری دارند، ولی االن در موضوع واحد دارد جریان پیدا یناباشد درست است، حاال پس 

حد، هم علی است هم دانشجو هست، یعنی تکثر در بستر یک مصداق وا یک انسان است که هر دو عنوان را در خودش کشیده
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 یمکه شما ی فراوانی هامثالتا مفهوم علی دانشجو است، یا  کند برای ایجاد حمل بین این دویمذهن ایجاد 
د کنید این سنگ سیاه است، خوب سنگ غیر از سیاهی است، سیاهی غیر ازسنگ است پس یک کثرت دارید یک مغایرت داری

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

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

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

 ارد آن وحدت است. دیر هست، و خود آن وحدت واقعی که اینجا وجود سازد، همان تغایمهمان تغایری که بستر حمل را 

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

یی که بسترساز برای هامؤلفهنکته روشن شد در هر حملی باید این دو شرط وجود داشته باشد. فالسفه می گویند نگاه کنید اصل 
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.

مراه وحدت رسیدند یک گروه چیست همان که بسترساز حمل اولی است یک گروه چیست همان که بسترساز گروه از کثرت به ه
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 یموع حمل است، ولی فیلسوف گیرند همین است یعنی منطق ما هم مبتنی بر همین دو نیممنطق ارسطو 
کنم گرچه برای عرف عموم این بسترهای الزم برای حمل روشن و آشکار نباشد. یمدیگری بسترهای الزم برای حمل را مشاهده 

کنید که  کجا در همین بستر نظام تشکیکی، در بستر نظام تشکیکی با توجه به توضیحاتی که دادیم مثاًل شما فرض هاآناز جمله 
گویید اینجا همه حقیقت معلول دقت کنید ینمو 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 
علت علت است معلول معلول است، وجود کماالت به نحو ال بشرط یک جور است وجود کماالت به نحو به شرط ال یک جور 

گانگی در اینجا هست در عین اینکه یک تغایر و کثرت هم در اینجا وجود دارد، خیلی واضح و دیگر است یک عینیت وحدت ی
توانم به لحاظ بازتاب یماساسی و بسترساز برای حمل آماده است من  مؤلفهگوید وقتی این دو تا یمروشن است، ذهن فلسفی 

چکار بکنی مثاًل علت را بر معلول حمل کنم یا معلول را بر ذهنی دادن رابطه علت و معلول گزاره از آن بسازم. گزاره بسازی که 
 زنم، یمعلت حمل بکنم. مثال 

 حمل حقیقت و رقیقت
دهم یا بگویم معلول یممثاًل خیلی برایش بر فرض مثال آسان و راحت است که بگوید علت همان معلول است، توضیح 

ا باید این رت را در دل یک وحدت و یگانگی یافته، فقط در اینجهمان علت است، یعنی حمل و گزاره از آن بسازد، چون یک کث
شود این بنکته را توجه داشته باشیم علت همان معلول است رقیقه، یعنی علت همان معلول است توجه کردید ولی وقتی رقیق 

ه، رقیقه یعنی چی خواهم این اصطالح برایتان روشن بشود، علت همان معلول است رقیقیمحمل 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 یمخوب شما برعکس آن 
ه جا حاضر است در معلول، رقیقت یعنی سبک شده حقیقت یعنی بنیاد و چیزی که با مجموعحاضر است. رقیقت علت در ک

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

تواند این حمله یمولی اشکال ندارد این غیر هم نیاورید می گویید علت همان معلول است معلول همان علت است. قشنگ 
 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 یم کند. من دیدم یکی از اساتید فلسفه این جمله را مطرحیم
برید، برای خودتان که آشنا به حمل حقیقت و یمیی که به کار هاگزارهفلسفه بودند ایشان این بحث را مطرح کرد که شما این 
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کند. نگاه یمستند ایجاد اشکال کند، ولی برای دیگران که آشنا به حمل حقیقت و رقیقت نیینمرقیقت هستید مشکلی ایجاد 
ها داشته باشید ینهزمتواند بگوید حق همان خلق است، شما االن همین گزاره را بدون اینکه این پیش یمکنید 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 یمان ایش

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

گوید حق همان موجودات مخلوق است ولی چی رقیقتًا یا برعکس که اینجا خیلی ایجاد اشکال یماز 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  مثاًل در مباحث منطق ما آن معادالتی که هابحثبینید در بسیاری از یمخوب شما 
در  و فی کنید.نات کنید هم توانید اثبیمحمل مطرح نشده یعنی حمل حقیقت و رقیقت آن چه در حمل حقیقت و رقیقت هم 

شود. یمشود، تناقض یممنطق 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 الحقیقه کل االشیاءالمتألهین بسیط 
کنید اگر ایشان گفته بسیط الحقیقه کل یمون وقتی بیاید در توضیح فلسفی مشاهده چشود ولی واقعًا تناقض نیست، یمتناقض 

ها نیست یعنی خود آن یناخواهید نفی کنید که هیچ یک از یمنها اگر االشیا یعنی حقیقتًا و اگر می گویید لیس بکل بشیء م
وانب متعددی بسیط الحقیقه با توجه به وضعیتی که دارد به گونه همین کماالت به نحو به شرط ال نیست این نکته فروعات و ج

 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 است، حق تعالی انسان نیست، حق تعالی انسان است به لحاظ رقیقتًا، حق تعالی انسان نیست به لحاظ حقیقتًا، ی

در واقع رقیقه  به نحو منظر حقیقت نگاه کنید بلکه کماالت انسان را دارد به نحو ال بشرط، اگر می گویید حق تعالی انسان است
خواهید بگویید حق تعالی کماالت انسان را به نحو بشرط ال فقط بخواهد داشته باشد نه 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 یمانسان و لیس بانسان، این مرحله پایین مرحله تفصیل یافته را نگاه  حق تعالی

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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ات بعد به نباتات بعد به حیوانات بعد انسان یمعدنض کنید ما در همان سیری که از عناصر شروع کردیم بعد به فر
توانیم بگوییم انسان خاک یمسنگ است و سنگ نیست. بله  توانیم بگوییم انسانیمرسیدیم االن در فضای ذهن فلسفی آیا 

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

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

 هم ال انسان

 کثرت طولی و کثرت عرضی
 *؟؟؟

رت عرضی گفتیم. کثرت طولی و عرضی ک کثیدادم یک کثرت طولی گفتیم و یم**ببینید من آنجا که تشکیک را توضیح 
رض کنم. ببینید را مطرح نکردم. حاال که این گفته شد این نکته را ع هاآنهر کدام دو مدل است برای اینکه ذهن شلوغ نشود 

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

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  خدا دارد توجه کنید، سنگ یک خط علی و معلولی تا خدا دارد نگاه کردید، مثاًل انسان یک خط علی و معلولی تا

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

 شود، یم شود اغلب اصطالح طولی به این گفتهیمکه 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 مده باالتر این مسیر را با یک قسمت یک خرده باالتر این نگاه کردید، قسمت پایین این جانب را با قسمت یک خر

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

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

کنید هر جا که حالت علی و معلولی شده، شخص آن کماالت است ولی اگر شدی و ضعفی یمدر این مسیرها که نگاه ولی 
 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، یمدو جور است یک وقت علی معلولی است یک وقت علی معلولی نیست، در کنارش کثرت عرضی هم دو مدل پیدا 

اد حوقع نگفتم کثرت عرضی یک موقع همان کثرت عرضی گرچه یک نوع هم پوشانی دارد، برای اینکه ذهن شلوغ نشود آن م
ی است یعنی درجه وجودی واحد و بروزهای متعدد اینجور معنا نکردیم کثرت عرضی را، درجه وجودی واحد ولی بروزها

 های متعدد ولی درجه وجودی واحد. یتماهمختلف و متعدد 

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

طولی غیر علی  گفتیم کثرتیمگوشه 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 یمضعف است خواه علی معلولی باشد یا نباشد 
عفی نباشند، درست است کثرت عرضی مقومش این است که حالت علت و معلول با هم شدت و ضعفی باشند یا شدت و ض

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

تید یک برگردیم به بحث خودمان شما اگر یک سنگ را اینجا گذاشتید یک درخت اینجا گذاشتید یک حیوان اینجا گذاش
توانید یمها شدت و ضعفی هستند از یک منظر شما یناکنید یمها را باهم مقایسه ینادرست است. انسان را اینجا گذاشتید، 

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

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

نسان است این روشن بشود من فی الجمله تذکر النفس که در باب ها نیاز به این دارد معرفه اینابرگردید فقط در انسان، 
دهم چون انسان توضیحات فراوان دارد، این انسان یک حقیقت یعنی حقیقت چند مرتبه ای است یک مرتبه آن همین ماده یم

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

 است.  هاانساننباتات و حیوانات است البته دارای ویژگیهای 

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

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 هاتنزلعمق نفس ما داشته باشد. یعنی باید نفس ما حقیقت باصره را داشته باشد تا در ای در 
، به گوش به هادستبینیم باید در آنجا باشد که در تنزل مادی آن تبدیل بشود به چی به یم هادستما باید قدرتی که ما االن در 

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

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

زمقایسه نوع هر دو تا این است که باالخره در انسان کماالت حیوان و گیاه و عناصر و جمادات وجود دارد، بله دریک مدل ا
شود یمکماالت وجود دارد در یک مدل از مقایسه شخص کماالت در آنجا وجود دارد. اتفاقًا وجود شخص کماالت باعث 
شود یمبگوییم در واقع همسانی نوعی این شخص کماالت با کماالتی که به نحو به شرط ال در جاهای دیگر وجود دارد باعث 

ایشان گوشه ای از بحث تشکیک  سؤالمتحقق است روشن شداین بحث یک بحثی بود با بگوییم نوع کماالت دیگر در انسان 
 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 
 ولی علی و معلولی، یعنی درست است شدید و ضعیف است، ولی ضعیف معلول شدیدطولی، ولی این دو مدل دارد کثرت ط
شود که شخص کماالت ضعیف در مرحله قوی وجود دارد توجه کردید یماش این یجهنتاست، شدید علت ضعیف است، و 

کردید. من مثال هم غیر علی و معلولی باشد، توجه  تواند به نحویمولی 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 یمبه این جاروب مثال 
کنید این به آن نقطه باال ارتباط دارد، یعنی همه ما غیر از یمی یک جاروب را مشاهده هارشتهمثل این در واقع  است هاآنعلل 

کنیم ولی به لحاظ سیستم علی و معلولی ما به شکل یعنی یمبحث اصالت وجود که در نظر بگیریم که در کل پیکره اتحاد برقرار 
 هادرخت هاانسانشویم یعنی یمت خواهیم کرد، یعنی در یک نقطه با هم متحد به این سمت تا آن نقطه با همدیگر مالقا

ی هاشاخهسرها وابستگی علی ومعلولی به یناکنید یمبینید که احساس تفرق و جدایی یمهر 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 

شود شدت و ضعف علی و معلولی یعنی طولی علی و معلولی، یمرا 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 یزهممعلی و معلولی یعنی طولی غیر علی علی و معلولی است. در طولی غیر 
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دارد نه شخص کماالت را موجود برتر داشته باشد، لذا االن مثاًل انسان ما می گوییم انسان موجودی شدیدتر است از این کاغذ، 
ی خاص خودش را هاعلتت معنایش این نیست من شخص کماالت کاغذ را باید اینجا داشته باشم آن یک موجود دیگری اس

دارد یک رشته خاص است من هم یک رشته خاص هستم توجه کردید بله نوع این کماالت در من موجود است یعنی نظام شدت 
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 یممعلول نباشند  با هم مقایسه کردید که علت و
نباشند، ممکن است شدت و ضعفی هم نباشند و علت و معلول همدیگر نباشند. منتها در این چهار مدلی که االن توضیح دادیم 

قط همان را گفتیم در عرضی هم چی آنی ی شایع آن چیست، یکی طولی علی و معلولی است در توضیحات قبلی فهامدلآن 
که درجه وجودی است شدت و ضعفی نباشند یعنی علت و معلولی نباشند و شدت و ضعفی نباشند، مثال مورد شایع کثرت 
عرضی اینجا است شدت و ضعفی نباشد، علت و معلول نباشد. مورد شایع کثرت طولی چیست کثرت طولی علی و معلولی 

 ی یک مدل دیگر هم دارد کثرت عرضی هم یک مدل دیگر داردهست، ولی کثرت معلول

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

خواهیم بگوییم اجتماع نقضین است و افرادی که توجه ندارند همین برخی از کسانی که یمجهتشان 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  ه الف یا ب هست یا ب نیست. ما می گویم الف هم ب هست هم ب نیست، یعنی برایمنها باالخر 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.

 *؟؟؟

توانیم بگوییم خدا یمک عینیت وجود دارد ینید نفی را به کار بگیرید چون توایمتوانید 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

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

 توانیم بگویم انسان حق تعالی است حقیقتًا بعد فرمودید حق تعالی جامع همه کماالت استیم*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 

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

 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 دین هم یک نکته، یک نکته دیگر که عرض کنیم و از بحث تشکیک خارج بشویم شکل گیری مفاهیم متعدد فلسفی ا

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 

 ت و کثرتوحد
 یکی از مفاهیم بسیار برجسته در نظام تشکیک بحث وحدت و کثرت است، لذا در فلسفه ما یک بحث مستقل راجع

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 ینمکیک وجود خود اصالت وجود جزئش است، شما ** اشکال ندارد در تش
کردیم یمطرح می مختلفی که هامدلی وحدت را درست کرد اثبات کثرت به هاجنبهها ینااصالت وجود و اشتراک معنوی و 

سازند پس شما در دل نظام یمیکی سازند نظام تشکیمسازد و جمع این وحدت با کثرت با همدیگر چی یمجنبه کثرت را 
 شوید، یمشوید با مفهوم کثرت آشنا یمتشکیکی بامفهوم وحدت آشنا 

 وحدت متالئم با کثرت و کثرت متالئم با وحدت
برند وحدت یمر ی مشهور در فلسفه صدرایی شده و پیروان صدرا خیلی به کاهاگزارهاز جمله یکی از چیزهای که یعنی از 

شکیکی تت و کثرت متالئم با وحدت است، لذا می گویند وحدت در عین کثرت و کثرت در عین وحدت. در نظام متالئم با کثر
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 هاگزاره یی که عرض کردم در فضای منطق متعارف در واقع یکهاگزاره
ستگاه در بدو امر وحدت در مقابل کثرت است، واحد غیر از کثیر است، کثیر هم غیراز واحد است، ولی شما مطابق این د

س ما با چی آشنا است. پتوانید بگویید کثیر هم واحد 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 یمخواهیم مطرح کنیم فقط اشاره یمو معلول مفصل 

ه ل معلول، مرتبگوید مرتبه نازیمشا الله خواهیم رسید  کند. که حاال انیمعلت و معلول را در دل نظام تشکیکی تحلیل و معنا 
توانید متوجه بشوید یمگیرد خواهیم گفت. در نظام تشکیکی شما یمشود 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 
رسید ما می گوییم این به لحاظ مطالعه ما است نه اینکه نظام یمقطه بی نهایت که توجه کردید این کلمه شود. وقتی شما به نیم

 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 یی زد، اینجا یک نظام بسته شده و کامل شده داریم توجه کردید یک وضعیت بالفعل داریم ما اگر می گوهاحرف

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 رد. بحث ما این است آن نقطه اضعف مراتب االن موجود است، نه اینکه تی ضعیف وجود داهانقطهوجود دارد تا 

خواهیم بگوییم آن در بحث حرکت است در جای خودش باید حل و ینماین معنا  ترکوچک ترکوچکمعنا باشد که هی دارد 
دهد کدام موجود است و چرا یمظام نشان کنید این نیمفصل و توضیح داده بشود. توجه کردید بنابراین این نظامی که برخورد 

 خواهند باز دربحثهای علت و معلول باید تعقیب کرد، یمخواهد. 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 
توانید معنا کنید، یعنی از این به بعد شما هر بحث فلسفی ببینید یمی فلسفی را ذیل این هابحثست یعنی همه فلسفه صدرایی ا

امی شود در یک مراجعه ای به این نظام داشته باشید جوابش را بگیرید آنجا بدهید، مثاًل در همین ساختار قدم و حدوث معن
حادث چیست شما در این دستگاه می گویید گرچه انواع قدم و  دستگاه صدرایی قدیم چیست حادث چیست، قدیم چیست

توانیم یم حدوث داریم ولی آن که شاخص است. می گویید هر مرتبه ای مسبوق به عدم خودش هست در مرتبه قبل، مثاًل آیا ما
نحو زمانی، در بازده  بقاتی نه بهبگوییم کل عالم ماده نبوده و بعد بود شده است. بله کل عالم ماده نبوده و بود شده اما به نحو ط

مین جمله را هزمانی نباید این بحث را بررسی کنیم بله کل عالم نبوده و بود شده است، ما االن از بس در بستر زمان هستیم 
ک ید، یکنیم. نبوده و بود شده یعنی چی، یعنی در یکمرتبه ای بلکه در مراتبی شما خبری از عالم ماده اصاًل نداریمزمانی معنا 

بینید عالم ماده، حاال عالم مثال چی، عالم مثال هم مسبوق به عدم است یعنی یک مرحله ای است که عالم مثال نیست یمدفعه 
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 

 د مراتبی است. برد، قبل و بعیمکار 
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ها به لحاظ بیان مراتب هستی است، و ینایم و حکیم بود نه علما 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 

روید زمانهای قدیم چه خبر یمکنیم. مثاًل یملم تا خدا را دیروز عرض کردم در بستر زمان تعقیب چقدر است ما نظامات عا
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  یعنی وارد مراتب پیشین پیشین نه یعنی بحث زمانی نیست از بس ما پیش و پس و قبل و بعد را زمانی معنا کردیم

لق کرد چیست، ما اولین چیزیکه خلق خید اولین چیزی که خدا گوید یا علی می دانیمگردد یمجالب است وقتی رسول الله بر 
شود مراتب مختلف یمکرد یعنی به لحاظ زمانی، همین االن یعنی سیستم نظام هستی وقتی رسول الله از بستر زمان خارج 

رج نای زمانی است، خانه به مع رسد، این مبدأیمهستی  عنی به مبدأیکند دنی فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی یمهستی را طی 
مانی لذا زی هستی شده، گذشته نه به معنای گذشته هاگذشتهاز 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 
اظ مباحث شده بعد چی خلق شده، این قبل و بعدها، قبل و بعدهای امتداد زمانی نیست، قبل و بعد به لح می دانید چی خلق

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

فقط  شود، یعنی هر مرحله ای حادث حادث حادث استیمحاال برگردیم به بحث خودمان، قدم و حدوث اینجا معنا 
خواهیم ینم هابحثهای دیگر مثاًل قدیم زمانی داریم حادث زمانی داریم این یمقدقدیم 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 
 د. شود توضیح داده بشویمدل 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 
جودی که متغیر تغیر دارد و حرکت دارد ترین مرحله وجود است، ویفضعشود، 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  هانکتهنظام تشکیکی را آنجا پیاده کنید خیلی قشنگ خواهد شد و خیلی 
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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  سؤاالتاشیم، مثاًل میدانید یکی از عوالم داشته ب
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 اینجا هانکتهرود، خیلی یممرکب حقیقی باشد یعنی دارد رو به سویی کند اگر این یک یمکل 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 یمازد، یک پیکر را سیماست یا ما چه جور اعضا و جوارح ما در یک ترکیب واقعی یک پیکر را 

جود دارد آیا، یک نسبت واقعی و هاستارهپیوند واقعی بین موجودات گیاهان جانداران جمادات، عناصر، خاک هوا آتش سیارات 
وجود  بینشاندیگر است آیا موجودات عالم ماده با موجودات عالم مثال یک ترکیب حقیقی  سؤالیک بحث خیلی مهم است یک 

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

خودش چی جهان  یات بالمعنی االخص باید مطرح بشود آیا خدا یک فعل دارد، بله این یک فعل دری الههابحثها 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 است بر اساس نظام تشکیک ما به این مفعل یک فعل بسیار وسیع است، ولی یک ترکیب حقیقی دارد، یک واحد حقیقی 
شویم با توجه به بحث اشتراک معنوی وجود با توجه به بحث اصالت وجود، با توجه به بحث نظام تشکیکی ما یمنزدیک 

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 ینمد، من دارن

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

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

دهید، سنخ عوالم دیگر می دانید از سنخ عالم ماده نیست، من چون دعا مطرح کردم این را می گویم. یمکنید 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 یمی فلسفی خودم را داریم مثاًل نیت که هابحثخواهم از این باب وارد بشوم ما ینمآید، یمای به همه فضا 
 کنم یمسنخ عوالم مافوق است، من گاهی اوقات تصحیح 
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ب با آن شما فرض کنید وقتی کسی در درجات باالی وجودی قرار بگیرد همه این کارهای ما ترجمان و بازگردان متناس
کنید این نیتی یمکنید یا امامزاده دعا یمروید دعا یمکنید فرض کنید امام معصوم عرب بوده یمداشت مثاًل دعا  عالم راخواهد

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 
شود این یمکند بوی تعفن از او استشمام یممی گویند گاهی اوقات که انسان نیت بد چیست. مثاًل می گویی مالئکه، مالئکه 

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

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

زنم یمها بی حساب و کتاب است، االن حرفی که من ینازنیم 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 

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

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

اشید چون بپس یکی از فروعات و نتایجی که عرض کردیم بحث پیوند حقیقی اشیا بایکدیگر است اگر این نگاه را داشته 
تند در یک نگاه ر یک بحثی داریم می گوییم موجودات یا طبیعی هستند یا صناعی هسهستید مثاًل ما از این منظ هابحثدر این 

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

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

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

 الله الرحمن الرحیم بسم

 علی محمد و آله الطاهرینالحمد الله رب العالمین و صلی الله 

 مروری بر جلسه قبل

ود، بیشتر بحثمان در مسئله سوم راجع به دیدگاه صدر المتألهین از ساختار نظام هستی بود ذیل عنوان تشکیک در وج 
 مطالبی که در نظر داشتم عرض بکنم مطرح کردیم، یکی دو نکته را اضافه کنیم و وارد مسئله بعدی بشویم. 

 وجودهای ظرفیت
کنیم و بعد یمیک نکته این است که ما وقتی که کماالت را به نحو به شرط الیی در دامنه این نظام تشکیکی مشاهده 

شود از آن به عنوان یمها به نحو ال بشرطی در مراتب باالتر وجود دارد وقتی در مراتب باالتر به نحو ال بشرطی ینهمگفتیم 
شود. اسما الله یمکنند که در لسان دینی به عنوان اسما از آن یاد یموان کماالت وجودی یاد کنند. از آن به عنینمماهیت یاد 

نزلی قرار همان مجموعه کماالت موجود در ذات حق سبحانه و تعالی است. بله این کماالت مرحله به مرحله وقتی در مراتب ت
سازد. یعنی گونه گونه شدن کی هست، یمجاست که ماهیت گیرد اینیمگیرد وقتی حالت تفعیلی و به نحو به شرط ال شکل یم

سازد، ینمه بشرطی باشد گونه گون گونه گونه شدن مرهون تحقق کماالت به نحو به شرط الیی است واال اگر بخواهد به نحو ال
 د. چون در بستر یک کمال برتر، به نحو غیر ممتاز وجود دارد، به نحو غیر ممتاز از سایر کماالت وجود دار

اید از آن یاد پس اگر ما همین ماهیاتی که در مراتب پایین داریم بخواهیم در مراتب باال جستجو کنیم به عنوان اسما ب
روید باال در نقطه اوج یمروید باال یمثاًل شما که مهای وجود، یعنی یتظرفکنم یمکنیم من از این تعبیر از آن به فلسفه یاد 

ها را در لسانی دینی از یتظرفهای به شرط ال و برای مراتب هستی وجود دارد، آن یتماهکل دادن های بیکرانی برای شیتظرف
کند و یمها در بستر نظام تشکیکی تفصیل پیدا یتظرفکنند بله همان اسمای الهی و همان یمآن به عنوان اسمای الهی یاد 

توانید به تمام این موجودات بگویید اسمای الهی یمنگاه شما ک یسازد و لذا از یمهای به شرط ال یعنی موجودات را یتماه
اینجا مد نظر  یعنی تمام اشیا، این اشیا که در ی مألت ارکان کل شیءآلتمثل آن فقره ای که در دعای کمیل هست و به اسمائک 

های وجود یتظرفی آن هاپشتوانهدهد اسمای الهی یعنی یمها را چی سامان یتماهها مد نظر است، این یتماهاست همان 
کند و موجودات نظام هستی شکل یماست که تفصیل پیدا  هاآناسما و کماالت آن مبدأ هستی است  هاآنی هاپشتوانهاست، 

 گیرند.یم

 *چرا می گویند اسمای الهی
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حقیقی  ها همینجوری است چون ظرفیت غیر از حقیقتی است که دارای این ظرفیت است آن متنیتظرف**خود این 
در واقع  ی عرفانی که تحلیل کردند اسمهابحثوجود است این وجود دارای این ظرفیت است و لذا متماقی ازاسم است، در 

حث مطرح ی عرفانی باید این مباهابحثیعنی ذات به همراه یک جهت خاص، به همراه یک کمال خاص، حاال ان شا الله در 
 بشود. 

ی هااسمی اعتباری دارد، یک سری هااسمکنیم این انسان یک سری یمشما نگاه کنید راجع یک انسان اگر ما مطالعه 
توانید بگویید این علی است، فامیلی او این است یک عناوین اعتباری یمگیرید یمحقیقی و تکوینی دارد. مثاًل یک فرد در نظر 

لمی عیقی چیست مثاًل این شخص عالم است دانشمند است یعنی این ذات با جهت می گویید ولی عناوین حقیقی، عناوین حق
ست اآن مورد مطالعه قرار گرفته است این شخص قادر است یعنی این ذات با جهت قدرت در نظر گرفته این شخص مهربان 

ا بحث کنید وقتی راجع خدیماین ذات با جهت مهرش در نظر گرفته شده و هر چیز دیگر، شما راجع خداوند متعال که بحث 
ها اسما االسما است، یعنی یناها را آقایان می گویند اهل معرفت می گویند یناکنید ما این اسمای الهی که در قرآن داریم، یم
یم علکنیم یماد ییی است برای اسم حقیقی، اسم حقیقی چیست ذات پروردگار با جهت علمی لذا ما از آن به چی هااسمها ینا

کنیم ذات با جهت سمعی از آن یمی دیگرش، ذات با جهت ابصاری لذا باعنوان بصیر از آن یاد هاشعبهکنیم یا یمعالم یاد  یا
ها و کماالت حق تعالی و کماالت وجود یتظرفها یناکنیم یماد یکنیم ذات با جهت تکلم از آن به عنوان متکلم یمسمیع یاد 

 است. 

ها را می گوییم اسمای ذاتی الهی، وقتی این اسمای ینات به نحو ال بشرط موجود است و در نقطه ذات همه این کماال
ها نیست بدون طفره یناذاتی الهی بیرون می زند که بحث علیت ما همین است، بیرون زدن به نحو فرض کنید فیزیکی و شیمی 

کند یعنی یمدیگر به نحو به شرط ال دارد تحقق پیدا هی است، ولی ها بیرون می زند اینجا همان اسمای الیناو تجافی، وقتی 
های وجود و بسط اسمای الهی یتظرفبینید این بسط یمو شما  کماالت به شرط الیی آن شیء کماالت به شرط الیی، این شیء

جودات نظام دهد و لذا شما از این سو بحث را پیگیری بکنید از نگاه اهل معرفت همه مویمشکل  است که موجودات هستی را
های وجود هستند که این گونه بروز یتظرفی اسمای حق هستند، یعنی مظاهر و تجلیات هاجلوههستی مظاهر و تجلیات و 

کند یمهده دارد حق سبحانه و تعالی را مشا کند یعنی از این شیءیمذر گبیند چشم اعتبار دارد، یعنی یمکند و لذا هر چیزی یم
 ه الله این یک نکته، که فأینما تولوا فثم وج

 مراتب هستی و عوالم کلی و جزئی
ی دیگر هانکتهگفتم اجازه بدهید اینجا به عنوان یک نکته ممتاز عرض کنم جدا از  هابحثیک نکته دیگر که درالبالی 

ی این نظام تشکیکی وقتی مقایسه کردیم از یک توجه داشته باشید در نظام تشکیکی ما هانظامعرض بکنم این است ما وقتی 
نقطه نزدیک به صفر بالفعل داریم صفر منظور عدم است و نقطه بی نهایت داریم بالفعل االن عالم را پر کرده عالم پرپر است به 
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نهایت و یک وضعیت بسیار ضعیف که مثاًل در است کیپ در کیپ نظام هستی پر شده است یک وضعیت بی  مأل ترتیبی مأل
 شود ماده نخستین این بستر را اگر بخواهید نگاه کنید یک امتداد است. یمفلسفه گفته 

توانید اینقدر اینجا مرتبه مرتبه در نظر بگیرید و یماین امتداد از یک منظر قابلیت انقسام تا بی نهایت را دارد. یعنی شما 
کنید به لحاظ یک نگاه کلی به لحاظ یک نگاه کلی ما سه تا عالم از آن یمبدانید. ولی وقتی سرجمع نگاه هر مرتبه رایک عالم 

شود، عالم مثال یمآوریم عالم عقل، عالم مثال و عالم ماده ما وارد توضیحات آن نشدیم که عالم عقل ازکجا اثبات یمبه دست 
محسوس ما است، برخی مشهود و محسوس  شود برخی مشهود ما است، برخییمشود، عالم ماده از کجا اثبات یمازکجا اثبات 

خواستم بگویم در این پهنه نظام تشکیکی از یک منظر شما مرتبه به مرتبه مثاًل یمنیست چه جوری است من وارد این نشدم فقط 
شود اینجور نیست یموارد عالم مثال کند یمخود عالم عقل از مراتب بسیار متکثر تشکیل شده مثاًل آن نقطه ای که دارد گذر 

شود شباهت عالم مثال بیشتر یمیک دفعه مرزی داشته باشد وارد عالم مثال بشود. نه هی دارد از شباهت عالم عقل کمتر 
 کند.یمشود، شباهت به عالم عقل کمتر، از این طرف بیشتر بیشتر تا جایی که یک دفعه کاًل رنگ و بوی عالم مثال را پیدا یم

ها یناها ندهید یعنی االن بالفعل موجود است ما داریم یناهمینجور برای گذر از مرحله، این گذر را می گویم حالت مکانی و 
خواهیم یواش یواش بیاییم پایین منظور این نیست، منطقه گذر از عالم مثال تا یمکنیم نه اینکه االن از عالم مثال یمرا شناسایی 

باهت به عالم یش به عالم مثال زیاد است یک بهره اندکی از فضاهای مادیت دارد هی شهاشباهتست اول عالم ماده همینجور ا
شود فضایی که ما در عالم مثال داریم. لذا در قوس صعود یمشود، تا یمشود شباهت به عالم ماده بیشتر یممثال کمتر 

 همینجوری است. 

کنند یمگیرند، مربیان اخالقی تالش یمتحت تربیت اخالقی و سلوکی قرار حاال مثاًل از باب نمونه عرض کنم کسانی که 
گر همین سیستمی دی مشابهتش رابه عالم ماده کم کنند و مشابهتش به عالم مثال زیاد بشود. یعنی راه گذر از این عالم به عوالم

ی مثالی آن هابهرهقات مادی کاسته بشود تا است که اینجوری پیاده شده یعنی به تدریج باید از مادیت آن کاسته بشود از تعل
عود ادامه صبیشتر بشود. اگر قرار است این شخص مثاًل وارد علم عقل بشود همین وضعیت وجود دارد تا این سیر به نحو قوس 

 پیدا کند. 

لم مثال، عا بنابراین در خود کلمات آقایان اهل معرفت هست عوالم جزئی داریم و کلی، اینکه ما می گوییم عالم عقل
صا و دریافت است، اگر بخواهیم وارد جزئیات عوالم بشویم بسیار بی شمار است و چه بسا قابل اح عالم ماده، این عوالم کلی

 فراوانی هست. این یک نکته،  فهمیم که اینجا عوالمیمما نباشد ما فی الجمله یک چیزی 
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 نمودارهای نظام هستی
 وارنمودار مخروط

خواهم به آن اشاره کنم بحث نمودارهایی است که ما از نظام هستی کشیدیم یادتان هست ما یمفقط نکته دیگری که 
گر منظر وحدت نظام هستی را به شکل مخروط وار تنظیم کردیم یعنی اگر از منظر وحدت و کثرت بخواهید نگاه کنید، شما باید ا

به طرف پایین باشد اما اگر از نظر  اشقاعدهباال باشد و کشید رأسش به طرف یمو کثرت بخواهید نگاه کنید یک مخروطی 
ف به طرف باال است و رأس آن به طر اشقاعدهشدت و ضعف وجودی بخواهید نگاه کنید این مخروط برعکس است یعنی 

 پایین است 

 وارنمودار دایره
ی اهل معرفت هاکتابباشد  ترواضحنمودار شاید از یک جهتی  های دیگری هست برای اینکه اینیدنکشیک تصویر 

م یی شکل گرفته به ناهاکتابخواهند آن مفاهیم را تصویر کنند خصوصًا در آثار عرفا زیاد است مثاًل یمرانگاه کنید خیلی بادایره 
کنیم خودش یمه ها را از دایره استفادینانظامهاییکه در عالم هست، چرا  هایی برای توضیح دادنیرهداالدوائر یعنی ترسیم  انشاء
وجودی  یی دارد، به شکل دایره بخواهیم ترسیم کنیم شما اگر بخواهید به لحاظ شدت و ضعف وجودی، شدت و ضعفهانکته

ست، اگر یک بازگردان دیگری که دارد همان اندکی کماالت و انباشتگی کماالت است، این شدت و ضعف وجودی به این معنا ا
 خواهد بود. بخواهید تصویر بکنید به این شکل 

ترین مرحله وجودی این را عالم مثال در نظر یفضعمثاًل این را اگر عالم ماده در نظر بگیرید به شکل یک نقطه یعنی 
شود عالم اله، یمگیرید من تصویرم اینجور است من می گویم اینجوری، به این سبکی یمگیرید این را عالم عقل در نظر یم

گیریم یمرود نقطه بی نهایت یعنی از فضای بیکرانی که در نظر یمزنقطه بی نهایت به طرف یک نقطه توجه کردید یعنی عالم اله ا
گراید، آنجا کماالت بی یمگراید به طرف در واقع اندکی کماالت یمرود. یعنی به طرف ضعف یماز آن به طرف یک نقطه 

نظر شدت و ضعف وجودی معالم ماده، اگر بخواهیم از شود تا می رسدبه یمنهایت است ولی این کماالت هی محدودمحدود 
 بحث را پیگیری کنیم از نظر انباشتگی کماالت بخواهیم در نظر بگیریم یک چنین تصویری داریم 

یم بحث را اما اگر ازمنظر در واقع تفصیل و عدم تفصیل بخواهیم بحث را پیدا کنیم، از منظر وحدت و کثرت را بخواه
شود. یعنی شما باید این نقطه را حق تعالی لحاظ بکنید، و بعد عالم عقل تفصیل یافته تر است، یماین پیگیری کنیم معکوس 

شود و لذا عالم ماده یمعالم مثال تفصیل یافته تر است، عالم ماده تفصیل یافته تر است، یعنی یک نقطه است که مفصل 
اندکاکی انباشته در نقطه واحد اینجا باید نشان داده بشود این  یترین مرحله کماالت حق است. کماالت به نحو اندماجیلیتفص

 سبکی 
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 اینمودار استوانه
شود مطرح کرد، یک چیز دیگری که خودم میل دارم اینجوری یمبنابراین برای بیان نموداری مسئله این دو تا سبک را 

شود تغییراتی در آن داد این یمیعنی به این معنا البته  تفسیر بشود این است که ما به شکل در واقع استوانه ای این بحث را بکشیم
ینجا عالم عقل اگر حق تعالی باشد با مجموعه کماالتش گر چه باز باید آن دو تصویر را مراعات کرد، شما به این شکل مثاًل ا

عنی از یک جهت اینجا هست. ییعنی همه چیزهایی که اینجا وجود دارد در یک مرحله تنزلی با ویژگیهایی که آنجا نشان داده شد 
شود در نظر گرفت، گرچه هر یک از این یمنشود بی نهایت حالت مخروطی ازیک منظر ینمکیپ همدیگر هستند  اشهمه

کند که کماالتی که اینجا هست همین جا هم هست وقتی یمکند اینجا دارد القای این معنا یمتصاویر القای یک سری معانی 
ت بله اگر از د این کماالتی که اینجا هست اینجا هم هست، کماالتی که در عالم ماده هست اینجا هم هسآییمدر عالم مثال 

جا هست حیث تفصیل نگاه کنید بازمی شود این اگر از جهت شدت و ضعف نگاه کنید این ولی از حیث اینکه کماالتی که این
 ها است یناهاست روابط ینامسئله را تصویر کنیم و توانیم در واقع یم همان باال بود آمد پایین به این سبک ما

لق کرد برای اینکه مثاًل ما در یک روایتی داریم که امام صادق علیه الصاله و السالم فرمود خداوند متعال عالم ماده را خ
شما از  کرد تا شما از عالم مثال باخبر بشوید، ملکوت عالم ناسوت را خلق کرد تا از ملکوت باخبر بشوید ملکوت را خلق

ها که از همان حقیقت نازل شده ینیتعجبروت باخبر بشوید جبروت را خلق کرد تا شما از عالم اله باخبر بشوید به دلیل همین 
 ها نازل شده از مراحل باال است لذا مراعی و مظاهر و آیات مراتب باال است. یناو این عینیت در عین غیریت چون تمام 

ت الله واقعی الم را می گوییم مثاًل آیات الله است اگر مثاًل بر فرض آیت الله اصطالحی نشدیم آیچرا موجودات این ع
شوید این مرئایت شکل بگیرد این نظام تشکیکی یمکه هستیم همه شما آیت الله هستی یعنی مرأت و نشانه خدا، چی باعث 

ها را خوب توجه کنیم معلوم خواهد شد چرا ینادارد  وجود دهد. اگر نظام تشکیکی و روابطی که اینجایماین معنا راتوضیح 
برید به حقیقت برتر آن، اگر به آنجا برسید به حقیقت یمکنید پی به گونه ای پی یمشما این موجود نازل شده در این حد را نگاه 

گذرد و لذاست که در یمالی برتر آن حتی آنچه در عالم ماده هست یک گزارشی و یک خبری است از آنچه در حق سبحانه و تع
شوند کلمات الله، ببینید کالم و کلمه خاصیت آن اظهار مافی الضمیر است یمتعبیرات قرآنی موجودات نظام هستی چی نامیده 

زنیم این کلمه و کالم ضمیر و یمرف حشود وقتی ما ینمها آشکار یناچیزهایی در باطن ما هست تا وقتی حرف نزده باشیم 
رآن دارد این کلمه الله است کلمه خدا است قیه مثاًل حضرت عیسی در آیه آکند. چرا خداوند متعال در یمباطن انسان را آشکار 

ه کلمات الل منتها کلمه اولیای خدا هست. کلمات الهی و بعد در آیات دارد در روایات هم تفصیل دارد که همه موجودات عالم
 هستند وکل هستی کالم الله است دقت داشته باشید و ما 

اگر مثل قرآن می گویید کالم الله این کالم الله تدوینی است، که انعکاسی از کالم الله تکوینی است. و یکی از معانی 
د در نظام هستی کند این است که همه دانشمندانی در واقع دارنیمجدی که برخی از بزرگان مثل حضرت آقای جوادی پیگیری 

کنند، منتها جستجوگران کالم الهی دو سنخ یمکنند. یعنی کلمات الله دارند جستجو یمکنند دارند در باب کالم خداکار یمکار 
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کند بعضی درکالم تکوینی و یک بحث خیلی زیبای تفسیری وجود دارد که اگر کسی در یمهستند بعضی در کالم تدوینی کار 
فهمد چرا به خاطر اینکه کالم تدوینی ناظر به کالم تکوینی است و کالم تکوینی هم یمد هر دو تا را بهتر هر دو وادی کار بکن

 ها هستیم. ینامطابق کالم تدوینی است اگر ما قائل به عصمت و 

فسر عالی تواند میماگر فضا به این شکل است لذا کسی که مطالعه بکند در کالم تکوینی به همراه کالم تدوینی این هم 
ها دادوستد با یکدیگر دارند و اساسًا یکی از مبانی اساسی نیاتواند کاشف عالی تری برای نظام هستی باشد و یمتری باشد هم 

ام هستی علم دینی همین نکته ای است که االن عرض کردیم یعنی توافق زبان تکوینی با زبان تدوینی. در هر صورت چرا نظ
ها همان کماالت ال بشرطی بود که یناشود چون همه یمر ساختار نظام تشکیک قشنگ این معنا فهم شود دیمکالم الله گفته 

خواهیم کماالتی یمشود به دست آورد. مثاًل ما اگر یمی زیباتر دیگر اینجا هانکتهبه شکل کماالت به شرط الیی درآمده و چه 
کماالت او، دوم  ریم دو تا کار را باید همزمان انجام بدهیم یکی حفظکه در این عالم ماده هست، از اینجا به کماالت حق پی بب

 سلب نقایص او، دقت داشته باشید. 

خواهیم ازکماالت به شرط الیی به کماالت ال بشرطی برسیم چکار باید بکنیم بایدکماالت را حفظ بکنیم یمببینید ما اگر 
ش همین است ه است، در بحث دین که ما مسئله تنزیه را داریم معنایبه شرط الیی آن را باید حذف کنیم، این همان بحث تنزی

خواهیم علم را برای خداوند ثابت کنیم این علم ما مرآت و آینه ای برای علم خدا است چکار یمآقا ما علم داریم بله، خوب ما 
شود تنزیه، یک بحثی یمحذف کنیم این باید بکنیم باید اصل کمال یعنی اصل هویت علم را نگه داریم به شرط الیی آن را باید 

غلط است  دارد تشبیه و تنزیه در نگاه اهل معرفت تشبیه در دل تنزیه درست است تنزیه در دل تشبیه درست است تنزیه محض
توانید بگویید خدا همین یمکنید یمتشبیه محض هم غلط است. یعنی شما که اینجا نشستید کماالتی که از اشیا مشاهده 

ی سلبی آن یعنی به شرط الیی آن هاجنبهخدا این کماالت را ندارد به لحاظ  توانید بگوییدیمشود تشبیه یمت را دارد کماال
 شود تشبیه و تنزیه یم

ها به اندازه سعه کماالتش مرآت حق است، نه ینابنابراین اگر این موجودات عالم مرآت حضرت حق هستند هر یک از 
کنم یمدارم عرض  هابحثه شرط الیی را باید حذف کنی تا این مرآییت صورت بگیرد منتها در دل همین به جنبه به شرط الیی، ب

اندازه کمال  ها متعدد هستند، هر کسی بهینهآها مختلف هستند مظاهر مختلف هستند، ینهآمنتها مرائی مختلف هستند، یعنی 
یک درخت به اندازه خودش یک انسان به اندازه خودش همین  دهد، یک سنگ به اندازه خودش،یموجودی خودش حق را نشان 

انسان را شما بروید باال ما راجع به اندیشه امامت و انسان کامل و معصوم این نگاه را داریم که انسان آینه تمام عیارحضرت حق 
ست. توجه کردید یعنی است چرا چون درست است که انسان کامل یک به شرط الیی دارد ولی به شرط الیی آن خیلی ضعیف ا

رسید در بیانات رسول الله هست اول ما خلق الله نوری توجه کردید که آن یماندکی حذف نقص شما به حق سبحانه و تعالی 
خواهد بگوید در نظام تشکیکی حقیقت انسان کامل همان حقیقت نازل شده درمرتبه اول از نقطه یمحقیقت انسان کامل است 

 ت است.از آن حقیقت بی نهای
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 *؟؟؟

 دهد یک چیز ستیمها نشان ینا**

 *؟؟؟

خواهم این را بگویم یمشود. یمعدد مطرح شود با بیانات متیمیکی  اشهمه**در واقع عقل و نوری و آن حقیقت انسان 
ها را معنا کنید بحث آیات الهی بودن، بحث مرائی، یناتوانید قشنگ یمشما در همین نگاه بحث انسان کامل در نگاه تشکیکی 

د و به این مظاهر و کیفیت مظهر بودن آن بشرط الیی که اصل آن حقیقت را داشته باشد ولی به شرط الی آن را باید حذف کنی
ن هد شد. باتوجه به ایها معنا خوایناشبیه و تنزیه و مثال دهد در دل همین بحث تیمترتیب دارد کمال حق سبحانه تعالی نشان 

 کنیم مسئله سوم بحث تشکیک بود تشکیک در وجود بود و تمام شد.یمیی که کردیم ما مسئله سوم را تمام هابحث

 *؟؟؟

 کند برود در بستر زمانیم**این دارد حرکت 

 *؟؟؟

 **نظام هستی اینجوری یک تحلیل بیکرانی االن داریم چهار خط و یک نقطه اینجا داریم

 *؟؟؟

شد کار ما، یمها که حق فرض کردید حق اینجوری است منتها این خراب یناباید بگذرد شما  هابحث*یک مقدار *
شد، یعنی اینجوری نیست حق تعالی در عالم ماده حاضر نباشد، در عالم عقل حاضر نباشد، یمبرای نشان دادن بحث خراب 

خواهد چه جوری با اینکه حق حاضر است خلق هم حاضر است، یمی سختی هابحثها ینادر عالم مثال حاضر نباشد منتها 
 خورد در عین حال شما موجوداتینمو چه جوری بی نهایتی حق هیچ به هم 

 *؟؟؟

 **اشکال ندارد خود آن به حسب خودش بی نهایت است

 *؟؟؟ لوله نهایت دارد تا اینجا آمده

گیریم اینجوری است ولی ممکن یمرا در پهنه بیکران در نظر  به این سمت ما چون این نقطه اشهمهرود یم**اینجوری 
است اینجوری باشد نه ممکن است حتمًا اینجوری است. منتها ما در این پهنه بیکران االن عالم ماده را داریم االن عالم مثال را 
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کشیدم اینجوری یمه این خط را داریم لذا ما در مقایسه با بی نهایت با این عوالم چه جور باید تصویر بکشیم همان وقت ک
 کرد به همین خاطر این تصویر را به این سمت در نظر گرفتیم.یمبکشم منتها دردسر ایجاد 

 علیت
دو سه  خواهیم واردش بشویم امید است در اینیمشویم مسئله چهارمی که یمخیلی خوب از بحث تشکیک خارج  

 جلسه بتوانیم دست کم امهاتش را مطرح کنیم بحث علیت است. 

 مقدمه
ه کمن ابتدا یک نکته ای راجع بحث علیت عرض بکنم بعد وارد مسائلش بشویم، بحث علیت در میان اندیشمندانی 

میان متکلمین فالسفه از  در ندارم. هابحثخواهند بپذیرند من کاری به این ینمها علیت را یلیخشود که یمگاهی اوقات گفته 
ده باشید اصل علیت را که یک اصل فطری و بدیهی است پذیرفتند حتی شما گهگاهی شاید شنی شانهمهقدیم تا جدید عرفا 

ت توقف، اصل عرفاعلیت را قبول ندارند این حرف کاماًل نادرستی است اصل قانون علیت همه آن را پذیرفتند، قانون علیت چیس
کنند یعنی توقف الف بر ب به گونه ای که اگر ب نباشد الف نیست. توجه کنید اصل قانون علیت یمهمه قبول آن روحی که 

 م کرد. چون برداشتهای متعدد هست بعد عرض خواهم کرد دو تا رویکرد وجود دارد بعد چند تا تحلیل وجود دارد عرض خواه

ار هی است توجه کردید منتها تحلیل علیت بسیار دشواصل قانون علیت مورد پذیرش همگان است یک اصل فطری بدی
گوید اصل قانون علیت بدیهی است، ولی تحلیل یماست، این عین کالم صدر المتألهین است آدرسش را اینجا نوشتم ایشان 

 د ته عرض خواهم کری مختلف صورت گرفهانگاههایی که در یلتحلآن بسیار دشوار است که ما ان شا الله بحث از این 

ر فلسفه دبنابراین این نکته به عنوان بحث مقدماتی داشته باشید بحث علیت و معلولیت بسیار بحث قدیمی است یعنی 
 ها تا جاییکه سراغ داریم مسئله تفکر و اندیشه را بحث علیت مطرح بوده در فضای فلسفه اسالمی وقتی فلسفه یونانینایونان و 

یی که هانگاههای دینی که وجود داشت نه به ینهزمترش پیدا کرد به دلیل در واقع پیش منتقل شد بحث علیت خیلی در واقع گس
شود یعنی بحث خدا و خلق در دستگاه علیت قشنگ می شودمعنا بشود. طرح علیت که آمد در یمدر بعضی فضاها مطرح 

ما معتقدیم باید کسانی که در این فضاها  ی بسیار عمیقی لذاهابحثبینید اینقدر بحث، یعنی یمفلسفه اسالمی خیلی رشد کرد 
رسم عرض خواهم یمکنند با حکمت متعالیه باید آشنا باشند مسائل بسیار زیادی در مسئله علت مطرح شد، ان شا الله یمکار 

 کرد. 

االن دارند  ما در نگاه متعارف نگاه متعارف نه نگاه عموم، حتی در نگاه عموم در نگاه متکلمین، در نگاه دانشمندانی که
بینند ولی در بحث فلسفه اسالمی در حکمت متعالیه علت بررسی یمها علت همه را یک جور یزیکدانفکنند در نگاه یمفکر 

ها را یمتقسمختلفی شده یعنی همه یک نقش تأثیرگذاری راندارند. سهم چیزهای مختلف از منظر علیت متفاوت است لذا انواع 
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و اثرگذار است،  مؤثرها ینات غایی، علت مادی، علت صوری، علت اعدادی علت حقیقی واقعًا کردند مثاًل علت فاعلی عل
شود مثاًل رسیدیم عرض خواهم کرد یک چیزی که حالت اعدادی دارد یماین غفلت از این زوایا موجب مشکالتی در مسئله 

 مؤثری بسیار وسیع و هادقتشتباه بزرگ است این خواهد علیت داشته باشد و این ایمکنیم که خدا یماین را مثل علتی فرض 
در فلسفه اسالمی صورت گرفته و لذا بحث علت و معلول در فلسفه اسالمی خیلی متورم و وسیع شده، خوب این را به عنوان 

 مقدمه مطرح کردم، 

 اصل قانون علیت
رح اصل قانون علیت است، اصل قانون ای کردیم ط خواهیم مطرح کنیم که اشارهیماولین بحثی که بعد از طرح مقدمه 

کنم. اصل قانون علیت همین نکته ای که عرض کردم یعنی توقف شیئی یمعلیت چیست دو تاگرایش در آن وجود دارد که عرض 
کنم به دلیل دو گرایش این ادبیات را یمدوم نخواهد بود. همین که عرض  اول نباشد شیء دیگر، به گونه ای اگر شیء بر شیء

شود. این اصل قانون علیت است که همه قبول دارند، یمجمله اولی بهتر معنا  دانم، آن دو تاگرایش که گفتم باز اینینم کافی
کنند دقت داشته یمرا به لحاظ فطری این را قبول دارند حتی اگر به ظاهر انکار بکنند، عماًل دارند آن را اج هاانسانیعنی همه 

 باشید، 

ون اگر چقانون علیت را اگر شما قانون علیت را فقط تنها گروهی که با قانون علیت مخالف هستند سوفسطایی هستند 
زنم بر چه اساسی مگر من قانون علیت را قبول یمشود خورد به خاطر این من دارم حرف ینمشما علیت را برداری هیچ تکانی 

عنا ارتباط علی و معلولی برقرار است. قا کننده یک معنا است، بین آن لفظ و مزنم یعنی این حرف من الیمدارم که دارم حرف 
قانون علیت را قبول دارم عین قانون توقف،  هازدنین تفکرات من و بین این حرف اکنم که بعدًاحرف بزنم، چون بین یمچرا تفکر 

ن بر معانی متوقف است معانی بر اندیشیدن متوقف ی مهاصحبتهمیدم که فخواهم ریشه علیت را اینجا در بیاورم یعنی من ینم
اندیشم پس هستم. یعنی این اثر من است من که علت یمگوید من یماست اندیشه بر من متوقف است مگر دکارت نیست که 

مثاًل تمام شود کرد، و اگر قانون علیت نباشد ینمرا  هااستفادهاین اثر هستم پس هستم اگر قانون علیت نباشد هیچ یک از این 
ها از هم خواهد پاشید، قانون علیت به معنای حقیقی کلمه انکارش فقط توسط یناروابط هم طبیعی هم اعتباری همه 

گیرد یعنی کسانی که اصل معرفت را قبول نداشته باشند. واال اگر سوفسطی نباشد انسان قانون علیت را یمها قرار ییسوفسطا
فا این رادارند چی مختلط است رویکردها و د متکلمین این را دارند، فالسفه این رادارند عرپذیرد عموم مردم این رادارنیم

کنند اکثری حتی دانشمندان یمخواهم عرض کنم مثاًل تحلیلی که متکلمین یمها رادر یک نکته جداگانه یلتحلها. من یلتحل
تعالیه مفسلفه مشاع را عرض خواهم کرد تحلیل حکمت  تجربی هم همین تحلیل را قبول دارند عرض خواهم کرد. تحلیل فلسفی

 را توضیح خواهم داد. 
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 دو رویکرد درباره علیت
خورد یمها گره یلتحلها با ینااصل قانون علیت اینجوری است اما آن دو گرایش را عرض کنم اینجا یک گرایش این است 

قتی الف وبر الف متوقف است می دانید یعنی چه یعنی تا  که بعدًا هست. یک گرایش این است که شما که می گویید مثاًل ب
کند یعنی چی یعنی اگر الف آمد و به آمد دیگر نیازی به بودن الف یمآید. خوب دقت کنید توقف را اینجور معنا ینمنیاید ب 

رویکردی دارد،  گوید ب در صورتی است که الف هست ولی چه برداشتی چهیمنیست، بله این را قبول دارد اصل توقف را 
ن را ضروری برداشت و رویکردش این است که من اگر گفتم الف نباشد ب نیست، یعنی الفی باید بیاید تا ب باشد، اما معیت آ

 بیند دقت کنید این نکته را ینم

ی به داند دقت کنید اصل توقف قانون علیت است، حاال این اصل توقف یک وقتیماما رویکرد دوم توقف را همین االن 
شود که الزم نیست توقف بالفعل همین االن باشد. ولی اصل روی توقف هست مثاًل شما باید دیروز این یماین شکل مطرح 

تاد، این را توجه داشته کار را کرده باشید که امروز این اتفاق بیافتد، اگر مسئله دیروز نباشد مسئله امروز اتفاق قطعًا نخواهد اف
کند در روی اصلی یمگوید توقف بالفعل است، یعنی االن ب بر الف توقف دارد، خیلی با هم فرق یم باشید، ولی رویکرد دوم

اول و برداشت  مسئله باهم توافق دارند آقا ب بر الف توقف دارد، جوری که اگر الف نباشد ب نیست، اما مواظب باشید آن نگاه
گوید. یموز اگر نباشد حوادث امروز نیست. اینجوری ادث دیرگوید حویمگوید جوری که الف نباشد ب نیست یعنی یماول 

شود االن باید باشد این معلول خودش را به آن تکیه بدهد یمعنوان پایه حساب  گوید که آن چیزهایی که بهیمولی این دومی 
است اگر بحث مقدمه را وم بنابراین این مطلب دکند در فضای یمدقت کنید یعنی تکیه بودن این توقف را چه جوری برداشت 

شود مطلب دوم. مطلب دوم طرح اصل قانون علیت که اصل توقت است و دو تا برداشت و گرایشی یممطلب اول را بگوییم این 
عواها که در این بحث وجود دارد من خدمتتان عرض کردم. این مطلب سوم که تحلیل قانون علیت است و اینجاست که محل د

 اینجا است. ه آراءو گفتگوها و نزاع معرک

 *؟؟؟

شود حفظ کرد ینمبیند که علت به همراه معلول باشد قطعًا این معنا را ینم** بله عالوه بر آن که می گویید آن اولی الزم 
 . شود در معنای دوم حفظ کردینمدر معنای دوم. توجه کردید آن معنا با آن برداشت 

 تحلیل قانون علیت
مطلب سوم راجع تحلیل قانون علیت است و عرض کردم اینجا محل دعوا و گفتگو است. من سه سطح از تحلیل علیت 

کنم ولی سطوح مختلفی از علت مثاًل خود آقایان عرفا یک تحلیل بسیار قابل تأملی از علیت دارند که تحت یمرااینجا مطرح 
ها بد برداشت یبعضکنند خود صدرا این جمله را دارد، یمسفانه فکر ها متأیبعضشود. یمعنوان تجلی تطور، تشأن مطرح 



190 
 

کنند وقتی وارد نظام عرفانی شدند، چون بعضی جمالت ظاهرش این است، علیت نه مثاًل نگاه کنید این هیوم یمکنند فکر یم
مثاًل اهل عرفا تحلیل کالمی را  گوید این نیست اصاًل. قانون علیت آن اصل قانون علیت این تمام شده است. بلهیمهمین را 

شود این یمازعلیت قبول ندارند تحلیل فلسفی را هم قبول ندارند حتی تحلیل بر اساس نظام تشکیکی که صدراروی آن متمرکز 
ف شأن توقف بر ذی شأن دارد. تجلی توق هاآنرا هم قبول ندارند. نه اینکه اصل توقف را انکار بکنند، خیلی واضح است در نگاه 

بر متجلی دارد، متجلی له توقف بر تجلی و متجلی له دارد. اصل قانون علیت پذیرفته شده است، اصل روابط سببی و مسببی 
 پذیرفته شده است، بحث واسطه و ذی الواسطه پذیرفته شده است. 

و خیلی گسترش پیدا کنند مورد قبول نیست و متأسفانه این خیلی شایع است یمتحلیلی که متکلمین و فالسفه از علیت 
 هابحثدانم با فلسفه عرفان چقدر آشنا هستید در این ینمشود مطرح کرد. یمکرده است فکر کرده عرفان هر چی به هر چی 

 هم راه پیدا کرده است. 

ها را سه سطح دانست سطح اول تحلیل، سطح دوم یناشود یمکنم که در واقع یممن سه تا تحلیل از علیت مطرح 
م امروزین به و سطح سوم تحلیل. سطح اول از تحلیل نگاه عمومی به قانون علیت، نگاه کالمی به قانون علیت و نگاه علتحلیل 

ها یک نگاه واحد دارند. یعنی قانون علیت یناقانون علیت است. علم که می گویم فضاهایی که االن متعارف است یعنی همه 
 فهمند. این چیست، یماینجوری  را

 طح اولتحلیل س
شود. یم این نگاهی که به علیت وجود دارد این است که اگر چیزی نباشد و بعد متحقق بشود، در این بستر علیت فهم

توجه بال مرجح  اگر یک چیزی نباشد و بعد بود بشود، با توجه به اصل بدیهی استحاله توجه بال مرجح قطعًا علت دارد. استحاله
عین  تی یک چیزی به حسب ذاتش موجود بودن عین ذاتش نباشد، چنانچه معدوم بودن همرا توضیح بدهم ببینید اگر یک وق

تواند نباشد. اگر چیزی اینجوری باشد که در برداشت یمتواند باشد یمتواند نباشد. یمتواند موجود باشد یمذاتش نباشد یعنی 
فهمند در جایی که نباشد و بود بشود. یک چیزی یمجا سطح اول، یعنی عمومی، کالمی، فضایی که امروز وجود دارد این را در ک

 فهمند. یمنباشد و بعد محقق بشود، در چنین فضایی 

خوب یک چنین چیزی موجودیت عین ذاتش نیست، اگر موجودیت عین ذاتش باشد همیشه موجود باشد. اگر معدومیت 
ه است. حاال که خودش به حسب ذاتش یک چنین عین ذاتش باشد باید همیشه معدوم باشد در حالیکه این نبود و بود شد

وضعیتی دارد اگر بخواهد به حسب خودش به طرف موجودیت یا معدومیت برود این ترجح بال مرجح است. ترجح بال مرجح 
یعنی از پیش خودش با اینکه هیچ اقتضایی ندارد ناگهان به طرف موجودیت جهش پیدا بکند، به طرف معدومیت جهش پیدا 

نی یک چیز خنثی بدون دخالت هر امر دیگری یک دفعه متحول بشود، این فقط در اینجا نیست در بحث دیگر هم بکند. یع
شود این ماده لخت اگر بخواهد خودبخود که حالت ذاتی آن یمهست. مثاًل در بحث عالم ماده آن ماده لخت که در نظر گرفته 
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کند این بدون دخالت عامل بیرونی امکان پذیر نیست. اگر ایجاد همین لخت بودن است اگر خودبخود بخواهد موجه ایجاد ب
های دیگر حاصل بشود. یتوضعموج یک وضعیت درونی بود بنابراین چرا در این وضعیت این موج حاصل شده است، باید در 

دیده ای نبود االن کنیم. یک چیزی نبود پیمباید عامل بیرونی باشد، ما این را راجع اصل موجودیت و معدویت داریم مطرح 
متحقق شده است. باتوجه به استحاله ترجح بال مرجح یعنی بدون عامل بیرونی یک دفعه این رجحان به طرف وجود یا عدم 
داشته باشد، محل بحث ما رجحان به طرف وجود داشته باشد این محال است، چون این محال است پس حتمًا چیزی که نبوده 

 . و بود شده نیاز به علت دارد

گوید این چیز را نداشتیم االن یممتکلمین می گویند اندیشه عمومی همین است االن اندیشه عمومی از علیت چیست، 
خواهد این نگاه کالمی است، یمتواند محقق بشود، حتمًا علتی ینمخواهد. از پیش خودش یمبه وجود آمده، پس حتمًا علت 

کنند. اگر اینجوری معنا یملمی همین است یعنی علیت را در این بحث تحلیل این نگاه عمومی است، نگاه متعارف فضاهای ع
ویم گاساسی شما پیش روی خواهید داشت. یکی مسبوق به عدم زمانی است دقت کنید این که می  مؤلفهکردیم آن وقت چند 

هه زمانی نیست، در برداشتهای فضاهای امروزی هم حتمًا نظام علی و معلولی اگر بخواهیم قبول کنیم در بستر زمانی یعنی یک بر
بوده االن اهد. چه عاملی باعث شد که اینی که قباًل نخویمبعد هست. اگر یک برهه زمانی نیست بعد هست این یک عاملی 

شود این یمگوید چیزی که نبود نبود یک دفعه بود یممحقق بشود. یعنی ذهن اگر سوفسطایی نباشد ذهن انسان به نحو فطری 
ی هانگاهاست،  ی کالمی همینهانگاهی عمومی همین است، هانگاهنیاز به علت دارد یک عاملی باعث شده که این محقق شده، 

ی متعارف علت و هانگاهمسبوق به عدم زمانی یعنی ما در  مؤلفههمین است پس یک  شانهمهعرض کردم متعارف امروزین 
 بینیم یمل را در بستر زمان کنیم. دقت کنید، علت و معلویممعلول را در بستر زمان نگاه 

 مالک نیازمندی معلول به علت
شود که متکلمین این را بارز کردند ممکن است مردم تفصیلش ندهند یا در یمث پیدا یک چیز دیگری که دل این بح

دی معلول به فضاهای امروزی تفصیل ندهند ولی متکلمین این رابازکردند این است که اگر در همین بستر فکر بکنید سر نیازمن
مین ههم مسبوق به عدم باید باشد و هم  علت چیست، مسبوق به عدم بودن یعنی حدوث، حدوث یعنی نبود و به وجود آمد.

گردید می گویید این نبود و بود شده این یممسبوق به عدم بودن علت نیازمندی به علت هست، چرا شما دنبال یک عاملی 
حدوث، حدوث یعنی نبود و بود شده است، حدوث که منظور حدوث زمانی است که نگاه غالب همین است پس حدوث سر 

 نیازمندی است، 

 عدم نیاز معلول به علت در مرحله بقا
یک نکته دیگر بگویم خیلی اثرگذار است و خیلی محل دعوا شده است. در این نگاه به علیت وقتی علت بیاید و معلولی 
را ایجاد بکند دیگر معلول در مرحله بقا نیاز به علت ندارد. خیلی تأثیرگذار است این بحث متکلمین تصریح کردند این معنا را 
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می گویند االن فرض کنید که عموم مردم که می گوییم منظور یک وقت خودتان را استثنا اندیشند مثاًل یمعموم مردم اینجوری 
کنید اگر مبدأیی باشد مارا ایجاد کرده ما خودمان هستیم. یم نکنید. همین فضاهای متعارف االن شما هیچ احساسی به مبدأ

داند حدوث، یعنی نباشد یمدی معلول به علت را چی کند چون نیازمنیمیعنی در مرحله بقا چرا یک متکلم این اندیشه را پیدا 
و بود بشود. مراحل بعدی که نگاه کنید بود بعد از بود است. وجود بعد از وجود است هست هست کاری به علت ندارد، علت 

ی مشهوری هم اهمثالشود. یمآمده ایجاد کرده تمام شد رفت، دیگر نیازی به علت ندارد. یعنی در مرحله بقا بی نیاز از علت 
 برایش وجود دارد. 

زدند به بنا و بنا یعنی یک ساختمان یمول مثال بزنند مثال به چی خواستند از علت و معلیممثاًل در لسان متکلمین وقتی 
ی اکثری به نسبت خداوند با مخلوق همین هانگاهانید دگفتند علت و معلول یعنی این، شما می یمو سازنده این ساختمان 

ی امروزین امروزین که می هامثالماند. در یمن با ساختمان ماند با بنا، یک سازنده ساختمایمیعنی مثل نگاه یک بنا  است،
هم  گویم هست، می گویند خدای ساعت ساز و ساعتی که ساخت. خیلی این نگاه کالمی است هیچ فرقی ندارد، نگاه عمومی

گفتند علت این ساختمان چیست، مثاًل فالن بنا است. فالن یملذا متکلمین  همین است، یعنی در مرحله بقا احتیاجی ندارد،
آورند در ارتباط بین حق و خلق هم یمبنا االن ده سال است مرده رفته، ولی این ساختمان سر جای خودش هست. همین نگاه را 

شده، آن ساعت فرض کنید خودکاری  ز، خدا آمده این ساعت را ساخته، ساعت ساختهکنند. یاهمان خدای ساعت سایمپیاده 
شود، انرژی تبدیل به یمتواند خودش را تأمین کند، درست است چرخه ای در آن قرار داده ماده تبدیل به انرژی یمکه خیلی 

 ه خدا دارد، خودشان به همدیگر خودکفا هستند تمام شد رفت. بشود دیگر چه نیازی یمماده 

خیلی  هاآنشود و لذا اگر خدا ول کند این عالم را متکلمین گاهی برخی از یمی نگاه این چرخه وجود دارد یعنی اینجور
د، عالم را ایجاد تعبیر گفتند لو عدم الباری لما ذر عدمه وجود العالم اگر حق تعالی نابود هم بشود، کاری به وجود عالم ندار

رد، بله در لحظه وجود آمد این ساختمان چه نیازی به بنا دا کرده، عالم کجا به خدا احتیاج داشت لحظه به وجود آمدن. وقتی به
به انرژی تبدیل  اشمادهبه وجود آمدن نیاز دارد، ولی وقتی به وجود آمد تمام شد رفت، این ساعت کوکی که خودکفا است و 

گوید خدا این را ایجاد کرده ولی دیگر نیازی به یمشود بله اگر خدا قبول کند توجه کردید، یمشود، انرژی آن به ماده تبدیل یم
لت بر امتناع دارد، خدا وجود ندارد به تعبیر این دست از متکلمین اگر خدا هم نابود بشود آن گفت لو، می دانید در ادبیات لو دال

 عالم ندارد،  خواهیم جسارت کنیم اگر فرض کنیم خدایی نباشد هیچ ضرری به وجودینمخواهد بگوید ما خیلی یملو 

کنند از بحث علیت، ما این یمدر این فضا سیر  شانهمهاین نگاه از علیت نگاه عمومی، نگاه کالمی، نگاه امروزین 
توانیم بگیریم یعنی به این نگاه داشته باشیم این است که علت الزم نیست یمبحث را ببینید بله از جمله نتایجی که در این بحث 

درآمده است. از جمله نتایج این بحث این استکه قدیم زمانی فقط خداوند است  هابحثکه االن از همین  با معلول همراه باشد
گوید فقط خدا است که اول زمانی ندارد، همیشه بود، ولی غیر ازخدا نه همه یماگر خدارا قبول بکند. اگر خدا را قبول بکند 

مکن است منحصر در چی مخلوق منحصر در حادث، آن هم حادث یی نبودند و بعد بود شدند. چون مهازمانها یک ینا
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شود ببینید حکما من یک اشاره به این بحث بکنم و وارد یمیی که مطرح هامثالها جز نتایج این نگاه است با این ینازمانی، 
 تحلیل دوم بشوم. 

 دیدگاه حکما درباره عدم نیاز معلول به علت در مرحله بقا
ری است و بعد رابطه شتر از راه مثال رفتند یعنی تمرکز کردند روی مثال و بعد دیدند روابطش اینجوها بییناحکما چون 

کنید یعنی مثال بنا و بنا ساعت ساز و یمگیر  هامثالعلت و معلول راهمینجوری حساب کردند گفتند چرا فقط شما روی این 
تان در ارتباط با علیت چی بشود تغییر پیدا کند خوب یشهاند خود ساعت مثال دیگری هم بود که شما تأمل بکنید. ممکن است

گوید شما چرا روی این مثال دقت نکردید، بین کالم و متکلم، یک وقت یمی دیگری که زدند چیست، صدر المتألهین هامثال
ی نکرده بمیرید این کتابتان ماند نیازی به شما ندارد. شما هم اگر خدایمنویسید و این یمشما کتابت و مکتوب دارید خوب شما 

ماند. ولی نسبت بین متکلم و کالم چه جوری است آیا کالم معلول انسان نیست چرا، حاال یمماند یعنی مطلوبتان باقی یمباقی 
راده لحظه که شما ا نسبت بین انسان و کالم چه جوری است. تا این ارتباط به چه نحو است. این ارتباط آیا مثل بنا و بنا است. هر

شود زد مثاًل قوه یم هامثالرا بردارید کالم دیگر نابود شده است فقط کالم آن زمانی هست که چی شما متکلم باشید، انواع 
شود. یمافتد این قوه سامعه کار بکند، قطع بشود قطع یمافتد تا زمانی این اتفاق یمسامعه با شنیدن، این دارد یک پدیده ای اتفاق 

 دن، دیدن تا زمانی اتفاق می افتدکه این عمل ابصار صورت بگیرد. قوه باصره و دی

ها ینازنند به چی به یک شمع به یک المپا یمیی که آن زمان قدیم مثال هابحثخواهیم بزنیم از یمیا فرض کنید مثال 
شود چی تمام، یمکه تمام شد  کنید تا زمانی که نفت در این المپا هست این شعله را دارید، نفت زدند، شما نگاهیمرا مثال 

دهد. شما این المپ را اگر نگاه کنید خوب این آیا فقط در لحظه حدوث به آن فرض کنید یمیعنی لحظه به لحظه دارد مدد 
شود بزنید روشن یمشود احتیاج دارد یا دائمًا محتاج است. یک لحظه شما برق قطع کنید قطع یمالکتریسیته ای که وارد 

واستید از باب مثال رابطه علت دقت بکنید اگر خ هامثالتأمل نکردید اگر خواستید در این  هامثالب چرا درباره این شود، خویم
 را هم تأمل بکنید.  هامثالهم وجود دارد، این  هامثالو معلول را ببینید این 

بحث کردند، گفتند شما یک  هاهمانیی که متکلمین زدند راجع هامثالگردند راجع همان یمخود فالسفه دوباره بر 
ها را دقت کنید، شما فکر کردید علت حقیق ساعت یلتحلاشتباه بزرگ کردید، فکر کردید علت حقیقی بنا بنا است، اینجا 

ساعت ساز است، نه یک مثاًل بنا کسی که سازنده ساختمان است در نظر بگیرید با این ساختمان اگر خیلی بخواهید دقیق بشوید 
قت فلسفی بکنید این بنا فقط علت حرکات افعال خودش است دقت کنید این نکته را، مثاًل ما فقط علت حرکت دادن دست و د

شود بله یمشود هر وقت اراده بکنیم قطع یمخودمان هستیم و لذا این حرکت دست کاماًل به ما وابسته است هر وقت اراده کنیم 
ی هاعلتخودشان  هاآنندارید،  هاآنشود که شما علیت تام نسبت به یمی این حرکت دست شما موجب یک تحوالت دیگر

ویژه خودشان را دارند دقت کنید من فقط علت حرکت دست خودم هست، خوب آن آجر علتش چیست، علت خاص خودش 
ر من آهن را به وجود را، لذا من باید بپرسم مگر بنا علت آجر است مگر بنا علت خاک است، مگر من خاک را به وجود آوردم مگ
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آوردم دقت کنید، نگویید آهن را فالن آدم به وجود آورده نه آهن فالن آدم به وجود نیاورده حتی این شکل آن انسان به وجود 
 نیاورده حرکات سازنده آن کارخانه و فقط فعل آن سازنده کارخانه است ولی بقیه معلول چیزهای دیگری است 

م شد علت حقیقی این ساختمان این بنا نیست، بنا علت حقیقی حرکات دست خودش اگر دقت بکنیم متوجه خواهی
شود این عرض کردم در فلسفه اسالمی علت اعدادی که علت حقیقی هم نیست، ان شاالله علت یمفقط هست. مقدماتی 

توانید از نحوه ارتباط ینماعدادی تفسیر خواهم کرد، علت اعدادی است برای اینکه علت حقیقی کار خودش را بکند. لذا شما 
توانید از نحوه ارتباط یک ساعت ساز و ساعت نحوه ارتباط علت ینمبنا و بنا نحوه ارتباط علت و معلول را کشف کنید، شما 

کند، اجزایی به هم پیوند یمآید چکار یمحقیقی با معلول راکشف بکنید. در آن ساعت اگر دقت بکنید، خوب این ساعت ساز 
ک پدیده است یلت آن اجزا چیست، شما باید دقت به آن مواد اولیه علتش چیست، علت بقای آن چیست خود این بقا دهد عیم

تی علت علت آن چیست، یک نگهدارنده ای است غیر از این سازنده باید داشته باشد این سازنده فقط علت است دقت کنید ح
ل عالمه حرکات دست خودش است. اینکه این جز مثاًل تعبیری که مثکنار هم چیده شدن این اجزا این انسان نیست علت فقط 

گوید علت اینکه این سیمان اینجا بماند چیست این مثاًل فرضکنید مالطی است که بین این دو تا آجر قرار یمطباطبایی دارد، 
کند یک یمیی برقرار هاتباطارداده شده علتش چیست، قوانین فیزیکی که اینجا حاکم است، خشکی این و تری آن با همدیگر 

ها من شخص بنا است، شخص بنا نیاها است، مگر علت حقیقی یناگیرد یمسری فعل و انفعاالت شیمیایی اینجا صورت 
یل فقط علت حقیقی حرکت دست خودش است. بنابراین از نگاه فالسفه اسالمی این تحلیل نخستی که صورت گرفته که تحل

آورد مثل مسبوقیت به عدم، مثل یملی باشد بسیاری از اوقات به ذهن می زند و آن نتایج را به بار کالمی، تحلیل عمومی تحلی
پدید آمده است. توجه  هامثالاز توجه به این دست از  اشهمه هاآناینکه علتش حدوث است مثل اینکه در بقا نیازبه علت ندارد 

 ها لوازمش استینا ها به یک تحلیل ویژه ای ازعلیت رسیدند ویناکردید 

 *؟؟؟

کردند بنا واقعًا علت حقیقی بنا است، وقتی ما خوب یماحساس  هاآن**در تحلیل فلسفی از این بحث بنا و بنا 
بینیم علت حقیقی این ساختمان این بنا نیست فقط در حد می گوییم علل اعدادی یعنی یمکنیم یمشکافیم و مسئله را باز یم

یقی ان شا الله بحث حقگوییم علیت ینمساختمان بر اساس قوانین و علل خودش شکل بگیرد، این را  بسترساز این است این
کنیم بر فرض مثال علت حقیقی شکل گیری یمین مشکلی که در تصورها وجود دارد مثاًل ما فکر تربزرگعلت اعدادی رسیدیم 

واهند بگویند نه واقعًا علت حقیقی آن این نیست فقط بسترسازش خیمها ینااین موجود حوادثی است که در دیروز اتفاق افتاده، 
یک حقی دارند در این مسئله یعنی اصل  هاآنشد یعنی یک توقفی دارد، ینماست این اتفاقات اگر بنا نبود قطعًا این بنا ساخته 
یکسان نیست، و لذا یک حظ اندکی یک نوع خاصی از علیت را این  هاتوقفتوقف اینجا وجود دارد، ولی در فلسفه روشن شده 

شده که اگر علل  هابحثبنا دارد، نه اینکه تمام هویت توقفی آن ساختمان را مرهون همین بنا بکند، نه، بله یک توقفی مثاًل این 
  آید.ینماعدادی نباشد این حقیقت پدید 
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شدید من اینجا ینمرایتان بزنم روشن بشود، اگر شما امروز اینجا حاضر بینید اگر علت حقیقی نباشد من یک مثالی ب ب
زدم شما یک جور دخالت دارید در سخنرانی من امروز در این جلسه ولی ینمزدم، درست است قطعًا حرف یمآمدم حرف یم

اینجا  ذوق آورد، شما کهآیا متکلم شما هستید، متکلم شما نیستید، درست است که می گویند مستمع صاحب سخن را بر سر 
آمدید باعث شدید من حرف بزنم. ولی شما علت کالم نیستید علت کالم من هستم متکلم من هستم علت حقیقی این 

شود من هستم ولی شما هم یک دخالتی دارید و دخالت شما چیست، این است که اینجا جمع شدید و یمچیزهاییکه صادر 
ماند درست است یک کمی نقشش یممثاًل بحث حوادث مثاًل بنا چیست بنا مثل این  برنامه ای چیدید تا من صحبت بکنم.

 ماند در حالیکه بنا از بین رفته استیماست ولی نقش علیت حقیقی نسبت به ساختمان ندارد و لذاست یک ساختمان  ترپررنگ

 *؟؟؟

خورد گل یمکند یماینکه این توپ حرکت  **نه اگر خیلی دقیق بخواهیم بحث کنیم این نکته را مثال بزنم مثاًل علت
شود، درست است ما به نحو عادی می گوییم علتش چیست این بازیکنی که شوت زده، ولی خوب از نظر فلسفی دقت کنید یم

این  د موادی که درهوا دخالت دارد، ابعاد دخالت دارد، تور اینجا دخالت دارد، سازنده آن توپ اینجا دخالت دارد اگر دقیق بشوی
دارد او دخالت دارد. این یمتوپ در واقع به کار رفته آن سازنده این مواد دخالت دارد، در نگاه فلسفی اصل وجود او را نگه 

تر اینکه نیم م بازیکنی که شوت می زند اگر نگاه فلسفی بخواهید بگیرید حرکت پای او از این نیم متر برده عقب و آورده جلو،
آیا بازیکن آمده  ن بازیکن فقط علت همین است، بله وجود توپ در این نقطه این بازیکن این کار را نکردهبرو عق و آورده جلو ای

این توپ در  توپ را در این نقطه قرار داده نه یک بازیکن دیگر کرده فقط آن بازیکن هم نیست خیلی چیزهای دیگر وجود دارد
ین نقطه به این نقطه فقط احرکت دادن پای خودش با این فشار از  آید فقط علت حقیقییماین نقطه قرار بگیرد این شخص 

دادیم این یمهمین، توجه کردید ما به نحو متعارف علت فرض کنید پرتاب شدن این توپ را چی می دانیم این شخص بازیکن 
بخواهیم کل این سامانه  بینید نه مسئله علیت و اگریمشویم یمیک نگاه عمومی و ساده و سطحی به ماجرا است، وقتی عمیق 

 را دنبال علتش بگردیم خیلی چیزها را باید پیگیری بکنیم فقط همین یک نکته نیست که باید توجه کرد

 *؟؟؟

**توضیح دادم یک نقش علیتی دارد علت اعدادی دارد یعنی توقف است یعنی اگر بنا نباشد بنا قطعًا نیست اما مواظب 
خواهد بگوید این یمکنند. فلسفه یمکلمین حالت علی و معلولی تمام عیار اینجا احساس باشیم، و به خاطر همین است که مت

بنا یک نقش علیتی دارد ولی تمام نقش علیت نیست، آن علیت حقیقی رانباید اینجوری تفسیر کنید، اگر دقت کنیم این علت 
ا که اینجا آمدید باعث شدید من حرف بزنم، اعدادی است علت اعدادی یعنی بسترساز مثال خیلی جالب و خوب این بود، شم

شد، ینماینجا انجام  هاصحبتآمدید قطعًا این ینماما شما متکلم این کالم که نیستید، توجه کردید اینجوری ولی اگر شما اینجا 
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ی ی من یک نوع توقف بر حضور شما دارد ولی حضور شما علت حقیقی، علت بسترساز هست ولی علت حقیقهاصحبتولی 
 برای کالم نیست

 *؟؟؟

رویم حداقل یک پاره را کنار گذاشتیم بعد بررسی کنیم من علت حقیقی هستم یا نیستم، یا من یم*یواش یواش جلو 
 علت واسطه ای هستم چکار باید بکنیم هی باید دنبالش بگردیم دنبال علت حقیقی باید بگردیم.
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 دهمیاز_#جلسه

 الله الرحمن الرحیم بسم

 الله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرینالحمد 

 مروری بر جلسه قبل

خ مسئله ما رسیده بودیم به مسئله چهارم یعنی بحث علیت یک مطلب را به عنوان مقدمه مطرح کردیم که هم بحث تاری
این نکته را  بود، یعنی تا زمانی که ما تفکر فلسفی مدون داریم مسئله علیت را داریم، جز مسئله بسیار قدیمی فلسفه هست و

هایش هم عرفا یشگراسطاییان همه آن را پذیرفتند هم متکلمین هم فالسفه باهمه اشاره کردیم که اصل قانون علیت غیر از سوف
شود، و لذا برخی از چیزهایی که به عرفا انتساب یمسر تحلیلی که از قانون علیت مطرح  هانزاعقبول کردند منتها بیشتر دعواها و 

ی را قبول ندارند یعنی این علیت کالمی فلسف هاآنیست، علیت را قبول ندارند این حرف برداشت درستی ن هاآنکند که یمپیدا 
 دهند. این مطلب اول یمرائه اها را قبول ندارند و تحلیل جداگانه ای خودشان یلتحل

ن وجود مطلب دوم وارد بیان اصل قانون علیت شدیم و گفتیم اصل قانون علیت همان توقف است دو تا گرایش هم در آ
عنی همان که به عرض رساندیم. مطلب سومی که واردش شده بودیم بحث تحلیل قانون علیت بود ی ها رایشگراداشت که این 

های متعددی وجود دارد مادر اینجا سه تا تحلیل یلتحلو اختالف میان پذیرندگان قانون علیت هست. عرض کردیم  معرکه آراء
 برجسته و مهم را مورد توجه قرار دادیم 

ع اینجوری ی متعارف امروزین است که این نگاه در واقهانگاهعمومی کالمی، بسیاری از  تحلیل سطح اول همان نگاه
ر فضای داعتقاد دارد اگر چیزی نباشد و به وجود بیاید این قطعًا محتاج به علت است، این یک نگاهی است که عرض کردم 

یش این است که مسبوق عدم هامؤلفهیی دارد، هامؤلفهها بسیار گسترده است لوازمی هم دارد ینامتعارف عمومی و کالمی 
یست به همراه زمانی است سر نیازشان حدوث است در بقا نیاز به علت ندارد، از جمله نتایج این نگاه این است که علت الزم ن

و بیشترین چیزی دانند. یمداند بقیه را حادث یممعلول باشد از جمله اینکه اگر خدا را قبول بکند فقط خداوند را قدیم زمانی 
ونه بنا و بنا مثل نمونه دادند مثل نم را مورد دقت قرار هانمونهکه باعث گرایش به این دیدگاه شد نمونه پژوهی ها بود یعنی برخی 

ت ساز و ساعت ساعت و ساعت ساز. و این گمان پیدا شد که مسئله علت و معلول دقیقًا همین رابطه ای است که بنا و بنا و ساع
 دارد، 

شد توجه بشود، یمی دیگری بودکه هامثالخوب ما از منظر حکمای اسالمی این سطح از تحلیل را مورد توجه قرار دادیم 
شود رابطه علت و معلولی را فقط همین ینمشویم که یمزنند اگر دقیق ما محاسبه بکنیم متوجه یمها یناکه  هامثالخود این 

با بنا دارد اما این رابطه علیتی یک فضای کوچکی و اندکی ازمجموعه رابطه علی و معلولی این  رابطه، بله بنا یک نوع رابطه علیتی
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ساختمان و عللش هست نه اینکه بر فرض مثال بخواهد علیت حقیقت را مطرح بکند در بستر علت اعدادی جریان دارد، 
علی و معلولی یک تحلیل همه جانبه و با مالحظه  ی متنوعی زدیم و این روشن شد این تحلیل از نظامهامثالتوضیحاتی دادیم 
 همه ابعاد نیست. 

 تحلیل سطح دوم
ی از مسئله ئتحلیل سطح دومی که صورت گرفته و خیلی هم در میان حکما و فالسفه شایع است تحلیل حکمت مشا

لی تمرکز واله وجودی هستند می کند، با اینکه خودشان اص علیت است، ببینید حکمت مشاعی نگاهش رامتمرکز به ماهیات اشیا
ن ماهیت درخت نگاهشان در علیت به ماهیات اشیا است. ببینید می گویند شما ماهیت اشیا را در نظر بگیرید مثاًل ماهیت انسا

ها را مورد مالحظه قرار بدهید این نکته را درخواهید یافت که ذوات ماهوی اشیا یک نسبت یناماهیت هر چیزی، اگر ماهیت 
و اقتضایی به علی السویه در مقایسه با وجود و عدم دارد، نگاه کنید مثاًل ذات انسان بحسب ذات انسان هیچ گونه در درون ا

سبت السویه است یعنی حالت در واقع الاقتضائیت ن طرف موجود شدن یا به طرف معدوم شدن ندارد به اصطالح حالت علی
شود یمتر این بحث مطرح شده از همین وضعیت اشیا به لحاظ ماهیاتشان به امکان ماهوی یاد یقدقبه وجود و عدم دارد. حاال 

 بحث بشود، فکر کنم همین مقدار کافی باشد.  ترمفصلها باید در جای خودش ینا

ز آن عه قرار بدهید درخت از آن جهت که درخت است نه از آن جهت که موجود است نه اشما یک درخت را مورد مطال
تواند معدوم باشد، همین یمتواند موجود باشد یمجهت که معدوم است درخت نسبتش با وجود و عدم علی السویه است یعنی 

گیرند می گویند یمدر فرایند علیت قرار  تیکنیم. در فضای حکمت مشاعی وقیمحالت را ما به عنوان امکان ماهوی از آن یاد 
دهید اگر ذات اشیا بخواهد موجود بشود سه تا حالت یمشما وقتی ذات اشیا را که حالت امکان ماهوی دارد مورد مالحظه قرار 

 د،پیش روی دارد، یا باید بگوییم خودش به حسب ذات خودش اقتضای وجود دارد این خالف فرض ما است، فرض ما چی بو
ی قبلی هاقرائتها یعنی در ینااین ذوات ماهوی اشیا، ذوات ماهوی اشیا عرض کردم مثل انسان درخت سنگ آهن چوب همه 

 را مالحظه کنید.  هاگونهرا فقط در نظر بگیرید بدون اینکه توجه به واقعی بودن آن بکنید، فقط خود آن  هاگونهخود آن 

ان ماهوی اشیا را به حسب ذات ماهوی در نظر بگیرید با توجه به اینکه امکخوب حکمای مشاع میگویند شما وقتی این 
کند یعنی ذات او یمدارد یعنی علی السویه است نسبت به وجود و عدم سه حالت پیش روی دارد یا خودبخود اقتضای وجود 

ن آپس اقتضای وجود در  اقتضای وجود دارد، این خالف فرض است، چون فرض ما این بود این ذات اقتضای وجود ندارد،
 نیست خوب دقت کنید 

حالت دوم این است که بگوییم بدون اینکه هیچ عامل بیرونی دخالت کند و بدون اینکه خود این ذات هم اقتضای به 
 هابحثطرف وجود یا عدم داشته باشد ناگهان موجود یا معدوم بشود. نظریه تصادف همین است اگر فرصت کردیم در ادامه 

اش به اینجا یشهررسیم یا نه، بحث تصادف را ان شا الله مطرح خواهیم کرد، نظریه تصادف یمنم در جلسات باقیمانده داینم
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بینید به همین یمرسید یمکند مسئله را ولی وقتی به جوهره قضیه یمگوید آدم گم یمهایی یرسازیتصوگردد گرچه یک یمبر 
 جا بند خواهد شد. 

ها را نگاه کنید حالت علی السویه دارد به وجود و یناسان، ذات درخت، ذات آهن ذات سنگ یک چیزی مثل ذات ان
 عدم یک وقت شما می گویی در درون ذات اقتضای وجود بکنیم این خالف فرض است، چون فرض ما این است که نسبت به

کند، ینمیزی عمل ن از اقتضا هم هیچ چکند بیروینموجود و عدم چیست علی السویه است، یک وقت می گویید نه ذات اقتضا 
جح خودبخود یک دفعه موجود شد یک دفعه معدوم شد. این می گوییم چیزی غیر ازنظریه تصادف نیست و معنایش جواز تر

اسازگار است نبال مرجح است. یعنی بدون اینکه هیچ عاملی دخالت بکند یک دفعه یک اتفاقی بیافتد و این با روح قانون علیت 
ه بکند دقت این را منکر هستند، گرچه یک کسی ممکن است ظاهرًا نفی بکند ولی وقتی مراجع هاانساننحو بدیهی همه  و به

 داند. یمبکند، خیلی واضح و آشکار این را باطل 

امل درون ذات به طرف وجود و عدم نیست هیچ ع یک ذاتی که علی السویه است دقت کنید فرض را، هیچ اقتضایی از
دون بهم دخالت نکند یک دفعه بخواهد متغیر، این همان تصادف است و محال است یعنی همان ترجح بالمرجح است  بیرونی

 اینکه مرجح و عاملی برای ترجیح وجود داشته باشد یک دفعه بشود موجود این هم محال است، 

قتضای ااین اشیا در درونشان  فرض سوم چیست، فرض سوم این است که بگوییم این اشیا که حالت علی السویه دارند،
کند این ذات علی یمود بر عدمی دهد. یعنی عامل بیرونی دخالت آید ترجیح وجیمبه طرف وجود نیست ولی عاملی بیرونی 

کند این کاماًل پذیرفته است و این همان روح قانون یمکند. مثاًل موجودش یمالسویه ای را از حالت علی السویه بودن خارج 
کنند. می گویند اشیا به لحاظ یمت در نگاه تحلیلی حکمای مشاع، حکمای مشاع قانون علیت را چگونه تعریف علیت اس

شود گفت یک رجحان به ینمذاتشان نسبت علی السویه دارند پس اقتضا از درون ذات نیست. از سویی بدون هیچ مقتضی 
کند یمحاصل  د را بر عدم را برای این شیءرجحان وجوماند عاملی بیرون این یمشود، پس یک راه یمطرف وجود حاصل 

شود ما به آن عامل بیرونی می گوییم علت به این ذات علی السویه که به خاطر عامل یمیعنی عامل بیرونی موجب تحقق آن 
ت علی السویه در بیرونی رجحان وجود پیدا کرد می گوییم چی معلول و به این فرایند این فرایند چیست این فرایند همان نیاز ذا

ی السویه به بیرونی ذات علی السویه ای را از حالت علرجحان وجودش به یک عامل بیرونی یا از آن طرف بیاییم. اینکه عامل 
 طرف وجود رجحان بدهد تحلیل علیت از نگاه حکمای مشاع یک چنین چیزی است. 

اگر خوب دقت کنید حکمای مشاع آن بنیاد علیت را متوجه ذات اشیا کردند نه متوجه حدوث آن گونه که متکلمین 
ها به این یناگردید، اینکه یک چیزی یک مدتی نباشد بعد بشود. یمبال علیت گفتند کجاست شما دنیمگفتند متکلمین یم

یی نباشد یک دفعه متحقق بشود پس هازمانسمت مسئله را پیش نبردند، یعنی گره نزدند به امتداد و مسئله زمان نگفتند یک 
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ذات انسان، ذات درخت، ذات سنگ، ذات ها بحث رابه این سمت نبردند بردند به سمت ذات ماهوی اشیا، یناخواهد. یمعلت 
 آهن به طرف این بردند و با مطالعه ایکه در ذات اشیا کردند گفتند این ذات اشیا اگر موجود شد قطعًا نیاز به علت دارد.

 **؟؟؟

ت یعنی فرض ندارد همان نفس االمریت آن کافی اس هاآن*بله ماهیت وجود ندارد مطالعه ذات اشیا نیاز به موجودیت 
توانیم ذات سیمرغ را مورد مطالعه قرار بدهیم ببینیم این واجب یمکنید ما یک موجودی اصاًل نداریم مثاًل سیمرغ اصاًل نداریم ما 

شود یمشود باشد یمالوجود نیست، اگر بود قطعًا موجود بود ممتنع الوجود هم نیست، چون اگر باشد اصاًل امکان تحقق ندارد 
گر سیمرغ موجود د ذات او حالت علی السویه ای دارد، حاال وقتی این ذات رامطالعه کردند می گویند اشویمنباشد. پس معلوم 

مونه دیگر مثال شد حتمًا نیازبه علت دارد امکان ذاتی ماهوی می گویند. یعنی با بررسی ذوات ذوات موجود نیستند، مثاًل یک ن
 بزنم، 

کار چطراحش  شینی هنوز ساخته نشده، یک مدل ازماشین ساخته نشدهاالن فرض کنید که در دنیای مثاًل صنعت یک ما
کند قبل از اینکه ایجاد بشود تا به یمکند طراحی یمگیرد. اینقدر طراحی یمآید ذات این ماشین را در نظر یمکند، طراحش یم

بیند این شدنی است، وقتی یمکند یمبیند این شدنی است، ذات این را که نگاه یمکند یمرسد این نقشه رانگاه یم اشنقشه
کند. یک یمو را ایجاد اآورد بعد در واقع یمکند. اول شدنی بودن آن را به دست یمکند ایجادش یمآید چکار یمشدنی است 

 خواهم تشبیه کنم این بحث را. یمخواهم علت طریقی این نیست ینمفضای 

کند یمکند فکر یمآید فکر یمساختمانی ساخته نشده مهندس  فرض کنید یک مدلی از یک صنعتی ازیک دستگاهی یک
بیند این شدنی است نه واجب است نه در واقع ممتنع است این شدنی است همین ذات شدنی یک نکته یمرسد یمبه این ذات 

توانی من را ایجاد یملسویه هستم نسبت به وجود و عدم من یک چنین ذاتی هستم اگوید من علی یمای در درون خودش دارد 
گوید همین وضعیت اگر دیدیم این یمرا به ما  هانکتهکنیم این یمررسی بتوانی من را ایجاد نکنی. یعنی این ذات را که یمبکنی 

شود یک علت بیرونی دخالت کرد این متحقق شده یعنی اینجور نیست یمذات به طرف وجود رفت یعنی موجود شد، معلوم 
ی ید مهندس است به دستگاهی ازماشین خاص رسیده این خودبخود متحقق بشود نه چون ذات او حالت علحاال که فرض کن

کنیم حتمًا یک علتی بود که او را ایجاد یمشود اگر موجود شد ما کشف یمالسویه است، بله همین حالت علی السویه ای باعث 
 کرد. 

مثاًلنسبت به علت در نظر بگیرید علت حقیقی حاال، علی  همین فضا را در نسبت با خداوند متعال در نظر بگیرید
تواند موجود یمتواند موجود بشود یمبیند یک ذاتی شدنی است. یمبیند یک ذاتی شدنی است، یعنی نظام تکوین یمحقیقی 

شود توجه را یم فهمیم در نظام تکوین علت او محقق شد که او االن دارد محققیمنشود. اگر یک چنین چیزی موجود بشود ما 
خواهید بنیاد علیت را بفهمید باید بروید به طرف ذات ماهیت، یعنی یمبه این جهت سوق بدهم که از نظر حکمای مشاع شما 
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شوید یمرا مطالعه کنید امکان ماهوی رادر بیاوری این حالت علی السویه راتوجه کنید آن وقت است متوجه  هاآنذات اشیا، 
د شد حتمًا علتی در کار بود او را متحقق کرد. نبرد در بستر زمان معنایش نکرد، تحلیل قبلی در بستر زمان اگر چنین چیزی موجو

شود. االن در تحلیل حکمای مشاع زمان مسئله نیست یمگوید یک شیئی نداری نداری یک دفعه متحقق یمکند یممعنا 
 رفته،  دقتش به طرف ذات شیءتواند در زمان نباشد. آن جهت یمتواند در زمان بایشد یم

 های تحلیل سطح دوممؤلفه
 مسبوقیت معلول به عدم ذاتی

سبوق به عدم ذاتی است. ماین است که  مؤلفهآید عرض بکنم. یک یمهایی که از این تحلیل در اجازه بدهید مولفه
نظر زمان علی ه نه از منظر زمان. از منبود و االن بود شد این شیء مسبوق به عدم ذاتی یعنی چی، یعنی از نظر ذات این شیء

کیم به حکمت مشاع یی باشد نبوده نبوده متحقق شده، حکیم یعنی حهازمانشود یک یمالسویه است دقت کنید این نکته را 
اقتضایی به وجود داشتن نداشت  را نگاه کن، ذات این شیء گوید ذات این شیءیمخواهد علیت را اینجا توضیح بدهد یموقتی 

 الن موجود شد، پس معلوم است علتی دارد. ا

بیند این بود بود هر که در بستر زمان بخواهد یمدهد یمحاال برویم مثال دیگر بزنم، یک ذاتی را مشاع مورد مطالعه قرار 
لسویه است، عدم علی ا گوید این ذات نسبت به وجود ویمدهد، یمبیند بود ولیکن آن ذات را مورد مطالعه قرار یمادامه بدهد 

ریم مطرح حاال که این موجود است هست هست، این نیاز به علت دارد، چقدر فرق کرده با نگاه قبلی در این نگاهیکه ما دا
ذاتش اقتضای موجودیت نکند. اگر یک  موقتی باشد یا دائمی باشد. فقط مهم این است که کنیم هیچ فرقی ندارد که شیءیم

اگر یک چیزی ذاتش  شود مبدأیمشود خداوند متعال یمشود واجب الوجود یمچیزی ذاتش اقتضای موجودیت بکند، این 
بودن جز بر  تربزرگ ماع نقیضین مثالً مثاًل اجت کند مثل؟؟؟یماقتضای نبودن بکند، چه چیزهایی هست ذاتش اقتضای نبودن 

ها ینار درونشان است. دکند، چون تناقض یمها ذاتشان اقتضای عدم تحقق و عدم شکل گیری یناها مثاًل مثلث مربع یناکل، 
 هرگز موجود نخواهند شد. 

از به علت اگر یک چیزی به حسب ذات اقتضای وجود بکند، ذاتًا اقتضای وجود بکند این همیشه و حتمًا موجود است، نی
کند. یک چیزی ذاتش را دیدید اقتضای موجودیت ندارد ولی همیشه موجود یمهم ندارد. چون ذات خود او اقتضای موجودیت 

موجود  چ فرقی ندارد یک چیزی همیشه موجود باشد، یا یک چیزی موقتاً است، یا موقتًا موجود است از نظر حکمت مشاع هی
ک نکته به عنوان باشد. اگر ذاتی داشته باشد که این ذات اقتضای موجودیت نکند این حتمًامحتاج به علت خواهد بود. بنابراین ی

دم زمانی هم نافاتی ندارد مسبوق به عاساسی در نگاه تحلیلی حکمای مشاع راجع علیت است مسبوق به عدم ذاتی البته م مؤلفه
لی ذاتًا ویی نباشد بعد بشود، ولی یک چیزی باشد که همیشه باشد هازمانباشد توضیح دادم ممکن است یک چیزی باشد یک 

 اول،  مؤلفهمسبوق به عدم است یعنی در ذاتش اقتضای وجود نهفته نیست. این 
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 امکان؛ مالک نیاز معلول به علت
 ن شیءنیاز به علت همان حالت علی السویه ای بودن آن ذات است یعنی همان حالت امکانی، چرا ای دوم علت مؤلفه

 محتاج به علت است، چون به حسب ذات حالت امکانی دارد علی السویه است برخالف نگاه قبلی و تحلیل قبلی که سر
آن ویژگی امکانی  گوید نه ذات این شیءیمین نیازمندی معلول به علت چی بود حدوث بود یعنی نبود نبود بعد متحقق شد ا

 ، مؤلفهاین دومین 

 احتیاج معلول به علت در بقاء
د ایجا چون وقتی یک شیء از نظر تحلیل حکمای مشاع معلول در بقایش هم محتاج به علت است چرا؟ مؤلفهسومین 

ت همین ان ذاتی خاصیت ذات این انسان اسشد مثاًل انسان ایجاد شد، وقتی ایجاد بشود این ذات انسان همراهش است، امک
گوید من اقتضای وجود نداشتم یک چیز دیگر هست که اقتضای یماالن انسانی که موجود است اگر ذات خود او را نگاه کنید 

 واقعیت از وجود دارد همین االن که موجود است همین ذات انسان همین االن که موجود است از خود ذات انسان یعنی آن گونه
دهد یمگوید وجود این نکته در معلول در ادامه و استمرار نشان یمگوید من اقتضای واقعیت ندارم، مشاع یمخود گونه بپرسید 

گوید سر نیازمندی معلول یمگوید مشاع یممعلول همیشه محتاج به علت است گرچه صدرا اینجا یک نقدهای ظریفی دارد. 
دهد یمین حالت علی السویه همیشه هست، آن عامل بیرونی است که رجحان وجود به علت همین حالت علی السویه بود، ا

یش است بگذارید هامؤلفهها یناشود یمواال به حسب ذات رجحان وجود و عدم وجود ندارد. پس در بقا هم محتاج به علت 
 من نتایجش هم بگویم

 نتایج تحلیل سطح دوم
 معیت علت و معلول

ی باشد یا دائمی نتایج این تحلیل این است که علت و معلول باید با هم باشند، خواه معلول موقت نتایج این تحلیل یکی از
شد. این باشد فرق ندارد. اگر معلول دائمی هم باشد علت باید همراهش باشد، اگر معلول موقت باشد علت باید همراهش با

 یک نکته 

 امکان تحقق قدم زمانی در میان مخلوقات
ا یعنی از نکته دیگر در این بحث این است قدیم زمانی در میان مخلوقات هم امکان تحقق دارد. دقت کنید این نکته ر

ظر فیلسوف نظر فیلسوف مشاعی عیبی ندارد بگوید عالم ماده دائمی است ولی با اینحال محتاج به چیست علت است یعنی از من
اتی کافی است، آن امکان ذهمان امکان  حدوث زمانی را قطعًا اثبات بکند نه،بیند برای اثبات خدا حدوث ینممشاعی ضروری 

 کند من در اینجا یک چیزی مطرح بکنم، یمذاتی برای معلولیت عالم ماده نسبت به عوالم باالتر کفاف 
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گوید یمه متکلم نگامی دانید این یک نزاع شدید و طوالنی بین متکلمین و فالسفه اتفاق افتاده، ببیند نگاه متکلم چیست، 
کند، فیلسوف یمگوید دوام وجود او را ازعلت خواهی بی نیاز یمچیزی که همیشه هست هست هست چه نیازی به علت دارد. 

علت دائمی باشد، مثاًل خداوند اشکالی دارد که  ت همان علت فرض کنیدگوید دوام وجود نکته ای ندارد ممکن اسیممشاعی 
سازد هم با معلول بودن هم با علت یمام وجود خواهم این را بگویم دویمپدید بیاورید، ببینید مگر  علت دائمی معلول دائمی

تواند معلول باشد هم دائمی باشد یعنی نکته عقلی اینجا وجود ندارد که ما یممثاًل خدا بودن، خدا هست دائمی است ولی 
یگر است، عوامل ده باشد نه نیاز به علت داشتن و نداشتن سر چیزهای بخواهیم یک معلول را اگر دائمی بکنیم نیاز به علت نداشت

 کند، صرف دائمی بودن یا موقت بودن در اینکه معلول باشد یا نباشد دخالت ندارد، یمدیگر دخالت 

ماند بر فرض مثال شما فرض کنید یک سقفی دارید یک المپی هم آویزان است، همین یمزنم مثل این یممن یک مثالی 
کنید اگر این ینمبینید این المپ به این سقف آویزان است آیا احساس وابستگی این المپ به یک نوعی به این سقف یمکه 

ست این سقف دائمی باشد آیا وقتی این سقف دائمی باشد آویزان بودن المپ به آن چی است دائمی است، آیا معنایش این ا
یازمند بودن یا گر ندارد، یعنی موقف بودن یا دائمی بودن دخالتی در اصل بنیاد نالمپ نیازی به این سقف ندارد ربطی به همدی

ی هامخلوقبیند اگر ینمگوید، لذا هیچ عیبی یمنیازمند نبودن ندارد. فیلسوف مشاعی درنقد کلمات متکلمین یک چنین چیزی 
پذیرد، عالم عقل یک از منظر در واقع یمرا  دائمی داشته باشد فقط بحث علم ماده نیست خیلی راحت مجرداتی غیر ازخداوند

ر اش از منظر حکمای مشاع بیشهر. علیت شود که این دیگر علت نخواهدینمزمان یک حقیقت دائمی است اما این باعث 
 امگردد به ذات او، اگر ذات او اقتضای وجود نداشته باشد ولو االن همیشه محتاج باشد چون دائمی است این معلول است دویم

 کند.ینموجود او را بی نیاز از علت 

کند این که امکان ذاتی دارد و علی السویه است یک لحظه ای آنی نیاز داشته از علی یمید متکلم اینجا فکر شا **؟؟؟
 السویه بودن خارج بشود

لحاظ ذات اقتضای *نیاز نیست شما لحظه و آن را در نظر بگیرید مثاًل اگر در کل بستر زمان باشد فرض کنیم ولی به 
بود نیاز به  توانست اصاًل نباشد ولی االن هست و همیشه بود. آیا چون همیشهیمکنید یموجود نداشته یعنی به لحاظ ذات نگاه 

علت ندارد، من عرض کردم شما باید محتوای علیت را مثل این المپی که به این سقف آویزان است این وابستگی علیت است، 
زند بله ینمی باشد این هم موقتی است، اگر این سقف دائمی باشد این هم دائمی است، این خللی به بحث اگر این سقف موقت

چه جوری  هابحثگوید یک چیزی که همیشه هست چه نیازی به علت دارد االن یمی عرفی همین است، نگاه عرفی هانگاه
شود یمآید سطح قبلی همین است و لذا گفته یموجود است، یک چیزی همیشه هست چه نیازبه علت دارد، وقتی نیست و به 

قدیم زمانی فقط خداست و معلول حتمًا باید حادث باشد یعنی نگاه عرفی این است، ولی دقت فلسفه مشاع به اینجا رسیده که 
ذات او بر شود یک چیزی همیشه باشد ولی با این حال باز هم محتاج باشد چرا چون این احتیاج از یمنه این بحث نیست 
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شود قدیم زمانی وجود داشته باشد و معلول باشد یمخیزد، این نتیجه دوم پس نتیجه دوم این است که از منظر حکمای مشاع یم
 شود امکان پذیر است. یمو غیر خدا، غیر واجب الوجود 

 فرازمانی بودن خداوند
بگویم حادث  نکته سوم این است خداوند متعال یا واجب الوجود در لسان فلسفه، خداوند متعال از یک منظر اصاًل نباید

خواهید به یملی اگر را راجع او داشته باشیم، و هاقرائتزمانی است نه باید بگویم قدیم زمانی چون در بستر زمان نیست تا این 
ود خجا زمان هست خدا هست. توجه کردید هر جا زمان هست خدا هست، ولی نه اینکه لحاظ بستر زمان مقایسه بکنید هر 

کنید یعنی اینجور نیست اگر چیزی به لحاظ زمان قابل مطالعه بود حتمًا مادی یمخداوند زمانی باشد یک نکته مهمی اینجا پیدا 
از منظر امتداد زمانی نگاه کنید هر جای از  مان باشد ولی شماشود یک چیزی به لحاظ ذات مرسن از زیمو زمانمند است، 

 است،  روید او حاضر است. این یک جور ارتباط با زمانیمزمان 

شاع مپس از منظر حکمت مشاع اگر شما بخواهید بگوید متکلمین می گویند خداوند متعال قدیم زمانی است، حکمای 
ه یک معنا که اغلب هم همینجوری خداوند قدیم زمانی است بدانند چون اگر بگویید یمازیک منظر این حرف را کاماًل غلط 

کند، یعنی نگاه عمومی نسبت به خداوند متعال چیست مثاًل من بیست سال سن دارم یمشود خدا را زمان بند لحاظ یمتصور 
ی خدا خیلیک کسی پنجاه سال سن دارد، یک کسی صد سال سن دارد فرض کنید کره زمین هم چند میلیارد سن دارد، ولی 

خیلی مسن  ی اکثری همین است توجه کردید. همین است یعنی از اول زمان خدا بودههانگاهاست.  هاحرفمسن تر از این 
کنند در حالیکه به یمه بر او گذشته هزارها بر او گذشته میلیاردها به توان میلیاردها سال بر او گذشته اینجوری نگا هاقرناست، 

بحث قدیم و بله  مان به خدا نرسیده، یعنی اصاًل خداوند آغشته به زمان نشده یعنی همیشه نو و تازه استنگاه حکمی اصاًل پر ز
پس این هم  غیر از زمان مند شدن خود او است. هازمانحاضر است، این حضور در همه  هازمانچون اینجوری است در همه 

 رتب کردشود نتایج دیگر هم میمیک نگاهی است که یکی از نتایجی است که در این بحث است 

 **؟؟؟

ام تشکیکی *ببینید جمله اولتان که معلول در علت هست به نحو ال بشرط آن سر جای خودش حاال وقتی ما این مراتب نظ
شود شش روز خراب یمراتب ترتب وجودی است نه به نحو زمانی این بحث که مطرح مکنیم برخی از این یمکه مالحظه 

 ز روز مواظب باشیدکردند، منظور ا

 **؟؟؟

توانید بکنید چون آن در مقابل زمان هر دو در عالم ماده است، یعنی عوالم مافوق نه آنی است نه ینم*بله تعریف آن 
رسیم یمزمانی. بله ثابت است یک حقیقت ثابت یعنی خداوند متعال که هست، عالم عقل هست، بسیاری از عوالم هستند، تا 

 تواند در امتداد زمان نشان بدهد. یمه، خود مرتبه عالم ماده یک وجود لرزان است، یعنی حقایق باال را فقط به مرتبه عالم ماد
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م روز آقا زمین ی دین پژوهان خیلی باید مالحظه کنیم مثاًل میگوییهابحثدقت کنید این نکته را یک چیز بگویم ما در 
ر ساعت خورشید ا بدهید به دست عرف عموم روز یعنی چی یعنی بیست و چهارا خدا در چند روز چیز کرده اگر این ر هاآسمانو 

خواهد خلق کند، نه یمخواهد بگوید آسمان و زمین را تازه یمشود این تلقی را از روز در قرآ نکرد یمبیاید باال برود پایین 
های یلتحلها رسید یکی از یلتحلباید به  عنای دیگرها نیست. اصاًل روز نه به میناخورشیدی هست نه زمینی است هیچ یک از 

ر قرآن داریم، است، نگاه کنید من یک چیزی که لیل هم داریم یوم هم داریم ما دو تا واژه د خیلی زیبا از روز ظرف بروز شیء
ر سیاهی شود همه این اشیا وجود دارند ولی این چتیمیکی واژه لیل است یکی واژه یوم است االن شما نگاه کنید وقتی شب 

آورند، یمها که موجود بودند همه سر در ینهمآید باال یمثاًل آفتاب ها که موجود است پیدا نیست ولی وقتی مینهمرویش افتاده 
 شوند یمهمه آشکار 

یعنی چی یعنی  شما در کل قرآن ببینید همه جا از قیامت به چی تعبیر شده یوم یوم هیچ جا تعبیر دیگر ندارید، این یوم
ها را مخفی کرده، ما مرحله اگر بحث یناا هست ولی این چتر سیاهی شب دنیا ها هستند االن خیلی از حقایق در مینا

شود روز البته مثاًل یک نیمچه روزی یمشود یوم، یممعادشناسی بشود مرحله به مرحله این یوم تبلث سرائر آشکار خواهد شد 
شود آشکار به تمام عیار، یمشود یممثل یک صبحی که حالت گرگ و میشی دارد  شود ولی نه عمیقیمداریم یک خرده آشکار 

 لذا آنجا یوم است، 

ست یا به مقاطع کلمه روز به این سادگی نیست ما با این تعبیرهای قرآنی برخورد بکنیم فکر کنیم در چند روز اینجوری نی
نجا هست بحث ی فرآوانی ایهانکتهببینید، ظرف ظهور تفاصیل نظام هستی از آن طرف شا نگاه کنید به معنای ظرف ظهور اشیا 

شود، یعنی از این طرف از یک بعد یمما این نیست من وارد بشوم چون قوس نزول تعبیر به شب دارند، درعین حال دارد روز 
عالم  وز مختص بهشب است از یک بعد روز است حاال یک معنا از روز یعنی ظرف ظهور اشیا، ظرف ظهور اشیا اگر این شش ر

 شده تا حدودی  هابحثین اینجا هست، ا هابحثشود خیلی یمماده هم باشد این در بستر یک امتداد زمانی بیکران دارد معنا 

آید تا اینجا یک بستری باز دوباره جریان نه اینکه حالت یمیک دوره  هادورهی زمانی مثاًل در روایات ما هادورهآیا این 
گیرد سیارات کذا کذا یمبینید همه چیز تبدیل شده به گاز، دخان باز یواش یواش دارد شکل یمکل نه دوباره شما دوری به این ش

شود تا تا یک دوره دیگر این دوره یمشود، اشیای دیگر، چیزهایی که گفته یمگیرد یواش یواش آب درست یمیواش یواش شکل 
کنیم همین دوره ای است که یمما فکر  هادورهوصفی بی نهایت است این  شود و چون جهانیمتمام شدیک دوره دیگر شروع 

همینجور این فضا ادامه خواهد داشت.  هادورهست یعنی این شود قیامت تمام شد رفت اینجوری نییمما داریم وآخر الزمان 
 ک زمانی نبوده و بعد بود شدهشود ییماًل پس معلوم شود راحت قضاوت کرد که مثینمشود یمپس این دوره هاییکه گفته 

 **؟؟؟
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خته *بله از طرف موجود شده، هر چیزی امکان ذاتی داشته باشد از طرف خداوند مطلق که کمال بی نهایت است سا
شود ولی یک قواعدی باید رعایت کنیم تحت نظام احسن چون خداوند کمال بی نهایت و رحمت بی نهایت است از آن نظام یم

واهند هیچ وقت محقق نخ هاآنآیند و لذا ینمدارند ولی با نظام احسن جور در  شود واال چیزهایی هستند امکانیماحسن ناشی 
 گیرند، پس این شد تعبیر دوم منیمشد، تحت نظام احسن شکل 

 تحلیل سطح سوم
ن تحلیل درست است ولی شود، این تحلیلی است که صدرا این را نگه داشته یعنی اصل اییمنقدهایی که به این تحلیل  

شود به تحلیل سوم و آن این است ما اگر اصالت وجود را قبول کردیم، دیگر یمیک نقد اساسی صدرا به این تحلیل دارد که منجر 
تحلیل اول را قبول ندارند ولی تحلیل دوم قابل جمع با تحلیل سوم  شانهمهتوانیم راجع معالم اینجور حرف بزنیم فالسفه ینم

 یی که حکمای مشاع کردند، هابحثاست فقط کار صدرا تعمیق است، واال 

ی اثبات واجب شکل هااستداللین ترمهمدهند یکی از یمشما توجه دارید بر اساس تحلیلی که از علیت حکمای مشاع 
گوید این برهان بر اساس سطح یمدوش است خواهد بگوید این برهان مخینمه کردید صدرا گرفته یعنی برهان امکان، توج

خواهید بگردید بحث وجود است یعنی باید شما مباحث علیت را در فرایند وجودی یمنظام عالم تبیین شده، عمق نظام عالم را 
را وجود  هامعلولدهد بنیاد حقیقت یم ود نشانرسیم به سطح سوم یعنی اصالت وجیمتبیین کنید و توضیح بدهید که حاال 

د ولی تشکیل داده نه ماهیت، بله ماهیت هم واقعیت دارد، اصالت وجود العتبار ماهیت یادتان هست، ماهیت واقعیت دار
خواهیم تحلیلی یمدهد. پس اگر ما یمدهد وجود تشکیل یمرا چی تشکیل  دهد، حقیقت شیءینمرا تشکیل  حقیقت شیء

یی که شما درست هادستگاهعلیت داشته باشیم باید درزمینه وجود مسئله را پیگیری بکنیم بله به پیرو او مسئله ماهیت همین از 
یگر کردید شکل خواهد گرفت ولی اصل قضیه را باید در وجود حل و فصل کرد این نقد اساسی و مهمی است، چندین نقد د

ای مشاع همین چیزی است ی مهم در نقد تحلیل حکمهانکتهشاعی را، ولی یکی از کند نگاه میمهم صدرا دارد که هی پیرایش 
 که عرض کردیم 

 مبانی تحلیل سوم
 مبنای اول؛ اصالت وجود

رسیم به تحلیل در واقع سوم که تحلیل حکمت متعالی از این بحث است. برای اینکه ما به تحلیل سوم برسیم مبانی یم
شاره کردم چند تایش را عرض خواهم کرد، مجموع این مبانی در قالب تشکیک وجود خودش را را باید توجه کنیم، یکیش را ا

کند. یکی از مبانی صدرا برای تحلیلی که از علیت کرد اصالت وجود و اعتباریت ماهیت است که اشاره کردم اصالت یمآشکار 
رد، یعنی علت وجود است، معلول وجود است، فرایند دهد فرایند علیت اواًل و بالذات در بستر وجود جریان دایموجود نشان 
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علیت یک نحوه ارتباط ویژه ای در حوزه وجودات است، درحالیکه حکمای مشاع برای تحلیل علیت از کجا شروع کردند از 
 کند، همین اصاله وجود است یمماهیت شروع کردند، پس یکی از مبانی مهمی که صدرا مطرح 

 مبنای دوم؛ تشکیک در وجود
شود بحث تشکیک دروجود است من مبنای دیگر نوشتم مثل مأل وجودی و یممبنای دوم که البته آن قبلی در آن ریخته 

دی و وجود یعنی پری وجو بحث تشکیک وجودی معنا دارد. پس اصالت وجود مبنای دوم مأل استحاله خأل وجودی که این در
رسد ما فکر نکنیم یک یمنی علیت فکر نکنید این مأل وجودی چکار استعاره خأل وجودی در این دستگاه ما باید علیت یع

خواهد آن جاهای خالی را پر کند اینجوری نیست یعنی بر اساس یمجاهای خالی درعالم هست، توجه کردید االن فرایند علیت 
ت کیپ درکیپ سر جای خودش است، نظام تشکیکی سر جای خودش اس کند اصالت وجودیمنظام تشکیکی که صدرا تلقی 

 در المتألهین صعالم هم پر پر است االن اینجاست که باید علیت را معنا بکند، علیت در این دستگاه چه معنایی دارد از منظر 

لیت روح علیت چی بود توقف وجودی، این توقف وجودی را شما هر جا مشاهده کردید یعنی علیت مثاًل همین روح ع
خواهد که یمبق سطح اول، گفت یک زمانی نباید باشد نباید باشد بعد شده این یک علتی را متکلم چه جور برداشت کرد مطا

گفت ذاتش نیست، ولی حاال که موجود شده یمکرد یموجودش توقف بر او دارد مشاع این توقف وجودی را چه جوری معنا 
علیت را باید حفظ کند. یعنی باید ببینید  وح قانونخواهد تحلیل علیت بکند، این ریمپس بر یک علتی توقف دارد. صدرا که 

گوید من یمکند در آن نگاه هستی شناختی که دارد این نگاه هستی شناختی که پیدا کرد حاال یمولی کجا این توقف را پیاده 
 جستجو بکنم علت چیست، معلول چیست، علیت چیست، 

ه بف وجودی به معنای معلولیت و شدت وجودی از منظر صدر المتألهین مطابق آن دستگاه تشکیکی پیاده کرده ضع
گوید آیا مرتبه مادی یممعنای علت و تنزل به معنای علیت است. من یک بار توضیح بدهم این نظام تشکیکی را ببینید صدرا 

گوید این یعنی علیت مگر این نبوده که خوب دقت کنید عبارت یمیک نوع توقف وجودی بر مرتبه مثالی ندارد می گوییم دارد 
نیم، توجه کنید این بنده را مگر این نبوده همین کماالت به نحو ال بشرط آنجا بوده اینجا به نحو به شرط ال است، زمانی معنا نک

 وضیح خواهم داد، تله کند، حاال ان شا الیمرا یعنی اصاًل صدر المتألهین بالکل نظام علیت را ازبستر زمان 

بینید موجود مادی متوقف بر موجود یمگوید اینکه شما یمهای زمانی چه نقشی در فرایند علیت دارد، ایشان یتوالاین 
مثالی است یعنی تا مرتبه مثالی نباشد مرتبه مادی نیست این تا را زمانی معنا نکنیم یعنی از بس ضیق تعبیر اینجا داریم، تامرتبه 

ها ترتب یناها نیستند. چون ینانباشد مرحل مادی نباشد، تا مرحله عقلی نباشد مرحله مثالی نیستم تاخداوند نباشد مثالی 
شود آن که مترتب است معلول است، آنکه متوقف است معلول است آنی که مترتب علیه یموجودی و توقف وجودی دارد معلوم 

هم در بستر وجودی  اشهمه، در این نظام و دستگاه ما باید علیت را بفهمیم و متوقف علیه است بر آن توقفات بدهد علت است
شود که چرا بعضی چیزها یمآید. یعنی تازه معلوم یمدر  کنیم از دل آن تحلیل مشاعی همیماست بله ما وقتی این نظام رادقت 
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ل شده و ماهیت شکل گرفته یعنی اگر هست ذات آن علی السویه است، چرا اینجوری است به دلیل اینکه تنزل وجودی حاص
تنزل وجودی حاصل نشود، اصاًل شما با چنین ماهیتی روبرو هستید دقت کنید این نکته را، لذا می گویند باریتعالی ماهیت ندارد 

ت معنا چون بی نهایت است همه چیز را به نحو ال بشرط دارد، به شرط الدر آنجا در کار نیست. لذا در حق تعالی مسئله معلولی
 گیرد. یمندارد، به محض اینکه تنزل حاصل شد ماهیت شکل 

کنم بنیاد تحلیل حکمای مشاع است حکمای مشاع از قالب رویین نظام هستی به یمگوید تحلیلی که من یمصدرا 
د بر مرتبه دیگر پردازد. بنیاد نظام علیت چیست توقف یک مرتبه وجویممطالعه علیت پرداخته، تحلیل من به بنیاد نظام علیت 

فهمیم علت و معلول را مثاًل به یما توجه داشته باشید ازبس نظام علی آمده در تغییر و تحول رگوید علیت، این یماین راایشان 
 فهمیم یا تحلیل دوم. ولی بحثی که بتواند علیت و معلولیت را از بنیاد توضیح بدهد چیز دیگر است یمتحلیل اول 

ک گفتیم. شما یی که در تشکیهانکتهعنی انتقال از سنخ تنزل وجود بدون طفره و تجافی این همان پس بنابراین علیت ی
بینید می گویم آیا خداوند متعال عالم عقل راخلق کرده می گوییم بله، کلمه خلق کرده دربسترهای ذهنی ما یمیک جور انتقال 

اس تصاویری که قباًل داشتیم تا اینجا آمدیم یعنی رانگاه کنید براس شود، ولی اگر شما بخواهید هستییمدر فضای زمان مند معنا 
کنید خلقت یعنی توقف وجودی، یعنی نیاز یمیی که گفتیم وقتی شماخلقت را معنا هابحثاصالت وجود تشکیک وجود 

ازیک منظر همیشه باهم  ها با هم هستند،یناوجودی ببینید این عالم عقل وابسته است به عالم اله برعکس آن نیست گرچه همه 
 این بدن بر هستند، مثل اینکه نفس ما آن جوهر اصلی نفس ما با برخی از چیزهایی که نازله او هست همیشه با هم است. مثالً 

کس این نیست که ما برع اساس معرفه النفس صدرایی معلول نفس ما است تااین نفس هست این بدن هم هست. ولی معنایش
خواهیم یمفرض مثال حقیقت نفس ما معلول بدن است نه این وابستگی کاماًل هویدا است معلوم است چی بتوانیم بگوییم بر 

شود علت، پس بنابراین تحلیلی که صدر یمشود معلول آن یمبگوییم. وابستگی عوالم به حق تعالی کاماًل پیدا است این 
 المتألهین از مسئله علیت دارد یک چنین نگاهی است، 

 شتر تحلیل سومتوضیح بی
توانید یک نکته افزوده دربحث تحلیل علیت از نگاه صدر المتألهین یعنی یمیک بحثی وجود دارد در کار صدرا، این 

دهم ولی انتظار ندارم تا عمق معنای آن حل و یمکنم کلیدهایش را یمشوم، کدهایش راعرض یمتحلیل سوم باشد من واردش 
کنم به حسب بسترهایی که وجود دارد، زمینه هاییکه وجود یماگر با این چیزهایی که عرض  فصل بشود، هر چه حل شد برایتان

زنم می دانید معنایش چیست معنایش یماشکالی ندارد. البته این حرفی که  دارد تا عمقش هم فهمیدید خوب بهذا و انا المطلوب
ید اشکال ید خودتان را پس بزنید ازاینکه اشکال بگیراین است که اگر شما اشکال کردید معنایش یک عمقی هیچی متوجه نشد

 کنم. بحث را برگردیم، یمنه شوخی 
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شود آن یمکنم این توضیح منجر یمصدرایک توضیحی در بحث علیت دارد این توضیح آن االن این توضیح که عرض 
یات بزنم، همین بحث را مثال ازادبگوید، من اول یک یمنظام تشکیکی که مطرح کردیم یک خرده رقیق تربشود، ایشان چی 

انید ما آنجا یک دمعنی حرفی می  استفاده کردم شما هم با ادبیات آشنا هستید. ببینید ما در ادبیات یک معنای اسمی داریم و یک
کنیم می گوییم اسم است و فعل است و حرف است. همانجا توضیح دادند فعل حقیقتش متشکل از یمکلمه را سه قسم تقسیم 

ها در یک ینامعنای حرفی خالص داریم ممزوج  عنای اسمی و یک معنای حرفی است. یک معنای اسمی خالص داریم یکم
گردد به تقسیم دو گانه. یعنی یم، و لذا این تقسیم سه گانه روحش بر شود به چی به فعلیمشرایط خاص به همراهی زمان تبدیل 

کند، یمت، کلمه اسمی عبارت است ازکلمه ای که بریک معنای مستقل داللت کلمه یا اسمی است و یا حرفی. کلمه اسمی چیس
شود معنای اسمی البته یمخواهد او را دریابد بدون ارتباط پیدا کردن با چیزهای دیگر قابل فهم است این یمیعنی وقتی ذهن 

 ان شا الله عرض خواهیم کرد  یستناین بحث بریده در تکوین 

ه حرفی معنایی است که بدون مالحظه معنای اسمی با اینکه خودش یک معناست یعنی کلم معنی حرفی چیست معنای
توانید شما معنای آن رامستقاًل ینممحمل نیست، یعنی لفظ محمل نیست کلمه است لفظ بامعنا است، معنا دارد. ولی هیچ گاه 

عانی فانی و دویده در ما معانی حرفی هستند. یعنی هیناشود. و یمفهم بکنید. همیشه در ذیل و در پناه یک معنای اسمی فهم 
ها یناکنید یمها در استفاده یناکنید یا در زبان فارسی ازتا و امثال یمها را استفاده ینامعانی دیگر. مثاًل وقتی فی من ب الم الی 

ا، در خودش یک دقت کنید این نکته رمعنا دارد، ولی معنایش استقاللی نیست تا شما یک خانه ای رالحاظ نکنید در معنا ندارد 
باشد تا در معنا داشته  معنایی دارد ولی برای اینکه این معنا شکل بگیرد حتمًا باید خانه ای باشد تا در معنا داشته باشد، کوزه ای

 هاآنتا آنجا،  باشد. باید یک شهری باشد تا از معنا داشته باشد، یک شهری باشد تا تا معنا داشته باشد. از اینجاحرکت کردم
 ست. اها معانی حرفی دویده در آن معانی اسمی ینامعانی اسمی هستند 

ین همان است. حاال فالسفه مثل صدر المتألهین رابطه علت و معلول را شبیه به رابطه شبیه که وقتی عمقش وارد بشویم ع
ده، من تحلیلش را اشاره خواهم کرد عالمه در اول هایی که کریلتحلداند. یعنی صدر المتألهین مطابق یممعنای اسمی و حرفی 

بینید این معلول چیزی جز وابستگی به علت یمروید گوید اگر در عمق معلولیت فرو بیمبحث علت و معلول آورده ببینید صدرا 
در  شیءمحتاج به علت، آن  ءمحتاج به علت شما وقتی می گویید شی گوید معلول یعنی نه شیءیمنیست این دقت کنید. 

شود در مرحله ذاتش معلولیت هست درحالیکه شما این را معلول حساب یممرحله ذاتش کان نیاز به علت ندارد، پس معلوم 
 خواهید معلول باشد باید تا عمق ذاتش فقر به علت، نیاز به علت ارتباط باعلت نهفته باشد. یمکردید اگر 

یک نسبت به علت نیست، جز یک ربط به علت نیست، مثل یک  این دقت صدرارا به اینجا کشانده معلول چیزی جز
معنای حرفی در مقابل معنای اسمی است. یعنی تا شما یک معنای اسمی نداشته باشید اصاًل معنای حرفی معنا ندارد این دقت 

خواهد یمد بزند. خواهیمتر از این یقعمکنید. همه می گویند معلول در وجودش وابسته به علت است، ایشان ببینید حرفی 
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خواهد بگوید که بنیاد معلول فقط یک یمشود دقت کنید این بحث را. توجه کردید یمبگوید اصاًل بنیاد معلول در علت معنا 
 شود معلول، این نسبت جدای از علت نیست، یمنسبتی در علت است. یعنی علت یک نسبتی که حاصل بکند 

فی الجمله  ی مفصلی مطرح کنیم تا به اینجا برسیم، ولیهابحثالنی بگیرم خوب می دانم نیاز بود من یک مقدمات طو
معنای  به شما بگویم صدر المتألهین در تحلیل علیت قائل به معنای اسمی و حرفی برای علت و معلول است. یعنی علت را

داند. یعنی معنای حرفی دویده در معنای اسمی است بدون اینکه قاطی بشود در معنای یمداند معلول را معنای حرفی یماسمی 
کند. ولی معنای حرفی یماسمی خیلی عجیب است. یعنی درعین حس کاماًل مغایرت، چطور معنای حسی بامعنای حرفی فرق 

 اینجوری. دویده در معنای اسمی است در معنای اسمی است، مضمحل و فانی در معنای اسمی است 

گوید نگاه گفتید من گفتم نظام تشکیکی را اینجوری لحاظ بکنید ولی اگر دقت بکنید در آن بحثی که ما یملذا ایشان 
ا اشغال ریی را مثل اینکه آن علت دارد یک ساحتی هاساحترا دیدید کان یک  هامعلولتصویر کشیدیم خیلی زمخت شما 

ها مثل معنای حرفی در معنای اسمی است. در عین اینکه یناکرده اینجور نیست، همه ی وسیعی را اشغال هاساحتکند این یم
کردیم کان باید تمام یمهایی که ما یدنکشی تشکیکی محفوظ است ولی به لحاظ تصویر هانظاماین مراتب محفوظ است، همه 

ت حالی به عنی فرایند علیت یعنی اینکه علعلت در نظر بگیرید یعنی چی، ی این مراتب رایک نسبت بسیار ضعیف و وابسته به
 نکته را  خودش بگیرد همین. دقت کنید این

ه در مثاًل ماها که یک معنای ضعیف شده از علت هستیم حقیقتًا فعل ماهمین حرکت دست ما است، نه آن چیزهاییک
ینید ما نسبت به چی علیت داریم این نکته را ازباب من عرف نفسه فقد عرف ربه بب کنیم. خوب دقت کنید اینیمبیرون ایجاد 

ما دست یعنی چه جور وابسته به ما است مثل معنای حرفی در معنای اسمی است، درعین اینکه غیر از حرکت دست، حرکت
گوید تمام آنچه معلول خدا است فعل خدا است یک یماست، فعل ما غیر ازما است ولی نحوه وابستگی رانگاه بکنید، صدرا 

ق نی یک حالی ازحق است اینجوری. توجه کردید بله برای شما یعنی اینجا عظمت حق بی نهایت، نسبت خلنسبت است یع
ظ کنیم مثل رابا حق در نظر بگیرید مثل یک نقطه بسیار ضعیف در مقابل یک امر بیکران است توجه کردید، اینجوری باید لحا

 اینجوری است.  اشهمهتمام خلق  یم یک دریا یک اقیانوس بی کران یک نم در مقابل یکینمیک 

رسد این یک بحث مهمی در یممن تبیین فلسفی گفتم اصل مسئله را ولی تعمیق نکردیم چرا صدرا به این نکته دارد 
مثاًل در ما اگر  فرایند تحلیل علیت ازنگاه صدرا است، یعنی صدرا معتقد است علیت یعنی شکل گیری یک نسبت در یک شیء

کنیم یمشکل گیری یک نسبت، نه اینکه یک چیز قلمبه ای جدای از ما شکل بخواهد بگیرد نه االن ما که کار علیت مطرح بشود 
کنم فعل حقیقی من این امواج صوتی نیست یمکنیم فکر نکنید یک چیز قلمبه ای خارج از حتی این صحبتی که من یمفعالیت 

تواند جدا بشود. فعل حقیقی ینمآن فعل حقیقی من اصاًل از من  رسد یک توضیحی دادم بحث قبل توجه کردیدیمکه به شما 
توقف  هست بله این نسبت و این حالت به آن شیء تواند جدا بشود. یک حالتی یک نسبتی از یک شیءینم یک شیء از شیء
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کند یک چنین یمپیاده بسیار شدید دارد، تمام بنیادش به آن وابسته است نگاه صدرا به نظام هستی وقتی آن نظام تشکیکی را 
 افتد. یمنگاهی اتفاق 

 های تحلیل سطح سوممؤلفه
 مسبوقیت به عدم ذاتی

شمردیم یم مؤلفههای قبلی یلتحلی قبلی هاقسمتاگر بخواهم برخی ازمولفه های این تحلیل بر اساس اینکه برای آن 
گیرد یم منتها به معنای دیگر است. چون ذاتیکه مالصدر در نظر بخواهیم بشمریم اینجوری است یکی مسبوقیت به عدم ذاتی

گیرد یعنی یمگوید ذات شیئین نسبه همان ذات وجودی را در نظر یمذات ماهوی نیست بلکه چه ذاتی منظور است. این که 
تواند یمتی است. دهد. خوب این ذات معلول ازمنظر صدر المتألهین مسبوق به عدم ذایمرا تشکیل  لهمان که حقیقت معلو

 تواند زمانی نباشد ولی این ذات در یکمرحله ای نیست در یک مرحله ای هست، این ذات من همین ذات را یمزمانی باشد 

 معنای حرفی بودن ذات معلول
ی دوم این است که این ذات چیزی جزنسبت نیست، چیزی جز یک معنا مؤلفهدوم که توضیح دادیم عرض کنم  مؤلفه
لم تکوین این در عالم تکوین کلمه معنا منظور ذهن منظورم نیست این از راه تشبیه بود که خواستم برسانم. در عا حرفی نیست

 دوم،  مؤلفهشود یمیک وجود حرفی است یک وجود ربطی است پس این 

 امکان فقری وجودی؛ مالک نیاز معلول به علت
گفتند چرا یک یم هاآنگفتند یموث است که متکلمین سوم این است که سر نیازمندی معلول به علت نه حد مؤلفه

شود حدوث زمانی حدوث زمانی یعنی چی یعنی یک زمانی نبود و نبود یک دفعه محقق شد، می یمچیزی محتاج به معلول 
گفتند سر نیازمندی معلول به علت چیست یمگویند این علت نیازمندی است و یک نتایج و طبعاتی داشت. حکمای مشاع 

کنید منظور از ذات چی بود ذات ماهوی برخالف نگاه صدرا، ذات ماهوی را نگاه یمرانگاه  مکان ماهوی یعنی ذات شیءا
کنیم، انسان جدای از وجود و عدم است حالت علی السویه دارد، امکان ذاتی ماهوی این است که یمکنیم انسان را نگاه یم

 کند یمرا محتاج به علت  شیء

دهد ینمرا تشکیل  ها بنیاد شیءیناگوید یمها غلط است یناگوید ینموید هیچ یک از این دو تا نیست گیماما صدرا 
مگر ما اصاله وجودی نشدیم مگر معلول به تعبیر تسامحی چون یک قطعه که میگوییم ما دائمًاحالت قطعه فرض کنید مادی 

ما قطعه ای از وجود هستیم این معلول قطعه ای از وجود است فیزیکی و شیمیایی لحاظ منظور این نیست، مگر این نیست که 
اگر اینجوری است و این هم معلول است ما باید سر نیاز را در این که حقیقتًا معلول است جستجو کنیم چی حقیقتًا معلول است 

بی بودن آن حرفی بودن گوید آن هویت نسیماین وجود، پس باید سر نیاز را درمتن وجود جستجو بکنیم ما می گوییم چیست 
کند درعالم تکوین یمرا محتاج به اسم  هاآنکند. چه جور معانی حرفی ذات حرفی بودنش یمآن، این او را محتاج به علت 
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را محتاج، ذاتشان چیست عین  هاآن هاآنها وجودهای معلول هستند ذات یناشوند که یماشیایی که غیر از خداوند متعال تلقی 
رود یمت، نسبیت، نسبیت نه به معنای نسبی بودن، نسبت بودن، اضافه بودن، اضافه اشراقی بودن ادبیات به کار نسبت، حرفی

من توضیح ندادم اشکال ندارد روشن نشود همان بحث حرفی بودن یک مقدار توجه کنید لذا ایشان این که االن گفتیم یک اسمی 
 امکان ماهوی است.  برای آن گذاشت گفت امکان فقری وجودی غیر از آن

دهم بعد اصطالح آن یمح دوست دارم اینجوری عمل بکنم یعنی محتوا را توضیح آیم به اصطالیممن ببینید از محتوا 
به  را می گویم یعنی صدرا به همان وضعیتی که در معلول است چی در معلول است حرفیت، حرفیت در درون ذاتش احتیاج

نهفته نه، ولی  معنای اسمی است، در درون ذاتش احتیاج به یک چیز دیگر در آن نهفته مثاًل معنای اسمی آیا در آن نیازیک چیز
ن نیازمندی معنای حرفی آن نیاز به یک چیز دیگر در آن نهفته است. وجوداتی که معلول هستند در ذاتشا معنای حرفی در ذات

 ، مؤلفهبه چیز دیگر نهفته شده است. پس این هم یک 

 نیاز معلول به علت در بقاء
علت هستند خیلی  کردیم آیا معالی در بقایشان محتاج بهیمهایی که مطرح دیگر این است که مساوی با مولفه مؤلفه

اینجا واضح است چرا، چون معالی چیزی جز معنای حرفی نیستند چیزی جز یک نسبیت نیستند نسبت بدون طرف نسبت 
تواند باشد. مثل اینکه معنای حرفی را بگوییم خوب ینمصاًل محقق اشود در لحظه، ینمشود اصاًل. نه اینکه محقق ینممحقق 

اصاًل،  ی آمد حاال معنای اسمی رانابود کنیم معنای حرفی باشد خودش، امکان پذیر نیستحاال معنی اسمی آمد معنای حرف
 یی که مطرح کردیم. هامثالمعنای حرفی دویده و فانی در معنای اسمی معنا دارد. و همین جور به حسب 

 نتایج تحلیل سطح سوم
 معیت علت و معلول

گاه نان قلت و قلتی در  هم هستند اینجا خیلی ممکن بود یکنتایج این بحث چیست، این است که علت و معلول با 
معلولی  ومشاع مطرح کنیم که ذات ماهوی به حسب ذاتش اینجا خیلی واضح است. علت و معلول باید با هم این نگاه به علی 

تفاوت است مکاماًل  کاماًل متفاوت است با این نگاه که حوادث دیروز علت امروز است حوادث امروز علت فردا است، این نگاه
تکیه گاه دارد  چون معلول فقر محض است، معلول االن به تکیه گاه نیاز دارد، یعنی معلول در همان شرایط بالفعل خود نیاز به

 نیاز به یک معنای اسمی دارد که وابسته آن باشد. پس بنابراین این یکی ازنتایجش است 

 تبیین عمق فراید علیت
در توضیحاتم عرض کردم این است که نگاه صدرا عمق فرایند علیت توضیح داده و کاری که یکی ازنتایج دیگرش که 

کند سطح کار است چرا به خاطر اینکه ما وقتی اصالت وجودی شدیم ماهیت را کاًل نگفتیم اصاًل واقعیت ندارد، یممشاع 
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علول است. ولی توضیح حقیقی و بنیادین توانید بفهمید چی علت است چی میمماهیت هم واقعیت دارد شمااز بعد ماهوی 
 رسید. خوب اینیمفرایند علیت را ندادید. با تبیین صدرا هست که شما به تبیین بنیادین مسئله علیت 

 **؟؟؟

 چنین بحثی ظاهرًا نداشتیم. آید گفته باشم طرف؟؟؟ینم*البته من یادم 

 **؟؟؟

م یک نسبت اشراقی اضافی داریم. روی یک نسبت مقولی داری دهم. ببینید نسبت دو جور استیم*اشکال ندارد توضیح 
وجود  آن بطن حقیقتشان یک جور است، یعنی فنای درغیر، در غیر بودن، در اطالعات فلسفی می گویند فی غیره، تقسیمات

با نسبت اشراقی  خواهدیمکنند. ببینید بنیاد نسبت مقولی که دو طرف یمیکیش می گویند فی غیره فی نفسه تقسیمات را مطرح 
ض واقع ی مقولی بین جوهر و عرهانسبتکه یک طرف فقط احتیاج دارد بنیادشان یک چیز است، تفاوتشان در این است که 

ی اشراقی که در فرایند هااضافهرفی ذو طرفین است یعنی دو طرف باید باشد تا او محقق بشود. ولی حشود، لذا یک معانی یم
گیرد، یمکل شدو طرف فرض کرد، چرا به خاطر اینکه هیچ چیز قباًل عرض کردم یک نگاه متعارفی شود ینمعلیت است اصاًل 

دهد یمآید یکچیزی به آن معلول یمفکرمی کنند که معلول یک چیزی آن طرف است یک چیزی این طرف هست، حاال علت 
کند ماهیت آن طرف ایستاده، آقای ماهیت یمکند، فکر یمنه آدم به حسب برداشت بدوی در ذهن این نسبت را مقولی حساب 

گوید ماهیت این وجود ندارد بفرما این وجود برای شما است، اینجوری نیست یمآن طرف ایستاده، آقای علت این طرف ایستاده 
یک  فتمگو یک تغییر حال. به خاطر همین  نظام تکوین اینجوری نیست این اضافه اضافه اشراقی است یعنی چی یعنی یک شیء

حالت یک نسبت، محض نسبت است معلول همان نسبت است نه چیز دیگر. حقیقت معلول همان نسبت است اینجا اضافه 
خواهد طرف دیگر شکل بگیرد یمت است، چون فرایند علیت تازه خواند. این خاصیت خود علییماشراقی است که یک طرف 

 ینجور نیست، اخواهد برقرار بشود یمها ینانه اینکه طرفی داریم که یک ارتباطی بین 

یت پس مواظب باشیم ما می گوییم علت معلول علیت فکر نکنید ما یک علت داریم، یک معلول داریم، یک چیزی عل
، هابحثن ی مفصل اینجوری نیست علت است لذا اگر شنیده باشید ایهابحثاین وسط اینجوری، سه تا چیز چهار تا چیز که 

کند ایجاد همان وجود است، آن وجود همان موجود یمایجاد و وجود و موجود یک چیز است. باالعتبار فرق فالسفه می گویند 
قتی در قالب واست. شما اگر یک وقتی از باب ارتباط با علت نگاه کنید می گویید ایجاد همان ایجاد وجود است همان وجود را 

 باشدبینید می گویید موجود نه اینکه کف چیز یمها یتماه

 **؟؟؟
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کنند به مباحث فلسفی که یم*در تعبیرهایی که روایی هست این یک بحث دین شناسانه مهمی شکل گرفته خیلی حمله 
کنیم با این توضیحات که یموجود دارد، یعنی وجود از عدم وجود دارد. ما بحثی که اینجا مطرح  در روایات ایجاد من ال شیء

های زیبایی یلتحلعدم در مراتب قبل است. یعنی یک مراحلی نبود و بعد بود شده، هنوز یک دادیم منظور مسبوقیت این شیء به 
 ها کردند بگذاریم آن سر جای خودش باشد. پس این شد مطلب سوم، یبعضاینجا وجود دارد با توجه به برداشتهای نادرستی که 

یق تحلیل مطرح شد ببینید چه جوری تعم چند مرحله مطلب سوم در بحث علیت و در مسئله علیت تحلیل علیت بود،
بینید یمفهمند. ولی وقتی به مسئله تحلیل می افتیم یمپیدا کرد مسئله علیت، اولش یک امر بدیهی واضح، توقف همه این را 

ده کند. پس مطلب سوم تحلیل قانون علیت بود سه تا تحلیل کردیم تمام شد، یک بحث آن مانیمبحث به این شکل تعمیق پیدا 
 شود.یمآن تحلیل علیت ازنگاه عرفا، آن هنوز بحثش باقی مانده، گرچه حرفهای صدرا خیلی در نگاهی که گفتم نزدیک 

 

  



215 
 

 دهمدواز_#جلسه

 الله الرحمن الرحیم بسم

 الحمد الله رب العالمین

 ارزیابی این سه تحلیل
یی نبوده و بعد بوث شده دلیل هازمانین تحلیل یعنی مسئله حدوث این که بکند ولی اگر بخواهد ا از معلولیت شیء... 

است ولی تحلیلی از تبیین حقیقت تکوینی علیت نیست، یعنی چرا متکلمین این خلط را انجام دادند  روشنی بر معلولیت شیء
 یان متکلمین، خواهند عرض کنند. و چقدر کارآیی دارد بیمو 

ا همان نگاه بیان متکلمین در مقام اثبات و برای کشف معلولیت کارآیی بسیار جالبی دارد و علت اینکه خود متکلمین ی
کند یمگذارد همین معنا است. یعنی خلط یمآورد در مقام ثبوت یمعمومی یا حتی نگاه امروزین آنچه در مقام اثبات است 

گوید یمبرد. عرف عمومی اگر بگویید حقیقت علیت چیست یمدارد در مقام ثبوت دارد به کار  آنچه در مقام اثبات کارآیی
شود این معلوم است این در مقام اثبات کارآیی یمشود این معلولیت پس معلوم یمهمین که نیست نیست بعد هست پس معلوم 

یت را خوب ر برود یعنی تحلیل کنیم هویت تکوینی علدارد و درست هم هست. ولی اگر همین روند بخواهد در مقام ثبوت به کا
 قطعًا این نادرست است و اشکاالتی که حکما بر آن گرفتند وارد است. 

آیی دارد، دیدگاهی که حکمای مشاع داشتند دیدگاه حکمای مشاع هم در مقام اثبات کارآیی دارد هم در مقام ثبوت کار
قایسه و مطالعه قرار شما هر چه بررسی بکنید ذات او را یعنی ذات ماهوی او را مورد م در مقام اثبات کارآیی دارد به این دلیل که

شود االن اگر موجود است این موجودیت اقتضای ذاتی او نیست یمبینید حالت علی السویه دارد، پس معلوم یمدهید یم
وت چطور، در مقام ی مشاع کارآیی دارد. در مقام ثببنابراین علتی دارد و او معلول است. یعنی در مقام ذهن و اثبات نظریه حکما

کند. سطح نظام عالم ینمثبوت هم همینجور کارآیی دارد منتها نقدی که صدرا کرده تحلیل و تبیین شما بنیاد معلولیت را تبیین 
ظر نگاه صدر المتألهین کند. چون این بحث را در اصالت وجود و اعتباریت ماهیت نگاه کردیم. از منیمرا در واقع دارد تحلیل 

آید و یمببینید وجود از باطن  آید بروز ماهوی خواهد داشت در سطح خودشیمدهد و از باطن یموجود بنیاد اشیا را تشکیل 
خورد ولی یمدر سطح خودش بروز ماهوی دارد. شما این سطح ظاهر عالم تکوین را گرفتید تحلیل کردید به درد مقام ثبوت 

 وری است. جتحلیل نکرده یعنی آن حقیقت چیزی که معلول است شما نیامدید تحلیل کنید که فرایند علیت چه  بنیاد معلول را

بنابراین دیدگاه حکمای مشاع هم در مقام اثبات کارآیی دارد هم در مقام ثبوت بیاییم در دیدگاه صدر المتألهین، من یک 
تکمیل کرد. این بیان را نگاه کنید دیدگاه صدر المتألهین در تدوین تکوینی شود این بیان را ترمیم و یمبیانی دارم گرچه بعدًا 

کند. یمحقیقت معلول بسیار کارآ است، یعنی دقیقًا رفته روی آن چیزی که معلول است و دارد هویت معلولیت آن را تحلیل 
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کنیم این وجودش عین ربط یما برخورد لکن در مقام اثبات چندان کارآیی جدی ندارد، چه جور باید متوجه بشویم اگر شیئی ر
به طرف علت است عین نسبت و در واقع معنای حرفی است یک وجود حرف گونه است چه جور باید این نکته حل بشود. بله 

کند ولی در مقام یمبعد از اینکه معلوم شد چیزی معلول است تحلیلی که صدرا ارائه داد خیلی خوب عمق معلولیت را تبیین 
در مقام اثبات نگاهی که صدر المتألهین مطرح کرده دست کم برای بسیاری از افراد چندان واضح و آشکار نیست و لذا  انکشاف

ما اگر بخواهیم این مسیر را پیش ببریم چه بسا باید ترکیبی از کار کالمی مشاعی صدرایی داشته باشیم به این معن که عرض 
 کردم

ظریه را باطل به عنوان تحلیل تبیینی از حقیقت معلول مخالفت کرده ولی اصل این نخود صدرا با اینکه با نظر متکلمین 
جلد اول اسفار یک عبارتی دارد برای اثبات معلولیت چیزی از همین نظریه حدوث اعالم نکرده است حتی در برخی موارد مثالً 

یدگاه متکلمین از منظر مقام اثبات کارآیی خودش جه است ددهد که صدر المتألهین کاماًل متویماستفاده کرده است. این نشان 
کنیم ولی فقط در مقام یمخواهیم وارد حوزه علت و معلول بشویم نگاهی که متکلمین دارند حفظ یمرا دارد، یعنی اگر ما که 

گاه ند، اثبات. هر چیزی دستخوش تغییر و تحول بشود و منجر به حدوث زمانی بشود قطعًا معلول است. توجه داشته باشی
ین بسیار حرف امتکلمین این است اگر چیزی تغییر کرد یعنی مرحله ای را ما نداشتیم و بعدًا داشتیم این قطعًا معلول است و 

 ت، درستی است. ولی این معنا تحلیل عمق معلولیت نیست، تحلیل تکوینی علیت نیست فقط کاشف از معلولیت و علیت اس

کنیم در مقام یمکنیم هم نگاه حکمای مشاع را حفظ یمنگاه متکلمین را حفظ  خوب ما یک حالت ترکیبی داریم هم
بریم ولی دیدگاه صدر المتألهین را به عنوان تبیین تحلیلی از عمق یمبریم در مقام تحلیل سطح هستی به کار یماثبات به کار 

ها یلتکمکنیم. بله فقط نگاه صدرا با یک سری یمل حقیقت معلول یعنی آن که واقعًا معلول است در آن مقام تحلیل صدرا را اعما
ی متعارف و معمولی در واقع باید بگوییم فرمایش هاذهنداشته باشد ولی برای  تواند در مقام اثبات هم کارآیییمهایی یمترمو 

 نم. خواستم در مطلب سوم عرض کیمصدر المتألهین در مقام اثبات کارآیی ندارد. این نکته ای بود که من 

 تقسیمات علت
توانیم در این مباحث مطرح بکنیم تقسیماتی است که یمرسد آخرین مطلبی است که ما یمدر مطلب چهارم که به نظر 

ی دیگر، در مباحث اندیشه ای دیگر فقط یک علت و معلولی هافلسفهراجع علت شده است. من قباًل یک اشاره ای کردم ما در 
شنویم. یعنی می گوییم علت و معلول برگرفته از همان روح کلی قانون علیت می گوییم اگر الف بر، اگر ب بر الف متوقف یم

دیگر  آییم بررسی کنیم انواع توقف را استخراج بکنیم بله یک شیئی بر شیءینمباشد الف علت است و ب معلول است. دیگر 
ینجا واضح است ولی ب چگونه بر الف توقف دارد، الف چگونه تأثیر علیتی در ب توقف دارد و متوقف علیه علت است، تا ا

کنیم اما در فلسفه اسالمی به ویژه در فضای صدرایی این معنا در واقع به نحو گسترده مورد ینمتوجه  هابحثدارد، یعنی به این 
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هایی یمتقسها، یمتقسکند. من پاره ای از یمت جلوگیری توجه قرار گرفته و توجه گسترده به این بحث از انواع مغالطات و اشتباها
 تواند در بحث تأثیر داشته باشد. یمکنم شما مشاهده خواهید کرد چقدر یمکه راجع علت مطرح شده خدمت شما عرض 

 علت واحد و علت کثیر
یعنی یک پدیده ای که  ست به علت واحده و علت کثیره،اکنند تقسیم علت یمیکی از تقسیماتی که راجع علت مطرح 

کنید گاهی از اوقات فقط علت انحصاری دارد یک علت بیشتر ندارد. گاهی اوقات اینجوری است، گاهی اوقات یمشما بحث 
بینیم دارای علل متعدد و مختلف است یعنی چندین علت برای یک معلول. همه یمگیرد یمیک شیئی که مورد بررسی قرار 

د نه تنها می گوییم علتش هست بلکه مثاًل از جمله آثار قسم اول این است هر جا این معلول دیده ش ها با هم متفاوت استینا
دانیم ینمشناسیم چیست، ولی اگر در قسمت دوم ما با معلول روبرو شدیم درست است می گوییم علتش هست ولی یمعلتش را 

اشد و االن معلول فرایند علیت را انجام داده ب هاآنیکی از  دقیقًا علتش چیست چون ممکن است از میان این سه الی چهار چیز
 را شکل داده باشد. 

زنند یمکند یک وقت علت انحصاری است یک وقت علت متکثر است مثاًل مثالی که یمها با همدیگر فرق ینااحکام 
کل بدهد. ممکن است خورشید گرما را ش تواندیمی مختلفی هاعلتبینید یمشما اگر گرما و حرارت را مورد مطالعه قرار دهید 

باشد، ممکن است حرارت باشد، ممکن است اصطکاک باشد ممکن است برخی از موارد شیمیایی باشد ممکن است ممکن 
ت است چیزهای مختلفی در واقع شکل دهنده به این حرارت باشد. ما می گوییم حرارت دارای علل کثیره است یعنی عل

 توانند حرارت را شکل بدهند. یمی متعددی هاعلتانحصاری ندارد. 

 قاعده عدم ورود علل مختلف بر معلول واحد
لول واحد من داخل پرانتز یک نکته ای بگویم در فلسفه یک قاعده ای وجود دارد تحت این عنوان که علل مختلف بر مع

ی در قاعده عده ای که گفتم یک قاعده ذهنتعارض ندارند. عدم ورود علل مختلف بر معلول واحد اگر دقت کرده باشید همین قا
گوید از یمار الواحد است. االن می دانم ابهاماتی وجود دارد چون قاعده الواحد را ما مطرح نکردیم ولی قاعده الواحد یک ب

هیچ گوید معلول واحد فقط علت واحده دارد. قاعده الواحد دو سویه است یمآید یک بار یمعلت واحد یک معلول واحد در 
ز آن طرف ابحث االن راجع قاعده الواحد نکردیم. قاعده الواحد شمای کلی آن این است علت واحده فقط معلول واحده دارد. 

ات در معلول واحد فقط علت واحده دارد. خوب این قسمت دوم که می گوییم معلول واحد فقط علت واحده داردکه گاهی اوق
شوند. فرقش با بحث ما چیست. شما می گویید ینمل مختلف بر معلول واحد وارد شود. علیمفلسفه اینجوری از آن تعبیر 

 چه جوری است.  ی مختلف است لذا می گویید علت یا واحده است یا کثیره، حل مسئلههاعلتدارای  گاهی اوقات یک شیء

خص معلول مد نظر حل مسئله اینجوری است اگر شما معلول واحده را وحدتش را وحدت شخصی بگیرید یعنی یک ش
حرارت که شما گفتید اگر یک حرارت خاص مد نظر باشد، اگر یک تواند داشته باشد. مثالً ینمباشد اینجا جز علت واحده 
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تواند داشته باشد یا باید از آفتاب این حرارت شکل گرفته باشد یا از آتش باشد ینمحرارت خاص مد نظر باشد یک علت بیشتر 
ها باشد. اگر معلول واحد وحدتش شخصی باشد یعنی یک شخص ینایمیایی باشد یا از اصطکاک و امثال یا بر فرض از مواد ش

شود که معلول واحد فقط علت واحده دارد و از علت واحده ینممعلول شما دارید آن قواعدی که گفتیم که توارض علل مختلف 
شود. ولی اگر معلول واحده وحدتش نوعی باشد مثاًل شما حرارتی که گفتید یمسر می زند در آن صورت روی این معلول پیاده 

 تواند آن را شکل بدهد. یمی مختلف هاعلتنوع حرارت مد نظرتان است نه شخص حرارت اگر اینجور منظورتان باشد 

خص است لمعنی االیی که در الهیات باهابحثمن برخی از امتدادهایی که این بحث دارد می دانید یکی ازمهمترین 
کشاند، یماین است که کل نظام عالم دارای علل متعدد نیست یک علت بیشتر ندارد یعنی این بحث مارا تا مسئله توحید 

ها بیش از دو چیز مطرح کردند که یبرخا نظام هستی دو چیز است ی برخالف مسئله ای که ثنویون می گویند که می گویند مبدأ
کل نظام هستی واحده است یعنی بحث علت واحده یا نی االخص مطرح بشود الهیون معتقد هستند مبدأباید در الهیات بالمع

 کند.یمعلت کثیره آنجا هم نقش خودش را ایفا 

 وحدت شخصی و وحدت نوعی
 **؟؟؟

قایی کنید یک وقتی می گوییم انسان منظور من مثاًل خود من هستم این ایم*یک وقت شما راجع انسان دارید صحبت 
شود، ببینید یک انسان یمها توضیح داده ینااست که اینجا ایستاده این می شودوحدت شخصی، در بحث وحدت و کثرت انواع 

وحدت  خاص اگر مورد مطالعه قرار بدهید مثاًل علی، تقی نقی یک انسان متشخص و شخص خاص را در نظر بگیرید می گوییم
جا مدنظر باشد فرقی ندارد علی باشد تقی باشد نقی باشد بگوییم وحدت نوعی این شخصی دارد، ولی اگر نه منظور ما انسان

 است. اگر شما در بحث ما اگر یک حرارت خاص، حرارت خاص چیست مثاًل می گویم این گرمایی که در کف دست من است
رتان حرارت خاص نباشد حرارت لی اگر منظووتواند داشته باشد. ینمعلتش چیست در اینجا فالسفه می گویند یک علت بیشتر 

خواهد حرارت کف دست باشد حرارت سنگ باشد، حرارت بخاری باشد، حرارت هر چیز دیگر باشد، اگر این یمبه طور کلی 
تواند بیش از یک علت داشته ینمرای وحدت نوعی است. اگر ما گفتیم یک چیز شود حرارت نوعی یعنی دایممنظور است این 

 شود منظور معلول واحد است شیءیماحد این حرف را زدیم یا در قاعده ای که عرض کردیم این حرف زده باشد در قاعده الو
ته باشد که علل چندین علت داش شود یک شیءیمتواند بیشتر داشته باشد. و اگر گفتیم ینمواحد شخصی است که یک علت 

 رح کردیماست. که مثالش هم طدهد منظور معلول واحد نوعی یمکثیره را در این بحث ما شکل 

 **؟؟؟

 رده است*نه اثبات شده، چند تا ابن سینا استدالل کرده عالمه طباطبایی استدالل خوبی در بدایه و نهایه مطرح ک
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 قاعده الواحد
 **؟؟؟

از جهت واحده مد نظر باشد  دهند منظور ما از قاعده الواحد این است که اگر یک شیءیم*آنجا توضیح دارد توضیح 
دو جهت مختلف وجود دارد منتها در باب خداوند  جز یک اثر نخواهد داشت. اگر شما دو اثر مختلف دارید قطعًا در این شیء

حد از ارد توجه کردید، قطعًا آنجا معلول وامتعال چون خداوند متعال بسیط محض است و هیچ جهتی جز عین ذات خودش ند
شود، باز هم قاعده الواحد یمآن سر می زند. اگر هم در یک شیئی دارای جهات متعدد باشد و از هر جهتی دارد یک جهت صادر 

واحد  واحد از جهت کنید. قاعده الواحد معنایش این است شیءیمرعایت شده، چون شما از هر جهتی یک اثر دارید پیگیری 
تواند یممرکبی باشد یعنی چندین جهت داشته باشد از هر جهتش  جز اثر واحد نخواهد داشت. بله ممکن است یک شیئی شیء

تواند یک اثری از خودش بروز بدهد یا یک معلولی از خودش بروز بدهد که آن هم مرکب باشد از جهات متعدد. یمچکار کند 
 رکب از جهات متعدد استدالل شده است.علت مرکب از جهات متعدد معلول هم م

 تواند علل مختلف داشته باشد؟آیا معلول واحد می
 **؟؟؟

و پاسخ در فلسفه ی مختلف داشته باشد ما دهاعلتتواند یم*بحث ما چی بود، بحث ما این بود که آیا معلول واحد 
تواند ینمشود معلول واحد یمه باشد یک جا گفته ی مختلف داشتهاعلتتواند یمشود معلول واحد یمبینیم. یک جا گفته یم

خواهیم بگوییم این دو بحث با هم تنافی ندارد. چرا چون آنجایی یمی مختلف داشته باشد حتمًا علت واحد دارد. ما هاعلت
تواند چند تا علت مختلف داشته باشد منظور وحدت نوعی است نگاه کنید کلی حرارت مد نظر ما یمگوید معلول واحد یمکه 

ت است واال این کلی حرارت یک وقتی حرارت فرض کنید کره زمین االن است که علتش خورشید است. یک وقتی این حرار
ی به ین المپ است که یک علت خاصحرارت امنظور حرارت کف دست من است که یک علت خاصی دارد. یک وقتی مثالً 

تواند مصادیق متعدد داشته باشد و هر مصداقش یک علت یمهمراه خودش دارد، ببینید حرارت کلی است و چون کلی است 
 اید توجه کنید. تواند داشته باشد. گرچه اینجا یک بحثی را بیم

 ترک مبدأمختلف وجود دارد که همان امر مش یهاعلتیک بحث دیگر این است که قطعًا یک امر مشترکی بین همه این 
شود معلول واحد نوعی دارای یمشکل گیری آن معلول واحد شده، یعنی وحدت نوعی حتی آن هم نکته ای دارد که چطور 

ی مختلفی که لحاظ هاعلتی مختلف بشود مگر نباید سنخیت رعایت بشود می گوییم اتفاقًا همین جا است. یعنی این هاعلت
 هاآنتواند از یمد جوهره ذاتشان یک نقطه شرکتی دارند، یک نقطه اشتراکی دارند که به لحاظ معلول معلول واحد نوعی کردی

 صادر بشود.

 **؟؟؟
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 رسیمیم*

 **؟؟؟

 *مثاًل چه قانونی

 آیدیم**همه جا آب در فالن درجه به جوش 

آید و هر یمت انحصاری آمد آن معلول هر جا آن عل را به دست آوردیم طبیعتاً  اگر ما علت انحصاری یک شیء *مثالً 
علت توانیم بگوییم هر جا این معلول آمد مثالً ینمه باشد ما آید، ولی اگر علل کثیره داشتیمجا آن معلول بیاید آن علت انحصاری 

بین آن چهار چیز آن یکی م یکی از این چهار علت آمده، یعنی آن جوهر ذاتی مشترک توانیم بگویییمفالن علت خاص آمد فقط 
کند. پس اگر علت یک ینمآمده، ولی در ذیل چی آمده در ذیل خورشید، در ذیل اصطکاک در ذیل مواد شیمیایی این مشخص 

چند چیز  توانید استخراج بکنید. ولی اگر علت یک شیءیمه نفع قانون انحصاری باشد شما یک ارتباط بین الطرفینی ب شیء
ش به نحو وحدت نوعی محقق، اگر بر فرض مثال باشد، این معلول هاعلتتوانید بفهمید اگر یکی از این یممختلف باشد فقط 

توانید یمنگر شما معلول را ببینید می گویید یکی از چهار علت آمده و آن قدر مشترک بین چهار علت هم آمده ولی دقیقًا 
 ی بوده است. این یک تقسیم مشخص کنید آیا آفتاب بوده اصطکاک بوده یا مواد شیمیای

 علت قریبه و علت بعیده
عیده تقسیم دیگری که در بحث علت مطرح است و در الهیات بالمعنی االخص خیلی اثر گذاشته تقسیم علت است به ب

ند ا می گویو قریبه، علت قریبه آنی است که مباشر با معلول است هیچ واسطه ای بین او و معلول وجود ندارد، علت مباشر ر
ک واسطه علت قریب، علت بعید یا علت بعیده فاعل بعیده عبارت است از علتی که واسطه بین او و معلولش وجود دارد یا ی

بینید علت بعیدیه یک حالت تشکیکی ذو مراتب پیدا یموجود دارد، یا دو واسطه وجود دارد یا هزار تا واسطه وجود دارد شما 
تواند سه واسطه باشد الی آخر این بحث را وقتی مطرح کردند در یمتواند دو واسطه باشد یمتواند یک واسطه باشد یمکند یم

ت این عنوان ی دینی روی داده تحهاآموزهجاهای مختلف از آن استفاده کردند در الهیات بمعنی االخص یک بحثی تحت تأثیر 
 آیا خداوند فاعل قریب اشیا هست یا فاعل قریب اشیا نیست.

دهد یمکنیم این احساس استنباطی به ما دست یمی دینی را نگاه هاآموزهرح شده، به لحاظ اینکه ما وقتی یک بحثی مط
هر کاری که الله مثالً  یان یشاءالکه خداوند متعال فاعل قریب همه کارها است، مثاًل و الله خلقکم و ما تعملون و ما تشائون 

دهد با اینکه دیگران انجام دادند خیلی واضح است. شما االن دعای جوشن کبیر را اگر یمافتد قرآن دارد استناد به خدا یماتفاق 
مالحظه بفرمایید، اگر از اول تا آخرش را دقت کنید دیگر کاری را برای غیر خدا باقی نگذاشته یعنی همه کارها را دارد او انجام 
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شود این چه جوری باید تبیین بشود آیا یمی کاماًل استفاده ی دینهاآموزهدهد یعنی فاعلیت قریب یک نکته ای استکه از یم
 خداوند فاعل قریب است یا نه خداوند متعال فاعل و علت بعید است چه جور باید تبیین بشود. 

در دستگاه حکمت متعالیه خداوند متعال فاعل قریب بودن آن معنا ندارد. کنند در این بحث مثالً یمدر دستگاه اشاره ای 
دیم خداوند متعال یک ، حقایق متباینه قائل هستند بحثی که از مشاع نقل کراندقائله خاطر اینکه خداوند وجودات متباینه چرا ب

عقل  وجود است، وجودهای دیگر صددرصد با او متباین هستند، بله خداوند متعال خالق عقل اول است، عقل اول هم خالق
آید جلو. اگر یمآید تا عقل دهم، عقل دهم این خالق این عناصر است و یمر دوم است عقل دوم خالق عقل سوم است همینجو

شود مطالعه بکنیم خداوند را یمما بخواهیم خداوند متعال را در این دستگاه از منظر فاعلیت در خصوص این افعالی که انجام 
الن اگر به یک حکیم ارد به عنوان فاعل بعید، یعنی باید فاعل بعید لحاظ بکنیم نه فاعل قریب بله همه کارها به خداوند استناد دا

گوید بله درست است که همه کارها را به خدا استناد داده اما از این یممشاعی این آیات و روایات را بدهید بگویید معنا بکن 
یب حق تعالی فاعلیت قرباب که او خالق همه اشیا هست فاعل کل است نه اینکه فاعل قریب باشد، نباید از این آیات و روایات 

ن جوری است. یعنی ی کالمی هم بسپرید همیهانگاهاستفاده بشود. نباید از این آیات و روایات چنین معنایی استفاده بشود. به 
 هاارتباطتواند فاعلیت قریب را تببین بکند، بله مگر اینکه مثل اشاعره بخواهیم بیاندیشیم همه چیز همه ینمهای کالمی یدگاهد
شود. در افعال انسانی قائل به جبر است یمچار مشکل کند و در واقع از یک جهات دیگر دیماسباب و علل همه را ملغی  و

تواند فاعلیت قریب را یممسائلی از این دست. فاعلیت قریب در نگاه الهیات کالمی قابل تبیین نیست، اینجا تنها دیدگاهی که 
 ه است یکی نگاه عرفا است. توضیح بدهد یکی دیدگاه حکمت متعالی

لهین کل افعال اگر یادتان باشد ما باتحلیلی که از علیت در نگاه حکمت متعالیه کردیم توضیح دادیم از منظر صدر المتأ
 هاواسطهشود. در عین اینکه یممعنای حرفی است در کنار معنای اسمی یعنی فاصله میان حق تعالی و افعال به شدت حذف 

خواهم این یمخواهم عمق ماجرا روشن بشود، فقط ینممانند یمی فیض هاکانالطه نقش فاعلی ندارند مثل وجود دارد واس
دهد آن یمکند حالت حرفی به آن یمقیق ررسیم که معالیل را خیلی یمنکته را توضیح بدهم وقتی ما نگاه صدر المتألهین 

کند، در دل کار کردن معنای حرفی یماینکه معنای حرفی دارد کار محتوای اسمی پشتوانه تا عمق معنای حرفی است، یعنی با 
توانم در عین اینکه افعال را به غیر خدا نسبت ینمگوید من یمکند. اینجاست که صدرا یممعنای اسمی هم دارد کار خودش را 

ز علیت دادم طابق تحلیلی که اگوید من فاعلیت قریب را میمایشان  دهم در همان موطن به خداوند هم نسبت بدهم. یعنییم
گیرد مثاًل خداوند یمه اینجا انجام کخورد بین حق تعالی و افعالی یماسطه توانم تفسیر بکنم. فاعلیت قریب را علی القاعده ویم

عالم  ها ولی در مقایسه با عقل دوم سوم دهم، عالم مثال،یلتحلمتعال در مقایسه با عقل اول فقط فاعل قریب است مطابق همه 
 ده هست. ماده تا برسد به افعال ما همه اینجا واسطه خورده، یعنی خداوند فاعل مباشر نیست، علت مباشر نیست، علت بعی

دارم اما اینقدر رقیقش کردم علت ینمرا بر  هاواسطهگوید من با رقیق کردن معالیل درست است یمصدرا است که 
توانید راحت فعل را به خداوند متعال نسبت بدهید در عینی که آن واسطه یمشما حقیقی در دل همه افعال حاضر است لذا کان 
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گوید من فاعلیت قریب را به راحتی یمیش روشن بشود رقیب دیگری که حکمت متعالیه هابحثخواستم ینمجدی است 
توانم توضیح بدهم حرف عرفا است که در جای خودش باید توضیح داده بشود. بنابراین یک تقسیم دیگر که درباره علت شده یم

 این است که علت یا قریب یا مباشره یا بعیده یعنی غیر مباشر و دارای واسطه است. 

 علت تامه و علت ناقصه
علت ناقصه  دارد تقسیم علت است به ناقصه و تامه. یعنی علت یاتقسیم سوم و مهمی که راجع علت شده و بسیار کاربرد 

آن وجود  است یا علت علت تامه است. علت ناقصه را اینجوری توضیح دادن که با نبودن آن معلول نخواهد بود ولی با بودن
ایم معلول نخواهد گوید تا من نییممعلول ضرورت نخواهد یافت. علت ناقصه وجه تمیز آن همین ویژگی است، علت ناقصه 

توانیم علت ناقصه بدانیم. مثل مثالی که امروز صبح زدم اگر شما اینجا یمآمد. هر چیزیکه در این حد نقش داشته باشد 
گرفت باالخره یک نقشی آمدن شما در اینجا دارد، حضور شما در اینجا علت ناقصه ینماینجا صورت  هاصحبتآمدید این ینم

خواهیم یمکند یمناقصه است، تا مجموعه این علت ناقصه را می گوییم علت تامه که نسبتی را برقرار است، خیلی چیزها علت 
 توضیح بدهیم. پس علت ناقصه وجه تمییز آن این است 

گوید اگر من باشم حتمًا معلول هست و اگر من نباشم حتمًا معلول یماما علت تامه چیست، علت تامه این است که 
د معلول نیست، باط تساوی بین علت و معلول برقرار است، علت تامه اگر بود معلول است، اگر نبود، آن اگر نبونیست. یعنی ارت

گوید، اگر من یمگوید اگر من نباشم معلول نیست، علت تامه یمعلت تامه با علت ناقصه شریک است، چون علت ناقصه هم 
ینجوری نیست که معلول آن ناحیه وجودی. علت ناقصه اگر بود ضرورتًا اکنند در یمنباشم معلول نیست، ولی در چی با هم فرق 

 باشد. ولی علت تامه اگر بود ضرورتًا باید معلول تحقق داشته باشد.

ها باید توجه کنید مثاًل یدهپددر بحث علت ناقصه و تامه مثاًل بخواهم اثرش را یک مقدار توضیح بدهم در بسیاری از  
کند یمرا غفلت  کند گاهی از اوقات سه چهار عاملیمدر یک معلول را بررسی  مؤثروقتی دارد عوامل خیلی از اوقات انسان 

شود در یمفرض کنید اگر این علت دارای بیست جز است پانزده جز آن را کشف کرده، پنج جز آن را کشف نکرده و این باعث 
کنیم و بعد یمهایی را مطرح یتئورر قوانین علمی ما وقتی کند. چرا دیممطالعات علمی یواش یواش به موارد نقض برخورد 

دهد، ینمدهد یک دفعه یک جایی جواب یمدهد، جواب یمرسانیم، هی جواب یمرا تا حدودی به اثبات  هاآنفرض کنید 
را  هاآناز  را کشف نکردیم فقط پاره ای علتش چیست علتش این است ما تمام عوامل دخیل و دخالت دار در تحقق این شیء

شویم که عوامل دیگری هم نقش یمشود ما تازه متوجه یممتوجه شدیم ارتباط تفصیلی پیدا کردیم وقتی که موارد نقض پیدا 
کردیم یمفکر  داشته چون آن عامل دیگری که نقش داشته االن اینجا شکل نگرفته پانزده تا عامل هست، پانزده تا عامل بود ما

کند. حتمًا یک عامل دیگری بود که ما از آن غفلت ینمبینیم این پانزده عامل هست ولی عمل یمت یک جا همین پانزده عامل اس
 ف کنیم تا یواش یواش اجزای متعدد این علت تامه به دست بیاید. کردیم آن را باید کشیم
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تکلمین و مشدیدی میان  هاییریدرگو  هانزاعدر بحث الهیات بالمعنی االخص همین مسئله علت تامه و ناقصه یک 
 اندقائلان متکلم حکما ایجاد کرده مثاًل این بحث را توجه کنید آیا خداوند متعال علت تامه اشیا هست یا نیست. می دانید آقای

مه و معلول که در تعریف علت تامه نباید گفت اگر علت تامه هست حتمًا معلول است، یعنی نباید ارتباط ضروری میان علت تا
کنند. یمده شد. متکلمین این را معتقد هستند. چرا اینجور حرف زدند به خاطر بحثی که در ارتباط بین حق و خلق مشاهقائل 
امه است. اگر علت تامه است پس چرا بسیاری تشود گفت علت ناقصه حتمًا علت ینمبینند خداوند متعال را یماز یک سو مثالً 

یکه بسیاری از از حوادث هنوز به وقوع نپیوسته، اگر خداوند متعال علت تامه همه اشیا است، پس همه اشیا محقق باشند در حال
شد. در حالیکه حکما می گویند امکان ندارد علول نبامشود علت تامه باشد ولی یمشود که یماشیا محقق نیستند، پس معلوم 

صل بشود نگاه که علت تامه باشد و معلول نباشد حتمًا علت تامه آمد باید معلول هم باشد. مسئله چیست، چه جور باید حل و ف
 در واقع فیلسوفان و حکما در این قسمت چیست، 

توانید به خداوند متعال بگویید یمبا افعالش هم  گیریدیمحکما می گویند نگاه کنید شما وقتی حق تعالی را در نظر 
توانید بگویید علت ناقصه است چه جوری، به این ثبت، ببینید چندین مالحظه در ارتباط باخداوند متعال یمعلت تامه است هم 

چی مالحظه بکنید شود سادگی کرد و به یک باره گفت خداوند متعال علت تامه است و تمام. نه بستگی دارد با ینمهست. یعنی 
ست عقل هو چه جوری نگاه بکنید. مثاًل خداوند متعال نسبت به عقل اول علت تامه است هیچ بحثی نداریم یعنی خداوندکه 

 او یا معلول اول هر چه لحاظ بشود آن قطعًا خواهد بود. 

ر درستی هست و ما درجلسات یک نگاه دیگر به شما بگویم اگر کل نظام هستی را یک فعل در نظر بگیریدکه کاماًل تصو
قبل یک اشاره ای به آن کردیم نسبت خداوند متعال با آن یک فعل چیست نسبت علت تامه با معلول است، یعنی خدا که هست 
این فعل هست. توجه داشته باشید خداوندکه هست این فعل هست. اما توجه داشته باشید ما که می گوییم خدا هست فعل او 

دارای مراتب متعددی است، عقل اول، عقل ثانی عقل دهم عالم مثال، عالم ماده علم مادهکه آمد بحث  هست این فعل خودش
زمان، بحث مکان شرایط، معدات، رفع موانع، حاال اگر در این بستر ما خداوند متعال رابخواهیم مقایسه بکنیم خداوند متعال 

زنیم می گوییم حوادثی که سال یمال یایک فعل مادی مثاًل ما مثال در مقایسه با یک فعل عقل نگاه کنید عقل دهم یا عالم مث
خواهد برای ما اتفاق بیافتد مالحظه بکنید از یمخواهد اتفاق بیافتد برای ما، شما اگر خدا رابا حوادثی که سال آینده یمآینده 

 خواهد این شیءیم هانظامو تحت این  یک منظر باید بگویید علت ناقصه است، چرا چون خداوند متعال با واسطه این وسائط
نگذرد، درست استکه خداوند متعال از یک  هازمانرا ایجاد بکند، یعنی تا خداوند متعال پیش از این این وسائط را نیاورد، این 

یاید. یعنی علت خواهد حادثه ای در فردا اتفاق بیافتد باید دیروز بگذرد امروز بگذرد تا فردا بیممنظر فاعل کل است ولی اگر 
این وسائط  تامه بودن خداوند به این ترتیب است در این مثال، علت تامه بودن خداوند به این ترتیب است چون خدا خودش مبدأ

دهد از این منظر می گوییم علت تامه، و اال اگر خود خدا رابخواهیم تنها در نظر بگیریم یماست و در نهایت این فعل را انجام 
را جداگانه در نظر بگیریم علت ناقصه است. چرا االن حوادث فردا محقق نیست، چون علت تامه آن محقق نشده این وسائط 
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کند یعنی باید زمان خاصش یمخواهد حادثه فردا راباید محقق کند تحت ضابطه و قانون محقق یمهنوز، خداوند متعال هم اگر 
 راتحقق ببخشد واع چیزها محقق بشود تا بخواهد آن شیءبیاید مکان خاصش بیاید شرایط ویژه شکل بگیرد و ان

 **؟؟؟
ها یناال *یعنی به این معنا یعنی خداوند متعال علت تامه فعلش است، ولی فعل در درون خودش مراتب و چینش و نظم و امث

خطا برای متکلمین شده این است که این بحث را توجه نکردند. ما می گوییم خداوند علت تامه فعلش  دارد آن چیزی که منشأ
ت، اگر شما است ولی مواظب باشید اگر بخواهید این گستره فعل را مالحظه بکنید، به دلیل اینکه این فعل چند مرتبه ای اس

رحله دهم برسد که ه کنید میگوییم خداوند متعال که علت تامه این فعل است باید این فعل تا به ممرتبه دهم را با خداوند مقایس
کنید با این مرحله دهم یمگیرید مقایسه یمکنید خداوند را علت تامه یممحقق بشود چون شما این وسائط را حذف  این شیء

جود پیدا نکرده نسبت حق با فعلش تامه است پس چرا فعل و کند می گویید خداوند علتیماین فعل برای شما ایجاد اشکال 
اگر فعل مادی باشد در بستر زمان مکان شرایط علیت تامه است ولی مواظب باشید فعل او دارای مراحل، مراتب، مخصوصاً 

 گیرد. یمخاص و رفع موانع خاص تحت این شرایط انجام 

تب بما هو فعل واحد است، ولی این فعل در درون خودش مرادرست است خداوند علت تامه است علت تامه این فعل 
ها را یناشود تا به این مرحله. اگر یمشود مثل مجاری فیض حضرت یمها مثل چی ینشچهایی دارد، این مراتب و ینشچو 

د، باید کل بدهبخواهیم لحاظ بکنیم خداوند علت ناقصه است. یعنی خداوند علت ناقصه است که باید بیاید این مراتب را ش
شکال کرده، این ااین بسترها را هماهنگ کند تا بعد بیاید این فعل را محقق بکند. یعنی غفلت از این بحث متکلمین را دچار آن 

یل هنوز محقق بحث مهمی است یعنی دائمًا می گویند خداوند متعال اگر علت تامه با آن نگاه است پس چرا بسیاری از این معال
شود علت تامه باشد ولی معلول یمن سو یا می گویند علت تامه باشد، ولی علت تامه نباید ضرورتًا با معلول باشد نشده یا از ای

 محقق نشود. 

دن خداوند ی دیگری اینجا هست. مثاًل یکی از چیزهایی که متکلمین را به این بحث وادار کرده مختار بوهابحثیک 
خواهد یمخواهد انجام بدهد یماوند علت تامه است، ولی چون مختار است است مرید بودن خداوند است. می گویند خد

کند. ینمتواند خداوند محقق کند چرا یممی گویند حوادث فردا، حوادث فردا را  آورند مثالً یماش را چی ینهقردهد. و ینمانجام 
 کند. یمست اختیار دارد اینجوری دارد عمل شود چون علت تامه است مختار ایمپس معلوم 

شود مواظب باشید ازآن وجه علت تامه خدا را در نظر بگیرید قطعًا معللو همراهش است و یمدر حکمت توضیح داده 
ر نظر گرفتیم ولی خدا ده اراده و اختیار این البته با اختیار خدا هیچ منافات ندارد چون ما علت تامه را در خداوند متعال به اضاف

صی در جای را با اراده و اختیار در نظر بگیری اینجور نیست که این فعل حتمًا کنارش باشد، چون این فعل در یک مرضی خا
 خاصی چینش شده و این نفس االمری است. این هم یک بحث، 
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 علت مادی، علت صوری، علت فاعلی و علت غایی
که برای علت در فلسفه مطرح شده، تقسیم علت است به چهار قسم. علت مادی، علت صوری،  یک تقسیم دیگری

ی کالمی حتمًا به این هانگاهی معارف معمولی یا هانگاهاست، یعنی در  مؤثرعلت فاعلی و علت غایی، خوب خیلی این بحث 
ها یناعلت صوری و مادی متفاوت است.  ی باها خیلیناشود. در حالیکه علت فاعلی خیلی متفاوت با ینمتقسیمات توجه 

دقیق  چیست، علت صوری، مادی، فاعلی غایی چیست شاید به یک مثال بیاورد شما صندلی را توجه کنید این یک مثال خیلی
 ی چهارگانه را بشناسید. هاعلتخوبی است برای اینکه شما انواع این  نیست، ولی تقریب به ذهن

ورت نظر بگیرید این صندلی از یک ماده تشکیل شده که عبارت از چوب باشد و از یک صشما اگر یک صندلی را در 
کند یعنی ظرف خاصیکه صندلی باید داشته باشد، طراحی آن شکل خاص، وضع یمتشکیل شده همان که صندلی راصندلی 

ندلی هم از د شما می بنیید این صویژه ای که هست. اگر مثاًل شما ماده چوب رادر نظر بگیرید و این صورتش را مالحظه کنی
رید، ماده چوب تشکیل شده ماده چوب نداشته باشید صندلی ندارید، اگر صورت صندلی نداشته باشید، باز هم صندلی ندا

علت مادی صندلی چوب است، علت صوری صندلی همان هیأت ساختاری است که صندلی دارد. علت فاعلی آن چیست و 
ندلی را علی آن آقای نجار است که یعنی نجاری باید باشد این پردازش راانجام بدهد و این صعلت غایی آن چیست. علت فا

کند علت فاعلی به فاعلیت یمی چیست، علت غایی انگیزه ای است که وادار شود علت فاعلی، علت غاییمشکل بدهد این 
 بیافتد. 

کند یمکند. در واقع علت غایی فاعلیت فعل را تأمین یم شود علت غایی فاعلیت فاعل را تأمینیمدر واقع در فلسفه گفته 
ت این شما یک باغ را در نظر بگیرید علت مادی دارد، علت صوری دارد، علت صوری دارد، علت فاعلی آن چیست با تسامحا
زار ر بامثالدقیق نیست، این باغبان علت فاعلی است، علت غایی چیست به ثمر نشستن این درختان ثمرهایش را گرفتن د

شود این باغبان تحریک بشود و یک باغ بسازد این نجار تحریک بشود و یک صندلی را یمباعث  هاآنفروختن، تجارت کردن 
سازد، پس علت مادی علت صوری، علت فاعلی و علت غایی. بیاییم این را روی یک مثال جدی تر و حقیقی تر تکوینی یم

ت. این ی ذهن یکه داریم چه جوری اسهاصورتی که داریم، نسبت ما با این ی ذهنهاصورتپیاده بکنیم. نسبت ما با 
ارد فرض ی ذهنی یک ماده ای دارد یعنی یک حقیقت تشکیل دهنده که در فلسفه گفته شده کیف نفسانی یک صورتی دهاصورت

نجا وجود دارد، یک صورتی اینجا های ذهنی یک ساختمانی را در ذهنتان بسازید یک ماده ای ایخواهید در اینصورتیمکنید شما 
یزه ای وجود دارد یک فاعلی وجود دارد که شما هستید نفس شما سازنده این صورت است و یک علت غایی دارد یعنی چه انگ

د بکنید. علت مادی، داشتید این طراحی را در ذهنتان کردید آن شما را وادار کرد تا به فاعلیت بیافتید و این صورت ذهنی را ایجا
 کندیمعلت صوری، علت فاعلی و علت غایی. این چهار علتی است که در اینجا دخالت 
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یی که انجام هاتصرف*در اینجا نگاه کنید، ما در فضای ذهن خودمان، این فضای ذهن جز وجود ما است این دخالت و 
کنید. این را من یمید و یک تصویرگری نشینیملق عمل کردم یعنی شما اینجا دهیم من االن در فضای صورت خیالی مختیم

سازید بله موادش را از یک جایی آوردید مثاًل ازخارج آوردید درست یمسازید یک دستگاهی یممد نظرم بوده یک ساختمانی 
 را بسازید. است یک صورتی خودتان ساختید به آن دادید شما فاعلش هستید یک چیزی انگیزه شده شما راتحریک کرده این شیء

 علت مادی، علت صوری، علت فاعلی و علت غایی، همین را در نظام هستی پیاده کنید. 

چه ما االن ببینید موجودات عالم دو دسته هستند یا مادی هستند یا غیر مادی، اگر موجودات عالم مادی باشند مثل آن
لت هد علت مادی، علت صوری، عخوایمپیش روی خودمان داریم نظام هستی برای شکل دادن موجودات مادی چهار علت 

در  فاعلی و علت غایی. مثاًل علت فاعلی حقیقی خداوند است علت غایی آن چیست، خیلی بحث کردند که غایت پروردگار
گیرد باید در مباحث الهیات بالمعنی االخص یمی مهمی اینجا شکل هابحثشکل دادن مثاًل به عالم ماده چه چیز هست یک 

تواند علت غایی در مورد یمر اینکه خداوند متعال کامل مطلق است این بحث مطرح است که چه جوری مطرح بشود. به خاط
 خیلی جالب و عمیق و دقیقی صورت گرفته است  هابحثاو مطرح بشود خیلی بحث شده 

خواهیم فقط من یمخواهیم هم صورت یمپس علت فاعلی، علت غایی برای شکل دادن به موجودات مادی هم ماده 
ا آن چیزی که به یک اشاره کوچک بکنم راجع ماده ماده در فلسفه دو تا اطالق دارد، ماده نخستین داریم و ماده ثانی عمدتًاماه

کنیم. ولی در فلسفه قبل از خود جسم یک یم ما از جسم به بعد راماده حساب کنیم ماده ثانیه است. مثالً یمعنوان ماده حساب 
خواهم توضیحش بدهم، آن قابلیت صرف، آن حالت پذیرندگی ینمنوان ماده داریم که ماده نخستین است هیچ چیزی به ع

 کنند. یمن این را اثبات ها باید اثبات کرد به وسیله دو برهایناصرف، قوه محض 

نیه داریم. همان که ما گذاریم کنار، یک ماده ثایماولی و ماده نخستین داریم این را  در هر صورت در فلسفه یک ماده
کنیم. یمکنیم ماده ثانیه است، در فیزیک شیمی وقتی می گوییم ماده از منظر فیلسوف ماده ثانیه راما داریم مطرح یمماده حساب 

خواهد یمبگیرد یک ماده  برای اینکه این درخت شکلخواهیم مثالً یمبرای شکل دادن به موجودات عالم ما یک علت مادی 
خواهد یک علت غایی هم برایش هست. اما اگر موجودات غیر مادی باشند مادی یمخواهد یک علت فاعلی یمیک صورت 
ها فقط دو تا علت دارند یکی علت فاعلی ینامنظور موجودات مجرد تام است  موجودات مجرد، موجودات مجرد کهنباشند، مثالً 

ها ینامثال امطرح نیست. فرض کنید عقول و مفارقات و مالئکه و  اهآنو دیگری علت غایی. علت مادی و صوری در ارتباط با 
ین هم یک اگر نسبتش را باخداوند در نظر بگیرید فقط علت فاعلی و غایی دیگر علت مادی و صوری در آنجا دخالت ندارد، ا

 شود.یمهایی که در ارتباط با علت مطرح یمتقستقسیم از 
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ن مایه وجودی ورت را در نظر گرفتید ماده را به معنای خیلی مطلق در نظر گرفتید یعنی آ*شما آن نکته ای که ماده و ص
ها نیاز دارد ما خود یناپذیرنده صورت که قابلیت و تغییر و تحول در آن مطرح است،  در نظر گرفتید. منظور ازماده یعنی شیء

الت د چی منظور است. در اشیای مادی چهار علت دخماده را مفصل بحث کنیم، صورت را مفصل بحث کنیم که تا واضح بشو
 کند ولی در اشیای مجرد دو تا علت دخالت دارد.یم

 **این صورت ذهنی مگر به نحو مجرد نیست

الم مثال *بله در واقع آنجا هم باید توجه کرد البته راجع عالم مثال همین صورت گری که در ذهن مطرح کردیم جز ع
ماده  هاآنقیق کلمه را به عنوان ماده حساب کردم، واال در فلسفه به معنای د هاآنیی که از بیرون اهتکهاست توجه کردید من 

بلکه همیشه ما  یی که در ذهن هست قدرت تغییر و تحول نداردهاصورتگوید یمدهد یمنیست یعنی عالمه مکرر توضیح 
 ینطور است. شده همکنیم آن مثال با یک مقدارتسامح مطرح یمی جدید ایجاد هاصورت

 علت حقیقی و علت اعدادی
خواهیم در این بحث مطرح کنیم تقسیم علت یمتقسیم دیگری که در باب علت مطرح است و آخرین تقسیمی که ما 

خواستیم مقدمه بگیریم در ارتباط با علیت در عالم ماده مطرح بکنیم ولی به آن یماست به علت حقیقیو علت اعدادی که این را 
کنم. علت یا علت حقیقی هست یا علت اعدادی. ویژگی علت حقیقی یمرسیم ولی اصل این تقسیم را من مطرح ینم هابحث

هد بود. چیست، ویژگی علت حقیقی این است که هویت معلول به آن وابسته است، به گونه ای اگر علت نباشد معلول هم نخوا
اش، یهسانسان و بزنیم مثل ا این اگر دقت کنید هویت استبتا در آن خوابیده یعنی هویت در پی داشتن، مثل چی مثال اگر بخواهیم

 شودیمابود یک چنین ارتباطی بین علت حقیقی و معلول در واقع وجود دارد به گونه ای که اگر شما علت را بردارید معلول ن

 شودیم**فرق علت حقیقی با علت تامه چی 

ار بی جز علت تامه قر*علت حقیقی جزئی از علت تامه است، چون تمام علل اعدادی هم در راستای یک فضای ترکی
دهم علت حقیقی یا همان علت مادی بخواهم توضیح یم گیرند. علت تامه یک بخشی علت حقیقی است، علت حقیقییم

آید با همدیگر علت تامه یمکند ولی علل ناقصه یمیش فرق هانقشها ینای حقیقی است تازه بین هاعلتها یناصوری همه 
خواهد عقل اول را پدید بیاورد اصاًل علل یماشد در واقع علل معده داشته باشیم. مثاًل خداوند که دهند. اگر جایی بیمراتشکیل 
شود. ولی گاهی از اوقات علت یمست و تمام این علت حقیقی با علت تامه یکی اخواهد فقط خودش علت تامه ینماعدادی 

 دهند. یمکل شوند علت تامه راشیمب تامه فقط علت حقیقی نیست، علت حقیقی و علل اعدادی با هم ترکی

شود. یعنی وابستگی وجودی معلول به علت بالفعل یمعلت حقیقی آنجایی است که اگر علت را برداری معلول نابود 
کید  کردیم حتی تحلیل علیت هم اگر دقت کنید به اینجا رسیدیم یماست. این علت حقیقی است اگر یادتان باشد ما مرتب تأ
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به همراه معلول باشد. آن همان علت حقیقی است. علت حقیقی یک چنین نقشی دارد. اما حاال باتوجه به این  که باید علت
یی که اینجور هستند شما در صندلی اگر نگاه کنید درصندلی اگر شما یکی از این چهار علت را برداری هاعلتبحث ما تمام 

شود، علت فاعلی را یمشود علت صوری را بردارید معلول نابود یمبود شود علت مادی برداشته بشود معلول نایممعلول نابود 
ها علت حقیقی است. علت مادی، علت یناشود، پس تمام یمشود، علت غایی را بردارید معلول نابود یمبردارید معلول نابود 

 ی حقیقی است یعنی این مالک را دارند. هاعلت شانهمهصوری، علت فاعلی و علت غایی 

 ا علت اعدادی چیست، علت اعدادی فقط بسترساز جریان نظام علی و معلولی است، یعنی خودش دخالت مستقیمام
کند. برای ارتباط علل حقیقی یمیت را برای شکل گیری یک علیت فراهم کند فقط بستر را و ظرفینمدر نظام علی معلولین 

 ا بردارید معلول سر جای خودش است. مثالً رشما اگر علت کند. عالمتش چیست، عالمتش این است که یمبامعلول فراهم 
کند. بعد یمش آید و معلول را مترتب بر خودیمقی رساند که علل حقییمکند به یک حدی یماین علل اعدادی بسترها را فراهم 

ا شما علل اعدادی راز اینکه علت حقیقی آمد و معلول مترتب بر او شد دیگر وجود علل اعدادی ضرورت ندارد. یعنی اگر 
رسد. دقت کنید هر جا دیدید شما نیازبه یک چیز دارید ولی در بقا محتاج به او نیستید آن ینمبردارید صدمه ای به فرایند علیت 

نیاز به یک اموری دارید، ولی برای بقای او نیاز به آن امور ندارید.  علت اعدادی است. برای شکل گیری و حدوث یک شیء
ها علل اعدادی هستند. ولی اگر دیدید روی چیزی انگشت گذاشتید چنانچه در حدوث معلول به آن محتاج است در بقاهم ینا

ست، امعلول به آن محتاج است به گونه ای اگر علت را شما بردارید معلول مضمحل خواهد شد، در این صورت علت حقیقی 
اید باشد ی حقیقی قطعًا بهاعلتت غایی است، علت فاعلی است یکی از باید ببینید آیا علت صوری است علت مادی است عل

 مالک تشخیص و تفکیک میان علت حقیقی از علت اعدادی این است 

م علل اعدادی یک نکته ذیل این بحث بگویم و بحثمان را یواش یواش تمام کنیم. علل اعدادی چنانچه که االن اشاره کردی
علت فاعلی  دیگر فقط مثاًل در باب مجردات ر عوالم دیگر علل اعدادی مطرح نیست. در عوالمفقط در عالم ماده مطرح است. د

رسد یک بحثی فیلسوفان مطرح کردند می گویند غیر از عالم ماده یمو علت غایی است و چون در نهایت این به خداوند متعال 
ها متحقق هستند. ینااعلی و علت غایی هست تمام ون خداهست علت فچها به صرف امکان ذاتی متحقق هستند یعنی یناهمه 

خواهد. یعنی امکان استعدادی یمولی در عالم ماده این حوادث مادی زمان مند این افزون بر علل حقیقی علل اعدادی هم 
گیری یک  خواهد نیاز به گذشت زمان دارد باید موادی اینجا شکل بگیرد، تغییرو تحوالتی اتفاق بیافتد تابستر برای شکلیم

  موجود خاص به عنوان گیاه یا حیوان یا انسان محقق بشود لذا علل اعدادی فقط در بستر عالم ماده ضرورت دارد.

داشتم به عنوان بحث پنجم بحث را ببریم به علیت عام ماده یعنی ببینیم یمما که به اینجا رسیده بودیم من اینجور دوست 
خواستم علیت در عالم ماده را تبیین کنم که یمجریان دارد و چه جور باید توضیح داد، هایی یتعلآیا در عالم ماده چه جور 
خواستیم بحث نظریه تصادف را که شکل گیری موجودات عالم ماده را بر اساس نظریه یم اشادامهاشاراتی داشتیم و بعد در 

کنم اگر ورود به بحث یمخواستیم تببین کنیم ولی فکر یمرا  هاآندهد یا تکامل هدفمند یا غیر هدفمند یمتصادف دارد توضیح 
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گذاریم هم علیت یمخواهم استفاده کنم از این بحث. این بحث را یمدارد. یمنکنیم خودش دست کم یک جلسه دیگر هم بر 
بحث مطرح گذاریم دریک مقطع دیگری که باید این یمدر عالم ماده هم مسئله تصادف و تکامل هم هدفمند هم غیر هدفمند 

 بشود. 

 روش تحصیل فلسفه
خواستیم یک تذکراتی را راجع به آموزش فلسفه خدمت دوستان یممطابق پرسشهاییکه در جلسه صبح دوستان داشتند 

لسفه فعرض بکنیم. حاال ابتدا عرض کنم ما نه جلسه چهل و پنج دقیقه ای ضبط شده و مجموعه نکته هاییکه راجع آموزش 
عنوانش این است سیر ها وجود دارد. در آنجا وجود دارد نه جلسه ینااسالمی وجود دارد من آنجا مطرح کردم در همان سایت و 

تجارب  تحصیل و تحقیق در حکمت و عرفان اسالمی. سیر تحصیل حکمت و عرفان اسالمی آنجا من در نه جلسه آنچه به عنوان
من در آنجا  هست در فضاهای حوزوی لذا هاطلبهکاری در این قسمت داشتم عرض کردم. روی سخن ما آنجا اواًل و بالذات با 

 سیر تحصیل فلسفه و حکمت اسالمی و عرفان راتنظیم کردم.  در طی پانزده سال این

دانند ما می گوییم حداقل زمان تحصیل یماین را  هاطلبهکنیم یمبرخورد  هاطلبهما در فضاهای حوزوی چون من وقتی با 
گیرد من می یملم حوزوی بیست سال است، ما برای فضاهای دانشجویی برخورد زیاد داشتیم با دوستان دانشجو دارد فوق دیپ

گوید دو سال چه جور یمدهد یموانم خیلی بزرگ نشان گوید من دو سال دیگر بخیمگویم دو سالی بخوان کارشناسی بگیر 
گیرد من می گویم دو سه سال بخوان ارشد را بگیر برای یمسی دارد کنم دو سال دیگر بخوانم. یا فرض کنید کارشنایمتحمل 

رفتیم، من دو سه سال دیگر بخوانم که مجموعش بشود هفت سال یا هشت سال. یا اگر دارد ارشد یم هاهدانشگاایام تبلیغی در 
 اشتهسر و  اشهمهم اینجا گوید باز دو سه سال بایستیمگیری یم خواند می گویم چیزی نمانده خیلی کار بکنی دکتری رایم

شود واقعًا برای یک عمل تحصیلی علمی دوازده سال خیلی طوالنی نیست. بر یمشود، دوازده سال یمرا جمع کنی ده سال 
 فرض مثال، ما هم پایان نامه داریم. 

د یک مقطع برگردیم به بحث خودمان ببینید ما آن جلسات را بر اساس دوستان طلبه تنظیم کردیم یک مقطع سه ساله دار
ی فلسفه اسالمی روالی که در حوزه به نحو کالسیک مرسوم بوده برای فراگیرهفت ساله دارد و یک مقطع پنج ساله. آنجا در واقع 

ی کمکی که کنار هاکتابی اصلی چیست، هاکتابرا توضیح دادم، مثاًل دوره سه ساله  هاآنو برای فراگیری عرفان اسالمی 
ها را مفصل توضیح دادم. مقطع دوم که یناکند را استاد بگیرد، کجاها رامباحثه ب هاکتابتواند کار کند چیست، کدام یمدستش 

یی را کنارش دیده بشود هاکتابیی خوانده بشود چکار باید بشود چه هاکتابهفت سال است آن هفت سال را تبیین کردم چه 
 ین ترتیبال آخر به ایش چه کارهایی باید انجام بدهند توضیح دادم پنج سهاوسطکجاها را استاد ببینند کجاها را مباحثه کنند و 

 **؟؟؟
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گوید آب آب، یمگوید آب کجاست هی یمگوید ماهی یمبینی مثل ماهی که در آب بود موالنا ینم*شما تأثیرش را 
ب بودم آچه خبر است بعد این را چکار کردند یک دفعه موجی آمد این ماهی را انداخت بیرون آب، تازه له له عجب من در 

 ییم این تفسیر کجا هستبس ما در این تفسیر غرق شده هستیم می گو گفتم آب کجاست. اینجوری است ازیم

 **؟؟؟

ز بزرگی دست دیگران بود، سی و پنج ساله برای شکل گیری یک تمدن چی هاحکومتبرای ما مطرح نبود  سؤاالت*این 
د. شما وری شکل بگیرنیست توجه کنید برای شکل دهی به یک تمدن باید اینقدر سرو کله همدیگر بزنیم تا یواش یواش یکج

بینید، بروید سیصد سال پیش ببینید چه جوری بوده در آن یمیک نمونه ای در تمدن غرب مالحظه کنید شما وضعیت االن را 
گویم راه نرفتیم ینمتیم کشورها و چقدر سروکله همدیگر را زدند تا به این فضا رسیدند. ما واقعًا این را می گویم البته خیلی راه رف

ای بزرگی است یی را به لحاظ تمدنی پیش روی خودمان داریم و این چیزههانمونهاست چون ما  ترراحتک جهاتی کارما از ی
توانیم با مالحظه آن یمی بزرگی در دست خودمان یعنی همین تمدن غرب یک تمدن بزرگ برای ما است، چون ما هانعمت

ال، سی و پنج سال لحاظ ایجابی از هر دو منظر ولی واقعًا فکرنکنید سی س ی فرآوانی بیاموزیم هم به لحاظ سلبی هم بههانکته
های یهپا یک نسل مثاًل فرض کنید برای شکل دهی به تمدن تمام عیار کافی باشد. شکل گیری یک نظام اقتصادی یعنی یکی از

 ها هم نباید موجب تنبلی بشود توجه کردیدیناتمدن شکل بگیرد، ولی 

 *؟؟؟

فرمود یما درست نشد اینجوری. فرمایش ایشان است شاید قیاس به نفس کرده باشد. عالمه حسن زاده **نشد نقده
شود یک یمزنیم می گوییم یعنی چی مگر یمقیاس به نفس است. مثاًل راجع اولیای الهی حرف  هاانسانین مشکل ما تربزرگ

د، امکان پذیر است این مشکلش قیاس به نفس است، چون شویمانسانی بر فرض مثال از شب تا صبح در یک رکوع باشد مگر 
شنود یمآید بعد یمخواهد سه چهار دقیقه در رکوع باشد پدرش در یمدر کار نیست، مثاًل  هاحرفکند این یمخودش را مالحظه 

آید در زمان سابق یممثاًل مرحوم نخودکی اصفهانی در شب زمستانی باالی پشت بام حرم امام رضا رفته دارد یواش یواش برف 
کند گفت یمگوید فالنی آن باال عبادت یمخواهند ببندند، خادم به مسئولشان یمآید ینمبینند که کسی هم زائر یمبوده خدام 

بارید، یمولش کن در را ببندید برویم همه در را بستند رفتند موقع صبح آمدند این هم رفت باال سریع چی شد این آقا برف هم 
گوید یماش هنوز همان یک رکوع را دارد ما اگر مقایسه کنیم به قول ایشان ینهسقا هنوز آن یک رکوع چون برف باال آمد تا دید آ

خشک شده حتمًا ولی واقعًا حتمًا یک فضایی برایش اتفاق افتاده محو یک لذت فانی کننده ای هست این وضعیت به او دست 
شود ولی سجده یمتمام  تانحوصلهتوانید سجده کنید پنج دقیقه دیگر یمد دقیقه داده است. مثاًل سجده یک سجده شما چن

شود امکان پذیر یمشود مگر یمچهل و پنج دقیقه، سجده یک ساعته دو ساعته بیش از این، بله قیاس به نفس بکنیم همین 
شود این امکان پذیر است یمریم مگر مییمشنویم یک عارفی یک هفته هیچ غذا نخورده، ما تا غروب غذا نخوریم یماست. 
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چیست من  هاحرفگوید این یمرا دارد  هاقدرتشود می گوییم این یمقیاس به نفس. مثاًل راجع انسان کامل وقتی حرف زده 
 توانم این قیاس به نفس است. ینمخواهم تکان بخورم یماینجا 

 هاطلبها برای غیر رتوضیح دادیم در جلسات آخر من یک مدلی  ها راینابرگردیم به بحث خودمان ما در آنجا در نه جلسه 
این  شانهمه هاطلبهمطرح کردم اگر کسانی در این فضا نخواهند کار کنند البته برای دوستان طلبه هم این بحث را گفتیم یعنی 

کنم این طرح برای بسیاری یمر ادم، فکی متعدد طلبگی هست من آن طرح را دهارشتهکنند برای هر کسیکه در ینممسیر را طی 
کنم یمچون شماعلوم انسانی هستید عرض  هارشتهز تواند مناسب باشد. ببینید برخی ایمی متعدد هارشتهاز دوستان ما در 

در  هارشته. برخی از ی علوم انسانی به آموزش بیشتر فلسفه و عرفان اسالمی نیاز دارد این را توجه داشته باشیدهارشتهبرخی از 
نهاد را برای ی ریاضی و تجربی هستم همین پیشهارشتهواقع این نیازشان یک مقدار کمتر است. حتی من برای دوستانی که در 

 هارشتهمن ضروری است، در همه  را ببینند ولی برای علوم انسانی به نظر هابحثرا ببینند، این  هانگاهدارم یعنی یک بار این  هاآن
شود گفت ضروری است. خصوصًا برای کسانی که یمشتر به این فضاها مرتبط است، برایشان تقریبًا یی که بیهارشتهآن 

ه بخواهند در باب االن آنچه این دوره برایتان تشکیل شده، برای شکل دهی و تولید علوم انسانی اگر کسی بخواهد کار کند یم
ها غفلت از ینانظرمن هیچ راه چاره ای جز آموختن عمیق فلسفه، حکمت اسالمی و عرفان اسالمی وجود ندارد یعنی غفلت از 

 کنم یمتواند متوجه بشود چی عرض یمن مباحث است. اگر کسی آشنا باشد این بحث را های عظیمی برای تولید اییهسرمایک 

علوم انسانی  شانرشتهکنیم اینجوری است. رفقا یمما این مدلی که در واقع به نحو غالب برای همه دوستان پیشنهاد 
کتاب در  ه عرض کردیم ما برایشان سهگذشته ما در آن مدلی ک هاآناست بحث منطق دارند آن سر جای خودش است. ولی از 

توانند به دو تا کتاب تقلیلشان بدهند یما نبینند رمثاًل این ضرورت  هارشتهکنم اگر دوستان در برخی از یمنظر گرفتیم ولی فکر 
باحثه بشود خوانید اواًلحتمًا میمیک کتاب بدایه الحکمه عالمه طباطبایی است ولی خواندن جدی و فعال یعنی این کتاب که 

تواند درگیر بشود یمدو سه نفری با هم پیش بروند توجه کردید. اگر استاد با حضور استاد باشد خیلی خوب است چون انسان 
دهید خدمت ببحث بکند گفتگو بکند. حاال من نگاهم این است می گویم شما این فایل بدایه ای که وجود دارد این را هم گوش 

ه اگر صد و هفتاد م بکنید اگر استاد پیدا نکردید همان فایل با یک مباحثه جدی یعنی مثاًل فایل بدایاستاد هم برسید مباحثه ه
رای جلسه شده، صد و هفتاد جلسه چهل و چهل و پنج دقیقه ای شده، شما صد و هفتاد جلسه را به حسب زمان بندی که ب

 کنید منظم یمخودتان 

خواهیم یمکند. اگر یمتا جلسه گوش بدهیم یک ماه ول کنیم این کار را خراب  ببینید یکی ازمشکالت کار ما این است ده
مثاًل می گوییم االن کار ما زیاد است بگوییم دو جلسه در هفته ولی منظم بگذارید ذهن منظم پیش برود. مثاًل به حسب 

نیم از صبح تا غروب کارمان با بدایه باشد کارخودتان روز پنجشنبه را اختصاص بدهیم به بدایه دو سه فایل گوش بدهیم مباحثه ک
هفته بعد باز پنجشنبه یعنی تعطیلی بر ندارد این نظم تأثیر شگفت انگیزی در فضای تعلیم وآموزش دارد اگر انقطاع حاصل بشود 

شود یمب شما بر فرض مثال یک فرصت خوبی پیدا کردید بیست جلسه را جلو رفتید بعد یک دفعه ول کنید تا سه چهار ماه خرا



232 
 

کنید دوباره باید برگردید و حتی دوباره برگردید شیرینی خاص حاصل نخواهد شد. یا یک تابستان راکامل یمکار، احساس 
توانید بگویید هفته یک ینمتوانید روزی یک جلسه اگر به این اندازه یماختصاص بدهید، یک جوری باشد که پیوسته باشد، اگر 

 سیر را تا آخر بروید،  جلسه دو جلسه ولی منظم این

کنار اصول فلسفه  یشان به مباحث فلسفه بیشتر ارتباط دارد کتاب نهایه الحکمی عالمه طباطبایی رادرهارشتهدوستانی که 
سفه کنند اصول فلیمدهند مباحثه یمروش رئالیسم به این ترتیب که عرض کردم بخوانند. اگر کتاب نهایه الحکمه را فایل گوش 

خواهند نهایه را اصاًل نخوانند همان بدایه رابخوانند یا یملیسم راهمینجور مطالعه بکنند. توجه کردید ولی اگر و روش رئا
کید کنم این معنا را برسانم یک بدایه جانانه ینممی گوییم زیاد نیاز یی هستند مثالً هارشته بینند یک بدایه جانانه من چه جور تأ

دایه را اینجور بخوانند د به تعبیر من بخورند بدایه را اینجوری ببلعند بدایه را اگر اینجور باشد ببخوانند یعنی بدایه دستشان باش
یسم را اینجور و روش رئال اصول فلسفه و روش رئالیسم خودشان بخوانند مطالعه کنند مباحثه کنند کنفرانس بگذارند اصول فلسفه

ا کافی است هم وجود دارد برای فلسفه اسالمی این بسته برای دوستان مبخوانند. بعد یک کتابی تدریس کردیم در همان سایت 
تواند ادامه پیدا کند. آنجا توضیح دادم اشارت و تنبیهات یمو بستگی به عالقه  هارشتهتوانند گسترش بدهند باز بستگی به یم

ی لربوبیه صدر المتألهین خیلابن سینا با شرح حال خواجه نصیر خیلی خوب است شرح منظومه خیلی خوب است شواهد ا
ی هارشتهر دخوب است. اسفار را اگر دوستانی خواسته باشند خیلی جالب و عمیق و گسترده است. ولی به نظر من برای دوستان 

ه یشان باشد. اصول فلسفه را داشتبرا مؤثرتواند مفید و یممتعدد به لحاظ نیازهایی که دارند بدایه جانانه و خوب خیلی در واقع 
 باشند اگر خواستند این رانمی گویم ضروری است نهایه الحکمه را داشته باشند، بعد وارد بحث عرفان بشوند. 

خرده ای  عرفان اسالمی را در حد کتاب مبانی و اصول عرفان نظری جناب یزدان پناه که من این را درست گفتم شصت و
د با یک استاد فایل را گوش کنند، مباحثه کنند جدی جدی اگر بتوانن جلسه شده، این کتاب رامثل بدایه بخوانند یعنی چی یعنی

دایه بخوانند بدر تماس باشند خیلی خوب است ولی فایل راگوش بدهند، آن کتاب راهم طی کنند به نظر من اگر این کتاب را مثل 
ی عرفان نظری، پس یک هابحثمعنای  یک بسته تقریبًا جالبی از عرفان اسالمی دست رفقا خواهد افتاد یعنی عرفان اسالمی به

 فضای فلسفه و حکمت برای دوستان گفتم با محوریت بدایه و یک فضای عرفان اسالمی گفتیم با محوریت این کتاب، 

خوانند، یمخوانند، شرح فصوص یمی علمیه بعد از اینکه این کتاب خوانده شد، تمهید القواعد هاحوزهمی دانیم که در 
خوانند، مثاًل همان فصوص الحکم شرح فصوص اگر هر روز یک جلسه چهل و پنج دقیقه ای باشد بیش از یممصباح االنس 

خواهم بگویم این بخشی از عرفان را ینمکشد من خودم خدمت استاد هفت سال فصوص الحکم خواندم یمشش سال طور 
خواندید احساس کنید جز عرفای اسالمی شدید، یا این بخش بدایه شدید احساس کنید جز حکمای اسالمی اشکال ندارد عیب 

ید این صدرا برسان مألتوانید این ارتباط خودتان به عالمه طباطبایی تا به یمبینم، این سلسله و این اعتقاد برقرار است، شما ینم
تواند ذخیره دانشی دوستان را در حکمت و عرفان اسالمی یماشکالی ندارد، ولی در هر صورت این دو تا این بسته که عرض کردم 
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به اندازه ای که مورد نیاز دوستان باشد برآورده بکند. این چیزی است که پیشنهاد بنده است اگر سوالی دراین خصوص است 
 بفرمایید من خدمت شما هستم

 **؟؟؟

خواهید بخوانید چه جوری است یم*مبانی و اصول عرفان نظری نوشته استاد یزدان پناه، متن را پیش رو مثل اینکه بدایه 
یش را هانکتهکند یم، فایل دارد بحث هاطلبهفایل را گوش بدهید فایل بخش به بخش را درس گفته، کتاب دستتان باشد مثل 

کنید اگر آن نه جلسه من کیفیت حضور در کالس، یمکنید یک بار مباحثه یمشنگ مطالعه کنید بعد کتاب را قیمیادداشت 
باشد، نکیفیت بعد از کالس، کیفیت مباحثه همه را توضیح دادم. در کالس چه جوری حضور داشته باشیم فقط حضور فیزیکی 

حله قائلم م بشود برای مطالعه من چند مرجمع باشد، درگیر در بحث بشویم انقطاع در ادامه مطلب بعد جلسه تما هاحواس
ا که متن ی خودتان هم همینجوری است به قول ایشان یک پیش مطالعه آن سر جای خودش شما در کالس قرار گرفتید مهادرس

 درسی داریم 

نج عه پمن می گویم بالفاصله بعد از درس یک پنج دقیقه رئوس مباحث مرور بشود این خیلی تأثیر دارد این یکمطال
خواهید همان بحث را مطالعه یم. بعد وقتی رفتید منزل ها را ببینیددقیقه ای بعد از کالس یادداشت کردید یک بار این یادداشت

خوانید مثاًل درکالس درس یک صفحه یا دو صفحه درس گفته شده یمکنید یک مطالعه سبک اول داشته باشید مثاًل متن بدایه 
آید کجا آسان است یمبه دستتان  هانکتهگیرد در اینجا خیلی یم. پنج دقیقه الی ده دقیقه فرصت شما کل متن را سریع بخوانید

کند یماست، کجا را قشنگ فهمیدید، چون برخی چیزها درجمالت بعدی آمده که کمک  سؤالکجا سخت است، کجا همراه با 
کنید مطالعه سنگین کلمه به یمردید یک مطالعه سنگین گیمبه جمله اول این را می گوییم مطالعه سبک ده دقیقه ای بعد بر 

و آورده چه به خط است حتی به لحاظ فضای طلبگی کلمه به کلمه، چرا این کلمه را آورده چرا این کلمه را جل کلمه است، خط
ا مطالعه سنگین است، ینجا سؤاالتشود انواع یمانگیزه ای داشته از این واژه استفاده کرده این بحث با آن بحث چه جوری جمع 

 مشکالت حل مشکالت فکر کنم توضیح دادم اندیشه و تفکر کردن هر بحثی چقدر نقش دارد مخصوصًا در سؤاالتانواع 
ا را بسازد، جمع ی فلسفه عرفان. یعنی بخش عظمی ازکار باید به تفکر بگذرد انسان باید بیاندیشد تأمل بکند، ساختارههابحث

ها یک مطالعه یناچه جور با هم سازگار است و امثال  هابحثرسد چکار باید بکند این ینمرسد یم بندی بکند ببیند نتیجه
 کند یمسنگین 

روید مباحثه یمکنید بعد یمرسید اطراف کتاب یادداشت یمها هم اطراف کتاب داشته باشید چیزهایی که یادداشت
که  سؤاالتگیرد خود آن یمجدیدی شکل  سؤاالتشود، یمآید سواالتی برطرف یمیی به دست هانکتهکنید در مباحثه یم

را  هاکتابهم برطرف بشود.  سؤاالتبرطرف شد یادداشت کنید سواالتی که برطرف نشد یادداشت کنید یواش یواش این 
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کنیم یمشین داریم رانندگی دهم در مایماینجوری بخوانید منظم یک حضور فعال اگر کالس است یا فایل است یا فایل گوش 
 فایل هم گوش بدهیم با دو نفر دیگر صحبت کنیم این جوری نه با تمرکز ویژه فایل را گوش بدهید

 **؟؟؟

دهم آن یمدهم نه آن مدل سنگین را یمی کالم و فلسفه اسالمی در دانشگاه باشد من یک مدل دیگر هارشته*اگر مثاًل 
یی است که درس فقه و هاطلبهدقت داشته باشید من آنجا پانزده سال تدریس کردم برای  مدل سنگین که در فضای طلبگی است

شود یعنی این پانزده سال ممکن است تبدیل بشود به یمنباشد فشرده تر  هاآنی دیگر هم دارند اگر فقه و اصول هادرساصول و 
مالحظه در واقع  شود. من بایمآن پانزده سال نصف  هشت سال، اگر متمرکزًا بخواهد روی فلسفه و عرفان اسالمی کار بکند

تم به آن سبک اگر برای یی که دارند، تبلیغ دارند چیزهای دیگر دارند، آن برنامه را ریخهادرسدارند،  هاطلبهحاالت دیگری که 
کنند اگر من باشم بخواهم یممثاًل فضاهای دانشگاهی که به نحو خاص درارتباط باکالم و فلسفه اسالمی یا عرفان اسالمی کار 

ی طلبگی است برنامه ای بریزم نه این برنامه سبکی که برای دوستان ریختم این را می گویم نه آن برنامه سنگینی که در فضا
نند دوستان دانشجو شروع ک شود برنامه میانه ای ریخت مثاًل اگر کارشناسی ارشد را در نظر بگیریم و از سال اول اینیمقشنگ 

ی دانشگاهی هابحثند بر توانند آن برنامه را انجام بدهیمکنم در این شش هفت سال کاماًل یمرنامه را اجرا کنند من فکر این ب
 خواهد و نیاز به برنامه خاصیمخودشان را داشته باشند ولی حتمًا زحمت 

 **؟؟؟

کالم  وه برای دوستانی رشته فلسفه *این نه من با مالحظه این بحث چیزی مطرح نکردم ولی کاماًل در ذهنم هست ک
کنند اگر تا کارشناسی ارشد بخواهند کار بکنند چه برنامه ای در فلسفه و عرفان یمکار  هادانشگاهکنند در همان یماسالمی کار 

و  همراه باشد هم این مقدار موسع هاآنته باشد هم با فضاهای دانشگاهی شود پی ریزی کرد هم عمق خوب داشیماسالمی 
 شود این را پرداخت و توضیح داد این رایمطوالنی نباشد 

 **؟؟؟

شود کرد کالسهای بی نهایت است نباید به نهایت زود برسید خیلی متشکر و ممنون هستم اگر در این یم*ببینیم چکار 
 لهکنم ان شا الله موفق و موید باشد السالم علیکم و رحمه الیمجلسات اذیت و آزار شدید عذرخواهی 
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 دهمسیز_#جلسه

 الله الرحمن الرحیم بسم

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

 مروری بر مباحث قبل
تان خدمتتان خیلی خوشبختیم مجددًا در خدمت دوستان و خواهران و برادران هستیم. یادتان باشد در برنامه ای که تابس

های گذشته را عرض بکنم یک مقدار ذهن دوستان آماده بشود. کنم یک فهرستی از بحثداشتیم مباحثی مطرح شد. من سعی می
 ب شده را خدمت شما ارائه بدهیم. هایی که انتخابعد ادامه مباحث برخی از بحث

آید از آنجا های مقدماتی را مطرح کردیم یادم میخوب موضوع بحث و گفتگوی ما مباحث فلسفه اسالمی بوده ما نقطه
هایی که مورد نیاز است برای ورود به فلسفه ضرورت فلسفه، کارکردهای فلسفه تاریخ فلسفه تر راجع یک مقدار بحثمفصل

هایی که شما در آن هستید، تأثیری هایی که باید مورد توجه قرار بگیرد بحثفلسفه، نسبت فلسفه باخیلی دانشمباحث فلسفه 
هایی است که من مفصل نگفتم ولی تذکرش را دادم. ها بحثتواند داشته باشد، اینکه فلسفه آموزی در مسئله علوم انسانی می

 وجه کرد. ه باید به آن تهای پراهمیتی است کها بحثاین

از خاطر دوستان باشد عرض کردیم که دو تا طرح معموالً  رشود اگر دباز یک نکته را مطرح کردیم فلسفه چه جور آغاز می
شود عالمه طباطبایی هم خوب در آثارش این دو طرح را ارائه فرمودند. یکی اینکه فلسفه بانفی سوی حکمای اسالمی مطرح می

دمان را مثاًل همان جوری که حضرت عالمه طباطبایی مطرح کردند ما بپذیریم خودمان را، خومطلق سفسطه آغاز بشود یعنی 
م این را قبول کنیم قبول بکنیم واقعیت خارج از خودمان را قبول کنیم، اینکه مامی توانیم به واقعیت خارج از خودمان ارتجا بکنی

قعیت را در یابیم، ما بپردازیم یک دانشی بسازیم که بتوانیم وا آیدبله خیلی از اشتباهات و خطاها در این مسیر پهن پیش می
ن موقع خطاها را ازخودمان کم کنیم. یک نوع شروع فلسفه به این سبک است. ولی یک نوع شروع دیگر فلسفه بود مفصل هما

است که نه  به این معنا یادم است بحث کردیم و آن این است که شروع فلسفه فقط با نفی فلسفه مطلق آغاز بشود، فلسفه مطلق
گوییم سفسطه  خودش را بپذیرد نه خارج از خودش را بپذیرد نه دستیابی خودش را که واقعیت خارجی هیچ چیز را نبذیرد این می

ها مطلق هم در زمان قدیم بودند گاهی از اوقات مطلق هیچ اصل هیچ واقعیتی به هیچ نحو مورد پذیرش واقع نشود. سوفسطایی
 کند آن بحث نسبیت مطلق در فهم کسی قائل بشود، به همین جا منجر خواهد شد. کنار احساس می در گوشه و

خوب فلسفه به معنای این است که شما اگر از سفسطه مطلق گذشتید یک اصل را دست کم قبول بکن، یک اصل را مثاًل 
دارد اگر پذیرفتی یک واقعیت را به تعبیر عالمه خودت را یا شک و شبهه خودت را یا انکارهای خودت را یکیش را بگو واقعیت 

ها نداریم اصل واقعیت پذیرفتید وارد بحث فلسفی شدی و فیلسوف ها و اینطباطبایی اصل الواقعی را اصل واقعیت کار به گونه
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احث معرفت توانی بحث فلسفی داشته باشی این یک بحثی بود که عرض کردیم نسبت مبتواند با شما بحث بکند و شما میمی
 اش را باز کنیم یک مقدار مفصل خواهدشد. شناسی با فلسفه ذیل همین یک خرده توضیح دادیم، و حاال باز هم اگر بخواهیم سفره

شود الن میکبعد از اینکه این مقدمه را توضیح دادیم به این نکته اشاره کردیم مجموعه مباحث فلسفه را در سه حوزه 
های در واقع مباحث الهیات بالمعنی االخص یاخداشناسی است ث وجودشناسی است یکی بحثتقسیم بندی کرد، یکی مباح

شود در این سه فراز کالن های فلسفه از اول تا آخر میهای نفس شناسی است یعنی انسان شناسی همه بحثیکی هم بحث
اش یا بخش قابل اعتنایی متمرکز اریم همهن شاالله جلساتی که فردا داهای علم هست، تالشم این است تقسیم بندی کرد. بحث

گاهی بشود، آن ها است بیشتر ها را از یک جهتی زیر مجموعه همین سه سنخ از بحثدر نوع نگاه فالسفه ما به مسئله علم و آ
 گیرد، در فضای انسان شناسی قرار می

م چند ود و دریافت وجود شده بودیاز این سه دسته مباحث ما وارد مباحث وجودشناختی و وجود فهم وجود و درک وج
های وجودشناسی رادر جلسات تابستان مورد توجه قرار داده بودیم. یک بحث راجع اشتراک معنوی وجود بود، تا مسئله از بحث

ها اگر مروری کرده باشند ذهنشان آماده تر است، همانجا عرض کردیم خوب یک کمی دوستان ذهنشان دور افتاده از آن بحث
شود بحث بسیار پراهمیتی است در تراک معنوی وجود که به عنوان اولین بحث در مثل آثار صدر المتألهین مطرح میبحث اش

اثرگذار است، اشتراک معنوی وجود تأثیرات فراوانی در نوع جهان شناسی، خدا شناسی، حتی مباحث دین  مباحث آتی کامالً 
نکه ذهن دوستان منتقل بشود به چیزهایی ، حاال فی الجمله ایشان هم برای ایهای تفصیلی هم اثر داردپژوهی دارد یعنی در بحث

دهد مرادش این است من به هر چیزی که روی که قباًل صحبت کردیم اشتراک معنوی وجود که یک فیلسوف مد نظر قرار می
 دهد کنم، یک احساس مشترک به من دست میمی

دهد که اگر توجه بکنم به این میز معانی وجه قرار بدهم مبانی خاصی به من میمثاًل فرض کنید اگر من این دفتر را مورد ت
شود. اگر توجه بکنم به این سنگ برداشتهای دیگر خواهم داشت. اگر توجه بکنم به این المپی یک ویژه دیگر به من داده می

متوجه ممکنات بشوم یک دریافت دارم برداشتهای دیگر خواهم داشت. توجه بکنم به انسان، توجه بکنم به درخت همینجور 
متوجه واجب الوجود بشوم یک دریافتهای خاص دارم اما یکدریافت است که در همه مشترک است یک دریافتی که در همه 

کنیم این ها پیدا میمشترک است و آن چیست آن اصل واقعیت داشتن این حسی که ما از اصل واقعیت داشتن راجع همه این
یلسوفان تحت عنوان اشتراک معنوی وجود، کلمه وجود لفظ عربی است شما بگو هستی، به حسب زبانهای همان است که ف

مختلف آن مهم نیست منظور دریافت واحد از هر چیزی است که ما به آن توجه بکنیم، اشتراک معنوی وجود یعنی این وجود 
توانید متوجه ساحتی از ن الکل است، یعنی شما نمیکه شما می گویی هستی، بودن واقعیت داشتن این یک احساس مشترک بی

در درون آن متوجه ساحت خیالی بشویم، متوجه ساحت عقلی بشویم متوجه ساحات این عالم بشوی هر ساحتی باشد، مثالً 
ها است و آن اصل واقعیت داشتن، ساحت حسی بشویم متوجه اعضا و جوارحمان بشویم یک برداشت مشترک در همه این

 وجود مهم است  معنوی
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ها راه انداختند همان موقع این را یادم هست توضیح دادم الهیات سلبی که راه انداختند، مباحثی الهیات سلبی که بعضی
ها گفتند بله که مطرح کردند ذیل همین بحث باید حد و فصل بشود، خیلی مثاًل اگر دیده باشید همان موقع عرض کردم بعضی

کنیم نه. دلیلش شما می گویید در هر چی غیر از خدا باشد داریم ولی وقتی نسبت به خدا برخورد می ما این احساس مشترکی که
این آن تسبیح و تنزیه صرفی که  کنند مثل لیس کمثله شیءها در واقع برگرفته از فضاهای دینی است، احساس میچیست این

آورد، یعنی ما هیچ فهمی حاد بشود سر از علت سلبی در می راجع خداوند متعال باید بشود، آن معنا وقتی خیلی حاد بشود
زیه پروردگار نسبت به خداوند متعال نداریم اصاًل اختالف بین سلبی و بین حکما در همین جا است، حکما معتقد هستند شما تن

ندارید حتی  حتی اشتراکی را باید داشته باشید ولی اصل اشتراک معنوی را به هم نزنید اگر زدید گفتید همین احساس بودن را
آورد. یعنی اگر توانید خدا را اثبات هم بکنید. یعنی این تعبیر هست اگر الهیات سلبی خیلی شدید بشود سر از تعطیل در مینمی

یعنی  توانیم پیدا کنیم این مساوی با انکار باریتعالی استآورد که ما هیچ معرفتی به خدا نمیتنزیه شدید بشود، سر از این در می
 توانیم بکنیم. توانیم بزنیم، حتی اثبات هم نمیهیچ حرفی نمی

ها بی نهایت متفاوت است گوید احساسی که از منکرات دارم از واجب به اصل بودن دارم ولی بودنبله وقتی فلسفه می
ها در واقع باریتعالی وجود آنها وابسته هستند، ها فقیر هستند اینف هستند، اینها موجودات ضعیآن بی نهایت شدید است آن

جود و واسمی استقاللی بی نهایت کمال بی نهایت شدید اینجوری است. اختالفشان در اصل این فضا است نه در اصل معنای 
 کنند در این بحث مشخص خواهد شد. برداشت اصل واقعیت. یعنی مرز بین الهیات سلبی و آنچه آقایان مطرح می

عرض کردم، مثاًل نگاهی که مشاع به حکمای مشاع به وجودها دارند ه من یادم هست اجماالً و نکات فراوانی دیگری ک
خواهم وارد آن بشوم یک مقدار بحث را همان موقع کند، من نمیبا توجه به همین اشتراک معنوی وجود صدرالمتألهین ردش می

ه عنوان یک بشتراک معنوی وجود است، این بحث را فقط انجام دادیم پس اولین مسئله ای که ما با هم بحث کرده بودیم راجع ا
ها به مسئله تذکر خدمت شما عرض کنم، آن موقع گفتم اشتراک معنوی وجود همان معنایی که االن کردیم آرام آرام بعضی

همه چیز  آیا این مفهوم واحدی که از برخورد با خواهند بگویندها به وحدت سریانی رسیدند میوحدت سنخی رسیدند، بعضی
ها آید آیا این حاکی از یک وحدت خارجی است در عالم واقع و خارج هم یک وحدت بیکرانی در همه ساحتبه دست ما می

های مختلف تا برسیم به عرفان این بحث های فلسفی در مکتبدهد. بحثحاضر است که به من چنین برداشت واحدی می
 ث وجودشناسی پشت سر گذاشتیم ش را کردند. این اولین مسئله ای بود که ما در مباحهای ویژه خوداثرگذار است و از آن استفاده

بعد اگر یادتان باشد مباحث اصالت وجود و اعتباریت ماهیت را مطرح کردیم اینجا توضیح دادیم تأثیرات این بحث خود 
های ند به درستی حل و فصل بشود، گردنهکنفرماید اگر این بحث برای کسانی که در این مباحث پژوهش میصدر المتألهین می

بیند شود میکند وارد کار میکند تأثیر ندارد ولی وقتی شروع میاساسی معارف حل و فصل خواهد شد، یعنی انسان بدوًا فکر می
عرض  های این بحث را خدمت دوستانگذارد. من یادم است همان موقع فهرستی از تأثیرگذاریجابجا دارد آثار خودش را می

 کردیم. 
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ها را داشته باشیم تا ادامه بحث اصالت وجود و اعتباریت ماهیت خالصه بخواهیم عرض کنیم برای اینکه این بحث
کند. این های خارجی را کالبدشکافی میآید واقعیتمباحث را مطرح بکنیم در واقع این است که فیلسوف در این بحث می

دهد که االن در بحث قعیت داشتن میها وجود دارد که به من احساس بودن و واهای خارجی یک مسئله ای در آنواقعیت
ها است، واقعیت داشتن تحقق داشتن زبان اشتراکات معنوی هم مطرح کردیم ولی یک چیز دیگر هم دارد این زبان اشتراکی آن

بان مشترک را دارند زبان اینکه این ز کنید افزون براشتراکی همه است. ولی یک چیز دیگر است. شما وقتی به اشیا توجه می
گوید من آهن هستم گوید من سنگ هستم یکی میگوید من چوب هستم یکی میاختصاصی هم دارند. فرض کنید یکی می

ها اشتراک بین اشیا نیست، فیلسوفان معمواًل این جنبه تالفی است، اینها زبانهای اخدیگر هستم این گوید من شیءیکی می
 اشیا را ازآن به ماهیت یاد کردند، چیستی اشیا، آن هستی اشیا، این چیستی اشیا، اختصاصی 

به این دو گود هستی  آن وقت این بحث در گرفته است عرض کردم مفصل، این بحث در گرفته است اگر شما یک شیء
کرده و او را از مرز عدم و  را شیء اده است. یعنی آنی که این شیءرا چه چیزی تشکیل د و چیستی تقسیم کنید بنیاد این شیء

دهد یا زبان اختصاصی یک بحث مفصلی در سفسطه خارج کرده است آن چیست. آیا آن زبان اشتراکی واقعیت او را تشکیل می
این  ها ادامه پیدا کرده است صدر المتألهین دیدگاه ویژه ای داده ومیان آقایان در گرفته از زمان شیخ اشراق شروع شده این بحث

دهد همان وجود است و ماهیت در بحث در نهایت مطابق قرائت صدرا به این سبک درآمده که آنی که بنیاد اشیا را تشکیل می
ی دارد واقع حالت وجود است. ماهیت واقعیت خارج از ذهن دارد مراد از اعتباریت ذهنی بودن نیست، ماهیت واقعیت خارج

 دهد. یل نمیاما یک درصدی از آن متن واقع را تشک

گفتیم شما اگر دقت کنید شما فرض کنید کردیم. میآید تابستان که خدمتتان بودیم این مثالرا مطرح میمن یادم می
نید کمجسمه ای ازآهن را در نظر بگیرید مجسمه ای از اسب که از آهن ساخته شده است کاًل آهن است شما اگر التفات 

و تا آخر آخر او همه آهن است، یکسره آهن است، با اچرا تا حتی این سطح برآمدگی اش آهن است توانید بگویید همهنمی
ین شکل ااینحال یک چیز دیگر واقعیت دارد هیچ درصدی از متن این مجسمه را تشکیل نداده ولی ذهنی صرف هم نیست. و آن 

تواند به بودن نیست. چون آهن میاصل است. این شکل اصل بودن به هیچ روی آهن نیست، آهن هم به هیچ روی شکل اسب 
تواند با مواد مختلف ساخته بشود. پس واقعًا دو چیز متغایر هستند. بااینکه واقعًا دو های مختلف باشد، آن شکل اسب میشکل

ین تاسر واقعیت او آهن است. در عتوانید بگویید سرکنید، شما میچیز متغایر هستند االن که شما با مجسمه آهنی برخورد می
خواهی بگویی این شکل اسب بودن را ذهن من ساخته، واقعیت خارجی ندارد نه آن زنید هیچ وقت نمیاینکه این حرف را می

ت شکل هم واقعیت خارجی دارد، با این حال شکل اسب بودن از آن جهت که شکل اسب بودن است فلز آهن به هیچ وجه در ذا
ارج خکل اسب بودن دخالت ندارد با همه این احوال چرا شکل اسب بودن در اسب بودن دخالت ندارد توجه کنید در ذات ش

دارد.  واقعیت دارد، می گوییم چون گونه این آهن است، چون گونه آهن است و آهن واقعیت دارد پس این شکل اسب واقعیت
 کند. نزدیک می ی مثالی هست که ذهن راتر از این است، ولاین مثال بود چون بحث وجود و ماهیت بسیار دقیق



239 
 

اندیشد یعنی حکمت های آن کنار برویم فیلسوف همینجور میدر ارتباط با بحث وجود و ماهیت فیلسوف اگر از رهزنی
هایی اندیشند، آنی که بنیاد حقیقت اشیا راتشیکل داده آن وجود است. بله این وجود به گونهصدرایی و صدر المتألهین اینجور می

هایی که اقعیتوفًا حقایقی ذهن ساخته نیستند، هنر کار در همین جا است چون ما نیازداریم بفهمیم ها صرهست، این گونه
عی که ورای فاعل شناسا واقعیت دارند ولی هیچ درصدی شما یک زمختی بخواهید برای آن لحاظ کنید بگویید بخشی از واق

، یعنی واقعًا در باب اسما و صفات باریتعالی ما همین مسئله را توانید برای آن قائل بشویدکند این است نمیظاهرًا طرد عدم می
 رود، شود ولی تا آنجا میداریم یعنی اینجا این بحث مطرح می

ط محض در بحث اسما باریتعالی شما این بحث فرض کنید در کالم اگر بحث را دیده باشید می گویید باریتعالی بسی
رد شود که محتاج به چی بشود اجزا بشود دیگر با وجوب وجود سازگاری ندااست، مرکب نیست اگر مرکب باشد منجر می

دانم این بحث را دیدید یا نه، یک بحث بسیار سخت این است که چه جوری این همه اسما و صفات را دارد. چون اسما و نمی
الی باشند این موجب چی ات باریتعها بخواهند همه در ذصفات علم قدرت، حیات رحمت و و هزاران صفت دیگر خوب این

شود اگر صاحب اجزا شد این کل وابسته است در تحققش به شود اگر موجب تکثر بشود این صاحب اجزا میشود تکثر میمی
شود، یعنی انواع مشکالت الهیتی به وجود ها میاجزا، پس آنی که واقعًا واجب الوجود است اجزا است، این موجب تعدد واجب

 آید. می

ث صفات باعث شده که شما اگر در طول تاریخ متکلمین نگاه کنید شنیدید این بحث را یا نه اشاعره در بح این بحث
رج از ذات باریتعالی چی می گویند می گویند صفات باریتعالی زائد بر ذات است یعنی ذات را بسیط بسیط لحاظ بکنیم در خا

زدند می دانید یمحصر است چه دردی داشتند اشاعره این حرف را ها صفات پروردگار صفاتی وجود دارد خارج از ذات و این
کردند اگر صفات برود در ذات موجب کردند به دلیل اینکه احساس میراههای بطالنش خیلی واضح است ولی چرا این کار می

 شود. شود صفت، صفت و تجزیه ذات میچی می

معتزله در بحث صفات باریتعالی با همین مشکل روبرو بودند  کردندآید معتزله، معتزله چه بحثی را مطرح میبعد می
افتد تکثر و تجزیه اگر بگویند خارج از ذات است مثل اشاعره آن وقت رود این چه اتفاقی میاگر بگویند صفات در ذات می

د ازلی باشند یعنی ها بایمشکالت اشاعره دچار چون اشاعره وقتی این حرف می زند یعنی این صفات خارج از ذات باشد این
ده باشید که قائل به چند موجود ازلی باید بشود یکی ذات باریتعالی یکی این صفات که معروف شده به قدمای ثمانیه اگر شنی

شد هشت تا هشت خدایی این طعنی بود که کردند بعد خود ذات ذات ازلی این هم ازلی میهفت تا اسم اصلی رامطرح می
ارج از ذاتش محتاج خند. افزون بر اینکه ذات باریتعالی برای اینکه کار عالمانه انجام بدهد دیگر هیچ زددیگران به اشاعره می

 جود داریم سازگار نبود. شد هیچ کدام با فهمی که ما از واجب الومی
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ت نیابت، نیابها آمدند چکار کردند معتزله گفتند اصاًل ذات باریتعالی صفات ندارد یک نظریه ای دادند به نام خوب این
دهد به هر دهد یعنی از یکجهتی کار عالمانه انجام مییعنی اینکه این ذات این صفات را ندارد ولی کار این صفات را انجام می

خواستند بیاورند بیرون توانستند میخواستند صفت علم ببرند در آن نمیدهد میصورت علم داشته باشی کار عالمانه انجام می
دهد جام میبود. گفتند چی گفتند قول به نیابت این ذات خالی از صفات است. ولی بااین حال کار کسی را ان مشکالت اشاعره

عصومین علیهم که این صفات را دارد و می دانید اگر این بحث را دیده باشید کالم شیعی از همان اول به برکت فرمایش ائمه م
 . لی این صفات عین ذات استشان این شد باریتعالی صفات دارد والسالم نظریه

کردند، یعنی صفات عین ذات و جالب است که فالسفه اسالمی از زمان مشاع که شروع کردند همین بیان را مطرح می
های کالمی از عینیت ماند اگر کالم را تعقیب کردید حتی در تفسیرهایی که االن در کتاباست. یعنی همیشه یک ابهام باقی می

توانند توضیح بدهند چه طور این کثرات عین ذات آید. یعنی نمیدقت کنید چیزی غیر از نظریه معتزله در نمیآید اگر خوب می
آید در کالم شیعی و بعد عده ای از شود. آن مشکل اصلی که اشاعره باآن روبرو بودند معتزله باآن روبرو بودند وقتی میمی

کردند به لحاظ تبیین و داشتن یک ادبیات رسا دچار فقر بودند بحث را می های فلسفی که آمدند همینفالسفه عرض کردم گروه
شود این کثرات کثرات یعنی چی، یعنی علم، علم غیر از قدرت است، قدرت غیر از رحمت است رحمت غیر این چه جور می

ها عین آن یکی که اینشود که پایه است. چه جور می ها غیر ازذات استاز صفات دیگری است که مثل حیات است و این
 بشود، بدون اینکه هیچ تکثری در آن متن حاصل بشود. 

ها مطرح شد وقتی صدر المتألهین وقتی مسئله وجود و ماهیت را تبیین کرد یک ادبیات خیلی فاخر و وقتی این بحث
ا یک ادبیات خود فهم این معن عالی و تقریبًا آسان فهمی اتفاق، آسان فهم به لحاظ سطح کار که آنجا خیلی عمیق است، واال

نا دارد بدون فاخر اینگونه ای پیش آمد که قشنگ این مطلب را توضیح توانستند بدهند، بگویند تمام این صفات در این ذات مع
د. شما اینکه این ذات در ساحت ذات موجب تکثر بشود، مثل وجود و ماهیت، وجود و ماهیت به شدت با همدیگر عینیت دارن

توانید به لحاظ فیزیکی بیایید ال در نظر بگیرید مجسمه آهنی و عکس تصویر اسب، چقدر ارتباط دارند. شما نمیهی آن مث
دبیات جداسازی کنی، به لحاظ فیزیک، به لحاظ شیمی جداسازی کنی، چون تا آن سطح آخر کار آهن برآمده است. این یک ا

شی برای صفات چه جوری عین ذات باریتعالی است بدون اینکه افزایخیلی غنی درست کرد برای اینکه این توضیح داده بشود 
خواهم بگویم این ذات باشد بدون اینکه تکثری پیش بیاید بدون اینکه شکنی پیش بیاید بدون اینکه مشکلی فراهم بشود می

 خورد، بحثی که اینجا مطرح است در خیلی از مباحث به درد می

شود مثاًل اغلب اگر شنیده کنند در فضای عرفانی وقتی این بحث مطرح مییان مطرح میهایی که آقایا مثاًل یکی از بحث
آید پس این کثرات چیست، پس شنویم یک وجود است در کل نظام هستی اغلب این سؤال به وجود میباشید وقتی از عرفان می

شود به همه یرند از همین ناحیه است یا منجر میگدانم در این فضا وارد شدید، اکثر ایراداتی که به عرفان میخلق چیست نمی
های عرفانی دچار همین اشکاالت است ها. حاال من قبول دارم خیلی از قرائتخدایی یا هیچ و پوج بودن کثرات خلق امثال این
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این منظر با توجه  خواهم بگویم صحیح است ازولی آن قرائتی که در واقع مثل صدر المتألهین و دیگر بزرگان ما پذیرفتند و نمی
به بحثی که در ارتباط با وجود و ماهیت و نوع واقعیت داشتن ماهیت در بیرون بدون اینکه درصدی از متن واقع را فرا بگیرد خیلی 
کمک کرد به فهم دیدگاه عرفانی در دیدگاه عرفانی همه کثرات واقعیت دارند، مغایر با متن وجود هم هست ولی هیچ درصدی 

دهد. یعنی یک کار بزرگی در واقع در حوزه معارف با بحث اصاله وجود و اعتباریت ماهیت درگرفته شکیل نمیاز واقعیت ت
ها را در جلسات تابستان کردیم اینشدیم از چه روشی استفاده میعرض کردم تفاصیل بیشتر آن مراحلی که به اثبات منجر می

 ن بحث بود. هایی که پشت سر گذاشتیم همیمطرح کرد، یکی از بحث

ن چه مسئله سومی که در وجودشناسی در تابستان با هم بحث کردیم بحث تشکیک در وجود بود. راجع اینکه فیلسوفا
طرح هایی از این بحث داشتند ما همانجا بحث کردیم راجع فوائد و نتایج این بحث ما در تابستان سراسر تابستان مسائلی مانگیزه

اندیشید، های منطقی آن چی بود بعد مشاع چه جور میاین بحث از کجا شروع شد، ریشهکردیم تاریخچه بحث را گفتیم 
کنند، اینجور ادبیات اندیشد بعد در صدرا آمده چه جوری شده عرفا در این بحث چه جور اندیشه میحکمت اشراق چه جور می

 نویسند، آنجا این بحث را مطرح کردند. می

اگر  اگر االن بخواهیم یک تصویر مختصری از نظام تشکیک در وجود بخواهیم مطرح بکنیم، از نظر صدر المتألهین
ک مخروط نظام هستی را بر اساس فضای تشکیکی بخواهیم توضیح بدهیم به مثابه یک مخروط باید در نظر بگیریم به مثابه ی

روط معکوس هم نکه توضیح بهتری در این قسمت داده باشیم باید دو تا مخباید در نظر بگیریم من همان موقع یادم است برای ای
حث تشکیک بلحاظ بکنیم من این را توضیح خواهم داد چه جوری است. قبل از اینکه این توضیح دو تا مخروط را عرض بکنم از 

سئله نور وقتی مارائه کردیم که شما هم خارج بشویم، باز اگر یادتان باشد همانجا بحث مثال نور که آقایان حکما مطرح کردند 
رود یک نور واحد یک پارچه هست، یکدست است مثاًل از بینید یک نور به تدریج رو به ضعف میدهید میمورد توجه قرار می
شود مثالی که محقق سبزواری می زند کند آنجا خیلی شدید است، بعد یواش یواش ضعیف ضعیف تر میمنبع نور شروع می

خورد شب روی زمین، روی زمین فرض کنید روی آب از خورد به ماه، نور ماه میگوید نور آفتاب میی است مثاًل میمثال خوب
شود تاریکی این مثال شود دیگر میشود ضعیف تر ضعیف تر تا جایی که دیگر نور محو میآب باز در هر انعکاسی نور می

 خوبی بود که در ارتباط با نظام تشکیکی است. 

فرماید مشابه چنین چیزی پیکره نظام هستی را تشکیل داده یعنی شما یک منبع وجود دارید، که این المتألهین می صدر
های علیت باید این مشخص بشود. از بس ذهن ما با فضاهای مادی رود البته در بحثمنبع وجود به تدریج رو به ضعف می

فهمیم یعنی وقتی فرض ا آشنا است ما بیشتر این فرایند به نحو تجافی میهسروکار دارد، با فضاهای اجسام مادی و امثال این
کنید می گوییم یک خاکی تبدیل به گیاه شد می گوییم از خاک کم شده این را می گوییم تجافی، این چرخه طبیعت از منظر 

اقع خالی شدن یک مرحله و ها در وها علیت نیست، اینفیلسوفان علیت نیست، این چرخه طبیعت حالت اعدادی دارد این
 شکل گیری مرحله جدید است. 
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یگری در فرایند علیت یک بحث مهمی که وجود دارد این است که علت بدون اینکه هیچی از آن کم بشود باید چیز د
االن شما اگر  کند. از باب تمثیل مثل آنچه در خود ما است. مثالً شکل بدهد. مبانی فلسفی دارد براهینی که این معنا را اقتضا می

ده باشید یک ظرفی را خوانده باشید و یک بحث علمی برای شما حل و فصل شده باشد یا با اندیشه و تفکر به یک مطلبی رسی
آید به کنید به دیگران که حاال به لحاظ مباحث نفس شناسی یعنی از ساحت عقلی میآیید عرضه میوقتی این مطلب را می

شود. شما وقتی آید و برای دیگران عرضه میها در میکند به شکل الفاظ و نوشتار و اینه طی میساحت خیالی بعد چندین مرحل
شود هیچی آیید بر اساس او چیزهای دیگر آیا از او چیزی کم میمطلب آن ساحت مغز این اندیشه که در شما هست وقتی می

ثل چرخه طبیعت نیست، تجافی در آن وجود داشته مند علیت فرای شود. یعنی فرایند علیت چیزی مشابه این است.از او کم نمی
وجود را که لحاظ کردید وقتی تراوش وجودی دارد بدون آنکه چیزی از آن کم چیزی از آن کم بشود. این حقیقت باشد آن مبدأ 

ادامه بحث ها را بحث علیت را یک خرده رسیدگی کرده بودیم در علیت یک چنین جایگاهی است که حاال برخی از بحث
 خواهم کرد، یک خرده از این طرف باید ادامه بدهیم. 

تر از او ما رسد به جایی که ضعیفتر، اینقدر تا میتر، ضعیفتر، ضعیفگوید آن منبع اصلی و بعد نقطه نازلصدرا می
دارد، پیکره نظام هستی گوید نظام هستی پیکره نظام هستی یک چنین فضایی کند میی محض میکند یعنی هیچرا وارد عدم می

تعارف میک وجود است این کلمه را نگاه کنید یک وجود واحد سریانی است یعنی تکه تکه نیست، ما االن به لحاظ برخورد 
کنیم این میز از ما جداست، ما از میز جداییم، هوا غیر از ماست، درست است. ولی وقتی شما اندیشه اشتراک معنوی فکر می

شوید یک حقیقت واحد وجود اصالت وجود آن مقدمات را طی کرده باشید خوب اگر تأمل کنید متوجه میرا اشتراک معنوی 
 های بروز آن هستی است، ها گونهسرتاسر هستی را فرا گرفته، این

دهد، آن رتبه اعلی اعلی وجود که منبع است آن واجب الوجود است، باید اثباتش صدر المتألهین چه جور توضیح می
بحث اثبات نیست در جای خودش باید مطرح بشود در فضای خودش باید اثبات بشود. آن منبع وجود رتبه اعلی است  کنیم

بحث عقل اول یا در دهد. به حسب ادبیات خودشان مثالً خورد اینجا موجودات را شکل میخورد شکن میولی وقتی شکن می
فرمایند اول ما خلق الله العقل باز یک ات مثاًل رسول الله در روایات میادبیات دینی روح اعظم مثاًل دقت کرده باشید در روای

شود، یعنی اولین این است که آن موجود بسیار روایت دارند اول ما خلق الله نوری، توجه کردید. بحث خیلی مهمی استفاده می
آن علت است، این واجب است خیلی شباهت شدید به حضرت حق دارد، خیلی شباهت فرقش این است که این معلول است 

و مستقل است و این خیلی فاصله زیاد است آن چیزی که در فکر کنم زیارت رجبیه باشد ال فرق بینک و بینهم اال انهم عبادک، 
خیلی این متن مهمی است که هیچ فرقی بین توی خدا و بین معصومین علیهم السالم نیست مگر اینکه یک فرق بسیار بزرگی 

گوید اال اینکه چی هستند برد، یک دفعه میگوید هیچ فرقی نیست خیلی باال میینید دو پهلو است از یک جا میاست جمله بب
رود پایین یعنی حقیقت انسان کامل یک چنین حقیقت است لذا حقیقت انسان کامل در قرآن ها عباد تو هستند یک طرف میاین
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خلیفه خدا است خیلی دارایی دارد ثانیًا خلیفه است، یعنی ر آن وجود دارد اوالً چی معرفی شده خلیفه الله، خلیفه الله همه چیز د
 هر چه دارد به خاطر خداوند متعال دارد، کار ندارم این فضا را نگاه کنید یک 

وجودی ما نداریم، یک روایت داریم خیلی زیبا، فرجه ما در  دهد یک تعبیری داشتید خألپس آن مبانی به ما نشان می
ظام تشکیکی قع نداریم یک شکاف نداریم، یعنی مملو مملو است بله این مملو مملو بنابر نکته ای که صدر المتألهین در نوا

دهد نقطه اعالی آن، مرحله اعالی آن که بی نهایت کمال است منبع تراوش وجود است آن در رأس قرار دارد بعد توضیح می
کند کند، عوالم ماده را درست میکند عوالم مثال را درست میرا درست می آید عوالم عقلتر، همینجور مراتب میضعیف

ها موجودات فوق کنند مثل زمان مثل حرکت اینگیرد اینقدر رو به ضعف ضعف فرض کنید بحث میموجودات مادی شکل می
ها است تا شدت ضعف وجودی آن العاده ضعیف هستند. زمان و حرکت را نگاه کنید اصاًل قرار ندارد ثبات ندارد این حاکی از

آنچه ما در مباحث فیزیک رسد به ادبیات فلسفی به ماده نخستین، ماده نخستین از منظر ادبیات فلسفی متفاوت است معموالً می
 کنیم از منظر فالسفه ما ماده ثانیه است، ها ماده حساب میو شیمی و این

کنیم کنیم تحلیل میکنیم آن را تجزیه میدر مرحله یک چیز ریشه ای تر ما اینجا داریم ما معمواًل جسم را ماده حساب می
خواهد از نظر فلسفی که تثبیت بشود کنیم فالسفه یک چیز پایه ای تر از جسم قائل هستند که آن یک بحث مفصلی میباز می

ه ین قسمت چیست که آن چیز پایی تر را می گویند صرف قابلیت یعنی هیچ گونهم تصورشان چیست هم استداللشان بر ا
سفی دیگر صورتی ندارد فقط قابلیت شدن است، و این واقعیت دارد در خارج، در عالم واقعیت واقعیت دارد، خوب از نظر فل

شود عدم عدم هم در ذهن خودمان یاین آخر خط ضعف وجود است یعنی دیگر بعد از آن ما این معنا را هیچ واقعیت نداریم، م
کنیم جای خالی است جای خالی نداریم در نظام هستی، روی این فکر کنید مثاًل می گوییم بعدش عدم است ذهن چی فکر می

 کنیم یک جای خألیی خالی خالی عدم هیچی این واقعیت ندارد. سازد فکر میمی

اقع باید مملو باشد پر باشد ما خالی نداریم. از منظر فلسفی مسئله برگردید روی این نکته خیلی فکر کنید اینکه نظام و
گوید اگر بخواهید این نظام تشکیکی را تصویر بکنید به این شکل است. برگردیم به آن فضای مخروط، مخروط مانند صدرا می

آید د محض است، هر چه میبه لحاظ وحدت و کثرت، توجه کنید یک مخروطی بگیرید که رأس آن باال باشد چون آن نقطه واح
شود افزایش، اگر بخواهید مخروطی بکشید که شدت و ضعف را نشان بدهد، باید مخروطتان برعکس باشد یعنی کثرتها چی می

ترین وجود کجاست همین عالم ماده و ته آن ماده نخستین که عرض قاعده مخروط باال باشد که شدیدترین مرحله است. ضعیف
ترین خواهی شدت و ضعف را نشان بدهی باید مخروطتان برعکس بشود االن ما از ماده که هستیم ضعیفکردیم، یعنی اگر ب

ها چقدر مطرح شده فرض کنید های در ادبیات ما از این بحثمرحله وجود است پس چقدر خوب اگر دقت کرده باشید بحث
آن زیبایی آن، لذائذ آن اینجوری است شما اگر  بینید حسنترین مرحله وجود است وقتی شما میچون عالم ماده که ضعیف

ها را مطرح کردند حتی راجع ها را پیاده کردند خیلی این بحثمراتب باالتر هستی بروید چه خبر خواهد بود. خیلی این بحث
قتی روایتی شود وفرض کنید دردهایش، اگر اینجا که مسئله عذاب و دردش اینجوری است هر چه نظام باالتر برود چه جوری می
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داریم که آتش جهنم چقدر تعبیر استعاری قشنگی است. آتش جهنم را هفتاد بار شستند شد آتش دنیا این کلمه ما در ساحت 
کنیم، تا می گوییم شستن یعنی یک آب آوردند ریختند روی سرش این حاکی از آن تلزل است حوزه معارف وقتی برخورد می

خواهد نشان بدهد این بحث در واقع انا انزلنا، انزلنا تنزیل که در آیات قرآن آتش دنیا، این میآتش جهنم را هفتاد بار شستند شد 
 است. 

کنید باران فرستادید در واقع این نزولی آید که ما باران را فرستادیم فکر میخوب ما مثاًلوقتی راجع باران در آیات قرآن می
ها را فقط راجع باران به کار نبرده انزلنا ست. ولی آیات قرآن که انزلنا و اینکه مطرح است یعنی از آسمان بیاید زمین درست ا

می دانید در فضای بیکران که در  ها بود از آنجا آوردیم پایین؟الحدید مسائل از عوالم باال آمد به پایین فرض کنید آهن در آسمان
آن باال این پایین  فضا در نظر بگیرید اینجا که هستیم می گوییمنظر بگیرید باال و پایین معنا ندارد. در یک فضا وقتی به لحاظ 

اال عندنا خزائنه و ما ننزله اال بقدر  گیرد انزلنا بعد انزلنا در ارتباط با حدیث فقط این نیست. ما من شیءولی در یک فضا قرار می
ترین مباحث ر است که این جز محوریمعلوم حقیقت خلقت این است در فضای دیگر که مطرح می شودگاهی اوقات این تعبی

اال عندنا خزائنک یعنی خزائن چقدر نقطه دارد معمواًل در خزائن متکثرات  هستی شناسی قرآن است. این آیه شریفه، ان من شیء
چیز اال عندنا هیچ  گوید ما من شیءها اینجوری است خزانه دار میبندند توجه کردید خزینهکنند و درش را میرا جمع می

ث انزال، نیست مگر اینکه در نزد ما خزائنش هست یعنی همه حقایق اول به نحو جمعی پیش ما هست و ما ننزله اال بقدر بح
شود ها، پس این میبحث تنزیل، بحث نزول، بحث فرو فرستادن بحث در مراحل از قوت به طرف ضعف گراییدن و امثال این

ها داریم چند کند من یادم است یادداشتز منظر نظام تشکیکی وجود پیاده مینگاهی که صدر المتألهین به فضای هستی ا
 کردیم تا این معنا را ثابت کنیم. مرحله طی می

ین یک بحث راجع نتایج آن بود که در همان جلسات مطرح کردیم، مثاًل فرض کنید بحث وحدت کثرت چیزهایی از ا
بحث وحدت و کثرت اینجا  می است در این فضا قابل فهم است نظام مثالً ولیس منها بحث مه دست و آن قاعده کل االشیاء

 قابل فهم است و چیزهایی از این دست که مطرح کردیم. 

عرض  مسئله بعدی که ما وارد آن شده بودیم بحث علیت بود. از بحث علیت مجموعًا آنچه در نظر داشتم خدمت شما
ان مطرح کردیم یکیش اگر یادتان باشد معنای علیت چیست چند سطح کنم پنج شش بحث است، بخشی را در همان تابست

ین روح تحلیل وجود دارد این معنای علیت آن روح معنای علیت بحث توقف است یعنی یک چیزی وابسته به چیز دیگر باشد ا
ها را می ست من اینقع یادم اشود روح اصلی این است همان موهای مختلفی از علیت داده مییعنی هر تحلیلی االن تعریف

 گویم ممکن است این جمله به گوشتان خورده باشد. 

ها علیت روح معنا را قبول دارند تحلیل فلسفی مثاًل می گویند عرفان علیت را قبول ندارد، درست است در حالیکه آن این
ها مثاًل خود قانون علیت جز بحثرا قبول ندارند تحلیل کالمی را قبول ندارند اختالف در تحلیل این مسئله است اکثر این 
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شود. مباحث می دانید به همین شود چقدر سخت میبدیهیات است توجه کردید، ولی شما تحلیلش بکنم ببین چقدر دشوار می
بینید تحلیل بکن دیدن را، یک دنیا حرف پشت سرش بینیم شما راحت ما را میشکل است همین دیدن ما راحت شما را می

کنیم چقدر بحث وجود دارد راجع دیدن، تازه می دانید باز آنچه که دن تازه همین بخشهای مادی که ما بحث میاست. مسئله دی
رسیم می شود فرض کنید انعکاس نورها و چشم و بخشهای مختلف چشم و سلسله اعصاب و مغز هی به جای میگفته می

بینم در کجا دارد افتد، چیز مهمی است. من شما را میق میفهمیم واقعًا این رویت کجا اتفاگوییم خداحافظ شما چیزی نمی
شود. خیلی چیز جالبی است که آقایان حکما در مسئله تجرد نفس از آن استفاده شود، در چه ساحتی دارد محقق میمحقق می

 کنند این فضا چه جوری ها کار میکردند. من خیلی کوشیدم دوستانی که در مباحث ادراک شناسی و این

کنند حکمای ما به نام انتباع کبیر در صغیرم مثاًل ما اینجا ایستادیم داریم این ساختمان محیط ها مطرح مییک بحثی این
خواهم بگویم نگاه های جالبی در اینجا میافتد. توجه کردید بحثبینیم، این در کجا دارد اتفاق میبر ما با همین وضعیت می

افتد در عین کنیم تحلیل حقیقت رویت اتفاق نمیکنیم، یک چیزی می گوییم قطعش مییکنید در فضای مادی که ما بحث م
ت اینکه خیلی ساده و روشن است برایهمه ما واضح و روشن است ولی تحلیلش سخت است بسیاری از مفاهمی اینجوری اس

نباشد و محقق بشود قطعًا  است سطح توقف اگر چیزی شوید خیلی واضح است روشنمثل علیت، علیت وقتی شما وارد می
اشد قطعًا نیاز به علت دارد اگر یک چیزی به لحاظ ذاتی از سنخ یعنی موجودیت عین ذاتش نباشد تراوش وجودی عین ذاتش نب

ها خواهید تحلیل کنید به انواع تحلیلها واضح است. اصل مسئله توقف واضح است ولیکن وقتی میوابسته به چیزی است، این
 د خوریبر می

کنند تمام تابستان یادم است دو تا تحلیل مطرح کردیم یک تحلیل برداشت عمومی که متکلمین اینجور فکر می
کنند یعنی در فضای علیت یادم است این نکته را عرض کردم اگر یک چیزی نباشد نباشد اندیشمندان در دنیا اینجور فکر می

تواند محقق شدن آن به حسب خودش باشد، چون اگر به حسب ین نمیمحقق بشود، می گویند این که نبود نبود محقق شد ا
شود علت کند. پس آن عامل بیرون میشود از عامل بیرونی عمل میخودش باشد باید از قبل هم موجود شده باشد معلوم می

یت این برداشت همگانی شود در واقع معلول و این توقف را می گوییم علیت این وابستگی را می گوییم علاین که محقق شد می
ها حرکت کردیم آمدیم اینجا و چیزهای دیگر است در این است. می گوییم چرا ما امروز اینجا هستیم چون دیروز از شهرستان

کنیم به آمدیم اینجا و و شد به اینجا. هی احاله میشدیم نمیگروه شرکت کردیم مسائلی وجود دارد دانشجو شدیم دانشجو نمی
گیریم یعنی اشیا را، اشیایی که در زمان ها را علت حوادث بعدی میتا این اتفاق را محقق بکند. معمواًل ما این چیزهایی که

 اش به چه شکل است. این برداشت عمومی اده شد که مسئلهدها قشنگ توضیح شد علت در فلسفه اینگذشته واقع می

در فلسفه هایقدیم موجود بوده هم بعدًا آقایان فالسفه که  تر وجود دارد مال حکمای مشاع است، همیک برداشت عمیق
نه گره  ها را مطرح کردند و آن این بوده شما اگر به ذات یک شیئی توجه کردید و دیدید ذات شیءدر حوزه اسالم آمدند این

تش، مثاًل شما ذات ضروری با موجود بودن خورده نه گره ضروری با معدوم بودن خورده هیچ علی السویه است به لحاظ ذا
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تواند نباشد. یعنی نسبتش به متحقق بودن و تواند موجود باشد میچوب، ذات چوب گره ضروری با موجود بودن نخورده می
شود چنین چیزی اگر موجود بود، به اقتضای ذاتی متحقق نبودن چی است یکسان است. اگر اینجوری است پس معلوم می

ها دهند و نتیجه ای که تحلیل قبلی داشت اینت بیرونی، یعنی علیت را اینجور توضیح میخودش نیست، به اقتضای عاملی اس
ترین نتایج آن تواند بگوید این معلول است یکی از شاخصرا گفتم، مثاًل آن تحلیل قبلی اگر یک حقیقت ازلی باشد دیگر نمی

اندیشد ولی یک چیزی ارد همه جا کالم هم همینجور میهای عرفی معمولی، نگاه اندیشمندان امروز فرق نداین است، در نگاه
گوید همان چیزی که شما اندیشد، میباشد همیشه باشد، علیت کجا، نباشد نباشد یک دفعه بشود، ولی فیلسوف اینجور نمی

اشد. یعنی توانست موجود نبتوانست موجود باشد میمی گویی همیشه بوده و االن هست به ذاتش توجه بکنم و بعد ببینم می
 ضرورت وجود در ذاتش نهفته نیست، اگر چنین چیزی باشد این هم باز معلول است وابسته است 

داشناسی خچقدر تأثیر مهمی دارد، خیلی تأثیر اساسی و مهمی دارد مثاًل هم در جهان شناسی اثر دارد هم در مباحث 
های متعارف ما وقتی دنبال خدا وتر عرض خواهم کرد، در نگاهاثر دارد. ببینید همین نگاه چقدر فرق ایجاد کرده مثاًل این جل

ها به ها به وجود آورده آن که آنگردیم در امتداد زمان می گوییم این که اینگردیم، دنبال خدا میگردیم کجا دنبال خدا میمی
توانیم پیدا بکنیم توجه کردید. می رویم تا انفجار بزرگ آنجا، یک چیزیرویم قبلش چه خبر بوده میرویم میوجود آورده، می
کنیم، این دلیلش همین اندیشه علیت است، یعنی مثاًل اگر به این اندیشمند بگویی یک چیز مثاًل از همان فرض اینجور نگاه می

سفی این گوید نباید دنبال علتش بگردیم ولی نگاه فلسفیش این است نگاه فلکنید در امتداد زمان از همانجا بوده تا االن، می
خواهد موقت گره ضروری با وجود نخورده، چرا موجود است حاال می کنم ذات این شیءتوجه می است من به ذات این شیء

های دینی می گوییم تا ابد هستیم، موجود باشد یا ازلی موجود باشد، فرقی ندارد این مثل اینکه ما در از جانب استقبال بنابر داده
 بد هستیم این با معلولیت تنافی دارد. خوب آیا اینکه ما تاا

مت خوبی فالسفه می گویند معلولیت مسئله زمان در آن دخالت ندارد. بله اگر یک چیزی نباشد بعد بود بشود این عال
گردد به اینکه آیا وجود چیزی است که عین ذات اوست و است بفهمیم این وجود گره ذاتی با آن نخورده ولی اصل مسئله بر می

جوشد این جوری است اگر این جوری باشد یک داستان دارد، ولی اگر اینجوری نباشد این وابسته است، یعنی ذات او میاز 
 متوقف است یعنی فرایند علیت و مسئله توقف در آن اتفاق افتاده، یعنی تحلیل خیلی فرق کرده است. 

کرده. وجود فقری حث وجود فقری را ایشان مطرح میتا رسیدیم به سطح سوم از تحلیل که مال صدر المتألهین بوده که ب
گوید این یعنی شما مسئله علیت را در نفس همین وجودهای ضعیف، ایشان بر اساس نظام تشکیکی که توضیح دادیم ایشان می

 کند در نفس وجودش نه در حوزهآورد تحلیل میوجودهای ضعیف به دلیل ضعف ذاتی وابستگی دارند، وابستگی بکجا می
کند من تفاسیر را عرض کنم ولی ثمراتش تا حدود زیادی ماهیتش، در بحث قبلی ذات ماهوی ندارد ذات وجودی آن لحاظ می

گوید اشکال ندارد اگر ضعیف باشد وابسته است همگام با آن نکته ای که قباًل عرض کردیم اگر یک چیزی ازلی باشد صدرا می
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سته است به یک قوی، و همین وابستگی فرایند علیت است. فرایند علیت چیزی غیر به یک غنی، وابسته است به یک شدید، واب
 از وابستگی نیست، چیزی غیر از تعلق نیست. 

فس شناسی اینکه فرض کنید ما که در نقطه ذاتمان، قرار داریم خیلی چیزها وابسته ما هست، در فلسفه ما بحث ن یکی
کنیم تخیالتی هایی که میکنیم یا برای ما سخت است مثاًل اندیشهاین را قبول نمی بدن ما وابسته به نفس ما است خیال ما اگر

 کنیم وابسته به ذات ماست. همین فرایند علیت است. مثاًل اگر این بحث را شنیده باشید بحث علم ذات به ذات یعنی ماکه می
گاهیم هیچ لحظه ای از خودمان غافل نمی گاه هستیم موقعی که داریم که می شویم، موقعیهمیشه به خودمان آ خوابیم به خود آ

گاهی متفرع بر نفس ما است این  گاهی این خودآ گاه هستیم این خودآ صور دائمی تغرق در تماشای یک فیلم هستیم باز به خود آ
گاهی معلول ما است وابسته ما است مع به معنای  لولاست تا ماهستیم این هم همراه ما هست. با این حال می گوییم این خودآ

ها را خدمت ها، تمام اینها داشته مؤلفهها را در بحث تابستان و نتایجی که ایناعم همان توقف متوقف بر ما است. ما این تحلیل
 دوستان عرض کرده بودیم 

 بود. یک مسئله دیگری یک بحث دیگری که در علیت گفته بودیم مسئله دیگری که در علیت گفته بودیم تقسیمات علت
ها مهم خواهند وارد بشوند و بیاندیشند ایندر بحث تقسیمات علت یک نکته ای تذکر دادیم یعنی کسانی که در این فضاها می

کند. ما االن متأسفانه در کل پیکره علوم دچار یک فقر خواهد در این فضا بیاندیشد داستانش فرق میاست حاال کسی نمی
قر چرا اینجوری شده، یعنی ما پس زدیم مباحث عقلی و فلسفی و االن دچار ف فلسفی شدیم به لحاظ تاریخی روشن است

های مختلف شود که االن محل بحث ما است، هیچ تفکیکی بین حوزهعجیب فلسفی هستیم. مثاًل نگاه علیت که مطرح می
ی گوییم آمدن ما در این کالس ها علت این است، مثاًل مکنیم می گوییم ایندر یک سطح لحاظ می کنیم. کان همه راعلت نمی

گذاریم یعنی سهم هر یک از ها علتش بوده، می گوییم فرق نمیچند تا علت داریم بیست سی چیز می شمریم می گوییم این
مات علت که مطرح شد کنیم در فلسفه بحث تقسیکنیم سهم بندی نمیها را برای حضور در این کالس ما تفکیک نمیاین
 را بکنند،  خواهد همین کارمی

ها را مطرح کردیم فرضکنید علت قریبه علت بعیده، علت ناقصه علت تامه یا تقسیم مشهوری که راجع علت مثاًل ما این
کند یماست علت یا مادی است یا صوری است یا فاعلی است یا غایی است، نگاه کنید همین مثال که شهید مطهری هم مطرح 

سازد اینجا چهار تا علت در آید میزی را میسازد اگر نجار میآید یک میزی میی میمثال سطحی است، فرض کنید یک نجار
خواهد که چی است صورت ها، علت صوری میخواهد که چیست چوب است و میخ است و امثال اینکار است علت مادی می

 صوری  شود علتکه آن فرض کنید نجار باید آن را لحاظ بکند این صورت و ساختار این میز می

اگر اینجا خیلی فرض کنید چوب ریخته باشد نوپان ریخته باشد، ولی این صورت را به خودش نگیرد آیا این میز درست 
خواهد فاعلی چیست نجار، یعنی نجار خواهد هم علت صوری، یک علت فاعلی میشود پس هم علت مادی میشود نمیمی
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شود علت فاعلی یک علت غایی است، زد و چنین چیزی را شکل بدهد، این میباید بیاید این ماده وصورت را به همدیگر بیامی
اش این است که اش چیست، انگیزهکند به اینکه این کار را انجام بدهد. انگیزهعلت غایی چیست انگیزه ای که نجار را وادار می

ت، راجع علت غایی می گویند علت غایی در میز بسازد من و شما استفاده بکنیم بفروشد پول در بیاورد و چیزهایی از این دس
 خواهیم توضیح بدهیم رسیم به علت غایی میواقع فاعلیت فاعل بر عهده او است جمله حکمیانه می

خواهد جمله حکیمانه خیلی مهم است، علت غایی در واقع علت فاعلی فاعلیت فاعل است، درست است فاعل می
خواهد این را به کار بیاندازد خواهد یک چیزی میاهد بکند این یک موتور محرکه میخوفعالیت بکند خود این فعالیتی که می

خواستم برگردید به مثال خودمان، آید این کار را، مثاًل میاندازد علت غایی یعنی انگیزه، انگیزه میچه چیزی این را به کار می
خواهد علت غایی، علت خواهد علت فاعلی میخواهد، علت صوری میشما که در این کالس حاضر شدید علت مادی می

اش فرض کنید این در و ساختمان و خود پیکرهای ما و مجموعه چیزهای دیگر، صورت چیست فاعلی من و شما هستیم ماده
ه ما را این از همین ترکیب ویژه ای که اینجا شکل گرفته، فاعل چیست ما هستیم غایت چیست علت غایی چیست انگیزه ای ک

اش این است که به جاها کشاند تا اینجا، انگیزه ممکن است مختلف باشد. توجه کردید یکی این مثاًل فرض کنید انگیزهاز ک
اش این باشد بد نیست بعد از مدتی قم بیاییم و زیارت حضرت تولید علوم انسانی آرام آرام برسد. یکی ممکن است انگیزه

خوردید، هر ها نبود این نبود آن نبود شما تکان نمیشود اگر این انگیزهاصل میمعصومه و جمکران بد نیست، تنوعی برای ما ح
گیرد علت غایی علت غایی علت ماضی علت صوری البته این چهار علت در جایی که عالم موجودات مادی کاری که انجام می

معنای اعم از آن بگیرید آنجا فاعل و  ت بهخواهد مگر اینکه ماده وصورباشد. اگر موجودات ماورایی باشد ماده وصورت نمی
 کنم ها مهم است. مخصوصًا شما بروید من یک تقسیم مطرح میغایت است، علت فاعلی و علت غایی است. االن این

لتکردند بحث تقسیم علت حقیقی به علت اعدادی یک تقسیم فوق العاده مهم فلسفی که متأسفانه االن بالکل از آن غف
قیقی آن حغافل هستند علت حقیقی و علت اعدادی یا علت غیر حقیقی بسترساز فرایند علیت ببینید علیت االن بالکل از آن 

شود علت حقیقی ولی علت اعدادی چیست، علت است که هویت وجودی معلول به او وابسته است، توجه کردید، این می
کند برای اینکه فرایند علیت محقق بشود، نه اینکه فراهم میاعدادی کلمه اعداد را نگاه کنید اعداد یعنی بسترساز یعنی شرایط را 

علی خودش در تراوش وجودی معلول نقش داشته باشد، آن چهار علتی که گفتیم همه علت حقیقی هستند علت مادی صوری فا
شد انگیزه هم باید ها در اصل شکل گیری ماده باید باشد، صورت باید باشد، نجار باید باشد چی باید باو غایی یعنی شما این

ها نباشند این تحقق وجودی این وابسته به او است. اما خیلی چیزها علت اعدادی است یعنی توقف باشد، هیچ کدام اگر این
 وجودی معلول به او نیست مثال بزنم، 

گردد ها چیست با تسامح به اینکه علت حقیقی بر میدهیم علت حقیقی این صحبتهایی که انجام میهمین صحبت
شود، های دیگر مطرح میها صحبتها را کار نداریم علت حقیقی چیست من هستم من اگر به آن متوقف بشوم این صحبتآن

کردم کردم قطعًا صحبت نمیکنم اگر شما نبودید من اینجا صحبت میها دیگر مطرح نخواهد شد. من سؤال میاین صحبت
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نشینم بگویم بیکار هستیم بی جهت صحبت کنم دست کم باید دوربینی باشد مگر اینکه مشکلی در مغزم ایجاد شده باشد ب
گرفت اگر من نبودم این بودید این صحبت صورت نمیفیلمبرداری بکند برایکسانی بخواهد پخش بشود، اگر شما اینجا نمی

کند. حضور فرق می گرفت ولی آیا نحو تأثیرگذاری هر دو یک اندازه است یک جوری است خیلیصحبت اینجا صورت نمی
ها پیاده بشود، خیلی دهد تا این صحبتشما بسترساز فرایند علیت است، ولی وجود من فرایند علیت حقیقی را دارد انجام می

 ها را می گوییم علل اعدادی بسترساز، ها جای دیگر پیاده بکنید اینکند شما همین مثال را بیاورید در دهها فرق میاین

هایی که بین این دو نوع علیت وجود دارد این است که در علیت اعدادی محض دیگر ین در واقع تفاوتتریکی از مهم
های دانشگاه شما شروع بشود نباید سه روز وجود علت برای بقای معلول الزم نیست، مثال بزنم برای اینکه فرض کنید درس

ها اعدادی تحقق ورود شما به دانشگاه و شروع درس جز عللکنیم یا یک هفته بگذرد این گذشت سه روز بگذرد مثاًل فرض می
م باشد، حتمًا باید بگذرد مثال ها شروع بشود برقرار هخواهد درسها همین حقیقت موقعی که میاست اما الزم نیست همین

 دیگر بزنم. 

ما نیاز به مجموعه ای از خاک کنیم اریم مطالعه میهای طبیعی که دفرض کنید که ما در ارتباط با بسیاری از این چرخه
ها باید باشد نه، از ها داریم برای اینکه این حقیقت شکل بگیرد، ولی وقتی یک حقیقت شکل گرفت باز همان خاکو امثال این

هایی که مقدمه برای شکل گیری این شده است علل اعدادی بقایش آورد آن خاکبین هم برود مشکلی برای این به وجود نمی
های حقیقی اینجوری نیستند همین بحث را داشته باشید، فیلسوف آرام آرام ما را به جایی معلول ضرورت ندارد، ولی علتبابقای 

شویم نجار علت فاعل حقیقی این میز نیست، آن یک مثال تسامحی است، بنا علت حقیقی ساختمان کشاند که ما متوجه میمی
ها یک چیز دیگر ماند. علت حقیقی اینروند ولی این میز و ساختمان میاز بین می و بنا نیست، چرا به دلیل اینکه نجار و بنا

تواند از بین برود، باید تا زمانی که معلول است آن است. علت حقیقی آن است که وجود او وابسته و توقف بر آن دارد. و لذا نمی
م این مشکل ایجاد کرد متکلمین در نسبت خداوند و های ما مثال اگر بخواهیم بزنیماند مثل این صحبتباشد. مثل چی می

خواهد تشریف ببرد ببرد دیگر گیرند، تصحیح کردند خداوند که این جهان را خلق کرد، حاال میخلق را مثل نسبت بنا و بنا می
ه خدایی ها یک ساعتی ساخته کوکی هم هسته ما بخلق شده مشکلی در این قسمت نیست، همان بحث خدای ساعت ساز و این

 نیازی نداریم 

خواهید مثال بزنید تباط خلق و حق یک چنین نگاهی است. پس از ان اگر میگوید نگاه کالمی به ارصدر المتألهین می
ها را بزن. یعنی صحبت من و من توجه کردید مثل کتابت نه صحبت من ومن یعنی دائمًا این صحبت وابسته دست کم این مثال

گیریم فعل ما نیستند فعل ما ای ما نه آثارما ایشان این را بحث نکرده، ما این آثار رااغلب اشتباه میهبه من است. همه فعل
گیرد، که حاال تواند یک لحظه از ما جدا باشد، حاال نسبت حقیقی در این فرایندها شکل میحقیقت جدای از ما نیست نمی

شود بحث در حوزه در واقع فلسفه راجع مسئله علت انجام می توضیحاتش را عرض خواهم کرد، پس یکی از تقسیمات مهم که
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شود. تا تفکیک میان علت حقیقی از علت اعدادی است با توضیحاتی که در این قسمت فی الجمله دادیم و مباحث مطرح می
 ها، ادامه بحث ها آماده بشود برایها را مطرح کردیم اینهایی بود که ما در جلسات پیش خدمتتان بودیم ایناینجا بحث

 منداتفاق و تکامل غیرهدف یا تصادف
من در بحث علیت چند تا بحث دیگر در نظر گرفتم خدمت شما عرض کنم یک بحث توجه به مسئله نظریه تصادف 

قدمه اول بگیرم اتفاق و بحث تکامل غیر هدفمند است، این مستقیمًا به مباحث علیت ارتباط دارد. توجه کردید، ببینید من یک م
 بعد یواش یواش وارد بحث بشوم، 

 تصادف یا اتفاق
تواند در یک امتداد زمانی کنند و تصادفاتی که میریرها یک کم متفاوت است، بحث تصادف، بحث ذرات را مطرح میتق

های مختلفی که تواند اشکال مختلفی شکل بگیرد و مجموعه در واقع مجموعه شکل گرفتهمیلیاردها سال اتفاق بیافتد و بعد می
شود بگوییم میلیاردها ش زمان هم ما که فرض کنید از جیبمان خرج نمیته یواش یواها از بین رفتوانست ادامه بقا بدهد آننمی

ماند کنند به این شکل در واقع شکل گرفته و یک مقداری باقی میها با هم برخورد میسال به توان میلیاردها سال توجه کردید این
 و هکذا همینجور ادامه دارد،  کنندممکن است این هم از بین برود و بعد این ذرات با هم تصادف می

 غیر هدفمند تکامل
افتد، بعد یک مرحله شود. یعنی ذره ذره یک چیزی اول اتفاق میحاال این فضا گاهی اوقات به شکل تکامل مطرح می

ه ای که شود مثاًل یک مرحلتواند این مراحلی که دارد طی میتر از مرحله قبلی است، بعد مرحله بعدی البته میبعدی که کامل
ه احتمال دارد شکل گرفته باز خراب بشود ممکن است میلیاردها به توان میلیاردها بار این مسیر تااینجا پیموده بشود یک دفع

ست باز بگردی به مرحله بعدی اتفاق بیافتد، باز هم همینجا بگو میلیاردها به توان میلیاردها احتمال اینجا وجود دارد ممکن ا
 شود. شود به نحو تزایدی چند برابر مینقطه اول بیشتر می

بحث تکامل به نحو کلی به دو شکل قابل تبیین است یکی تکامل هدفمند است، یک بحث تکامل هدفمند همان بحث 
رود بیبنید یک وقت تکامل تکامل هدفمند است، شود، یعنی یک غایت ویژه مدنظر است دارد به آن میعلت غایی مطرح می
مل غیر هدفمند است همین تفسیری که تازه کردیم تکامل تکامل غیر هدفمند است، تکامل هدفمند اگر یک وقت تکامل تکا

رسی داشته باشند خورد. اگر دوستان مثاًل آدهای دینی خوب مشکلی بر نمیقابل اثبات باشد، از منظر فلسفی و از منظر داده
ها را مطرح تنازع بقا انتخاب طبیعی بقای نوع برتر همه این لد دو صفحه سیصد آنجا همین بحث مسئله اصلتفسیر المیزان ج

رود مشکلی ندارد هم به لحاظ فلسفی و عقلی مشکلی ندارد هم به لحاظ دینی ما دچار کرده اگر به شکل هدفمند پیش می



251 
 

شود روع میآسیب و مشکلی نخواهیم شد یعنی همه چیز سر جای خودش است اگر اثبات بشود ما می گوییم از تک سلولی ش
 رسد از کجا کجا تا به تک سلولی و این مسیر ادامه دارد تا به انسان می

هایی صدر المتألهین دارد من وقتی بارها کند همه این آقایان گفتند بحثکنند که این مشکل ایجاد میبعضی احساس می
هیچ مشکلی با مبانی عقلی حکمی دینی پیدا شود شده، نه چون هدفمند لحاظ می کنم این شده نظریه تکامل داروینمطرح می

خواهیم بینیم با مبانی عقلی سازگار نیست که االن مینخواهد کرد، چون بحث هدفمندی در آن لحاظ شده، آنی که ما در واقع می
 ردیک خرده توضیح بدهیم با مباحث عقلی که در مبحث علیت است سازگار نیست تکامل غیر هدفمند است، یعنی تحوالت 

توانست صدها جور دیگر بشود، ولی االن اینجوری شده، چرا صدها این عالم هدفی ندارد، االن اینجوری شده ممکن بود می
هایی که مطرح کردیم میلیاردها االن اینجوری شده بعدها ممکن است هزارها و میلیاردها صورت دیگر پیدا بکند بگوییم بحث

 تکامل غیر هدفمند  این را ما می گوییم تکامل غیر هدفمند،

أسفانه در بسیاری در ارتباط بامسئله تکامل غیر هدفمند ما دو جور بحث در ارتباط با آن داریم این را باید توجه کنیم مت
ها، برای فضاهای دانشگاهی های علم تجربی ما حتی برای دانش آموزان برای دبیرستانیاز فضاهای علمی ما خصوصًا در بحث

ها سازگاری ینا گیرد این ابدًا با مبانی دینی وشود این احساس صورت میلف این مسئله وقتی سامان داده میبرای فضاهای مخت
شود هایی در این قسمت میها را سامان بدهد نیست. توضیحات و تبیینندارد احساس نیازی به یک موجود دیگری که باید این

ها جز حرفهای بسیار سست است، انتخاب انتخاب طبیعی از نظر فلسفی اینرساند تا متأسفانه بحث و افراد را به اینجا می
آوریم ولی هیچ فرقی بانظریه اتفاق و تصادف ندارد طبیعی اگر به معنای تکامل هدفمند است این قابل قبول است این لفظ را می

باینجا رسیدیم در یک فضای دو آوردیم اینجوری شده  توانست اینجوری بشود شانسهمان است. کلمه انتخاب طبیعی، می
شود، شود با همین فرهنگ القا میطرفه شانس آوردیم اینجوری شده در این فضا آمده بسیاری از مستندهایی که ساخته می

قلی، عخواهیم بگویمی با اصول شود با همین فضا است، بله این معنا ما میها بحثهاییکه مطرح میبسیاری از نوشتجات کتاب
 مبانی دینی سازگاری ندارد و از نظر عقلی و حکمی هم نادرست است.  حکمی، با

توانیم مطرح کنیم یک فضا را من اسمش برای اینکه ما به مسئله تکامل غیر هدفمند در واقع رسیدگی کنیم دو فضا را می
ه لحاظ عقل فلسفی هم بحث راگذاشتم در واقع برداشت عقل بدیهی فطری، یک برداشت را گذاشتیم عقل فلسفی منان شا الله ب

را پیگیری خواهم کرد چند تا نکته این مسئله را خواهیم گفت و دوستان به نتیجه خواهند رسید در این فضا منتها اول خوب است 
شود ما راه نخست را طی کنیم یعنی از عقل فطری بدیهی استفاده کنیم، عقل فطری بدیهی را من یک تذکر بدهم خیلی نمی

کرد مثاًل وقتی می گوییم اجتماع نقیضین محال است برداشت هویت نفسی ما از این اصل چیست، می گوییم  بحث را باز
شود یک چیز در عین این که هست نباشد، در عین اینکه نیست نباشد، در تر از این مسئله دیگر وجود ندارد، یعنی نمیروشن

ماند ت اگر کسی زیر آب این را بزند دیگر هیچ چیزی برایش باقی نمیعین اینکه نیست باشد. این می دانید پایه همه معارف اس



252 
 

تواند با فرضی که هست نباشد. شود توجه کردید یعنی با فرض اینکه یک چیزی هست دیگر نمییعنی به فلسفه مطلق کشیده می
 نند همین است کو برعکس این این را می گویند استحاله اجتماع نقیضین و ارتفاع نقیضین بحثی که مطرح می

خواهد این را می گویند جزاولیه ها استداللش تر از جز است بحث نمییا مثال الکل اعظم من جزئه، یعنی کل بزرگ
ها تحلیلی است یعنی شما کل را در نظر بگیرید، اجزای تشکیل دهنده خیلی واضح است چیست این خیلی واضح است این

اعظم من  بودند یک کسی گفت که من اشکال این را درآوردم که شما می گوییم الکلکل اعظم از جز است، این را مطرح کرده 
اش برود تا کره ماه آن است شما التفات نکردید، شما یک تانکی در نظر بگیرید که این تانک لوله تر از جزءیعنی کل بزرگ جزء

افتد، توجه کنیم الکل بعضی اوقات اتفاق میوقت کل دیگر اعظم از جز نیست، جزئش خیلی بزرگ است، اینجور اشتباهات 
تر از اجزایش اعظم امکان ندارد یک چیز بدیهی و واضح است این را می گویند جز چیست اولیات است، باالخره کل بزرگ

 اشید دو جزئی که یک جزءتر بشود شما یک مجموعه ای داشته بتواند بزرگتر باشد از کل نمیاست ولو یک جزئش خیلی بزرگ
توانید بگویدی اینجا دیگر مسئله برعکس شده، اینجا دیگر خیلی کوچک باشد می ءآن حجمش خیلی وسیع باشد یک جز

 تر خیلی واضح است. این جز بدیهیات است.ا باید بگوییم جز بزرگتر از جز اینجتوانیم بگوییم کل بزرگنمی

 **؟؟؟

توانید به منطق ارسطویی یا غیر ارسطویی تواند واضح باشد نمیمی*در منطق دیگر اگر این واضح نباشد دیگر هیچ چیز ن
یک منطق جدیدم، توانیم بگوییم من مبدأتوانیم بگوییم منطق ارسطویی یا غیر ارسطویی دیگر نمیاگر این معنا نداشته باشد نمی

خواهید ارائه بدهیم همان می تواند همان لحظه که هست نباشد، در منطق جدیدی کهتواند باشد میمنطق جدید چیست می
تواند درست باشد، حرف نزنیم بهتر تواند غلط هم باشد و همان لحظه که غلط باشد میلحظه که درست است همان لحظه می

 ین پایه است. اشود حرفی را مطرح کرد چون کند. در چنین فضایی دیگر نمیاست هیچ چیز را خراب نمی

خواهیم با عقل بدیهی فطری مورد بررسی قرار بدهیم. سئله تکامل غیر هدفمند را میحاال ما یک بار می گوییم این م
کنند تحت این عنوان ببینید اگر یک وقتی یک نظم ثابت من این بحث را خوب توجه داشته باشید ها مطرح مییک بحثی که این

ها خواستند پی بگیرند من کار به آنو احتماالت میه کنیم خیلی از راه قانون ریاضی خواهیم از قانون احتماالت استفادما نمی
شود این به چه سبکی است فرض کنید صرافت فطری و همان بداهتی که اصل اجتماع نقیضین را ندارم. این در واقع ارائه که می

یزهای مهمی آنجا کنیم احتمااًل یک چیگر دیگران چون گفتند ما فکر میدکنیم خوب منطقهای کنیم همین را قبول میقبول می
شود یک ها هواپیما ساختند موشک ساختند چیزهای دیگر ساختند این حرف هم زدند معلوم میوجود داشته باشد چون آن

بینید چه بچیزی هست. ما خودمان بفهمیم مسئله چیست، با همین صرافت و بداهتی که وجود دارد با همان شروع کنید به کار 
 کنید بعد بنشینید راجع آن فکر کنید یاحساسی در این مسئله پیدا م
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بیند این تصادفًا شکل گرفته باشد. من معمواًل اگر یک وقتی نظمی ساده باشد، عقل فکری بدیهی هیچ مسئله ای نمی
هایی که می گویم این مثال رامی زنم می گویم شما فرض کنید یک قله بزرگی هست در کنیم در کتابچند باری که مطرح می

ها ها به دشترسد به این پایین دستآید تا میجنگل وجود دارد ارتفاعات هست بعد رودخانه از وسط این جنگل می این قله
هایش شویم، در بین راه شاخهها را قطع کرد و کار نداریم خیلی حساس نمیکنید یک سیلی آمد درخت رسد اتفاقًا فرضواینها می

کرد به این طرف و آن طرف، آمده آمده یک دفعه این چوب اش مرتب کرد و منظم کرد، برخورد میشکست و مرتب و منظم ته
ین تبدیل ی دو طرف مانعی بود برخورد کرد و گیر کرد اهمینجور بر اساس موجی که سیل به آن خورد یک دفعه بدون هیچ چیز

توانیم از این طرف برویم آن طرف. اینجا شد به پل کوچک که وقتی آب یک خرده پایین نشست دیدیم چیز خوبی فراهم شده می
 توانست همینجوری شکل بگیرد. شود میدهد چطور میعقل هیچ حساسیت به خرج نمی

چوب دیگری  ل زمان ما نبود که باران نیاید یک باران تندی آمدو سیل بعدی آمد همینجور یکاتفاقًا چند روز گذشت مث
ده شکست و چوبهای زیادی رفتند باز یک چوب اینجوری شده، چوبهای زیادی از زیرش رد شدند یک چوب قشنگ تراشیده ش

گوید خوب شده چکار کنیم ما استفاده د میشواول و آخر و وسطش این هم افتاد بغلش گیر کرد باز هم عقل خیلی حساس نمی
ها را تراشید و رویم اتفاقًا بحث باز یک سیل سوم آمد همینجور داستان ایندهیم به آن طرف، بهتر میکنیم از این طرف میمی

این  رفت یک چوب تراشید رفت کنار سومی باز ما بیشتر خوشحال شدیم ولی هنوز ذهن حساسیتی بخواهد پیدا بکند نیست.
 شکل هیچ مشکلی ندارد. 

ها که وقت برای ما محدود نیست، میلیاردها سالوقت هم زیاد ولی اگر بخواهد کسی اینجوری داستان بگوید و این سیل
دها سیل به توان داریم، میلیاردها سال به توان میلیاردها سال همین لحاظ را داشته باشید، سیل هم که یکی دو تا نیست میلیار

ها آورد این سنگها را از باال میها سنگهایی که اول آمده اینآمدند و آن سیلها که داشتند میسیل مشکل ندارد، این میلیاردها
تری آمده باال را قشنگ تراشیده تراشیده اولی این انداخته این طرف بعدی آمده انداخته بغلش بغلش فرض کنید تا ارتفاع یک م

ها که باالخره اال و بعد سیلبی روبرویش این سنگ اول گذاشت دومی سومی همینجور آمد های بعدی آمده هیمنجوربعد سیل
آید ها میآید این چوبها که میها یکی دو سه تا چهار تا تمام شد، نه باالخره این سیلهای بعدی آمدی چوبکم نیستند سیل

آمد یک به یک طناب مثاًل، آن وقت در کنارش که میشود خورد به هم تبدیل میشود یواش یواش میاین الیافش که جدا می
تری را از طرف پرت کرد این طرف این طرف هم درخت بود آن طرف درخت بود افتاد این دو تا سریع دفعه یک چوب نازک

کنید هایی که درست شد این دو تا را به هم بست دفعه بعد که سیل دیگری آمد همه ما ساحت عقل فطری بدیهی را نگاه طناب
ها ایستد و بعد این همه چوبآید اینجا میگوید شوخی نکن توجه کردید، بعد یکی دیگر میآن رامی خواهم اساس کنم این می

ها را به هم پیوند زدیم می گوییم شوخی تر این بغلش دسته بشود اینشود، به تعدادی کوچکها اسراف میکه ریخته شده این
 خواهم از این فضا استفاده کنم ببینید این معنا را داشته باشید ر نیست مینکن این نشدنی است امکان پذی
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اوکیلی االن این ساختمان فرض کنید چهار طبقه است، شما اینجا باید بگوییم خداوکیلی قسم به ابوالفضل عباس خد
لیاردها سال ریخته شده باشد میشما بگو مصالح این ساختمان کار ندارم مصالح از کجا آمده فرض کنید همه مصالح این پایین 

آید این هی با همدیگر برخورد بکنند. حتمًا تصور این به توان میلیاردها سال شما بگویید این کار ندارم نیروی حرکت از کجا می
یک تواند بکند که یک ساختمان ده طبقه یا پانزده طبقه سقوط کند خواهم از عقل بدیهی فطری استفاده کنم. تصور کسی میمی

ها همه را ها، این انواع سیم کشیهایش اینجور شیشه پنجره در لوله کشیسازمان ده طبقه شکل بگیرد، طبقاتش اینجور اتاق
ا به هیچ روی فرض کنید اینجا ریخته باشیم، بگوییم زمان که موقت میلیاردها سال به توان میلیاردها سال عزم فطری بدیهی م

 بیایید شما در فضا دهد، حاال این احتمال را نمی

من یک وقتی یک جایی بودم یکی از دوستان دانشجوی ما گفت پیش یک درخت خرما بودیم درخت خرما دقت کرده 
های کنفی هست قشنگ گفتم نگاه کن آید باال کنار دست مثل گونیتر است خیلی زیبا است مثل چیزهایی که میباشید جوان

ان بحث من این است چه جور ممکن است یک ساختمانی شکل بگیرد بله ما ساختم این طبیعی است گفتم بحث ما همین است
کنم یک ساختمانی شکل گرفته به نام ساختمان بدن انسان که دو ها را متوجه این نکته میها ساختند منظورم ذهنرا دیدیم آدم

هایی که فرض کنید کار به ابعاد رویی و بحثاختمان سکند توجه کردید بشر راجع این سه هزار سال بشر دارد راجع آن فکر می
ها ندارم، این ساختمان بدن که دو سه هزار سال دارد فکر در قرآن آمده قل روح من امر ربی و ما اوتیتم من علم اال قلیال کار به آن

 شود می

ر وقت پایین محله آب شی آب شده هزنم ما یک محله ای داریم لوله کرسم این مثال را میمن بارها که به اینجا می
شود یعنی یک سیستم لوله کشی صورت افتد پایین دچار مشکل میشود هر وقت باالی محله یک اتفاقی میبرند باال قطع میمی

کشند یک استخوان بندی مثل شاسی ماشین ها میگرفته با هزار تامشکل، بدن انسان را نگاه کنید وتصاویری که در بیمارستان
های ما همینجور ادامه سی که هیچ دستگاهی روی آن نصب نشده بعد وزن کجا باشد شکم اینجوری باشد، دندهدیده باشید شا

کرد به چه شکل بود نخاع چه جوری حفظش کرده اگر استخوان یکسره باشد چه مشکالتی آمده تخدیش کرد و بعد پیدا می
این چیزها که آدم  را از وسطش گذرانده آورده باال، همه ترین چیزمفاصل این هم ارتباط محکم هم قابلیت انعطاف و حساس

ن آفهمد چشم را که باید دیده بان باشد آورده باالی باالی کف پا قرار نداده، و و و چیزهای دیگر، بعد سیستم لوله کشی می
بودیم شب و روز آن سیستم مخابراتی کف دست چقدر حساسیت، همینجور حساسیت در معده ما بود، خوب ما گرفتار پمپاژ

 آرام و قرار نداشتیم و بعد هزاران هزار چیز دیگر 

گوید امکان ندارد چنین ساختمانی به زمان میلیاردها سال به توان آن کنید عقل بدیهی فطری میوقتی شما این را نگاه می
کنیم من یک این قوانینی که درست می کنیم، ما می گوییم این قانون بوده آن قانون بودهبحث قوانین ما این قوانین که درست می

شد اگر از اول تا ماند شما ساختمان دانشگاه باقر العلوم که داشت درست مینکاتی زدم گفتم این قوانین ما می دانید چی می
کند همه را میآید، این کارها را آید مهندس میآیند توجه کردید، بنا میها میآیند ماشینها میکردند آدمآخرش فیلمبرداری می
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ها چی می گویند یکقانون گوید اینهایش را چکار کنند در آن فیلم حذفش کنند، پامال بشود برود میفیلمبرداری کنند و بعد آدم
فهمیم چیست این قوانین که االن داریم قانون جاذبه زمین، هویت اینجا هست قانون جذب آجر آجر را مگر عمق قوانین را می

ماند، می گوییم بله قانون بعد یک کس دیگر ها چیست مثل این میآوریم ایننون چیست واقعًا، واقعًا سر در نمیبنیادین این قا
گوید شما اشتباه کردید قانون مالط الیه آجر رفتن بعد یک آجر دیگر آمدن شما چرا به این قانون توجه نکردید این یک قانون می

ا، قوانین را مواظب باشید بطن این قوانین چه حقیقتی نهفته شده، آنی که شما به نحو است فکر نکنیم یک قوانین دارند این فض
شود نظم از یک مرز های ساده مطرح نمیعقل فطری بدیهی با آن برخورد دارید آن چیست این بحثی که مطرح کردیم در نظم

 که باال رفت، 

ر آمده از دیده باشید یک کتاب زیبایی است مفضل بن عمیک تعبیری امام صادق علیه السالم دارد در توحید مفضل اگر 
دانم دیدید یا برخورد حضرت مباحث توحیدی خواسته حضرت فرموده من می گویم شما بنویسید یک کتاب زیادی درآمده نمی

انجام بده، ها را کردید، آن مفضل با دریهیا بحث کرده ناراحت شده بود، نتوانست جواب بدهد آمد پیش امام صادق گفت این
ها گوید یونانیها میگوید به یونانیبرد اینکه جالب است امام صادق این بحث مییکی از چیزهایی که امام صادق آنجا به کار می

کوه به دنیا می گویند قسموس، قسموس یعنی زینت یعنی بحث نظام عالم بحث ضرورت گذشته، به بحث زیبایی و به بحث ش
ها را تماشا کنید مثل اینکه در فضای رؤیایی بحث ضرورت نیست مثل شکوه شود شما بعضی گلر میرسیده من وقتی گاهی بها
دهد یک حقیقت باشکوه، بحث ضرورت هم بود باز همین مسئله بود ولی از مرز فرض کنید ضرورت دارد خودش را نشان می

تر ل بزرگجع الکل اعظم من جزئه بزرگ در واقع کبه این فضاها کشیده شده این معنا عقل فطری بدیهی همان برخوردی که را
رسیم تا برسیم به نگاه اینجا هست، حاال این را میکند همان برخورد واقعاً است همان برخوردی که نفس ما پیدا می از جزء

کرد والسالم های ساده هم امکان ندارد صورت بگیرد که ان شا الله عرض خواهم حکمی و فلسفی که نگاه حکمی و فلسفی نظم
 علیکم و رحمه الله برکاته
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 دهمچهار_#جلسه

 الله الرحمن الرحیم بسم

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

 مروری بر جلسه قبل

خواستیم مطرح کنیم بررسی مسئله تکامل غیر هدفمند بود. بحثی که ذیل یمیی که درمسئله علیت هابحثاز جمله 
شود اگر به شکل هدفمند یمها مطرح ینامسئله اتفاق و تصادف و حاال بحث انتخاب طبیعی و تنازع بقا و بقای نوع برتر و امثال 
های متعدد ه شکل غیر هدفمند باشد تغییربخواهد تدوین بشود، عرض کردیم مشکلی با فوائد عقلی و فلسفی ندارد، ولی اگر ب

 عد عقلی و فلسفی در چالش هست. گیرد، این طبیعتًا با قوایمو متنوعی از آن صورت 

شود با این موضوع برخورد کرد و این مسئله را پیش برد. یکی با عقل فطری بدیهی یمما عرض کردیم که به دو سطح 
ست اادیم مفصل وارد حوزه مباحث منطقی آن نشدیم که بدیهیات چند قسمت است، هم یک کم عقل فطری بدیهی را توضیح د

ها توجه نکردیم همان فضای متعارف و معمولی یناو این جز کدامیک از اقسام آن است. چه جور باید باشد برخورد کردیم به 
این بحث شدیم و مشاهده کردید که نفس  وارد هاآن، با توجه به هانمونهفهمیم با توجه به برخی از یمکه از عقل فطری بدیهی 

رود هر چه به یمکند. ولی وقتی نظم از یک سطح فراتر ینمی ساده این حساسیت را اعمال هانظمانسانی در مقابل و برابر با 
شود، همان فضایی که هست یعنی عقل فکری بدیهی نظریه تصادف، اتفاق تکامل غیر هدفمند یمتر یکنزدپیچیدگی در واقع 

 داند. یمرا باطل 

خواهیم استفاده بکنیم یعنی ینم هاآنحتماالت و نزدیک شدن احتمال به صفر از اخواهیم از نظریه قانون ینماینجا ما 
کند بدون هیچگونه تردید و شک و شبهه ای مثل بحثی یمو مطرح  به نحو قاطع و صددرصد نفس انسان این حرف را می زند

 کند. یماز جز است مثل همان که چه طور نفس انسان با آن برخورد  تربزرگکه راجع این داریم که کل 

بیند به این سمت است این یک فضا است، یک فضای یمکند با این فضا یمدر اینجا با این رویکردی که انسان پیدا 
در نگاه فلسفی و حکمی ست. ام نگاه فلسفی و حکمی به بحث توانیم داشته باشییمگری از برخوردی که ما با این موضوع دی

 کنم یمرا عرض  هاآنمن چند تا نکته را یادداشت کردم 

 بیان چند نکته درباره تصادف و اتفاق
، و بعد از هم پاشیدن این هامجموعهشکل گیری نکته اول این است که اساسًا بحث این ذرات، تصادف ذرات با یکدیگر 

ی جدیدی است که در فیزیک مطرح شده هابحثها یناکند یمها چیزهایی نیست چون گاهی اوقات انسان فکر ینامجموعه 
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امثال شود تا فرض کنید ذیمقراطیس و یمنه از خیلی قدیم مطرح بوده، مثاًلدر آثار فلسفی ما وقتی که قلب این موضوع گرفته 
کند چه جور این مباحث را مطرح یمبیند تعجب یمها را یناگفتند، آدم گاهی مباحث یمرا  هابحثاینکه در قدیم هستند همین 

هایی که حاصل شده این نظریات یشرفتپاصلش خیلی قدیمی است نباید انسان گمان بکند که با توجه به  هابحثکردند. این یم
 ته اول به دست آمده است. این نک

تواند توضیح بدهد، یعنی اساسًا هنوز یمنهایی مثل علم و حیات را یدهپدها یهنظرنکته دوم این است که این دست از 
گاهی بر اساس این نظریه یعنی بحث ذرات  پساذرات  وکه هنوز است هیچ توضیحی در ارتباط با مسئله علم، حقیقت علم یعنی آ

ها داده نشده و چه بشود هنوز برخی از موارد دیگری پیدا کرد که نشود بر اساس همین یدهدپمثل حیات هیچ توضیحی راجع این 
 ها توضیح داد. این هم در واقع نکته دوم، ینامباحث تکامل غیر هدفمند و نظریه تصادف و اتفاق و 

، من خیلی بحث جدی است یی که داریم یکهابحثنکته سومی که از منظر فلسفی باز باید به آن توجه کرد با توجه به 
فهمد در واقع شکاف و فاصله جدی یمباحث فلسفه مها ندارم بر حسب آنچه آدم از یناتخصص در فضای مباحث فیزیکی و 

گذراندیم مثل  ی حکمی که همین بحثش را قبالً هابحثوجود دارد. ما به لحاظ  هابرداشتدر برداشت فلسفی با این دست از 
بودن کل نظام هستی یعنی ی این مسائل مألهادادهود بحث اصاله وجود و بحث تشکیک وجود یکی از بحث اشتراک معنوی وج

خواهم بگویم این فضا را اگر به لحاظ حکمی تعقیب یممملو و پر از حقیقت وجود است، در چنین بستری طرح نظریه ذرات 
کنیم این باید توجه داشته باشید، چون بحث ذرات یمح رسید در این بستر اگر بحث ذرات را مطریمکنید به یک واحد اتصالی 

ها را بگویند مواد یناها می گویند یلیخها چیزهای دیگر یدانمها بحث کردند نظریه یلیخکان فواصلی بین آن خالی است، 
 را توجه داشته باشید  گوناگونی وجود دارد کار ندارد نظرات متعددی که هست این بحث

ی فلسفی یکی از نتایج آن این است یک حقیقت به هم هادادهکنیم باید توجه داشته باشید یمدر ضمن مطالعاتی که ما 
خواهیم پی بگیریم یم ها را هر جوریناپیوسته یک دست واقعیت عالم را تشکیل داده حاال بحث فرض کنید مباحث ذرات و 

 تواند تأثیرات زیادی درادامه کار داشته باشد. این یک نکته یمبکنیم. یعنی  ولی این نکته را توجه

 استحاله ترجح بال مرجح
الن ااما نکته در واقع دیگری که کار اساسی ما در مطالعه فلسفی و حکمی نظریه تصادف است بحثش چیزی است که 

کنم باز بر یمی استحاله من ادبیات فلسفی راعرض ویی که کردیم رهابحثخواهیم عرض کنیم. ببینید قانون علیت با یم
دهم روح قانون علیت استحاله ترجح بال مرجح است، ترجح بال مرجح یعنی چی یعنی یک چیزی یمگردم این را توضیح یم

د متحقق ودبخوکه ذاتًا قابلیت شدن و نشدن را دارد، قابلیت موجود شدن و موجود نشدن را دارد بدون دخالت هر امر بیرونی خ
 بشود. 
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عدم علی  ببینید قانون علیت در واقع ابطال این معنا است یعنی اگر این معنا یعنی یک حقیقت که نسبتش با وجود و
تواند بشود یمخواهیم انجام بدهیم شما ذات این کاررا توجه کنید یمالسویه است فرض کنید که کاری که ما در یک ساعت بعد 

توانیم انجام ندهیم یعنی نسبت ذاتی آن با موجود شدن و موجود نشدن یکسان است. یمانجام بدهیم توانیم یمتواند نشود یم
زم دارد، ترجح اگر چنین کاری بدون دخالت عامل بیرونی بخواهد خودبخود بشود این را می گویند ترجح، ترجح البته در واقع ال

لیت عدم بر دیگری بدون دخالت امر بیرونی، اصاًل قانون یعنی خودبخود بخواهد رجحان پیدا کند یک طرف از وجود و ع
ا جلوه گذشتن از این معناست، چون این معنا در درون خودش بطالن آن بدیهی است لذا قانون علیت به نحو بدیهی برای م

کند به ب شود عامل دیگر باید دخالتیمپذیریم یک چیزی که محقق نیست محقق یمکند. چرا قانون علیت را همه مان یم
 خاطر همین مسئله چون ترجح بال مرجح محال است. این بحث را داشته باشیم، 

 استحاله ترجیح بال مرجح
یم این یک چیز دیگری داریم به نام ترجیح بال مرجح، ترجیح بال مرجح یعنی چی یعنی یک شیئی داریم یک چیزی دار

ک ذات خودش و لذا ما در قسمت قبل عرض کردیم وقتی ی چیز نسبتش با موجود شدن و موجود نشدن یکسان است از منظر
خواهد رجحان به طرف وجود پیدا بکند یعنی موجود بشود نیاز به یک عامل بیرونی است که می گوییم مرجح یمچنین چیزی 

ه طرف یعنی می گوییم ترجح بال مرجح محال است، ولی ترجح با مرجح چیز روشنی است یک عامل بیرونی بیاید و این را ب
 موجودیت سوق بود، این واضح است که مشکل نیست یعنی رجحان حاصل شد با دخالت امر بیرونی 

برای این  جانب وجود برای این شیءشود، و آن این است اگر ترجیح دادن مثالً یمحاال یک بحث دیگر اینجا مطرح 
عنی چند تا نکته اینجا است، ی فکر کنم بهتر است، یها باید همینجوریناعامل بیرونی دقت کنید عامل بیرونی اینجا داریم 

کند یکیش این است، نگاه یمتلفی اینجا دخالت کند این هم هست چیزهای مخیممهمش اصل تنبلی است که اینجا عمل 
حتمًا یک کنید این چیز ذاتًا رجحان به طرف وجود ندارد اگر به طرف وجود رفته یمرا اینجا دارید بررسی  کنید شما این شیء

آید وضعیت علی السویه و تعادل خنثایش یمعامل بیرونی این عامل بیرونی اسمش را گذاشتیم مرجح یعنی ترجح دهنده یعنی 
 شود ترجیح داده شده یمشود مرجح این یمکند موجود پس این یمبرد این را یمرا به طرف وجود 

به طرف وجود رجحان بدهد یا ندهد برای او  کنیم، اگر این عامل بیرونی که مرجح است این که این شیءیم سؤالحاال 
مساوی باشد، دقت کنید. بحث عوض شده یعنی ترجیح ما از آن منطقه رفتیم در منطقه دیگر یعنی یک چیز دیگر مطرح شد 

ست این ترجیح دادن اگر برای نسبت به این مرجح چی باشد نسبتش با این مرجح چه جوری ا ترجح دادن وجود برای این شیء
باز هم علی السویه باشد یعنی بتواند ترجیح بدهد بتواند ترجیح ندهد. حاال اگر بگوییم این عامل که در اینجا در نظر گرفتیم 

م اینکه این عامل بیاید موضوع ترجیح را بدون مرجح انجام بدهد یعنی هیچ عاملی وجود ندارد، عنوان ترجیح را اسم بگذاری
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نسبت این الف و ب با این مرجح آیا علی  این را بگذارید الف، ترجیح ندهد را بگذارید ب ترجیح بدهد وجود را برای این شیء
  السویه است یا نیست؟

ت و شده، اگر بگویید علی السویه هس اگر بگویید علی السویه هست خوب دقت کنید این را خود این ترجیح یک شیء
ها شکل بگیرد چه ینابعد بخواهد با همین وضعیت علی السویه ای بدون اینکه هیچ عامل دیگر دخالت بکند بخواهد یکی از 

ها در فضای کالمی می گویند ترجح بال مرجح یبعضی می گویند چون افتد ترجح بال مرجح دقت کنید، یعنی حکمایماتفاق 
گوید من دوست دارم من دوست دارم شما یمآید یمست یعنی یک عامل بیرونی محال است، ولی ترجیح بال مرجح محال نی

ال را رجحان بدهم به سمت وجود این اشکال ندارد شیء خودش که علی السویه است یک دفعه به طرف وجود برود این مح
ا قبول ول کردیم علیت راست یعنی ترجح بال مرجح محال است ولی ترجیح بال مرجح چه اشکال دارد یک عامل بیرونی را قب

آید این را انجام بدهد بدون اینکه یک مرجحی اینجا یمکردیم، ما مخالف با علیت نیستیم علیت را قبول کردیم ولی این علت 
ای اینکه آن وجود داشته باشد این می گویند ترجیح بال مرجح توجه کردید ترجیح بال مرجح یعنی چی یعنی مرجح بیرونی را بر

رجیح دیگر نیاز به ترف وجود سوق بدهد قبول کردید تا اینجا قانون علیت را همراهی کردید، ولی می گویید خود این به ط شیء
 یک عامل مرجح ندارد. 

ون مرجح فیلسوفان چی می گویند، فیلسوفان می گویند فقط جای مسئله را عوض کردید شما اگر در این نقطه گفتید بد
رسد اگر یمشود، یعنی قبول ترجیح بال مرجح به بحث ترجح بال مرجح یمی گویید بدون مرجح شود آمدید در این نقطه مینم

ت را زیر پا کسی ترجیح بال مرجح قبول بکند یعنی ترجح بال مرجح را قبول کرده، ترجح بال مرجح قبول کرده یعنی قانون علی
شود یا شما باید یمو سطح قانون علیت دارد جاری در هر خواهند بگویند دیمخواهند بگویند یمها چی یناگذاشته می دانید 

 قانون علیت را قبول بکنید یا قبول نکنید. 

ون وجود دارد یا می دانید قوانین عقلی طبیعتش استثنا ناپذیر است اگر قانون عقلی استثنا بپذیرد یک رخنه ای در آن قان
تثناناپذیر دخیل را توجه بکنید قانون عقلی تخطی ناپذیر است اسشرایطی وجود داشت ما توجه نکردیم. اگر شما تمام عوامل 

ی مفروض جریان هاجهاناست همین هم اینجور است فرض همان قاعده استحاله اجتماع نقیضین مطرح کردیم این در تمام 
ان داشته باشد انون جریدارد، یعنی شما باید بگویید جهانی وجود ندارد، همین جهان ما اگر فرض جهانی دیگر بکنید باید این ق

پذیرد، اگر یک جا ینماگر باقیش بدانید این اصل جاری باشد، چون این اصل در ذاتش به گونه ای است که یک استثنا از عالم 
 استثنا بخورد قانون باطل خواهد.

 شود یا نهیماز انگشت دست تعدادش بیشتر  هاقانون**این 

زیاد  اشدامنهشود چهار پنج تا بعد یواش یواش یمش شاخه شاخه می زند *آن نهایی نهایی یکی است بعد یواش یوا
شنیدم یماست به این سمتی، بعضی از اوقات من  هاآنها پشتیبان یناشود. این همان روند از نظری به اولی رسیدن است، یم
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یست. این ضعف قوای مباحث فلسفی گفت قانون علیت هست هست هست تا اینجا از این به بعد قانون علیت نیمبعضی آقایان 
دهد یمدهد شما چکار دارید آزمایش ما جواب یمهای ماجواب یشآزمادهد یمکنید که آقا جواب یماست، یعنی شما اعتراض 

شود تحلیل کرد، اگر این تحلیل به یمشود کرد یا نه، همین پدیده را چهار جور یمدهد تحلیل دیگر یمخوب آزمایش جواب 
دهد، می گوییم وقتی یک پدیده چند جور قابل تحلیل است شما تحلیلی بکن که با قواعد عقلی سازگار باشد. یمب ما جوا

ها برسیم شما یستمسکند ما در حکمت باید به آن یمهای خودش عمل یستمسیعنی واقع که منتظر تحلیل ما نیست آن بر اساس 
دهد شما در واقع در تحلیل یک حرف دارید و این به نحو واقعی یک یمدهد، جواب یمکنم جواب یممی گویی من این کار 

 ها به آن نزدیک است نه عین آن باشد. از این بحث بگذریمیلتحلشود که خیلی یمچیز دیگر دارد پیاده 

 **؟؟؟

 ،سؤال*نه یعنی ما در نهایت باید برسیم به یک چیز واژه به 

 **؟؟؟

ی هابحثکنیم، اختیار چه جور جایگاه دارد  ، در این باید بستر اختیار را مطرحسؤالگردد به واژه به یمها بر یانرژ*همه 
هایت گیرد، باید اگر قانون علیت را قبول داریم باید این سیستم را بپذیریم باید یک مرجحی وجود داشته باشد، در نیمسختی در 

 ش است چی بالذات باید منجر بشود توضیحات سر جای خود

ال بنابراین هم ترجح بال مرجح محال است هم ترجیح بال مرجح، ترجیح بال مرجح چرا محال است چون به ترجح ب
کنند ترجح بالمرجح محال است ولی ترجیح چه اشکال دارد، من یمشود فکر یمگردد خیلی از این فضا غفلت یممرجح بر 

خواهد این کار را انجام بدهد، این خواستن یا نخواستن یمجام بده، اینکه خواهد این کار را انیمعلت هستم علت قبول کرده 
بگویید  برای من علی السویه هست یا نیست. اگر علی السویه است چه جوری خواستن بر نخواستن ترجیح پیدا کرده است اگر

گر ن شکل بگیرد هر جای دیاین جا اشکال ندارد خودبخود یک شیئی محقق بشود بدون اینکه از طرف من ضرورتی برای آ
 ممکن است این معنا صورت بگیرد لذا درگیر خواهد شد. 

 ادامه تصادف و تکامل غیرهدفمند
ی که مورد اما این است شما یک ذره  بعد از اینکه این مقدمه را توضیح دادیم برگردیم به نظریه تصادف و ذرات. بحث

 هامجموعهخواهد یواش یواش بر اساس حرکاتش یمد از آن واحد نهایی که دهییمدهید یک اتم مورد توجه قرار یمتوجه قرار 
توانست غیر از یمکنیم این ذره چه یک حرکت اینجوری انجام داده، یم سؤالدهید ما یمرا شکل بدهد آن را که مورد توجه قرار 

گوید یمست ظریه تصادف بر همین مبتنی ایا نه علی القاعده باید یک نفر بگوید ن این حرکت ده جور حرکت دیگر انجام بدهد
 کند، یماحتماالت. در فضای احتماالت دارد حرکت 
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توانست ده مدل حرکت داشته باشد این حرکت خاص راانجام داده ممکن است یمما این است چرا این ذره ای که  سؤال
کنیم به آن ذرات. می یمسمت ما نقل مکان به این  طرف برگردد بگوید فشار حرکت ذرات دیگر باعث شده این حرکت این شیء

رگردید بگویید بگوییم آن ذرات چرا این حرکت راانجام دادند که این ذره مجبور باشد این حرکت را انجام بدهد. ممکن است شما 
آوریم یم رسیک ذرات دیگر یک ذرات دیگر همینجور بروید جلو، برای اینکه قشنگ مسئله را به این شکل تسلسلی پیش نرود ما 

ی دیگر هاحرکتشد ینمکنیم می گوییم چرا در این نظام هستی این ذرات این حرکت خاص راانجام دادند یمباال یک سره نگاه 
تواند پیش برود. ما می گوییم این واقع واقع ینمبیند با تسلسل هم یمآید طرف یمتوجه کردید چون مشکالتی آنجا به وجود 

کنید چرا این حرکت خاص در آن زده شد، در حالیکه در یک فضای بیکرانی که ذرات یم سؤالبیکران و این ذرات بیکران شما 
یاردها یلباید بگویید ده جور، بیست جور سی جور بلکه خودشان می گویند م پخش شده بیکران وجود دارند علی القاعده شما

 احتمال تحرک وجود دارد یکیش این است، 

ز منظر فلسفی فلسفی این است، اگر تعقیب بکنید این بحث را ا سؤالما این است یعنی  سؤالاگر این فضا در نظر گرفتید 
بحث ین حرکت ترکوچکرفتیم ولی اینجا این نیست یعنی یمی پیچیده هانظمما در بحث قبلی یعنی برخورد عقلی فطری روی 

کند کار به نظم ندارد، هر شکل دیگری باشد یمیست این کاری که االن فیلسوف نکند این نظمی که االن شکل، بحث نظم یم
نجوری این است این شکل چرا شکل گرفته چرا محقق شده فرق ندارد هر مجموعه ای باشد برای آن در نگاه فلسفی ای سؤال

 است. چرا این محقق شده، 

تواند ترجح بال مرجح را اول مطرح بکند، چرا چون می گوییم این شکلی که االن حاصل شد ینما کسی طبیعتًا این ج
کنیم به کجا به آنجاکه چرا این یممرجح آن چیست حرکت ذرات است یعنی حرکت ذرات این فضارا شکل داده ما نقل کالم 

کنیم ربطی یمث که داریم مطرح اختیار باشد چه نباشد این بح ها ندارم، چهیناذرات ترجیح دادند آن شکل را، کار به اختیار و 
شود یمخواهیم ببینیم آیا گره ضروری بین ذرات و این حرکت وجود دارد اگر باشد یمبه مسئله اختیار و عدم اختیار ندارد ما 

شود یم ن سیستم برسد اینحرکت هدفمند دقت کنید این نکته را، اگر گره ضروری است یعنی این ذرات ضرورتًا باید به ای
توانست این یمخواهد بگوید این گره ضروری نیست یمخواهد بگوید، نظریه تصادف ینمهدفمند، ولی نظریه تصادف این را 

خواهیم یماین شکل گرفته ما  جور باشد یک دفعه هادهتوانست یمجور دیگر باشد، بر اساس اینکه  هادهتوانست یمباشد 
افتد. یمارد ددفعه شکل گرفته با روح قانون علیت در تصادم است، یعنی شما وقتی دقت کنید اینجا یک اتفاقی بگوییم این یک 

 شود، یمیک چیزی بدون عامل محقق 

شما نگویید این شکل با عامل ذرات شکل گرفته با حرکات شکل گرفته ما یک چیز دیگر داریم این نسبت این ذرات با 
جور دیگر باشد، اینجا چه نسبتی پیدا شده که ذره  هادهتوانست یماحتمالیت ما را تساوی دارد و  توانستیماین حرکت که 

خواهد، ده تا راه پیش روی او بود یک راه را رفته یعنی برگزیدن چه اختیاری ینماینگونه شده، طبیعتًا باید بگویید نه این دیگر عامل 
رسید به چی به یک جایی که ترجح یعنی یک یمکت هیچ عاملی ندارد، یعنی شما چه طبیعی و تکوینی این ذره نسبت به این حر
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کند در ظاهر قانون یمنقطه است که نیاز به علت ندارد، و این معنایش این است این قانون علیت، یعنی نظریه تصادف فکر 
 دهد. یمعلیت را قبول دارد و درباره قانون علیت توضیح 

کنید بر فرض مثال آن یمنظریات مختلفی که در فضای تکامل غیر هدفمند مطرح شده فکر تکامل غیر هدفمند مثالً 
دهم چرا اینجوری شد، اول این مواد بود، یمن توضیح مپرسید چرا اینجوری شد و یمکند شما یمقوانین علیت دارد رعایت 

کنم. ولی یمگوید من قانون علیت دارم رعایت یماین مواد تحت این شرایط قرار گرفت محیط اثر گذاشت، چی اثر گذاشت 
ابل طی قیک جا ازرعایت قانون علیت سر باز می زند و آن این است که چرا این مسیر طی شد در حالیکه ده مسیر دیگر هم 

زیرپاگذشتنی  گذاریم اگر قانون علیت یک جا زیر پا گذاشتنی باشد، همه جا قانون علیتیمشدن بود، آنجا ما قانون علیت زیر پا 
 است پس از اول بیا بگو من قانون علیت را قبول ندارم. 

کشید، این همه یمبله ممکن است کسی برگردد بگوید قانون علیت، اگر قانون علیت را قبول ندارد چرا این همه زحمت 
محیط زیست و آفتاب و کذا ا فرض کنید پرنده در آنجا باشد، تحت شرایط کنید. تمام جاهیمشواهد در دنیا چرا دارید جمع 

نشان دهنده وفاداری به قانون علیت  هاتالشین تواند بشود، شما یعنی تمام ایمچرا قانون علیت که ما نداریم چون هر چیزی 
الیکه نظریه حاست، اگر مسئله قانون علیت جدی است نباید یک جایی از این قانون علیت را ما کنار بگذاریم در یک موطنی در 

گذارد، نگاهی که در فضای فلسفی یمکنار  رسد که قانون علیت رایم، نظریه اتفاق، نظریه تکامل غیر هدفمند یک جایی تصادف
صفحه دویست  اگر خواستند دوستان آدرس داشته باشند نه به این تفسیر در جلد اول اسفار، صدر المتألهین در جلد اول اسفار

 و ده اشاره ای به این بحث کرده 

رسد و چون ترجح یمالمرجح در نهایت به ترجح بالمرجح شود و ترجیح بیماتفاق منجر به ترجیح بالمرجح  نظریه
ینکه بر ابالمرجح محال است ترجیح بال مرجح محال است پس نظریه اتفاق محال خواهد بود. نظریه اتفاق عقاًل محال است، 

وع نظم نداریم اگر ماپیکره انسانی هم حقق بشود اصاًل کار به نکنند عقاًل محال است این میماساس قانون احتماالت بحث 
 داشتیم ینمی فوق العاده هم هانظمداشتیم این ینم

کت چه معنایی دارد، باید به آن توجه کرد که حر ترمفصلی هابحثی فراوان یادداشت کردم که در هانکتهاز نظر فلسفی 
ضای نایی در یک فضای بیکران حرکت به این سمت معنا ندارد. در یک فی دیگری است، خود ذره حرکت به چه معهابحث

ر بکشانیم و مباحث را به جای دیگ هابحثتوانیم یمبیکران حرکت به این سمت حرکت به آن سمت یعنی ما به لحاظ بنیادی 
 انون علیت در تصادف است.بینید باقیمآیید یمگذشته شما در این فضا که  هاآنفراوان دیگری مطرح بکنیم ولی از همه 

 **؟؟؟

برند، یمگیرد و پرش در چی، پرش یعنی گاهی اوقات این الفاظ را بکار یم*خودش خواسته یعنی یک جا پرش صورت 
چون الفاظ متوجه نیست پشت آن چه نگاه فلسفی نهفته شده یک جهش به وجود آمده جهش چیست من هم گفتم پرش، این 
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شما باید ترجح بال مرجح را قبول کنید، یعنی یک عامل ضروری نبوده این را ایجاب کند یک دفعه  پرش یعنی در واقع یک جایی
 پریده آمده بیرون و این از نظر عقلی و فلسفی دچار اشکال است. یعنی آن مسئله قانون علیت جلوی این فضا را خواهد گرفت. 

کند همه مسائل علیت سر جای خودش یمکند فکر یمده این را باید توجه کرد چون در بدون امر که آدم فضا را مشاه
گوید من جواب دارم قوانین دارم از حرکات یمی شده گوید من جواب دارم، چرا انسان اینجوریمهست، چرا اینجوری شده 

ی معناکند روح این تالش به یمدهم. این شخصی که این کار را یمکنم و همین برایت توضیح یمذره از تک سلولی شروع 
قتی شما ووفاداری به قانون علیت این چیز خوبی است درست است. ولی می گوییم تاآخر باید وفادار به قانون علیت بمانی 
تصادف و  انتخاب طبیعی با آن قرائت نادرست یا وحدت تنازع بقا و فرض کنید بقای نوع برتر با آن فضای نادرست در فضای

گذارید چرا بقیه جاها یمگذارد اگر یک جا کنار یمبگویید با روح قانون علیت را یک جا کنار کنید در واقع باید یماتفاق مطرح 
 برای چی است  هاتالشگذارید. این ینمکنار 

خودبخود بشود از اول بگو این عالم خودبخود به وجود آمده و اگر خودبخود به وجود آمده صدرا  شود یک شیءیماگر 
آورند به چه دلیل به دلیل اینکه ما در مطالعات علمی مقدمات یمز سفسطه در گوید کسانی که قانون علیت را قبول نکنند سر ایم

مثاًل علیت  نسبت به نتیجه حالت علت نسبت به معلول را دارد اگر کسی علیت را قبول نکند، یعنی نظریه علیت را قبول نکند
تواند خودبخود بشود بدون علت می دانید یعنی چی، یعنی یماگر شما بگویید نه یک شیئی چیست استحاله ترجح بال مرجح، 

توانید هر مقدمه ای ما را به هر نتیجه ای برساند یعنی یک از هم پاشیدگی یمتوانید به نتیجه برسید بدون مقدمات یعنی یمشما 
طرح در فضای دانش هست یعنی سفسطه ایشان این را مو هرج و مرج در فضای دانش حال که از هم پاشیدگی و هرج و مرج 

گوید اتفاقیون جز طوایف سوسفطاییان هستند گرچه بدوًا خودشان توجه نکنند ولی الزمه دیدگاهشان این است باید یمکند یم
ین اشیا وجود بی ضروری را قطع کنند یعنی هیچ ارتباط ضروری بین اشیا وجود ندارد وقتی هیچ ارتباط ضروری هاارتباطتمام 

 ک شیءرا متوقف بکنیم بر ی دیگر، چرا آن شیء بتواند خود بخود بشود چرا این را متوقف بکنیم بر یک شیء ندارد یعنی شیء
تواند باشد در حالیکه فرض کنید اگر شخصی بیمار بشود و به پزشک مراجعه بکند، پزشک طبیعتًا دنبال یمدیگر چون خودبخود 

 واضح و روشن استبیماری یک چیزی است که کامالً  گردد عاملیمچی 

 **؟؟؟

نمی دانید چه چیزی این کار کنید دقیقاً یم*یعنی در نظام تکوین علتش مشخص است شما به آن نرسیدید این کاری که 
دانیم، ینمشود. ما یمدهید در مقابل این خوب یمگذارد ولی بر اساس آزمایش فهمیدید این کارها که انجام یمدارد آن تأثیر را 

شوم به لحاظ واقع یمدانم برای چی سیر ینم امگرسنهگوید من یمکند توجه کردید مثاًل ینمنه اینکه نظام واقع اینجور عمل 
کند ولی یمدانم کجای غذا از چه منظری است این گرسنگی را برطرف ینمعلت سیر شدن در همین غذاها هست، منم دقیق 

ا عامل رفع چیست، گرسنگی است، به این تفکیک گاهی اوقات علت را علی التفعیل می دانیم گاهی اوقات فی الجمله در غذ
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علت را به نحو اجمالی اطالع داریم قطعًا به همین سمت است، مثاًل در فضای علوم انسانی اینجوری است هر پدیده ای را دنبال 
خواهد یک جا تخطی یمید پس نباید هیچ کجا از این تخطی بشود اگر زنند، توجه کردیمگردیم همه جا این حرف را یمعللش 

ماند اساسًا اگر کسی قانون علیت را یک جا در واقع انکار بکند اصاًل روحیه کنجکاوی او علی ینمبشود دیگر باقی و برقرار 
بینم اینجوری است از کجا یماغلب القاعده و منطقًا باید از بین برود. یعنی دیگر نباید وقتی یک پدیده است دنبال بگوید 

 اغلب اینجوری است. یعنی هیچ سنگی روی سنگ بنا نخواهد شد اگر کسی قانون علیت را زیر پا بگذارد.اتفاقاً 

 **؟؟؟

شناسیم ینمکند یمبریم دقیقًا عاملی که این وسط عمل یم*اگر این شرایط را فراهم کردیم، ما که لفظ جدیدش به کار 
دانیم چیست می گوییم ما این عوامل را دخالت دادیم یک ذره جهش، اگر جهش به معنای ینمست یا عامل این وسط نه اینکه نی

واملی این عپذیرش ترجح بال مرجح باشد قطعًا محال است یعنی نظریه ما در تحلیل این پدیده باطل است. مگر اینکه بگوییم 
شناسیم اطالع نداریم مراد از جهش اگر به معنای ینمما بعضی از مناطقش را پر کرده وسط دخالت دارد که این مسیر را کامالً 

گاهی از برخی از حلقات آن باشد اشکالی ندارد ولی اگر نظریه جهش به این معنا باشد که به لحاظ واقع ا گر این پنج شرط عدم آ
محقق شد، می گویید  تا آوردید یک دفعه شیءققش، شما پنج به هفت شرط نیاز دارد برای تح را آوردید، در حالیکه خود شیء

کند. اگر جهش به این معنا باشد غلط یماین جا دو تا بدون اینکه بیاید محقق شده است. این قطعًا دارد تخریب قانون علیت 
ینکه شود، چون اگر بدون اینممحقق  محقق نشد آن شیء است در نظام واقع ما می گوییم فرض کنید رجحان برای یک شیء

محقق بشود پس قانون علیت برای چی است، خودبخود محقق بشود چرا پنج عامل بیاید دوتا عامل  رجحان محقق بشود، شیء
گاهی ما به ان مقاطع است اسمش را  به لحاظ تکوینی جهش گذاشتیم نه اینکه واقعاً  نیاید سه تا عامل نیاید پنج تا نیاید، عدم آ

 این فرایند نباشد.

 **؟؟؟

شد نشود چرا شد، شرایط که این یمشد بشود یم اگر شد نشود.یمشد بشود یمخواهیم بگوییم این یمنباشد ما  *اگر
کند یا شرایط به گونه ای نیست که این را ضروری یمکند یا باید بگویید شرایط به گونه ای است که این را ضروری ینمرا ضروری 

وجود  سؤالکند این ینمکند این بحث نیست، اگر شرایط ضروریش یمکند از دو حال بیرون نیست، اگر شرایط ضروریش یم
شد نشود، ولی چون هفت تا شرطش فراهم شده این محقق شده یمشد یمدارد که چرا شد، اینجا چی باید بگوییم باید بگوییم 

چون ضروری نشده، اگر ضروری نشده یعنی احتمال شدن و نشدن آن باز  ؤالستوجه کردید ولی باز این چرا هست یعنی این 
هم علی السویه است اگر احتمال شدن و نشدن باز علی السویه است معنایش این است که شما قانون علیت را در این محدوده 

کند. اگر به نحو ینمروری محقق کند یا نه به نحو ضیمزیر پا گذاشتید یا جمع شدن این شرایط به نحو ضروری این را محقق 
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شود، در حالیکه یممطرح  سؤالکند وقتی احتمالی باشد این یمکند یعنی به نحو احتمالی محقق ینمضروری محقق 
 توانست نشد چرا شده است. یمتوانست بشود، یم

مگر این روند به نحو اضطراری  شودینملسفی پاسخ داده ف سؤالتوانیم قبل از این مطرح کنیم یعنی این یمرا  سؤالهمین 
هفت تا ده تا شرط کنیم مثالً یمو ضروری باشد، اگر ضروری باشد تمام شرایط باشد محقق خواهد شد. این که ما گمان 

شویم یمها ما متوجه یشآزماخواهد ولی با پنج شرط آمده، به دلیل اینکه ما علم به آن شرایط نداریم. توجه کردید مثاًل در یم
شود. بارها این اتفاق افتاد، اتفاق افتاد یک دفعه یک جایی دیدیم این سه تا عامل یموقت سه تا عامل آمد این شخص مریض هر 

کردم نسبت این سه یمگوید پس آنی که من فکر یمگوید یمبود ولی این شخص مریض هم نشد، اینجا فرض کنید محقق چی 
همین  دیگر وجود دارد که من از غفلت کرده بودم یعنی عامل پیشرفت علوم عامل با مریضی ضروری است این نیست یک چیز

 است. 

 مسئله اولویت
 بر اساس گردیم. ما تا حاالیما چرا دنبال یک عامل بتواند محقق بشود م اگر قرار باشد بدون دخالت یک امری شیء

گیرد و بعد در دفعه هزارم یکدفعه یمدیگر شکل  ت مورد سه تا عامل هست یک شیءها پنجاه مورد، صد مورد دویسیشآزما
شد این یمشود ببینیم مسئله از چه قرار است، اگر یمشود. چرا ذهن ما کنجکاو ینمدیدیم این سه عامل هست ولی محقق 

شود نیاز به یمت صحیح باشد بگوییم هروقت این سه تا هست محقق شد طرح اولوییمفرض سر اولویت کالمی است، اگر 
کند. یمگردیم یعنی به نحو فطری قانون علیت دارد عمل یمگردید. اینکه ما دنبال عامل یمضرورت ندارد شما چرا دنبال عاملی 

دهد بگوییم نه نه حاال شد اتفاق افتاد همین سه عامل است اینجا معلوم نیست چی ینمآن نگاه فطری ما به قانون علیت اجازه 
گوید بروم دنبال قضیه ببینم مسئله چیست این یعنی ما نسبت مقدمات و نتیجه را ضروری می یمشده یا نیازی نداریم بفهمیم 

 اجع مسئله اتفاق است ر محقق نخواهد شد. این بحثی است که دانیم یعنی تا ضرورت حاصل نشود شیء

 ادامه تصادف و تکامل غیرهدفمند
شود اینجا پردازش یعنی بعضی چیزها در فضاهای فلسفی است یمی مختلفی هامدلباز یکی از دوستان تذکر دادند من 

طرح م هابحثکه اصاًل در ذیل کسانی که نظریه تصادف می گویند در واقع نرسیده و مطرح نشده، در فضاهای فلسفی این 
قابل بررسی است و قابل پیگیری است.  قابل طرح است هامدلکنند. حاال همه ینمها مطرح ینای مختلفی که هامدلاست، 

ها یمقدکنید ما یمشود می گویند فرض کنید این ساختمان انسان با این عظمت که شما مشاهده یماز جمله چیزهایی که گفته 
در شرایط ویژه ای که قرار گرفتند به سمت  هاژنیی هستند این هاژنی ماها روشن شده یک دانستیم چیست، االن فضاها براینم

 کند. خیلی فضایش روشن است، یمکند به سمت شکل گیری ساختمان انسان حرکت یمچی حرکت 
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ه ای که اینجا کنید معنایش این است که شما این نظم فوق العاده پیچیدیمشما وقتی از نظر فلسفی با این بحث برخورد 
یی هاروکشک یدارید به نحو بالقوه و فشرده شده یعنی آنجا کار بسی شگفت انگیزتر خواهد شد. یعنی گاهی اوقات ما در واقع 

کند مسئله مثاًل حل شده است مسئله جواب داده شده است از این جهت شما اگر یک حقیقت بسیار یمشود انسان فکر یمداده 
کنند مثل یک کتاب صد صفحه رمزهایی که آنجا نهفته شده در آن ژن، به اندازه یک کتاب صد صفحه یمه ریزی که به تعبیری ک

ر تا بزنید شبیه ای منظم است، باز این حروفی که دارید این سی و دو حرف فرض کنید از این سی و دو تا از هر نمونه ای ده هزا
ا از این سی و دو حرف که سی و دو ضربدر هزار تا بشود عد این ده هزار تشود از هر حرفی ده هزار تا بزنید، بیم هامثالآن 

ها را به هم بزنید به هم بزنید تقریب فکری بدیهی شما به هیچ وجه یک درصد احتمال ینامیلیاردها سال به توان میلیاردها سال 
ببینید کار از یک جهت سخت تر  این کلمات چی بشود از این حروف درست بشود دهد که یک کتاب صد صفحه ای ازینم
ه بینید اینجا منعطف می وشد به این تازه یک سختی دیگر دارد چقدر شرایط باید فراهم باشد تا این از آن بالقویمشود شما یم

تبدیل  ق پیچیده اییعنی چه شرایط پیچیده ای باید فراهم باشد تا آن فرض کنید آن ژنی که وجود دارد آرام آرام در چنین بستر فو
رسیم یعنی سر قضیه را گم کردن این معلول این است این معلول یمبشود به این ساختمان. گاهی اوقات انسان بحث تسلسل 

ک فریب رسیم یا در بحث دور ییمکند این قضیه را، بحث تسلسل یمشود تا کجا برویم ولش یماست بعد طرف خسته 
 ها.ینارض خواهم کرد در بحث دور و گیرد ان شا الله عیمهای عجیبی صورت یکار

 **؟؟؟

اگر دقت کنید  *نظم دیگری پیدا کند یا ما بفهمیم نظم دیگری بوده، درست است یا بفهمیم نظم نبوده از این بیرون نیست
ها گفتند ژن، از اول ژن نبوده یناا بحث ژن را مطرح نکردیم ها گفتند ژن، میناخودتان به کار ما ربطی ندارد ما که نگفتیم ژن 

ظم پیچیده هیچ نظمی نبوده بحث ما برخورد با یک نظم پیچیده است ما می گوییم این نظم پیچیده داریم شما می گویی این ن
فشرده شده به نحو خیلی جمع و جور شده آنجا بوده، باز هم می گوییم بحث ما آنجا هست، فرقی ندارد. شما می گویید قبالً 
شود این نظمی که پیش روی خودمان داریم، ما ینمداریم خراب  شود، خوب خراب بشود این یکی که ما االنیمًا خراب بعد

کند، این بحث قبلی ما بوده برگردیم به بحث خودمان ینمکنیم این را عقل فطری بدیهی قبول یماالن داریم با این فضا برخورد 
نی مندی امکان پذیر نیستم حرکت بدون هدف محال است در عالم واقع شکل، یعکه به لحاظ فلسفی هیچ حرکتی بدون هدف

رود، اگر به اینجا رسیدیم یک زنجیره ضروری هدفمند ما را به اینجا کشانده نه بر یمها به شکل ضروری پیش یرهزنج اشهمه
 اساس نظریه تصادف و اتفاق و چیزهایی از این قبیل.

 **؟؟؟

 .ها را کار نکردیمیناه داروین ساده تر از این بحث باشد، ما *من بعید می دانم نظری

 **؟؟؟
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 *ترجح بال مرجح خیلی واضح است جز بدیهیات است. می دانید تجربه خودش مبتنی بر چند اصل حقیقی است. ما
که گفتند تجربه ها ینهمیک دوره ای شد گفتیم مباحث عقلی و فلسفی را بریزیم دور، رفتیم در فضاهای متعارف، می دانید 

شتباه فالن تجربه بعد خودشان پشیمان شدند گفتند تجربه از کجا تجربه معلوم است باشد نباشد چه جوری است این قدر خطا ا
لمی ما پیش اتفاقًا آن قواعد عقلی است که خطا در آن راه ندارد یعنی چیز مهمی است، به خاطر فقر فلسفی که در فضاهای ع

این ها برای ما پیچیده شد، ولی اگر شما بروید در یک چنین کار عقلی انسان بکند اتفاقاً ینارا کنار گذاشتیم  آمد یعنی قواعد عقلی
شود اتفاقًا این خرافه یممحقق  این شرایط یک دفعه شیء پرد،یم خیلی واضح است. یعنی شما بگویی یک دفعه خود شیء

شود خرافه، چیزیکه واقعًا خرافه است یمی عقلی محکم پشتش است آن است یعنی فضا به شکلی شکل گرفته آنی که یک فضا
هد مرجح است توجه کردید این که خرافه است تمدن همین جوری است یعنی یک تمدن اسالمی آن وقتی شکل خوا ترجح بال

چیزهای کهنه  است، دنبالگرفت که بی ایمانی بشود خرافه چون واقعًا خرافه است. االن چیست االن ایمان اگر باشد این خرافه 
شکل گرفته باید  پرستی خرافه و کذا، هر چیز که نو و عالی و فضا باشد باید در قبال این باشد. این یعنی فضای تمدن این جوری

اصل تمدن  این وقتی که ما این بحث را مطرح کردیم عاقبت از آن متقین است یعنی یک زمان فضای از بستر ظهور این معناست
 که بی ایمانی به عنوان خرافه به حساب بیاید.  این است

اهد این فضا را در نظر بگیرید این بحث عقلی است انتخاب طبیعی اگر به معنای جهشی باشد که عامل ضروری نخو
 را شروع کردی چرا هاپژوهشاین به معنی زیر پا گذاشتن قانون علیت است. اگر قانون علیت را ما کنار بگذاریم چرا از اول 

کند یک دفعه یک جهش غلط داشته یمکند این چند تا شرط مطرح یمکند، چرا مطرح یمداروین این چند شرط ساده را مطرح 
 دهد.ینمدهد آن بنیاد را توضیح ینمباشد. این کار را انجام 

 *؟؟؟

 مؤمننده خدا خودش زنیم داروین بیم**در کل نظریه تصادف یک چیزی است از اشتباهات ما این است که به داروین 
ی عالم طبیعت را تدوین بکند کار به این نداریم آن هاروالخواسته یک توضیح منطقی راجع یمبوده قبول داشته کشیش بوده 

یش همان هاوسطشود در یمها که یلتحلخواهیم بگوییم برخی یمها ینانظریه که منکر فضای علیت است نظر تصادف و 
، چه در تلویزیون مستند این هاکتاببیند چه در یمرا  هابرنامهن بحث انتخاب طبیعی بارها انسان این افتد، اییماتفاق دارد 

شد یمشد خراب یمک دفعه این طرف شد شانس آورد اگر آن طرفی یتواند طرف بشود یمبحث هست، یعنی انتخاب یعنی 
ا همه چیز شانس آوردیم این طرفی شده است. فیلسوف این معنا را باطل، ما که می گوییم راحت است سخت هم باشد م

 گفتییمتوانیم بفهمیم شما یک چیزی یماست و  خواهیم واقع را شناسایی کنیم به قدر چیز دست مایم

 های حقیقی و تفکیک آن از علل اعدادیتحلیل علت
 **؟؟؟
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رسیم به یک مطلب دیگر در بحث علیت پس این بحث نظریه تصادف و اتفاق یا اتفاق یمخوب این تااینجا، *خیلی 
رسیم به یک بحث جدید و آن هم مسئله تحلیل علت فاعلی، یمطبیعی یاجهش یا هر اسم دیگری که در ارتباط با آن مطرح بشود 

ی اعدادی غیر هاعلتکیک آن از ی حقیقی و تفهاعلتشود تحلیل تواند با این لحاظ بیمآن عنوانی که برایش مطرح کردیم 
علت حقیقی  حقیقی، اگر یادتان باشد این تقسیم را راجع علت مطرح کردیم گفتیم علت یاحقیقی است یا غیر حقیقی و اعدادی.

ها ینالت غایی همه در هویت معلول است که تمام این اقسام چهارگانه علت مادی، علت صوری علت فاعلی و ع مؤثرآن که 
 وابسته است.  هاآنی حقیقی هستند که حقیقت معلول به هاعلتجز 

ها بسترساز فرایند علیت هستند یک جور نقش دارند ولی نقششان به این معنا نیست ینااما علت غیر حقیقی و اعدادی 
را انجام بدهد مثل  اینکه علیت بیاید کار خودش وابسته باشد. بله به این بسترها ما نیاز داریم برای هاآنکه هویت معلول به 

 خواهیم با دقت بیشتری مسئله علت حقیقی را از علل اعدادی تشخیص بدهیم یمیی که در این بحث وجو دارد. ما االن هارساله

ی در دقت زدیم مثاًل نجار به عنوان علت فاعلی لحاظ کردیم ولیمیی که معمواًل هامثالاگر توجه کرده باشید ما در 
گیرد. یمخواهیم با این دقت به این فضا برسیم که فرایند حقیقی علیت در کجا شکل یمفلسفی نجار علت فاعلی نیست یعنی ما 

شود ما یمرود گل یمشود در واقع یمکند و این به طرف فرض کنید گل یمآید یک توپی را شوت یممثاًل فرض کنید یک کسی 
می گوییم علتش چیست، علت حقیقی آن چیست همین شخصی است که این پا را محکم به توپ به نحو متعارف و معمولی 

 زده، ولی ازنظر تحلیل فلسفی مسئله اینجوری نیست، 

رایط از نظر تحلیل فلسفی بخواهد یک پوششی توجه بدهم خود توپ، خود هوای پیرامونی، خود این بستر خود این ش
شویم این فوتبالیستی که پایش را عقب برد و محکم به طرف یمایند ندارند. اگر دقت کنیم متوجه ها هیچ دخالتی در این فریناآیا 

شویم این فوتبالیست فقط علت حقیقی حرکت دادن پایش از یمخواهیم عرض کنیم متوجه یمیی که هادقتجلو آورد االن با 
ها می گویند انتقال نیرو بی معنا است اینکه یک یناقل بشود آنجا تا اینجا است تمام، این که یک نیرویی ما می گویی نیرو منت

 هانسبتشود و جهات و ینماهیم نباشد شود، امتداد مفینمظرفیتی در این توپ شکل بگیرد و بعد مجموعه شرایط هوا نباشد 
 است  اشتکهیزها اینجا وجود دارد که این فرایند وابسته به او است این فقط یک چشود، خیلی از ینمنباشد 

ین اشتباهی که در نسبت خالق و خلق تربزرگین از منظر فلسفی و عرفانی تربزرگا و بنا می دانید یا در خصوص بحث بنّ 
گوید این ساختمان را ما داریم به علت این ساختمان این معمار است این بنا است، یمپیش آمده همین مثال بنا و بنا است، مثاًل 

آقایان هستند خوب آمدند این ساختمان را درست کردند تمام شد رفت، دیگر چه نیازی این بنا و این بنا این مهندس است این 
ها است، از بین هم بروند سر جای خودش باقی. علت حقیقی این ساختمان را چی حساب کردند در واقع یناو مهندس و امثال 

می گوییم این در علت فاعلی  هامثالنظر فلسفی گرچه در همین شخص بنا و معمار و مهندس علت حقیقی حساب کردند از 
ها علل اعدادی برای شکل گیری ساختمان یا حرکت توپ است، گرچه علت حقیقی ینااست، ولی از نظر دقت فلسفی تمام 
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در اینجا  کند ولی نسبت به بقیه چیزها علت اعدادی بسترساز است، این توپ کهیمنسبت به حرکتی است که خودش دارد ایجاد 
ها با یستمسخواهد آن معدش چیست برخورد پا به این توپ، ولی بقیه یمقرار دارد برای اینکه این مسافت را طی بکند یک معد 

 زنیم یک چنین فضایی دارد یمی مختلفی که هامثالگیرد همینجور بحث بنا و بنا و یملحاظات چیزهای دیگر دارد انجام 

ی غیر هاعلتلیت حقیقی را بشکافیم تبیین کنیم تا دقیقًا مشخص بشود علت حقیقی چیست، ما باید برگردیم حقیقت ع
توانید بگویید عنوان بحث تحلیل علت حقیقی است یا بگویید از نظر فلسفی می گویند یمحقیقی چیست. برای این مسئله این 

سته به از یک جهت واب هاآنستند ولی همه تحلیل علت فاعلی، چون در آن چهار علتی که داریم گرچه همه علت حقیقی ه
دهد و یک حقیقتی شکل یموش وجودی شود علت فاعلی که ترایمیواش یواش بحثش روشن  هابحثعلت فاعلی هستند در 

خواهیم یمعلت فاعل  خواهیم بشناسیم در واقع یعنییمقیقی را حگیرد ما در واقع در این بحث وقت می گوییم علت یم
 به وجود آورنده این فعل و پدیده هست،  بشناسیم که

 تحلیل علت فاعلی
بریم مثاًل می گوییم اگر یک علتی بیاید معلولی را به وجود بیاورد یمخواهیم توضیح بدهیم یک جمله به کار یماین را 

تی می گوییم بکنید، وقواقعًا چه روندی انجام گرفته مثاًل می گوییم علتی آمد معلولی را به وجود آورد در همین جمله دقت 
م در یک نگاه چیزی آمد، چیز دیگری را به وجود آورد. اعطای وجود به او کرد، او موجود شد، اگر این جمالت را به کار ببری

 رنده، سومی شیءچیست یکی دهنده، یکی گی مؤلفهدر اینجا مطرح است این پنج  مؤلفهکنیم پنج یمساده و سطحی ما فکر 
جود آورد ما وی دادن، پنجمی گرفتن، یعنی پنج تا عامل مثاًل می گوییم الف اعطای وجود کرد به ب، ب رابه داده شده، چهارم

دهد یعنی عمل در واقع همان یمود دارد، یک چیزی که در واقع اعطا را انجام کنیم پنج تا عامل وجیمدر این بحث احساس 
 دهنده یکی شیء جود همان ایجاد یکی دادن، یکی گرفتن یکی شیءکلمه اگر وجود را در نظر بگیریم اعطای وجود دادن و

شود دقیقًا ذهن بسیط و ساده انسان در برخورد با این مسئله مثل یک دادوستد یمشود داد و ستد یمگیرنده یکی چیزی که داده 
 کند. یمفکر 

 شدهگام نخست؛ وحدت گرفتن و گیرنده و شیء داده
کنیم دهنده کتاب کیست، گیرنده کتاب یمرا ما احساس  مؤلفهمثاًل می گوییم اگر علی کتابی را به حسن داد، همین پنج 

شود که خود کتاب باشد. این پنج تا عامل را ما در فرایند یمشود و گرفته یمکیست، دادن کتاب، گرفتن کتاب و آن شیئی که داده 
توانیم یمرویم در طی سه مرحله ما یمدر واقع اعطا به علیت احساس می کنمی اما داریم در نگاه دقیق، وقتی در نگاه دقیق 

گیریم یمتی در نظر سه تا را وق یی است گام اول این است ما اینهامؤلفهدقیقًا متوجه بشویم فرایند اعطای وجود وابسته به چه 
داده  داده شده و عمل گرفتن مثل اینکه می گوییم علی کتاب را به حسن داد، گیرنده حسن است، شیء گیرنده، شیء یعنی شیء

 شده کتاب است و خود گرفتن این سه عمل بیاییم این سه عمل را در فرایند علیت راجع آن مطالعه کنیم. 



270 
 

گیرنده برای اینکه یک چیزی بگیرد باید  علیت مسئله اینجوری باشد معنایش این است که آن شیءاگر واقعًا در بحث 
گیرد گیرنده باید موجود باشد تا بگیرد. اگر در فرایند یمکند و گیرنده دارد یمدهنده شیئی که دارد اعطا  موجود باشد. یعنی شیء

خواهیم مطابق یمشود در واقع تغییر حاصل یعنی ما تازه یمبگیرد این  حقیقی علیت و اعطای وجود شیئی وجود داشته باشد تا
گیرد یعنی شما دهنده یمرا  فرایند علیت یک شیئی محقق بشود، در حالیکه مطابق این توضیح یک شیئی دارید که دارد این شیء

داده شده اگر  آن شیء گیرنده و گرفتن و شیء عد گیرنده و بعد گرفتن ما مطالعه را بردیم دربداده شده و اعطا شده و  و بعد شیء
داده شده داده بشود باید گیرنده متحقق و موجود باشد. این  ها واقعًا سه چیز باشد معنایش این است که قبل از اینکه شیءینا

  خواهد این فعل را به وجود بیاورد.یممخالف با این فرایند علیت است که 

کند. حقیقت گیرنده و گرفتن و یمهن ما است که یک حقیقت را به سه حیثیت تقسیم شود این تحلیل ذیمپس معلوم 
شود. بله ذهن وقتی با این چیز اعطا شده برخورد یمطرف علت یک چیزی اعطا  داده شده یکی بیشتر نیست، یعنی فقط از شیء

داده شده را  کند آن شیءیمقضیه حساب آورد ماهیت، بعد ماهیت را یک طرف یمکند چون محدودیت دارد از آن چی در یم
کند ولی حقیقت مسئله چیست، حقیقت مسئله یمها گرفتن حساب یناها با هم ارتباط دارند یناکند و اینکه یموجود حساب 

داده  کند ماهیت شیءیمدر واقع اعطای وجود است، شکل دادن به وجود است وقتی وجود را پدید آورد خودبخود ذهن تغییر 
اعطا شده داشته  شده وجود و ارتباط این ماهیت با وجود حقیقت مسئله این نیست که ما یک گیرنده و یک گرفتن و یک شیء

 داده شده این گام اول.  گردد به همان شیءیمداده شده این سه تا بر  گردد به آن شیءیمباشیم پس همه چیز بر 

 شده همان وجود استگام دوم؛ شیء داده
آوریم این وجود یمماهیت در  اشمحدودهجودی که از وداده شده همان وجود است این  م این است که این شیءگام دو

داده شده است چه نسبتی با ایجاد دارد ما از این طرف مطالعه کنیم یک حقیقتی است در واقع اعطا را  که شما می گویید شیء
نی اعطا، ما چنانکه از آن طرف سه چیز بررسی کردیم ده یکی هم دادن یعداده ش دهد حقیقت دهنده، یک شیءیمدارد انجام 

 داده شده ماند.  آن سه تا چیز دو تایش حذف شده فقط شیء

کنیم. اگر این بحث را دقت کنیم یک یمداده شده دهنده و نفس این اعطا و دادن این را داریم مطالعه  از این طرف شیء
آن این است اعطای وجود یعنی چی، اعطای وجود یعنی ایجاد، ایجاد وجود یعنی چی یعنی شود و یمسوالی برای ما مطرح 

بینیم یمخواهد وجودی را پدید بیاورد ما می گوییم ایجاد، ایجاد کردن یک وجود به چه معناست، دقت که بکنیم یمعلتی 
د چرا چون شما وقتی می گویید ایجاد وجود گیرینمدهیم از آن شکل یممعنای محسن و روشنی از این گزاره ای که تشکیل 

شود اینجا یمی مختلفی که هاگزارهتواند معنا داشته باشد مثاًل یمخواهید وجود بدهید، این آیا یمیعنی چی یعنی به وجود 
خواهیم وجود را بدهیم این در فضای قبلی طردش کرده بودیم، آیا ما یممطرح کرد مثاًل معلول غیروجود است و با این ایجاد 

ها معنا دارد اصاًل وقتی یناوجود بدهیم  خواهیم وجود را وجود بکنیم یعنی ذات وجود را به آنیمخواهیم وجود نیست و بعد یم
وجود هیچ معنای صحیحی ندارد فقط یک ها معنای صحیح ندارد ایجاد ینابینید یعنی هیچ یک از یمشما این تصاویر مختلف 
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داده شده چیزی جز همان اعطا و  ماند و آن این است که شما بگویید این وجودی چیزی جز ایجاد نیست، یعنی شیءیمچیز 
گیرد چیزی جز فعل فاعل یمهمان دادن نیست، این می دانید معنایش چیست معنایش این است در واقع حقیقتی که شکل 

 کند چیز دیگری نیست. یمجز همان کاری که فعالیتی که فاعل نیست، چیزی 

کند ایجاد یک چیزی است وجود یک چیز دیگری است یمببینید ما اینجا بحث را روی چی تحلیل بردیم، ذهن گمان 
ی است که فاعل گرداند یعنی حقیقت فرایند علیت همان ایجادیمبینی این وجود را به همان ایجاد بر یمکند یمولی وقتی تأمل 

نیست  دارد یعنی همان نفس فعل اگر اینجوری بخواهیم بگوییم یعنی وجود که معلول حقیقی است چیزی جز فعل و کار علت
 یعنی همان ایجاد همان فعالیت علت نفع و حقیقت معلول است، این را توجه کنید 

آثار خودمان  داریم یک اثر داریم ما اغلب ک فعلما برگردیم به خودمان ما اغلب به لحاظ فضای فلسفی یک فاعل داریم ی
کنیم فاعل و دنده وجود این کتاب یمنویسیم فکر یمآییم یک کتاب یمکنیم این آثار توجه کنید ما یمرا فعل خودمان حساب 

تاب را شکل ها اثر خارج از ما هست ما نقشی داشتیم در آن ولی مجموعه در واقع علل فراوانی هستند این کیناما هستیم 
همان  دهند. ما اغلب آثار خودمان را اگر دقت کنید دقیقًا فعل ما ازحیطه قلمرو وجودی ما خارج نیست یعنی دقیقًا معلول مایم

دهیم االن داریم دستمان یمدهیم دقت کنید این بحث را، دقیقًا معلول ما همان کاری است که انجام یمکاری است که ما انجام 
جودی خود ویم فعل ما مثاًل موج موج شدن این هوا نیست فعل ما دقیقًا همان حرکت دست ما است از مملکت دهیمرا حرکت 

ه توپ ما آن بما بیرون نیست از قلمرو وجودی خود ما بیرون نیست اگر تحلیل کنیم مثل همان فوتبالیستی که پایش را می زند 
نابراین بااین د ما نیست، ایجاد ما همان فعالیت و کار ما است. یعنی باثر خارجی فعل خودمان در واقع فعل ما چیزی جز ایجا

 گام دومی که به آن توجه کردیم ما در آن هویت معلول به علیت وجود را به ایجاد برگردانیم 

 گام سوم؛ حقیقت ربطی معلول
قت کار، این حقیقت ایجاد ایجاد را توجه کنیم چیست این حقیقت فعالیت این حقی خواهیم حقیقت اینیمدر گام سوم 

دهم ایجاد جز یک یمدهم و بعد تعمیمش یمشویم ما در افعال مادی توضیح یمچیست اگر دقت بکنیم در این مسئله متوجه 
دهد فقط همین ایجاد دقیقًا تحولی است در حوزه علت، اگر دقت یمتغییر حالت در فاعل نیست یعنی فاعل حالتش راتغییر 

رویم به طرف علت داریم حرکت یمی کردیم هی داریم به طرف چیمرام آرام از فضای معالیلی که تصور بکنید ما داریم آ
ها یلتحلعنی شما به تدریج با یرا شما کجا باید پیدا کنید درحیطه خود علت باید جستجو کنید.  هامعلولکنیم هی حقیقت یم

ضع درعلت نیست، یعنی جدای او گیرد چیزی جز تغییر ویمل دیگر شک شوید آن بنیاد یک شیئی دارد از شیءیممتوجه 
وابیده از زمان بخواهیم خارج بشویم یعنی یک حالتی در خدر آن زمان  اشهمهشود نفاق کرد. به بیانی دیگر چون تغییر ینم

 علت یعنی حقیقت معلول یک حالتی است در علت، بله غیر از علت است ولی حالتی است در خود علت، 
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سیده یعنی رین تحقیقات فلسفی که صدر المتألهین در حکمت متعالیه انجام داده در تبیین هویت فعل به این نتیجه آخر
به  ربطشود در واقع تمام معالیل عین یمفعل جز حالتی در علت چیز دیگری نیست این بحثی که معمواًل با این ادبیات مطرح 

این بحثی که  ادبیات است شنیدند شانرشتهرفی هستند در ادبیات دوستان که علت هستند این بحث اگر شنیده باشید معنای ح
کنیم معنای حرفی در مقابل معنای اسمی می دانید ذهن بشر در فضاهای پیچیده به معناهای حرفی دست می یاید یمما مطرح 

شود بعدها به تدریج در یک فضای پیشرفته ذهنی انسان یمشود اول معانی اسمی استقاللی فهم یمهمان موقع که زبان تولید 
خواهد به هم پیوند بدهد فرض کنید می گوییم یمو معنایاسمی را رسد. در رفع معنی هم رفع فرض کنید دیمبه معنای حرفی 

ه این کار را انجام خواهد ارتباط برقرار کند آن معانی حرفی مثل هیأت فعل یا خود معانی حرفی کیمعلی زد، بین زدن و علی 
دهد این اگر معنای حرفی را خوب دقت کنید معنای حرفی در عین اینکه غیر از معنای اسمی است این لفظ را نگاه کنید یم

ی اسمی دویده در معنای اسمی است، فانی در معنای اسمی است یک هویت استقاللی جدا ندارد، در واقع فانی شده در معنا
آن هویت  یک چیز عجیبی است غیر از معنای اسمی است کاماًل متفاوت است ولی کاماًل در پناه او غیر از معنای اسمی است

 کند یمخودش را پیدا 

دبیات را یعنی اآقایان در مباحث فلسفی از این ادبیات استفاده کردند نه اینکه خودشان ادیب بودند استخراج کردند این 
منان علی معنای حرفی در کنار معنای اسمی است یک عبارتی در فرمایشات امیر موهر معلولی را با علتش مقایسه کنید مثل 

رود بدون اینکه تحمیل یمگوید انسان مباحثی را توجه کرده وقتی سراغ آیات و روایات که یمعلیه السالم است اینکه انسان 
ی ما سواه فهو معلول کلمه فی را وید کل قائم فگیمخواهد معنا کند یمبکند مثاًل حضرت امیر در یک جمله ای وقتی معلول را 

این فضاها  دقت کنید هر چیزی که قائم است در غیر خودش آن معلول است، این در یک در ویژه و خاص است. مثاًل وقتی ما در
یم با علت حقیقی کنیمرا وقتی مقایسه  هامعلولدهیم و در فضای فلسفه صدرایی یمکنیم و این توضیح را یماین مسئله را مطرح 

شود. یعنی معنای حرفی هستند، لذا صدر یمکه مثاًل خداوند سبحان است این نسبت بین حق و عقل مطابق آن فضا فهم 
 شناسیم، گرچه خودمان غافل باشیم، یمالمبادی را  شناسیم اول مبدأیمگوید ما هر چیز یمالمتألهین 

 اختالف کالمی و فیلسوف
کند مثل این یمبین یک کالمی و فیلسوف در چیست کالمی فعل را می دانی چه جور لحاظ  هویت یعنی کل اختالف

کنید یمگوید در یک فرایند کالن مثاًل وقتی شما فاعل را با فعل نگاه یمکند جدا توجه کردی، فیلسوف یممیز برای نجار حساب 
ولی غیر فاعل را جدای از قلمرو وجودی فاعل هم تواند حقیقتی جدا، بله عین فاعل هم نیست چون فعل است، ینمفعل 

شود لحاظ کرد، حالتی است از فاعل، ویژگی است در فاعل، در همه مکان اینجوری است لذا این بحث در نسبت حق و ینم
ه و بعده اال و رأیت الله قبل شود مثاًل وقتی این جلمه از حضرت امیر مطرح می شودمی گوید ما رأیت شیئاً یمخلق هم استفاده 

فرمایند کل قائم فی ما سواه فهو معلول، فی ما سواه این یمکند این را که این جمله که خود حضرت یمو معه این بحث را مطرح 
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فی به گونه ای است نه اینکه فکر کنیم یک کاسه ای که آب در آن ریخته باشد ارتباط به معنای حرفی اسمی اینجوری نیست 
 است در عین مغایرت شدید یک ارتباط بسیار وثیق،  هارفحتر از این یقعمبسیار 

داند نسبت این فعل را با فاعل باید چه جور لحاظ کند یمداند دقت کنید، وقتی فعل خدا یمفیلسوف جهان را فعل خدا 
گیرد، یمم حقیقت این فرایند فاعلیت به چه شکل است از منظر فلسفی علیت حقیقی در فاعلیت حقیقی در چنین روندی انجا

از بین رفته، چند  ما توجه کنیم بقیه چیزها مثاًل ما می گوییم فرض کنید بنا آمده ساختمان را ساخته، خودش هابحثوقتی این 
ر بقا نیاز به نسل گذشته این ساختمان هست. می گویید درست است در هنگام ایجاد نیاز به فاعل دارد نیاز به علت دارد ولی د

تگی دائمی به به دلیل اینکه ما بین علت حقیقی و غیر حقیقی در واقع خلط کردیم این اگر فعل است فعل وابسعلت ندارد. این 
 ارغ بشود این بی معنا است تواند لحظه ای از فاعل خودش فینمفاعل خودش دارد 

کنیم وقتی این مسئله عمق پیدامی کند فرایند یمبنابراین با توجه به تحلیلی که ما از مسئله علت حقیقی و علت فاعلی 
تواند اثرگذار باشد و یمآید در نسبت بین علت و معلول که بسیار یمیی به دست هانکتهشود یک یمعلیت هک توضیح داده 

و مستقل که  شود به وجود رابطیمنتایج فلسفی این بحث را شاید چندان نیاز نداشته باشد اگر نگاه داشته باشیم عالم تقسیم 
گوید این معنای اسمی و بقیه معنای حرفی هستند. واقعیت دارند غیر معنای اسمی هستند و این معنای حرفی هستند یمصدرا 

شود مطرح کرد بخشی از آن را یمیی که در اینجا هاتهنکافتد با تحلیلی که عرض کردیم. باز یمنگاه به معلول این اتفاق در آن 
 ح بدهیمخواستیم توضییمیی که در مسئله علیت هابحثهم کرد، این هم یکی از در تسلسل عرض خوا

 **؟؟؟

 *معلول واقعیت دارد، از یک جهت حقیقت معلول از یک جهت غیر از علت است ولی به لحاظ وجود شناختی باید
یی واقعًا شود در فضای شیمیامعلول را در علت معنا کرد این در نباید به شکل فیزیکی یا فضاهای شیمیایی و مادی لحاظ ب

ماند مثال اگر بخواهم بزنم همین افعال ما هم هست مثل یمافتد مثل چی یمگسست است، یعنی حقیقتًا آن معنایی که اتفاق 
شود بگوییم جدا نیست، عین یما چه جور است یک جهتش آوریم، نسبتش با نفس میمی ذهنی که در خودمان پدید هاصورت

ن فاعل ت غیر از او است یعنی تصور ذهنی نداشتیم االن ایجادش کردیم این تصور ذهنی من اینجا رسیدم ماوست از یک جه
سبت معلول با نحقیقی او هستم، هم ایجاد او وابسته من است هم او در من معنا دارد هم بقایش وابسته به من است همه چیز ما 

کنیم به چنین فضاهایی نیاز داریم از یمعل گرفتیم فاعل و فعل وقتی دقت علت را باید نسبت فاعل با فعل بگیریم اگر فاعل و ف
یک جهت غیر من هم هست و این نکته جالبش همین است، آن نسبت معنای حرفی اسمی همین است، معنای حرفی واقعًا 

 غیر از معنای اسمی است، ولی جدای از معنای اسمی اصاًل معنا ندارد یک چنین چیزی.

 **؟؟؟
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خواهم راجع مسئله علم از نگاه صدر المتألهین و یما الله برنامه را گذاشتم بحث علیت را امروز تمام کنم فردا *ان ش
می دانید  فالسفه دیگر بحث بکنم معرفت شناسی و هستی شناسی علم را می گوییم ولی جابجا به معرفت شناسی هم اشاره دارد

یی هابحثفه اسالمی شکل نگرفته است. اشاره ای خواهم کرد، ببینیم معرفت شناسی یک دانش مستقلی است از فضای فلس
 شود به چه شکل است. یمکه مطرح 

 ابطال دور
خواهد بگویم دو تا بحث در نظرم است یکی بحث ابطال دور وتسلسل است یکی یمبحث دیگری که درمسئله علیت 

 د. شود مطرح کریمبحث علت غایی است ببینیم علت غایی را تا کجا 

د چیست ببینید مسئله دور و تسلسل جز مسائل علیت است یعنی جز قوانین علیت است، بحث دور را دوستان توجه دارن
یک وقت دور دور مصرح است یک وقت دور دور مضمر است، دور مصرح یعنی اینکه شما بگویید الف علت ب است، ب 

ه کد بخش علت حقیقی این مد نظر ما است یعنی آن علیت علت الف است. این علت به معنای علت ایجاد کننده علت وجو
 بحث کردیم. پس دور معنایش روشن است دور یک وقت مصرح، مصرح یعنی واضح شفاف روشن هر چه برخورد بکند با این

فهمد، می گوییم الف علت حقیقی ب ب هم علت حقیقی الف هست، این می گوییم دور مصرح، دور مضمر یمرا راحت  دور
ست، دور مضمر این است که واسطه بخورد مثاًل می گوییم الف علت حقیقی ب ب علت حقیقی جیم جیم علت حقیقی کجا

 کند. یمشود افزایش پیدا یمبیشتر بشود مضمر بودن مضمر یعنی پنهان پنهان بودن آن چی  هاواسطهباز الف، حاال هر چه این 

افتد ولی به دلیل اینکه این حلقه ای یمد، بسیار از جاها دور اتفاق بسیاری از فضاهایی این بحث را توجه داشته باشی
گیرد همین جا است مثاًل می گوییم یماوقات مغالطاتی که شکل  کند نکته را، یعنی خیلی ازیموسط زیاد است آدم فراموش 

رویم جلو یک یم الف علت حقیقی ب، ب علت حقیقی جیم است، جیم علت حقیقی دال است، دال علت حقیقی ه است،
ادش کم دورتر رفتیم می گوییم فرض کنید ی علت حقیقی با است یعنی ب باضافه الف، با علت حقیقی مثاًل، بعد طرف ی

رود رسیدیم به یک کلمه چهار حرفی مثاًل، می گوییم آن کلمه چهار حرفی علت الف است. الفاظ یادشان یمنیست، یادش 
کنند یما گم نیم ذاتش همان الف باشد مثاًل بگوییم ه یک اسم دیگر بگذاریم افراد قضیه ررفته مخصوصًا اگر اسمش را عوض ک

 گیرد، یماز بخشهای زیادی از مغالطات به این سبک شکل 

خواهیم بگوییم یعنی همان چرخه، چرخه در علیت حقیقی، چرخه در علیت حقیقی یمواقعًا در حوزه این دور اگر 
گوید این یمکند یمکنیم چرخه در علیت حقیقی همین دور است، آدم سرش را گم یمهمین بحث دور است که داریم مطرح 

ن خاک به وجود آورده من مخالف گوید همان انسایمخاک است این گیاه به وجود آورده بعد انسان بعد می گوییم این خاک، 
کند علیت حقیقی اگر ینمی اعدادی است مشکلی ایجاد هاچرخهها همه فرایند ینابا بحث طبیعی، البته علت حقیقی نیست 
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بخواهد لحاظ بشود، یعنی شما بخواهید علیت را همین جا تمام کنید، اگر بخواهید علیت را همین جا تمام کنید دچار یک 
 واهید شد یعنی همین مشکل دور در آن وجود خواهد داشت. مشکل عظیم خ

پس دور به معنای چرخه در علیت حقیقی است یا مصرح و واضح است یا مضمر و پنهان است هر چه این حلقات 
ن چیست، بیشتر بشود اظهارش بیشتر خواهد شد، پنهان بودن آن بیشتر خواهد شد. استحاله دور بسیار واضح وروشن است و آ

هم باشد، هم نباشد،  آورد یک شیءیمین در آورد، یعنی سر از ایم و آن این است که سر از اجتماع نقیضین و ارتفاع نقیضین در
در یک موقعیت در یک شرایط تحت یک موقعیت یک شرایط هم باشد هم نباشد مثاًل شما می گویید الف علت حقیقی ب 

ر از ب متحقق اید جلوتاست آیا نباید علت جلوتر از معلول باشد، باید علت باشد تا بعد معلول را به وجود بیاورد. پس الف ب
آورد، شما می دانید علت باید چی داشته یمآورد الف را به وجود یمگردد چی را به وجود یمباشد، بعد شما می گویید ب هم بر 

خواهد علت ب باشد، باید یمآن جهت که  باشد تقدم داشته باشد بر معلول خودش معنایش چه خواهد شد یعنی این الف از
هم  از آن باشد، بعد از او باشد یعنی یک شیء ؤخرمخواهد معلول آن باشد باید چی باشد یماشد، از آن جهت که جلوتر از آن ب

 باشد هم نباشد. 

خواهد علت ب باشد یمهای خاص یژگیودر شرایط ویژه با  به شخصه همین شیء نگاه فلسفی داشته باشیم یک شیء
نیست. خوب اگر توجه  واهد شد همان شیءایط غیر از او است یک چیز دیگر خخواهد علت او باشد، اگر بگویی شریمو ب 

باید وجود داشته باشد. است تأخر آنچه مقدم است، تحقق داشتن یک چیزی که ن مؤخرآورد تقدم آنچه یمکنید این چی در 
ث وجود دارد و شکل گرفته این بح یی هست درهامحالها در واقع ینامتحقق نبودن آن چیزی که باید وجود داشته باشد و همه 

 است این راجع مسئله دور است، پس تعریف دور و استحاله دور فضایش روشن است. 

 ابطال تسلسل
رسیم به بحث در واقع تسلسل در مسئله تسلسل شما چی دارید، در مسئله تسلسل بحث را به شکل دیگری پیش یم

ه چیزی او را به وجود آورده می گوییم ب آن را به وجود لف معلول است، چبرید، در مسئله تسلسل شما می گویید مثاًل ایم
کنیم می گوییم ب را چه چیزی به وجود آورده می گویی چی جیم به وجود آورده، جیم را چی به وجود آورده یم سؤالآورده، بعد 

جور تا بی نهایت، و هر چه شما عقب ی گوییم همینگردیم حالت دور پیدا کند مینممی گویید دال، دال چی ه همینجور بر 
 برگردید می گوییم یک علتی پشت سر موجود بوده این ذهن افراد را درگیر کرده دور بطالنش واضح است، 

خواهد، ولی آن یمعلت  خواهد بگوییمینماما چرا تسلسل جاری نباشد در نظام هستی یعنی همینجور نگوییم علت 
خواهد به یک جایی بند نشود همین جور تا بی نهایت ادامه داشته باشد چه یمعلت  خواهد آن علت همیمعلت است علت 

 ، اشکالی دارد مشکل فلسفی و مشکل در واقع عقلی که در اینجا وجود دارد این چه مشکلی است من نکته ای عرض کنم
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 تقسیمات تسلسل
 تسلسل تصاعدی و تنازلی

تقسیم می گویند تسلسل تصاعدی، یک تسلسل می گویند تسلسل تسلسل چند تا تقسیم راجع تسلسل مطرح است یک 
لت آن یکی همینجور ععلت علت علت علت علت  برید، علت شیءیمتنازلی یک وقت تسلسل را شما در جانب علل پیش 

روی باال، این را می گویند تسلسل تصاعدی، از این طرف یا عناوین دیگر که یمروی به لحاظ علت یمروی باال باال که یم
رساند یک چیز دیگر تسلسل تنازعی یعنی این علت است، آن معلول است آن معلول است یک معلول دیگر یمهمین معنا را 

خواهیم تسلسل را یمما  سترویم یعنی این بحث ایماست مثاًل علت یک معلول پایین تر همین طور به طرف معلول پیش 
رسیم یمم به ته هآیا از این طرف  هامعلولبگوییم باطل است، آیا هر دو نوع تسلسل باطل است هم در ناحیه علل هم در ناحیه 

دامه دارد، که به ته برسیم همینجور تا بی نهایت ا رسیم یا نیاز نیستیمنرسیم یا به ته یمرسیم آیا از آن طرف ما به ته ینمیا به ته 
 کدامش در واقع صحیح است، یک تقسیم اینجوری داریم. 

 تسلسل بالفعل و بالقوه
کنم به نام تسلسل بالفعل و تسلسل بالقوه، تسلسل بالقوه مثاًل اعداد در عدد لذا می گویند یمیک تقسیم دیگر مطرح 

ص است ا نگاه بکنید، یک جور بی نهایتی خاعدد بی نهایت بالقوه است همیشه در وضعیت بالفعل متناهی است، عدد را شم
د فقط یعنی عدد شما وضعیت حاضرش را نگاه کنید متناهی است. شما یک دستگاه کامپیوتری بگذارید هیچ کار نداشته باش

 دنی نیست نهبشمارد، مقداری که شمرده همیشه متناهی است. ولی می گوییم این فعل تا کجا ادامه دارد تا بی نهایت، تمام ش
قابل تسلسل اینکه آن بی نهایت آن بالفعل باشد، همیشه عدد متناهی در وضعیت فعلی خودش می گویند تسلسل بالقوه ای، در م

 بالفعل، تسلسل بالفعل این است همین االن به نحو بالفعل این سلسله هست، توجه کردید پس این هم یک تقسیم، 

 تسلسل تعاقبی 
یم خیلی اثرگذار شده در الهیات و آن تسلسل تعاقبی یا غیر تعاقبی، تسلسل تعاقبی یک تقسیم دیگر مطرح است این تقس

های یتوضعهای روز پیشین است ولی یتوضعیعنی چی، تسلسل تعاقبی یعنی فرض کنید االن این وضعیتی که داریم معلول 
ن سلسله ندارید ولی همینجوری عقب های پیشین االن موجود نیست شما االیتوضعروز پیشین االن موجود نیست توجه کنید 

روید می گویید حوادث دیروز معلول حوادث چیست پریروز است، حوادث پریروز معلول چیست حوادث روز قبلش است یم
توانید بروید تسلسل تعاقبی در جانب آینده می یمروید جلو این را می گویند تسلسل تعاقبی، از این طرف هم یمهمینجور 

مروز علت حوادث فردا است، فردا علت حوادث پس فردا سلسله موجود ندارید چیزی به عنوان موجود ندارید گوییم حوادث ا
اش ولی در یندهآشود به فضای اعداد در یمتواند همینجوری پیش برود تا بی نهایت یک جوری تشبیه یممی گویید این سلسله 

ها را می یناه انجام شده و االن به این وضعیت جدید رسیدیم، کند چون انجام شده چیزی کیماین وضعیت فرق  اشگذشته
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ها محال است نیست بین این یناها را می گوییم چون همه ترجیح است، مثاًل کدامیک از ینای تعاقبی چرا هاتسلسلگویند 
 متکلمین فالسفه اختالفاتی هست پس تسلسل تعاقبی یک بحث است 

 تسلسل اعتباری
ر فضای دبه نام تسلسل اعتباری، تسلسل اعتباری در فضای ذهن است، مثاًل شما در فضای مثاًل  یک چیز دیگر داریم

توانید راجع یمکنم آیا همین معنایی که شکل دادید یم سؤالدهید من یمدهید یک معنایی را شکل یمذهن یک چیزی را شکل 
العه کردید روی آن مطالعه کنم راجع همان چیزی که بعدًا مطیم سؤالتوانیم باز ینمخود هما مطالعه کنید می گوییم بله چرا 

شود یمنید بله روی آن هم توانید مطالعه کیمتوانید مطالعه کنید روی بعدی هم یمگوید بله آن هم یمتوانید مطالعه کنید یم
شود یمگیرند می گویند تسلسل اعتباری، می گویند تسلسل اعتباری کی تمام یممطالعه کنیم این تسلسل در فضای ذهن شکل 

 وقتی معتبر رها کند ما ولش کنیم، خسته بشویم به قول ایشان فرض کنید هی نیاییم تعبیری که مطرح کردند.

 **؟؟؟

کنیم یم لعه بعد چکار*هر که مطرح کرده مال همان است. من چیز بهتری گفتم مطالعه مطالعه، خیلی خوب مطالعه مطا
کنیم پشت به پشت هم این را می گوییم تسلسل اعتباری، یعنی اگر شما ول بکنید یمکنیم آن هم مطالعه یمآن مطالعه را مطالعه 

خوابد ادامه دارد حاال فرض یمدم بیکاری باشد این بخواهد همینجور ادامه بدهد تا وقتی شود، حاال اگر آیماین تسلسل قطع 
رود این می گوییم تسلسل اعتباری که یمشود یمتمام  اصاًل نخوابد، می گوییم تا زمانی که زنده است ادامه دارد وقتی مردکنید 

 وابسته به معتبر باشد، 

 هاتسلسلز امحال نیست، بخشی  هاتسلسلحاال چرا ببینید آیا تسلسل محال است یا نیست، فالسفه می گویند بخشی از 
دهند، شرایط استحاله تسلسل چیست چه شرایطی باید باشد تا محال باشد، و براهین یمین تفکیک را انجام محال است، چرا ا

 ماند برای جلسه بعد که خدمتتان عرض خواهیم کرد، و السالم علیکم و رحمه اللهیمابطال تسلسل چیست 
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 همپانزد_#جلسه

 بسم الله الرحمن الرحیم

 ه علی محمد و آله الطاهرینالحمد لله رب العالمین صلی الل

 مروری بر جلسه قبل

ی علیت بود. چند تا مطلب مطرح شد. یکی از مطالبی که خواستیم طرح کنیم این است که ما بحثمان راجع به مسأله
ی فرآیند علیت، دچار اشکال است. راجع به اینکه دور چیست و ی علل در ناحیهساختار دوری و ساختار تسلسلی در ناحیه

ی نظام علیت هم در جلسه قبل ارائه شد. من یک ، سر بطالن چرخهی قبل بحث کردیم. در بحث دورتسلسل چیست در جلسه
 کنم. بعد برگردیم به بحث تسلسل. تذکری راجع به دور مطرح می

 دور معی
است به دور معی. در بحث دور یک نوع دور وجود دارد که در واقع از نظر عقلی و فلسفی محال نیست و آن معروف شده

کند که دور اتفاق افتاده. مثال چند نمونه دارد یک نمونه شما آجری را ی در ظاهر انسان فکر میدور معی در واقع دور نیست ول
کند در این وضعیتش متوقف بر آجر ب است ای که آجر الف احساس میدهید به یک آجر دیگر به گونهبه شکل خمیده تکیه می

افتد. مثال در ینجا دارد یک حالت دوری اتفاق مید اکند متوقف بر آجر الف است و شاید احساس شوو آجر ب هم فکر می
گویند این در واقع دور نیست. این دور معی جور مسائل را اینها میدیگر دارند. اینی تکیه دادن، حالت دوری نسبت به هممسأله

دهد. در واقع توقف میاست. دور معی واقعیتش این است که هر دو تا متوقف بر علتی هستند که اینها را به این شکل قرار 
دیگر تکیه آید این دو تا را به این ترتیب نسبت به همشود، یک علتی باالتر وجود دارد که این علت میای که حاصل میاینگونه

 دهد. می

ایست که هم در فضای باشند، تضایف به گونهی دیگری مثال بزنم. اگر دوستان با این بحث تضایف آشنا شدهمثال نمونه
ن هم در فضای خارج هر یک از طرفین متوقف بر دیگری است. مثال بحث أبوت و بنوت، مثال پدری و فرزندی یا سقفیت و ذه

طور است هم ها جزو مفاهیم تضایفی است. یعنی اگر سقف هست، تحت هم حتما هست. هم به لحاظ خارج ایناین .تحتیت
طور اگر اید. همینسقفیت را فهم بکنید حتما تحتیت را فهم کردهدر فضای ذهن اگر شما یعنی اصال به لحاظ فضای ذهن. 

دیگر ها این است که در واقع در باب تضایف دو طرف با هماید. واقعیت در اینتحتیت را فهم بکنید حتما سقفیت را فهم کرده
ی را اصال بخواهیم در نظر نگیریم، شوند. نه اینکه فهم یکی متوقف بر دیگری است. اصال اگر یکی را در نظر بگیریم یکفهم می

طور در خارج اینچنانچه شوند. ها و مفاهیمی هستند که با هم فهم میایم . یکسری هویتکدام را در نظر نگرفتهدر واقع هیچ
سازد. منتها طور میآید ایننیست که سقف تحققش وابسته به تحت یا بالعکس باشد. نه، سقف و تحت را یک علت دیگر می
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ی سقفیت مکان ندارد که مثال یک علتی بیاید سقف را بسازد بدون اینکه در همان لحظه تحت را هم ساخته باشد. یعنی مسألها
دو  گیری سقف و تحت در آن واحد متوقف بر علت خودش است. نه اینکه اینگیرد. شکلو تحتیت در یک لحظه صورت می

شود مطرح خواهد شد چون علت باید تقدم داشته اشکالی که در دور مطرح میمتوقف بر هم باشند. اگر متوقف بر هم باشند، 
 باشد بر معلول خودش. 

. هیچ تقدمی شود تقدم ندارد بر آجری که یک شیء کج بر او تکیه دادهمثال اینجا آجری که در این سقف قرار داده می
افتند و هر دو تا با همدیگر معلول یک علت دیگر اتفاق میهم گویند دور معی یعنی باوجود ندارد اینها با هم اند. به اینها می

ی بارزش در این بحث هانمونه -عرض کردم-کند. این دور معی ها را بر این سقف وصل میآید ایندیگر هستند. که علت می
یچ اشکالی هم ندارد. یک افتد و هافتد هم در مسائل خارج از ذهن اتفاق میی ذهن اتفاق میقولهمباشد. هم در تضایف می

افتد. مینمدل دیگر از دور هست که در آن هم مانعی نیست به دلیل اینکه اگر خوب در آن دقت کنیم این دور حقیقی اتفاق 
ین طرفین دارای وحدت نوعی باشند ا -ثال الف علت ب و ب علت الف باشدم-ایم آنجایی که که طرفینی که ما در نظر گرفته

 نه شخصی. 

وحدت نوعی یعنی چه؟ یعنی مثال الف و ب درست است که شما یک عنوان واحد بر آن صدق می کند ولی شخصشان 
خواهد به الف برگردد اگر این الفی که گفتیم در نوع جایی که چندتا مثال الف ب ج د و بعد دوباره میکند. مثال آنبا هم فرق می

کنیم، نه، این الفی که افتد. ولی وقتی دقت میاست شاید دارد دور اتفاق می کند همانالف شریک باشند یعنی آدم احساس می
رسیم یک فرض دیگری از الف است. انگار حقیقتشان در دور اول شروع کرد یک فرض از الف است آن الفی که بعدا به آن می

ول باشد، شخص همان چیز. شما یزی که مثال علت هست در نهایت بخواهد همان چیز معلگونه است که دقیقا همان چاین
ت شخصی ممکن است بگویید الف ب ج د و بعد دوباره بگویید الف ولی این الف وحدت نوعی دارد این اشکال ندارد اگر وحد

س کردیم که است و إال دور نیست ما احساشکل داشت اشکال دارد. دقیقا ما باید توجه کنیم مشکلی که در دور وجود دارد یک 
 . راقب باشیم اشکالی درش نیست. این راجع به دورمآید که باید ن موارد هم پیش میدور است. ای

 ادامه تسلسل
بالقوه،  بحث تسلسل را که وارد شدیم هم معنای تسلسل را مطرح کردیم هم اقسام تسلسل را مطرح کردیم. مثال تسلسل

 .تسلسل بالفعلو قوه هایت بالفعل ندارد. پس تسلسل بالنی بیتسلسل بالفعل. مثال عدد یک تسلسل بالقوه است. و إال سلسله
گوییم تسلسل اعتباری در ی معلول. یا اینکه میی علل، تصاعد تنازلی در ناحیهگوییم تسلسل تصاعدی در ناحیهیا اینکه می

 . گوییم تسلسل غیر اعتباری یعنی به حسب اعتبارات ذهن نیست. واقعیت داردفضای ساخت ذهنی یا وقتی می
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 تسلسل تعاقبی
ی ی قبل عرض کردیم بحث تعاقبی است در مقابل تعاقبی ترتبی قرار دارد که در جلسهمهمی که در جلسهتقسیم یک و 

گوییم این حوادث امروز قبل عرض نکردم. تعاقبی در بستر زمان است حاال یا زمان ماضی یا زمان آینده. در زمان ماضی مثال می
رود تا آخر این هم یک تسلسل طور میدیروز مال پریروز است پریروز مال روز قبلش است همین ست.حوادث دیروز امتوقف بر 

گوییم حوادث تعاقبی در جانب ماضی، در جانب گذشته. یک وقتی تسلسل تعاقبی در جانب آیند است. به این سبک که می
 لسل تعاقبی. این هم تس .ور تا آخرطفرداست، و همینامروز علت حوادث فرداست، حوادث فردا علت حوادث پس

دیگر ترتب ندارند. یعنی ای که وجود دارد این است که این حلقاتش مجتمعا بالفعل بر همدر تسلسل تعاقبی نکته
است آنچه که دارید وضعیت ها همه از بین رفتهحلقاتش را همین االن همه را موجود نداریم. مثال اگر زمان ماضی باشد قبلی

که گویید متوقف بر وضعیت دیروز است. دیروزی در کار نیست، متحقق نیست. چنان. وضعیت اآلن را که میاآلن است
دهیم. واقعیت بالفعل االن ها شکل میگوییم وضع دیروز متوقف بر پریروز است، پریروزی در کار نیست. در ذهن به اینمی

ل تعاقبی حقیقتا ز علت فردایی است که هنوز نیامده است یعنی در تسلسندارند. چنان چه در آینده هم نگاه کنید این حوادث دیرو
کل می آن چه که االن دارید فقط یک حلقه است. حلقات در ذهن ما ش .شما یک حلقه بیشتر ندارید. حلقات فعلیت ندارند

 گیرد و إال واقعیت خارجی ندارد. 

 تسلسل ترتبی
اش بالفعل است. حلقاتش همه بالفعل است. مثل آن نگاهی که ما جایی هست که حلقات همهولی تسلسل ترتبی آن 

جا را خوب شود یک حالتی در علتش. اگر آنعلت حقیقی فاعلی نسبت به فعلش که فعل می فعل مطرح کردیم وبه علت واقعی 
د تسلسل مطرح کنید یک لحاظ بکنید که اصال این معلول بدون علت واقعیت ندارد. در علتش معنا دارد. اگر این جا را بخواهی

گیرد. چرا چون این معلول فعل آن علت است.فعل آن علت است یعنی چه؟ تسلسل ترتبی واقعی با حلقات بالفعل شکل می
گوییم یعنی این حالتی است در یعنی حالتی در آن علت است. این علت فعل علت قبل از خودش است. قبل از خودش که می

در  .اشد. در علیت حقیقی معلول حالتی از علت است. دقت کردید در بحث فرآیند علیت حقیقیشود اآلن آن یکی نباو. نمی
کردیم به این نکته رسیدیم که حقیقت فرآیند علیت  تحقیقی کهدیگر فرقی ندارد. ما با فرآیند علیت حقیقی ایجاد و وجود با هم

نیست. و کار و فعل و فعالیت فاعل همان یک حالتی در  چیزی جز همان کار و فعل فاعل چیزی جز همان فعالیت فاعل نیست.
کنیم که انها افعال ما هستند. انها حقیقتا فعل ما نیستند علت است نه اینکه یک حقیقت جدا و منفعل باشد. ما اشتباه فکر می

وقت تسلسل در نظر بگیرید آنفعل ما همین است که مثال در مملکت وجود ما معنا دارد در قلمرو وجود ما معنا دارد. اگر این را 
را بر همین اساس پی بگیرید، بگویید مثال الف معلول ب است یعنی فعل ب است، ب فعل ج است، ج فعل د است. اگر دقت 
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لسل ترتبی. یعنی تمام اجزای سلسله سگویند تها هم باید باشند این را میی معلولی علل باید باشند همهکنید در این فضا همه
 وجود هستند. بالفع م

 آیا همه انواع تسلسل محال است؟
 ها روشن شد ببینیم که از نظر عقلی و فلسفی کدام یک از اینها ممکن و کدام یک از اینها محال است. ابتداحاال که نکته

 رویم. کم جلو میگویم بعد کممن تسلسل بالقوه را می

 تسلسل بالقوه؟
تناهی مندارد. تسلسل بالقوه یعنی االن متناهی است یعنی حلقاتش االن تسلسل بالقوه از نظر فلسفی هیچ اشکالی 

شود تا بینهایت پیش رود اما همیشه وضعیت وجودش متناهی است مثل خود عدد یا معدودهایی را که از باب ارتباط است. می
روند به جایی تا بینهایت پیش نمی لی وجود ندارد. اعداد از لحاظ فلسفیاند.اینجا هیچ اشکابا عدد این وضعیت را پیدا کرده

از نظر عقلی و فلسفی مشکل  شود. به جایی هم ضربه نمی خورد. مشکلی ایجاد نمی کند. پس تسلسل بالقوههم ختم نمی
 .  ندارد. این تا اینجا به دلیلی که ما واقعا االن سلسله بینهایت اصال نداریم

 تسلسل اعتباری
دانید که تسلسل اعتباری به حقیقت معتبر وابسته است. یعنی آن کسی که در ذهن می. قسم دوم تسلسل، تسلسل اعتباری

شود. این تسلسل کند. تسلسل اعتباری هم دائما اگر شنیده باشید می گویند به انقطاع اعتبار معتبر منقطع میخودش اعتبار می
ها ساخته قت اعتبار کرد حلقهبه اعتبار انسان است. هر و هایش وابستهواقعا تا بینهایت پیش نمی رود چون تسلسل اعتباری حلقه

رود تا هر وقت خسته شد رهایش کرد یا خوابید یا از دنیا رفت. ما باز هم با یک حلقات رود جلو میرود جلو میشود میمی
ی ته دارد آخر دارد. پس های متناهی ایرادی ندارد یعنشود. متناهی است. حلقهها تمام میرو نمی شویم حلقهبینهایت روبه

 شاء الله عرض خواهم کرد.دارد انای تسلسل اعتباری هم مشکلی نیست. راجع به اینکه تسلسل تنازلی و تصاعدی چه نکته

 تسلسل تعاقبی
رسیم به تسلسل تعاقبی در تسلسل تعاقبی که بیشترین دعواها هم سر تسلسل تعاقبی است که در جانب ماضی و در می

شود. اینجا بین متکلمین و فالسفه از قدیم األیام تا کنون اختالف وجود دارد. یعنی متکلمین معتقد هستند پیاده می جانب گذشته
گویید حوادث امروز نوعی توقف بر حوادث گویند که وقتی شما میها میکه تسلسل تعاقبی محال است. یعنی متکلمین این

ی تعاقبی شود این سلسلهز دارد باید به یک جایی برسید که اول کار باشد. میدیروز دارد آن هم نوعی توقف بر حوادث پریرو
طور پیش رود. نه باید یک جایی مسأله قطع شود. سر این مسأله و پشت طور تا بینهایت پیش رود در امتداد زمان ازل همینهمین

ون متکلمین عالم ماده را حادث زمانی می دانند. این که گردد به نوع نگاهی که اینها به عالم ماده دارند. چی این فضا بر میپرده
شود. امروز، دیروز، پریروز، روز قبلش، روز قبلش در امتداد زمان است این در اصال تسلسل تعاقبی در بستر عالم ماده پیاده می
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چون عالم ماده را حادث باشد. و متکلمین ها هم مطرح میعالم ماده است. ماده که در آن بحث حرکت و زمان و امثال این
شود نه اینکه خود آن هم متوقف باشد خواهند بگویند یک جایی که مسائل حوادث مادی از آنجا شروع میدانند. میزمانی می

ایم. متکلمین به حسب بر حوادث زمانی پیش از خود. متکلمین نگاهشان این است. ما هنوز براهین ابطال تسلسل را نگفته
 اند که تسلسل تعاقبی هم محال است. یعنی ما باید به یک جایی برسیم که دیگر زمان قبلش نباشد لسل، قائلبراهین ابطال تس

 نگاه فالسفه به تسلسل
ای محال نیست، طور که تسلسل بالقوهاین برخالف نگاهی است که در فلسفه مطرح است. فالسفه معتقد هستند همین

ا این تسلسل اعتباری هم محال نیست، تسلسل تعاقبی هم محال نیست و براهینی که ما برای ابطال تسلسل می آوریم اساس
کما و فالسفه این حند. یعنی محل و موردش را ندارد. یعنی دیدگاه آقایان کبراهین در ارتباط با تسلسل تعاقبی جریان پیدا نمی

مه دارد. بحث مهمی است که در امتداد زمان خصوصا در ارتباط با گذشته، در امتداد زمان، این معنا به نحو تسلسل تا بینهایت ادا
گویید نگاه عمومی ل حرف نگاه کالمی که مید که اصهای متعارف معمولی مثال فرض کنیاست که االن اگر دقت کنید در نگاه

 ی امروزین هم همین فضا است. طور است. حتی اندیشههم همین

 ی اشیا بگردیم در بستر زمانخواهیم دنبال مبدأ همهام ما در این سطح از اندیشه وقتی میکردهبارها این نکته را عرض
برسیم بگوییم که اینجا را دیگر خدا انجام داده یعنی آن مبدء اول انجام  خواهیم به یکجاییکنیم. متوجه اید؟ اصالمیتعقیب می

ا توجه از نظر فلسفی این راه عقیم است. تأثیر فراوانی دارد اگر این نگاه فلسفی را اندیشمندان ما متوجه شوند متکلمین م داده.
خواهند طور میای که دارد اینها دیگر چهندیشهاکنند که نگاه فلسفی و حکمی با این کنند فضای عمومی توجه کند احساس می

 واجب الوجود را اثبات بکنند. 

تواند منقطع آورند که نمیتواند پیش رود و اصال دلیل میطور تا بینهایت میها معتقد اند تسلسل تعاقبی همینتازه این
خواهیم وی حکما میساین چیزی که ما االن از  رود. حاالآید و میسر هم میطور حوادث پشتباشد. یعنی در جانب ازل همین

گویند بینید که چرا اینها میمن وقتی این شرایط را بعدا بگویم برگردید به اینجا می –مطرح کنیم این است که تسلسل تعاقبی 
الی ندارد. آنجایی نظر حکمی هیچ اشک از -کندسلسل را باطل نمیگیرد. یعنی این تی اثبات تسلسل این نوع تسلسل را نمیادله

خواهند اثبات واجب الوجود بکنند نه در امتداد زمان است. در علیت های حقیقی را که این آقایان حکمت و حکما و فالسفه می
اوست.  است. علیت حقیقی چه بود؟ علیت حقیقی این است که معلول، فعل فاعل باشد. وقتی فعل فاعل باشد یعنی حالتی در

بخواهد حالتی  رتباط با حوادث امروز نسبت به حوادث دیروز، اینجا اصال حوادث دیروز وجود ندارد که ایناصال این نگاه در ا
 جدید جدید.  شوند. حوادث جدید جدیداز آن باشد. همیشه حوادث در بستر زمان نابود می

تواند معدات د. آنها میتواند معلول حقیقی حوادث دیروز باشاست که آنچه ما االن داریم نمی حرفش این فیلسوف
باشد. علل اعدادی باشد. بستر ساز باشد. شرایط را فراهم کند. اما این فهم یعنی در فرآیند نفس ایجاد، بخواهد دخالت بکند نه 
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این حوادث نیست. در فرآیند نفس ایجاد آن علتی را که همین االن باال سر معلول است و معلول حالتی از اوست، او دارد انجام 
ها دنبال گوییم به نحو عمودی نه به نحو افقی. معموال نگاهگیرد. یعنی ما میدهد. لذا نگاه فلسفی در بستر طبقات شکل مییم

است. چون که علت را یک جور  خواهد مبدء اول را پیدا کند این نگاه کالمیگردد. میگردد به نحو افقی دنبال خدا میخدا می
رود احساس طور پیش میخواهد حذف کند، اگر بگوید تسلسل همینتسلسل را  هم همینجا می کند وفهمد و درک میخاص می

 کند خداوند دیگر قابل اثبات نیست. می

خواهد با ابطال تسلسل اثبات مبداء بکند شود و بعد میی تسلسل مطرح میولی در نگاه فلسفی و حکمی اگر مسأله
شود. یغنی این فعلی که ما گیری میاست. یعنی در فعل و فاعل حقیقی این مسأله پیمنظور ایشان از تسلسل در تسلسل ترتبی 

گوییم حقیقت برتری که اشراف دارد وجودا بر همین معلول همین االن و االن داریم علت باید داشته باشد. علتش چیست؟ می
چیز باالدست است او سی است؟ معلول یکاین معلول حالتی از او هست. این معلول تنزل اوست. حاال بگویید او هم چه ک

اش شود ترتبی یعنی همههم حالتی در اوست. او هم معلول یک چیز باال دست است او هم حالتی از اوست. این سیستم می
 بالفعل همین االن موجود است. 

ن تسلسل است. شود در خصوص ابطال ایی ابطال تسلسل مطرح میاالن آن چه را که در فضای حکمت و فلسفه ادله
نهایت نمی تواند پیش رود یک جایی باید قطع شود. یک جایی ما باید برسیم به علتی که معلول نباشد در یعنی این تسلسل تا بی

گویید علتی باالی سرش است. آن چی؟ آن هم خودش معلول است و علت این سلسله نگاه کنید شما یک معلول دارید و می
کنید چه وصفی دارد؟ معلول است ولی علت نیست. حاال اگر از این طرف آن اولی که شروع می حاال باالسر دارد. آن چی؟

پذیرد، علیت و های بعدی چه؟ هر دو عنوان را میدر نظر بگیریم. اگر معلول را از این طرف قطع شده بگیریم، معلولقطع شده 
کند. از یک جهت علت است برای ها ادامه پیدا میهطور حلقمعلولیت. علیت از یک جانب معلولیت از یک جانب و همین

 االتر. بتر، معلول است برای قبل خودش یعنی علت خودش، پایین

تر. آن قبل و بعد حالت کنیم خوب است که بگوییم باالتر و پایینی قبل و بعد در این بحثی که االن مطرح میاین کلمه
گویند. ولی منظور قبل و بعد رتبی است نه قبل و بعد . همین کلمه قبل و بعد میروددهد و در بستر تعاقبی میزمانی به ما می

تر معلول تر و معلول است برای باالتر. علت پایینای علت است برای پایینتر. هر حلقهگوییم باالتر و پایینزمانی. فلذا ما  می
تواند پیش رود. اگر بخواهید توجیه نظام هستی نهایت نمیطور تا بیگوید که این سلسله همینطور. فیلسوف میباالتر. همین

ه جایی که فقط علت ب -ها باید نشان بدهیماین  باید را در پله –پذیر نیست. باید برسیم بکنید بر اساس مدل تسلسلی این امکان
 است. دیگر معلول قبل رتبی خودش یا باالتر از خودش نیست. باید به اینجا برسیم. 
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ی ابطال تسلسل چیست. باشد. حاال اینجا که رسیدیم ببینیم ادلهپس ببینید نگاه فلسفی متوجه چه فضایی از تسلسل می
ایم که اگر در آنها تعمق صورت گیرد، آنها مبطل تسلسل است. یعنی های سابق ما تا کنون دو بحث را پشت سر گذاشتهاز بحث

 صف معلولیت ندارد. ویدگاهی برسیم که آن علت است و دیگر دهد تسلسل باطل است. باید به دنشان می

 گریزی به بحث تشکیک
ایم. یکی در بحث تشکیک ها را کردهکنم. اما ما معیارمان این است که این بحثمن فقط گزارش میسابق، های از بحث

نظام تشکیک در وجود است، که از شدت . ببینید اگر نظام هستی بر اساس استاست. این را خود صدرالمتألهین هم تذکر داده
این برهان درستی است. ولی  کنداست، انسان فکر میه مطرح کرده، عالمه هم در آثارش آوردهآید، فضای بحثی کبه ضعف می

 خواستند این را بپذیرند. حاال شما هم راجع به آن تفکر و تأمل بکنید. ن -ا چندبار تحقیق کردیمم-ها بعضی

تر تر ضعیفتر ضعیفتر ضعیفگوید طبیعت تشکیکی، طبیعتی که مرتبه قوی دارد، ضعیفمی صدرالمتألهین
ی چنین طبیعتی رود، اصال مطالعهجوری است که از یک طرف رو به ضعف و از یک طرف رو به شدت پیش میتر، اینضعیف

ی تکامل هم چه در نقطهض است. چنانعدش عدم محبرساند که دیگر نهایت ضعف است و ما را از جانب ضعف به جایی می
نهایت این ازدیاد صورت بگیرد. توجه کنید نکته را. این را بر نهایت شدید است. نه اینکه تا بیرساند که بیما را به جایی می

ی علل ها باید موجود باشند چون سلسلهشود، نه. اینیمکم دارد شدید خواهیم بگوییم کماساس حرکت در نظر نفهمید. نمی
مثال هر  گویدشکیک میتکنیم. فقط نظام ها کیپ در کیپ وجود یافته هستند وقتی ما داریم بحث میو معلول است. یعنی این

هم این را قبول عالمه-در فضای تشکیک صدرالمتألهین  .تر استپایینی از باالتر ضعیف تر است و هر باالیی از پایین تر قوی
ای از پذیرد. یعنی از دو طرف پایانه دارد. پایانهز دو طرف انتها میت که اصال نفس طبیعت تشکیکی اتعبیر اینها این اس -کرده

تر،نه، به جایی تر قویتر قوینهایت بگویید این مرحله قبلی قویشود تا بیای از طرف شدت. یعنی نمیطرف ضعف، پایانه
پذیری سلسله  عرض کردم ممکن است کسی از این طریق توجه به پایان نهایت قوی است. این بیان را دارند. حاالرسیم که بیمی

. به نظر من صحیح هم هست. ممکن است که ادبیات اند خود صدرا در جلد شش هم آوردهها را مطرح کردهپیدا نکند. ولی این
 دارد.نظر اینها طبیعت تشکیکی این معنا را  تر مطرح شود ولی درالزم برای تبیین و توضیحش کم

کنند منظورشان این است که ما هر چقدر هم که باالتر برویم باز یکی از دانشجوها: استاد ببخشید اینهایی که قبول نمی
 تر و شدیدتر از این هست.ی قویمرحله

کنند. دانید چیست؟ گاهی اوقات این را که مطرح کردند این را در فضای حرکت معنا میهست. میقابل تصویر استاد: 
نهایت گویند اشتداد به دلیل اینکه هر چیزی که شما بگویید، شما یک مقطع از حرکت را بخواهید تقسیم کنید به بیشتداد. میا

نهایت راه ممکن است قابل تصویر باشد. این خواهید برسید بیپذیر است. پس وقتی شما از این نقطه به این نقطه میقسمت
ی ما که کنم. ولی مسألهالله در حرکت اگر رسیدیم مطرح میشاءاال یک بحثش را انخودش از دو جهت قابل حل است. من ح
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 کند. نه، بالفعل شده است. یعنی ما کیپ در کیپ اآلن داریم مسألهگوییم از جانب اشتداد بحث ما این نیست که حرکت میمی
است. به لحاظ مراحل خودش کیپ عالم بسته شده طور نیست. این وضعیتخواهد به طرف شدت رود. ایننه اینکه اآلن می را.

کنیم در عالم ماده این به لحاظ بستر زمان است و إال کار از منظر در کیپ پر شده است. این امتدادی که مثال االن ما مطالعه می
اشید. یعنی ما مثال به بتر شود. توجه داشتهتواند کمتواند بیشتر شود، نه یک طبقه میطبقات تمام شده است. نه یک طبقه می

نهایت که خداوند متعال باشد بعد عالم عقل بعد عالم لحاظ طبقات اصلی، اگر بر اساس نظام الهیاتی بحث کنیم وجود بی
تر جا این طبقات دیگر پایینی نخستین اینرسد به هیوالی نخستین، مادهمثال بعد عالم ماده است. بعد خود عالم ماده تا می

 شد یعنی تمام عالم هستی از یک منظر پر است.  ندارد. تمام

گوییم. هستی در عالم عمودی  کنیم در بستر زمان است. یعنی ما این را در عالم افقی میاین امتدادی که ما احساس می
است، کنند، یکی از معانیش همین بسته شده است. در حالت افقی این مسأله استمرار دارد. این بحث دوام فیض که مطرح می

هایی بحث فقط آن دوام فیض در بستر زمان. و إال از یک منظر کل عالم مملو از هستی است. فراخ و فرجه معنا ندارد. حاال در آن
کردند این روند حالت اشتدادی دارد. بحث اشتداد نیست. یعنی االن بالفعل شده و تمام است. اگر که قبول کردند احساس می
شود که از سوی تالزم دیگر ما هم شدت و ضعف را در مراتبی قبول کردیم، در این فضا احساس می بالفعل شده و تمام است و

نهایت شدید. حاال شما هم تأمل کنید رسد به بیرسیم که قبل از صفر است و از آن طرف جایی هست که میبه یک حدی می
 شود. کیکی استفاده میاین یکی از بیاناتی که از بحث تش این چه سبکی قابل حل و فصل است.

 گریزی به بحث وجود رابط
شود و درادبیات صدرا به شکل برهان وجود هایی که امروز مطرح کردیم استفاده مییک بیان دیگری که از همین بحث

 یست. کهنرابط است. یعنی ما از تحلیلی که در علل فاعلی داشتیم متوجه شدیم فرآیند علیت چیزی جز همان حالتی در علت 
معنای اسمی. ببین اگر شما معلول را به شکل معنای حرفی در آوردید، »در کنار یک « معنای حرفی»کردیم به این را معنا می

توانید از پیش ببرید. یعنی شما هیچ معنای حرفی ذاتا طالب معنای اسمی است. یعنی شما به صرف معنای حرفی کاری نمی
اگر شما حقیقت  .واقعیت استمعنا و بیمعنای اسمی نداشته باشید اصال معانی حرفی بیی چیز در واقع ندارید. تا یک پشتوانه

ه تعبیری بمعلول را معنای حرفی لحاظ کردید، یک حالت لحاظ کردید، یک تغییر در علت لحاظ کردید، آن تغییر یا حالت یا 
 ده. توجه کردید؟ معنای حرفی یا ربط، اصال در درون تحلیل معنای ربطی معنای اسمی نهفته ش

است ولی ها برای ابطال تسلسل هست که البته خود صدرا از این مبنا استفاده نکردهاین یکی از واضح ترین استدالل
عالمه طباطبایی در آثار خودش این را آورده. یعنی متوجه شده  بر اساس نگاه هویت ربطی و حرفی به معالیل که توضیحش را 

گویی حتما باید یک علت استقاللی که خودش معنای حرفی نباشد داشته شما خود معلول را ببینی میجلسه قبل گذراندیم اصال 
ی دیگر هست در اینجا وجود ندارد. به راحتی هایی که در برخی ادلهها و سختیباشد. خیلی چیز جالبی است. یعنی آن سهولت

های ر علت. اگر اینجوری است نظام هستی به صرف هویتشما هویت معلول را تحلیل کردی و می گویی معلول حالتی است د
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تواند تأمین شود. اگر شما نظام هستی دارید باید یک معنای اسمی استقاللی داشته باشید که اینها حاالت او باشد. حرفی نمی
 ل قابل استفاده است. های قبیعنی در درون تأمل در هویت معلول ابطال تسلسل نهفته شده. این هم یکی از براهینی که از بحث

 براهین استحاله تسلسل
ی ابطال تسلسل مطرح بوده. اآلن وقتی های خیلی سابق در فلسفه تعدادی از ادله به عنوان ادلهجدای از اینها از زمان

سلسله شود. این نهایت پیش نمی رود. در یک جایی قطع میخواهیم بگوییم سلسله بیی ابطال تسلسل یعنی میگوییم ادلهمی
ای نیست چون آن اصال فی حد نفسه قطع شده است. منظور ما شود منظور ما تسلسل بالقوهگوییم یک جایی قطع میکه می

ای نداریم که شود. منظور تسلسل تعاقبی نیست چون اصال سلسلهتسلسل اعتباری نیست چون آن با انقطاع معتبر قطع می
 شود.ی ترتبی است. می خواهیم بگوییم این به یک جایی قطع میمنظور ما سلسله شودشود. تمام میبگوییم یک جایی قطع می

روی برخی از  کنم.کردند. من حاال این براهین را برای این که به گوشتان بخورد عرض میبرهان را مطرح میاز سابق چندتا 
کید میاین  کنیم. ها بیشتر تأ

 برهان وسط و طرف
سینا هم مطرح بوده، برهان وسط شده به اسم ابن سینا هم شهرت یافته. درحالیکه قبل از ابن هایی که مطرحیکی از برهان

خواهید قبول بکنید یا نکنید. اصل فضای ایشان تقریر بشود. ایشان و طرف بوده. تقریر بکنم ببینید به چه شکل است. حاال می
ی ی الف معلول هست ولی علت نیست. حلقهباشید، حلقهای داشته ی علت و معلول سه حلقهگوید اگر شما یک مجموعهمی

ی سه ها و معلول چیزی هم نیست. اگر شما یک بستهی ج علت است برای قبلیب علت الف است و معلول ج است. و حلقه
که دو تا شوید متوجه می  ی ب،کز شوید به حلقهای داشته باشید، و در آن متمرباشید، یک مجموعه سه حلقهای داشتهحلقه

پذیرد یعنی از یک جهت علت است از یک جهت معلول. دقت بکنید یک حالت وسطیت دارد این در فضای علت و بحث می
عنی یمعلول وسط است. این وسطیت بحث حقیقی اوست یعنی چیزی نیست که ما به او اعطا بکنیم. وسطیت در فرآیند علیت 

 این وضع تکوینی اوست.  از یک جانب علت باشد از یک جانب معلول باشد.

ها مفاهیم تضایفی است یعنی اگر یکی در خارج باشد طرف دیگر هم باید کند. اینخوب هر وسطی اقتضای طرف می
ست ادر خارج باشد. مثال اگر سقف در خارج باشد تحت هم باید در خارج باشد. اگر سقف در ذهن باشد تحت هم در ذهن 

ست دانید که تحت در خارج است. حاال اینجا شما وسطیت را کشف کردید پس معلوم اولی اگر سقف در خارج است حتما ب
شود طرف. آن طرف علت است ولی معلول نیست طرفیت هم در خارج دارید. این طرف معلول است ولی علت نیست این می

 شود طرف. این هم می

ای شش ای پنج حلقهای به چهار حلقهسه حلقه بعد ابن سینا می گوید این مجموعه ی سه حلقه ای را گسترش دهید. از
ای برسد. اگر این بحث را به این سقف داشته باشید، یک چیزی ای صد و پنجاه حلقه ای هزار حلقهای مثال به صد حلقهحلقه
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ریک اند اند در این وصف وسطیت ش ی معلول است. بقیه همشان وسطشما این وسط دارید، این اول دارید، که طرف در ناحیه
چرا چون از یک جانب علت اند از یک جانب معلول هستند. وسطیت هستند. طبیعتا آنکه آخر قرار می گیرد چیست؟ آن هم 

 ها هم وسط هستند. طرف است. این دو تا طرف، آن 

یم. این اراست. ما معلول اخیر را د ی ترتبی علل و معلوالتلسهسنهایت کردید یعنی همان حاال اگر این حلقات را بی
طور گوید من علتم و معلوم، علتم و معلولم. همینروید به باالترش میدر دست ما هستش و فقط معلول است و علت نیست. می

رود. یعنی چه؟ شما دست بگذارید روی تمام همین وضعیتش پیش می  نهایتطور تا بیرود. اگر شما بگویید همیندارد می
گویند ما وسطیم. آیا وسط اقتضای طرف ندارد؟ وسط ذاتا اقتضای طرف ما وسطیم. همشان میگویند ها همشان میاین حلقه

علت باشد یعنی معلول است ولی علیت ندارد، طرف دارد. خوب اگر اقتضای طرف دارد. یک طرفش را ما داریم که معلول بال
اشته باشد یک که دیگر معلول نداشته باشد. اگر نددیگر هم باید داشته باشیم یعنی شما از یک جانب دیگر علتی داشته باشید 

 وسط دارد ولی طرف ندارد. مثل این که بگویید در خارج سقف داریم ولی تحت نداریم. 

خواهند قبول این برهان وسط و طرف جناب ابن سینا. صدرالمتألهین خیلی پسندیده.عالمه هم پسندیده. بعضی ها می
که ما به  اس می کنم که خلل به آن وارد نیست. برخی می خواهند بگویند این اوصافی رانکنند. من هم هر چه فکر کردم احس

است.  این می دهیم بحث تکوینی نیست. ما می خواهیم بگوییم نه این بحث واقعا تکوینی است. آن وسطیت، وسطیت تکوینی
م خصوصیت خودش است. مثل آن مفاهیویژگی و  از یک جانب علت از یک جانب معلول چیزی نیست که ذهن ما اعطا بکند.

رت یکی اعتباری ذهن ساخته نیست. واقعا وضعیتی در خارج است. مثل بحث سقفیت و تحتیت و امثال اینها. حاال در هر صو
ین حلقات را از براهینی که  در خصوص ابطال تسلسل آمده همین برهان وسط و طرف است. یعنی با توجه به این برهان اگر ما ا

شود به پذیرفتن وسط بدون طرف، و وسط بدون طرف در خارج محال است. پس باید حتما در یت بگیریم این منجر مینهابی
  خارج وجود داشته باشد.

 برهان تطبیق
اش را عرض یک برهان دیگری که مطرح شده و تقریرهای مخالفی هم راجع به آن آمده، برهان تطبیق است. خالصه

ی علل و نهایت پیش رود، شما اینگونه فرض کنید. سلسلهی علل و معلوالت تا بیگوید که اگر سلسلهبکنم. برهان تطبیق می
ی علل و معلوالت را در چه جانبی ده باشید همیشه ما این پیش رفتن سلسلهنهایت پیش رود، شما هم اگر دقت کرمعلوالت تا بی

گیریم؟ در جانب علل یعنی به نحو تصاعدی لحاظ می کنیم. دعواها خیلی در تنازلی نیست. برای ما خیلی فرقی در نظر می
کند. حاال ممکن است در آنجا جاد نمیروی یا نه. یعنی مشکالتی اینهایت پیش میطور تا بیی تنازلی همینندارد که در جنبه

طوری است و ما اصال نیازی ی تصاعدی است. که آیا همینباشیم. آن بحث که حساس است بحث سلسلههایی داشتههم بحث
می اش خیلی شدید است. لذا ما همیشه بیشتر از این جانب در نظر به مبدأ نداریم یا نیاز به مبدا داریم؟ یعنی اثرگذاری الهیاتی

 گیریم. 
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نهایت ی علل و معلوالت را تا بیحاال برهان تطبیق چگونه است. در برهان تطبیق می گوید یعنی اگر شما این سلسله
نبی فرض کردید، خوب حاال می آییم یک کاری می کنیم، خوب حواس جمع باشد، ما می آییم از جانب خودمان یعنی از جا

دیدی درست می جن حلقه ها را کم می کنیم. پنج تا از این ها را می بریم بعد حلقه ی که تناهی دارد از آن طرف پنج تا از ای
ای که قبال داشتیم، آن مجموعه قبال چگونه بود؟ آن مجموعه از نهایت. آن حلقهی ششم شروع می شود تا بیشود که از حلقه

 نهایت. تا بی شروع می شودنهایت. این از کجا شرو ع می شود؟ از شش شود تا بیی یک شروع میحلقه

نهایت، شما این را بیاور تطبیق بده با آن ی شش شروع می شود تا بیگوید شما سلسله ای که از حلقهبرهان تطبیق می
ای که قبال داشتی. مثل اینکه آن آخرش را شما بکش بکش بکش پایین تطبیق بده بر آن سلسله مجموعه ی قبلی. توجه کردید؟

تر دارد اگر شما از این جانبش را ی قبلی کمتا از آن سلسلهاید که پنجی جدیدی که درست کردهیم آیا این سلسلهکنما سؤال می
ای دارید از اینجا شروع شود؟ شما یک سلسلهشود یا نمیتر میی قبلی کوتاهپایین بیاورید از آن جانب نسبت به سلسله بکشید

ی قبلی شود با سلسلهی جدیدی را که درست میتا حلقه کم کردید.و بعد سلسلهپنج نهایت. آمدید از یک جانبششده تا بی
علی القاعده باید بگویید که از اول  .دهیددیگر تطبیق میها را با هماین کشانید پایینمقایسه کردید. حاال به تعبیر من این را می

وقتی  تا باید کم شود دیگر.نجپتا بیاید پایین؟ ن طرف هم چندباید از آتا کم شد و شما آوردید پایین. طبیعتا که یکسان بودند. پنج
ی دیگر ای پنج حلقه بیش از یک سلسلهشود متناهی. حاال اگر سلسلهی جدید میشود، یعنی این سلسلهتا کم میپذیرفتید پنج

شود برهان تطبیق که مطرح این این میشود متناهی. پس بنابرت، خود آن سلسله هم میباشد که آن سلسله متناهی اسداشته
 کردند.می

 آیا عالم ماده محدود است؟
که عالم  یک بحثی را داخل پرانتز عرض بکنم. یک بحثی در طبیعیات قدیم مطرح بود و آن این است که آیا عالم ماده

گویم با عوالم دیگر کاری نداریم. آنها از همین برهان استفاده نهایت است یا محدود است؟ عالم ماده را میابعاد است تا بی
گفتند ده متر آورند همین بود. مینهایت پیش رود. یکی از براهینی که میا بیبکش ت گفتند شما یک خط از اینجاکردند. میمی

آید یا نه؟ علی از این خط کم کنید و بعد این خط جدید را با آن خط قدیم تطبیق بدهید آیا ده متر از آن سر از این خط کم می
خط هم که ده متر از این خط بیشتر دارد متناهی است. پس  تر شد پس این خط متناهی است. آنتر شود. اگر کمالقاعده باید کم

ن اشکاالتش عالم ماده متناهی است. عالم ماده غیر متناهی نیست. حاال این خودش اشکاالتی دارد که صدرالمتألهین و دیگرا
نهایت در جانب ه در خصوص ابطال تسلسل تا بیکشویم. پس استدالل دومی اند. اما ما وارد آن بحث نمیرا مطرح کرده

 ها مطرح است این برهان تطبیق است که عرض کردیم. ها و معلولعلت

 اشکال برهان تطبیق
ها قابل بحث است. ها در فضای متناهیاشکالش را اگر فی الجمله عرض کنم اصال این کمی و زیادی و مساواة و این

های یک چیز عجیبی است.. یعنی شما در بحث ندارد.ی کم شدن اصال معنا اگر شما وارد فضای غیر متناهی شوید مسأله
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شود، نص روایت  است که اصال در آنجا وقتی بحث مطرح می اتی چیز جالبی است در ارتباط با حق سبحانه و تعالیالهی
رد. یعنی توان از آن کم کرد یا بر آن اضافه کشود گفت میشود زیادت و کمی را مطرح کرد. ال متضایف و ال متناقض. نمینمی

شود. این شود، از آن کم نمیشود. هر چقدر هم که فرض کنیم از آن کم میگیرد چیزی بر او افزوده نمیهرچه خلقت انجام می
پسندد. من خواستم دوستان با این خیلی نمی اتطبیق ردر هر صورت برهان نهایت تقریبا معنا ندارد. حاال مفاهیم در فضای بی

 عنوان آشنا باشند.

 هان تضایفبر 
است. من یک است، برهان تضایف است. برهان تضایف چند مدل تقریر شدهبرهان دیگری که در اینجا پیاده شده

کنم. حاال بحث مفهوم متضایف را فی الجمله من عرض کردم. مثل فوقیت و تحتیت، مثل پدریت تقریرش را برای شما عرض می
 ندی هم در خارج هست. و اگر سقفی هست، تحتی هست. این از تضایف.و فرزندیت. اگر پدری در خارج هست، حتما فرز

رود، اگر مورد بررسی نهایت پیش میگویید تا بیی علل و معلوالتی را که میحاال بیاییم در اینجا پیاده کنیم. شما این سلسله
یک جهت در  یک حقیقتی دارید که از قرار بدهید، انتهای این سلسله شما یک معلولی دارید که اصال علت نیست.  بعد باالتر

 روید باال تا آخر. روید باال، میروید باال، میطور میهمین .واقع معلول است از یک جهات علت

کند، های بعدی پیدا میهکه این حلق  -یکی وصف علت بودن یکی وصف معلول بودن –اگر شما به لحاظ این دو وصفی 
ی معلوالت. یک چیز است ولی به دو اعتبار ی علل و سلسلها در نظر بگیرید، یعنی سلسلهی جداگر این دو وصف را دو سلسله

ها را بیاورید این طرف در نظر بگیرید، از ی معلولها را بیاورید این طرف، سلسلهی علتکند. اگر شما سلسلهبا هم فرق می
در فضای شود که تضایف وقتی هست باشید. چون نمیهشتای از معلول باید یک حلقه از علت دای تضایف هر حلقهباب نظریه

ای از معلول ها مفاهیم متضایف اند.پس هر حلقهعلیت اگر معلول دارید علت هم دارید. اگر علت دارید معلول هم دارید. این
 یک حلقه از علت دارد. 

ی اول که ی دوم؟ چون حلقها از حلقهی دوم، چرخوب، با توجه به آن نگاهی که اول مطرح کریدم و آمدیم از این حلقه
ی دوم است که هم وصف علت بودن دارد هم وصف معلول بودن. شما آمدید این دو سلسله حلقه فقط معلول است علت نیست.

ها را بخواهید روبه روی هم قرار دهید، یک معلولیت بدون را کنار هم قرار دادید. اگر قرار بدهید به لحاظ تضایف اگر حلقه
باشید که ی تضایف در علیت تأمین بشود، باید در جانب علل هم یک علتی داشتهکند. اگر بخواهد مسألهیت علت پیدا میعل

 معلول نباشد. 

این یکی از براهین خوب در فضای ابطال تسلسل است. هر معلولیتی یک علیت باید در کنارش باشد. شما وقتی این 
تر چیست؟ همانی که ی افزودهها دارد. آن حلقهتر جانب معلولشوید که یک حلقه افزونسنجید متوجه میها را با هم میحلقه

حفظ خواهد بخواهد یعنی برابری با هر معلولی یک علت می ی تضایفمعلولیت دارد ولی اصال علیت ندارد. اگر بخواهد مسأله
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ها با هم برابر شود. یعنی ا تأمین شود. در واقع این سلسلهت باشیم که دیگر معلول نباشد.، باید در آن سلسله یک علتی داشتهشود
سراسر شما سر را بال بیاورید بگویید هر معلولی که من با آن برخورد کردم یک علتی برایش در واقع ترسیم شده. با توجه به برهان 

 کنند. نهایت را ابطال میی تسلسل علل تا بیتضایف هم مسأله

 برهان اسد و اخصر 
عنی کوتاه. هان دیگر را فارابی گفته و معروف شده است به برهان أسد و أخضر فارابی. أسد یعنی محکم و أخضر ییک بر

است هم یک برهان دیگری که اسم خاصی ندارد ولی شبیه به همین است پ فقط نوع تقریرشان هم برهانی که فارابی مطرح کرده
جاست. همین اند. یعنی اصل قضیه همینون علیت شدههر دو تا متوجه قان کند.کند، نوع ورود و خروج فرق میبا هم فرق می

شدند که نگاه تسلسل در علل در واقع با اصل قانون علیت  دهد. متوجه قانون علیت شدند. یعنی متوجهکاری که فارابی انجام می
ی تسلسل را بپذیرید. حاال بیان فارابی به مسألهتوانید لیت را قبول کردید، نمیعباشد. یعنی اگر شما قانون در تضاد و تناقض می

 گویم. این شکل است. یک تقریر دیگر هم هست نزدیک به همین است. من هر دو تا را می

ی وسطش را بردار. آیا حلقات پایین ی علل ومعلوالت را در نظر بگیرید، شما بیایید و حلقهببینید شما اگر این سلسله
ریزد. چون ترتب ی حلقات میای را بردارید بقیهسلسله ترتبی است. شما هر حلقه طور است. چونریزد؟ قطعا همینفرو نمی

ریزد. هر کجا شما دست دارد. چون هر معلولی حالت قبلی است. اگر یکی از این حلقات را بردارید تمام حاالت بعدی فرو می
ها یک علتی ریزد. خوب حاال اگر شما بگویید تمام این حلقهیها فرو می زیرمجموعهبگذارید و این حالت را انجام دهید همه

باشد معنایش که خودش حالت چیز دیگری نباشد، خودش معلول یک علت دیگری نباشد، اگر چنین چیزی وجود نداشته
 باشیم. باشیم علت نداشتهچیست؟ معنایش این است که ما صرفا معلول داشته

ی قبلی کنیم که حلقهشود فکر میها زیاد میجاست. ما ممکن است که وقتی حلقهی اصلی بحث همیننگاه کنید نکته
شود. در این برهان أسد و أخضر فارابی یا تقریری که نزدیک به این است ی قبلی است و مسأله تمام میی حلقهتأمین کننده

خواهد. شما هم تفاوت ندارد. معلول علت میچه هزارتا باشد، در اصل روح معلولیت با  خواهد بگوید معلول چه یکی باشدمی
شود به علتی که آن معلول نباشد، و معنایش این است که و منتهی نمی نهایت که همشان معلول اندی بیگویید سلسلهوقتی می

دارید قانون  گذارید. یعنیی معلول متحقق شود ولی علتی در کار نباشد. یعنی شما دارید قانون علیت را زیر پای خود میسلسله
 گذارید. کنید و آن را کنار میعلیت را ابطال می

ای گوید شما روی هر حلقهباشد. میطور میکند اینخاال خود فارابی به این سبک مطرح کرده یعنی بیانی که فارابی می
ها . یعنی تمام این حلقهی قبلی من بوجود آیدآیم مگر حلقهگوید من بوجود نمیدست بگذارید این حلقه حرفش این است نی

ی اخیر که علت نیست فقط معلول صرف است حرفش چیست؟ حرفش این است که من ی اخیر هستند. حلقهمثل این حلقه
ها حرفشان همین است ها حرفشان همین است. وقتی تمام حلقهآیم مگر قبلی من بوجود آید. خوب پس تمام حلقهبوجود نم
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او هم  کس باشد. گویند اگر نباشد یک چیزی برای ما که او دیگر نباید معلول هیچها میلقهمعنایش چیست؟ یعنی کل این ح
ای که علیت محض است هاست. با او هم حرفش همین است. اگر نباشد یک حلقهاگر معلول چیزی باشد یعنی درون این حلقه

  .شودها متحقق نمیو دیگر معلول نیست، اصال یکی از این حلقه

زند.مثال فرض کنید کسی هست استشهادی تهیه خواهد برای این مثال بزند به این مثال میاساتید وقتی می یکی از
ولی در صورتیکه آن آقای  کنمگویید من امضا میآورد برای شما، شما امضا کنید. مییمخواهد شما امضا کنید. است و میکرده

رود قبلی. رود قبلی میکنم. میگوید آن قبلی اگر امضا کرد من امضا میمیبرید پیش آن آقا پیش از من بیاید امضا کند. می
شود که. شما اآلن یک شود؟ امضا نمینهایت پیش رود بألخره آن کاغذ شما امضا میحاال سؤال این است اگر این سلسله تا بی

ماست  ا به نحو تسلسلی که اآلن بحثچیز موجود در دست دارید. من موجودم. این شیء موجود است. اگر قرار باشد این ر
قرار دهید.  های یدون پشتوانه را بخواهید درون نظام هستیها و وضعیتها، حالتماند که شما حالپیش ببریم، مثل این می

بیانی های معلولی بدون علت بخواهند تحقق پیدا کنند. این در واقع هویت معلولی دارند. هویت شانرا. یعنی همه بدون پشتوانه
 است که فارابی و امثال فارابی در ابطال تسلسل دارند و حق هم با فارابی است. 

انجامد. ولی وجه ابطال تسلسل بندی بکنیم، وجه ابطال دور این است که دور به تناقض میدر واقع اگر بخواهیم جمع
لش به همان تناقض منجر خواهد شد. کسی که بطاشود. که البته قانون علیت هم ااین است که به ابطال قانون علیت منجر می

خواستیم در هایی بود که میاقتضای ذاتی برای موجودیت ندارد، خود به خود بخواهد موجود و متحقق شود. این یکی از بحث
 ی علت و معلول مطرح کنیم.مسأله

 کاربردهای ابطال دور و تسلسل
شود. یکی از آنها در بحث الهیات بمعنی األخص تفاده میاس مختلفیدر همین بحث ابطال دور و تسلسل در جاهای 

هایی که خدمتتان بگویم در باشد. الهیات بمعنی األخص یکی از جاهای استفاده از دور و تسلسل است. مثال یکی از نمونهمی
رد. آقایان فالسفه الله بحث معرفت را بیان خواهیم کشاءی ابطال دور و تسلسل در بحث معرفت است. حاال فردا انمسأله

باشیم، این به نحو تسلسلی ادامه پیدا خواهد کرد. یعنی شما نباید گویند حتما ما معرفت پایه داریم. اگر معرفت پایه نداشتهمی
گوید این تصور را از چه ی تصور میرسد. مثال در حوزهباشد. اگر معرفتی اآلن دارید قطعا به معرفت پایه میاآلن معرفتی داشته

ایم از آن تصور. بألخره تا کجا؟ باید بگویید یک تصور پایه داریم. اگر تصور پایه آن تصور را از چه گرفته .ایم از آن تصورگرفته
  افتاده.باشید. یعنی اصال معرفت و فهم تصوری اتفاق نینداشته

ق من وابسته به تصدیق قبلی این در فضای تصدیقات هم همین است. در فضای تصدیقات اگر شما بگویید که این تصدی
رود یعنی واقعا معرفت نهایت پیش میطور... تا کجا؟ اگر بگویید تا بیاست، تصدیق قبلی وابسته به تصدیق قبلی است، همین

شود ی اجتماع و ارتفاع نقیضین. این میاست. قطعا ما تصدیق پایه داریم. مثل همین اصل استحالهتصدیقی اتفاق نیافتاده
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های کاربرد ابطال دور و تسلسل موارد شوند. یعنی نعلآن بنا می یشوند. با پشتوانهها روی آن بنا میپایه بقیه تصدیقتصدیق 
ولی اختصاصی  .شودالوجود استفاده میی علل استفاده شود، برای اثبات واجبفراوانی است. گرچه اغلب آن وقتی که در سلسله

 ی دور و تسلسل. کند. این راجع به مسألهگر شرایطش باشد جریان پیدا میبه او ندارد در جاهای دیگر هم ا

 علت غایی
ی علیت قابلیت طرح دارد و خیلی هم جای توجه دارد، بحث علت غایی است. حکما خیلی هایی که در مسألهاز بحث

مختصر منظومه با این که شرح مختصر  ن آقایان مثل شهید مطهری در آن کتاب شرحاند. یعنی در کلمات ایبه علت غایی پرداخته
است. بحث علت غایی خیلی نقش کلیدی در است ولی اگر اشتباه نکنم بیش از پنجاه مسأله راجع به علت غایی صحبت کرده

که باید توجه خاصی به آن صورت  کندارفی و در مباحث الهیاتی اعمال میدر مباحث مع ی علیت و در مباحث حکمی،مسأله
ام که حکما ای را من در جلسات قبل عرض کردهکنیم. یک نکتهیک بخش کوچکی را در این جا خدمتتان مطرح میگیرد. ما 

گویند علت غایی علت فاعلی فاعلیت فاعل است. یعنی شما علت فاعلی دارید، علت فاعلی برند. میاین جمله را به کار می
دهد تا اینکه علیت فاعلی به حرکت درآید؟ او علت غایی است. جام میان کنندگی راخواهد فعال شود. چه چیزی این تحریکمی

 کند. علت غایی است که این نقش را بازی می

ی هایی را که صبح داشتیم اگر توجه بکنید، ترجح بال مرجح را اگر ما بخواهیم کنار بگذاریم باید علت فاعلپس این بحث
که امروز صبح  یم کنار بگذاریم باید علت غایی داشته باشیم. به حسب ادبیاتیداشته باشد. ولی اگر ترجیح بال مرجح را بخواه

خواهد به طرف گویید یک چیزی ذاتا نسبت به موجودیت و معدومیت علی السویه است و اآلن میمطرح کردیم شما می
مان عامل بیرونی است هت فاعلی گوییم. علموجودیت برود. نیاز دارد به یک عامل بیرونی. به این عامل بیرونی علت فاعلی می

  شود.دهد و این شیء موجود و متحقق میا ترجیح میآید وجود داشتن این شیء رکه می

دهد موجودیت این شیء را. حاال راجع به این بریم در این قسمت. یعنی علت فاعلی می آید ترجیح میحاال بحث را می
باشد. نرجح همان علت غایی است. خود علت غایی وقتی مورد ح داشتهکنیم. این ترجیح هم باید یک مرجترجیح سؤال می

. و گرنه فاعل توجه قرار گیرد یک وقتی در فواعل علمی قابل طرح است. حاال یک بحثی در اقسام فاعل داریم و ما واردش نشدیم
د. مثل انواع فواعل طبیعی که ما کنقتی فاعل، فاعل طبیعی است یعنی بدون علم و ادراک عمل میوهای متعدد دارد. یک گونه

گاهی آن را انجام میخواهد کاری را ااست. یعنی وقتی می داریم. یک وقتی ، فاعل علمی  دهد. نجام دهد از روی آ

باشیم. غایت و علت غایی هم در فاعل طبیعی مطرح است هم در این بحث غایت و علت غایی را ما باید توجه داشته
آید و از روی کند این باید در فاعل علمی قابل طرح باشد. نثال در فاعل علمی که مین بعضا فکر میفاعل علمی. گرچه انسا

کنیم. مثال باغبانی که باشد تا این کار را انجام دهد. تعبیر به انگیزه میای داشتهگوییم باید انگیزهدهد، میعلم کاری را انجام می
آن انگیزه همان علت غایی  ای دارد.کند. فاعل قطع درخت یک انگیزهرا موالنا مطرح میکند، این مثال آید درختی را قطع میمی
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کند تا به ثمر بنشیند تا به ثمراتش کند بعد آبیاری میآید این درخت را قطع میکند و میاست. علت غایی دارد او را تحریک می
عل ظبیعی هم مطرح است. منتها در آنجا به شکل علمی نیست باشیم علت غایی حتی در فوادست پیدا کند.اما باید توجه داشته

کند. یعنی به نحو بلکه به شکل طبیعی است. یعنی کشش طبیعی در فاعل طبیعی وجود دارد که او را به این فعالیت وادار می
یم بگوییم فاعل، فاعل خواهدهد. در واقع اگر میدهی را به او انجام میطبیعی چیزهایی در درون او تعبیه شده که این جهت

کند و های فاعل علمی علم است. علم به شیء پیدا میترین ظرفیتهاست. چون یکی از مهمشود به علت همین ظرفیتمی
کند به فعالیت کردن. این فرآیند به نحو طبیعی در فواعل دهد که این برای من مفید است و فایده دارد، بعد شرمع میگواهی می

جا از این گیرد. این بحث فی الجمله تا همینها شکل میولی در فواعل علمی به شکل علمی در این فاعل تاسمتحقق طبیعی 
 جهت کافی است. 

 علت غایی نظام هستی
کردم، این را مفصل طرح کردم. ام. برای برخی از عزیزان دیگری که مظرح میجا آماده کردهمن یک بحث مفصلی را این

باشم و از این بحث خارج شویم. و آن این است که ما در فواعل ی خیلی کوتاهی به این بحث داشتهشارهخواهم یک امن فقط می
ی دیگری که اینجا باید توجه ی علت غایی را مطرح کردیم و توضیح دادیم. یک نکتهعلمی و فواعل غیر علمی در هر دو تا مسأله

کند اش به یک شکل سامان پیدا میر استکمال باشد بحث علت غاییکرد، این است که اگر فاعل علمی ناقص باشد و در مسی
هایی که ما در مباحث خودمان ولی اگر فاعل علمی فاعل کامل باشد به تعبیر دیگر مستکمل نباشد، در این بحث یکی از پرسش

را ایجاد حقایقی است و فاعل  یعنی خداوند اگر فاعلیت دارد و گیری نظام هستی چیست؟داریم این است که علت غایی شکل
 باشد؟ی خداوند از این فعالیت میاست، چه چیزی علت غایی و انگیزهکرده

 سوال:؟؟؟

 .خواهد فعالیت کند نیاز به علت غایی داردادامه حرف استاد: همین، همین. اینجا بحث جالبی است. هر فاعلی می
ی خداوند متعال چگونه باید پیاده کنیم؟ این ور است ما بحثمان را دربارهطیعنی برای انجام دادن کار نیاز به انگیزه دارد. اگر این

اش گویند اگر یک فاعلی فاعل ناقص باشد، فاعل ناقص مستکمل باشد، در اینجا علت غاییکنند میبحث را وقتی مطرح می
کند که آن انگیزه ی را هم مالحظه مییتگیرد، یک انگیزه و غاغیر از ذات خودش است. یعنی مثال اآلن ذات خودش را در نظر می

گوییم دهد. این را میهایی را انجام میآید و فعلو غایت را ندارد. برای اینکه به آن انگیزه و غایت یعنی آن هدفش برسد، می
 برسد. کند برای اینکه به کمال دهد. کار میآید و فعالیت را در مسیر کمال انجام میفاعل مستکمل. یعنی فاعلی که می

گونه هستند. اما یک شان همینها و امثال اینها همهدر اینجا خیلی فضا روشن است. مثل فرض کنید حیوانات، انسان
نهایت کمال دارد. در این جا مسأله مسأله داریم راجع به یک فاعل کامل. مثل خداوند متعال که فرض کنید فاعلی است که بی
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شود و فقط منحصر به خداوند کنید، در اینجا، چون در جاهای دیگر هم استفاده میبه چه شکل است؟ این را خوب توجه ب
 متعال نیست. 

کند و فعلی گویید خداوند متعال دارد خلقت میشود. در اینجا اگر شما مییک معنای این در خود انسان هم پیاده می
 صوری،هر فعلی این چهار علت نیاز است.علت مادی، گیری باشد. برای شکلدهد، خوب قطعا باید علت غایی داشتهانجام می

ه؟ علت فاعلی و علت غایی. اینجا علت غایی چیست؟ اینجا علت غایی در فرآیند تکمیل، خود علت فاعلی است. یعنی چ
ت فاعل چون دهد. یعنی گاهی از اوقایعنی فاعل، این را نگاه بکنید چه منطقی در این نهفته شده، فاعل به دلیل دارایی انجام می

دهد. یعنی چرا خداوند متعال این فعل را انجام دهد، گاهی از جهات فاعل چون دارد کاری انجام میندارد کاری انجام می
 های تکمیلی. گوییم فعلخواهد بروز دهد. این را میایی را دارد و میدهد؟ چون این دارمی

های استکمالی همیشه غایت غیر از فاعل است. اریم. در فعلهای تکمیلی دهای استکمالی داریم و یک فعلما یک فعل
یک منطق خاصی در دارد.. این های تکمیلی به دلیل اینکه فاعل دهد. ولی در فعلفاعل برای رسیدن به غایت کار انجام می

لقت را که ن هدف از خآهای شهید مطهری هم بحث باشد. که حاال این بحث چقدر بحث مفصلی است. حرفانجام فعل می
توانیم این سؤال را راجع به خداوند مطرح که آیا می باشداست این برگرفته از همین فرمایشات صدرالمتألهین میمطرح کرده

ها خواهد خلقت انجام دهد به این نقصهایی دارد میبکنیم؟ و از یک جهت این جواب غلط است که بگوییم خداوند یک نقص
شود. اما یک معنایش درست است. دای از فاعل را بخواهید در نظر بگیرید راجع به خدا پیاده نمیبرسد. یعنی آن علت غایی ج

است. منطقش چیست؟ منطقش دارایی خودش دهد یک منطقی پشتش نهفته شدهبه هر حال خداوند که دارد کار انجام می
همین  دهد برای انجام آن کارزی که او را حل میدهد، منطق آن چیاست. یعنی برخی از اوقات وقتی مثال کسی کاری انجام می

های تکمیلی شکل خواهم این معنا را بروز بدهم. این یک منطق خاصی است که در فاعلنقطه است. یعنی من دارم و می
 گیرد. می

 سوال:؟؟؟

تم علل را هایت کل سیسی ابطال تسلسل در نی ابطال تسلسل را در واقع مطرح کردیم، ادلهپاسخ استاد: ما وقتی که ادله
 کند به یک امر واجب.منتهی می

 خندند(آید و همه مییک صدایی از بیرون کالس از توی کوچه می)

 ...یکی از دانشجویان: گاهی اوقات ما فکر کردیم این سنگینی

طوری ان همینشاستاده: تمام این حرکاتی که انجام شد علت فاعلی دارد، علت غایی دارد، علت مادی، علت صوری همه
 جهت نیست.هست. یعنی بی
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 یکی از دانشجویان: استاد تسلسل علل هم هست.

طور هست، بله. یعنی پنجره هم باز شد هدفی شود. همیناستاد: تسلسل علل هم که محال است. پس به جایی ختم می
 داشت و باز شد. پنجره بسته شد هم باز هم یک هدفی داشت و انجام شد.

 احث علوم انسانیعلت غایی و مب
خواهیم یک مقدار راجع به یک ای را مطرح بکنم از بحث علت غایی خارج بشویم. میبحث علت غایی، من یک نکته

باشد هم یک توضح مختصری داده باشیم. یک بحث در علت غایی، بحث علت غایی و ی دیگر که بحث حرکت میمسأله
گیری علوم ی علت غایی در شکلسألهکه دوستان در آن هستند. یعنی م باشدهای علوم انسانی میارتباطش با همین بحث

 را خدمتتان عرض کنم.  خواستم یک بحثیگیرد. چون در این هستید میانسانی. در تأثیر این یک بحث پراهمیتی اینجا شکل می

یک جهت راجع به آن وجود تری که از اند. آن معنای صحیحع به آن کردههای فراوان راجعلوم انسانی یعنی چه؟ بحث
گوید. گاهی اوقات ما در این تعریف امثال فلسفه را جزو دارد این است که علوم انسانی راجع به افعال اختیاری انسان سخن می

وم انسانی قرار شوند که فلسفه و امثال آن جزو علای مطرح میدهیم. گاهی اوقات علوم انسانی به گونهعلوم انسانی قرار نمی
گیرد. شناسی جزو علوم انسامی قرار میگیرد. خود فلسفه، هستیشناسی جزو علوم انسانی قرار میگیرند. مثال انسانمی

ی علوم انسانی این است که آنچه راجع به تر دربارهگیرد. ولی یک تعریف شاید دقیقخداشناسی جزو علوم انسانی قرار می
 ی واقعیت است این یک سنخ علم است. مطالعه

گوییم حکمت نظری و حکمت عملی. حکمت نظری است. ما میگونه بودهبندی جغرافیای دانش همیندر فضای تقسیم
هایی که راجع به آنچه هست گفتیم حکمت نظری. یعنی دانشها را مییعنی هر چیزی که مربوط به عمل اختیاری نیست. این

ی همه انسان. مطابق این بحث آینده، حال. نه در ارتباط با عمل اختیاریزند. گذشته، یا بعدا ممکن است اتفاق بیافتد حرف می
شود حکمت نظری. یعمی دیگر جزو علم انسانی نیست. علوم انسانی مطابق یک طرحی فقط به حکمت عملی مربوط اینها می

 خون در انسان جزواست. یعنی موضوع حکمت عملی فعل اختیاری انسان است. افعال اختیغری انسان. یعنی حتی گردش 
گیرند. به تعبیر آنها حکمت نظری. ولی اینها نیست، جزو همان علومی است که در فضای غیر علوم انسانی مورد توجه قرار می

باشید. افعال معناست، موضوعش فعل اختیاری انسان است. خوب این بحث را شاید دیدهحکمت عملی یا علوم انسانی به این
شود. یعنی ما نسبت به افعال اختیاریمان مبداء علمی هستیم. یعنی با توجه به و فاعلیت علمی صادر میاختیاری انسان به نح

 دهیم. کنیم، فعل انجام میعلمی که پیدا می

کنیم. گردد به آن غایت و نهایت و هدفی که ما از کمال خودمان تصویر میبرمی باشدبخش اعظم این علمی که مطرح می
ایم، هستی را چگونه بررسی کردیم، گیرد، جهان را چگونه شناختههایی که در حکمت نظری شکل میسب دادهیعنی مثال به ح

های نیازهای خودمان را و در نهایت اهداف خودمان را و در ها است که بستهبه حسب این شناخت شناختیم،گونه انسان را چه
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شود. ما این می ها توضیح دادههداف ما بر اساس این دست از دانشکنیم. یعنی اآن هدف عالی خودمان را تصویر می نهایت
جهان چیست، غایتمان ها کار کردیم و شناختیم که انسان چیست ودهیم. بعد که راجع به این دانشها را انجام میدست از دانش

ی علت غایی نهایی. وقتی علت شود. وقتی علت غایی فهم شد، یعنجا فهم میشود که چیست. یعنی علت غایی اینتصویر می
های غایی متوسط چیست. یعنی ما برای رسیدن به آن غایت چه مقاطعی را باید فهمیم علتغایی نهایی فهم شد، آن وقت ما می

 پشت سر بگذاریم تا به آن غایت نهایی خود برسیم. 

ی اینها در همه ی را تصویر بکنید،های نسبهر تصویری که شما برای غایت قصوی انسانی در نظر بگیرید و بعد غایت
گوییم فعل اهتیاری انسان یک فعل علمی است، یعنی بر اساس نوع علم ما فعل ما رقم فاعلیت ما نقش دارد. یعنی ما وقتی می

شود. فعال اختیاری ما روشن میاکند. وقتی اهداف ما مشخص شد آید و اهداف ما را مشخص میخورد، آن علم در واقع میمی
که  فیای دانش در قدیم مطرح بودهایی که در جغراگیرد. یعنی مثال بحثعلوم انسانی متناسب با این عمل اختیاری شکل می و

گفتند تدبیر منزل و سیاست مدن یعنی علوم اجتماعی، این سه تقسیم را که داشتند از ی کچک خانواده که میاخالق و آن جامعه
کردند در این سه ساحت قابل بررسی است. ساحت فردی، ام افعال اختیاری ما را فکر میفرد به طرف اجتماع کالن، یعنی تم

های اخالق، تدبیر منزل و هایی در این زمینه داریم. کتابی بزرگ. در جهان کتابی کوچک ساحت مجموعهساحت مجموعه
 سیاست مدن. این سه بخش را ما داریم. 

ه عمل اختیاری علوم انسانی علومی است که راجع ب و  شودغایات ما تنظیم میخوب حاال اگر فعل اختیاری ما بر اساس 
ریزی شود، پیآید به حسب آن غایت و هدف نهایی که برای انسان در نظر گرفته میکند، این علوم انسانی در واقع میبحث می

آن هدفش برسد. پس معنای نهایت به  ها انسان بیاید به افعال اختیاری سر بزند تا دردانش ی او و تحت اینشود تا در زیردامنهمی
کنیم چیست؟ معنایش این است که همان علوم انسانی شما براساس تعریفی که از علت غایی دارید این حرفی که مطرح می

 گیرد. شکل می

شناسی کار کردید، در نهایت به این نتیجه رسیدید که اصل سفه کار کردید، انسانلر علت غایی شما این باشد: مثال فاگ
ی لذت جسمانی و رفاه ترین مرحلهشود برای زندگی مطرح کرد، مثال نهاییماده است تمام شد رفت و آن هدفی را که میبا 

 .های مادی راجع بهشان بکنیمها هم یک تحلیلهای روانی که آناست. حداکثرش یک آرامشمادی لست. آخر آخرش این شده
گیرد ا این نگاه و علت غایی شکل میونه باشد، تمام افعال اختیاری ما در این بحث بباشد. اگر اینگبیش از این دیگر معنا نداشته

گیرد، هایی که صورت میگیرد، ارزیابیای که شکل میگیرد. علوم انسانیو تمام علوم انسانی برای همین فعل اختیاری شکل می
خواهید ببینید که آیا یک بر اساس این فضا می اش تحت همین غالب است. مثال شماگیرد همههایی که انجام میمدیریت

 کند. شود و تغییر میها عوض میدانشگاهی یک دانشگاه موفق است یا نه. یعنی برای ارزیابی موفقیت یک دانشگاه چقدر پارامت
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چه اساسی و ی پیشرفته و غیر پیشرفته، خوب بر گویی جامعهخواهی بگویی آیا این جامعه مثال در دنیا میشما مثال می
اید و آن خودش اید، اهداف انسانی را در نظر گرفتهزنیم؟ یعنی شما یک غایاتی را در نظر گرفتهچه معیارهایی این حرف را می

شناسی شما اقتضائاتی دارد شناسی و انسانگوید. جهانشناسی شما چه دارد میشما، انسان شناسیمبتنی بر این است که جهان
کنید، هم افعال کند و بر اساس هدف نهایی این ارزیابی را دارید. هم علوم انسامی درست میرا مشخص میو هدف نهایی شما 
کنید. کنید، تصحیح میکیرید، اذزیابی میکنید، هم بازخوردها را میکنید، هم اجرا میکنید، هم مدیریت میاختیاری تنظیم می

کند. علت غایی است که ها را تنظیم میی اینمهت. علت غایی است که هاش در راستای رسیدن به آن علت غایی اسولی همه
 دهد. ها را سامان میتمام این

رؤیایی  حاال اگر علت غایی تغییر بکند، مثال فرض کنید که علت غایی ما به این سمت برود که در فضاهای تخیلی و
ها و امثال اینها در مردم خیلی زیاد شود. اگر مثال امثال افسانهسعادت بشر را به این ببینیم که قوای تخیلیشان رشد پیدا کند. 

کنند. ما اینگونه تشخیص دادیم. تمام علوم از همین جانب ای زندگی کنند، احساس خوشبختی میها در چنین معانیانسان
ی گرایانههای مادیاندیشه خی از فضا در کشور خودمان آن زمانی را که در همین ایران ماکند. به لحاظ برتغییر پیدا می

ی کارها بر این هخیلی جلوه کرده بود برای اندیشمندان ما، روشنفکران ما و امثال اینها، همشرق ماتریالیستی خیلی حاد بود و 
شد هدف و دادند آن میخواست تنظیم شود. آن شعارهایی را که اینها به لحاظ اقتصاد، به لحاظ سعادت انسانی میاساس می

م خورده است، فضاهای غربی مطرح است، دنیای ماتریالیستی بهشد. خوب این هدف بهم خوردهگونه تنظیم میچیز آن همه
است. هایی بینشان وجود دارد. ولی تمام چیزها دوباره تغییر کردهبا اهدافی که در غرب مطرح است. گرچه شباهت استشده

است. تغییر اهداف در نهایت تمام علوم مرتبط با عمل اختیاری انسان را تغییر هی فضاها متحول شداین علوم، علوم انسانی، همه
 دهد. می

ساس علت ااگر علوم انسانی به معنای پرداختن و مطالعه راجع به عمل اختیاری انسان باشد، عمل اختیاری انسان بر 
یاری انسان و علومی که با او مرتبط است تغییر پیدا گیرد. فلذا با تغییر غایت انسان، عمل اختشود و شکل میغایی او تنظیم می

گوییم دانش دین بنیان. علم دینی به خواهد کرد. یکی از معانی خیلی زیبا و عال علم دینی که عرض بنده این است که ما می
ش مطرح کرد شود برایهای جدی که میهای دین بنیان. یکی از منطقنظرم تعبیر خیلی رسایی برای این بحث نیست. دانش

د متوجه خواهیهمین بحث است. یعنی بر اساس علت غایی شما بیایید توضیح دهید.اگر بر اساس علت غایی توضیح دهید 
ی شما ماتریالیستی محض شود، اگر فلسفه  تواند بگذارد.تأثیر عمیقی بر علوم انسانی می های بنیادین مثل فلسفه چهدانششد 

دهد. اگر افعال اختیاری شما در همان مدار داد. و افعال اختیاری شما را در همان مدار قرار می علت غایی شما را تغییر خواهد
 ی او شکل خواهد گرفت.قرار گیرد طبیعتا علوم انسانی ویژه

 ؟؟؟سؤال: 
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را خواهید هستی را بشناسید. وقتی هستی یبینی یعمی شما مبینی است. جهانپاسخ استاد: علت غایی متأثر از جهان
شود هدف نهایی او چیست. مثال در فضای علم اخالق، من علم شناختید، انسان خودش را و هستی را شناخت، تازه متوجه می

گوید اگر تعادل قوای انسانی. یعنی می.داند. ها را چه میدانید غایت انسانیمگویم. علم اخالق فلسفی اخالق فلسفی را می
ی علمی در درون خودمان داریم. ی شهویه و قوهی غضبیه، قوههای درونی چون ما چندتا قوهشانسان به یک تعادل در انواع خیز

ها بر ی تعادلش مطلوب دانش اخالق فلسفی است. اگر شما غایت انسانی را اخالق فلسفی گرفتید، طبیعتا تمام دانشآن نقطه
 . گیرد. ولی اگر شما بگویید این حرف را نزنیداین اساس شکل می

گویم حتما به همین ترتیب مثال اگر هدف نهایی بر اساس فرض کنید مباحثی که در عرفان خواهم بزنم نمیمثال مثال می
ی سماع فی الله باشد لقاء الله باشد. اگر واقعا بفهمیم آن چیزی را که غایت الغایات سعادت عملی و عرفان مطرح است، مسأله

شود و طبیعتا علوم انسانی خوب طبیعتا افعال اختیاری انسان هم دستخوش تغییر میای است، انسانی است، یک چنین مسأله
غلطش،  پذیرد. خیلی تأثیر دارد. مثال اگر نگاه زاهدانه غالب شود. نگاه زاهدانه یعنی چه؟ نگاه زاهدانه با آن تفسیرهم تحول می

باشد. تأثیر ین سعادتش ماین عی  همیشه گرفتار باشد. اتفاقاباشد و که غایت نهایی سعادت بشر این است که هیچ از دنیا نداشته
ترین چیزهایی که تمدن اسالمی را رو به افول برد، عدم فهم عمیق از غایات اسالمی یکی از مهمگذارد. یعنی شاید بتوان گفت می

 بود. 

 انسان منجمد ش هیچ اختیار ندارد،اآلن مثال اگر من به شما القا بکنم شما به این بحث برسید که انسان در افعال خود
ی سوفسطائیانه در واقع اندیشه .خیزد که ما بگوییم اختیار داریمها از این برمیخوابد. تمام خالقیتشود. خالقیتش میمی

غرب  ی غرب، اآلن اگر تمدنگرایانههای نسبتهایی است که ما معتقدیم اندیشهدارد. این نکتههویت خالقانه را از ما بر می
کند نه فضای ایدئالیستی. بر گرایانه و رئالیستی حرکت میرود به لحاظ واقع دارد در بستر واقعدارد یک فضاهایی را پیش می

شناسی غرب علی القاعده باید تمدن را تخریب کند. آن چه که تمدن غرب را ساخت خالف مبانی معرفت. اصال مبانی معرفت
 شناسانه. آن مبانی معرفتگرایانه بود، نه این هدف مادی

وجود دارد، اگر واقعا بخواهند بر آن تا آخر متعهد بمانند، ببینید مطلق ای که در فضای نسبیت شناسانهاگر مبانی معرفت
توانیم کند. رها کنید ما اصال نمیگرایی. ببینید چه چیزی مشکالت ما را حل میاآلن دیگر از این فضاها خارج شدند. گفتند عمل

را فلج شناسانه را. این مسأله های معرفتگرایانه. رها بکنید این بحثاند در سیستم واقعاقع را بشناسیم. یعنی عمال افتادهو
ی حل های مادی غرب دیدیم، اگر خوب تاریخ غرب را ببینید از آنجایی بود که آنها مسألهاگر هم ما پیشرفتی در حوزه .کندمی

هایی که در ی اصلی این بوده. نه آن تشکیکیی اصلی تمام همت بشر قرار دادند. آن مسألهههو فصل مشکالت مادی را وج
ی غرب اکثرا افراد پژمرده و دارای مشکل هستند. چرا؟ به شناسی مطرح کردند. اتفاقا اگر آن جدی شود، فالسفهفرآیند معرفت

ای که وجود دارد. اگر آنها خودشان به یک ترتیبی حل و شناسانهطور است. یعنی مبانی معرفتدلیل اینکه اصال این مبانی همین
ام آید من هم از طلبه دیدهفصل کردند، متأسفانه گاهی اوقات اینها در دنیای شرق در همین کشور ما برای برخی افراد پیش می



299 
 

پوچی محض. اصال خاصیت کند به یک وضعیت کامال خنثی. یعنی ام یعنی شخص را تبدیل میهم از فضای غیر طلبه دیده
شناسی، آن مباحث بنیادین معرفت شناسی، اصل اعتبار معرفت، اگر آنها را در نظر بگیرید خاصیتش طبیعی معرفت

شدن یک جاست. مثال دنیای جبرگرا، اشاعره، اگر کسی واقعا اعتقاد به دنیای جبرگرایانه پیدا کند این اصال آغاز پاشیدههمی
گذارد. آن نوع نگاهی که ما به هستی داریم و به انسان گیرد. ببینید دانش چقدر تأثیر میاز انسان میتمدن است. خالقیت را 

 گذارد. داریم چقدر تأثیر می

گیرد. اگر ب ی علوم انسانی بر اساس این غایت الف شکل میاگر نگاه ما به جهان این باشد هدف ما الف است، همه
های جهانی است و اصال دانشعلوم و گویند علوم انسانی یک هایی که میاساس. لذا این اگر ج اگر چیز دیگر است بر همین

ها درست است. هاست را قبول دارم. اینگیریها که بر اساس برخی از اندازهتغیر و تحول در آنها نیست، من برخی از قسمت
خندند ال مثال فرض کنید آمار بگیریم چند نفر میروشن است. حا خواهیم بگیریم. خوب یک چیزهایی واضح وآمارهایی که می

خندد. برای چه گریه خندند. حاال این خیلی مهم نیست. آن چیز که مهم است این است که این برای چه میچند نفر نمی
تواند خیلی نمی کنند افزایش دهیمخندند از کسانی که گریه میها اهمیت دارد. این که مثال ما آمار کسانی را که میکند. اینمی

ها حالت ابزاری دارند. ای که در این فضاهاست چندان تغییر و تحول کنند مهم نیست. اینتأثیر ..جمله ناقص.. اگر علوم انسانی
شود. نه اینکه فکر کنید بنیاد که آن بنیادهای علوم انسانی و امثال آن دستخوش تغییر و تحول می ولی آنهایی که مهم است

ها، در مقام اجرا، در عملیاتی شدن، در گیرد. نه نه. حتی در ارزیابیهای علوم شکل میط مثال در مباحث فلسفهگویند فقمی
 گیریم اثر گذار است.ها آن علت غایی را که در نظر میی این قسمتهمه

خواستم یک این بحث هم در واقع تمام. لذا پایان کار ماست. خوب این بحث تمام. من یک بحث حرکت را هم می 
های الله فردا اول جلسه یک توضیح خیلی مختصری دارد. اینکه این بحثشاءای به آن داشته باشم. حاال اناشاره

دهم و بعد به ی حرکت از نگاه فلسفی میباشد یک توضیح خیلی مختصری از مسألهی ما به یک جایی رسیدهشناسانههستی
شود. اگر ی دیگری با همدیگر نداشته باشیم این بحث تمام میاگر فرض کنید که دورهنحو ویژه وارد مباحث علم خواهیم شد. 

الله شاءاش را انی اساسیهای الهیات بمعنی األخص را هم چند تا مسألهشناسی و بحثهای انسانباشیم یک مقدار بحثداشته
 مطرح خواهیم کرد. خیلی خوب. والسالم علیکم و رحمة الله.
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 دهمشانز_#جلسه

 الله الرحمن الرحیم بسم

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

 تتمه بحث علیت
ارم ما در بحث علیت برخی مسائلی که مطرح کردیم یعنی اشتراک معنوی وجود، اصالت وجود تشکیک وجود مسئله چه

نپرداختیم مثاًل از  هاآنطالب خیلی فراوان تری هست که ما به علیت بود. در خود بحث علیت مطالب فراوانی مطرح شد، باز م
ش باید یی که هست این است که علت اقوای از معلول است یعنی همیشه علت به لحاظ وجودی قویتر از معلولهابحثجمله 

و ما مطرحش  یی است که در علیت مطرح استهابحثتواند باشد باید اقوا باشد. این یکی از ینمباشد حتی مساوی هم 
 کنیم. ینم

د، قاعده الواح یی که در مسئله علیت است بحث قاعده الواحد است. قاعده بسیار پراهمیت و اثرگذار،هابحثیا از جمله 
اشد، یا اگر بقاعده الواحد فقط دارد فهرست قضیه را می گویم. قاعده الواحد یعنی اگر شما علتی داشته باشید که بسیط محض 

آورد. خیلی این قاعده ینمی متنوع باشد، علت از جهت واحد جز معلول واحد از خودش پدید هاجهتاشید دارای علتی داشته ب
یی از هامخالفتکند. خوب یمبسیار پراهمیتی است اثرگذار شده در الهیات بالمعنی االخص و در تمام فرایندهای علیت عمل 

ها به لحاظ اینکه تصور صحیحی از این قاعده صورت ینافته، ولی سوی کسانی که متخصص در این فضاها نیستند صورت گر
 نگرفته است. 

یش هاعلتشیا و ای متعدد چه در علوم انسانی چه در علوم تجربی اگر مشاهده بکنید ما مثاًل هادانشاالن فرض کنید در 
گردد این بر یمکنیم دنبال یک علت جدید ینمرا کشف کردیم، اگر یک اتفاق جدیدی بیافتد، این را مستند به همان علت قبلی 

شد از یک چیز با همان جهت واحدی که دارد دو تا چیز متباین سر بزند و صادر بشود یماساس قاعده الواحد است. چون اگر 
را دیگر را هم متحقق بکند. این کار  گفتیم تا حاال این یک حقیقت را پدید آورده من بعد همان یک علت عامل شیءیمخوب 

کنیم می گوییم حتمًا یک عامل جدیدی اینجا شکل گرفته ما چنین چیزی تا حاال نداشتیم. این علت علت شکل گیری ینم
خواهم ینمگردیم این بر اساس قاعده الواحد است من یمچنین معلولی است. در این پدیده نداشتیم دنبال یک علت جدید 

در مباحث  در چینش نظام هستی چه تأثیری گذاشته، هم قلمرو جریانش و هم یش وهااستداللواردش بشوم، واال هم براهین 
 ها را بحث نکردیم یناالهیاتی چه تأثیری گذاشته تا آخر ما 

توانند دو چیز متباین باشند حتمًا باید ینماز جمله قواعدی که در علیت هست قاعده سنخیت است یعنی علت و معلول 
ی خوبی در مسائل و مباحث و آثار فلسفی طرح شده که باید هابحثه معنایی دارد خیلی هم سنخ باشند. این هم سنخی چ
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ی علت غایی هابحثتعقیب بشود. مثاًل ما راجع علت مادی خیلی بحث نکردیم راجع علت صوری خیلی بحث نکردیم خیلی 
 یش مطرح نشد. اهبحثرا طرح نکردیم گرچه فضای کلی و مباحث اجمالی آن را اشاره کردیم ولی خیلی 

یر مباشر. غیی که در مسئله علیت وجود دارد بحث فاعلیت قریب است یعنی فاعل مباشر و هابحثیا فرض کنید یکی از 
شود یک چیز چند فاعل در آن عمل کند می گوییم به نحو عرضی امکان ندارد ولی یمفاعلیتهای طولی است یعنی چند فاعلی 

خواهم بگویم فهرستی از این دست مباحث یمیی است که مطرح نکردیم من فقط هابحثها ینابه نحو طولی امکان پذیر است. 
 داریم که ما واردش نشدیم. 

 حرکت
خواهیم مطرح کنیم به عنوان مسئله پنجم، ما مسئله علیت را پشت سر گذاشتیم به عنوان مسئله پنجم یک یمآنچه االن 

ی هابحثتبینی از شمای کلی موضوع حرکت از نگاه فلسفی است یک مقدار این فضا برای دوستان روشن بشود ممکن است در 
 آتی ما بتوانیم از آن استفاده کنیم. 

 ثابت
شوند یک دسته اشیایی هستند که من این تعبیر را یمببینید از منظر فلسفی اشیا و موجودات عالم به دو دسته تقسیم 

ها می گویند ینابه  وضعیتی هستند یعنی دو وضعیت ندارند یک وضعیت دارند. در اصطالح فلسفیکنم اشیای یکیمبرایشان 
عیتی. مثاًل حاال معنا ندارد اشیای یک وض هاآنگر هیچ گونه تغییر و تحولی در اشیای ثابت، اشیایی که فعلیت محض دارند، دی

یار ضعیف باشد یی کرد، این هیچ فرقی ندارد ممکن است یک چیز بسهابحثشود یمراجع اینکه چه مصادیقی اینگونه هستند 
 ثابت یک وضعیتی.  شود یک شیءیمولی تغییر در آن معنا نداشته باشد. این 

ست. رتباط با نظام هستی آن موردی که مورد اتفاق همه است که یک حقیقت یک وضعیتی هست، خداوند متعال ادر ا
های مختلف فلسفی و کالمی توجه داشته باشید یشهاندیعنی واجب الوجود این چیز مهمی است یعنی در فضاهای الهیاتی در 

رد. خیلی وضعیتی است، تک وضعیتی است در آن تغییر معنا ندا حق سبحانه و تعالی واقعیتی است ثابت و ال یتغیر یعنی یک
خواهیم مثل موجودات دو وضعیتی قرار یمم هبینید خداوند متعال را یمیی که ما در مسائل الهیاتی داریم دقت کنید هانگاه

 بدهیم در آن تغییر و تحول قرار بدهیم. 

د متعال اگر ما چنین کاری انجام بدهیم خداوند این اراده جدید، کنیم خداونیمی عادی و متعارف فکر هانگاهمثاًل در 
خواهد باشد، نه اصاًل یمگیرد اینجوری یمتا حاال این اراده را نکرده حاال این اراده جدید را انجام داده مثاًل این تصمیم جدید را 

از سوی او این کلمه را می گویم کلمه با اینکه های متعارفی که ما داریم پیراسته است، یعنی یتوضعموضوع خداوند کاماًل از 
کنم به دلیل اینکه ممکن است نتوانیم این را سامان بدهیم با خیلی از دریافتهای یمکلمه کاماًل حرفی است ولی یک خرده پرهیز 
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تغییر و تحولی، تغییر متعارفمان، در ارتباط با حق سبحانه و تعالی وضعیت تمام شده است بسته شده تمام. یعنی فکر کنید آنجا 
و تحول نشانه یک نوع ضعف و در واقع نقص است و چون آنجا کمال مطلق است در کمال مطلق تغییر و تحول به هیچ رویی 

ی سابق همان بحث علت غایی هابحثکنیم دیدید در یمی الهیاتی ما راجع حق که مسائل را مطرح هابحثمعنا ندارد. لذا در 
دیدیم خیلی متفاوت است با یمکردیم یمگیزه و علت غایی خداوند وقتی راجع خلقت داشتیم بحث کردیم انیمکه مطرح 

خواهیم به علت غایی برسیم ما موجودات مستکمل یمفضاهای عادی که ما در آن هستیم ما علت غایی ما جدای ازما است، ما 
 هستیم اما خداوند متعال موجود کامل مطلق است. 

ست چرا ای فلسفی عمیق نیاز دارد کسی که کمال مطلق هادقتفعل از ناحیه چنین موجودی به یک لذا اصاًل تحلیل 
کند تا فضایی شما مشاهده کنید یک یمدهد خیلی فرق یمدهد، برای چه چیزی کاری انجام یمبرای چه چیزی فعلی انجام 

نکه مقصدی می گوییم چرا می گوییم برای ایدهد ما یمحقیقتی ناقص مستکمل است، ناقص مستکمل است یک کاری انجام 
دهد یمخواهد به این مقصد برسد و فعلیت پیدا کند لذا این کار را انجام یمرا در نظر گرفته، آن مقصد االن برایش فعلیت ندارد، 

چون کمال  توانیم از جهتی یعنی با فضاهای ما هماهنگ است اما اگر بروید در جانب حق سبحانه و تعالی،یمخیلی راحت 
شود که یک اشاراتی در یمونه خاصی تفسیر گشود، علت غایی او به یممطلق است فعالیت او هم یک گونه خاصی تفسیر 

 جلسه دیروز عرض کردم.

 **؟؟؟

بینید متکثر یمکنید یمگردد از سوی او مسیر تمام شده است. از این سو که نگاه یمها مندمجًا به اراده ذاتی بر ینا*همه 
کنید او در بستر زمان نیست، وضعیت او به لحاظ تمام بسترها یمروید از آن جهت نگاه یماست از آن سو واحد است. یعنی 

م چه تمام شده است. وقتی از این طرف فرض کنید یک مجموعه ای که تصمیمات خودش را گرفته تمام ولی ما اطالع نداری
کنند، یمکنیم امروز این تصمیم را گرفتند، این کار را پیاده یمشود، ما از این سو که نگاه یمه جوری است و هر روز دارد پیاد

 تکنند، ولی آنجا چی هست مسئله تمام شده اسیماینجوری دارند عمل 

 **؟؟؟

تمام در لوح محفوظ دیگر ثبت شده است.  اشهمه*این را مواظب باشید حتی می گویند آن تغییراتی که وجود دارد 
روید باال خود تغییرات هم آنجا ثبت شده یمکنند. ولی وقتی یمتغییرات در لوح اثبات است حتی بداع را در لوح اثبات معنا 

است، یعنی در علم ازلی الهی هیچ گونه تغییرو تحولی اتفاق نخواهد افتاد، این را باید جمع کنیم با اراده الهی، با اراده انسان با 
گیرد نه مسئله او یک فضای دیگری یمکنیم این فضاها شکل یمچون ما خداوند یک موجودی مثل خودمان لحاظ اختیار انسان، 

ها مسئله را پی گرفت در خود روایات هم داریم که خود همین کافی ینادارد باید در واقع در همین مباحث فلسفی و حکمی و 
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ه الصاله و السالم است خداوند ثابت است این ثبات و عدم تغیر خیلی ثابت ال یتغیر است، عین این تعبیر از امام صادق علی
 نکته پراهمیتی است که در الهیات بالمعنی االخص باید لحاظ بشود. 

ات پس ما موجودات و اشیا دو وضعیت دارند یعنی دو شکل هستند گاهی اوقات یک وضعیتی هستند می گوییم موجود
شود چرا گفتند بالفعل یملوم بالفعل محض، بالفعل محض االن مقابلش روشن بشود معها می گوییم موجودات یناثابت، به 

محض، بخشی از موجودات دیگر البته این که عرض کردم فقط بحث خداوند را مطرح کردند چون مورد اتفاق همه است 
یتی است یست که موجود تک وضعمتکلمین، فالسفه همه قبول دارند این قسمت را، ولی فالسفه معتقدند فقط خداوند متعال ن

خواهم چیز زیادی برای شما واضح بشود مثل عقول، ینمما موجود تک وضعیتی فراوانی داریم فرض کنید به ادبیات خودشان 
ا هست یا نیست. یی وجود دارد که آیا تغییرو تحول در اینجهابحثمفارقات عالم عقل، راجع عالم مثال و موجودات عالم مثال 

گیرند یمرا پی  هاکتابی فراوان اگر دوستان یک وقتی هابحثماده که اوج تغییر و تحول از این دست مباحث هست.  در برابر
 تک وضعیتی هستند، یعنی دارای دو وضعیت مختلف نیستند.  شانهمهموجودات ابداعی 

 

 متغیر
چی به ادبیاتی که در فلسفه اعمال و وضعیت هستند، دو وضعیت هستند یعنی درسیم به موجوداتی که دارای یماما 

شود دو وضعیت قوه ای و فعلی دارند. یعنی در یک وضعیتشان قابلیت شدن هستند در یک وضعیتشان خود شدن هستند. یم
بینید اینجور نیست از حالت ثبات به یک وضعیتی یمیک موجودی در نظر بگیرید  یعنی مثاًل شما یک واقعیتی یک شیء

تواند پیدا بکند که این وضعیت دوم به نحو بالقوه ای در یمه االن یک وضعیتی است بعدًا یک وضعیت دیگری برخوردار باشد ن
 دوم  وضعیت اول است. چون اگر بالقوه ای در وضعیت اول نباشد هیچ نسبتی وجود نخواهد داشت بین وضعیت اول و وضعیت

دوم، آن تناسب سنخیت و آن آمادگی است که در وضعیت رود به طرف وضعیت یماز وضعیت اول  علت اینکه این شیء
اول نسبت به وضعیت دوم وجود دارد کلمه بالقوه یعنی آمادگی حالت تحیی حالت آمادگی گاهی اوقات اشیا اینجوری هستند 

فرض کنید توانید بزنید. یماینجا  هامثالدر یک وضعیتشان فقط آمادگی هستند، در یک وضعیت خودشان هستند. شما انواع 
االن ما اینجانشستیم، این یک وضعیت است یک وضعیت دیگر چیست اینکه برویم به دم در، درست است پس حرکت ما یعنی 
آن وضعیتی که ما داریم نسبت به این مسئله یعنی پیش در بودن دو وضعیت دارد یک وضعیت بالقوه ای که اینجا هست در من 

تواند فعلیت پیدا بکند. یعنی اینجا حالت تحیی است حالت قابلیتی است حالت یمدن ها و شرایطی هست که پیش در بویتظرف
امکان شکل گیری است. فعلیت اینجا نیست من وقتی اینجا نشستم پیش در بودن فعلیت ندارد ولی االن اینجا پیش در بودن 

روم آنجا در واقع بودن در کنار در برای من فعلیت توانم این وضعیت بالقوه ای را بالفعل کنم. یعنی بیمحالت بالقوه ای است من 
 پیدا بکند. 
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توانیم بزنیم مثاًل شما می دانید هسته خرما با خود درخت خرما. ما راجع خرما اگر بخواهیم بحث کنیم یم هامثالانواع 
و آمادگی درخت خرما شدن است در یک  می گوییم درخت خرما یک واقعیت دو وضعیتی است، در یک وضعیتش فقط تحیء

گ مثاًل تکه سنگ را بگیرید می گویید آیا در این سنوضعیت فعلیت درخت خرما شدن است. آن وقتی که هنوز مثاًل اگر یک 
کنند. چه تفاوتی است بین هسته خرما یمبالقوه درخت خرما است نه، ولی در هسته خرما این را می گویید یعنی اشیا با هم فرق 

شدن آنجا  های درخت خرمایتظرفو یک تکه سنگ. تفاوتش این است که قوه درخت خرما شده قوه یعنی آمادگی، ظرفیت، 
توانید به این هسته خرما بگویید درخت خرما، درخت خرما به نحو بالقوه با یمنیست ولی اینجا هست. لذا به یک وجهی شما 

تواند بشود درخت خرما با وضعیت دومش، می یموضعیت اولش ولی بعد می گویید همین درخت خرما با وضعیت اولش 
ط خود آقایان فالسفه محکوم به همین قانون هستند. فق شانهمهه ما در عالم ماده داریم گوییم حقایق دو وضعیتی مثاًل اشیایی ک

کنند راجع خود عالم ماده است. این توجه داشته باشید یمآنچه در عالم ماده موجود است موجود تک وضعیتی که مطرح 
 خواهم خیلی واردش بشوم ینم

ضعیت ت ابدایی است یعنی دو وضعیتی نیست اینجور نیست در یک واز نظر حکمت و فلسفه خود عالم ماده جز موجودا
دانند. یمدانند از ناحیه ازل قدیم یمباشد در یک وضعیت به فعلیت برسد اینجوری نیست لذا حکما عالم ماده را چی  اشقوه

ای که متکلمین می گویند فکر ندیشه اشود ولی نه آن یمالبته این قدیم که می گویم با فضای صدرا گفته با حدود زمانی جمع 
ند کنند عالم ماده یک موقعی بود که اصاًل حقیقت نداشت و بقیه دو وضعیتی راجع اصل عالم ماده فالسفه این را قبول نداریم

ی یک وضعیت هوایل دو وضعیتی هستند این دو وضعیت شانهمهمی گویند این امکان پذیر نیست، بله موجودات در عالم ماده 
 وییم بالقوه ای یکی بالفعلی تا اینجا گام بعدی این گام اول برای تبیین هویت حرکت است. را می گ

 تغّیر
کنید که یک وضعیت آن بالقوه یمگام دومی که باید برداریم این است که شما وقتی که با حقایق دو وضعیتی برخورد 

 یر یا تغییر، یعنی همین که شیءوم می گویند تغاز وضعیت اول به وضعیت د است یک وضعیت بالفعل است، این خروج شیء
کند. این تغیر یا تغییر دو یماز وضعیت اول خارج بشود، و به وضعیت دوم برسد این یک مفهوم عام تغیر یا تغییر در آن صدق 

، تغیر یعنی بینیم به دو شکل است، تغیر یعنی چییمسنجیم یمکنیم موارد را یمکنیم بررسی یمجور است ما وقتی احصا 
 قوه ای به طرف حالت بالفعلی، از وضعیت اول به وضعیت دوم. از حالت اول و بال خروج شیء

 تغیر دفعی
گیرد یعنی بدون هیچ فاصله زمانی یماین خروج یعنی این تغیر یا تغییر دو در واقع دو شکل دارد. یک وقتی دفعی صورت 

شود یماز وضعیت اول خارج  بینید نه وقتی شیءیمشود گاهی اوقات یمکند وارد وضعیت دوم یماین وضعیت اول را رها 
خواهد به وضعیت دوم برسد این خروج تدریجی است زمان بر است، اگر دفعی باشد، اسمش را در فلسفه گذاشتند تغیر یم
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غیر دفعی اگر بخواهد مثال زده دفعی، ت رساند تغیریممحتوا را  ترراحتدفعی، تغیرهای دفعی اسامی دیگری هم دارد، ولی این 
کنند. ولی آنکه درحکمت صدرا پذیرفته شده مثاًل اتصال یمی فراوانی مطرح هانمونه بشود جای بحث دارد. در حکمت مشاء

دقت کنید اتصال یک پدیده دفعی است. قبل از اینکه اتصال صورت بگیرد وضعیت اول است یعنی قابلیت اتصال است، خود 
همان لحظه  عیت دوم است، برای اینکه این معنا اتفاق بیافتد زمانبردار نیست دقت کنید نباید بگویید اتصالاتصال چیست وض

انفصال یعنی جدا شدن جدا شدن  گیرد، اتصال یک پدیده دفعی، شما می گوییدیمآخر است، لحظه آخر این اتصال صورت 
 شود، یمیک وضعیت دفعی است یعنی یک حقیقتی است که دفعتًا حاصل 

و  هااتصالرا در نظر بگیرید انواع  هاکتحرتوانید بگویید اگر انواع یمی فراوانی هانمونههمین اتصال و انفصال را 
خواهد به نهایت درجه ضربی برسد که از آن دیگر نیست به لحاظ یمبرایتان روشن خواهد شد مثاًل وقتی یک سیبی  هاانفصال

ها دفعی یناکند آن موقع اتصال یعنی اتصال به آن یعنی شکل گیری پایان آن پدیده یمرنگ آن زیبایی در رنگ زرد را ندارد، افول 
 وم. دوضعیت اول به وضعیت  دفعی است از هاتحولاست در همه چیزها به این شکل است. ببینید ما یک وقتی تغییر و 

 تغیر تدریجی )حرکت(
زمانبر  واز وضعیت اول به سوی وضعیت دوم تدریجی زمانبر است، اگر تدریجی  هاتحولگاهی از اوقات نه تغییر و 

از وضعیت اول به وضعیت دوم به  باشد ما به این تغییر و تحول می گوییم حرکت، تفسیر فلسفی حرکت یعنی این، خروج شیء
از بالقوه به طرف بالفعل این را می گوییم حرکت. پس پدیده  را ببینید می گویند خروجی تدریجی شیء هاکتابشکل تدریجی، 

 حرکت از منظر فلسفی یک چنین نگاهی باید در آن اعمال بشود. 

 امتداد
ک مقدمه یبشود من اینجا  برگردیم گام سوم برداریم اینجا، برای اینکه این گام سوم در تحلیل حرکت در واقع مطرح

 گیرم و آن مقدمه من راجع امتدادهای ثابت است، یم

 امتداد ثابت
امتداد ثابت مثل یک خط یا یک سطح یا یک جسم تعلیمی یک وقت تک بعدی است خط است یک وقت دو بعدی 
است سطح است یک وقت سه بعدی در اصطالح آقایان می گویند جسم تزریق مثاًل جسم ریاضی توخالی باشد هندسی می 

سطح دو بعدی است جسم تعلیمی سه  گویند جسم تعلیمی دارای سه سطح است دارای سه بعد است، خط یک بعدی است
ها سه بعدی هستند. در کره این سه بعدش ینابعدی است. فرض کنید مکعب مربع مخروط استوانه کره سه بعدی است همه 

 حالت بالقوه دارد فرقی با بقیه چیزها دارد. 
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د این خط قابلیت در نظر قرار بدهی شما اگر مثاًل خط را در نظر بگیرید دقیقًا این را مورد توجه قرار بدهید اگر خط را
ه تقسیم را دارد، این چیز واضحی است شما اگر یک خط یک متری در نظر بگیرید همین االن که ما گفتیم یک متری ب

توانید نصفش کنید. باز آن نصفش یمیی تقسیماتی انجام دادیم کار ندارم یک خط یک متری در نظر بگیرید شما هاحساب
توانید نصف کنید، تا کجا یمتوانید نصف کنید. هر یک از آن مقاطع باز یمباز  اشتکهکنید نصف کنید. هر توانید چکار یم

توانید یک تعبیری آقایان فالسفه دارند جای بحث و گفتگو ینماین مسئله ادامه دارد تا بی نهایت، یعنی به چه دلیل چون شما 
نشکن به لحاظ فلسفی  اتم یعنی جز برسیم می گویند جز ال یتجزا یا همان اتم، توانیم به جز نشکنینمبیشتر است می گویند ما 

توانید بگویید این ته کار است نه باز هم قابل تکه شدن است باز هم قابلیت قسمت پذیرفتن است. یک حقیقت امتداد ینمشما 
 شود ینمدار کشدار این کلمه را نگاه کنید قابلیت االن تقسیم ندارد، 

بینید، این خط متشکل یمما یک خط را خط شکنند این است که یمبا آنچه مطرح  هابحثالفی که بین این یک اخت
 گوید اشکال نداردیمشود فیلسوف یمهست از ده هزار نقطه مثاًل، حاال این بحث جدی دارد، با این حال که این حرف زده 

کنیم به آن نقطه آیا نقطه یمنقطه درست شده نقل مکان  ده هزار کنید من بحث دارم با شما می گویم این خط ازیمشما فکر 
یعنی اینجور نیست خود نقطه باز از  کردیم جالب بود آیا امتداد دارد؟یمیک جلسه این را بحث  کشش دارد یا کشش ندارد؟

گویید شکسته شده است. اگر ب چند نقطه تشکیل شده باشد. آیا پدیده امتداد دار است که شما باید بشکنید یا نه خودش شکسته
 شده است شکسته شده، یعنی چی معنایش این است تعبیری دارم می دانم زود می گویم 

دهید امکان ندارد بی نهایت چیز بالفعل بین یمیک تعبیری دارند بین دو حد مشخص شما بی نهایت چیز بالفعل قرار 
شود و آن این است که اگر شما امتداد را نپذیرید چه جور یک امتداد یمدا دو تا متناهی قرار بگیرد افزون بر این اشکال دیگر پی

گیرند یعنی اگر هیچ امتدادی نداشته باشد آن واحد اولیه هیچ امتداد و کشش نداشته باشد چه یماز چیزهای بی امتداد شکل 
شود. یعنی ما یمی جدیدتری در فیزیک دارد طرح هابحثمین االن شود یک امتداد شکل بگیرد. این مسلم نگیرید هیمطور 

شویم یمکنیم بینشان خالی است حرفی در جلسه قبل بحث کردیم، بر اساس مباحث فلسفی وقتی ما اصاله وجود قائل یمگمان 
 فرجه و شکاف وجودی بی معنا است. 

ی خاصی هابحثها یناها یدانمیه مثل دهد که مسائل باید به گونه دیگری باشد همین االن عرض کردم نظریماین نشان 
شود خألیی که قباًل یمبینیم اینجور است انواع مواد ماده تاریک روشن انواع چیزها دارد گفته یمخیلی وارد نیستم نگاه فلسفی 

ولی کردیم از نظر فلسفی خأل وجودی بی معناست فقط تنوع در بروزها و ظهورها هست فقط تنوع و گوناگونی است یمفکر 
حاال این جای مطالعه فیزیکی دارد یعنی یک چیزی اگر شنیدیم مثاًل گفتیم این فضا خودمان هم می دانیم می گوییم ممکن 

وجودی باشد تمام تواند در نظام هستی خألینمگوید یمگوید یماست پنج سال دیگر حرف عوض بشود. فلسفه یک چیزی 
سیدیم ای بسا دانش ما بیشتر بشود ابعاد دیگری از فضاها به دست بیاید اندیشه ما شد. حاال به لحاظ ماده ما االن اینجوری ر
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ها خوب یناخواهم شما به نتیجه برسید، راجع ینمتغییر کند. یعنی فکر نکنید بینش فضاها خالی محض است، توجه کردید 
 آید یماست است انسان تأمل کند فکر کند چه حالتی و چه وضعیتی به دست 

ها معتقد هستند این کشش و امتدادی داریم متشکل از ده هزار نقطه نیست اگر واقعًا شما نشان بدهید یناصورت  در هر
آن  کنم به آن ده هزار تا یعنی آن یکی از ده هزار تا را بگیر همان یکی باز بحث امتداد در آن مطرح است، حاالیممن نقل کالم 

م، کششی قابل قسمت است نگاه کنید کلمه را قابلیت تقسیم نه فعلیت تقسی یکی قابل قسمت است می گوییم بله پس یک
این بحثی  قابلیت تقسیم. درست است، خوب قابلیت تقسیم این قابلیت تقسیم که مطرح شد، قابلیت تقسیم باز قابلیت تقسیم،

حاضر باشند. اگر قرار  ر کالسی بعدی ما پیگیری خواهد شد که دوستان دهابحثکنیم در صورتی یمکه االن داریم مطرح 
شود اگر یک وقتی ذهن ما یمشود دانشگاه کی شروع یمشود موقع ظهر چکار کنیم فردا چی یمباشد االن فکر کنید امروز چی 

چیست.  هابحثگوید این یمبرود در این فضا تا بخواهد برگردد یک حجم وسیعی از بحث خارج شده بعد می گویید فالنی چی 
 ردیم به بحث خودمان شویم و جلو خواهیم رفت. برگیمر اگر آمدیم همراه سلسله وا

شود نصف کرد، آن نصف هم یمشود نصفش کرد آن صف یمیک امتداد ساده مثل یک خط را اگر در نظر بگیرید 
یت قسمت، شود نصف کرد تا کجا این مهم است این که می گوییم قابلیت قسمت تا بی نهایت بحث قابلیت است نه فعلیم

ها درست کردند اشکاالتی که یبعضاشکاالتی که بعدًا در بحث حرکت  ها را توجه کنید خیلی ازینابحث فعلیت نیست اگر 
شود. اینجا ما یک ینمها آوردند حل و فصل خیلی از مشکالت کار همین جا است تفکیک بین بالقوه و بالفعل ینازنون و امثال 

وییم یک کاماًل انقسام بالقوه است االن قسمتی ندارد یک واحد است یک واحدی است که می گ چیز محدود داریم انقسام آن
شود در واقع یک امتداد ثابت یا خود سطح، خود سطح یممتری است قابلیت قسمت تا بی نهایت را دارد. درست است این را 

ایت را دارد یمی قابلیت قسمت از سه منظر تا بی نهمی دانید در دو جهت قابلیت قسمت تا بی نهایت را دارد. یا یک جسم تعل
 های ثابت شده است. یتوضعها ینا

 امتداد سیال
شود حرکت یک امتداد است، منتها ظرافتی که در مسئله حرکت یمرویم در بحث آنچه به عنوان حرکت مطرح یمحاال 

خواهید یمشود از جهتی یعنی اگر شما یمشوار وجود دارد این است که امتداد ثابت نیست امتداد سیال است خیلی بحث د
حقیقت حرکت را از منظر فلسفی توجه کنید باید آن را یک حقیقت کشدار حساب کنید. امتداد است یعنی چی، یعنی قابلیت 
قسمت دارد، شما مثاًل من داخل پرانتز این نکته را بگویم ما بحث زمان را که مطرح کردیم زمان مقدار حرکت است. یعنی زمان 

حرکت معنا دارد، ما وقتی حرکت را معنا کردیم زمان هم همانجا معنا دارد نگاه کنید شما یک حرکت یک تأییدیه است که در کنار 
شود دو نصفش کرد، هر یک از یمحرکت ما از اینجا تا کنار در، آیا این قابل قسمت است می گوییم بله گیرید مثالً یمدر نظر 

ها باز قابل قسمت است بله، همینجور تا بی ینا، هر یک از گوید بله دونصفش کردیمشود دو نصف کرد یماین دو نصف 
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روم به طرف در یک واقعیت امتداد دار و کشدار است یک حقیقت یمشوم یمحرکت من وقتی از اینجا بلند  نهایت. یعنی این
 است نه اینکه از نقطه نقطه تشکیل شده باشد، 

آید یعنی یمخورد و بعد مشکالتی مثل طفره اینجا پیش یم گوید اگر اینجوری باشد اواًل وحدتش به همیمفیلسوف 
شود یمالی خبه لحاظ قانون علیت دارد یعنی وسط کان  هاجهشیی را شما باید قائل بشوید و مشکالتی که این هاجهشیک 

ل است یعنی شما این محاشما پیش از اینجا که هستید ناگهان باید در نقطه بعدی باشید، این وسط را باید چکار کنید منها بکنی 
کنی اینجور نیست اینجا یک نقطه باشد یمکنی تمام این ظرف را پر یمهمه این ظرف را پر کردی، از اینجا تا آنجا وقتی حرکت 

خالی بشود  هاوسطو بعد نقطه بعدی یعنی پرش صورت بگیرد بعد نقطه بعدی بعد نقطه بعدی این اساسًا به این معنا است این 
کنم یعنی این یک واقعیت است یک حقیقت است اگر ما بخواهیم حرکت را بفهمیم یمکه من کل این فضا تا آنجا را پر در حالی

توانیم این فضا را یمباید این امتداد این واقعیت واحد سیال، واقعیت یگانه مستمر، باید این نکته را دریابیم و متوجه بشویم کی 
 ا بی نهایت. بفهمیم همان بحث قابلیت انقسام ت

ین االن در وقتی می گویید قابلیت انقسام تا بی نهایت دارد یعنی تکه تکه نیست یکسره است اگر تکه تکه باشد نه هم
یعنی باالخره شما  هاتکهکنیم چون یمگوید ما نقل کالم یمشود اگر هم کسی این را یموضعیت فعلی به پانصد تکه تقسیم 

افتد عرض خواهم کرد اگر نگاه یما قبول کنید. اگر امتداد در بستر زمان را قبول کردید اتفاقات عجیبی باید امتداد در بستر زمان ر
آیید. یعنی اصاًل بحث زمان اینجوری است برخالف امتدادهای سه گانه دیگر یمکنید کان از دامنه عدم مستمرًا به طرف وجود 

ه طرف اد سیال است این سیالیت از عدم به طرف وجود و از وجود بطول و عرض و عمق که امتدادهای ثابت است، این امتد
  عدم است یک چنین وضعیتی دارد.

عنی در وجود یی نیاز دارد. اگر در این بستر فکر کنید یهامؤلفهحرکت شناخت موضوع حرکت به چنین مقومها و  مسئله
ز بعدی فعلیت جز قبلی است و خود این جوه است هر رسیم هر جز بعدی البته جز بالقیمواحد مستمر فکر کنید این چیزها 

القوه محض بجز که فعلیت جز قبلی است قوت برای جز بعدی. مثاًل اگر حرکت از اینجا تا دم در را مالحظه بکنیم یک وضعیت 
علیت محض نسبت شود فیمداریم که اینجاست، یعنی هیچ اتفاقی نیفتاده ولی من قابلیت رفتن به آنجا دارم، پیش در رسیدم آن 

دی قوت، به این حرکت اما هر مقطعی که این وسط وجود دارد هر مقطع دو حالت دارد نسبت به قبلی فعلیت است نسبت به بع
کند. چون وقتی شما گفتید بالقوه و بالفعل، دو چیزی که نسبت به همدیگر شکاف داشته یماین همان پیوند این واقعیت را برقرار 

 عنا است. لفعل معنا ندارد یعنی یک واحد مستمر است، یک حقیقت کشدار است واال تصور قوه و فعل بی مباشند بالقوه و با

گیرید با وضعیت بالفعل این یک واحدی است یمکنید وضعیت بالقوه ای آن را در نظر یمشما یک درخت که مالحظه 
از هسته خرما تا بشود یک درخت کامل خرما این کشد یمکشید چندین سال طول یمرسد چند سال طول یمکه تا به آنجا 
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حرکت یعنی تغییر تدریجی از هسته خرما تا خود درخت خرما است یک واحد ممتد کشدار استنه اینکه از تکه تکه درست شده 
 باشد یک واقعیت ممتد است لذا ما به این می گوییم در واقع حرکت 

 حرکت؛ توسطی یا قطعی
طی به حرکت ض کنم یک نگاهی ابن سینا دارد در ارتباط با حرکت که معروف شده به نگاه توسالبته فقط داخل پرانتز عر

قسیم حرکت تیک نگاه صدرالمتألهین دارد معروف شده به نگاه قطعی به حرکت لذا حرکت را می گویند یا توسطی یا قطعی. این 
کند وقتی صدر یمکند به نحو توسطی تفسیر یمفسیر نیست، دو تا نظریه در باب حرکت است. یعنی ابن سینا وقتی حرکت را ت

 ماند یمکند به نحو قطعی یک توضیح خیلی کوتاه راجع این بگویم رمز اصلی را بگویم ولی تفاسیرش یمالمتألهین تفسیر 

یی که تازه کردیم نقطه هابحثبیند آن ینمنگاه ابن سینا به حرکت به شکل نقطه سیال است دقت کنید از ابن سینا امتداد 
روید شما یک نقطه سیال دارید. پدیده حرکت همین نقطه سیال است. ولی یمشوید یمگوید وقتی شما از اینجا بلند یمسیال 

گوید از اینجا از وضعیت اینجا تا یمبیند. صدرا یمه شکل امتداد گوید قطع یعنی پیمودن صدرا حرکت را بیمصدر المتألهین 
ی زیادی هادامنهکند بله خطی که یما یک حقیقت به هم پیوسته تدریجی است. یعنی صدرا مثل یک خط نگاهش وضعیت آنج

ک نگاه در کسب عدم است دامنه زیادی هنوز نیامده مثل عالمه طباطبایی گفتند اگر خوب دقت کنید این دو نگاه مختلف ی
گوید حرکت یک نقطه سیال است یمطول تاریخ شکل گرفته ابن سینا است. عالمه این اعتقاد را دارد در هر صورت این دعوا در 

بیند منتها چه امتادی امتاد سیال یعنی امتدادی به تعبیر یمبیند ولی صدر المتألهین هویت امتدادی ینمیعنی هویتش را امتدادی 
ت یعنی پایدار هستند این امتداد امتداد ناپایدار اسدارد ثبات ندارد امتداد ناپایدار، آن امتدادها امتداد ها غیر قار یعنی قرار نینا

گوید قابلیت تقسیم دارد از منظر جناب ابن سینا بحث قابلیت تقسیم قابل طرح یمحرکت را یک حقیقت لحاظ می کندو لذا 
 نیست یک نقطه است و نقطه قابلیت تقسیم ندارد. 

 ابتدا و انتهای حرکت
یا یک حرکت ابتدا آرکت مطرح است این است آیا حرکت ابتدا و انتها دارد یا ندارد. یی که در ارتباط با حهابحثاز جمله 

ر این جمالت توجه کنید و انتها دارد یا ندارد. توجه بفرمایید ما اول بحث را روی یک خط پیاده کنیم آیا خط ابتدا و انتها دارد. د
یشتر دوستان و تیزی بیشتر دوستان و بدار به التفات خواهیم خالصه عرض کنیم یک مقیمرا  هابحثچون حجم وسیعی از 

 اعمال توجه بیشتر دوستان هم نیاز دارد، 

یک خط را شما نگاه کنید آیا ابتدا و انتها دارد فالسفه می گویند از یک منظر بله از یک منظر نه از چه منظر ابتدا و انتها 
توانی. یعنی چی یعنی از جهت واحد امتداد ینماشد نشان بدهی خواهید ابتدای خط را که از جنس خود خط بیمندارد، شما 

دار خط یعنی یک جهتی است امتداد از یک بعدی است، امتداد در یک بعد است. اگر شما بخواهید در یک خط یک تکه اولش 
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باز قابلیت چیست تقسیم  این است واقعًا تکه ای از خط باشد پیدا بکنید این امکان پذیر نیست، در همان تکه ای که پیدا کردید
توانید به ابتدای خط چه از ینمگوید باشد، همان خیلی کوچک باز قابلیت قسمت دارد، پس شما یمشدن دارد. خیلی کوچک 

توانید برسید. ولی خط از یک منظر ابتدا و انتها دارد و آن از طبیعت ینمخط باشید برسید چنانچه به انتهای خط از این منظر هم 
 دش غیر خو

یا خط آخیلی فالسفه از این بحث استفاده کرده از طبیعت غیر خط نگاه کنید شما وقتی یک خط محدود داشته باشید 
توانید بگویید یک نقطه این طرف دارید یک نقطه آن طرف. می دانید نقطه پایان خط است. باالخره ینممحدود داشته باشید 

نید برسم به از آن منظر که بروید در خط و بخواهید قسمت ک منظر پایان ندارد؟وقتی خط محدود باشد پایان دارد بله از چه 
همین  جانب این طرفی آن امکان پذیر نیست. باالخره بحث مهمی است مشکالتی که زنون در بحث حرکت پیش آورده به خاطر

اینکه ایشان بین بالقوه و بالفعل خلط ت، بی نهایت این مقاطع وجود دارد این به دلیل گوید مقاطع طی شدنی نیسیمنکته است 
اندیشد یمشود خیلی واضح است آنی که ایشان یمکرده آن که ما بالفعل داریم یک امر واحد کشدار محدود نیم متری درجا 

د شویمیت مگر خواهی بروی، بی نهایمکرد بی نهایت اینجا وجود دارد کجا  کند وقتی بالفعل لحاظیمرا بالفعل لحاظ  هاآن
به او داده  یی است که ارسطوهاجوابطی کرد. آن بی نهایت بالقوه است نه بالفعل، وضعیت بالفعل یک امر کشدار است این 

باالخره  این در واقع یک حقیقت کشدار واحد است تقسیماتی که می گویید بالقوه است شما اگر یک خط محدود داشته باشید،
 ارد، نقطه چیزی جز پایان خط نیست، هم از این طرف هم از آن طرف پایانه د

خواهید ابتدا و انتها برای خط درست بکنید به حسب طبیعت غیر از خط امکان پذیر است جمله را دقت کنید یماگر 
هیت پایان طبیعتی غیر از خط، طبیعت غیر خط اینجا چیست نقطه، صدرا از این بحث در وجود و ماهیت استفاده کرد، دیگر ما

م ولی پایان واقعیت است و طبیعتش غیر از طبیعت وجود است. اگر بگوییم ماهیت خود وجود است خوب تماوجود است، 
گوید نسبت وجود و یمنشده بحث هنوز ادامه دارد. صدرا در جلد شش صفحه شصت و چهار آنجا این بحث را مطرح کرده 

ت ست واقعیت خارجی است ولی بله پایان خط اسماهیت مثل نسبت خط ونقطه است، خط و نقطه من در ذهنم نقطه درست ا
ب چیز پذیرد. به حسینمودش پایان خگوید یک طبیعت به حسب یماز آن طبیعت خط نیست طبیعتی متفاوت است ایشان 

خواهید پایان خط را مطرح کنید باید یمه حسب طبیعت خطیت پایان ندارد. شما اگر پذیرد. خط را نگاه کنید بیمدیگر پایان 
 چی بگویید باید طبیعت دیگر رامطرح کنید در واقع نقطه، 

گوید در چنین وضعیتی خود خط اقتضای پایان خودش را ندارد یک چیز یممن داخل پرانتز یک چیزی بگویم، ایشان 
خواهد یک حد زننده ای یما داشته باشیم یک حادی گوید هر چیز محدودی میمدیگری باید بیاید این کار را بکند. لذا ایشان 

خواهد، ولی اگر چیزی به حسب طبیعت خودش باشد یعنی محدود نیست، نامحدود است. در روایت یا حاد کل محدود یم
 نگاه کنید اگر خداوند محدود باشد چون آن محدودیت او طبیعتی غیر از طبیعت خودش است باید یک امر دیگری بیاید اقتضای

کند طبیعت ینماین حد را بکند خیلی چیز عجیبی اینجا نهفته شده است یعنی هیچ چیزی به حسب ذات خودش اقتضای پایان 
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بینید یمخواهد بی پایان باشد. اگر یک حقیقتی باشد که بی پایانی راجع او معنا داشته باشد. اگر چنین طبیعتی یمخودش 
 کند. این داخل پرانتز بود. یممحدود است عامل دیگری دارد این کار را 

گوید خط به حسب طبیعت خط نباید تمام بشود. یک یمکنید ایشان دقیقًا همین مثال را زده یماگر یک خط را توجه 
خواهد که طبیعت دیگری را در آن ایجاد یمچیز دیگر مثاًل انسان باید ولش کند این ادامه دادن خط را ول کند، یک عامل دیگری 

  ن نقطه غیر از خط است. نقطه یک حقیقت واقعی بی امتداد است. حاال مثال است برگردیم به بحث خودمان.بکند چو

توانید بگویید یمتوانید بگویید دارد یمبکنم اول و آخر دارد یا ندارد  سؤالاگر خطی را شما در نظر بگیرید من از شما 
طی غیر متناهی خول و آخر ندارد، به هیچ منظر اول و آخر ندارد اگر یک ندارد. یک نکته دیگر اگر خط نامحدود باشد چی دیگر ا

رویم در بحث حرکت آیا حرکت اول و آخر دارد یا یمباشد به هیچ منظر اول و آخر نخواهد داشت. این را داشته باشید از اینجا 
 دار حرکت. ان عجین هم هستند یعنی زمان تعین حرکت است مقحرکت که می گویم حرکت وزم ندارد؟

کنید، راجع  رسیدیم به حرکت یک وقتی شما می گویید این حرکت آیا ابتدا و انتها دارد یا ندارد. این جمالت من توجه
شود. محدودش یمشود، یا حرکت محدود و متناهی فرض یمخواهید بحث کنید یا حرکت غیر متناهی فرض یمحرکت اگر 

گفتند حرکت ستارگان و افالک یمحث کردند که داریم یا نداریم، حکمای قدیم کنیم حرکت غیرمتناهی بیمکه ما مراجعه 
ها، اگر این ثابت یناها نبود از آنجا آغاز شد یناغیرمتناهی است برایش آغاز قائل نبودند االن می گویند انفجار بزرگ مدارها و 

ی عقلی آنچنانی پشتش نبود بیشتر هابحثها ینان وچکردند این دیدگاه نادرست خواهد بود. یمبشود این دیدگاهی که مطرح 
 ه بحث خودمان کردند. برگردیم بیممطرح  هابحثاهی که به این ها داشتند و آن نگیناگشت به دانش نجومی که یمبر 

دا و انتها دارد یا آیا ابت اگر حرکت غیر متناهی باشد آیا ابتدا و انتها دارد یا ابتدا و انتها ندارد یک، اگر حرکت متناهی باشد
توانیم بگوییم هم ابتدا و انتها دارد هم ابتدا و انتها یمکحرکت محدود ما مثل خط چه جور بحث کردیم در ارتباط با ی ندارد؟

بریم. یک چیز افزوده دارد که افزوده را عرض خواهم کرد، حرکت ابتدا و انتها از جنس یمندارد، هر دو جمله را اینجا به کار 
دهیم حرکت باشد و بگویید آغاز این حرکت است امکان پذیر نیست چنین چیزی، چون یمندارد. یعنی یک تکه نشان  خودش

توانی نشان بدهی نه پایانش ولی آیا حرکت محدود ابتدا یمتوانی نشان بدهی نه آغازش ینمطبیعتش امتدادی است پایانش هم 
تهای حرکت آنجایی که قوه محض است وآنجا که فعل محض است این ابتدا و انو انتها از طبیعت غیرخودش را دارد بله مثاًل 

است ولی قوه در طبیعت حرکت نیست، فعل در طبیعت حرکت نیست، شما قوه محض داشته باشید حرکت ندارید فعل محض 
بتدا و ت می رسدپس اداشته باشید حرکت ندارید. همیشه ابتدا و انتهای یک حرکت همین قوه و فعل است، که از طبیعت حرک

 انتها دارد اما نه از طبیعت حرکت یک چیزی در بحث حرکت است که در خط نیست. این معنا ببینید 

ما یک معنا در حرکت داریم به نام جهت داری اگر از این منظر در نظر بگیریم باز هم ابتدا و انتها دارد می گوییم جهتش 
این سویی یعنی ابتدایش این طرف است، انتهایش آن طرف است. یعنی رویکرد جهت را اگر ابتدا و انتها به لحاظ رویکرد جهت 
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این مسئله معنا دارد می گوییم این اولش است آن آخرش است آخرش آنی استکه خط نیست ولی در حرکت حرکت در مثالً 
خواهد توجه یمخواهم اول و آخر به عنوان قوه و فعل، خود جهت را ینمحرکت به سوی اوست. ابتدایش چیست از اواست، 

نهایت بروید اگر قبول داشته بدهم چون حرکت جهتدار است اگر شما بروید در چی در یک حرکت بی نهایت، اگر در حرکت بی 
کنم در اصل عالم ماده که یمباشیم و پذیرفته باشیم اگر در حرکت بی نهایت اگر ما برویم صدرا یک تصویری دارد که عرض 

 توضیحش اگر یادم باشد مطرح خواهم کرد، 

انتها دارد از  اگر حرکت را بی نهایت فرض کنیم، فقط از یک منظر در آن ابتدا و انتها است و آن چیست جهت. نه ابتدا و
یی هاحثبجنس حرکت نه ابتدا و انتها دارد از طبیعت غیر حرکت چون اول و آخر ندارد، چون بی نهایت فرض شده است. این 

یش حرکت جوهری هابحثدهیم تأثیرگذار است. مثاًل صدرا یکی از یمدامه توضیح که مطرح کردیم در انواع حرکاتی که در ا
نی است پایان حرکت جوهری ما کجاست، آغاز حرکت جوهری ما به چه شکل است، این مقاطع جهت داری آن تببین بشود یع

 شود.یمشود و اعمال یمبه تدریج در مصادیق و مواردش پیاده  هابحثاین 

 **؟؟؟

کنید در فضای یمدهیم. اصاًل ندارد. به دلیل قوه و فعلی نسبی که اینجا مالحظه یمرکت جوهری توضیح *راجع ح
گویید آن فعل این است می گویید این فعل آن است جهت داری در ذات حرکت ینمسنجید یمنسبیت شما این دو تا که نسبیت 

توانید از این طرف بروید از آن طرف بروید. ولی در ارتباط یمد بگویید توانیینمنهفته شده بعد به یک امتداد ثابت و پایدار این 
بینید این بالقوه است آن بالفعل است. یعنی یمکنید یمبا حرکت وقتی بی پایان باشد، شما وقتی اجزای بالقوه با همدیگر بررسی 

کردیم بی نهایت باشد، یک وقت می گوییم  ه ندارد چون فرضدهد، بله اول و آخر به لحاظ قویمجهت حرکت را به شما نشان 
کنید اول ندارد استدالل عقلی کردیم اول ندارد یمما به ته آن نرسیدیم این یک بحث است یک وقت ندارد، فرض کنید استدالل 

 ری کهآخر ندارد، طبیعتًا اول و آخر از این منظر هم نخواهد داشت. یک بحث دیگری که در موضوع حرکت یعنی مطلب دیگ
 باید بگوییم و خیلی اثرگذاشت در مباحث این آقایان بحث مسافت حرکت است.

 **؟؟؟

همین جا فرض کن در وسط *این اشکال ندارد ببینید شما همیشه یک چیز بی نهایت اگر تقسیم کردید از یک جا مثالً 
شود که به یمدو سلسله بی نهایت درست زمان باشیم این معنا ندارد البته وسط گفتن بی معنا است از همین جا اگر قطع بکنیم 

شود. یکی از جانب ماضی یکی از جانب آینده اشکال ندارد فقط یک بحثی است آیا تقسیم کردن بی نهایت اشکال یماینجا ختم 
قطع  ندارد آیا کمی و زیادی در آن معنا دارد، کمی و زیادی در آن معنا ندارد واال یک خط غیر متناهی وسطش را قیچی بیاورم

رود ولی خط دست من هست، فرض کنید یمدانم تا کجا ینمرود آن طرفش یمدانم تا کجا ینمکنم اشکال ندارد این طرفش 
قیچی بردارم و خط را قطع کنم، خط قطع شده تکه شده نصف هم مواظب باشید منظور ما از نصف نصف اصطالحی نیست 
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مساوی منظورم نیست، یعنی تکه کردن شما هر چه تکه کنی باز هم  تکه کردن، منظور نصف یعنی کاماًل نصف هم باشند
 توانی تکه کنی همینطور ادامه دارد بی نهایت همینجوری است. یمرا  هاتکهتوانی تکه کنی هر یک از یم

می فقط مسئله ای که وجود دارد این است که بی نهایت به دلیل وضعیت بی نهایتی آن مثل وضعیت متناهی بحث ک
م کدی و امثاله دیگر در آن مطرح نیست، جالب است یعنی شگفت انگیز است در مسئله بی نهایت، از یک جهت داری زیا

شود یک فضای در واقع ینمشود هر چه اضافه کنی چیزی اضافه ینمشود هر چه کم کنی کم ینمکنی ولی از یک جهت کم یم
 تحتی آنجا وجود دارد. 

 مسافت حرکت
خواهیم بحث کنیم راجع مسافت حرکت است، مسافت حرکت یمسافت، بحث آخریکه راجع حرکت برگردیم به بحث م

گیریم از نظر فلسفی مسافت هر کس عبارت است یمیعنی آن چیزی که مسافت که می گوییم یک خیابان در نظر  یعنی چی؟
القوه ای و این وضعیت خود این وضعیت ب گیرد، یعنییماز چیزی که این خروج از بالقوه به طرف بالفعل در آن بستر انجام 

گیرد هر چیزی که وضعیت بالقوه ای، وضعیت بالفعلی و این خروج از وضعیت بالقوه به یمبالفعلی و این خروج در او صورت 
 طرف وضعیت بالفعل در او صورت بگیرد آن را می گوییم مسافت حرکت 

ست کیف افت حرکت قبول داشتند این چهار چیز چیست، یکی کیف تا قبل از صدر المتألهین چهار چیز را به عنوان مسا
های یفکف است محسوس داریم انواع چیزها در ارتباط با کی هارنگها، همین یفکی جدی برای هامثال، یکی از هارنگیعنی 

یا چشیدنی است مثل  هارنگنی است مثل های محسوس داریم یا دیدیفکنفسانی داریم که مجرد هستند مثل غ، شادی و 
ک به حسب موارد مفصل می شودبحث کیف خیلی در واقع، کیف یعنی چگونگی، از این فضای لغوی آوردند در ی هاطعم

 است یک چیزهای دیگر است،  هاطعماست،  هارنگفضای اصطالحی استفاده کردند. یکی از چیزهایش بحث 

شود مسافت یمشود مسافت حرکت، یعنی چی کیف یمیف شود که حرکت راه دارد یعنی کیمخوب در کیف گفته 
گیرد، یمشود مسافت حرکت یعنی حالت بالقوه ای و بالفعلی و این خروج تدریجی در آن انجام یمحرکت یعنی چی یک رنگ 

الی یا از عرسد به رنگ زردی خیلی ناب و یمکند تا یمکنید از رنگ سبز خیلی تند که شروع یممثاًل شما یک سیب که نگاه 
داشته باشید ربطی به  شود، این توجهیمرسد به آنجا که منتهی یمکند تا به رنگ قرمزی خیلی زیبا یمیک رنگ خاص شروع 

ها ندارد باالخره یک چیزی در خارج هست که یناکنند که رنگ هست یا نیست ربطی به یمیی که فیزیکدانان مطرح هابحث
 ها قطعًا در خارج باید با همدیگر متفاوت باشند. یناکند و یمد زردی، قرمزی، سبزی پیدا کند نمویمدر ما نمود چی پیدا 

ی معرفت شناسی همین را جز هابحثعالمه طباطبایی در آثارش این بحث را مطرح کرده خود فیزیکدانان متأسفانه در 
گوید یمفهمیم اگر اینجوری است عالمه یم مباحثی آوردند فرض کنید معلوم نیست که آنچه در خارج است این باشد که ما

خود شما از چه راهی به اینجا رسیدید که رنگ در خارج نیست. از حواس استفاده کردید یا از راههای دیگر استفاده کردید، اگر 
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تجربی داری  یی هر چه بگویی از روشهاراهتواند ما را به خارج ارتباط بدهد و این علم نامعتبر باشد شما از چه ینمحواس 
کنم از روش یمکنم که روش عقلی نداشتید یا از روش تجربی استفاده یمکنی. یا باید بگویی از روش عقلی استفاده یماستفاده 

خواهی خیلی جدی یمتوانی از روش تجربی نامعتبر استفاده بکنی برای قضاوت در چیزی که یمکنید شما یمتجربی استفاده 
توانید این فضا را یعنی بحثی که ینمتند، این مسئله را، اگر جدی است پس به این معنا است شما بگیری و چقدر جدی گرف

تواند اعتبار معرفت شناختی داشته باشد. چون ما از طریق ینمتوانید به معنای این بگیرد پس حواس ما ینمکنند یممطرح 
در علوم حسی باید  هاحوزهی دیگری پیاده کنید در حوزه معرفت شناسی در هاداستانرا فهمیدیم پس یک  هانکتهحواس این 

یک بحث دیگری یعنی مراتب حس را باید توضیح بدهیم دخالت عقل را باید توضیح بدهیم مراتب متعددی از معارف چند 
جوری نیست این به شکل ابر  بینی اینیمگوید این که شما یکسره یمکند یمآید قضاوت یم اشهمهها یهالسطحی داریم این 

یش هم خالی نیست به لحاظ یک جور بروز حالت ابری نشان هاوسطاست، ولی ابر خیلی فشرده است بعضی می گویند نه آن 
خواهم بگویم مواظب باشیم یک چیزی شنیدیم آقایان می گویند رنگ در خارج وجود ندارد تمام شد، یمدهد از این منظر، یم

با چی به این رسیدند که در خارج رنگ  هاآنبینیم رنگ در خارج وجود ندارد پس به چی اعتماد بکنیم. یمما این همه رنگ 
 نیست اگر او اعتبار دارد از روش تجربی استفاده کرده آن هم روش تجربی است

 **؟؟؟

 *نوکانتی یعنی چی، روش حسی و تجربی را

 **؟؟؟

کند، یمتوجه کنیم بومی بشود، بله کانتی این بحث را م را کامالً خواهم بگویم همان حرفهای مهیم*در هر صورت 
یی که می گوییم می هادادهفهمیم، توجه کنید. خود این یمها از کجا یناخواهم بگویم خود یمساختارهایی که ما داریم من 

 وی بگویی معرفتسد که آنجا تسلیم بشگوییم شرایط بر ما، این شرایط از کجا فهمیدیم خود این شرایط باالخره به جایی باید بر

 **؟؟

ی معرفت هابحثها ینای بعدی توجه کنید، هانقطهکنند با یم*صرف نیستند چه فرقی است بین نقطه ای اولی که قبول 
شود، راجع ادراکشناسی فلسفی بحث خواهیم کرد. ببینید یک وقت راجع کیف مطرح یمشناسی است یک طرحی دارد داده 

تواند یمشود بستر حرکت مسافت حرکت یک وقتی راجع کم یعنی یک مقوله دیگری که یعنی مسافت حرکت یمن شود اییم
بینید از یک سانتی متری به ده متری امتداد پیدا یمها. یک گیاه ینای متعدد و امثال هااندازهباشد کم، کم یعنی این امتدادها مثل 

عنی مسافت حرکت کم است یک نوعش وضع است، وضع یعنی نسبتی که یک کرده این یک نوع حرکت است حرکت در کم، ی
 کند. یمبا اشیای پیرامونی خودش پیدا  شیء
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رکتی دارد مثاًل اگر شما یک جایی نشستید وقتی حرکت دورانی داشته باشی، حرکت در واقع نقلی انتقالی نداری ولی ح
پیرامونی دارد تغییر  با اشیاء کند یعنی نسبت این شیءیمدارد تغییر  اتفاق می افتدو آن حرکت در مقوله وضع است، یعنی وضع

ین یعنی چی بستر مکان یعنی ما ین مقوله حرکت است حرکت در عین است، حرکت در عترراحتکند. یک مقوله دیگر که یم
گیریم یمن ما اغلب آن کف زمیاز اینجا بلند بشویم به کجا برویم پیش در بایستیم اینجا عرض کردند مکان چیست، مکان را 

این مقدار حجمی است که  را پوشش داده تا آنجا، یعنی مکان حقیقی شیء ولی مکان را می گویند مقدار حجمی که این شیء
شود یمین اانسان پوشش داده که از اینجا بلند بشود برود تا پیش در کل این حجم را می گوییم در واقع مسافت حرکت عینی 

 در نظر بگیریم.  شود آن مکان و مسافتی که برای این شیءیمعین این 

ان را قبول تا قبل از صدر المتألهین این چهار مدل از حرکت یعنی چهار نوع مسافت را قبول داشتند یعنی حرکت در مک
کند یمرسد، ولی حرکت در کم یعنی کمیت آن تغییر یمین حرکت که می گوییم همین به ذهن ترآسانکردند، حرکت که یم

کند این یمکند، حرکت در وضع یعنی وضعیتش ونسبتش با اشیای پیرامونی تغییر یمحرکت در کیف، یعنی کیفیت آن تغییر 
ری یعنی یعنی حرکت جوه ءدانستند، حرکت در ذات شییمرا محال  یعنی پیش از صدرا حرکت در ذات شیء هاآنچهار تا و 
ه اینکه یی برای این بحث داشتند نهااستداللگفتند نشدنی است یما ربه حسب ذاتش تغییر بپذیرد و تحول بپذیرد، این  یک شیء

 گفتند این در واقع امکان پذیر نیست یمکردند یمیی را مطرح هااستداللمتوجه نبودند متوجه بحث بودند  هاآن

ه تنها ده، مثل اصالت وجود مثل تشکیک در وجود به اینجا رسیده حرکت در جوهر نصدرا بر اساس مبانی که مطرح کر
 تغییر نکند ظواهر شیء ی دیگر وابسته به حرکت در جوهر است. یعنی تا شما بنیاد شیءهاحرکتممکن است بلکه اتفاقًا همه 

ین دلیلی که جناب صدر المتألهین برای حرکت ترمهمکند. لذا ینمها باشد تغییر یناکه همان کمیت و کیفیت و وضع و امثال 
ند وقتی اعراض یعنی کمیت، کیفیت، ی یک جوهر هستهادامنهاست یعنی اعراض  هادامنهآورد همین تغیرهای در یمجوهری 

د ن آن دارشود هویت بنیادییمها اعراض است، معلوم یناکند که یمکه دارد تغییر  اندازه شیء رنگ شیء مکان شیء وضع شیء
کنند. حرکت جوهری یک حرکت نامحسوس است. یعنی باید بگوییم معقول، عقل آن را یمها دارند تغییر یناکند که یمتغییر 

 کند یمدریافت 

یک مثالی را جناب استاد عبودیت در آثارشان مطرح کردند جالب است برای اینکه نامحسوس شدن روشن بشود، ایشان 
شما فرض کنید اگر صفحه ادراکی ما چشم ما مثاًل فقط در امتداد سطح ببیند تجمیع نتواند ببیند فقط سطح این توضیح داده گفته 

تواند مالحظه بکند. آن وقت شما یک سطح یمرا بتواند بیند یعنی این صفحه را نگاه بکنید یک چشمی که فقط این سطح را 
بیند، یمکنید این چشمی که سطحی یماز آن طرفش رد بشود شما احساس دیگری بگیرید که به شکل قائمه وار بر او وارد بشود و 

کند یمبیند، وقتی آن سطح دارد این سطح را طی یمکند همیشه یک خط یمکند چی مشاهده یمدر امتداد سطح که مشاهده 
یه بکنید که این چشم بیند هیچ متوجه سطح نخواهد شد. چنانچه اگر شما بر فرض مثال یک چشمی تعبیمهمیشه او یک خط 

شود مطرح کرد مثاًل شما اگر یک خط بگیرید از همین چشمی که یمدر فضای همین مثال که مطرح کردیم مثال جرجی هم 
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بیند خطی در کار نیست یک نقطه یک خط را یمبیند یک نقطه یمسطحی است از این سطح بگذرانید، همیشه این چشم چی 
که میگویم امکان پذیر نیست یعنی همیشه خط پایان سطح است، همیشه نقطه پایان خط است، ها یناالبته ریاضی فلسفی ما 

همیشه سطح پایان جسم تعلیمی است، همیشه جسم تعلیمی پایان یک جسم است، جسم نداشته باشی جسم تعلیمی نداری، 
 جسم تعلیمی نداری سطح نداری، سطح نداری خط نداری، خط نداشته باشی نقطه نداری 

واهیم داشت خبه شکل انحنا است. اواًل نقطه در صورتی  اشهمهچقدر بحث کردند آیا واقعًا نقطه در خارج داریم یا 
شته شما اگر شیشه ای را بشکنید یک نوک مخروط واقعی شکل بگیرد یک تیزی واقعی حقیقی که آن تیزی قابلیت سطح ندا

چنین فضایی وجود دارد، خیلی بحث کردند ما خط  امتداد دارد یک اشهمهها می گویند امکان پذیر نیست یعنی یلیخباشد. 
مضلع داریم یا به  ی انحناپذیر است، آیا وقتی این بحث که مطرح کردن یعنی آیا واقعًا یک چیزهاسطح اشهمهدر خارج داریم 

 م کنییمشکل انحنا و قوسی هست این فضاها مطرح است، لذا بحث فرضی است می گوییم فرض 

ا رشما فرض کنید یک سطحی داشته باشید یک چشمی در امتداد این فضای در واقع سطح وجود داشته باشد یک خطی 
بیند یعنی اگر این خط وارد بشود و آرام آرام در حال حرکت باشد یمبیند نقطه فقط یمشما اگر وارد بکنید این چشم دائمًا چی 

گوید یک نقطه ای پیدا شد، این نقطه هست، نقطه نابود شد، یمچی دیگر فقط از آن طرف بخواهد خارج بشود فقط نقطه هی
گوید من یک خطی دیدم دیدم بعد این خط نابود شد، در یمشود یمکند، یا مثاًل وقتی سطح که وارد یماین جور مشاهده 

رده، حرکت جوهری در امتداد زمان ن مثال را راجع حرکت جوهری پیاده کشد، حاال شما بعد ایشایمحالیکه آن سطح داشت رد 
در امتداد کشش زمانی مورد مطالعه قرار بگیرد این چشم و اعضای  در ذات یک شیءاست. حرکت جوهری یعنی ذات یک شیء

کنند، یعنی ما حقیقت را طول و عرض و یمه بعدی مشاهده سبینند حقایق یمها حداکثر چیزی که یناحسگری که ما داریم 
 کنیم ینمبینیم امتدادهای ناپایدار آن را مشاهده یمبینیم یعنی امتدادهای ثابت و پایدار آن را یمعمقش را 

است یعنی کشش  ببینید از منظر فلسفی اگر کسی از افق باال نگاه کند این انسان یک حقیقت کشدار از زمان تولد تا پیری
لم ماده که سه بعدی از این منظر در فضای محسوس که سه بعدی ر عابیند این کش دارد به این سمت اینجوری است. ما دیمرا 

کند، آن کشش وامتدادش برای یمیم یک شخصی به دنیا آمده این شخص می گوییم که دارد تغییر بینیم دائمًا می گوییمفقط 
یم یعنی طول و عرض کنیمما محسوس نیست هی تغییر تغییر بعد می گوییم نابود شد رفت، همیشه همین سه بعدش را مشاهده 

کنیم. همیشه بسترهای حرکت اینجوری است در فضای حرکت ینمکنیم امتداد زمانی او را مشاهده یمو عمقش را مشاهده 
 جوهری هم به این شکل است. 

 حرکت جوهری
سته در حال تغییر و تحول است مثاًل راجع ه دهد جوهر شیءیمکند. وقتی توضیح یمحرکت جوهری که صدرا مطرح 

از حالت وضعیت اول به  گوید مواظب باشید تغییر و خروج تدریجی این شیءیمکنید صدرا یمخرما وقتی مسئله را پیاده 
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شود. یعنی ذاتش اول حالت جمادی دارد، یک مراحلی طی یمها نیست ذاتش متحول یناوضعیت دوم فقط در رنگ و اندازه و 
ها نیست، ولی وقتی ینااست نه رشد دارد نه تغذیه دارد نه تولید مثل دارد هیچ یک از  اکند تا به تدریج آن وقت که هسته خرمیم

افتد، آرام آرام مقطع پیمودن از جمادیت به نباتیت یمی اساسی در بنیاد جوهرش اتفاق هاتحولدر تحت شرایط ویژه قرار گرفت 
شود به وضعیت یمهی از جمادیت دور های مثالً یتوضعبه گیرد، این حقیقت تدریجی است، آرام آرام ما ینمیک دفعه انجام 
گوید ما در طبیعت هم یک یمدهد می نشانی میانه وجود دارد حتی صدرا گاهی اوقات هاحالتشود یک یمنباتیت نزدیک 

یک حالت وسطیت دارند چنانچه بعدًا وقتی شما  هامرجانچیزهای میانه بین جماد و نبات هم داریم، گیاه هم داریم مثل 
 رسید ما یک گیاهانی داریم بین گیاه بودن و حیوانیت هستند یموضعیت گیاهی را طی کردید تا به گیاهان بسیار پیشرفته وقتی 

خشکد هیچ درختی اینجور نیست یموقتی درخت خرما که حاالت حیوانی دارد، سرش را قطع بکنی  هازمانآن مثالً 
دهد. االن نگاه کنید یمیژگیهایی مثل ویژگیهای حیوانات از خودش بروز وشود در واقع یموقتی سر خرما را قطع بکنی خشک 

ها خیلی واضح است یک چیزهای بین حیات نباتی و حیات حیوانی وجود ینادهند گیاهان گوشتخوار یماین چیزها که نشان 
ها تحوالت ذاتی جوهری ینا اگر شما در نظر بگیرید یک موجودی را که در آن قابلیت شدن تا حیوانیت وجود دارد دارد، حاال

رسد به مقاطع یمکند تا یمرسد به مقاطع گیاهی، مقاطع گیاهی را طی یمکند تا یمپذیرد، مقاطعی از جمادیت را طی یم
گیرد یعنی یک یمشکل  د به انسانیت انسانیت بر اساس تحول جوهری یک شیءرسیمکند تا یمحیوانی، این مسیر ادامه پیدا 

 چیز عارضی سطحی نیست اینکه یک موجودی به قدرت تحلیل و فهم کلی دست پیدا بکند این به تحول جوهری این شیء
گوید یمرسد به مرز صدرا یم کند، تایمی شود مراحلی را که دارد طیمنیازمند است همین ابتدا فرض کنید از اول وقتی شروع 

تواند فرقش با دیگر یماوایل کار که فقط ادراکات ادراکات حسی وهمی است این یک حیوان بالفعل است و انسان بالقوه، 
 ن نیست حیوان بالقوه است، تواند انسان بشود، ولی انسایمحیوانات چیست این که 

تواند فکر کند. همین شخص یمیک به معنای الهی انسان، فکور یعنی  حاال انسان را ایشان دومعنا کرده یک انسان فکور
تواند تولید یمتواند بفهمد، یمتواند قوانیت را درک کند، قانون را یمرسد االن یمدر یک مدار تحوالت ذاتی هست که به جایی 

اهد به آن فضا انسان متأله بشود اگر بخوعلم بکند، علم این شده انسان فکور، چنانچه اگر بخواهد در واقع انسان الهی بشود 
وهری برسد که حقیقت انسان آنجا است باید صفات الهی پیدا کند تخلق باخالق الله به آن سمت این بر اساس تحوالت ج

ین اعمال ااست مثاًل از منظر صدر المتألهین خودسازی یک تحول ذاتی جوهری است اگر ما مأمور شدیم اعمالی انجام بدهیم 
تغییر  هاارزشهای بنیادین، یشهاندشود در صورتیکه یمات در نهایت جوهر ذاتمان را متحول بکند، چه جوری متحول حرک

 کند اگر تغییر کرد حقیقت ما عوض خواهد شد یم

ها ینارا توضیح داد از چند سالگی به چند سالگی به چند سالگی  هاانسانایشان توضیح داده صدر المتألهین از سنین 
شود خدشه کرد نکرد خود یمافتد مراحل کمال انسان را بر اساس سنین، حاال یمدهد تا چهل سالگی چه اتفاقی یمرا توضیح 

این کار زیبا است حرکت جوهری را تبیین بکنی مقاطع مختلف این حرکت جوهری کجا نبات است کجا حیوان است، کجا 
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اطع را به لحاظ مباحث سنی و عوامل دیگری که در اینجا هست ایشان نشان ها مقیناانسان فکور است کجا انسان الهی است، 
 داده است.

 **؟؟؟

بینیم هر کس یک حقیقت یمطبیعت هر کس چه جور ی مهم در اینجاست. اصالً هابحثیکی از خوبی بود اتفاقاً  سؤال*
فظ وحدت و یگانگی حواحد ناپایدار است ما باید ناپایداری را با وحدتش جمع کنیم هر وقت توانستیم این دو بعد را ناپایداری با 

کند در یمهمینجوری است یک سیبی که حرکت  هاحرکتاو را در نظر بگیریم به فهمی از حرکت دست پیدا کردیم، در همه 
کار را توانستیم بکنیم  کمیتش، ما باید ثبات را در عین ناپایداری، پایداری را در عین ناپایداری در نظر بگیریم اگر این کیفیتش در

 یعنی یک واحد متغیر هستم من اگر اینجور حساب کردیم وحدت آن شخصیت محفوظ خواهد بود یعنی یک واحد است، این
مام آنچه در مراحل قبلی نید مراحل بعدی فعلیت مرحله قبلی است یعنی تشود اگر دقت کیمشود یمواحدی است که دارد 

 گوید من قابلیت شدن به یک مرحله جدیدتر را هم دارم. یم است به نحو دیگر در اینجا حاضر است و البته این شیء

ع کنیم اگر کنار هم جمدر این فضا دقت کنید آن وحدتش محفوظ است در عین ناپایداری آن، باید بتوانیم این دو تا را 
ی اگر حرکت را نقطه نقطه ببینید بله هانقطهشود در واقع مثل نقطه یمنتوانیم کنار هم جمع کنیم تصویر حرکت را انجام ندادیم 

انسان  وحدتش منصرم شده از بین رفته وحدتی نداریم آن یک چیز دیگر است یک چیز دیگر است، از کجا شما می گویید این
ردم که آن کی دیگری عرض هانکتهده سال قبل بیست سال قبل است. به دلیل اینکه یک انسان در حال شدن است،  همان انسان

ه کشود در سوالی یم ترروشنهنیتان دهم این را بگویم فضای ذیممراحل قبل در حرکت جوهری یک چیزی ایشان توضیح 
 کردید. 

 حرکت جوهری افقی و عمودی
یم یک حرکت جوهری افقی داریم یک حرکت جوهری عمودی یعنی یک حرکت جوهری حرکت جوهری دو مدل دار

دهد تدریجًا مثل یمکنید یعنی شما یک صورتی یمآیید چکار یمها خلع بعد از در واقع لوث است یعنی شما یناداریم به تعبیر 
افتد. ولی یک حرکت جوهری ینمملی اتفاق شود اینجا تکاملی نیست تکایمشود هوا تبدیل به آب یماینکه آب تبدیل به هوا 

آید درست است شخص یمداریم لوث بعد از لوث است یعنی چی یعنی این کماالتی که من االن دارم وقتی وضعیت جدید من 
ها یقبلآید کمال برتر است، کمال برتر یعنی چی یعنی همه یمرود ولی کمال بعدی که یماین کماالت در بستر حرکت از بین 

است یعنی شما فضاها  یعنی از یک جهت این هم حافظ این شیء را دارد، مع االضافه، هاآنرا، نوع  هاآنادارد نه شخص ر
 گیرید یمها را دارید، یک کمال برتر شما در نظر یقبلکنید کماالت یمرا رها  هانقصکماالت 

ی به معنای سعادت نیست، تکامل به معنای سعادت صدرا این نکته را توضیح داد در حرکت تکاملی انسان، حرکت تکامل
رویم انا الله و انا الیه راجعون همه داریم به طرف یمدهد درست هم هست همه به طرف کمال یمنیست توضیحی که ایشان 
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بستر کنم اما سعادت و شقاوت در یمرویم و این کمال این کمال وجودی است، یعنی همه داریم اشتداد وجودی پیدا یمخدا 
خواهم واردش بشوم به طرف ینمکنی، یمکمال معنا دارد، یعنی یک توضیحاتی دارم شما به چه سمت وسویی داری حرکت 

روی یمروی یعنی به طرف انتقام حق پیش یمروی یا به طرف اسمای جاللی حق پیش یماسمای جمالی و کمالی حق پیش 
بریم همه مان حتی کافر هم در حال تکامل است ولی تکامل است به طرف چی، تکامل یمیعنی ما که داریم این فضاها را پیش 

 شود یماست به طرف شیطانیت، تکامل است به طرف حیوانیت درنده بودن تکامل به این سمت لذا وقتی این مسیر طی 

وت وجودی که آجا هست این یک وجود ضعیفی ندارد، وجود بسیار قوی دارد، قدرتی که ق کسی که جهنمی استمثالً 
 شود آتش جهنم را مقایسه با آتش دنیا بکنید مثل اینکه هفتاد بار بشویید تا بشود آتش دنیا خوب این بدنیملذاست وقتی گفته 

شوی اینجوری نیست یعنی این قوت وجودی هم یماصاًل تا چند کیلومتری نزدیکش بشوی پودر  تواند آن را تحمل بکند؟یم
رود برای یک در واقع یمجمال پیش  ودر جهت کمال  مؤمنمنتها برای  مؤمنکند هم برای جهنمی هم برای یماشتداد پیدا 

رود یمکسی که اهل شقاوت است این توضیحات که دادند می گویند به طرف اسمای جاللی به طرف اسمای انتقامی حق پیش 
شود، در بستر ناپایداری در عین پایداری یمحدت مأخوذ شود در خصوص انسان یک ویمخواستم بگویم آن وحدت که مأخوذ 

های قبلی در ظرفیت بعدی یتظرفآن یک بحث است، یک بحث این است که اگر حرکت استکمالی باشد مثل انسان همه آن 
 هست،

 **؟؟؟

افتد یماتفاق  ت جوهری داردیی داریم بر اینکه این حرکهااستداللگردد که چه یمیش بر هااستدالل*لزومش به همان 
دهند این است نسبت اعراض با جوهر چی می دانید مگر اعراض یمها دارند این است که یکی از توضیحات که یناتوضیحی که 

دهد از خودش حاال اگر این یمرا این ویژگیها را بروز  هااندازهرا این  هارنگمعالیل جوهر نیستند یعنی یک جوهر است که این 
ند ولی علت تغییر نکند، یعنی بدون هیچ تغییر و تحولی در اینجا، بله یک وقت می کشود اعراض تغییر بیمد اعراض تغییر کر

خودش  گویید علت مثاًل کمال مطلق است، آن یک حساب خاص خودش را دارد، در اینجا می گویند علت مباشر تغییر و تحول
ین معالیل مباشر ادراین قسمت است، این علت مباشر اگر تغییر نکند  یی کههااستداللهم باید تغیر و تحول بکند، برگردیم به 

 شود تقریر در نقطه جوهر هم وجود دارد. یمبینیم معلوم یمتغییر نخواهند کرد. وقتی ما نقطه در تغییر اعراض 

لم از منظر نگاه گیرد من وارد بحث مقوله ادراک و عیمکردم بخشی از ساعت کالسمان را یماین بحثی بود که من فکر 
شود دوستان یمول کشیده، دیر هم شروع کردیم در هر صورت جلسه نخست ما حساب شویم ولی یک کمی طیمفلسفی 

ر فلسفی استراحت نیم ساعته داشته باشید یک ربع به ده کالسمان شروع بشود بحث بعدی ما بحث حقیقت علم و ادراک ازمنظ
 رحمه اللهاست عرض خواهیم کرد والسالم علیکم و 

  



320 
 

 همهفد_#جلسه

 بسم الله الرحمن الرحیم

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

 ترمفصلماند که در گفتگوهای یمما در جلسه قبل مسئله حرکت را بحث کردیم مثل بحث قبلی طبیعتًا پاره ای ازمباحث 
 باید به آن توجه کرد. 

 علم

خواهیم مسئله ششم را در خصوص مسئله علم طرح کنیم. البته علم را توجه یمبعد ازاین مسئله قراری که با هم گذاشتیم 
خواهیم ببینیم فالسفه اسالمی راجع پدیده یمع علم است. به نحو خاص پردازیم نگاه فلسفی به موضویمدارید آنچه اینجا به آن 

ی معرفت شناسی پیگیری کرد هاپرسشمنظر  شود بحث علم وادراک را ازیمکردند. چون ادراک و علم چه مسئله ای را مطرح 
رداری و استفاده است. ولی به نحو مستقیم بنیست و در آنجا قابل بهره  هابحثشود، بی ارتباط با آن یمگرچه آنچه اینجا مطرح 

اجع مسئله علم ی را توضیح بدهیم به این سبک نیست. ری معرفت شناختی بشویم وگامها را برداریم مبانهاپرسشبخواهیم وارد 
 چند مطلب را در این جلسه و جلسه بعد عرض خواهیم کرد. 

 حقیقت علم
قیقت علم حاولین مسئله یعنی اولین مطلبی که در مسئله علم باید تبیین بشود راجع حقیقت علم است. از منظر فلسفی 

  چیست؟

 حقیقت جسم
هتر است برای این که این معنا روشن بشود برای اینکه حقیقت علم عنوان موضوع بحث ما فضایش روشن بشود اینجور ب

گاهی و دیگرآگاهی دراجسام شروع کنیم. ما موجودات مادی دارای بعد یعنی اجسام را مورد مطا لعه قرار بدهیم ما از مسئله خودآ
گا گاهی اعم از خودآ گاهی در ببینیم وضعیت علم و آ ی هابحثکه  به چه شکل است این راه ورود خوبی است هاآنهی و دیگر آ

 قرار بدهد.  ترروشنتواند یمبعدی ما را در واقع 

 جسم
خواهیم این مسئله را پی بگیریم در دو سطح بحث را پی یمرویم دربحث جسم و جسمانیت یمراجع به جسم ما وقتی 

کنیم، االن یمقتی راجع جسمانیت مجموعه اعراضی که مرتبط با جسم هستند آن را جدا گیریم یکی راجع خود جسم است ویم
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ی سابق ما آنچه در حرکت گفتیم یک مقدار فضای کار ما هابحثخواهیم بحث کنیم اگر دقت کرده باشید یمراجع خود جسم 
 ینجا را توجه بفرمایید کند حقیقت جسم یک حقیقت دارای امتداد و بعد است، خوب ایم ترروشنرا اینجا 

توانیم دسته کم یماگر حقیقت جسم یک واقعیت بعدی یک هویت بعدی و دارای امتداد است معنایش این است که ما 
کنیم یمیگیری در این جسم پیدا بکنیم یعنی مثاًل فرض کنید یک تکه سنگ یا آهن یا هر چیز دیگر وقتی از این منظر پ سه جزء

توانیم آن را به سه جز تقسیم بکنیم، طرف الف، طرف ب، طرف جیم که این وسط یمبعدی و کششی دارد، به دلیل اینکه هویت 
است، یا طرف الف، طرف جیم آن طرف طرف ب که این وسط است. یعنی یک وسط خواهد داشت یکی طرفین وقتی اینجا 

بینیم این وسط یعنی جزئی که این وسط است عائق و مانع است از ارتباط حضوری مستقیم بین طرف الف یمکنیم یمراتوجه 
انب دیگر و جیم، یعنی مثاًل وقتی شما یک حقیقت جسمانی را در نظر بگیرید به تعبیر فالسفه یک جانب آن حاضر در نزد ج

 نیست. آن جانب هم حاضر در نزد این جانب نیست، 

حاجز و  بکنیم تکه الف، تکه جیم و تکه ب این وسط است. این ب اشتکهرا اگر بزنیم خوب است که سه همان مثال 
نقل کالم مانع این طرفین است که ارتباط حضوری با هم داشته باشند، این پیش آن حاضر باشد، آن پیش این حاضر باشد. ما

گردد، یمکنم بر یممات فالسفه هست به همین بحثی که عرض که در کل کنیم به هر یک از این اجزا، روح اصلی استداللییم
مان کنیم به جز الف یا به جز ب یا جیم، جز الف یا ب یا جیم این آیا قابل انقسام به همان سه جزئی که گفتیم به هیمنقل کالم 

ابل قجز جیم همان الف ترتیب نیست می گوییم چرا همین الف هم باز قابل انقسام است به جز الف جز ب که وسط است و 
توانیم بگوییم این وسط حاجز و مانع است از ارتباط حضوری ینمقسمت به این سه جز است. وقتی سه جز را تقسیم کردیم باز 

قل کالم الف و با ب یکدیگر یعنی نه الف در نزد ب حاضر است نه جیم حاضر است نه جیم در نزد الف حاضر است. از این ن
تیم آیا این الف الف قابل روی یک تکه از آن در واقع مطالعه ای که کردیم یعنی الف الف، در الف الف که رفرویم یمکنیم یم

یم جیم انقسام به سه جز هست یا نیست، باز آن وسطی حاجز و مانع بین طرفین است. یعنی نه الف الف الف در نزد جیم ج
 ت. این مسیر تا کجا ادامه دارد تا بی نهایت. حاضر است نه جیم جیم جیم در نزد الف الف الف حاضر اس

گیرد. فالسفه می گویند نگاه کنید اصاًل جسم به دلیل هویت بعدی با این توضیح که دادیم یمنگاه کنید چه فضایی را پی 
دیگر  جزءبرد، یکسره، یعنی هیچ جزئی این جمله من نگاه کنید هیچ جزئی در نزد یمیکسره در واقع در غیبت و حجاب به سر 

رود دقت یمحضور ندارد و چون این جز تا بی نهایت قابل انقسام است این عدم حضور تا آن بطالن این هویت جسمی فرو 
وسطی حاجز  شود، جزءیمدهیم این جسم به سه قسم تقسیم یمکنید چه جور شروع کردید، ما یک جسم را مورد مطالعه قرار 

 هاآنکنیم، آن جز وسطی باز مانع است یکی از یمها خود این را سه تکه یناها یا وسط یناومانع طرفین است بعد یک تکه آخر 
بینیم به سه قسمت یعنی این وضعیت مانعیت و حاجزیت و عدم حضور اجزا پیش همدیگر این کلمه را نگاه کنید تا عمق یمباز 

گاهی را یا پدیده ایمجسم پیش  توانید پیدا کنید ینمدراک و علم را در حقیقت بعدی رود. معنایش این است که شما خودآ
گیرد تذکرات هم عرض خواهم کرد. یعنی پیامدها و نتایجی که این بحث دارد عرض خواهم یممسائل مهمی اینجا دارد شکل 
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نید یکپارچه عدم بییمدهید یمکنید وقتی از این منظر مورد مطالعه قرار یمکرد. شما وقتی پدیده جسمی و هویت بعدی را توجه 
گاهی نخواهد داشت.   حضور است یعنی چنین چیزی خودآ

 اعراض جسم
خواهیم از منظر علم وادراک مورد مطالعه قرار بدهیم جسم را که بحث یمرویم بخش دوم نگفتیم جسم و جسمانیت یم

گاهی وقتی مورد مطالعه قرار بدهیم روی اعرا گاهی هم عرض خواهم کرد، خودآ حوال اض اعراض یعنی مجموعه کردیم دیگر آ
ه دارد، آیا این جسم همه چیزهایی که در ارتباط با این جسم است مثاًل رنگ این جسم، اندازه وزن این جسم هر چیز دیگری ک

ل اینکه این خصوصیات راجع این خصوصیات فالسفه دونکته گفتند، یکی اینکه این خصوصیات به دلیل اینکه انقمار، به دلی
توانید یمها هم هست شما یک اندازه که یک عرض است ینااه هویت بعدی جسم است همان وضعیت جسم در کاماًل همر

توانید بگویید رنگ این سمت و رنگ آن سمت یمتقسیم کنید یک کیفیت را به طبع جسم رنگ قابل قسمت است به طبع جسم 
اشد رنگ سمت جیم، رنگ سفیدی جیم در نزد یا همان رنگ را سه قسمت بکنید رنگ سمت الف، رنگ سمت وسط که ب ب

رود یعنی هیچ کجای رنگ یمکنید بعد همینجور انقسام تا بی نهایت پیش یممشاهده الف حاضر نیست این غیبت را شما کامالً 
 پیش هیچ کجای رنگ وجود ندارد. 

گاهی در یمدر خصوص اعراض باز همین وضعیت به وجود  . یک چیز دیگر راجع مطرح نیست هاآنآید یعنی خودآ
کنند می گویند حقیقت اعراض یک واقعیت فی نفسه لغیره است. این لغیره معنایش چیست، یعنی خودش یماعراض مطرح 

گاهی را به او نسبت بدهید، خودش  وصف دیگری است یعنی خودش حالت دیگری است یک استقاللی ندارد شما بخواهید آ
شود، چنین چیزهایی اجزای استقاللی نیستند که بخواهید یمت دیگری به او موصوف دیگر اس جز ویژگیها و حاالت یک شیء

گاهی را در   مطرح کنید.  هاآنشما مسئله آ

گاهی ینابنابراین در حوزه جسمانیت یعنی مجموعه اعراضی که راجع جسم مطرح است به دو دلیل  ها می گویند خودآ
گاهی اتفاق  افتد. در خصوص جسم همان دلیلی که عرض کردیم با توجه به آن دلیل می گویند ینموجود ندارد یعنی پدیده آ

گاهی اتفاق  گاهی را نگاه ینمسرتاسر غیبت و عدم حضور است. یعنی خودآ گاهی، راجع دیگرآ افتد اینکه اینجا راجع خودآ
گاهی نسبت به دیگران هم  اتفاق بیافتد. چون اگر بخواهد علم و  شود برای آنینمبفرمایید جسم و جسمانیات پدیده ادراک و آ
گاهی به چیزهای دیگر پیدا بکند شما وقتی حقیقت خودش را که نگاه  کنید به همان دلیل که تازه عرض کردیم این قابلیت یمآ

دیگر  دیگر یا همه حقیقت شیء انقسام تا بی نهایت را در نظر بگیرید یک وحدت در واقع یکپارچه ای ندارد که همه اجزای شیء
برای او حاضر بشودواین پدیده علم و ادراک اتفاق بیافتد. خودش به تعبیر فالسفه خودش یک موجود متفرق است، وقتی موجود 

شود یمهای بعدی مثل همین جسم یک موجود متفرق هستند، این موجود متفرق چنانچه باعث یقتحقمتفرق است اصاًل 
گاه نباشد چون در نزد هیچ تواند پیش او حاضر باشد، به دلیل اینکه ینمبخشی حضور ندارد چیزهای دیگر هم  خودش از خود آ

تواند در یک نقطه جمعی همه را در کنار هم حفظ بکند در مقابل برخی ینمخواهد حاضر باشد متفرق است یمخود آنی که 



323 
 

د دارد همین است وحدتش های دیگری که عرض خواهیم کرد، ولی وحدتش وحدت تکثری است، نکته ای که وجویدهپد
گاهی به غیر درآن معنا ندارد  گاهی معنا ندارد. لذا آ  وحدت تفرقی است چون تفرقی است لذا خودآ

گاهی ندارند یک بحث این است که آیامی یمیک بحث البته  گاهی ندارند دیگرآ ماند االن جسم و جسمانیات خودآ
گاهی واقع بشوند، این را بحث  کنیم که آیا جسم و یمدر یک جای ویژه ای در نظر گرفتیم راجع این بحث  کنیمیمتوانند مورد آ

گاهی قرار بگیرند برای موجودات دیگر یا نه این را ان شا الله بحث خواهیم کیمجسمانیات  گاهی یعنی متعلق آ  رد.توانند محل آ

 خودآگاهی نفس
 **؟؟؟

نقطه که  را قبول کردند به همین هابحثانهاکه این *باید بحث کرد منظور چیست، توضیحاتی در این خصوص دارد هم
کند. متعلق به جسم از آن یمگویند دارای نفس است یک هویت وحدت دارد ازآن بعد دارد تصویر  روند همین توضیح، مییم

 . شد عرض خواهم کرد هانسخهجهت که جسم تفرقی است یک توضیح دیگر دارند صدرا هم دارد ان شا الله به عنوان 

گاهی به عنوان ادراک و علم پیش  گاهی یا خودآ آید در مسئله نفس اتفاق یمدر این فضااولین جرقه ای که به عنوان آ
یان شا الله بعدًا راجع علم حضوری بحث خواهیم حضوره دلیل آنچه به عنوان علم افتد. ببینید ما به همین دلیل تجربی بیم

گاهی دست کم به خودمان حاصل است. یعنی هیچ شک و شبهه ای نداکردم هیچ یک از ما تردیدی نداریم این پد ریم ما یده آ
گاه هستیم، اگر نسبت به  گاهی داریم خودآ ی دیگر شک داشته باشیم در این هاحوزههای ادراکی در یدهپدنسبت به خودمان آ

 قسمت هیچ شک و تردید نداریم. 

گاهی نفس را در دو سطح مطرح کرد ن ند به نحو خاص جناب شیخ اشراق سهروردی خیلی به ایفالسفه ما این خودآ
گاهی را در دو سطح مطرح کردن یک سطح عمیق و یک سطح عمومی، سطح عمیق را گفتند مال کسانی  پرداخته این خودآ

 ستگیرد به دلیل این ایمهای فلسفی نسبت به سلوک انجام هایی که در فضایقتشوهست بتوانند به خلع بدن برسند یعنی یک 
گاهی به نحو بسیار شگفت آوری به آن  هر چه تعلقات مادی کم بشود خصوصًا اگر شخص بتواند خلع بدن بکند، این خودآ

گوید هم برای من این اتفاق افتاد هم بزرگان دیگر از افالطون نقل یمدست خواهد داد، لذا خود شیخ اشراق آثارش را نگاه کنید 
گوید من ملکه خلع بدن دارم یماشراق  سیاری حکما و عرفای ما این بحث مطرح شده شیخکند از بیمکند از دیگران نقل یم

گاهی به نحو بسیار شفاف اتفاق یمیعنی هر وقت بخواهم  افتد. و ایشان یمتوانم خلع بدن بکنم. در فضای خلع بدن این خودآ
ایش خیلی راحت خواهد شد یعنی تصویر مباحث م برداشتن دیگر مباحث فلسفی برگوید اگر کسی این راه را طی بکند گایم

 برایش راحت خواهد شد.  هانکتهخیلی برایش راحت خواهد شد و تصدیق خیلی 
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رض کردیم اگر به این فضا هم نباشد، ما یک سطح عمومی ادراکی به خود داریم مال همه است، همان نکته ای که اول ع
گاهی رادا یعنی بدون تردید همه ما با اینکه در وضعیت خلع ریم این بدن هم نیستیم، ولی کاماًل به خودمان این فضای آ

گاهی را یک مقدار بشکافید اگر دقت کنید معنایش این است که بدون هیچ واسطه ای ما خودمان را درک  کنیم یعنی این یمخودآ
ن را در آن صقع نفسمان راک ماخودماشود این ادینمادراک را در ادامه نتیجه گیری هم عرض خواهم کرد به وسیله چیزی انجام 

گیرد، عرض خواهم کرد واسطه مفهوم دخالت ندارد. ما این ادراک ما از شکل مفهومی اصاًل یمبدون هیچ واسطه ای صورت 
ها پیشنهاد یلیخخواهند قبول کنند روی این نقطه لذا یمنیست خود این واقعیت االن در دست ما است دست کم کسانی که 

کند. یک چیز جالبی یمد از معرفت نفس شروع بشود. خود شیخ اشراق فلسفه را از معرفت نفس شروع کنند، فلسفه باییم
خورد. اگر از بحث نفس یماست یعنی معرفت نفس یک جایی است هستی شناسی، انسان شناسی و معرفت شناسی به هم گره 

 شروع بشود، 

شت حقیقت علم بود که توضیح خواهم دارد در حکایت منامی ایشان خود شیخ اشراق اولین پرسش اساسی که دا
گوید یمگوید من راجع همین حقیقت علم آن حکایت منامی در ادامه این را اجمال توضیح خواهم داد چیست. شیخ اشراق یم

می گویید موضوع فلسفه خواهی آغاز بکنی من یادم است قباًل در تابستان این نکته را عرض کردیم یک وقت شما یمفلسفه را 
شروع  چیست یک داستان است. یک وقت می گویید برای آغاز مطالعات فلسفی ما از چه نقطه ای شروع کنیم. صدرا از وجود

ها دنبال این هستند کل فلسفه را بر اساس یبعضیلی جالب است. االن خکند از نفس شروع کنید به نظرم یمکرده ایشان پیشنهاد 
 احث معرفت نفس پی ریزی بکنند یعنی اول اینجا یعنی علیت را همین جا بفهمیم حقیقت علیت چیستمعرفت نفس و مب

دت، همین جا درک بکنیم. وحدت و کثرت را همین جا بفهمیم این هویت واحد در عین کثرت، وحدت در کثرت، کثرت در وح
شتیم که به تدریج این ا نداشتیم ولی قابلیت این دانش را داهمینجا این فهم بشود، حالت بالقوه ای و بالفعلی ما مثاًل این دانش ر

عدد فلسفی دانش برای ما حاصل شد. این حرکت تدریجی را همین جا تجربه بکنیم به نحو مستقیم در خودمان. یعنی مفاهیم مت
 ی دینی روی معرفتهاموزهآخواهیم در هستی شناسی پیاده بکنیم اول از بحث نفس شروع کنید می دانید در فضاهای یمکه بعدًا 

کید شده، توجه کردید، شیخ اشراق عرض کردم از خود بحث معرفت نفس شروع   کند. یمنفس چقدر تأ

ییر الفاظ آن یی که عرض کردیم ما درعلم خودبهخود متوجه خودپیدایی خودآشکاری این تغهانکتهبنابراین با توجه به 
گاهی به خود یعنی یعنی ی یعنی خودمان پیش خودمان ظاهر هستیم آشکار هستیکند خودظهوریمتر یکنزدمحتوا را برای ما  م آ

کنید یکسره ینمخودآشکاری، خودپیدایی عدم حجاب و غیبت، توجه کردید یعنی راجح و مانعی در این فضا شما مشاهده 
 خودتان هستید، 

 های علم به خودویژگی
 خواهیم تفصیل بدهیم یمها را ینااینکه اشاره کردم  کنید اوالً یمه در این علم به خود بخود چند تا ویژگی شما مشاهد
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 از سنخ مفهوم نیست
گاهی از قالب مفهوم نیست یعنی ما از طریق مفهوم به خودمان اطالع نداریم اگر اینجوری باشد یعنی از  اول اینکه این آ

گوید اگر از یمخواهد اینجا را توضیح بدهد یمرفت  یخ اشراقشود این بحث را کرد، یکی از راههای که شیمراههای مختلف 
آید ما که یمطریق مفهوم باشد معنایش این است ما در نقطه ذات خودمان برای خودمان مجهول هستیم یعنی حالت دور پیش 

لبته همزمان خواهم از طریق مفهوم به خودم برسم همین اشکالی که مثل ابن سینا ایمخواهیم من یمخواهیم از طریق ما یم
اندیشم پس هستم پیش از این ابن سینا در اشارات این بحث یمکنم یمگوید من فکر یمکند یمهم نیستند دکارت آن بحثی که 

گاهی به خود نباید از آثار به خود پی ببریم. چون ما پیش از اینکه به آثار خودمان پییمرا مطرح کرده  ببریم  گوید در ارتباط با آ
گوید من اندیشیدم یعنی پیش این که شما مسئله اندیشه را مطرح بکنید یک یمپی بردیم. مثاًل می گویم اندیشه من به خودمان 

گاهی به خودتان دارید بله  گیرد یمتوانید در مقابل تفصیل دهی از آن استفاده کنید بگویید نگاه کنید یک اندیشه ای صورت یمآ
کنند این توضیح را یمگوید خیلی از افراد توجه یمیشه صورت بگیرد، ولی ابن سینا پس باید یک اندیشنده باشد که این اند

 دهند یم

خواهیم من را ثابت کنیم قطعًا این غلط است حالت دور معرفتی یماگر معنای سخن دکارت این باشد که از طریق آثار 
گاهی پیدا کردی که داری این سخن را  در آن وجود دارد. ما پیش از اینکه به آثار توجه کنیم می گوییم اثر من است یعنی به من آ

گاهی به پدیده نویسم پیش ایماندیشم من یمروم من یمخورم پس هستم من یمگوید من یمکنی. یممطرح  ز آن شما یک آ
زنید. پس بنابراین ما از طریق مفهوم اگر بگوییم به خودمان علم داریم یعنی در نقطه یممن پیدا کردید تا بتوانید این حرف را 

به نحو  وذات خودمان برای خودمان مجهول هستیم برای خودمان تاریک هستیم اینجور نیست ما به حسب دریافتی که وجدانًا 
کنیم یموری در خودمان داریم می گوییم نه وساطت مفهوم در کار نیست ما خودمان مستقیم به حسب خودمان داریم درک حض

 این یک نکته، 

 نیازمند ابزار نیست
کنیم یعنی ما در ادراک خودمان ینمنکته دیگر این است که ما به وسیله هیچ یک از ابزار و آالت ادراکی خودمان را درک 

ها ینام یعنی مثاًل حواس پنجگانه ای که ما داریم دیدن، شنیدن، چشیدن، لمس کردن امثال کنیم اصالً ینماز حس استفاده 
آییم خودمان را درک کنیم. ما خودمان همین را به نحو تجربی ینمبویایی ما به وسیله هیچ یک از این حواس و آالت تجربه 

راکی قرار باشد خودمان را درک کنیم معنایش قوا و آالت اد گوید اگر به وسیله ابزارها ویمشود توضیح داد هم شیخ اشراق یم
گا هی خود این است که درآن نقطه ذات جوهری خودمان در خودمان مجهول هستیم در حالیکه اینجور نیست ما آن نقطه اول آ

گاهی که شما توجه بکنید یمنفس است یعنی خودمان خودمان را درک  بینید به وسیله هیچ یک از این یمکنیم، این نقطه اول آ
 ابزارها صورت نگرفته این نکته دوم

 **؟؟؟
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به حسب  کنید این تجربه گر قبل از اینکه مرحله تجربه پیش بیاید آیا خودش را درک کرده یا نه؟یم*وقتی تجربه مطرح 
گیرید یعنی علم حضوری، یموقت تجربه به معنای عام  کنیم تجربه چی، یکیممطرح یی که ما هاتجربهعلم حضوری االن 

 کند این حس به معنای حاالتیمهمیشه با تجربه است یعنی خودمان را تست 

 **؟؟؟

 کنیمیمبینیم فرض کنید که لمس یم*قوای حسی است، قوای حسی آیا واقعًا ذات خودمان را با ابصار داریم 

 **؟؟؟

 بسته ولی شما خودتان را توجه دارید هاچشمرحالت خواب این *شما د

 **نه

 کندینمیا انسان نابینا خودش را درک رؤ*چرا در عالم 

 **؟؟؟

رکتش زیاد *بحث بینایی را مطرح کردیم حواس دیگر، مثاًل در حالت خواب می گویند تمام حواس از کار افتاده، مغز ح
ها را بر اساس او انجام یشآزماکنیم در کار نیست یعنی این حواس پنجگانه ای که ما یمشود ولی حواس تجربی که ما مطرح یم
 دهیم در کار نیست،یم

 **؟؟؟

 اشیم که خودمان درک نکنیمتوانیم یک مرحله ای داشته بیم*آن نفس ما نیست 

 **؟؟؟

کند. این از لحاظ منطقی نگاه کنیم، در فضای منطقی یک تجربه ای فرضی جناب ابن سینا یم*باز خودش را درک 
 کند به نام هوای تلخ تجربه فرضییمدرست 

 **؟؟

خواهم این را بگویم تجربه فرضی خیلی چیز مهمی است در اکثر علوم ما اینکارها یمشود یم*این روش خیلی استفاده 
 الم فرض این جور نیست که هیچ باشد.ردیم اگر فرض کنید چنین ماده ای باشد چه اثری دارد، در عکنیم تجربه مستقیم نکیمرا 

 **؟؟؟
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*فرض محال دو جور است اواًل فرض محال نیست اواًل محال نیست و محال است، فرض محال چند جور است یک 
یک وقت خود فرض محال است یک  دارد.ها با هم فرق یناکنید یک وقت خود فرض محال است یموقت محال را شما فرض 

 ها با همدیگر متفاوت استیناکنید یموقت محال را فرض 

 **؟؟؟

ارد خودش را کنید این چی دیمخواهید تجربه دارید یمکنید یک تجربه گر یم*شما حتی بحث تجربه را که مطرح 
گاهی داشته باشد ید، این ذات آیا بدون کند یعنی یک ذاتی را شما در نظر گرفتیمتجربه  کند و بعد یمآید تجربه یماینکه هیچ آ

شناسد، یعنی به لحاظ منطقی تجربه گر جلوتر یمه منطقًا جلوتر از تجربه است آید تجربه گر را کیمشناسد، یعنی یمخودش را 
کند تازه خودش یمیدا ویت ادراکی ندارد، یک دفعه هویت ادراکی پهآید اول هیچ یماز تجربه است درست است. یعنی هیچی 

کنیم یمبوییم لمس یمبینیم، یمست ما خودمان را به لحاظ ضروری خودمان واقعًا اینجوری ااً شناسد. یعنی ما واقعیمرا 
 یی که داریم، خواب هم چیز جدی است.هاحواسکنیم. همین یماینجوری است با حواس چندگانه عمل واقعاً 

 **؟؟؟

داشتیم هیچ گونه درکی از خودمان نداشتیم درست است ولی اگر ینماگر ما قوای حسی  *فرض اینجوری نباشد یعنی
اشیم، بقوای حسی داریم ما با قوای حسی خودمان را درک کردیم بحث اینجاست، بله ممکن است ما یک وضعیت نباتی داشته 

 هاتجربهمان است با شکل گیری انواع گیرم کجاست. ممکن است بگویید همزیمخواهیم بگوییم آنجا که من شکل ینمآنجا 
فتاد. مثاًل وقتی ااشکال ندارد. ولی آیا ما با تجربه خودمان را فهمیدیم یا همزمان با شکل گیری تجربه این فهم از خود اتفاق 

بیند حقیقت نفس آنجا شکل گرفته، ولی خود یمزی که کند اولین چییمگوید وقتی چشم را باز یمدهد یمصدرا توضیح 
گیرد، این نکته راتوجه کنید کان یک یمگیرد نفس از همان جا شکل یمحقیقت نفس را شما ندیدید ولی وقتی ابصار صورت 

بیند همان لحظه فرض کنید دارد یمدارد وجودی از جنس ادراک شکل گرفته، این وجودی که از جنس ادراک است که مثالً 
 بیند. یمبیند به لحاظ خودش هویت ادراکی است یعنی نیامده خودش را ببیند هویت ادراکی شکل گرفته که دارد یم

اگر در این بحث دقت کنید همان فضای صرف دیدن، در فضای صرف دیدن باشد وقتی دیدن اتفاق افتاد ر همین لحظه 
بیند آیا متوجه خودیت یمبیند مثاًل نور یمشم باز کرده دارد خودش را فهمیده یا نه روی همین دقت کنید. همین لحظه که چ

این هیچ اشکال ندارد بگوییم تا قبل از اینکه تجربه اتفاق بیافتد نفس  بیند؟یماین خودیت خود را آیا دارد  خودش هست؟
با همین حواس  هاتجربهولین گوید ایمگوید نفسی وجود ندارد تا قبل از تجربه ایشان یمشناسی بی معنا است، اصاًل صدرا 

کند یا ذات یمولی وقتی ادراک تجربی رخ داد، آیا ذات خودش را با تجربه دارد درک  هاادراکگیرد یعنی اولین یمپنجگانه شکل 
خودش همان ادراک است. یعنی ما نفسان جز همین هویت ادراک اول جز ادراک بصری چیز دیگر نیست، ولی همین االن در 

ه آیا خودمان همان مبصر هستیم نه خودمان یک گوی ادراکی هستیم یک جنس ادراکی هستیم که یک چیز دیگر را همین لحظ
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کنند پس خودتان یک هویت ادراکی هستید یمکنیم. اینجا حکمای ما می گویند وقتی می گویید یک چیز دیگر را درک یمدرک 
 د شد.شویمیک هویت خود پیدا. از چندین منظر وارد این بحث 

 **؟؟؟

صدرا را  مأل*من یک توضیحی راجع حرکت جوهری در پیش دارم عرض خواهم کرد یک دعوایی است، بعضی حرف 
گاهی به خود و مرحله  ی حیوانی وجود دارد هاادراکقبول ندارند می گویند حتی بچه وقتی در مراحل رحمی قرار دارد یک آ

یش برویم بگوییم آنجا حس لمسش مثاًل دارد پیک حسش کار بکند ممکن است گوید این معنا ندارد تا زمانی که یممالصدرا 
شود، ولی حرف اصلی صدرا این است تا شما هیچ حسی اگر نداشته باشید هنوز به یمکند یک سری دعواهای مصداقی یمکار 

ا توجه کنید، ین مصالحه فلسفی رمرحله نفس حیوانی نرسیدید، یک جا هستید، به محض اینکه اولین ادراک تجربی اتفاق افتاد ا
بیند. یمبیند، دیگر این حقیقت در درون خود خودادراکی دارد و دارد یمگردد به جنس این وجود ادراکی که االن دارد یمبر 

 ر باشد، یعنی این خودادراکی منطقًا مقدم است، ممکن است همزمان باشد این حس ممکن است به نحو لمس باشد به نحو ابصا

ویت هبراین ما نقطه ذات نفس جلوتر که رفتیم بحث اتحاد علم و عالم و معلوم که مطرح کردیم نفس چیزی جز بنا
کنیم پیکره است، وقتی روشن بکنیم، یمما نفس را فکر  هابحثادراک نیست، جلوتر رفتیم توضیح خواهد آمد، چه جوری این 

ادراک تجربی است حس است و در دل شکل گیری ادراک حسی هویت نفس که روشن بشود، همان ادراک است. بله اولین 
گاهی، یماست که آن منیت نفس دست کم حیوانی شکل  گاهی یناگیرد یعنی خودآ ها می گویند ما نتوانستیم اثبات کنیم خودآ

گاهی در مرکبات معدنی در اجسام و جسم اثبات کردیم نیست، ول این مراحل  ی دردر گیاهان باشد، نتوانستمی اثبات کنیم خودآ
گاهی شکل  دهند می گویند از حیوانات یمها به نحو در واقع توضیحاتی که یناگیرد، یمتکاملی کجاست که اولین بار پدیده آ

کنیم یمتوانیم این معنا را اثبات کنیم در انسان به نحو علم حضوری به نحو مستقیم این فضا را درک یماین بحث هست، یعنی ما 
گاهی و ادراک این را  پدیده ای به  فهمیم. یمنام آ

کنیم اواًل از طریق مفهوم نیست، ثانیًا یمه باشند ما وقتی خودمان را ادراک خواهند این بحث را داشتیمحاال این آقایان 
این فضا  از طریق آالت و قوای ادراکی نیست، بله این همزمانی، این حتی این فضایی که شما توجه داشته باشید عرض کردم

ن کنیم حاال اگر فرض کنید آن تجربه فرضی هوای تلخ که به نظرم تجربه خیلی جالب و خوبی است آینمهست انکار این فضا 
یا کاماًل قابل مطالعه رؤتواند شکل بگیرد، در عالم یمهم سر جای خودش محفوظ است. اگر کسی خلع بدن بکند آن فضا کاماًل 

گاهی یمال ابصاردارد رخ کند با این حینمیا می دانیدکه هیچ یک از قوای حسی ما کار رؤاست، در مسئله  ارد ددهد و خودآ
گاهی آنجا هم وجود دارد، خوب این ویژگی دوم افتد. توجه کردید، خودیماتفاق   آ
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گاهی نداریم، جزء حقیقت ما نیست  به آنچه آ
خواهیم برسیم به جوهر یمیست، ما یابیم جز حقیقت ما نینمویژگی سوم این است آنچه در این علم خود به خود 

گاهی چیزهایی که حضور ندارندمعلوم  گاهی داریم در این خودآ شود مرتبط با ما هستند یمخالص نفس خودمان ما به خودمان آ
ها اگر حتی یناشود یم ما نیستند، مثاًل فرض کنید ما به بسیاری ازاعضا و جوارح درونی خودمان علم نداریم، پس معلوم

دیدیم. اگر فرض کنید کسی که به دنیا آمده این تجربه فرضی نزدیک ینمبستیم بسیاری از این اعضای عادی را یمچشممان را 
چیز دیگر این  به وقوع است شما دست و پاهایشان را جوری باز نگه دارید که به هیچ قسمت بدن او ارتباط برقرار نکند به هیچ

. متوجه بدن نیست به نحو بالفعل ازکار بیاندازید در چنین فرضی در نظر بگیرید ارتباط برقرار نشود یعنی حس المسه او را کالً 
گاهی در او وجود دارد معلوم  شود این بدن من نیستم این قلب من نیستم، این مغز من نیستم اگر خود من باشم من یماین خودآ

گاهی دارم باید به  ها برسم، چقدر یناها با چه مطالعاتی باید به یناه گاهی ندارم بها آگاهی داشته باشم در حالیکه آیناخودآ
گاهی دارم یناباید من تجربه بکنم، چقدر باید کالبدشکافی کنم چقدر تشریح کنم به  ها برسم. این فضا بنابراین من خودآ

 چیزهایی که حضور ندارد من یعنی خود نیست

 **؟؟؟

دهم یملفظ نیست، یک کم جلوتر رفتیم یک توضیح  *روح خودش است چیزی غیر از آن نیست، به قول ایشان بحث
دهم. ویژگی سوم این یمشود. یکی دو مورد شیخ اشراق این کار را کرده من توضیح یمکه در همین روند تجرد نفس دارد اثبات 

گاهی   یقت من نیست، تواند یک نوع ارتباط داشته باشد ولی جز حقیمیابم جز من نیست بله ینماست چیزهایی که من در این آ

گاهی عین ذات است  خودآ
گاهی و علم ذات به ذات عین ذات من است، این عینیت را به نحو فلسفی یعنی یک حالت ی ازمن ویژگی بعدی این خودآ

گاهی من به من یک امر عارض ب ر حقیقت نیست، چون اگر حالتی از من باشد من نباید در نقطه ذات خودم را بشناسم. این آ
گاهی یک چیز هستم دو چ من نیست این گاهی که عین من است وجود دارد من وآ گاهی در آن نفس همان نفس خود آن آ یز آ

گاهی را مطرح کنم  نیستم گاهی یک چیز هستم بگویم من و بعد آ گاهی ندارم من و خودآ گاهی است دیگر آ ینجوری احاال خودآ
 نیست

 **؟؟؟
اندیشم پس هستم برای اینکه اثبات خودش بکند ازشکاکیت به نحوی یمگوید من یم*ایشان یک بحثی کرده مشهور این است 

کنم یک اندیشنده یماندیشم دارم فکر یمکنم دارم ینمبتواند خارج بشود گفت من در هر چه شک بکنم در اندیشه خودم شک 
نیستم این خیلی عالی است توجه  کند. این مسیر را طی کرده حاال اگر این نکته که من چیز جز اندیشهیمای هست که دارد فکر 
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گاهی داریم که یواش  گاهی است یک بحث دیگرآ کردید منی هستم که اندیشه جز آثار من است، البته این اندیشه بهمعنای خودآ
 یواش مطرح خواهیم کرد.

 **؟؟؟
 رود اگر به اینجا برسد خیلی خوب استیم*اول از این راه 

 **؟؟؟

گاهی را *به خارج رانمی توانید فرض کنید، این یک داستان دیگر است اول این نکته را حلش کنیم یعنی اول بحث خو دآ
ک ویژگی چهارمی یی بعدی را برداریم. بنابراین هاگامحلش بکنیم پدیده علم و ادراک را بفهمیم چیست تا یواش یواش بتوانیم 

د یعنی نقطه ه ذات عین ذات است، نه اینکه عار بر ذات باشد، اگر عار بر ذات باشکه عرض کردیم این است که این علم ذات ب
 ذات این تاریکی و غفلت وجود دارد، در حالیکه اینجور نیست، 

گاهی جزء نفس نیست  خودآ
ما  ویژگی پنجم این است این علم ذات به ذات جز ما نیست، شما اجزای دیگری داشته باشید اینجوری باشد یعنی

گردد، یعنی من چیزی جز علم به خودم نیستم من یک یمبه یک جا بر  اشهمهشناسیم، ینممان را در آن اجزای دیگر خود
گاهی به خود باشد نه من فقط همین هستم حقیقت من یک چنین چیزی ه ست. حقیقت مرکب از چند جز نیستم که یک جز آن آ

یخ اشراق از شس یکسره خودپیدایی است نفس اساسًا حقیقتی ادراکی است، بنابراین با این توضیحاتی که دادیم باید بگوییم نف
کند به هویت نوری، این کلمه نور که در فضای شیخ اشراق خیلی دی است مراد ایشان از نور یعنی ادراک یماین معنا تعبیر 

ت نوری رسیدم چرا کلمه نور در ه ذات یعنی علم به خودم به حقیقگوید من در علم ذات بیمهویت نوری یعنی هویت ادراکی 
برد این نور در مقابل بحث ظلمت است. چون فضای فلسفی خودش روشنایی و نور حقیقی را همین هویت ادراکی یمآن به کار 

گیرد، نور حقیقی چیست این خودپیدایی، این خودپیدایی حقیقت نور است اگر چیزی این خودپیدایی رانداشته باشد یعنی یم
جسم وجسمانیات به دلیل تحلیلی که عرض کردیم در ابتدای جلسه ؟چیزی ظملت و تاریک است یک است چهظلمت و تار

هیچ کجایش پیش هیچ کجایش حاضر نیست، یعنی در یک ظلمت و تاریکی محض فرو رفته، به دلیل آن ویژگی که هویت 
گاهم پس من هویت نوری بینم پیمکنم یمدهد. در حالیکه من وقتی خودم را نگاه یمبعدی به آن  یش خودم حاضرم یعنی خودآ

 هستم. 

کنم ازمسیربحث خودمان چندان ارتباط ندارد، ولی شیخ اشراق این کار را کرده، دو تا نکته اضافه یماین بحثی که مطرح 
گاهم هویت نوریم ببینید در این استدیمگوید من خودم را به علم حضوری درک یمکرده شیخ اشراق  الل چکار کرده کنم خودآ

خواهد یمها یک چیزی که مثاًل یناگوید اگر من علت داشته باشم به دلیل قواعد عقلی که درعلیت هست مثل سنخیت و یم
گوید اگر من علت داشته باشم علت یماعطاکننده چیز دیگر باشد باید این هویت و حقیقت را خودش داشته باشد که اعطا کند. 
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گوید چنانچه من خودم نورم یمست ولی باید از همین سنخ باشد، باید یک حقیقت ادراکی باشد، لذا من گرچه از من شدیدتر ا
گوید اگر آن علت یمگوید علت من هم باید هویت نوری باشد. این نور را درست معنا کنیم این نور یعنی هویت ادراکی بعد یم

یت ادراکی با توجه به ابطال دور و تسلسل باید به کجا برسیم است آن هم علت داشته باشد، آن هم چی باشد هویت ادراکی هو
 به یک نور محضی برسیم که دیگر او علت نداشته باشد. 

شود، نظام نور و ظلمت، در فضای یمخش تقسیم گوید کل نظام هستی دو بیمکند یماصاًل با بحثی که ایشان مطرح 
گوید از نور االنوار نور االنوار به تعبیر ایشان یمت نور و ظلمت کرده کند دردستگاه حکمت اشراق این اسیمکاری که ایشان 

کند یمنزل یعنی خداوند متعال نور االنوار یعنی چی یعنی یک ادراک بسیط محض یک پارچه ادراک توجه کردید این هی تنزل ت
نی این هویت نوری نوری در ما شکل گرفته یعبنابر بیانی که ایشان دارد تقریبًا بحث حیوان را کنار بگذاریم آخرین مرحله هویت 

علت ندارد یا  از چه کانالی شروع کرده فلسفه را شما از کجا شروع از نفس شروع بکنید وقتی از نفس شروع کردید می گویید یا
ن باشد باید شود علت دارم علت من هم باید حتمًا قویتر از میمعلت دارد، بله علت دارد چون من نبودم و بود شدم پس معلوم 

کند نظام نور را تبیین یمبرد با ارسال دور و تسلسل هم نور االنوار را اثبات یمآن هم هویت نوری باشد همینجور این را پیش 
ظلمت هستند پس  هاآنو جسمانی،  گوید بیشتر توجه دارد به جسمیمگوید مادون من حاال مادون که ایشان یمکند و بعد یم

کند به نور واجب یما ظلمت است یا نور است بعد نور را تقسیم اما ظلمه و اما نور، ی گوید الشیءیمکل نظام هستی ایشان 
برد ما بحث در یمیعنی نور االنوار و نورهای ممکن بعد نورهای ممکن انواع تقسیمات دارد به حسب مباحث فلسفی که پیش 

 ت علم و ادراک پی ببریم توانیم به حقیقیمه جوری از این بحث ما چگردیم به اینکه یمبندیم بر یمز را واقع این داخل پرانت

ی به اخود این موضوع که طرح کردیم و شیخ اشراق خیلی به آن توجه کرده، شیخ اشراق در حکایت منامیه یک خلسه 
گوید من درحالت خلسه یممعروف شده به حکایت منامیه  او دست داده جالب است در چند تا از آثارش این را حکایت کرده

دهد یمگوید من در حالت خلسه ارسطو را مشاهده کرده توضیح یمکه ممکن است حال برخی دوستان ما در جلسه باشد ایشان 
مودار شد و گوید فرض کنید من شکل و شمایلی دیدم متوجه شدم او ارسطو است با چنین ابهتی، با چنین وضعیتی بر من نیم

کردم که حقیقت علم و ادراک چیست و بر من دشوار شد که حقیقت یمراجع پدیده علم داشتم فکر  هامدتاین در حالی بود من 
ارد، بسیاری از یا در خواب همان ادامه درؤو ادراک را بفهمم آنجا که ایشان را دیدم وقتی انسان درگیر یک چیز باشد در  علم

گوید من یممانجا ایشان هدر  سؤاالترا ما در عالم خواب حل و فصل کردیم مشکالت  هابحثرای از ها می گویند بسیینا
ا باید همین دغدغه را داشتم که حقیقت علم چیست آنجا از ارسطو پرسیدم که حقیقت علم بر من دشوار شده، حقیقت علم ر

گوید که وقتی به من خواست یمحث ادامه دارد ایشان ن بگوید ارسطو به من گفته طوالنی چند صفحه اییمچه جور حل کنم 
ل و حتوجه بدهد به من گفت به نفس خودت برگردد اگر رجوع ارجع الی نفسک به نفس خودت برگردی مسئله علم برای شما 

بحث اقع همین یابی که آنجا ایشان در ویموری یابی در پدیده یافتن خودت را چه جیمفصل خواهد شد. خودت را چه جور 
 کند. یمعلم حضوری به خود و همین روندی که عرض کردیم مطرح 
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توانم االن ادراک و علم را تعریف یمگوید من یمرسد ایشان یمشود به اواخر حکایت منامیه یموقتی این بحث مطرح 
اصله چون من هیچ فکنم ادراک و علم یعنی چی یعنی حضور یک چیز در نزد یک چیز، حقیقت علم به همین حضور گره خورده 

گاهی پیش آمده چون من یک چیز هستم یک حقیقت هستم در من علم و عالم  گاهی و خودآ معلوم  وای از خود ندارم چرا این آ
ه نگاه کنم یگانه شده، یعنی یک حقیقت از یک جنبه نگاه کنم علم و ادراک است از یک جنبه نگاه کنم معلوم است از یک جنب

ترین یعالگردد و چون در من اساسًا دوئیت وجودی ندارد یمبر  در نزد یک شیءعلم به حضور یک شیء عالم است یعنی واقعیت
 نوع حضور اتفاق افتاده 

ذات به ذات  این قسمت بحث اتحاد علم و عالم و معلوم که بعدًا عرض خواهیم کرد این را همه اتفاق نظر دارند در علم
توانی یمتوانی بگویی معلوم، مدرک یمتوانی بگویی ادراک یمیعنی یک چیز است شما اتحاد علم و عالم و معلوم رخ داده 

توانیم بگویم مدرک است یمبگویید مدرک اگر دقت کنید یعنی حقیقت نفس من چیزی جز ادراک نیست این ادراک از یکجهت 
گرفته باشد به چیز دیگری ولی در  ت است ممکن است نفس این ادراک تعلقتوانیم بگوییم مدرک است. درسیماز یک جهت 

گاهی باشد، این علم ذات به ذات ما یک علم یمدرون خود این ادراک یک ادراک دیگر رخ  دهد که آن خودادراکی باشد خودآ
گردد. خوب حضور در کجا اتفاق یمداریم، یک عالم داریم یک معلوم داریم پس حقیقت علم به همین فضای حضور بر 

دهد، وجود متفرق یعنی وجود امتدادی همان بحثی که در آغاز مباحثه این جلسه ینمر وجودهای متفرق رخ افتد. حضور دیم
تواند اجزایش پیش خودش حاضر باشد چون تا بی نهایت قابلیت تقسیم ینمداشتیم یک وجود امتدادی با هویت بعدی این 

های دارای یتهور های امتدادی دیتهوطر است در دارد، یعنی هیچ بخشی در نزد هیچ بخشی حاضر نیست، به همین خا
گاهی و علم هم اتفاق ینمهای بعدی مسئله حضور اتفاق یقتحقبعد،   افتد. ینمافتد وقتی حضور اتفاق نیفتاد آ

 نتیجه
تواند نه وجودهای تفرقی، یمکه وجودهای جمعی  توانیم بگیریم چیست این استیمنتیجه ای که از این بحث 

گاهی در آن اتفاق بیافتد اگر حقیقتی امتدادی و بعدی باشد حضور اتفاق یموجودهای جمعی غیر بعدی  افتد حضور ینمتواند آ
گاهی و ادراک رخ  شود حقیقت حقیقت یمدهد. اگر در جایی علم و ادراک رخ داد معلوم ینمکه اتفاق نیفتاد پدیده علم و آ

انتز ت به تعبیر این آقایان حقیقت جمعی حضوری است. حقیقت غیر بعدی است من اینجا را داشته باشید یک پربعدی نیس
 دیگر باز بکنم. 

شود بحثی که آقایان حکما مطرح کردند وقتی به یمدر همین بحث یکی از بهترین ادله تجرد نفس در واقع استخراج 
کنند ما یمکنند چه طور تبیین یمردی نفس را نشان بدهند در این فضا تبیین خواهند هویت غیر مادی و تجیماینجا رسیدند 

این توضیح را دادیم اگر جسم و جسمانی باشد یعنی اگر در فضای امتداد و بعد باشد این یک حقیقت متفرق غیر حضوری است 
تد، این یک فضا ما در خودمان به افینمیعنی هیچ بخشی در نزد بخش دیگر حاضر نیست. لذا حضور و علم و ادراک اتفاق 



333 
 

دهد که حقیقت امتدادی نباشد، بعدی یمکنیم دست کم، ادراک در جایی رخ یمنحو یقینی وجدانی حضوری خودمان را ادراک 
 شود ما غیر از حقیقت بعد و حقایقی که مرتبط با بعد هستند هستیم. یعنی ما جسم و جسمانی نیستیم، یمنباشد، پس معلوم 

 ر اصول فلسفه رئالیسم جناب عالمه طباطبایی شهید مطهری را دقت بکنید، این توضیحی که حقیقت علمشما اگ
روید در فضاهای دارای امتداد و یمانه توضیح داده بشود یک بخشش همین است یعنی شما اگر شود با فضاهای مادی گرایینم

گاهی اتفاق همه از هم در غیاب هستند، لذا خود بینید، یعنیینمبعد شما اینجا حضور هیچ بخش در هیچ بخش را  افتد، ینمآ
گاهی  گاهی در جایی است که این هویت بعدی نباشد، اگر در جایی هویت ادراکی رخ داد معلوم ینمآ تواند اتفاق بیافتد. آ

گاهی پیدا یمشود هویت بعدی نیست، پس معلوم یم اددار دار و امتدکنیم یک حقیقت کشیمشود حقیقت ما همان جا که خودآ
 نیست. 

گاهی داریم ما در جسم و جسمانیات یمبنابراین مطابق این بحثی که عرض کردیم معلوم  شود این فضایی که در خودآ
همین  نیستیم. همین بحثی که االن عرض کردیم شیخ اشراق این توضیح را، هویت نوری و ظلمت در فضاهای فلسفه دیگر از

ات مادی هستند یند پس موجودات دو قسم هستند، موجودات مجرد و مادی یک بخشی از موجودکنند می گویمبحث استفاده 
قابل طرح نیست،  هاآندارای امتداد هستند بخشی از موجودات دارای تجرد هستند یعنی هیچ گونه حقیقت امتدادی و بعدی در 

 د، یک موجود غیر مادی را دست پیدا کردیاز کجا این را اثبات کنیم در علم نفس به نفس، در علم ذات به ذات شما 

کند در بخش اول کتاب و در بخش دوم کتاب راجع یموقتی اشارات را شروع خود ابن سینا را مالحظه بفرمایید مثالً 
کند یمها را بحث یناو حقایق مختلف  هامزاجو شکل گیری  هاآنکند. جسم و جسمانیات و عناصر و امتزاج یممادیات بحث 

خواهد موجودات ماورای طبیعت را توضیح بدهد اولین بخشی که باز یمخواهد به الهیات برسد، چون در الهیات یمی وقت
توانید از فضاهای جسم و جسمانی عبور یمک گره گاهی است که شما گوید این نفس ییمکند بحث نفس است. یعنی یم

طبیعت  م طبیعت به معنای حقایق امتدادی است که یک معنای ازبکنید به ماورای طبیعت برسید، ماورای طبیعت که می گوی
عرض و عمق  وعام است یک داستان جداگانه است. مراد ما از طبیعت یعنی حقایقی که با مسئله بعد و امتداد گره خوردند طول 

 ها گره خورده هستند، یناا بها گره خورده هستند، با زمان گره خورده هستند، ینابا 

گاه یمشما وقتی به مسئله نفس  گاهی در یک حرکت امتداددار قابل تبیین یمرسید به یک حقیقت خودآ رسید، خودآ
شود با یک حقیقت ماورای طبیعت روبرو شدید، وقتی ما این ماورای طبیعت را اینجا اثبات کردید علت آن یمنیست، معلوم 

نقطه واسط  ماورای طبیعت باشد تا برسد به واجب الوجود، این در واقعباید چی باشد از ماورای طبیعت باشد علت علت باید 
 میان ماورای طبیعت و خود طبیعت است. 
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 تکمله حقیقت بعدی جسم
خواهم یمدادیم ما متمرکز شدیم در بعدهای پایدار، یک تکمله یمدر این بحث آنجاکه داشتیم حقیقت بعدی را توضیح 

ها را بررسی ینااضافه کنم وارد بحث بعدی بشویم. ما اینجا متمرکز شدیم روی بعدهای پایدار، یعنی طول و عرض و عمق و 
رد. یعنی ککردیم. یعنی اگر آن بعد ناپایدار یعنی زمان را دخالت بدهیم که در حرکت جوهری صدرا این مسئله دخالت پیدا 

ر. سه بعد پایدار طول عرض عمق یا به دارای چهار بعد هستند سه بعد پایدار و یک بعد ناپایدا گوید تمام اشیای مادییمصدرا 
افتد مخصوصًا اگر یمنحو بالفعل در آن است یا به نحو بالقوه مثل کره، و یک بعد ناپایدار دارد که در بستر حرکت و زمان اتفاق 

 قرار خواهد گرفت.  یءحرکت جوهری را مطرح کنید این ناپایداری در ذات این ش

ست و لذا اشما همین بحثی که ما مطرح کردیم، که مثاًل اگر یک امتداد را سه قسمت بکنید جز وسط مانع دو جز دیگر 
گاهی اتفاق  افتد اگر از منظر آن بعد ناپایدار را بحث را پیگیری بکنید آن یممسئله غیبت و حجاب و مسئله عدم حضور و عدم آ

برد هم از جهت طول و عرض و عام هم یمت و ظلمت به سر ء مادی از چهار منظر در فضای غیبیم شد شیوقت متوجه خواه
گاهی را بگذا رید کنار از جهت بعد زمان یعنی بعد زمان چون ما همیشه در این فضا هستیم فضاهای قبلی نه، این بحث خودآ

ادیش و مجود ندارد، یعنی نسبت به اجزای قبلیش از منظر در حقیقت جسم آن مقاطع قبلی آن وجود ندارد مقاطع بعدی آن و
ها را یبنداجزای بعدیش از منظر مستقبل کاماًل در حجاب است. کاماًل در غیبت است، شما وقتی در بعد زمان این تقسیم 

گاهی بسییممطرح  روید در یمشود در حقایق جسم و جسمانی. یمار شدیدی با اشراف کنید یک نوع غفلت یک نوع عدم آ
گاهی وجود دارد یکی یمبحث نفس  افتد این است که ما از ماورای طبیعت، یمز چیزهایی که در این نفس اتفاق ابینید خودآ

اریم این دماورای طول و عرض و عام و ماورای زمان هستیم. حقیقت ما االن به دلیل ارتباط شدیدی که با جسم و جسمانیات 
گاهی یک یمکنیم فضای زمان را هم درک یمم را درک فضای، چنانچه طول و عرض و عا کنیم. ولی حقیقت ما به دلیل خودآ

گنجد این حقیقت ینمحقیقت امتداددار نیست اگر واقعًا حقیقت امتداد دار نیست پس باید بگوییم به هیچ روی در زمان و مکان 
 از حقیقت علم. نفس انسانی. تا اینجا در واقع مطلب نخست ما بود برای تبیین فلسفی 

 اقسام علم )ادراک(
خواهیم مطرح کنیم اقسامی است که فالسفه برای این ادراک مطرح کردند، ما به هویت ادراکی که یممطلب دومی که 

قسیمات یک هویت خودپیدای جمعی غیر بعدی هست آشنا شدیم. امتداد و بعد در آن مطرح نیست با این آشنا شدیم. انواع ت
خواهم بعدًا راجع تقسیم بسیار پر اهمیت علم به علم حضوری یمهمین پدیده مطرح شده است. من متمرکزًا در خصوص مسئله 

خواهم انواع یمخواهم بحث کنم. ولی االن یمها دارد، آنجا یناو حصولی بحث کنم. چون نتایج فراوان معرفت شناسی و 
 تقسیماتی که مطرح شده یک مروری داشته باشیم.

 **؟؟؟
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تواند ینمادراک ضعیف هر چه ادراک بکند همان هویت ادراکی جمعی شکل گرفته است یعنی در آن فضا دیگر *یک 
گاهی آیا فقط در بودن است یا خیلی یمار باشد، ما االن به نفس پدیده ادراک توجه یک حقیقت امتدادد کنیم بله این خودآ

در من وجود داشته باشد مثاًل  مور دیگر هم هست. یعنی هر چهها می گویند در خیلی ایناچیزهای دیگر هم هست. چه بسا 
توانم بفهمم که من فقیرم، من بر فرض مثال این هویتی که دارم از یمگوید من در علم حضوری خودم همانجا یمشیخ اشراق 

گاهی هانکتهخود من نیست اگر دقت کنم    توانم متوجه بشوم.یمی فراوانی را در این خودآ

 نظریبدیهی و 
ست ابرای همین پدیده علم و ادراک مطرح شده یکی این است که همین پدیده ادراک یک وقتی بدیهی تقسیماتی که 

ی مفصلی مطرح کرد. هابحثجای خودش باید  کنند این بحث بدیهی دریمیک وقتی نظری است. بدیهی و نظری که تقسیم 
کنند این است اگر ادراکی برای شکل گیری نیاز به مقدمات نداشته باشد این ادراک بدیهی یمآن تعریف در واقع عامی که مطرح 

اشته باشید وقتی داست، اما اگر نیاز به مقدمات داشته باشد، آن ادراک ادراک نظری است و بعد آمدند تقسیم کردند. اواًل توجه 
، این توضیحات م حضوری و حصولی در بخش حصولی هستکنیم می گویییمما بگوییم بدیهی و نظری در تقسیم که بعدًا 

 .خواهیم اصل تقسیمات را دوستان بشنوندیمنیاز داریم خیلی اینجا فقط 

 **؟؟؟

آوریم. این تقسیم ینمبدیهی است مقابل هست دیگر این تقسیم را  اشهمهگوییم ینمپیداست،  اشهمه*حضوری 
ها ممکن است تداخل با همدیگر داشته باشد، فقط این را یمتقسار در این دهد. ولی کیمهمیشه در خصوص علم حصولی رخ 

گاهی یک تقسیم دارد بدیهی، بدیهی آن است که ما مقدماتی برای کسب آن  کنیم و نظری ینممی گوییم می گوییم معرفت و آ
 آن است که ما مقدمات الزم داریم این یک تقسیم، 

 تصوری و تصدیقی
ی، چده و آن این است که علم یا تصوری است یا تصدیقی. علم یا تصوری یا تصدیقی یعنی یک تقسیم دیگر مطرح ش

مفهوم علیت گیرد فرض کنید مثالً یمهایی است که شکل یمفهومتصوری هست یعنی در آن حکم واذعان وجود ندارد صرفًا تک 
م فقط خود این مفهوم یا مفهوم سفیدی، مفهوم ها را کار ندارییناخواهیم بگوییم علیت واقعیت دارد ندارد چه جوری ینم

ها را می گویند تصور که همراهش حکم و اذعان یناسیاهی، مفهوم انسان، مفهوم سنگ، چوب هر چیزی که در نظر بگیرید 
ها عبارت است از مفاهیمی که همراهش اذعان و حکم یقیتصدی تصدیقی علم که به نحو تصدیق باشد هامفهومنیست. ولی 

شود یمین د دارد. یک نوع تسهیل نفس وجود دارد اینجوری هست. یااینجوری نیست مثاًل در آن حکم و اذعان مطرح است اوجو
 بحث تصوری و تصدیقی. 
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 فعلی و انفعالی
شود و آن این است که علم یا فعلی است یا انفعالی. علم فعلی خیلی اوقات می یمیک تقسیم دیگر راجع علم مطرح 

گاهکنیم یمیشین علم پسین یعنی گاهی اوقات اتفاقاتی افتاده ما از باب تأثر از آن اتفاقات تصوراتی پیدا گویند علم پ هایی یآ
ها را می گوییم در واقع علم انفعالی، یک وقت نه علم پیش از فعالیت خارجی است. مثاًل بر فرض مثال راجع یناکنیم یمپیدا 

القیت به کنید یک کسی که دارد خ د انفعالی نیست، علم خدا وند فعلی است. یا فرضخداوند متعال ما می گوییم علم خداون
کند تا پیاده بکند این علمش فعلی است، یمزی که وجود ندارد دارد خالقیت ها بحث شده، خالقیت یعنی چیینادهد یمخرج 

تواند یمبافد آیا یمکند و چیزهایی به هم یمسان انفعالی نیست توضیح دادند آیا در آن اجزایش هم فعلی است مثاًل تخیلی که ان
تواند فعالیت داشته باشد و بسازد یا نه فعالیت و خالقیت ما همیشه یمحتی یک چیزی که سابقه انفعال ندارد به نحو آن جزئش 

تصورات انفعالی  ارجی است. یعنی اینی اجزای آن همیشه برگرفته از فضاهای خهانقطهها است، یعنی در علم در یبترکدر 
 کنیم. درهر صورت این قابل بحث است که علم یا فعلی است یا انفعالی است. یماست ولی در ترکیبش ما فعالیت را اعمال 

 جزئی و کلی
ها کار ینا کند بعدها وقتی خواستیم راجعیمم تر ها همه ابزار کار ما را فراهینایک تقسیم دیگر راجع علم مطرح شده 

ت یا بکنیم دست کم این مفاهیمش دست ما باشد. یک تقسیم دیگر راجع علم مطرح شده و آن این است که علم یا جزئی اس
عنی مکلی است. این جزئی و کلی یک معنای منطقی دارد دوستانی که، یک معنای منطقی یک معنای فلسفی دارد. حاال به 

نسان انسان یک ااهیمی که قابلیت صدق بر مصادیق فراوان دارد ما می گوییم کلی مثاًل منطقی آن اگر توجه کنید میگویند آن مف
ته باشید که قابلیت انطباق مفهومی داش اگر شود کلی.یمی فراوانی دارد این هانمونهمفهوم کلی است. قابلیت انطباق پذیری بر 

لی در فضای کد اینجا می گوییم جزئی، البته این جزئی و بر مصادیق فراوان نداشته باشد فقط انطباق پذیر بر یک مصداق باش
کند. در فضای فلسفه تذکری که دادند جزئی یممنطق است، در فضای فلسفه جزئی و کلی عوض خواهد شد یعنی تغییر پیدا 

اشد می گویند کلی، ر بآن که انطباق در آن معنا ندارد، کلی آن است که انطباق معنا داشته باشد ولو بر چیز. همین که انطباق پذی
ا ندارد. این می گویند جزئی، ولی یک مفهوم ولو از منظر نخارجی در نظر بگیرید این اصاًل انطباق در آن مع یک شیءمثالً 

کسانی  منطقی جزئی باشد ولی از منظر فیلسوف کلی است چرا چون عنصر انطباق و صدق در آن راه دارد. این بحثی که اگر
از کلیت و جزئیت  هاآناین است، تعریفی که  شاننکتهی گویند هر مفهومی از منظر فیلسوف کلی است، فلسفه خواندند م

کنند بحث انطباق پذیری و عدم انطباق پذیری است، جزئی که می گویند شخص که می گویند یعنی چیزی که عنصر انطباق یم
سئله شته باشید بحث انطباق در آن مطرح باشد آنجا مو صدق خودش خودش است کاری با چیزی ندارد ولی یک چیزی شما دا

 شود.یمکلیت مطرح 

 **؟؟؟
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شود یم*بله از منظر منطق جزئی است ولی از منظر فیلسوف این یک هویت کلی دارد. این یک تقسیم که علم تقسیم 
 به جزئی و کلی، 

 حسی و خیالی و وهمی و عقلی
ی تابستان من هابحثمفصلی دارد چون قباًل یک اشاره ای کردیم در  یهابحثها ینایک تقسیم دیگر راجع علم است 

دهیم. علم چهار تا تقسیم دارد از منظر دیگر یمها را توضیح یناگردیم یمشوم بعدها اگر نیاز داشتیم دوباره بر یمسریع از آن رد 
س است یا به دلیل اینکه مدرک ما یا محسوچهار تقسیم دارد. علم یا حسی است یا خیالی است، یا وهمی است یا عقلی است. 

س متخیل است یا موهوم است یا معقول است. موهوم در جای خودش خوب است. ولی اگر فرض کنید انسان بخواهد سر کال
توهم بکند آن ناخوب است. خیلی خوب پس علم یا حسی است علم حسی توضیحات فراوانی دارد چون اختالف است بین 

 سی است. یی که در ادامه خواهیم داشت حقیقت علوم حهابحثدرا ان شا الله عرض خواهم کرد یکی از ص مألشیخ اشراق و 

دهد و به چه شکل است ان شا الله این بحث را خواهیم داشت. علم حسی مثل همین یمحقیقت علوم حسی کجا رخ 
کنیم این یمم شیئی را داریم مشاهده ا می گوییها ریناشود دیدن، لمس کردن یمعلومی که به وسیله حواس چندگانه ما حاصل 

محسوس  شود علم حسی، اما یک علم داریم علم در واقع خیالی است علم خیالی همان علم حسی است، در صورتیکه شیءیم
د االن دهد. مثاًل االن شما بخواهید تصویر پدر و مادر خودتان که اینجا حاضر نیستنیمپیش ما حاضر نباشد. اینجا خیال رخ 

یی بدون هاصورتشود خیالی، نه تخیل به معنای ساختن منظور نیست، خیال یعنی یمحاضر کنید در پیش خودتان بیاورید این 
شود خیال علم خیالی، یمرتش را حاضر کردیم این حاضر نیست ولی ما صو حضور متعلقش در نزد ما یعنی خود آن شیء

 ی خیالی. هاصورت

متعلقشان  شانهمهایی است شما ببینید آن دو تا دانشی که مطرح کردید یعنی حسی و خیالی وهمی چیست وهمی در ج
کند یا به نحو خیالی یمصورت است نه معنا، از اینجا شما با معانی روبرو هستید. یعنی آنچه حواس پنجگانه ما مستقیم درک 

کنیم. معنا مثاًل اگر شما فرض یم، ولی ما یک چیزهای غیر از صورت هم درک هاصورتصور هستند  شانهمهکند یمدرک 
کنید مثال مشهوری است یمکنید که صورت پدر و مادر را در نظر بگیرید در دل دیدن صورت پدر و مادر محبتشان را هم درک 

کنید می گویید حسادت از صورتش یمجه ست یا به شما حسادت دارد وقتی به او توازنند. یک کسی که دشمنتان یمکه معمواًل 
ها از سنخ معنا است. هر یناها صورت ندارد یناکنم. مثاًل تحقیر، تحسین یمکنم حس یمبارد، این معنا را کاماًل احساس یم

این ردید وقت شما این معانی رابه نحو جزئی درک کردید، یعنی مثاًل می گویید محبت مادر من، هر وقت این فضا را درک ک
کند و این معنا را می گوییم وهم جزئی است نه محبت به معنای کلی نه محبت یمشود چی، این چه قوه ای دارد اینجا عمل یم

 شود جزئی، این وهم دارد این کار را، وهم به معنی غلط، وهم خیاالت باطل منظور نیست. یممادر من این 
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 رت نیست، کلی هم نیست بلکه جزئی است. پس یک معنای اگروهم عبارت است از قوه دراکه یک معنای جزئی، صو
اینجور نیست، انواع  هامثالکنیم فقط یممعنا باشد اواًل و جزئی باشد کلی نباشد این را می گوییم با قوه وهمی خودمان درک 

د در مبانی معرفت شناسی اجازه داتوانید پیاده کنید. مثاًل اگر شما علیت را در جزئی درک کنید کسی فرضکنید یمرا شما  هامثال
ینجا علیت را به اکه بیرون از خودش رادرک بکند، مثاًل می گوییم دستمان را چرخاندیم واین کلید حرکت کرده و در باز شده، ما 

 نحو جزئی داریم در علیت صورت ندارد 

ا است، یعنی احساس معن وگیرد همین در بحث صورت یمیکی از مشکالتی که در مباحث معرفت شناسی شکل 
مورد گفتگو  ترمفصلر یک بحث ددر ساحت ذهن شکل بگیرد این واقعیت خارجی ندارد.  اشهمهشود هر چیزی معنا است یم

توانید آن یمها معنا است، صورت نیست که شما با حواس درکش بکنید. یک حقیقتی در شما هست که شما یناقرار بگیرد. 
توانید بگویید کلید علت چرخش دست من است، اجازه ندارید اگر چیزی باشد ذهن ساخته ما ینمواقعیت خارجی مثاًل شما 

توانیم معکوس آن عمل کنیم در حالیکه اینجور نیست. یعنی ما حرکت دست را علت حرکت آن کلید می دانیم. حرکت کلید یم
در علت حرکت کلید است و حرکت کلید علت  آییم برعکس عمل کنیم بگوییم باز شدنینمرا علت باز شدن در می دانیم. 

 حرکت، 

خواهیم ادراک بکنیم دست من نیست، واقعیت تکوین یمچه نکته ای در واقعیت نفس االمری وجود دارد که ما وقتی 
 کند نه اینکه من خودم را بر او تحمیل کنم، فاصله ای که بین چند حوزه معرفت شناسی وجود داردیمخودش را بر من تحمیل 

ها عناوینی است که ما گذاشتیم یناهمین جاست یک وقتی است که من دارم می گویم فرض کنید که این عناوین رئیس مرئوس 
تواند بعد بشود مرئوس، مرئوس یمجی ندارد، لذا همان که رئیس است های خارجی. واقعیت خاریتواقعاعتبار کردیم بر این 

بحث ملکیت ما می گوییم این زمین ملک من است این ملک من است این در مثالً ها مفاهیم اعتباری است. ینابشود رئیس 
گیرد اینکه می گوییم این مملوک است ملک است من مالکم از نظر تکوین هیچ فرقی بین یک یمفضای اعتبار و ذیل شکل 

 گیرد. یمها در فضای دنیای اعتبار شکل یناغاصب و مالک وجود ندارد، 

کنیم آیا از این سنخ یماینجا وجود دارد این است که آیا همه معانی صورت نه همه معانی که ما درک جدی که  سؤالیک 
کنیم آیا معنای علیت یک مفهومی است کاماًل ذهن ساخته در فضای ذهن یماست مثاًل معنای علیت ما معنای علیت درک 

ج قبول ندارم کند. مثاًل وقتی شما اگر شما بگویید من خاریمشکل گرفته اینجوری است یا واقعیت دارد خودش را بر من تحمیل 
گوید من خارج را قبول ندارم. از آن یمول ندارم اتفاقًا شدیدًا خارج را قبول دارد، دارد که گوید من خارج را قبیمگرچه دیگر 

کنید منظم یمآورید چکار یمرا گذشته در درون خودم برویم. شما یک علم بسیط دارید، یک مطلبی را فهمیدید، بعد آن مطلب 
 نویسید، یم کنید به صد تا مطلبو بعد یک کتابیمد جزئی تر کنید به ده مطلب بعیمکنید در فضای تخیل تبدیل یم
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توانیم بگوییم ینمگیرد فرایند علیت است یعنی مرحله قبلی علت مرحله بعدی است، یماین فرایندی که در اینجا شکل 
کل گرفته مثاًل این کتابی که نگاشته شده این علت تفاصیلی است که من در ذهن خودم دادم. این تفاصیلی که در ذهن من ش

ها یناتوانیم برعکس عمل کنیم دست من نیست، واقعیت تکوین ینمعلت آن نقطه عمقی است که من فهمیدم و درک کردم. 
ن متوقف است. آن به آعلیت از آن سو است این علت است آن معلول است این متوقف علیه است  کند می گویمیممن را وادار 

 این وابسته است نه این به آن وابسته باشد. 

ی درک صورت است کلید چی، ولی من در دل او یک معنای هاآندرک کردم  هاصورتپس من معنای علیت را در دل 
ک معنای ا فالسفه می گویند وهم ما، این وهم به معنای ارزشی نیست هر وقت شما یکردم این معنا چیست معنای علیت اینج

گوید وهم همان عقل نازل است، یعنی عقل جزئی شده عقل کارش معنایابی است، کار عقل یمجزئی درک کردید، صدرا 
زل، عقل ییم عقل ناظر عقل نامعنایابی است، هر وقت شما معنای جزئی پیدا کردید، معنای جزئی درک کردید، اینجا می گو

 ساتر همان وهم است. 

توانند امورات را تمشی کنند یعنی ینمد یعنی وهم دارند واال ها عقل نازل دارنیناشود یممثاًل در بحث حیوانات گفته 
ی یعنی عقلی عقلآییم تا ادراک یمتوانند کلی سازی کنند و بنابراین این شد ادراک وهمی ینمفهمند ولی یممعانی جزئی را 

نباشد ادراک عقلی چیست ادراک معانی کلی است، هر وقت شما معنا را به نحو کلی درک کردید می  همان عقلی که در؟؟؟
دهد آن را می گوییم قوه عقلی، آن را می گوییم ساحت عقلی، خود این ادراک یمگویید آن ساحتی که این ادراک دارد در آن رخ 

کنیم می گوییم یمکنیم می گوییم محسوس آنچه خیال یمرک را می گوییم معقول، چنانچه آنچه حس می گوییم عقلی و آن مد
کنیم می گوییم معقول یعنی ادراک یمزی که بر فرض مثال تعقل کنیم می گوییم متوهم، آن چییممتخیل، آن چیزی که وهم 

ی برتر هم داریم یعنی باالتر هاادراکاهند بگویند یک سری خویمعقلی و معقول. این هم یکی از تقسیم بندی حاال آقایان عرفا 
کنند یمتر از ادراک در انسان مطرح یقعمهای یهالمی گویند ادراک قلبی ادراک روحی، ادراک سری یک  هاآناز درک کلیات 

 می گویند در ابتدای امر به نحو بالقوه است و این فقط فعلیت پیدا بکند.

 دو چیزند؟آیا وهم و عقل واقعًا 
 **؟؟؟

ی حسی خیالی و وهمی و هاقوهکردند چهار تا قوه است یعنی یم*این بحث ابتدای فلسفه که شکل گرفته بود احساس 
گوید یعنی چهار تا قوه، ولی ابن سینا یمعقلی بعد به تدریج متوجه شدند از ابن سینا شروع شده، مشاع مشهور همان چهارتا را 

گوید اگر دقت بکنید وهم و عقل دو چیز مجزای از همدیگر یمداده، مطالعاتی انجام داده ایشان  یواش یواش بحث را تغییر
نیستند تفاوتشان به جزئیت و کلی حقیقتشان یک چیز است. این بحث به تدریج پخته شد تا رسید به زمان صدر المتألهین، 

رسد به فضای ادراک معنا، جزئیت و یمی برگردانید یعنی لیثثگوید شما معرفت را از حالت تربیعی باید به تیمصدر المتألهین 
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کند بلکه یک حقیقت ادراک است که آن حقیقت بحث معنایابی است گاهی اوقات جزئی، ینمکلیت دو نوع ادراک درست 
کند. چنانچه بعدًا وقتی نوبت به عالمه طباطبایی رسید عالمه طباطبایی گفت ینمگاهی اوقات کلی است این دو تا قوه درست 

رسیم این بحث حقیقت علم حسی که باید روشن بشود، تبیینی که صدر المتألهین از احساس دارد هیچ تفاوتی با علوم یمبعدًا 
 رسیم و توضیح خواهم داد که این به چه شکل است. یمخیالی ندارد. ان شا الله 

دهید در واقع باید بگویید ادراک به نحو سندی یم گوید با توضیحاتی که شما راجع علم حسییملذا عالمه طباطبایی 
وقات است یا صورت یابی است یا معنا یابی است. صورت یابی کار چیست کار یک حقیقت مثل حس منتها این حس گاهی از ا

لذا در کلمات این  هامحسوسکند گاهی نه یموس مادی است درک گیرد و آنچه محسیمبه حسب حواس ظاهری ما انجام 
ادی و مآقایان ببینید، صور خیالی را می گویند محسوس، حتی عالم مثال می گویند عالم محسوس است. منتها عالم محسوس 

 غیر مادی داریم. 

ذا چشم بسته طن خودمان داریم. لی پنجگانه که داریم دقیقًا میگویند ما پنج تا حس در باهاحواسلذا این بحث این 
بینید مثاًل لمس یمیا که کاماًل رؤتوانید ببینید حقیقت ابصار در یمبینید. االن که چشم ببندید در فضای تخیل یماست ولی 

، کنید یعنی این یک عمقی در نفس ما دارد این بحث صورت یابییمبویید مزه یمکنید یمکنید ولی دقیقًا لمس ینمشما کار 
گوید حقیقت یمکند. یک وقت از طریق مثاًل ایشان یمیا از جنس عالم مثال و برزخ دارد عمل رؤعالم یک وقتی در فضای مثالً 

گوید من با دست یمبینید شخص یمابصار شرطش چشم نیست، در شرایط خاصی چشم الزم است. مثاًل گاهی از اوقات شما 
خواند. نه اینکه برجستگی یمگذاشت روی خطوط و یمد، یک بنده خدایی دستش را بینم، چند سال پیش این بحث بویمخودم 

خواند. این به این معنا که حقیقت محض مبصر است یعنی دیدن کار یمداشته باشد نه، بدون برجستگی دستش را روی خطوط 
اظ را انجام بدهد. به لح ی مختلف این کارهاساحتنفس است، چشیدن کار نفس است بله مرحله مرحله ممکن است در 

گیرد ولی ینمبندید دیگر این رویت انجام یمدهد. لذا شما چشم را یممرحله مادی از طریق اعضا و جوارح این عمل را انجام 
 افتد یمدیدند یعنی خود ابصار با تمام ویژگیها بدون این ابزار و آالت بصری اتفاق اگر شما توجه کنید واقعاً 

زم است که الد حقیقت دیدن به این آالت و ابصار وابسته نیست، گرچه در شرایط ویژه قطعًا این چشم شویمپس معلوم 
گوید پس یمپذیرد یمکند به عنوان تأیید حرف صدرا ینماین دیدن محقق بشود. لذا عالمه به عنوان تعریض این بحث را مطرح 

س حی است. منتها عقلی یا جزئی یا کلی است، حسی هم یا علم سندی است یا صورت یابی است یعنی یا حسی است یا عقل
 دهد این هم چهار قسمی کهیممادی است یا حس مثالی است، به این سبک در واقع توضیح 
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 نقش حس در مراحل بعدی ادراک )خیال و وهم و عقل(
 **؟؟

گوید من فقد حسًا من فقد فقد علما یعنی اگر احساس ما رخ ندهد یم*این بحث مهم است یک بحثی ارسطو دارد که 
تواند کار ینماو عقل  تواند شروع به کار کند، پشت سرینمتواند شروع به کار بکند و پشت سر او وهم ینمتخیل ما در پی او 

ض داشته باشیم، یعنی حتمًا ما مح توانیم یک علم عقلیینمی مفصلی رخ داد آیا همه علوم اینجوری است ما هابحثبکند. 
ها شکل بگیرد. آیا همیشه ینایی داشته باشیم و بعد در دل تجربه تجربه حسی، خیال و بعد وهم و بعد عقل هاتجربهباید اول 

پسندند که بگویند یماینجوری است گرچه به نحو متعارف خیلی اوقات اینجوری است، آیا راه منحصر در این است، بیشتر 
 در این نیست. منحصر 

یابیم. در علم بمثاًل ما علم خودبخود اینجور نیست که اول باید حس بکنیم بعد خیال کنیم بعد وهم کنیم بعد خودمان را 
شود. ینمهم این مقدمات طی  هاآنضوری شهودی عرفانی در حافتد. چنانچه در بحث علوم ینمحضوری خودبخود این اتفاق 
حینی که  جز است یا یک چیزی که در از تربزرگت، اولیات مثل چی مثل همان که بگوییم کل چنانچه در بحث ادراک اولیا

ناقض است این باید بودن راجع آن معنا داشته باشد در همان حین بخواهم بگوییم نباشد با حفظ شرایط چندگانه که در مسئله ت
چ توقفی بر علوم تجربی و حسی مااصاًل یعنی هیها عقلی محض است یناخواهند بگویند یمها یبعضامکان پذیر نیست 

دهد بعد خیال بعد وهم بعد ادراک یمندارد. ولی قطعًا بخش وسیعی از ادراکات ما به این سبک است یعنی اول ادراک حسی رخ 
 کنیم. یمعقلی، بله اینجور یک بحث مهمی در گرفته آیا ما به نحو تقشیر این کار را 

دهم بحثی که حکما دارند این است که اساسًا علم که یمشیر اگر یادم نرود یک جایی توضیح گوید به نحو تقیم ءمشا
خیزد. این به حسب ارتباط با عوالم دیگر این علم حتی علم حسی ما داریم اینجا حس ینمهویت تجردی است از عالم ماده بر 

تواند حقیقت نازل حقیقت برتر تحویل بدهد بله ینماست رتر ازماده تواند یک علم حقیقتی بینمدهیم اگر علم است یمانجام 
کند برای اینکه علم حسی اتفاق بیافتد، برای اینکه علم خیالی اتفاق بیافتد. بله ما اگر یمها فقط معد است بسترها را آماده ینا

عداد وهم انچه علم خیالی اعلم حسی نداشته باشیم علم خیالی نه به معنای اینکه آن علت این است، آن اعداد این است چن
کردیم  رسیم ان شا الله این بحث را به تناسب یک جایی مطرح خواهیمیماست علم وهمی اعداد است برای علم عقلی است 

تا آنجا که فرصت کنیم در  هابحثبنا بود چند دقیقه ای زودتر ازیازده تعطیل بشود دوستان قرار است جایی برود بماند بقیه 
 ظهر می گوییم و السالم علیکم و رحمه الله جلسه بعد از
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 همهجد_#جلسه

 الله الرحمن الرحیم بسم

 لی الله علی محمد و آله الطاهرینالحمد الله رب العالمین و ص

 مروری بر جلسه قبل

ا به لحاظ رما مسئله ای که مطرح کرده بودیم مسئله علم از نگاه فلسفی بود. مسئله نخست آن حقیقت علم بود که این 
تواند مسئله ینمهایی که در هویت دارای بعد جسم و جسمانیات کردیم این نکته به دست آمد که در جسم و جسمانیات یبررس

گاهی التفات حضور  گاهی خودآ گاهی و پدیده علم بیافتد. به تدریج به اینجا رسیدیم اولین واقعیتی که بها اتفاق یناآ ه عنوان آ
گاهی در نفس ما شکل یمو ادراک ما شناسایی  گیرد، توضیحاتی در این قسمت مطرح کردیم به تدریج یمکنیم در همین خودآ

گاهی نفس مابه حقیقت   توانیم دست پیدا کنیم و بفهمیم. یمعلم چنانچه شیخ اشراق این مسیر را طی کرد، باتأمل در خودآ

گاهی و علم در  حقیقت علم چیزی جز حضور در نزد یک شیء شکل  هاآننیست یعنی جسم و جسمانیت اگر مسئله آ
تواند وجود حضوری داشته باشد پیش خود حاضر نیست نسبت به همه اجزا در غیبت هستند، ولی در نفس ینمگیرد چون ینم

شود نفس ما یک حقیقت دارای بعد یک حقیقت بعدی و امتدادی یمنحو حضوری و وجدانی داریم این را معلوم ما این علم به 
کنند یمنفس مطرح  یی از این بحث استفاده کردیم مثل آنچه آقایان فالسفه در ارتباط با غیر مادی بودن نفس تجردهانکتهنیست 

 در این بحث برسیم.  توانیم به یک استدالل روشنییمدر همین قالب ما 

و  مطلب دومی که راجع علم هست بحث تقسیمات علم بود، چندین تقسیم را مطرح کردیم مثل تقسیم علم به بدیهی
ها را یک یناها را گفتیم، باز مثاًل همین تقسیم علم به حسی خیالی وهمی عقلی ینانظری، تصوری و تصدیقی، فعلی و 

 توضیحاتی دادیم 

 حضوری و حصولی
اما یکی از تقسیمات اساسی و مهم در باب علم تقسیم همین علم است به حضوری و حصولی. ببینید ما وقتی خود علم 
گاهی پیش  را به حضور معنا کردیم طبیعتًا یک معنا از حضور معنای عام است یعنی تا یک نحو حضور اتفاق نیفتد، علم و آ

 فی حد نفسه پیش شیء شود خود شیءیمدیگری دارد و معلوم او  ءآید. منتها این حضوری که یک شیئی پیش یک شیینم
دهد، یعنی خود ذات پیش خود ذات حاضر است. خود ذات نزد یمدیگر حاضر است دست کم در همان علم ذات به ذات رخ 

دیگر  شیءدر نزد یک  خود ذات حاضر است. یک وقت خود معلوم و مدرک پیش ما حاضر است، یک وقتی نه حضور یک شیء
کند در قالب مفهوم در نزد دیگری حاضر است و حاصل است. یمبه حسب مفهوم آن است این اول در قالب مفهوم تجلی پیدا 

اتفاق بیافتد در اینجا می گوییم علم حضوری، یعنی علم حضوری یک نوع حضور  اگر بدون وساطت مفهوم این حضور شیء
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حاضر باشد که این جا شدیدترین حضور  ضور گره خورده است اگر خود شیءشدید است. از یک جهتی علم با حقیقت ح
گیرد به نام علم حضوری ویژگیهای آن را عرض خواهیم کرد. اما نه این حضور یماست اینجا یک علم خیلی کامل و عالی شکل 

لم وجودات ذهنی داریم به ضعیف باشد حضور ضعیف یعنی در قالب مفهوم حاضر بشود در نزد نفس مثل آنچه ما در فضای ع
 تدریج توصیه عرض خواهیم کرد، 

 علم حصولی
گاهی  هاآنگیرد به یمما بسیاری از چیزها را به حسب مفاهیمی که در ما شکل  به  هاآنکنیم یعنی یمیدا پعلم داریم و آ

یخی حصول یک پیشینه تار نحو مفهومی پیش ما حاضر هستند. در اینجور موارد ما می گوییم علم علم حصولی است. کلمه
للعقل، یعنی صورت  گردد به تعریفی که مشاع راجع علم داشت که حصول صوره شیءیمدارد که چرا به این طرح درآمده، بر 

کید یماشیا و مفهوم اشیا در نزد ذهن حاصل  شود، این نامگذاری علم حصولی از آنجا استفاده شده، در هر صورت این که تأ
حاضر باشد علم  افتد این معنای عام حضور است، ولی اگر خود شیءینما حضور اتفاق نیفتد علم اتفاق دارم این است ت

خواهیم در این تقسیم مطرح کنیم ابتدا یمما این بحثی که  شود علم حصولی، حاالیمحاضر باشد  حضوری، اگر مفهوم شیء
 ری، کنیم تا برسیم به علم حضویمیی عرض هانکتهراجع علم حصولی و ویژگیهای آن 

گیرد به نحو تجربی به معنی علم وجدانی درونی ما یک التفاتی یمحاال اثبات علم حصولی خیلی آسان و راحت انجام 
خارجی ندارند ما  در درون خودمان بکنیم مفاهیم فراوانی داریم ما به ازاشان را در خودمان نداریم بسیاری از اموری که واقعیت

ها ینالی وها را به شکل مفهومی در خودمان داریم ولی واقعیتشان پیش مانیست، یا فرض کنید اموری که واقعیت دارند ینا
ان داریم خودشان پیش ما حاضر نیستند االن فرض کنیم والدین ما پیش ما حاضر نیستند تصاویری که از خانه و زندگی خودم

ها در قالب مفهوم پیش ما حاضر هستند، پیش نفسی که ینایت حاضر نیست شمامی بینید یک مفهوم صرف است خود آن واقع
گاه  ها را می گوییم در واقع علم حصولی به این اشیا، برای اثبات اینکه ما مفاهیم در خودمان داریم یناشود حاضر است. ما یمآ

به مفاهیمی که در ما شکل گرفته و لذا  کنند می گویند ما علم حضوری داریمیمآیند از راه علم حضوری استفاده یماغلب 
پیش ما حاضر است یکی از  تردید ناپذیر است اگر علم حضوری که بعدًا خواهیم گفت در آن خطا راه ندارد، چون خود شیء

حکایت  هاآنمصادیق خیلی روشن آن همین مفاهیم است، خود مفاهیم پیش ما حاضر هست بله آن چیزهایی که مفاهیم از 
ش ما پیش ما حاضر نیست، علم حصولی االن نسبت به چیزهایی که خودش پیش ما حاصل نیست و فقط مفهومش پیکند یم

 حاصل هست شکل گرفته، ولی علم ما به علم حصولی خودش علم حضوری است. 

شود، یک وقت یک مفهومی را باز یمدر همین قسمت هم علم حصولی هم بحث بعدی که علم حضوری هر دو ثابت 
گاهی داریم. شناسیم اگر این باشد سر از تسلسل در خواهد آورد آن مفهوینمیک مفهوم به  م به مفهوم ما مفاهیم را خودش را آ

کنند یممفاهیم اشیا خودش پیش ما معلوم است. لذا معمواًل راهی که برای اثبات وجود مفاهیم یعنی اثبات علم حصولی طی 
 ه علم حصولی خودمان خوب این بحث علم حصولی علم حضوری است، ما علم حضوری داریم ب
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 های علم حصولیویژگی
 عرض منتها ویژگیهای علم حصولی چیست، چند تا ویژگی علم حصولی دارد، چند تا ویژگی علم حضوری دارد که بعداً 

هیم بفهمیم حصولی خوایمدهیم یمخواهیم کردم شناخت این ویژگیها اهمیت دارد آن وقت ما یک علمی را مورد مطالعه قرار 
 است یا حضوری است از سنخ مفهوم است یا نه از سنخ مفهوم نیست 

 پذیر بودنصدق
رسیم در بحث علم حضوری چنین یمیکی از ویژگیهای مهم علم حصولی انطباق پذیری و صدق پذیر بودن آن است، 

دش است در آن راه ندارد یک چیزی یافت خوچیزی نداریم از جمله ویژگیهای علم حصولی این است که مسئله انطباق و صدق 
خواهد حکایت از چیز دیگری بکند علم حصولی در آن خاصیت حکایت است در آن خاصیت صدق است، خاصیت ینم

کنند این ویژگی را یمی فلسفه ذهنی که مطرح هابحثانطباق پذیری است خود این بحث هم خیلی مورد مطالعه قرار گرفته، 
گیرد آیا یمکنند این چه جور امکان پذیر است، بحث فراوانی است راجع اینکه فضای علم چه جور شکل یمدر آن خیلی تأمل 

ی حساس همین خاصیت است یعنی هابزنگاهشود تحلیل مادی از آن کرد یکی از آن ینمشود یک تحلیل مادی از آن کرد یا یم
ی چه حسب همان مسائل مادی در نظر بگیرید این دیگر نمایچیز بسیار مهمی است شما اگر فرض کنید مسائل مادی را به 

ها چیزهایی که در ینا، تحریکات عصبی و امثال هاالکترونافتد هر چیز خودش خودش است شما فرض کنید یمجوری اتفاق 
این ها خودشان خودشان هستند این خاصیت دیگر نمایی چیست حکایت، انطباق پذیری مخصوصًا اگر ینامغز هست همه 

رانگیز بانطباق پذیری در قالب کلیت منطقی باشد یعنی صدق پذیر باشد بر مصادیقی بی نهایت فوق العاده اینجا حساسیت 
گاهی بر اساس یماست این که گفته  هایش همین یتخاصقابل حل نیست یکی از  ی مادی گراییهانگاهشود پدیده علم و آ

از دیگری این بحث دیگر نمایی بر اساس توضیحات فرض کنید که اصول است این بحث انطباق پذیری این بحث حکایت 
شود، وجود چنین مفاهیمی در ساحت یممادی گرایانه قابل تبیین نیست و لذا یکی از ادله ای که برای غیر مادی بودن نفس اقامه 

 ی است حکایت گری است نفس است. در هر صورت یکی از ویژگیهای علم اصولی همین بحث انتقادپذیری است ثقل پذیر

 معلوم بالذات و بالعرض
که در  ی مظهر شناسی مهم شده این استهابحثاز جمله ویژگیهای دیگری که در علم حصولی وجود دارد و به لحاظ 

ما همیشه در علم حصولی دو معلوم داریم. یکی معلوم بالذات  از خود شیء مسئله علم حصولی به دلیل تفکیک صورت شیء
گاه شونده حاضر است، آن مفهوم است که حاضر اسیکی مع ت. لوم بالعرض. ببینید علم حصولی چه چیزی خودش پیش نفس آ

ر قبل این دلذا به این مفهوم می گویند معلوم بالذات یعنی خودش معلوم ماست، معلوم بالذات یعنی ذاتش معلوم ماست. ولی 
شود و آن محکی این مفهوم است یعنی همان حقیقتی که یمعلوم مفهومی که خودش معلوم ما شد یک چیزی دیگر بالعرض م

قط در خارج وجود دارد. مثاًل حقیقتی که االن خودش پیش ما حاضر نیست، آن حقیقتی که خودش پیش ما حاضر نیست، ف
 مفهومش پیش ما حاضر شد ما به آن می گوییم معلوم بالعرض، ما به این می گوییم معلوم بالذات 
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 عدم مطابقتمطابقت و 
طابقت همین مسئله یک ویژگی دیگری را برای مسئله علم حصولی تولید کرده و آن این است که در علم حصولی بحث م

گوید آیا این که معلوم بالذات من است مطابق هست با معلوم بالعرض، که من از یمکند یعنی شما یمو عدم مطابقت راه پیدا 
کند یا نه این در واقع این حکایت یمرار بدهم، آیا دقیقًا مفهوم از مصداق خودش حکایت طریق مفهوم آن را مورد شناسایی ق

خواهد تطبیق داشته باشد. بحث مطابقت و عدم مطابقت در حوزه علم در فضای علم ینمنادرست است اشتباه است یا اصاًل 
 عرض. حله ای است معلوم بالذات معلوم بالحصولی که ما با معلوم دو مرحله ای روبرو هستیم مطرح هستیم معلوم دو مر

 خطا و صواب
کند یعنی یمگیرد و آن این است که در علم حصولی بحث خطا و ثواب راه پیدا یمهمین بحث یک خاصیت دیگر شکل 

دهد اشتباه است، یا نه درست است صحیح است صواب ینممسئله خطا می گوییم این علم ما خطا است واقعیت را نشان 
اشت این به لحاظ مسئله مطابقت و عدم مطابقت است. یعنی اگر مطابقت داشت می گوییم صادق است اگر مطابقت ند است.

ها ویژگیهایی یناگیرد یممی گوییم کاذب است. خطا و صواب به لحاظ همین دو مرحله ای بودن معلوم در علم حصولی شکل 
 هست که در علم حصولی مطرح است. 

 صدیقتقسیم به تصور و ت
قسیم تما راجع علم حصولی باز یکی از ویژگیهای دیگری که باید توضیح بدهیم این است که علم حصولی به دو بخش 

این زیرمجموعه علم حصولی است.  کردیم یکی از تقسیمات علم ذات؟؟؟یمشود تصور و تصدیق. آن بحثی که مطرح یم
 تصور است یا به نحو تصدیق است.یعنی علم حصولی است که دو شاخه را دارد یا به نحو 

 **؟؟؟

سازید ینمروبرو هستید، گزاره ای  *نه دادن حکم این در فضای ذهن است در علم حضوری شما با خود پدیده شیء
و  روبرو بشوید هابازتابیی که در ذهن وجود دارد با آن هابازتابروبرو هستید نه اینکه با  دهید، یعنی با خود شیءینمحکمی 

و تصدیق آن  از داشته باشید به یک تصدیق و اذعانی که نفس بگوید این که در من شکل گرفته مطابق با واقع است. در تصورنی
کند یمخواهیم بگوییم این حکایت از یک مصداق در واقع غیر ترکیبی حکایت یمدر تصور ما پشت سرش این نقطه است. مثالً 

صدیق و اذعان در فضای تاین هست یا نیست یا به نحو حلیه مرکب، یعنی در واقع  خواهیم بگوییمیمدر فضای تصدیق مثاًل 
را به آن دست پیدا  خواهیم بحث کنیم خود شیءیمالن گیرد. وقتی ما در علم حضوری که ایمو در فضای مفهوم شکل  هاگزاره

لم حضوری در ما عنی تصور و تصدیق بعد از گیرد یعیمکردیم اصاًل بحث تولید گزاره نیست، تولید گزاره تحت این انجام 
 شود نه اینکه در متن علم حضوری ما تصور و تصدیق داشته باشیم. این راجع ویژگیهای علم حصولی، یمحاصل 
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 علم حضوری
پیش ما حاضر است. خیلی  علم حضوری این بحث هم روشن شد، علم حضوری در جایی است که خود حقیقت شیء

پیش ما حاضر است،  قلمروی علم حضوری را باید تاکجاها پیش ببریم یعنی در کجا هست خود شیء دعوا شده که ما این
ت. در این موارد نگاه کنید موردی که تقریبًا همه در آن اتفاق نظر دارند و کسی در آن تردید ندارد در علم ذات به ذات اسمثالً 

گاه شونده حاضر است  یءشبلکه دو چیز نیست یک چیز است. یعنی آن حقیقت حضور  علم ذات به ذات معلوم ما خود نفس آ
حاضر است دیگر معنا ندارد  معلوم پیش عالم در علم ذات به ذات کاماًل مسلم و تردیدناپذیر است. اینجا وقتی خود شیء

 بگوییم مفهومش حاضر است، خودش حاضر است.

 **؟؟؟

 کنند.یم*بحث تقسیم بدیهی و نظری معمواًل در حوزه علم حصولی مطرح 

 **؟؟؟

کنیم می گوییم خیلی واضح و روشن است این روشنایی به معنای اصطالحی بداهت نیست یم*آن احساسی که ما 
مقدمات نیازدارد یا  گوییم آیا بهینموری ما گیرد. یعنی در فضای علم حضیمبداهت در مقابل نظریه در فضای مفهومی شکل 

برای مقدمات نیاز ندارد. بدیهی و غیر بدیهی بحث مقدمات خواستن و مقدمات نخواستن است در علم حضوری خود شیء
پیش ما حاضر است، بله آن محتوایی که شما  شما دریافت شده، بحث مقدمات برای رسیدن آن مطرح نیست. نفس خود شیء

کند یمدم احساس ویید شکل بردار نیست، این فضا در علم حضوری حاضر است و لذا آکنید که می گیمدر بداهت جستجو 
 باید بگوییم بدیهی است مثاًل.

 های علم حضوریویژگی
 **؟؟؟

خواهید معنا کنید اشکال ندارد. یعنی بگویید علم حضوری هم بدیهی است یم*اگر بداهت را به معنای خطاناپذیری 
هیچ اشکال ندارد به عنوان خطاناپذیری ولی معمواًل بداهت و در واقع نظری بداهت در مقابل نظری است نظری کجا بدیهی 

هایی که در یتهوه یکی از رادر مقابل آن مطرح بکنید. در فضای علم حضوری نظری مطرح نیست تا بدیهی مطرح باشد. بل
برای نفس روشن است و هیچ تردیدی در آن ندارد در فضای علم حضوری هم وجود دارد. کنید ولی کامالً یمبدیهی شما دنبال 

گاهی به خودت  هامالکآن  در اینجا هست مگر اینکه بخواهید اصطالح را تغییر بدهید شدیدترین نوع علم حضوری هم یعنی آ
پیش نفس هیچ گونه فاصله ای در آن نیست، هیچ گونه اثنین در آن نیست نه اتحاد بلکه وحدت اینجا هست،  این حضور نفس

گاهی حضوری اینجا رخ یعالیعنی یک چیز است. چون یک چیز لذا  دهد اما قلمروهای دیگرش را نگاه کنید یکی یمترین آ
 . علم به مفاهیم در حوزه علم حصولی است که تازه توضیح دادیم
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 اثبات علم حضوری و علم به مفاهیم حصولی، به واسطه علم حضوری
ا بمفاهیم است نسبت نفس ما  اشهمهمفاهیم است، اگر بگویید  اشهمهبسیاری می گویند علم حصولی چیست 

آورد یمسل در این که سر از تسل شناسیم؟یمفاهیم مشناسیم، باز مفاهیم را با یمرا بامفاهیم  هاآنمفاهیم چه جوری است. 
ه نحو هیچ وقت معرفت نباید حاصل بشود. در حالیکه ما معرفت به این مفاهیم داریم علم ما به مفاهیم حاضر در نفس ب

افتد. یعنی مفاهیم به واسطه مفهوم پیش ما حاضر نیستند، شخص این مفاهیم پیش ما حاضر است، خود این یمحضوری اتفاق 
ها ینهمها است، خود ینهمشود یمابراین یک مصداق دیگری که برای علم حضوری مطرح مفاهیم پیش ما حاضر هستند، بن

شود یعنی اصاًل تقسیم علم به یمدر واقع ادله اثبات علم حضوری هم هست. خود علم حضوری هم به علم حضوری اثبات 
پیش ما حاضر  ت، خود شیءاتی اسشود، چون علم حضوری حجتش ذیمعلم حضوری و حصولی به نحو علم حضوری اثبات 

ها روند کار در به دست یناگفتیم تقسیم علم به کلی و جزئی یمکردیم مثاًل یماست. حتی آن تقسیمات دیگری که مامطرح 
ها یناکنیم یمرا بررسی  هاآنها پیش ما حاضرند داریم ویژگیهای یناها به نحو علم حضوری است یعنی خود یناآوردن 

 نخ مطالعات علم حضوری هست، و علم ذات به ذات علم ما به مفاهیم حصولی که در ما شکل گرفته مطالعاتی از س

 علم به ابزار ادراک
کنیم خود یمده یکی از چیزهای دیگر علم به ابزار ادراکات است، مثاًل ما خیلی چیزها را با فرض کنید ابزار بصری مشاه

کنیم خود این لمس که من قوه المسه دارم یمکنید ما خیلی چیزها را بالمس درک کنیم توجه یماین ابصار را ما چه جوری درک 
شود نه، خود آن لمس، نفس آن ابصار و یملوتر نفس آن لمس نه آن چیزی که ملموس واقع توانم لمس کنم یا حتی برویم جیم

است ولی خود دیدن را ما چطور علم پیدا  شود رنگیمشود. آن چیزیکه با دیدن دیده یمدیدن نه آن چیزی که با دیدن دیده 
ها از سنخ علم حضوری است یعنی ما به حسب مفهوم با آن آشنا نیستیم ما با شخص خود این دیدن آشنا هستیم. یناکنیم یم

یم صورت از یک جهت شبیه به علم ذات به ذات است چنانچه علم به مفاهیم هم همینجوری است. علم به مفاهیم به نحو مستق
 شویم یمها یک سری دچار اختالف یناگیرد. باز از جمله یمرت گیرد، علم به ابزارهای ادراکی هم به نحو حضوری صویم

 علم به اعضا و جوارح
ها مثاًل یک مقدار محل اختالف و گفتگو هست. ینایکی ازچیزهایی که وجود دارد علم به اعضا و جوارح جسمی است، 

یش این را قبول هاعبارتیی در این مسئله دارد ولی در برخی هاچالشم این را قبول کرده صدرا یک ولی شیخ اشراق به نحو مسل
است  کرده علم ما فرض کنید به اعضای دست ما به نحو حضوری است، علم ما به اعضا و جوارحی که داریم به نحو حضوری

گاهی پیدا  هاآنیعنی ما به واسطه مفهوم از  ضوری اتفاق افتاد آن نفس نفس توجه باشید هر گاه علم حکنیم. یک چیز مینمآ
افتد یم نیست، این را توضیح خواهم داد مسئله به چه شکل است. آن که عین نفس است فقط علم ذات به ذات است چه اتفاقی

خواهیم یمعقول کند بحثی است که در قالب مسئله اتحاد عقل عاقل و میمکه نسبت به چیزهای دیگر نفس ما علم حضوری پیدا 
 توضیحی راجع آن بدهیم. 
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 حضور معلوم بدون واسطه نزد عالم
ها ینابدون وساطت مفهوم پیش ما حاضر است،  بنابراین اگر علم حضوری را ما به این سمت معنا کنیم که خود شیء

اتش از طریق است و راه اثب هاینامصادیق و قلمروهای فراوان دارد برخی یقینی و قطعی است، برخی محل خدشه و مناقشه و 
کند، چند تا از ویژگیهایی که برای علم حضوری هست یمخود علم حضوری است، یعنی علم حضوری علم حضوری را اثبات 

یکیش این است که علم حضوری همیشه جزئی است یعنی همیشه ما در علم حضوری با شخص خیلی ویژگی مهمی است که 
 نیم از آن استفاده کنیم. توایمبعدًا در موارد اختالفی 

شویم. ما به خود پدیده قابل انطباق به نحو حضوری ینمما در علم حضوری هیچ وقت به یک پدیده قابل انطباق روبرو 
ه خود مفهوم ارتباط داریم ولی آنجا آن چیزیکه به آن علم داریم شخص مفهوم است. دقت کنید اینجا یک کم ظرافت دارد. ما ب

دهد به نحو حصولی ارتباط داریم یعنی انطباق پذیری در یمری ارتباط داریم بله، به آن چیزی که مفهوم نشان به نحو علم حضو
های آن است. ولی خود این مفهوم را به نحو شخصی، یعنی شخص این مفهوم را جزئی این یمحککجاست در مفهوم و در 

کایت حتوضیح علم حصولی بحث دیگرنمایی بحث  هامفهوم مفهوم را، خود ذات مفهوم را بدون بحث دیگرنمایی در مسئله
ن مفهوم را است. اینجا حکایت نیست وقتی این مفهوم را یافتیم کار به حکایتش نسبت به چیز دیگر نداریم. می گوییم من اال

 ی است. یافتم. یعنی شخص این مفهوم را در خودم دارد. بنابراین معلوم در علم حضوری همیشه شخص است همیشه جزئ

 خطا در آن راه ندارد
یگر یکی دیگر از ویژگیهایی که در علم حضوری هست این است که علم حضوری همیشه به نحو مستقیم است لذا ما د

ت خود او معلوم بالذات و بالعرض نداریم. در علم حضوری معلوم ما دو مرحله ای نیست، یعنی ما همیشه آنچه داریم به ذا
گاهی پیدا کردیم تازه آدازه ای که میسور ما است به آن علم پیدا کردیم. اینجور نیست که بعد از اینکه به او علم پیدا کردیم به ان

باعث  او بخواهد ما را به چیز دیگری برساند. پس معلوم بالذات و بالعرض در حوزه علم حضوری مطرح نیست، همین نکته
خواهید مطابقت بدهید مسئله مطابقت یمنباشد چی را با چی شده مسئله مطابقت و عدم مطابقت در علم حضوری مطرح 

شود. وقتی بحث مطابقت برچیده شد، آن چیزی یممطرح نیست، خودش محل توجه و بحث است. پس بحث مطابقت برچیده 
ارتباط  یءخود ش ارتباط دارید، اگر با شود. یعنی شما با خود شیءیمکه الزمه مطابقت بود و بحث خطا و صواب هم برچیده 

 شما در ارتباط هستید.  دارید اصاًل تطابق و عدم تطابق مطرح نیست تا مسئله خطا و صواب مطرح باشد، با خود شیء

گیرند متأسفانه در بعضی جاها خیلی شایع است می گویند شما بحث را به علم حضوری، علم یممعمواًل اشکالی که 
حضوری یک مرحله ای است معلوم بالذات و عرض نیست تطابق در آن راه ندارد کنید و بعد می گویید علم یمحصولی تقسیم 

ها که شما تما مبانی ینارا دیده باشید با یک حالت طنز و  هابحثزنند این یموقتی تطابق راه ندارد در آن خطا راه ندارد بعد مثال 
این است. این همه شعار راجع علم حضوری  معرفت شناسی خود را مبتنی کردید بر علم حضوری، علم حضوری که وضعیتش

چی مثاًل می گویند مطابق تحقیقات امروزین االن شما بدون گرسنه بشوید دادید که خطاناپذیر است تطابق در آن راه ندارد. مثالً 
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د، برخی شویمکنیم این ماده موجب احساس گرسنگی یمتوانیم احساس گرسنگی به شما بدهیم یک ماده در شما تزریق یمما 
 از غدد

 **؟؟؟

شود این خیلی چیز جدید است، یماال غذایی صرف حتواند گرسنگی ایجاد بشود. یم*حتی به قول ایشان تلقین هم 
کند واقعًا گرسنه است بدنش نیاز دارد ولی احساس یماین از قدیم هم بوده انسانی که بیمار باشد مریض باشد احساس سیری 

گیرد. یعنی یمست در ما شکل ی متفاوت که از یک جهتی مطابق با آن فضاهایی که هست نیهااحساسکند. انواع این یمسیری 
گفتی غم و شادی از جمله چیزهایی که ما به نحو علم حضوری به آن ارتباط داریم همین یماز احساس گرسنگی را شما تا حاال 

واهیم به ی ما مفهوم داشته باشیم بعد از طریق مفهوم بخحاالت نفس ما است مثل غم و شادی اینجور نیست که در غم و شاد
ها در ارتباط هستیم. به نحو علم حضوری، آن وقت ینااین نکته برسیم نه مامستقیمًا با خود غم با خود شادی با خود اضطراب با 

ضا چیست، اشکالی که کنند این فیمها اشکال ینادرعلم حضوری می گوییم بر فرض مثال تطابق نیست، خطا نیست، امثال 
ها ینا در این طرح اشکال وجوددارد مشکلی که در طرح شبهه وجود دارد این است که دقیقًا توجه نشده که در علم حضوری

 چی می گویند. 

یابیم دقت کنید نه داللتی که این بر خیلی از چیزهای دیگر دارد. یمدر علم حضوری مسئله همان چیزی است که ما 
کند بر یک چیز دیگر درست است این یمپا داللت  بینید می گویید این اثریمبه نام داللت مثاًل شما اثر پا  یک بحث داریم

بحث احساس گرسنگی من وقتی می گویم احساس گرسنگی دارم در این احساس گرسنگی من هیچ خطایی نکردم شما چه 
ام داده باشید من اتفاقًا ی این کار را کرده باشید با هر ترتیبی انجی بدنهاغدهباتلقین این کار را کرده باشید چه با تحریک برخی 

 اگر این نباشد می گوییم دچار اشکال است. 

می گوییم فرض کنید برای شکل گیری احساس تشنگی یک حالتی در بدن باید شکل بگیرد به نحو طبیعی در یک 
قرار بگیرد احساس تشنگی به او دست بدهد منظور وضعیتی است ممکن است شخص مریض باشد یا تحت تأثیر برخی مواد 

تواند بر چیز دیگر داشته باشد آن یمما از علم حضوری خود این احساس است خود این ادراک است. نه آن داللتی که این 
حو علم بیند نفس دیدن این خواب به نیمیا در عالم خواب وقتی انسان خوابی رؤماند، مثل در عالم یمداللت است، مثل چی 

حضوری است یعنی هیچ تردید نیست این خواب را دیده، آن که مشکل دارد این خواب داللت بر چی دارد بحث تعبیر، آیا مثاًل 
کند، داللت خیر دارد داللت شر دارد آن یک بحث دیگری است. آنی که معلوم به علم حضوری من یماین بر فالن معنا داللت 

است مگر ما از اول علم حضوری اینجور معنا نکردیم علم حضوری عبارت است از  است همان که خودش پیش من حاضر
دانشی که نفس معلوم پیش ما حاضر است، االن چی بری ما حاضر است گرسنگی برای ما حاضر است کاماًل واضح است یا 

این شادی حاضر ست،  مثاًل تشنگی برای ما حاضر است یا این ترس و اضطراب برای ما حاضر است، این غم حاضر است
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خودش مسلم و روشن است اگر این نباشد شکمان این است، فرض کن این غدد را تحریک کردیم این ماده ترشح شد پس چرا 
 این شخص این احساس راندارد. 

ها رفتند این بحث را خراب کنند یعنی علم یبعضحاال  لذا بحث علم حضوری یعنی دریافت مستقیم خود شیء
خواهیم بکنیم باالخره یمماند، چکار یمحصولی را خراب کنند. علم حضوری و حصولی خراب بشود چی ته آن  حضوری، علم

گاهی رخ  گاهی رخ داد آن شیئی که معلوم شده خودش پیش ما بیاید غیر آن است، یکی از یمآ ها ینادهد یانمی دهد. اگر آ
ری است، یعنی تقسیم تقسیمی خود آن هست بگوید علم حضوگوید علم حضوری نیست، اگر یمهست، اگر غیر از آن است 

بذات این  نیست که انسان بخواهد در آن خدشه بکند. نه وجدانی اگر بخواهیم این معنای دریافت وجدانی روشن مثل علم ذات
چیزهایی که غایب از یابیم این به علم حضوری است یک یمماند. ما االن خودمان را ینمرا بخواهیم انکار کنیم چیزی برایمان 

شود علم حصولی و فضای مفهومی. بنابراین یمبریم این یمپی  ما هست، یک اثری در ما هست ما از طریق آن اثر به آن شیء
همین بحث  ما اگر بخواهیم در ارتباط با علم و تقسیمات آن بحث بکنیم انواع تقسیماتی که مطرح است یکی از تقسیمات مهم

 حصولی است. این هم مطلب دوم، اماعلم حضوری و علم 

 **؟؟؟

خواهد تطابق بکند بحث داللت یک چیز دیگری است. داللت ینمخواهد مثاًل احساس گرسنگی با چیزی ینم*تطابق 
خواهد داللت بکند این تمام ولی ینماشتباه باشد. اگر چیزی باشد بخواهد داللت بکند مثاًل در علم ذات به ذات بر چیزی 

خواهد داللت داشته باشد. یعنی ما به تجربه یواش یواش یمسنگی بر چیزی داللت کند بر نیاز بدن به غذا بر آن احساس گر
دهد به حسب تجربه یمشویم یعنی بدن ما نیازبه غذا دارد، هر وقت احساس سیری به ما دست یممتوجه شدیم هر وقت گرسنه 

ممکن است خطا در آن  هاداللتبه غذا ندارد و چیزهایی از این دست. این  شویم دیگر بدن ما نیازیممکرری که کردیم متوجه 
کند یمباشد، ولی علم حضوری ما این نیست، یعنی ما علم حضوری به آن چیزی که این احساس حکایت از داللت بر او 

ی از این االن در فضاهایی دهد. لذا بسیارینمنداریم. فقط همین احساس است و در این تردیدی نیست، خطایی هم در آن رخ 
یی است در درون ما شکل هااحساسها همه را می گویند احساس است یدندکه در مباحث معرفت شناسی است، همین 

را دارم اما اینکه آیا  هااحساسکه علم حضوری برایما روشن است در آن تردید نیست این  هااحساسگیرد. یعنی نفس این یم
که در خودم  هارنگاین کند این حل بحث و گفتگو است االن مثالً یماین احساس واقعًا داللت بروجود یک شیئی در بیرون 

کنم هیچ شکی ندارم این بخش علم حضوری است کجا یمبینم تردید ندارم فرض کنید رنگ سفید زرد در خودم مشاهده یم
ها حکایت است بخشی داللت یناخواهد داللت بکند بخشی از یمکه  هارنگ. این است که آیا این محل تردید و بحث است

ماند مثل صورت مرآتیه است، یک جور یمکند، حکایت در فضای مفهومی است مثل آینه یماست. حکایت و داللت فرق 
لی داللت اینجور نیست، یعنی داللت در قالب یک صورت پیش من حاضر است. و است یعنی آن شیء حضور شدید آن شیء

 از حس مفهومی نیست 
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بینید می گویید یک آدمی از اینجا گذشته بحث مفهوم اینجا مطرح نیست، مسئله داللت یک چیز یممثاًل شما یک اثر پا 
ها برای ما واضح است. آن که تردید پذیر است یناگیرد نفس خود یمویژه و خاص است. حاال این چیزها که در ما شکل 

خواهیم بحث کنیم آیا مطابقت هست مطابقت نیست، آیا اینجوری که یمهست که  هاآنیش، حکایتش هاداللتچیست مثاًل 
دید علم حضوری است تر هااحساسن اینجور هست یا نیست. ولی علم ما به خود این گیرد واقعًا در بیرویمدر درون ما شکل 

گیرند اگر اتفاقی در درون نفس یمثاًل لمس را یک اتفاقی در درون نفس مها که علوم حسی را یناناپذیر است. لذا عرض کردم 
کایتی که این بگیرند خود این اتفاق برای ما معلوم به علم حضوری است در آن تردیدی نیست بحث این است آیا داللتی که یا ح

واقعًا صحیح است یا  د این شیئی که در بیرون است زبر است نرم است یا هر چیز دیگر آیا اینخواهد بگوییمواقعیت داشت 
 اپذیر است.رود آنجا ولی در این قسمت تردیدنیم هااختالف صحیح نیست؟

 **؟؟؟

است بحث و  ممکن هاداللتتواند داشته باشد در آن یمی خواهید در نظر بگیرید ببینید چه داللتیم*مثاًل اگر داللتش 
اًل می گوییم من درعلم حضوری خودم دالتش بتوانیم در نظر بگیریم یا نه مث دانم این را از سنخینمگفتگو صورت بگیرد مثاًل 

کنم. این فقر عالمت یک غنی به ذاتی است که آن را افاضه بکند. توجه کردید ممکن است یمبه خودم فقر ذاتی خودم را درک 
کنم تردید ناپذیر است، فاصله ای نیست انسان یمشکل بگیرد. ولی اصل این که من دارم خودم را درک در این فضاها داللت 

 شود. این مطلب دوم. ینمبخواهد تردید بکند. تطابق اصاًل مطرح 

 اتحاد علم و عالم و معلوم
منتها ابن  ن سینا مطرح بودمطلب سوم بحث اتحاد علم و عالم و معلوم، بحث اتحاد علم و عالم و معلوم که پیش از اب

سئله را جز ارکان این بحث رسید به دست صدر المتألهین و صدر المتألهین این م هابحثسینا این بحث را مورد اشکال قرار داد 
م را. این یک بحث علم شناسی و ادراک شناسی فلسفی قرار داد و خیلی روی آن مانور داد این مسئله اتحاد علم و عالم و معلو

اها انسان جمالی از بحث تاریخی بود شیخ اشراق توجهی به این بحث نکرده، توضیحی راجع این نداده بلکه عماًل در برخی اج
کند شاید از این اصل عبور کرده باشد یعنی این اصل را زیر پا گذاشته باشد. در هر صورت یک بحثی است ک یماحساس 
عرض  یی در طول تاریخ شکل گرفته من چند تا نکته ذیل این مطلب سوم در واقع در نظر گرفتم که خدمت شماهاکشمکش

 بکنم. 

اتحاد علم و عالم و معلوم. نکته اول این است که اصل این مسئله عام است، یعنی همینجور که ما در عنوان آوردیم مثالً 
کنند با لفظ اتحاد عقل و عاقل و معقول می گویند. ولی این هیچ اختصاصی خواهند این مسئله را مطرح بیمگرچه اغلب وقتی 

خواهد این در بحث حس یمبه مرحله ادراک عقلی ندارد. عام است. یعنی شما باید بگویید اتحاد ادراک مدرک مدرک. حاال 
آن احساس، حاس باشد ادراک حسی، اگر ادراک حسی باشد می گوییم چی اتحاد حس حاس و محسوس. حس یعنی خود 
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گیرد، می دانید حس حقیقی همان قوه ای که این در واقع یمیعنی عضوی که حس گر است، آنجایی که حقیقتًا حس انجام 
پذیرد و خود محسوس، اتحاد حس و حاس و محسوس. مثاًل در تخیل اتحاد تخیل متخیل و متخیل، در وهم اتحاد یمتحقق 

اد عاقل عقل، عاقل و معقول حتی در بحث در فضای ادراکی بود در بحث عمل این توهم متوهم و متوهم. در عقل چی اتح
مسئله مطرح است اتحاد عمل عامل معمول، این یکی یعنی اصول بنیادین مباحث حکمت عملی همین است یعنی ما هر عملی 

ها یگانه یناد، عمل عامل و معمول خوریمسازیم. یعنی حقیقت عامل با عمل گره یمدهیم در واقع خودمان را داریم یمانجام 
شود این بحث را توضیح داد. پس یک نکته این است که بحث عام است اختصاصی یمشوند در حرکت جوهری خیلی زیبا یم

حسی است، در فضای خیالی است، در فضای وهمی است در فضای عقلی هم  فقط به دریافتهای عقلی کلی ندارد در فضای
 هست. این یک نکته، 

گردد به حقیقت علم. یعنی ما بحث حقیقت علم را چه جور معنا یمنکته دوم این است که ریشه اصلی این مسئله بر 
پیش خودش، برای این حضور اتفاق بیافتد  کردیم، حقیقت علم را گفتیم حضور یک حقیقت پیش خودش یا حضور یک شیء

شد از یک علوم یعنی چی یعنی یک چیز باشد از یک جهت معلوم بااتحاد الزم است. دقت کنید چرا وقتی اتحاد علم عالم و م
خواهد حقیقت علم مثاًل علم حسی یمجهت عالم باشد. برای اینکه آن حضور اتفاق بیافتد مسئله اتحاد مطرح شده، یعنی اگر 

ین بدهد باید ا بخواهد روی بدهد باید حس و حاس و محسوس یک نوع اتحادی پیدا کنند. اگر حقیقت تخیل بخواهد روی
لوم مطرح شده بشود، اگر حقیقت بخواهد روی بدهد باید این باشد. یعنی برای تأمین حقیقت علم مسئله اتحاد علم و عالم و مع

 این هم نکته دوم. 

تی ابن حنکته سوم این است که این اتحاد در علم ذات به ذات بسیار روشن است و اصاًل مورد اختالف هیچ کس نیست 
. در بحث علم علی سینا که اساسًا این نظریه را مخدوش دانسته که دلیلش را می گوییم چرا ایشان این حرف را می زندسینا بو

گوید اینجا اتحاد معنا دارد. یعنی علم و عالم و معلوم در علم ذات به ذات واقعًا یمکند. یعنی یمذات به ذات این مسئله را قبول 
بک است. یک حقیقت است از یک منظر علم، از یک منظر معلوم از یک منظر عالم. به این س متحدند، متحدند یعنی چی، یعنی

گاهی اتفاق یملذاست حقیقت علم اینجا رخ  خواهد خودش را درک بکند یمافتد چون خودش یمدهد. چرا در نفس ما خودآ
دهد، یمرد حقیقت نفس ما را تشکیل کل این فضا فضای ادراک است چیز دیگری نیست نفس همان ادراک که عرض خواهیم ک

دهد. از یک جهت ادراک است ازیک جهت مدرک است از یک جهت مدرک یمذات همان ادراک حقیقت نفس ما را تشکیل 
 هست. این نکته سوم که در واقع این نظریه در بحث علم ذات به ذات دچار اختالف نیست. 

علم در ورای این مرحله است یعنی یک جور علم به غیر، البته  نکته چهارم این است اختالف در کجاست، اختالف در
این غیری که می گویید ما علم ذات به ذات داریم علم به صور ذهنی موجود در نزد نفس، علم به ابزار و آالت و قوای ادراکی، 

دهد. می یمچه جوری روی علم به اعضا و جوارح بدنی همینجور برویم جلوتر، علم به موجودات خارج از خودمان این علوم 
خواهد دو چیز بشود، گرچه این دو چیز شدن گاهی یمدانید وقتی شما از بحث علم ذات به ذات که گذشتید اینجا عالم و معلوم 
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این  در نزد یک شیء شود، شما که گفتید علم یعنی حضور یک شیءیمزیاد  اشفاصلهاوقات خیلی نزدیک است یواش یواش 
 ند اتفاق بیافتد. توایمچه جور 

خواهیم بگوییم به شما علم داریم این چه جوری است شما یک موجود یماالن مثاًل فرض کنید ما که اینجا نشستیم 
دیگر تا  گیرد این حضور اشیای دیگر پیش یک شیءیمدیگر هستید من یک موجود دیگر هستم این ارتباط چه جوری صورت 

گوید ما باید بحث اتحاد علم و عالم و معلوم را یمد. اینجاست که صدر المتألهین گیریمعلم رخ بدهد چه جوری صورت 
که حقیقت علم است  در نزد یک شیء مطرح کنیم تا نوعی اتحاد و یگانگی میان عالم و معلوم صورت نگیرد آن حضور شیء

 هاآناشیایی که در پشت دیوار است علم نداریم چون  افتد. االن شما نگاه کنید، چرا ما بهینمافتد و لذا علم هم اتفاق ینماتفاق 
ت در مکانهای غایب هستند. چرا ما به اشیایی که در زمانهای گذشته است در زمانهای آینده اس هاآنیپش ما حاضر نیستند، 
گاهی نداریم به دلیل اینکه حضور نیست، حضور حقیقت علم را سامان  هاآنمختلف است چرا ما به  دهد، حضور یمعلم و آ
گاهی را سامان  گاهی پیدا بکنم چه جوری یمدهد، اگر اینجوری است من چه جوری یمحقیقت آ توانم به اشیای یمتوانم دیگر آ

شود، از همان یمدیگر علم پیدا بکنم این اشیای دیگر عرض کردم شما از علم ذات به ذات ببینید یواش یواش این فاصله زیاد 
 افتد. یمالم چه جوری اتفاق عشود، این حضور معلوم در نزد یمفته آغاز که این فاصله گر

ذا توضیحی لابن سینا معتقد است که این اتحاد علم و عالم و معلوم در غیر علم ذات به ذات یک بحث بی معنایی است، 
الش به مسئله خورد. ایشان اشکیمی مهمی هم بر هاچالشدهد متفاوت است، و البته در جای خودش یمکه ایشان از علم 

شود معنا داشته باشد. مثاًل یمها چه جور یناعنا ندارد. اگر واقعًا دو چیز هستند اتحاد مگوید اساسًا اتحاد دو چیز یمچیست 
گوید اگر یمکنم. ایشان یمیشان مفصل است من ماحصل قضیه را عرض هابحثکند، یمچند تا صورت را ایشان بررسی 

خواهید بگوید الف از بین رفته و اینجا فقط با دارید اگر یمد الف متحد است با ب یعنی چه اتفاقی اینجا افتاده یعنی بگویی
اینجا شما  ودیگری پدید آمده  از بین رفته یک شیء بگویید الف از بین رفته و فقط اینجا با دارید این که اتحاد نیست، شیء

گاه توانید بگویید حاال که اتحاینم گاه است بر ب بشود، یا ب آ  ر الف بشود، الفی در کار نیست. بد حاصل شد الف آ

اگر اتحاد به معنای از بین رفتن یک چیز و شکل گرفتن یک چیز دیگر باشد این اتحاد نیست، اگر اتحاد به این معنا است 
سومی را پدید بیاورند اگر این باشد باز هم دو چیز که دو چیز با همدیگر به گونه ای ترکیب بشوند و اتحاد پیدا کنند که یک چیز 

گاه است. یعنی شما نتوانستید کاری بکنید عالم و معلومی که از همه فاصله دارند یک  ندارید یک چیز سوم دارید که به خودش آ
گاهی و علم از الف به ب و از ب به الف صورت بگیرد. نه اگر گفتید این دو چیز با هم متحدشدند یک  گونه اتحاد پیدا بکنند تا آ

شود. اگر بگویید اتحاد به گونه ای است ینمچیز سوم به وجود آوردند، خوب کاری به آن چیزهای قبلی ندارد پس باز هم اتحاد 
گوید اگر بر دوئیت باقی بمانند اتحادی صورت نگرفته، یممانند ایشان یمکه بعد از اتحاد این دو تا بر همان دوئیت خود باقی 

ز الف الف است، ب ب است اینجور نیست الف پیش ب حاضر باشد یا فرض کنید ب پیش الف حاضر بشود آن اتحادی که با
 مطلوب نظر شما است حاصل نخواهد شد. 
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تی بی معنا است شما را به هدف بی معناست. وق کنید اتحاد دو شیءیمپس بنابراین تمام تصاویری که شما از اتحاد 
یدگاه ابن سینا خیلی جدی پس نظریه اتحاد علمو عالم و معلوم در واقع نباید طرح بشود خصوصًا آنجایی د تواند برساندینم
پسندند که ما مسئله علم به اشیای خارج از خودمان را مطرح کنیم. االن علم ما یمشود و افراد هم خیلی دیدگاه ابن سینا را یم

گوید اتحاد علم و عالم و معلوم یعنی یماگر کسی بخواهد انتقاد کند صدر المتألهین به این دفتر، به این میز، یعنی چی که مثاًل 
تواند معنا داشته باشد. معنا ندارد اصاًل، یعنی وقتی شما علم یمشوم این چه جور یمشوم یگانه یمدارم متحد  من با این شیء

 گاهش چیست. نکند اما صدر المتألهین یمجلوه  تررنگپرگیرید اشکاالت ابن سینا کان یمبه خارج از خودتان را در نظر 

یی از اتحاد داریم که در عین هاگونهواردی که شما شمردید نیست، ما مگوید اقسام اتحاد فقط آن یمصدر المتألهین 
ح و شفاف واض ی دیگر را ایشان به نحوهاگونهی دیگر چیست این هاگونهحس یک نوع اثنینیت وحدت حقیقی پیدا بکنند این 

ی هابحثکند. یکی اتحاد علت با معلول، فاعل با فعل خودش، ما پیش از این اگر دقت کرده باشید در یمدر دو قالب تبیین 
ز حالتی جعلت فاعلی و نسبت علت فاعلی با فعل توضیحاتی دادیم یعنی تحقیقاتی که صدرا ارائه کرد نشان داد حقیقت فعل 

رقرار است دقت کنید یک اتحاد تکوینی میان فاعل و فعلش برقرار است، میان علت و معلولش بدر فاعل نیست. یعنی اگر خوب 
 برداشته بشود.  مطلقاً بدون اینکه آن اثنینیت 

کنیم انواع مفاهیم یمها که صحبت ینهمسازیم، یمهن ذگوید االن ما و این مفاهیمی که در یممثاًل نگاه بکنید صدرا 
ا با این مفاهیم چیست، از یک مشود. ارتباط یمخته کنیم انواع مفاهیم دارد سایممین االن که صحبت شود. هیمدارد ساخته 

توانم بگویم غیر از من است چون یمجودی من است خارج از من نیست از یک جهت وتوانم بگویم کاماًل در حیطه یمجهت 
گیرد. از یک جهت غیر از من است از یک جهت عین من است. یعنی عینیت در عین غیریت، یمتا حاال نبوده االن دارد شکل 

کنند در جلسات با دوستان یادم است این بحث را مطرح کردیم، نسبت علت یمیعنی آن بحثی که راجع علت و معلول مطرح 
توانید یملی شدیدتر به معلول علول است وتوانید بگویید همان میمو معلول نسبت حقیقت و رقیقت است، یعنی شما به علت 

ثاًل مبگویید همان علت است اماضعیفتر، یعنی ارتباط علت و معلول یک ارتباط وثیقی است. پس یک جور اتحاد درست شد 
از ظرف وجودی او خارج نیست، ولی عین او  معانی حرفی در دل معنای اسمی هست مغایر او هم هست. حاالت یک شیء

را  در نزد یک شیء خواهد اتحادهایی را نشان بدهد که از قبل این اتحادها یواش یواش حضور یک شیءیمعنی هم نیست، ی
 خواهد تبیین کند. یمدرست بکند و علم را توضیح بدهد. آن بحث اتحاد عالم و معلوم را این سبکی 

است. در حرکت جوهری یک اشاره  دهد بر اساس حرکت جوهرییمیا فرض کنید یک اتحاد دیگری که ایشان توضیح 
شود یک وقت حرکت جوهری ما افقی یممتحول  ای در بحث حرکت عرض کردیم در حرکت جوهری که ذات و بنیاد شیء

پذیرد. ما با این حرکت جوهری یمدهد و به تدریج صورت دیگری یماست یعنی تکاملی نیست، صورتی را به تدریج از دست 
آید. ولی یک حرکت یم، در واقع لوث بعد از خلع یعنی بعد از اینکه یک صورتی رفت یک صورت دیگر افقی فعاًل کار نداریم

ی قبلی دارید اضافه هاداشتهجوهری دیگری حرکت جوهر تعاملی است. حرکت جوهر تعاملی لوث بعد از لوث است یعنی شما 
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شود، گیاه تمام خصائص جمادیت را دارد یعنی یمبه گیاه آید تبدیل یمتر از او هم یعنی شما در یک حرکت جوهری وقتی جماد 
مکان دارد زمان دارد، قوام خاص خودش را دارد عناصری که باید داشته باشد دارد آن ویژگیها را دارد افزون بر آن خواص دیگر 

گیاهان ببینید این اتحاد  ها در گیاهان هست ولی در جمادات نیست. پس جمادات بعدینادارد مثل چی، تغذیه، رشد، تولید مثل 
های یتخاصجمادیت با نباتیت به چه شکل است. این اتحاد به گونه ای است که در عین اینکه شما در مرحله بعدی می گویید ما 

های نباتی، این اتحاد به نحو لبث بعد از لبث حاصل شده یتخاصهای جمادی همراه شده با یتخاصجمادی را داریم ولی این 
کنیم این یمملی یامی رویم بعدًا در مرحله حیوانیت بعد در مرحله انسانیت بعد در مرحله الهیت همین مسیر را طی حرکت تکا

کند، هم یک جور مغایرت در آن محفوظ یمرا حفظ  هاآنکند هم یمبه این معنا است که حقایق جدید را در خودش هضم 
توانیم تصویر کنیم که این اتحاد یماقسام وگونه هایی از اتحاد را ما  است هم یک جور عینیت، اتحاد به این معنا است، پس

 واقعیت داشته باشد. 

الم و معلوم. حاال که این مقدمه را صدر المتألهین مطرح فرمودند بیاییم در محل بحث خود ما یعنی بحث اتحاد علم و ع
است که  که صدر المتألهین در خصوص نفس دارد، این یک اشاره ای در جلسه صبح کردیم، اینجا توضیح بیشتر. یک نظریه ای

معتقد بودند نفس یعنی شکل گیری  هاآنمای مشاع داند برخالف حکمت مشاع. در میان حکیمنفس را جسمانیه الحدوث 
گاهی است اصاًل ندارد  گاهی و آ راحل ممراحل تکاملی بدن هیچ ربطی به شکل گیری حقیقت روح و نفس که حالت همان خودآ

گیرد ولی آن مرحله نهایی پیش آمد، از طریق در واقع آن نفس کل از طریق حقیقتی که از باال یمتکامل جسمی خودش صورت 
گیرد یمکند وقتی نفسی فراهم شد تا جایی که به نقطه اوجش رسید در آنجا یک حقیقتی شکل یمدارد تمام این فضاها را کنترل 

شبیه به عقول و مفارقات یعنی ذاتًا تجرد دارد و از سنخ ماورای طبیعت است. جدای از کامالً کاماًل شبیه به فرشتگان و مالئکه، 
کند یک چیز سختی در آنجا شکل گرفته، اتحاد یک جوهر یمآید ولی بعضی ارتباطی برقرار یممراحل شکل گیری بدن به وجود 

وده که این از قدیم مطرح بوده، هم در فلسفه ما مطرح بتجردی با یک جوهر مادی چه طور امکان پذیر است هم در فلسفه غرب 
 ارتباط و اتحاد به چه شکل است.

 **؟؟؟

ماند به عنوان ینمی پاشد چیزی برای او باقی همکنند راجع معاد جسمانی وقتی بدن از یم*یکی از مشکالتی که پیدا 
ین معتقد است کیفیت تکون نفس جسمانی است، آیید در دستگاه صدر المتألهین، صدر المتألهیمفضای جسمی، ولی شما 

رسیم، اینجور نیست جداگانه بدن خودش تکامل داشته باشد نفس در یک یمیعنی از تحوالت جسم ما مراحل تجردی را به آن 
گوید فرض کنید این مراحل یمدهد یمفضای دیگری مطابق ساختار دیگری شکل بگیرد. نه همین فرض کنید بعد ایشان توضیح 

کند ایشان معتقد است که مرحله یمکند و اول به شکل گیاه است و آرام آرام مراحل را طی یمی اول شروع هاگامجنینی که از آن 
گیرد، ممکن است دعوایی انسان با ایشان داشته باشد. محل یعنی ممکن است یک کمی زمانش ینمحیوانی تا قبل از تولد شکل 

را ببریم جلو، آن مهم نیست. اصل مسئله یعنی حیات گیاهی، حیات گیاهی، حیات گیاهی خوب دقت کنید به محض اینکه 
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ث باشد، این اولین ادراک ممکن است در خودش تواند محل بحیمدهد این اولین ادراک یمبچه دنیا آمد اولین ادراکی که روی 
ادراک مثاًل همزمان یک اصل اولیه فرض کنید اینکه اجتماع نقیضین و ارتفاع نقیضین محال است نه به نحو قانون کلی  هاده

س اصل حقیقتش را همان لحظه درک کند. در همان لحظه چشم باز کند یک چیزی ببیند. یا حس المسه او عمل کند یا احسا
خواهم بگوید آن اولی را ضرورت ندارد حتمًا به سبک چی بگیریم به سبک اعضا و جوارح یعنی یمگرسنگی به او دست بدهد 

تواند اختیار بکند به سمتی برود، احساس طلب یعنی یمحواس پنجگانه ظاهری بگیریم احساس گرسنگی و احساس اینکه 
رسیم به یک مرحله یمساسی جوهری رخ داده یعنی ما از مرحله نباتیت داریم دهد این جا یک تحول ایماولین ادراکی که روی 

شود انسان، اولین درک یمتجردی، شکل گیری اولین ادراک یعنی شکل گیری نفس انسانی در مرحله اول حیوان است و بعد 
 ، ببینید من یک تشبیه بکنم. شود انسان اولین مرحله نفس همین جا است، خوب دقت کنید، خود این ادراک نفس استیمکلی 

ماند که موجودات یمظرف  کنیم خارج مثل یکیماالن ما می گوییم خارج و موجودات خارجی اغلب در ذهن گمان 
گیرند، در حالیکه اینجور نیست همان موجودات خارجی هستند، خارج چیزی جز موجودات خارجی یمخارجی در آن قرار 

کنیم ذهن یک ظرفی است موجودات ذهنی در آن هستند نه نه ذهن همان اولین مفهومی یم نیست، ذهن که می گوییم ما فکر
رف که حاصل شد ذهن حاصل شد. ذهن چیزی جز همان مفهوم نیست. حاال برگردیم به این بحث ما اینجور نیست که نفس ظ

 ان نفس است. ادراک باشد، نفس عین ادراک است نفس نفس ادراک است. یعنی همان ادراکی رخ داد هم

کند یادارد یمبحثی که امروز صبح داشتید، این ادراک هویت ادراکی ممکن است در همان لحظه دارد گرسنگی را حس 
کند خودادراکی هم یمیزهایی که وجود دارد این است که آن حقیقت ادراک خودش راهم ادراک چبیند. یکی از یمیک چیزی 

گیرد همان علم ذات به ذات یمکند. اینجا نفس شکل یمکند خودش را دارد ادراک یماک دارد، در همان لحظه که دیگری را ادر
گاهی دقیقًا در این مرحله است. وقتی نفس یمهم همینجا اتفاق  گاهی وجود ندارد خودآ افتد. پیش از این مراحل قبلی خودآ

 کند یمکاتش افزوده دهد مثاًل برادرایم دهد، سیر جوهریش که ادامهیمسیر جوهریش را ادامه 

 حسی مااین بحث من اینجا داخل پرانتز یک چیزی بگویم، به لحاظ این ادراکات حسی می گویم در فضای ادراک
گوید اگر من گفتم اتحاد علم عالم و معلوم مثاًل نسبت به اشیای یمرانداشتیم معلوم بالذات و بالعرض داریم. صدر المتألهین 

دهد، حقیقت علم را یملوم بالعرض، بلکه اتحاد عالم با معلوم بالذات آن که حقیقت علم را تشکیل خارجی نه اتحاد عالم بامع
دهد، معلوم بالذات معلوم بالذات هم با من متحد است، یعنی این متحدی چه جوری است یعنی هر چه ما یمچی تشکیل 

خواهیم بر اساس تمثیل حرف بزنیم یمگوید اگر یمد ارکنیم در واقع یک تعبیری عالمه شحرانی دیمادراکات خود را بیشتر 
شود. نفس مثل یک دیواری نیست که نور بر آن بتابد نه، عمق این حقیقت روشنایی یمتمثیل یک چراغی است که نورش بیشتر 

گاهی هایما افزایش پیم ترروشناست و دارد   است،  نفس ما کند در واقع سیر تکامل جوهرییمیدا شود، یعنی هر چه آ
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دانند. ینمدانند آیا مثل کسانی است که یملذا این بحث علم این همه اهمیت پیدا کرده در آیات روایات، آن کسانی که 
گاهی بیشتر است این سعه وجودی این نفس در حال گسترش است. چون نفس چیزی جز ادراک نیست، تا  هر چقدر علم و آ

کند ده تا امر را هم درک یمکرد االن ده چیز را، یک حقیقت است خودش را درک یمقبل از این فرض کنید سه تا چیز را درک 
گوید حتمًا باید به نوعی اتحاد علم و عالم و یمدهد، صدرا یمن ادراک رخ کند، صد تا امر، هزار تا امر، این چه جوری اییم

گیرد، این شخص از مرحله حسی به مرحله یممعلوم شکل بگیرد، بر اساس حرکت جوهری، وقتی حرکت جوهری صورت 
گاهی فراوانی ب ه انواع کلیات خیالی، به مرحله وهمی، به مرحله عقلی، االن قوانین فراوانی با جان او متحد شده است یعنی آ

افتد یمکند یک چنین اتفاقی برایش دارد یمدارد، یعنی بسط و گسترش عجیبی نفس او پیدا کرده وقتی در ساختار علم حرکت 
گوید اینجا یمشود، اتحاد علم و عالم و معلوم در بستر حرکت جوهری، صدرا یملذا بحث اتحاد علم و عالم و معلوم که مطرح 

گردد به لحاظ یمکه نفس ما به ابزارهای ادراکی به نحو علم حضوری علم دارد به دلیل اتحادی است که ما باآن داریم این بر 
ها همه حقایق نازله با او است، یناکند یمها برقرار یناسبت نفس را با اعضا و جوارح و آالت و قوا و دیدگاه صدر المتألهین ن

ها حاالتی هستند یناکند یعنی همیشه معلول حالتی است در علت تمام زیردامنه های وجود انسان یمارتباط علی معلولی برقرار 
یی دارد مشکالتی هاچالشرند. و لذا علم ما فقط ایشان در بحث بدن یک برای حقیقت نفس انسان و لذا پیش نفس انسان حاض

 کند همیشه عبارات ایشان نوسان دارد. یماحساس 

گوید تو همان هوشی باقی یمبنابراین علم ماهمیشه از سنخ اتحاد علم و عالم و معلوم است. این مال موالنا باشدکه 
پوشاند یا اشعاری است ای برادر تو همه اندیشه ای مابقی یمآن هوش را دارد هوش پوش یعنی حقیقت ما همان هوش است بقیه 

خواهد بگوید، یعنی شما یمگوید ای برادر تو همه اندیشه همین را یمخود استخوان و ریشه ای یا تیشه ای یاهر چیزی، این که 
متداد تی جدای از حقیقت دارای بعد و اچیزی غیر از ادراک نیستید، حقیقت شما ادراک است و این تجردی است، یک حقیق

 است، آن حقیقت در واقع حقیقت مکان مند و زمان مند است ولی این حقیقت حقیقت جداشده از این بحث است. 

 اقسام معلوم
د اختالفاتی معلوم دستجات معلوم را دسته بندی بکنیم بع حاال که بحث ما به اینجا کشید در مسئله اتحاد علم و عالم

کند این نکته بسیار آشکار و روشن، یک یمنجا هست روشن بشود. یک وقتی نفس ما به لحاظ اتحاد با خودش علم پیدا که ای
دارد  هاآن وقت نفس ما یک نوع اتحادی با حاالت خودش مثل غم شادی همین مفاهیم قوا و ابزارهای ادراکی یک وقت اتحاد با

گاهی دارد، هاآنو از باب همین اتحاد با  حاد یک علمی به یک وقتی یک نوع اتحادی با بدن دارد از همین به خاطر همین ات آ
یعنی خارج از انسان، همین اشیاییکه پیرامون ما هست. علم ما به این اشیایی پیرامونی  رسیم به خارج از شیءیمهمین بدن دارد 

 چیست. 
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 دیدگاه شیخ اشراق
ت علوم اینجا شیخ اشراق یک دیدگاه دارد مالصدرا دیدگاه متفاوت دارد دیدگاه شیخ اشراق چیست، شیخ اشراق حقیق

هایی به دیدگاه ایشان پیدا شده است. مثاًل االن ماابصار دیدن شنیدن یلتماحسی را از سنخ علوم حضوری می اند االن به تدریج 
شیا در قالب مفاهیم پیش ما حاضر نیستند، ااینجا وساطت مفهومی ما نداریم یعنی  خواهد بگوید اگر خوب دقت کنیدیمایشان 

 اگر باز خوب دقت کنید ما با شخص و جزئی اشیا در ارتباط هستیم. 

 دیدگاه مالصدرا
ر شود پیش ما حاضیم هاآنه خارج از ما هستند حتی اگر مادی باشند خود گوید اشیایی کیمصدرا این اعتقاد را دارد 

و آالت چی، چشم این مسیر اعصاب  پیدا بکنیم می گوییم این وساطت ابزار هاآنتوانیم علم حضوری به یمباشد، یعنی ما 
ها چی یک بیانی که ایشان دارد، این جلسه با این لفظ نیست ولی این یناجهازاتی که وجود دارد، استعالم اعصابیکه هست 

ها یناایی که ما معمواًل مطرح کردیم فاصله نفس ما با اشیا برمی دارد. برخالف فضاه گوید این ابزار و آالتیمماجرا هست، 
کند ارتباط ما را با یمماند چکار یمها یرندهگها مثل یناگوید یمگذارد. ایشان یمکند تأثیرات فراوانی دارد یمفاصله ایجاد 

ندی در آن مطرح نیست می ک حقیقت تجردی است اگر این مکانمها یعنی نفسما حقیقت تجردی دارد بحث زمانمندی و ینا
وند این دستگاه حقیقت ماورای طبیعت بخواهد با اشیای طبیعی ارتباط برقرار بکند نیاز به یک دستگاه بسیار پیچیده داشت، خدا

له اعصابی که در نوک انگشتان هست از مغز تا سلس هایی که در آنیستمسداد این بدن با همه  بسیار پیچیده در اختیار ما قرار
ا باید دست حاضر است تا چشم حاضر است و چیزهای دیگری تناسباتی که بیرون است مثل نور، تناسباتی که باید باشد، هو

خارجی، یعنی  ها برای این استکه تعبیرشان این است نفس من اشراق پیدا بکند به شیءیناباشد، چیزهایی که باید باشد. همه 
کنم. اگر برخی اشکاالت نباشد این دیدگاه یمرا من درک  کنم خود این شیءیمی که در خارج است اشراق به او پیدا این شیئ

 خواهیم قبول کنیم کان در بحث ابصاریمخیلی عالی است، یعنی ما همین را 

 **؟؟؟

کنم یک سفیدی درک یمنکنم وسطش را که درک یم*هر چه درک کردند ذات وقتی شما می گویید من این را درک 
گوید همه این چیزهایی که یمگوید برخالف دیگران یمگردد در بحث بدیهیات یمکنم. این را فرض کنید که شیخ اشراق بر یم

گوید وقتی مفاهیمی که از یمبدیهی هستند واضح روشن، همان بحث بدیهی ایشان  شانهمهگیریم یممن به علم حضوری 
گوید بدیهی یماست چون متفق از علم حضوری من است. تمام مفاهیم برگرفته از علم حضوری ایشان آید بدیهی یمها ینا

کنیم اثر یماست. هر چه درک کردم بله آن چیزهایی که همان آثار یعنی ارتباط من باآثارش چه جوری است هر چه هست بحث 
 اندازه یک اثری دارد باالخره من یک ارتباط مستقیم با یک چیست این سفیدی اثر است یا نه مثاًل این اندازه اثر است یا این
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را بشناسم هر چه من شناختم این به علم  خواهم عمق یک شیءینمکنم. این ارتباط مستقیم که من یمچیزهایی در خارج برقرار 
 شودیمحضوری درک 

 **؟؟؟

پیش من حاضر  را بردارد، یعنی این شیء شیء ست که فاصله بین نفس من و ایناگوید تمام جهازات بدنی برای این یم*
 است.

 **؟؟؟

گوید نه یممجرد، صدرا  در نزد شیء گوید حضور شیءیمدهد یم*بله اتفاقًا لذا تعریفی که شیخ اشراق برای علم 
د همان عالم اگر گوییمگوید عالم و معلوم هردو باید مجرد باشند، ولی ایشان یممجرد، صدرا  مجرد در نزد شیء حضور شیء

ن موجود ماورای طبیعت و تجردی باشد کافی است، معلوم الزم نیست تجردی باشد و در واقع تفرقی نباشد اگر دقت کنید ای
گاه نیست اما چرا پیش دیگری حاضر نشود اگر حقیقت  فس نتفرقی به دلیل تفرقش پیش خودش حاضر نیست به دیگران هم آ

خیلی مثل به اصطالح آقای  ند همه اجزای او را پیش خود حاضر بکند به همان موطن شیءما یک وجود جمعی است چرا نتوا
و خیلی از  ی اصول فلسفه و روش رئالیسم تمایل به این دیدگاه پیدا کردندهاعبارتمصباح خود عالمه طباطبایی در برخی 
 کند. یممشکالت معرفت شناسی را حل و فصل 

ی از بله یک اشکاالت جدی هست خود صدرا به خاطر اشکاالت این بحث را مطرح نکرده یعنی اینجور پیش نرفته، ول
کنید انصاف به خرج بدهید، همان یمرا احساس  برید و نرمی یا زبری این فرشیمیک جهت نگاه کنید وقتی شما دست را 

ست ابو الفضل العباسی این زبری رااینجا اقسم خدا هم باالتر  کنم به قسم ابوالفضل عباسی که ازیموجدان همان شوخی 
 کنم. یمکنی نوک سر انگشتان من دارم حس ینماحساس 

بینید دقیقًا در علم حسی خود یمکنید یمگیرد اگر این اشکاالت نباشد شما وقتی دقت یماین اشکالی است که صدرا 
هیم نیست، اصاًل بحث انطباق پذیری نیست نگاه کنید آن ویژگیهایی که ما برای را شما ارتباط دارید اصاًل ارتباط با مفا شیء

کنید ویژگی علم حضوری است، اگر شما بخواهید یمگفتیم اینجا وجود ندارد. اینجا هر چه ویژگی بررسی یمعلم حصولی 
یک بنده خدایی ادعای نبوت  پیش من همیشه الزم نیست برایمن حاضر است می گویم آن شیء بگویید چه جوری این شیء

کرده بود کسی برگشت گفت اگر راست می گویی بگو این درخت بیاید پیشت گفت اشکال ندارد سه چهار بار گفت ای درخت 
رویم پیش درخت، اینجوری ببینید همیشه الزم نیست برایحضور یک یمبیا پیش من نیامد گفت انبیا خیلی اهل تکبر نیستند ما 

شویم. یعنی نقص ما، این کلمه اشراق ایشان خیلی یمپیش ما حاضر بشود ما پیش او حاضر  دیگر آن شیء ءدر نزد شی شیء
خواهید تعبیر بکنید نور یعنی ظاهر به ذاته و یمگردد به بحث هویت نوری، یک تعبیری نور را وقتی یمبرد. این بر یمبه کار 

گوید اگر نفس من یمصیت نور این است، ایشان با تمرکز روی این نکته مظهر للغیر یعنی خودروشن و دیگر روشن کننده خا
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گوید همین است، اشراق یعنی تابش، یعنی نور یمتواند چیزهای تاریک و ظلمت را روشن بکند. این اشراق که یمنور است 
گاه شدن از چیزهای دیگر این دیدگاه شیخ اشراق است،   افکنی و پیدا شدن و آ

ای دیگر هم مینه اشیای بیرون از خود که ما راجع اشیای مادی گفتیم ایشان یواش یواش این را در جاهشیخ اشراق در ز
ل کند. در جاهای دیگر صدرا موافق است مثاًل در علم به عالم مثال، در علم به عالم عقل عقول مفارقات مثل نوری، مثیمپیاده 

علم حضوری  ک است نقطه در اشیای مادی است، آیا در اشیای مادی ماایشان مشتر مشترک هستند مالصدرا به هاآنافالطونی 
 گوید به اینجا به سبب مفهومی نیست. یمپیش ما حاضر است، شیخ اشراق  داریم یعنی خود شیء

 های صدرادغدغه
ارد در دصدرا اینجا اشکاالتی دارد. یکی از اشکاالت همین بحث خطا است. و آن این است که در علوم حسی خطا راه 

را دغدغه دارد این است که ما نکته دیگری که صد .افتد این یک نکتهینمحالیکه شما گفتید در علم حضوری مسئله خطا اتفاق 
دهد. خوب چه جور انسان با حقایق اشیای ینمبحث اتحاد علم و عالم و معلوم را مطرح کردیم یعنی تا اتحاد رخ ندهد علم رخ 

شود یمدیگر است چه طور این اتحاد برقرار  ک شیءدیگر است این ی کند آن یک شیءیمحاد را برقرار مادی خارج از خود این ات
گوید، یم این دغدغه دوم یک دغدغه سومی دارد یک قاعده ای درست کرده من خیلی نتوانستم در واقع دریابم صدرا اینجا چی

ر جلسات قبل عرض کردیم پیش خود حاضر نیست ه دگوید چیزی که به دلیل تفرق وجودی همان توضیحی کیمصدرا 
تواند پیش دیگران هم حاضر باشد. یعنی آن چیزی که در نزد خود ظلمت است و حضور وجودی پیش خودش ندارد چنین ینم

 تواند پیش دیگری هم حاضر باشد.ینمچیزی 

 **؟؟؟

حاضر نباشد، فرض کنید من که  یگریدگوید آن به این سبک است چرا پیش یم*شیخ اشراق جوابش این است 
توانم در تمام پیکره او حاضر باشم توجه کنید این یمیکحقیقت تجردی دارم حقیقت تجردی مکان مند و زمان مند نیست من 

ی دیگر باشدکه فراموش هادغدغهکه مالصدرا چنین دغدغه این این سه تا دغدغه شاید  خواهم بگویم دغدغه اییمنکته را، 
  کرده باشم،

 هاپاسخ صدرا به دغدغه
گوید ما علممان به اشیای مادی مستقیم نیست، علم حضوری نیست پس یماین سه دغدغه باعث شده صدر المتألهین 

کنیم یعنی ارتباط یمچه جوری است تحلیلش چه جوری است تحلیل صدرا این است که ما وقتی ارتباط با اشیای مادی برقرار 
شود. مثاًل آن چیزهایی یمو ادوات حسگر ما برقرار  کنیم یک فعل و انفعاالتی بین آن شیءیماز طریق اعضا و جوارح که برقرار 

که در خارج است، نورهایی که این وسط هست جهازاتی که در چشم هست سلسله اعصابی که پشت سرش است، این را توجه 
تر هم شده ولی یقعمها را بررسی کردند درست است خیلی یهالها در چشم چیست، اینقدر این ینایم مثاًل داشته باشیم، نگوی



361 
 

رود اثری که مال این چشم است به سمت مال راست به سمت چپ است این عصبی که یمحتی سلسله اعصاب چه جوری 
یی از مغز که مرتبط بااین حواس هاقسمترود در ملتقای در مغز کجا هست حتی یمسمت مال چپ است به سمت راست 

شدند کجا یمشود آرام آرام متوجه یمدیدید طی یک ضربه فالن حس منقطع یمخورد یمبودند کشف کرده بودند ضرباتی که 
گاه نبودند اطالعات داشتند یمتوانستند ابصار یک چیز ساده ای نه یک مکانیزمهایی صورت یمارتباط دارد   گیرد نه که آ

کند این حسگر که می گوییم تسامحی یمهای حس گر ما ارتباط باخارج برقرار گوید نگاه کنید وقت ابزاریماال صدرا ح
شود یک فعل و انفعاالتی یمکه برقرار  هاارتباطگیرد. این یمبه نظر ایشان حسگر این نیست حسگر در حقیقت نفس صورت 

گیرد بعد که انتقال صورت یمکند این انتقال صورت یمایجاد  آن شیء کند، حس لمسییمدر این حس ما ایجاد  آن شیء
گوید حقیقت ادراک یمکند یمشود نفس انسان را آماده یمگرفت تمام این فعل و انفعاالت فیزیکی و شیمیایی انواع کارهایی که 

کنند برای ادراک این یمبسترها را فراهم  دراک حسی هستند، بحث علل اعدادی داشتیم یعنیها علل اعدادی ایناها نیستند ینا
 ی از بیرون قرار گرفت اینجا هادادهیک این شود نفس وقتی تحت تأثیرو تحریمشود فراهم یمبسترها فراهم 

 اختالف نظر عالمه طباطبایی با صدرا
گوید این جا نفس یمرا بین عالمه طباطبایی و صدرا تا اینجا اتفاق نظر است، ولی اینجا یک اختالفی بینشان است صد

الذات این قدرت را دارد یک صورتی کاماًل مشابه آن چیزی که من را تحریک کرده در ساحت تجردی خودش به شکل معلوم ب
شوید چیزی از من بیرون یمبینم در واقع همه شما در صقع نفس من دارید بازتولید یمتولید کند، دقت کنید من که شما را اینجا 

شود، بله این چه ارتباطی بابیرون برقرار است، ارتباطش یمی نفس من است در درون نفس تولید هاشدهتولید  شاهمهنیست، 
 کند عالمه چییمراتولید  هاصورتکند برای تولید این صور این یمآید نفس را آماده یمبه شکل اعداد حقایق بیرونی است 

 گوید یم

شود برای اینکه ارتقا پیدا بکند یمه صورت گرفت نفس آماده کگوید این اعدادها یمزند، ینمعالمه به این سمت حرف 
ال بعد عالم ماده، با حقیقت مثالی آن اشیای بیرونی در عالم مثال وقتی ما نظام هستی را توضیح دادیم گفتیم عالم عقل، عالم مث

تر در عالم عقل است از آنجا نازل شده آمده پایین وقتی شیپتر در عالم مثال است نه به معنای زمانی یشپهر چه اینجا داریم 
کند. وقتی با حقایق مثالی ارتباط یمنفس این اعدادها صورت بگیرد، نفس با حقیقت مثالی این اشیا در عالم مثال ارتباط برقرار 

نایش این است که ادراک اساسًا عنایش چیست، هر دو حرف معمبیند. هر دو حرف یمبرقرار کرد آنجا است که دارد این اشیا را 
گیرد، اساسًا ادراک در یک ساحت خاصی از نفس صورت ینمدر مرحله بدن و حس یا حتی نفس حاضر در این مرحله انجام 

گیرد که حقیقت تجردی است. خود نفس با آن اتحاد دارد، یعنی نفس با آن حقایق تا اتحاد برقرار نکند این ادراک رخ یم
 ا تمام شده، دهد، وقت مینم
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 دیدگاه صدرا درباره ادراک کلیات
ها ینااق همه یک تذکر بدهم راجع دیدگاهی که صدرالمتألهین راجع درک کلیات دارد این را بگویم این تقریبًا مورد اتف

لی که نه زید نه عمر نه یک شخص خاص، می گوییم انسان مفاهیم ک می گوید انسانفهمیم مثالً یمهست. ما مفاهیم کلی که 
ها دارند من اشاره ای امروز صبح کردم می گویند اساسًا علم حقیقت یناآوریم یک مبنا یمکنیم این را جهجور به دست یمدرک 

ق مادی ی قبلی هم داشتیم حقیقت تجردی برتر است از نظر وجودی از حقایق مادی، حقایهابحثتجردی است این واژه در 
الل تحول هستند اضمحالل پذیر هستند ولی حقایق ماورایی حقایق جمعی هستند اضمح حقایق متفرق هستند دچار تغییر و

تواند تولید کننده آن ینمعلم هر جور باشد راه ندارد بقا دارند، موجودات برتری هستند. اگر موجودات برتر هستند اصالً  هاآندر 
تواند ینماشد. اگر تواند تولید کننده آن بیمناعدادی باشد، ولی تواند علل یمعلی آن نیست عالم ماده باشد. یعنی عالم ماده منشأ

 شود. یمتولید کننده آن باشد بعد این علمی که تاکنون وجود نداشت االن موجود شد از کجا حاصل 

کند چون نفس یک یمگوید نفس خودش ایجاد یمها که گفتیم، صدرا ینای جزئی همین علی تقی نقی هاصورتدر 
ی کلی، قوانین اصول کلی هاادراکط باعالم مثال است ما با این کار ولی در گوید از باب ارتبایمالتر است، عالمه حقیقت با

گوید البته شیخ اشراق عبارت واضحی در این قسمت ندارد، یمگوید هم عالمه یمکنیم هم صدرا یمها را چه جوری درک ینا
ها به یناها مفید است، ولی یناها، استقرا، همه یشزماآکند یعنی درک جزئیات، یمد ها ما را اعدایناتمام آنچه در بیرون است 

ها همه ینادهد، ینمها پدیده علم را فی نفسه شکل ینایچ یک از دهد یعنی کتاب دفتر استاد گوش دادن گفتن هینمما علم 
خواهد شکل بگیرد مثاًل یک قانون یک امر کلی یک امر عقلی یماعداد است، معد است زمینه ساز است چرا چون حقیقتی که 

ین همه خیلی موجود برتری است اگر کسی به یک ادراک عقلی برسد از نظر وجودی خیلی ارتقا پیدا کرده لذا علم آموزی ا
کند، یمی پیدا شود، حرکت جوهریمادها آماده گوید نفس بر اساس این اعدیمارزش است، خوب این را از کجا آمده صدرا 

به نحو نوری و کلی آنجا موجود  کند با عالم مثل، عالم مثل چیست حقیقت هر شیءیمکند ارتباط پیدا یمحرکت جوهری پیدا 
 است، 

گاهی اوقات می گویند عالم معانی کلیه یعنی یکسطحی از عالم است که این معانی کلیه وجود دارد همان که به لسان 
کنیم اگر شما به ادراک یمها هر وقت همین االن که با هم صحبت یکلشود جزئی آن حیطه یمشود قدر بعد یمدینی قضا بعد 

رسد معنایش این یمکلی رسیدید، این برای این است اگر به ادراک کلی نرسیدید خودتان مقصر هستید اگر به ادراک کلی انسان 
کند حرکت جوهری، ارتباط یمها دارد نفس را آماده یناتأمل کردن همه  است که همین االن این گفتن و شنیدن و فکر کردن و

کند. یعنی یک متفکر و اندیشمندی که یمکند با عالم کلیات، وقتی ارتباط پیدا کرد با عالم کلیات آنجا دارد کلی را درک یمپیدا 
ر کجا در مرحله کلیات و کلیات آنجا دارد دائم ذهنش درحوزه کلیات است باید بگوییم دائم ساحتی از نفس او حاضر است د

ی فراوان دیگری مثاًل وجود ذهنی را اصاًل بحث نکردیم یک بحث مشفعی آقایان مطرح کردند هابحثکند. ما بحثی که یمدرز 
جا به جا ی فلسفی ولی خالی از ابعاد معرفت شناسانه نبود، یعنی هانگاهخواستیم مطرح کنیم بیشتر ینمابعاد معرفت شناسانه 
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تقدیر چه  ی دیگری است تا ببینیم فرصتهابحثنکته ای معرفت شناسانه ادراک هم در آن وجود داشت. این تا اینجا است 
موفق باشید والسالم علیکم  تانهمهرا گوش دادید انشا الله  هابحثخواهد بود خیلی متشکر هستیم این دو روز حوصله کردید و 

 و رحمه الله.
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 همنوزد_#جلسه

 الله الرحمن الرحیم بسم

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

در قم  ما جلسات متعددی راجع به پاره ای از مباحث فلسفی با یکدیگر داشتیم هم تابستان گذشته هم چند روزی که
ویم. منتها دو خدمت شما بودیم. االن به حسب آن برنامه ای که تنظیم کرده بودیم، باز وارد مباحث الهیات بالمعنی االخص بش

 ی سابق داشته باشیم. هابحثبر کند ما مجددًا یک مروری یمتا نکته ایجاب 

ست آن انزدیک ممکن  تانحافظهیکی این است که به احتمال بسیار قوی به دلیل فاصله زیادی که شده دست کم در 
توقف است میی که داشتیم هابحثین ترمهمی الهیات بالمعنی االخص دست کم بر برخی از هابحثمباحث حاضر نباشد و 

 ی بعدی را مطرح کنیم. یکی این نکته هابحثذهنتان حاضر باشد تا  باید در هابحثیعنی آن 

یک ارتباط تقریبًا  هابحثیکی اینکه کل این مجموعه و دوره تصمیمش بر این است که دوستان بتوانند در ضمن این 
ی داشته باشند استنادهای مستقیمی با متون فلسفی هم پیدا بکنند. به گونه ای که اگر بعدها خواستند یک تحقیقی انجام بدهند،

 ی فنی فلسفی داشته باشند. هاکتابرا در  هابحثرا ورق بزنند و مباحث را پیدا بکنند و دست کم بتوانند ردیابی  هاکتاببتوانند 

اگر از  لذا ما یک نکته ای که در مجموعه این دوره لحاظ کردیم و لحاظ شد، مراجعه به متون فلسفی است. یعنی من
تنظیم  دانستم میزان فرصتی که برای ارائه بحث خدمت شما دوستان داریم چه مقدار هست، مباحث به گونه دیگرییمابتدا 

بران جکردیم از اول آرام آرام با قطعات کوچکی ازمتنها آشنا بشویم به هر صورت این معنا اتفاق نیفتاد. و باید یمشد و سعی یم
 بشود. 

 های فلسفه اسالمیدوره
 مهدوره ترج

ه ترجمه و راجع متون فلسفی هم دوستان این توجه را دارند که ما دو دوره در کل فضای فلسفه اسالمی داشتیم یک دور
توانیم بگذاریم و بیان خوبی هم هست. گرچه دوره ترجمه خودش یک جور تحقیق است یمیک دوره تحقیق اینجور اسمش را 

وزه ترجمه تحقیق ت بگیرد که همراه با تحقیق باشد. منتها تحقیق در حتواند صوریمچون یک ترجمه خیلی خوب در صورتی 
کند که محققانه آنچه در زبان دیگر هست منتقل بکند. این اگر هم تحقیق باشد ولی یمدر انتقال کامل است یعنی فرد سعی 

 تحقیق در بستر همان ترجمه است. 
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کند پیش یمالمی پیش از اینکه دوره تحقیق که االن معنا در فضای اسالمی همین معنا صورت گرفت یعنی در فلسفه اس
چه  هاکتابکردند یعنی یمبیاید ما دوره ترجمه اینجور داشتیم و چیزهای جالبی در آن هست که ببینید مثاًل چه جور ترجمه 

جناب کندی  ض کنید کهدیدند، ناظر نهایی که فریمشد، آن چند تا ناظر یمشد، چند مرحله این ترجمه طی یمجوری انتخاب 
یگر به زبان که خودش یک فیلسوف مقتدری هم بود این ناظر نهایی کار بود و یک سیری داشت تا اینکه یک کتابی از یک زبان د

 عربی منتقل بشود. در هر صورت ما یک دوره ترجمه داریم و آثار فراوانی مال این دوره ترجمه است 

 دوره تحقیق
یم، سه دوره تحقیق وره تحقیق ما سه دوره تحقیق در فلسفه اسالمی تا حاال پشت سر گذاشترسیم به دیمو بعد وقتی 

ق این کالن تا حاال ما در فلسفه اسالمی پشت سر گذاشتیم همین سه مکتب اساسی فلسفی که هست به عنوان سه دوره تحقی
با واقعیت مطابقت دارد ندارد به لحاظ مباحث و آیا  خواهند ببینند آنچه که ترجمه شدهیمتحقیق در بستر ترجمه نیست یعنی 

یی که در فضای کالمی شکل گرفته هابحثشود بسیاری از یمی دین چی هابحثشود نسبتش با یممبانی اندیشه ای چی 
تحقیقی در این فضا  چه جوری خواهد شد. یعنی یک هابحثها با آن ینایی که در فضای عرفانی شکل گرفته نسبت هابحث
یی هاتداللاسیی تضعیف شده، هااستداللاضافه شده  هابحثحذف شده، خیلی از  هابحث، لذا در این فضا خیلی از هست

چنین فضایی  تقویت شده، بیانات افزوده شده، بیانات کم شده چاق شده الغر شده و در این فضااست. ایندوره تحقیق منظور ما
 است 

 مکتب مشاء
یک مقدار تازه تر برای  هااسماولین دوره تحقیق دوره تحقیق فلسفه مشاع است که دوستان اطالع دارند برای اینکه این 

هایی یتشخصکنم. دوره فلسفه مشاع است، دو تا شخصیت بسیار برجسته در این دوره هستند یمرفقا و دوستان بشود عرض 
ی جناب ابن مهم در این دوره وجود دارد یکی جناب ابو نصر فارابی است و یک در این دوره فراوان است ولی دو شخصیت بسیار

های پراثر هستند و ابن سینا مجوزات فراوانی در حوزه مباحث منطق و فلسفه و یتشخصسینا است، آثار بسیار فراوان دارند 
ی هاتقسمی فراوان از هابحثور بخشهای متعدد فلسفه از طبیعیات و غیره از ریاضیات، طبیعیات فلسفی داشت و همینج

 متعدد فلسفه ایشان عرضه کرده 

یشان فراوان است ولی این دو کتاب به هاکتابی ایشان مثل الهیات شفا، و مثل اشارات عرض کردم هاکتاببرخی 
محل توجه  شودیمخصوص همین دو تا که اسم بردم، الهیات شفا االن در مدارس فلسفی و در جاهایی که مباحث فلسفی طرح 

گاهی اوقات درس و بحث، گفتگو، شرح، ترجمه تاکنون هنوز این دو کتاب حیات فلسفی خودشان را ادامه دادند. یکی الهیات 
شفا، دیگری هم کتاب اشارات. الهیات شفا این را مواظب باشیم ابن سینا طبیب هم بوده این یک کتاب طبی دارد به نام قانون 

ها اشتباه یبعضی فلسفه باشد و از این طرف شفا باید برای طب باشد. این اشتباه را نکنیم کما اینکه کند قانون برایمآدم فکر 
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ها باشد. نه شفا این شفا لما فی الصدور است یعنی شفای فکری و ذهنی است در حوزه یناباید در طب و کردند گفتند احتماالً 
یات فلسفی را تا االن ادامه داده، چون بخشهای مختلفی دارد مباحث عقلی و فلسفی است بخش الهیات شفا عرض کردم ح

ی دیگر ولی الهیات شفا همچنان کارکرد خودش رابه لحاظ فلسفی در مدارس فلسفی دارد یعنی هاقسمتمثل بحث نفس و 
کتاب زیبا  گیرد. یکی هم کتاب اشارات است که خیلییمهمین االن در حوزه علمیه قم دو سه تدریس در الهیات شفا صورت 

 ی متعددی که دارد. این راجع تحقیق مشاع، داریم هاقسمتاست به لحاظ نوع نگارش و 

ی کتاب مباحث مثاًل ما بعدش بهمنیار داریم که شاگرد ابن سینا است، و کتاب خیلی مهم التحصیل را دارد، خود فخر راز
یی است که در هاکتاب اشهمهها یناها است، ولی نیامشرقیه او که یک جور تقریر شفا است آن هم محل بحث و گفتگو و 

کنید، آثار خواجه نصیر یمها را شما مشاهده یناصیر و نآید. حتی بعدًا آثار خواجه یمواقع جز توابع کارهای ابن سینا به حساب 
مین اول تحقیق ه یک ویژگی خاصی دارد در جای خودش باید توضیح داد، ولی در راستای همین حکمت مشاع است. پس دوره

 دوره حکمت مشاع است، 

 مکتب اشراق
دوره دوم تحقیق که همان مکتب دومی است که در فضای فلسفه اسالمی شکل گرفته حکمت اشراق است که توسط 

خواهم ینمشیخ شهاب الدین سهروردی از فالسفه قرن در واقع ششم هجری ایشان دوره دوم تحقیق فلسفی را راه انداخته من 
پدید آمده بستر زمانیش چی بوده و نگاه ایشان به حکمت مشاع چی بوده و کجایش را ضعیف بشویم، چرا ایشان اصالً  واردش

ه دانسته، کجاها را پذیرفته، کجاها را متحول کرده در روش چقدر تحول ایجاد کرده در محتوا، آن قدر تحول ایجاد کرده کیم
خواهد بکند تا بعدها یکی دو شرح در ارتباط با آثار ایشان یمنامأنوس بوده چکار  ی آن زمان عبارت ایشانهاخوانبرای فلسفه 

همیدن حکمت نوشته شده اولین شرح که مال شهزوری بوده تقریبًا صد سال بعد از حیات شیخ اشراق بود خیلی تأثیر داشت در ف
ی این مقطع تحقیقی که هنوز هم حیات هاابکتی تحقیق حکمت اسالمی است از هادورهدومین دوره از اشراق این تقریباً 

دهند متن کتاب حکمت اشراق یا شرح قطب الدین شیرازی بر این متن است. دو شرح بر آن یمفلسفی و علمیشان را ادامه 
 خورده یکی شهزوری که شرح اول است و دومین شرح شرح قطب الدین شیرازی، 

خ است، شرحی بر کتاب حکمت االشراق شیخ اشراق نوشته، شی قطب الدین شیرازی شاگرد خواجه نصیر الدین طوسی
ی متعدد دارد، هاکتابین کتابش همین حکمت االشراق است چندین کتاب دارد تلویحات دارد مقاومات دارد ترمهماشراق 

ین کتابش همین حکمت االشراق است. حکمت االشراق را قطب الدین شیرازی شرح کرده شده شرح حکمت ترمهمولی 
ه تحوالتی چاالشراق، سنوات بسیار متمادی این شرح متن درسی بود برای انتقال حکمت اشراق، و حاال یک داستانی دارد این 

گیری ی فلسفی چگونه است این هم قابل پیهابحثپذیرفته و االن وضعیت تحصیل حکمت اشراق در مراکز علمی در خصوص 
 وستان باشد. دها یک مقداری در ذهن یناو  هااسمخواهم این یماست. فقط 



367 
 

 مکتب متعالیه
ن صدرا صدر المتألهی مألسومین دوره تحقیق در فضای حکمت اسالمی در کارهای جناب صدر الدین محمد شیرازی 

میرداماد خیلی مهم  شیرازی اتفاق افتاده است. اینجا اتفاقات فرآوانی این وسط افتاده مثاًل مکتب شیراز خیلی مهم است بعد آثار
ها بسترسازی کرده برای کارهای صدر المتألهین ولی تحول شگرف که ما بگوییم دوره تحقیق سوم مثاًل آغاز شده با ینااست 

 کامالً  رهای صدر المتألهین انجام شده، حجم تحوالت ایشان به قدری زیاد است که ما همین اسم یک مکتب جدید راخود کا
فتیم دوره تحقیق جدید چه جوری گیرد یا ما گیموری شکل جخواهد مکتب چه یمی مفصل هابحثتوانیم برایش بگذاریم یم

 گیرد. یمشکل 

یک بستر  ب داریم یک بستر داریم شما نگاه بفرمایید کل فضای فلسفه اسالمی درما یک کالن مکتب داریم یک ریز مکت
بینید یک بستر خاص است، در قرون وسطی بروید در فلسفه قدیم یونان بروید یمآیید در فلسفه غرب جدید یمکند شما یمسیر 

کنید با یم ضای فلسفه اسالمی که شما نگاهبستر متفاوت بود. در فضای فلسفه غرب جدید اصاًل بستر فلسفی تغییر کرد. در ف
تر یقعمر تأمالت ی مهمی در آن دارد که دهانکتههمه تحوالتی که خورده بستر اصلی فلسفه اسالمی تغییر نکرده خیلی به نظرم 

فلسفی  یهاحوزهباید به آن پرداخت این فضای بستر است ولیکن شما کالن مکتب دارید ریز مکتب دارید همین االن ما در 
توانم اسم ببرم افرادی هستند آثاری تحویل دادند، یمخودمان در دل مکتب فلسفی صدر المتألهین ریزمکتبها داریم، االن من 

کشند، ولی خیلی متفاوت هستند با صدر المتألهین یعنی نوع ورود و خروجشان یمها در بستر فضای صدر المتألهین نفس ینا
ها تغییراتی دارد ینال دارند و امثا هابحثیی که در هااستداللو  هابحث، افزودن برخی از هابحث، حذف برخی از هابحثبه 

 دوره چهارم تحقیق فلسفی شروع شده است. ها به اندازه ای نیست یک مکتب بزرگ فلسفی ایجاد بکند که بگوییم مثالً یناولی 

است یعنی یک  م تحقیق رقم زده، حجم آثار ایشان بسیار زیاددر هر صورت صدر المتألهین این معنا را به عنوان دوره سو
های بسیار متعدد حرف بزند و کالماتشان بسیار مبسوط گسترده مبانی ینهزمخواهد یک کالن مکتب ایجاد بکند باید در یمکسی 

 هاپرسشو  هابحثلی ی ویژه بدهد االن خیهاجوابمحکم در هر جا این مبانی را بریزی یک دستگاه تحویل شما بدهد، یک 
توانید جواب ایشان را استخراج کنید گرچه یمرا صدر المتألهین مستقیم جواب نداده ولی مبانی که داده، شما بر اساس آن مبانی 

 هاوشراالن خود آن جواب به نحو بالفعل در فضای صدر المتألهین وجود ندارد. یعنی یک کار بزرگ یک چنین کاری است. 
ین شخصیت تواند جواب بدهد. خود ایمری که در هر جا پذیرد مبانی گسترده است، جویمد، مبانی تحول پذیریمتحول 

شود که یک تحول بزرگ یمها باعث ینااها باید دست به قلم ببرد حرف بزند و آثار مبسوط داشته باشد، بینید در خیلی از فضیم
 و شگرف اتفاق بیافتد. 

اساسی اتفاق افتاد در زمان خود صدر المتألهین خود صدرا چندان شناخته شده  ین تحولدر هر صورت در قرن یازدهم ا
ها آمدند فلسفه صدر المتألهین را یناها که آمدند یناعلی نوری و امثال  مألنبود. یک مدتی گذشت تا مثل حیکم نوری 



368 
 

 فلسفه صدرا در تمام مراکز فلسفه پژوهی آن حکومت و سیطره خودش را پیدا کرد،  ًعلی نوری دیگر تقریبا مألشناساندند بعد از 
دیگر به ندرت باید کسانی پیدا کرد که مشاعی فکر کنند یا اشراقی فکر بکنند. حکمت اشراقی فکر بکنند نه اینکه کل مباحث 

ه است، مباحث اشراق هضم شده مباحث کالم هضم شده یعنی مشاع تمام شد نه در حکمت صدرایی مباحث مشاع هضم شد
آبشخورهایی که صدر المتألهین از آن استفاده کرده تا مکتبش را بسازد فراوان است یعنی از حکمت مشاع و اشراق و به ویژه آثار 

ی کالمی است ناظر به عرفان هامکتببود. ناظر به تمام  مؤثراستادش میرداماد با تحوالتی که ایجاد کرد در کارهای ایشان خیلی 
ها و با یناها ناظر است و با نظارت بر همه ینااست این مهم است ناظر به دین پژوهی های مختلف اهل حدیث دیگران همه 

ها فلسفه خودش ذهن بسیار قدرتمند و قوی داشته خودش اهل کشف و شهود بوده و اتصال مستقیم به فضای یناتکیه بر همه 
 های بسیار وسیع را برایش ایجاد کرد که یک مکتب جدیدی را ایجاد بکند. ییتواناایات داشته این بستر آیات و رو

 ترین آثار صدرامهم
ین آن اسفار ترمهمآثار خود صدرا محل درس و بحث و گفتگو بود. آثار صدرا  هامدتدر فضای کار صدر المتألهین 

الیه است. تمام االربعه که معروف شد به اسفار ولی اسم اصلی کتابش الحکمه المتعاست الحکمه المتعالیه فی االسفار العقلیه 
ها ینا محل تکیه و گفتگو است. خوب از آثار مهمش الشواهد الربوبیه است اشهمهآثار صدر المتألهین مهم است یعنی 

مان اسفار که عرض کردیم از آثار مهم یه از آثار مهم ایشان است هشود مثاًل المصالح القدسیمیی است که تدریس هاکتاب
ی کوچک فراوان دارد، تفصیلش و شرح هارسالهست پرمراجعه است و معاد دارد از آثار مهم ایشان ا ایشان است کتاب مبدأ

ها در فضاهای یناکه سر جای خودش است، شرح اصول کافی مفصل، تفسیر قرآن دارد مفصل، افزون بر  هاآناصول کافی 
 ن آثار دارد. فلسفی ای

شان آمده یک کتاب شواهد ربوبیه دارد غیر از الشواهد الربوبیه معروف یک رساله است، آن رساله به لحاظ اینکه ای
های خودش را در آنجا منتقل کرده خیلی ارزشمند است من تمامش را از اول تا آخر خواندم جالب است یعنی یدگاهدمختصر 

ارت پردازی کرده فهرست یک مقدار باالتر است، یعنی فهرست به معنای نمایه زنی نیست، عب، از ایشان فهرست کرده تقریباً 
ز این ولیکن مختصر دیدگاههایخودش را در حوزه وجود شناسی الهیات بالمعنی االخص نفس شناسی، علم شناسی و مباحثی ا

 دست را در آنجا منتقل کرده و آورده و آثار دیگر. 

 شرح آثار صدرا
باشد اگر اشتباه نکنم یعنی  ۱۲۵۰ت فراوانی آثار خود صدرا محل بحث بود تا اینکه حاجی سبزواری که متوفای تا سنوا

مال قرن سیزده است ایشان آمده یک کتاب درسی بر اساس آثار صدر المتألهین پی ریزی کرده که این کتاب بعد از جناب محقق 
ه به گونه ایکه بیش از شصت کتاب تحقیقی در اطراف او نوشته شده از سبزواری مدار درس و بحث قرار گرفته یعنی محور شد

ترجمه از حاشیه، تعلیقه، شرح، یک کتاب محوری شده، کتاب ایشان همین شرح منظومه اول به شعر نوشته منظومه بعد خودش 
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نید به حوزه فلسفه اسالمی شرح کرده شرح منظومه، شرح منظومه کتاب جاافتاده و معروفی است. یعنی شما بخواهید استناد ک
و به حوزه حکمت متعالیه، استنادتان اگر به شرح منظومه باشد، به یک جای بسیار متقنی در واقع ارجاع دادید و استناد کردید، 

شان بیشتر، عرض کردم من از اول، چون بعدًا هر چه جلوتر رفتیم دیدیم زمانی که این ییآشناخوب است دوستان یک مقدار 
کردم. واال دوستان باید با این متون آشنا یمرار داد برای مباحث فلسفی یک مقدار موسع تر از آن است که من ابتدا فکر دوره ق

 باشند. 

های فراوانی در یقتحقدر هر صورت شرح منظومه از زمان نگارشش محل درس و بحث بود عرض کردم تعلیقه ها و 
شهید مطهری ایشان دو کتاب خیلی خوب ایشان در خصوص شرح منظومه  اطرافش صورت گرفت تا جایی که در دوره اخیر

تاب است. یکی شرح مختصر منظومه یکی شرح مبسوط منظومه هر دو را در فضاهای دانشگاهی گفته و بعد تبدیل شده به ک
مان و تا این ز یعنی شرح منظومه از چنین جایگاهی برخوردار است یعنی حیات علمی و فلسفی خودشان آنچنان ادامه داده

 بینید یم

یی رضوان الله در راستای همان کتاب نوشته شده تا رسید به دوره متأخر و دوره ما و ظهور عالمه طباطبا هاکتاباین 
آن هم  وتعالی علیه که عالمه طباطبایی ایشان آمده به لحاظ مباحث کالسیک و ارائه متن درسی یک کار جدید عرضه کرده 

شود. یموانده خی علمیه این دو کتاب به جای شرح منظومه هاحوزهیه الحکمه و نهایه الحکمه است االن در همین دو کتاب بدا
ی فلسفه، هارشتهی علمیه در دانشگاه هم حتی در هاحوزهها هنوز استمرار دارد ولیکن در یبرخیعنی شرح منظومه گرچه 

حل درس و بحث نهایه، بدایه الحکمه و نهایه الحکمه در واقع م ی بدایه وهاکتابیی که مخصوص به این معنا هست هارشته
شود االن کتاب نهایه الحکمه همان نقشی که شرح منظومه حالت محوری داشت، همان نقش را دارد یماست و به آن التفات 

 . شودیمراوان شروح فراوان ارجاعات فراوان به نهایه الحکمه دارد فراوان فکند یعنی حواشی یمپیدا 

 بحثی درباره متون فلسفی
های مهمتان یگاهپاخواهید در علوم انسانی کار کنید و قطعًا یکی از یمببینید ما اگر بخواهیم دوستان در فضایی قرار دارید 

تواند یمخواهد باشد. برای ارجاع به مباحث فلسفی دو کتاب بدایه و نهایه مستند خیلی خوبی برای شما یممباحث فلسفی 
الحکمه یواش  باشد و لذا توصیه ای که ما داریم این است برای همین دوره این نکته را مدنظرمان است دوستان با کتاب بدایه
د بتوانند با متن یواش حشر ونشر پیدا کنند متن عربی است ولی دوستان می دانم این مقدار به لحاظ زبان عربی ارتقا داشته باشن

بودیت که تقریبًا ع. افزون بر این دو کتاب آثار شهید مطهری در حوزه مباحث فلسفی و آثار جناب استاد آقای ارتباط برقرار کنند
تواند مستند دوستان باشد من یمیک انسجامی پیدا کرده بخشهای متعدد را آورده ویک مجموعه تقریبًا شده، این دو طیف آثار 

خواهند استناد کنند یمی گوناگون علوم انسانی قرار دارند و هارشتهگاهی هستند در ها را دیدم حتی افرادی را که از قشر دانشینا
 دهند و این خوب است. یمبه یک بحث فلسفی به آثار شهید مطهری یابه آثار جناب آقای عبودیت ارجاع 
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کتاب شرح  ه الحکمه ودوستان خوب است با این آثار آشنا باشند و پشتوانه این آثار همین کتاب بدایه الحکمه و نهای
خواستیم در این یمها است البته اگر رفقا بتوانند به آثار صدر المتألهین، به آثار ابن سینا، کار خیلی خوب اگر ما ینامنظومه و 

کردیم ما از یمشد این بود که ما هر بحثی را که در سابق مطرح یمشد و مطالعه یممجموعه داشته باشیم اگر رویش خوب فکر 
کشد، یعنی یمیی که ارائه کردم گاهی اوقات تا فضای اسفار پیش هابحثک جهت گیر متن نیستیم خیلی آزاد هستیم. من آن ی

یی بسیار ارتقا یافته در حوزه صدر هاحرفآورند گاهی اوقات یمآورند، حکمت متعالیه یمآورند مشاع یمبخشهای اشراق 
کنند مستقیمًا این ینممتن برقرار  ما باز است. ولی از این جهت دوستان ارتباط باشود از این جهت دست یمالمتألهین ارائه 

 ممکن است یک آسیب تلقی بشود. 

آمدیم گزیده یمکردیم یمی داشتیم و یک مقدار کاهلی ما نبود هر بحثی که ارائه ترمفصلاگر ما پیش از این برنامه ریزی 
گرفت از الهیات شفا، از اشارات از شرح منظومه از اسفار از یمشد در صفحاتی قرار یمای از چند متن که برای دوستان آماده 

شد، یمدادیم خیلی کار خوب و عالی بود دوستان این ارتباطشان جدی یمها قرار ینادیگر آثار صدرا از بدایه از نهایه از امثال 
رابخوانیم  هامتنز ابدایه الحکمه محل توجه ما باشد و ما بخشی ولی بنا را فعاًل بر این گذاشتیم وقتی آن فضا آماده نیست کتاب 

کردم امروز آماده است االن گفتند آماده یممتأسفانه کتاب بدایه هنوز آماده نشد که در اختیار دوستان قرار بگیرد من اینجور فکر 
ن درسی خودمان داشتیم بخشی از آن و جلسات پیشی هاساعتگردیم از مجموعه مباحثی که در یمنیست. در هر صورت ما بر 

کنیم و دوست یمو گفتگوهای ما در الهیات بالمعنی االخص مهم و مفید است یک بار مرور  هابحثیی که برای ادامه هابحث
 داریم اینجا دوستان هم مشارکت داشته باشند ببینیم که آمادگی رفقا و دوستان تا چه میزان است.

 **؟؟؟

یی هابخشکنم آزاد عمل بکنم ولی تالشمان این است یمرا توضیح بدهم. من در ارائه بحث سعی  هابحثکنم یم*سعی 
ترین آن این بود یعال از بدایه بیاوریم و با هم مرور کنیم و بخوانیم. رفقا ارتباط مستقیمی با متون فلسفی پیدا بکنند. عرض کردم

توانست االن شما وقتی آثار ابن سینا را ببینید یک یمه کآوردیم این فضای بسیار عالی بود یمکه ما منتخباتی از آثار متعدد را 
یش، هاواژهکند با بدایه الحکمه نوع عربی، نوع پردازش آن نوع ورود و خروجش، نوع گزینش یمادبیات خاصی دارد کاماًل فرق 

کید یمخوانند یا الهیات شفا یممی آیند اشارات کسانی که مثالً  خوانند ابتدای کار یک احساس نامأنوس بودن دارند و لذا ما تأ
فهمند. یمکنیم به رفقا که ادامه بدهید ادامه بدهید یک مدت که گذشت حاال برایشان عادی شده زبان ابن سینا را کاماًل یم

خوانند آثار میرداماد باز کنند یمسفه سانی که سالهای سال فلهمین االن ک در آثار میرداماد است،جالب است همین معنا مثالً 
توانند ارتباط برقرار کنند به دلیل قلم این شخصیت. به تدریج که ینمشوند یعنی خوب یمیک جور سردرگمی و حیرت روبرو 

 بینند نه یک تسلط خوب پیدا کردند. یمبا قلم او آشنا شدند و اصطالحات و فراز و نشیب کار او آشنا شدند 
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کند همین اخیرًا تابستان یمر آثار شیخ اشراق است. یعنی آثار شیخ اشراق که کسی برخورد بکند احساس همین فضا د
کند این برای چی آمده این کالم را چرا آورده، این اضافه است بعد یواش یمیک دور حکمت اشراق را گفتیم آدم وقتی برخورد 

چیند بعد به نتایج یملی منظم مقدمات را است. مثاًل یک کسی خیشود طریقه ارائه بحثشان اینجوری یمیواش آدم متوجه 
 یشان در ارائه بحثهاسبکآورد. یمگوید، بعد یواش یواش در توضیحات یکی دو سه چهار مقدمه را یمرسد اول نتیجه را یم

ا در مقایسه گرچه آثار صدر با همدیگر متفاوت است، خود صدر المتألهین هم همین حالت را دارد باید به این بحث توجه کرد،
است. و کسانی که  ترروشنبا ابن سینا، در مقایسه با شیخ اشراق، در مقایسه با استادش میرداماد خیلی شفاف و واضح است و 

 کنند یک حالت روانی خاصی را در آثار صدر المتألهین احساس خواهند کرد. یمبا آثار صدر المتألهین آشنایی پیدا 

 حث گذشتهمروری بر مبا
اشتیم، من به لحاظ فهرستی که در دی فراوانی را در جلسات گذشته هامسئلهگردیم برخی ازبحثها ما یمخوب ما بر 

م، بحث ی مقدماتی که داشتیم بحث اشتراک معنوی وجود را داشتیم مفصل هم مطرح کردیهابحثذهنم است ما بحث غیر از 
شنی لی اهمیت دارد و تأثیراتش دوستان در الهیات بالمعنی االخص به رواصاله وجود خیلی مفصل من یادم است چون خی

 واحساس خواهند کرد. بحث اصالت وجود را ما پشت سر گذاشتیم بحث تشکیک وجود را پشت سر گذاشتیم و مطرح کردیم 
مرور خواهیم کرد آن  کنمیمبعد وارد بحث علت و معلول شدیم. من تالشم این بود که در دستگاه علت و معلول، حاال عرض 

لت و معلول ما یش را مرور خواهیم کرد به دلیل نیازی که در مباحث آینده داریم. در بحث عهابحثرا دست کم روز  هابحث
یم چون ما افزون بر تعمیق خود بحث علیت بیش از آنچه در بدایه است، خیلی بیش از آنچه در بدایه و نهایه است مطرح کرد

 کرد،  داریم و بعد آمدیم چند سطح از برداشت علیت را گفتیم من اجمالش را ان شا الله عرض خواهم دو تفسیر از علیت

ها را مطرح کردیم ینادارد.  هانگاهی مهمی چون تبعات و نتایج الهیات بالمعنی االخصی فراوانی هر یک از آن هابحث
لت فاعلی شدیم که یش را گفتیم بعد وارد تحلیل عهانکته، و را توضیح دادیم هاآنو بعد وارد تقسیمات علت و معلول شدیم، 

ل یادم است هم در ذیل بحث تشکیک هم در ذیل بحث علت و معلو من خیلی مهم است. بعد وارد تحلیل علت غایی شدیم.
بحث وحدت  شود. مثالً یمی دیگر فلسفی ذیل این دو تا بحث خوب فهم هابحثتالش کردم اعتقاد من همین است که خیلی از 

هم است همانجا این تذکرات را فبهتر قابل درک و  هابحثها در ذیل این یناو کثرت و مباحث مواد ثالث امکان وجود امتناع 
 دادیم. 

هایش که یرمجموعهزیی که باز مطرح کردیم بحث حرکت بود، و یک بحث دیگر بحث علم بود با هابحثاز جمله 
کنم بحث وجود ذهنی یمگفتیم ولی در خاطرم هست که اگر اشتباه نکنم بحث وجود ذهنی را نگفتیم، ان شا الله یک وقتی بهانه 

ی قبل نگفتیم مثاًل بحث مقوالت هادورهرا ما در  هابحثرا داشته باشند. برخی  هابحثکنم دوستان این یمرا مجددًا مطرح 
کنم بحث مقوالت عشر را می گویم نه به دلیل اهمیت فوق العاده یمدوستان از ما نشیدند قطعًا من یک جا بهانه  عشر رااصالً 
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ها را نشنیده باشند یناشود و اگر دوستان یمدر آثار فلسفی استفاده  مرآتاش بلکه به دلیل اینکه از این اصطالحات به کرات و 
دانند کجا باید مراجعه کنند اگر یک کسی بگوید ینمنوع ابهام شدید خواهند بود  دچار یک هاعبارتآن وقت در حل و فصل 

ها را نخواندیم یناها چیه ما یناگوید یمشما این همه جلسات فلسفه رفتید بگویید کیف چیست، عین چیست، متاع چیست 
احث فلسفی ولی توجه کردید در هر صورت ها چیست، با اینکه اهمیتی ندارند خیلی اهمیتشان پایین است به لحاظ کل مبینا

یی هابحثکنم این بحث را باز خواهم کرد، برخی از یمهم نیاز بشود، قطعًا مورد نیاز است یک جایی بهانه  هاآنممکن است 
له که باز نشده برای اینکه دوستان با اصطالحاتش برخورد بکنند، این اسامی به گوششان بخورد، دست کم یک تعریف فی الجم

 را مطرح خواهیم کرد.  هابحثکنیم و این یماز آن داشته باشند ان شا الله یک جاهایی بهانه 

شته باشیم، یکی ی سابق چند تا بحث را باید مرور داهابحثاالن برای اینکه ما وارد الهیات بالمعنی االخص بشویم از 
را طی بکنم که برویم تا آن مباحث الهیات  هاقسمتکنم با سرعت بیشتری این یمبحث اشتراک معنوی وجود است من سعی 

 بالمعنی االخص، یکی بحث در واقع اشتراک معنوی است 

کید روی اصالت وج ود یکی بحث اصالت وجود است. دوستان برخورد خواهند کرد و خواهند دید که آنجا آن همه تأ
واجب الوجود تعالی هم بحث توحیدش  به الهیات بالمعنی االخص هم در بحث اثبات گذارد. ان شا الله برسیمیمچقدر تأثیر 

رسیدیم  هابحثه آن بشا الله  منانچقدر تغییر کرده،  هاخروجورود و  هااستدالل، نوع هانگاهباطرح مبحث اصالت وجود نوع 
 فه عرض خواهم کرد. بحث اصالت وجوددو سطح از کار یک سطح بر اساس فلسفه متعارفه یک سطح بر اساس حکمت متعار

 خواستیم در آنجا بگوییم. یمرا یک مروری خواهیم کرد که چی 

یک  و یک بحث بحث تشکیک است. مثاًل برهان صدیقین صدر المتألهین که دراول جلد شش اسفار آن را منتقل کرده
تا بحث  ای تشکیک در وجود خواهیم داشت. چندپایه مهم آن نظام تشکیک وجود است لذا یک اجمالی باز مجددًا مرور بر فض

ر ذهن حاضر خواهد شد. این طیف از مباحث را اگر ما در واقع د هاآناصلی و اولیه علت و معلول هم یک مرور اجمالی بر 
یک  هابحث ی الهیات بالمعنی االخص که من در نظر دارم در آنهابحثداشته باشیم آن وقت ذهن آماده است برای ورود به 

 مقدار با تأنی بیشتری مباحث را ان شا الله مطرح بکنیم. 

نی علم چند تا بحث دیگر خواهیم داشت. مثاًل بعدًا بعداز الهیات بالمعنی االخص ما یکبحث نفس خواهیم داشت یع
ظر گرفته شد، در نالنفس فلسفی معرفه النفس فلسفی روانشناسی از نگاه فلسفی ما آن بحث در این مجموعه طبیعتًا بنابر آنچه 

گردم دو تا بحث حرکت و بحث علم که قباًل داشتیم یک مروری یمسه چهار جلسه بیشتر نخواهد بود. در آنجا مجددًا من بر 
ی هابحثها برای ورود به ینهزمی گذشته مرور خواهد شد تا هابحثیی که در آینده داریم همه هابحثخواهیم کرد. تقریبًا 

 جدید آماده بشود. 
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 اشتراک معنوی وجود
خواستم متن را بخوانم به من همین االن خبر دادند کتاب آماده یمخواهیم مجدد مرور داشته باشیم یماولین بحثی که 

کردیم، مثاًل این اشتراک معنوی را بیشتر بحث یمطبیعتًا آن وقت بیشتر بحث  خواستم جبران کنیم نقص سابقه مان ویمنشده 
خوانند، همینجور جلو یمیی از اصالت وجود را هاتکهرسیم اصالت وجود یک یمخواندند بعد یمکردیم، متن هم دوستان یم
 توانستیم یک مقداری جبران کنیم. یمرفتیم و این خألیی که قباًل بود یم

شود به سه قسم یمطور مطلق  در هر صورت اولین بحثی که اگر یادتان باشد در وجود شناسی ما گفتیم مباحث فلسفه به
ه تقسیم بشود، وجودشناسی یا همان هستی شناسی. وجودشناسی، خداشناسی و انسان شناسی، این سه بخش اساسی است. ک

شود، خداشناسی به عنوان الهیات بالمعنی االخص مطرح یموجود شناسی معمواًل به عنوان الهیات بالمعنی االعم مطرح 
می گویم  ترمفصلس برسیم آنجا ایگاه فلسفی آن کجا باشد در آن اختالف است. ان شاالله به بحث نفشود نفس در اینکه جیم

ها بردند در طبیعیات قرار دادند. شیخ اشراق در یک جای ویژه ای از مباحث فلسفیش قرار داد، مالصدرا در یبعضکه این نفس 
ه مشهور یگاه فلسفی آن را خواهم گفت ولی در هر صورت آنی کیک جای ویژه قرار داد. ان شالله به بحث نفس که رسیدم جا

ی فلسفی هابحثاست وجودشناسی یعنی الهیات بالمعنی االعم خداشناسی یعنی الهیات بمعنی االخص انسان شناسی هم در 
نی االخص آورده ت بمعهست. ولی انسان شناسی کجا باید قرار بگیرد مثاًل فقط اشاره کنم مثاًل صدر المتألهین این را جز الهیا

شود جاهای دیگر برای آن تصویر یممقدمه مباحث معاد آورده، توجه کردید. خیلی کار عالی انجام داده گرچه از منظرهای دیگر 
دهد اساسًا مباحث معاد استوار بر بحث نفس است. تا مباحث نفس شناخته نشود مباحث معاد حل یمکرد چون ایشان توضیح 

ست، جلد یک تا ا. لذا آمده مثاًل اگر دوستان آشنایی داشته باشند با اسفار تا جلد شش الهیات بمعنی االعم و فصل نخواهد شد
شان اول ازجلد شش تا جلد نه الهیات بالمعنی االخص است. در الهیات بالمعنی االخص ای پنج الهیات بالمعنی االعم است

واجب الوجود، بحث صفات باریتعالی، توحید باریتعالی  یعنی اثبات گویدیمآید در جلد شش و هفت مباحث خداشناسی را یم
کند کل جلد هشت، یعنی از مجلدات یمی نفس را مطرح هابحثآید یمکند. در جلد هشت یمها را تبیین ینافعل حق تعالی 

مبتنی کرده بر بحثی که جع مباحث معاد است. یعنی جلد نه را کند. جلد نه رایمخیلی مهم اسفار استکه راجع نفس مطرح 
 شود این را مبتنی کرد بر مباحث نفس، یمی معاد است و الهیات بالمعنی االخص در مجموع حساب هابحث

ود. غیر بی خودمان. ما در دل وجودشناسی اولین بحثی که داشتیم بحث اشتراک معنوی هابحثخوب حاال برگردیم به 
فسطه مطلق را دتان باشد ورود به فلسفه چیست آیا با نفی مطلق سفسطه است یا سی مقدماتی طرح کردیم یاهابحثاز آنکه ما 

ها ینااشته باشیم دیی که مطرح کردیم یا راجع مفهوم وجود را چه تلقی باید از وجود هابحثنفی کنیم کافی است ورود به فلسفه 
وب در خخود مفهوم شناسی وجود صورت گرفته. را مطرح کردیم گرچه در همان اشتراک معنوی وجود یا اصاله وجودی باز هم 

 من یک اشاره کوچکی به بحث مفهوم شناسی وجود بکنم خوب است
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کنم توجه کنید. ما آن وقتی که از سفسطه مطلق جدا یمیک تلقی همانجا گفتیم ولی با این زاویه دیدی که عرض  
جه داشته باشید به مسئله، ببینید ما آنجایی مثاًل اگر کسی از آن است، تو کنیم مفهوم وجود حاکییمشویم چه احساسی پیدا یم

مکن نیست. مبگوید هیچی واقعیت ندارد، ما می گوییم این صرفًا لقلقه زبانش است و اصاًل برای بشر خروج از بستر واقعیت 
کرده بحث اثبات کردن گوید هیچی واقعیت ندارد عالمه طباطبایی این را قشنگ تقریر یمهمین کسی که این حرف را می زند 

کند. یمکند و کار یمشود دارد روی یک نقطه از واقعیت تکیه یماین نیست، بحث تنبیه است، هشدار بدهیم به طرف متوجه 
توانیم چنین حسی داشته باشیم، حس سفسطه یمپرسند یمدهیم، بسیاری از آقایان یماگر لذا ما وقتی این بحث راتفصیل 

ویند مطلق، یعنی هیچ چیز واقعیت ندارد، آیا چنین حسی در عالم فرض فرض کنید سفسطه واقعیت ندارد، بسیار که می گ
می شود چنین فضایی را در نظر گرفت و درک چی ازآنها گذشته فرض کنید ما واقعیت را قبول داریم اصالً  هاآنسفسطه است 

دهد آن همان چیزی است که ما با یمنفی سفسطه به آندست  خواهد تصور کند آن حسی که ازیمرد. حاال هر جور انسان ک
دهد همان یمکنیم. وجود یعنی واقعیت یعنی آن احساسی به ما از نفی سفسطه نفی عدم مطلق به ما دست یموجود از آن یاد 

 مفهوم وجود است. 

لموس و و گفتگوهایی که داریم تالشم این است بیاییم مباحث فلسفی را خیلی م هارسدمن تالشم این است درهمه 
فراد روی محسوس با آن برخورد بکنیم صرفًا اصطالحات و ذهنیات و این فضاها نباشد واقعًا فلسفه این نبوده به تدریج ا

امتناع  م وجوب، امکان وقتی می گوییمچیست، ما وقتی می گویی هابحثاصطالحات سوار شدند و یادشان رفت واقعیت این 
های پیرامونمان این مفاهیم را درک یتواقعقاط هستی از خودمان و همه ها را و باید در تمام نیناباید احساس کنیم اصل واقعیت 

 تر درک بکنیم. یقعمتوانیم عمق مباحث فلسفی را بهتر و یمبکنیم و دریابیم. اینجاست ما 

بدیهیات است اولین مفهوم  آبدهها می گویند یناگردم به اینکه ینممفهوم وجود را من دیگر بر در هر صورت وقتی ما 
توانیم پیدا کنیم ولی این مفهوم چنین مفهومی است که یماست از این مفهوم ما جدایی نداریم. ما همه مفاهیم دیگر را مفارقت 

صدیق چیست یند بدیهی بدیهی در حوزه تصور وجود است. در حوزه تبدیهیات چرا می گو آبدهباید در نظر داشت چرا می گویند 
گاه یمبحث اصل استحاله اجتماع نقیضین و ارتفاع نقیضین یعنی شما هر کار بکنید روی آن بستر داری کار  کنی اصاًل ناخودآ

گاه شما آن معنا را پذیرفتی روی آن داری کار  شود بکنی. ینمکار بکنی کار  ی آن معنا رانپذیرفتهکنی. اگر بخواهیمناخودآ
ها یناتوانی خودکشی کنی چون همه ینمتوانی فریاد بزنی ینمتوان بلند شوی، ینمتوانی بنشینی ینمتوانی هیچ حرف بزنی ینم

 شودیمها بازی کرد، نبود یا فالن من می گویم هست نیست یناشود با یمشود هم باشد هم نباشد. ینمدر بستر اینکه یکچیز 
کند و اینجور یمکند در همین فضا قبول دارد این بازی را یمبازی کرد، ولی همین االن که دارید این بازی را انسان بااین اصل 

 دهد. آن بستر نهایی در واقع حوزه تصدیقات ما هست، ینمکند این بازی راانجام یمنیست که همه دارد این بازی 

ی حوزه مفاهیم و تصورتان چیست تصور از اصل واقعیت به تعبیر عالمه اصل الواقعیه حاال این آقایان می گویند بستر نهای
وجود هستی این آن تصور زمینه زمینه است یعنی دیگر ماتصور زمینه ای دیگر نداریم. بر این تصور زمینه است که همه تصورات 
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را قباًل هم توجه کردم و مطرح کردم. اولین  هابحثبندد. این تصور زمینه است، حاال من این یمگیرد و نقش یمدیگر شکل 
بحثی که ماداشتیم بحث اشتراک معنوی وجود بود. من بارها عرض کردم در اینجا خدمتتان گفتم جاهای دیگر عرض کردم 

کنند رجل ما در یمشود اشتراک معنوی فکر ینمکند متأسفانه دریافت یماشتراک معنوی وجود آن جوری که فیلسوف تلقی 
زبان عربی می گوییم اشتراک معنوی دارد، انسان مثاًل می گوییم اشتراک معنوی دارد یک چنین تلقی از این معنا داریم بعد 

یی هابحثشود خوب اشتراک معنوی وجود که چی بشود. من در یمکنند چرا این بحث در فلسفه دارد مطرح یمها تعجب یلیخ
 که داشتیم عرض کردم هم مراد فیلسوفانه از این بحث و ثمراتی که این بحث دارد در فلسفه تا چه میزان است. 

شوند همین جا اولین بحث فلسفی است. شما یمها از هم جدا یلیخاین بحثی که ما عرض کردیم همین جا است که 
وم وجود است که باحث کلی وجود است اولین بحثش راجع مفهشوی بحث میمبدایه باز کنید. اولین فصلش وارد مرحله اول 

ی و ی مباحث فلسفهابحثبدیهی است، دومین بحثش همان ادامه همان است اشتراک معنوی است. این درواقع جز اولین 
ن فلسفه یبوجودشناسی است. خیلی این بحث تأثیر دارد همین امروز که ما بودیم یکی از دوستان آمد گفت ما یک کار فلسفی 

کنیم و فالنی این تلقی را دارد مثاًل ما در مفهوم وجود اشتراک معنوی نداریم. می دانید اشتراک یمغرب و اسالمی با کسی 
ی بین هیچ معنوی نداریم یعنی چی، یعنی تبعات فراوان آن در الهیات بالمعنی االخص خواهد بود ما دیگر هیچ مفهوم مشترک

 مشترکی که ما بین ممکن و واجب داشته باشیم نداریم. مفهوم دقت کنید هیچ مفهوم 

ا، این شکاف فالسفه معتقدند و استداللشان کامل است، خواستم استدالل عالمه را بخوانم درمتن شما ندارید این متن ر
حوزه ممکنات  برید دریمتوانید شما راجع خدا حرف بزنید، چون هر مفهومی به کار ینمراایجاد کردی یعنی به هیچ وجه شما 

فهمیم پس هیچ فهمی به هیچ نحو از این من در زبان خودم می گویم این بدتر از انکار خداست. یماست ما در حوزه ممکنات 
کند اگر بگوید یمکنند خدا را در اوج قرار دادند با این کار الهیات سلبی همین اعتقاد را دارد الهیات سلبی فکر یمها فکر یبعض

و از فضای خلق امشترک بین حق و خلق نداریم، این به چه معناست. به این معناست که خدا را خیلی باال آورده و  ما هیچ مفهوم
ار کنیم با جدا کرده، در حالیکه معنایش این است که راجع چی دارد حرف می زند چه نقطه ای وجود دارد که ما اتصالی برقر

اریم استفاده ازمفاهیم د اشهمهن سمت بکنیم که بخواهیم حرف بزنیم. چون را چه جوری متوجه به آ هاذهنخداوند ارتباط 
های فراوان کالمی، بسیاری ازبحثهایی که یشهاندشتراک معنوی کل الهیات سلبی کنیم، چکارباید بکنیم. و لذا مسئله ایم

تفسیر آیات قرآن شما بروید در  ف خواهد شد. در حوزه دین شناسی درشود همین جا تعیین تکلییممباحث شبه فلسفه مطرح 
فهمید، چقدر فاصله کجاست تا کجا یعنی در الهیات ینمام قادر، هیچ شما یعلالهیات سلبی شما می گویی مثاًل ان الله بصیر 

فهمید از این، چون اگر بخواهید از قدرت همانی ینمام است قدیر است هیچی شما یعلسلبی هیچ بگوید قرآن بگوید خداوند 
 کنید بین حق و خلق فاصله ای نیست. یمشود که احساس یمفهمیم این یمبفهمید که ما االن در جاهای دیگر  را

در فضای حکمی این نقطه اول اشتراک معنوی وجود این جایگاه بسیار حساس است اصاًل من دیدم مشاهده کردم تمام 
 رود. تا کجا این ادامه خواهد داشت.یمکجا پیش  کنند آثار این تاینمخوانند توجه یمکسانی که فلسفه اینجا 
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 **؟؟؟

فهمم می گویم نیست یمفهمم این که یم*گفتند این بدتر از انکار خدا است. انکار خدا شما می گویی من یک چیزی 
مفهوم  اینکهتوانم بکنم. چرا بهخاطر ینمم انکار هم توانم حرف بزنینمگوید هیچی من یمواقعیت ندارد. توجه کردید، این 

حتی  هابحث مشترکی ندارم که بخواهم اشاره به آنجا داشته باشم و بفهمم یک چیزی را و بعد فهمیده بخواهم ردش بکنم. این
توانیم بکنیم که بعد بخواهیم راجع آن حرف یمی بسیار جدید در فضای غرب هم مطرح است که ما خدا را تصور هافلسفهدر 

حث فلسفی ما ی خیلی جالب و راهگشایی مباهاپاسخل تصور است بعد بخواهیم راجع آن حرف بزنیم. بزنیم. آیا بی نهایت قاب
ا که خودش مطرح نبود، سواالتی که االن دنبالش هستم مطرح نبود این سرمایه جمع نشده یک ج سؤاالتدارد، منتها چون این 

ست مطرح هرا بتواند نشان بدهد. بحث اشتراک معنوی وجود را داشتیم اگر یکی از دوستان تلقی که از اشتراک معنوی وجود 
هست از اشتراک معنوی وجود چیست من اینقدر  دتاندهیم از این بحث خارج خواهیم شد. یایمبفرماید ما یک مقدار توضیح 

 ترسند ارائه بکنند به چه سبک است. چیزی در ذهنتان هستیمبزرگش کردم دوستان اگر چیزی در ذهنشان بود 

 **؟؟؟

*کاماًل این بحث درست این حرف درست است بین خدا ما همه موجودات عقول مفارقات مادیات مجردات در همه 
رود چون اشتراک معنوی یمها شریک است، منتها اشتراک معنوی یک کم یناد یعنی حقیقت وجود در همه ها اصل وجوینا

ی بعدی هاگاموجود بحث معنا و مفهوم است یعنی از منظر فاعل شناسا این بحث را مطالعه کرده معنای وجود و این بله در 
ز آن استفاده رادرست کردیم حاال فالسفه آمدند چند گام بعدی ایعنی بعد از اینکه ما بحث مفهوم و معنای وجود را اشتراکش 

یک حقیقت  توضیح دادم، مثاًل بعضی خواستند بگویند حاال که مفهوم وجود در همه جا شریک است هابحثکنند من در همان 
تواند ینممصداق است که در همه جا شریک است در خارج از باب سنخیت و تناسب بین مفهوم و مصداق. چون بین مفهوم و 

جورهای دیگر می گویند چیز عجیب و  هابحثناسی و برخی از شها که می گویم در برخی مباحث معرفت یناتباین باشد، 
ها بحث کاماًل واضح است یعنی تناسب مفهوم و مصداق باید باشد نباشد یناآید. یمغریبی است یعنی چیز ناجوری از دلش در 

با هم گفتگو  شود همین که داریمیمیم منجر شود به اینکه صحبت نکنیمد، به سفسطه مطلق منجر شویمبه هرج و مرج منجر 
 ی مهمی اینجا هستهابحثکنیم معلوم است ارتباطاتی هست یم

 **؟؟؟

خواستم بگویم اول این درست کنیم چون ایشان ازآن طرف آمد من یم*درست است آن یک بحث دیگر است من 
توانیم به وحدت و اشتراک در خارج برسیم این خیلی بحث یممعنا را درست بکنیم آیا از وحدت معنایی ما  خواستم بگویم اول

شود این کار را انجام داد یا نداد. آن موقع هم گفتم چند پله اینجا وجود دارد چند دیدگاه وجود دارد که متنوع خواهد یمشده آیا 
آید. این بحث که دوستان مطرح کردند اشتراک معنوی وجود همین یمز دلش در شود چیزهای خوبی ایمشد تا به کجا منتهی 
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خواهد بگوید من با هر چه برخورد یمجور که دوستان مطرح کردند اشتراک معنوی وجود نگوییم مصادیق متعدد ببینید فیلسوف 
  شودیمداده  بکنم یا امکان داشته باشد برخورد بکنم، یک احساس معنایی واحد به من

عنی عدم محض یدقت کنید این نکته را تلقی فیلسوف این است آقا امکان ندارد شما ببینید اواًل سفسطه به ما هو سفسطه 
بی معناست، عدم محض عدم محض است، می دانید معنایش چیست، معنایش این است شما به هر طرف رو بکنید از درون 

ای بیاندیشید، راجع هر چیزی که پیش از این برخورد  د راجع هر مقولههای درونی خود در بیرون و اشیای مختلف خویهالو 
ه باشد داشتید، راجع هر چیزی که پس از این برخورد خواهید داشت راجع هر چیزی که ظرفیت برخورد کردن و مطالعه داشت

حساس اخواهد داد. این فیلسوف همین جا که نشسته یک ادعای بزرگ دارد و آن چیست این است که این احساس به شما دست 
سر هستی واحدی که از فرار از سفسطه به شما دست داد از نفی عدم محض به شما دست داد این احساس از برخوردتان با سرا

فعال این کجا برخورد  برخورد کنید این دقت کنید االن که اینجا نشستید می گویید با فالن مثاًل عقل هاآنکه محتمل است شما با 
تواند یک نکته بگوید بگوید یمها می گویند ولی اینجا ینابا جبرئیل یا هر چیز درست است فرشتگان مالئکه عوالم دیگر دارم یا 

دارم نه در کتاب  اگر من وارد علم مثال شدم و مثاًل یک درخت مثالی را برخورد کردم این حسی که اینجا از برخورد با این کتاب
 حس در آنجا هم به من دست خواهد داد. بودنش بلکه در اصل بودنش همین 

کند این است، یعنی هیچ چیزی که از مرز سفسطه و از مرز یماین نکته یعنی نکته ای که اشتراک معنوی وجود را مهم 
لحاظ فضای  عدم مطلق خارج شده باشد ندارید مگر اینکه این سیگنال مفهومی را قطعًا به شما خواهد داد. یعنی بازتابش به

ه استدالل شناسا قطعًا چنین چیزی خواهد بود. اشتراک معنوی وجود یک چنین چیزی است. متن نداریم بخوانیم عالمه س فاعل
ه ها استدالل نیستند در واقع بیانات تنبیهی است که ما رابه این ارتکاز برساند من فقط فی الجمله یک اشاره کنم بیناآورد، 

 ی ایشان. هااستدالل

فرماید نگاه کنید شما وجود در مقابل وجود چیست عدم است. آیا عدم یمی خوبش این است یک استدالل خیل
است اگر اینجوری  ترواضحه عدم عدم است هیچی یعنی یک مفهوم بودن کان برای انسان های مختلف در آن هست نیتلق

گوید اگر اینگونه نباشد یمبه پیدا کردن دارد، است نقیض او هم باید یک مفهوم باشد. بعد یک تکمله ای دارد آن دقیق است نیاز 
 خواهم توضیح بدهم. این یک استدالل ینمارتفاع نقضین باشد متن نداریم 

کنیم مثاًل می گوییم یمیک استدالل دیگر این است موجوداتی که در عالم هستی هستند انواع تقسیمات راجع آن پیاده 
ر هموجود یا وجود یا واجب است یا ممکن. ممکن یا جوهر است یا عرض، جوهر این پنج نوع است عرض این نه مدل است 

توانیم در این تقسیم بیاوریم، گرچه هنوز یمجودات عالم را بر اساس این تقسیم کند و این مهم است و تمام مویممدلی تقسیم 
 شد. درست است، ذهن ما نرسیده با
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فرمایند صحت یک تقسیم این است که مقسم در دل همه اقسام باشد، یمخوب بعد ازاینکه مطلب رامطرح فرمودند 
کنی، اگر شما می گویی انسان یا ایرانی است یا خارجی ایرانی ای تهرانی است یا غیر تهرانی، غیر تهرانی فالن هی تقسیم بمثالً 

ت یی هست یا اروپایی، هی تقسیم بکنی، معنایش چیست، معنایش این است مقسم در آن هسبعد بگویی خارجی یا امریکا
کنید و یما تقسیم این است دارید آن مقسم ر اشقاعدهکنید یمیعنی انسان در همه جا هست. شما هر چیز دیگر وقتی تقسیم 

کنید یمکنید به واجب و ممکن. ممکن را تقسیم یمخود مقسم باید حضور داشته باشد در همه اقسام. شما وقتی وجود را تقسیم 
کنید هر چه تقسیم را پیش ببرید یمکنید به گونه ایکه خودتان احساس یمکنید عرض تقسیم یمبه جوهر و عرض، جوهر تقسیم 

ر باشد. پس که همه موجودات عالم را بگیرد جا دارد. خوب آن مطلب را در واقع تکرار بکنید. مقسم باید در همه اقسام حاض
مه اشراف شده است. این استدالل راجناب عال هاآنتمام موجودات عالم که تقسیمات وجود است اصل معنای وجود در 

 خواهیم. یمطباطبایی مطرح فرموده و تذکر داده است. در هر صورت این بحث آنی است که ما به عنوان اشتراک معنوی وجود 

لمتألهین سات آن موقع گفتم یک دیدگاه که منسوب است به حکمای مشاع، صدر ای بعدی را توجه داشتیم من جلهاگام
ها معتقدند اصالت وجود را ینابا تکیه بر اشتراک معنوی وجود ابطال کرده است. منسوب است این دیدگاه به حکمای مشاع. 

ن وجود با این هم وجود است، ولی ایقبول دارند ولی می گویند وجودهای متباین به تمام معنا می گویند این هم وجود است 
کند هیچ نقطه اشتراک اصاًل ندارد. این هم وجود است، این هم وجود است ولی این وجود با این یماین وجود صددرصد فرق 

 ممکن و واجب هم همینجور.  کند همینجور هکذا تا برسد بینیموجود صددرصد فرق 

کند یمی برخورد این دیدگاه منسوب به مشاع تقریر واضحی ندارد، ولی در واقع جا افتاده به عنوان نظریه مشاع. صدرا وقت
ها ینافهوم واحد از همه مگوید نگاه کنید ما یک یمیشان اخواهم بکنم. یمکنم من اشاره ای به بحث یمازاین بحث استفاده 

حال است، یعنی معنا ندارد بسترهای اصلی محد به ما هو واحد از حقایق متباین به ماهی متباین کنیم، انتزاع مفهوم وایمانتزاع 
گردد به قواعد علیت، یعنی چی باعث می یمداق، که تناسب بین مفهوم و مصداق بر گردد به تناسب بین مفهوم و مصیمآن بر 

دهد. پس باید یک تناسبی یک نقطه یمکنم همین مفهوم یمدهد این هم برخورد یمکنم این مفهوم یمشو این من برخورد 
 گذارد.یماشتراک بین این و این باشد که دارد در من تأثیرگذاری واحد در واقع 

 **؟؟؟

شود، چون یک یمشود مفهوم مشترک وجود دارد به من داده یم*اشکال ندارد، صدها مفهوم مشترک دارد، اما چی باعث 
دهد همان مخلوق بودن همین که شما می گویید یمک مفهومی که با او مثاًل مخلوق بودن به ما چی تواند یینماشتراک دیگر 

ها است. یک یعنی شما باید اینجوری بگویید باالخره یکنقطه اشتراکی در این هم هست که من ینایک مفهوم مشترک بین همه 
خورد با یمگوید ضعف وجودی، ضعف وجودی گره یمیم آورم. مثاًل به صدرا بگوییممفهوم واحد مخلوق بودن از آن در 

دهد این را ببرید در چیزهای دیگر، من هم این را ممکن یممخلوقیت. ضعف وجودی در هر دو هست به سیگنال مخلوقیت 
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آنی که خورد. ببینید یمی معرفت شناسی هم گره هابحثمی دانم هم این را ممکن می دانم باالخره همانی دقت کنید چون به 
اگر همان اینجا نباشد چرا پس همان مفهوم در ذهن من تولید  باعث شد در من مفهوم امکان گره بخورد از برخورد با این شیء

را  هاقالبیی ما در درون داریم این هاقالبیی هست در ضای معرفت شناسی غرب می گویند یک هاقالبشده است. خوب 
 ی بسیار ریشه ای در مباحث معرفت شناسی که آنجا باید حل و فصل بشود. هابحثه گردد بیمزنیم به بیرون این بر یم

اقع نیست ین اصل در معرفت شناسی اسالمی بحث انفعال است، فاعل شناسا تحمیل کننده بر وترمهمقباًل عرض کردم 
سازد و هر یمخودش  جه استسازد و خودش متویممنفعل از واقع است در حوزه ادراک بله ما یک اموری داریم که خودش 

ی هاحثبجا خلط بکند مشکل به وجود بیاید. ولی اصل فضای معرفت شناسی اسالمی مبتنی بر اصل انفعال است ما منفعل در 
بریدند،  را مؤلفآمدند بحث متکلم را و  هاآنی هرمومنتیکی که مطرح است مهم همین است چرا هابحثمفهوم شناسی در 

های معرفت شناسی ما در مباحث متن شناسی ما می گوییم ما، چون از بس یشهرگردد به یمرا این بر  قطع کردند این بحث
ها یناگهگاهی تأثیراتی که ذهن گذاشته مثاًل شما یک مطالعه کردی یک برداشت کردی من مطالعه کردم یک برداشت کردم 

همه حل و فصل دارد که چرا  هاآن دهیم. در حالیکهیمعنا ها میناباعث شده ما فکر کنیم این هیچ خنثی است ما داریم به 
ی واحد برسیم آیا باالخره این لفظ تأثیر هانقطهواش یواش به افتد آیا قابل گفتمان است که ییماینجوری است، چرا این اتفاق 

 دارد، اگر تأثیر نداشته باشد بین الف و جیم هیچ فرقی نباید باشد.

یگری که ما با آن دخوانی چه بسم الله چه الحمد الله هیچ فرقی نباید داشته باشد و همینجور متون یمشما مثاًل آیه قرآن 
کنیم، هیچ متنی با هیچ متنی نباید فرق مسلم است این حرف خطا است. بله از آن طرف تأثیرات پیرامون محیط چی یمبرخورد 

وانستید بعضی تی مضر در فهم متن، هر وقت شما هامؤلفههست  هم نباید غفلت بشود. ما در بحث اجتهاد اجتهاد یعنی هاآن
م می گویند امکان پذیر نیست این حرف غلط است باید بحث بکنیم تا بگویم غلط است چه جوری غلط است اینکه بگویی

رد. اجتهاد معنایش های دیگر را حذف بکنیم و به به آن مراد دست پیدا کردیم این باید بحث کینهزماصاًل امکان پذیر نیست ما 
 ها بی معنا خواهد بود،یناهمین است واال باب گفتگو و درس و بحث 

ن دهد هم این به میممن امکان  شود هم این بهیمخیلی خوب برگردیم به بحث خودمان این بحث بودیم که چی باعث 
من مفهوم واحد امکان را گرفتم. همین باشد که از همان جهت نقطه مشترک است که  دهد پس باید یک نقطه مشترکییمامکان 

گوید من مفهوم وجود به معنای واحد یمی دیگر پیاده کنید تا برسیم به بحث وجود. صدرا هاقسمتی دیگر هاقسمتمعنا را در 
ین صددرصد شود ایمگیرم هم از این، یمدارم من مفهوم وجود دو تا معنا ندارد یک معنا است. خوب این یکمعنا را هم دارم از او 

شود یک نقطه اشتراک است بعدًا در اصالت یماین امکان پذیر نیست معلوم  این متباین باشد ولی مفهوم واحد به من بدهد؟
 وجود نشان داده خواهد شد که وجود دارد تمام بنیاد این اشیا ان شا الله عرض خواهیم کرد در اصالت وجود. 
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کند یمادار یک چیزی در اینجا هست من را مجبور کرده به تلقی از واقعیت و هستی که همان چیز اینجا هست که من را و
شود که در واقع مسئله اشتراک معنوی وجود در بحث نفی حقایق یمبه فهم و برداشت در ساختار و ساحت مفهوم وجود معلوم 

جا از اشتراک معنوی وجود به یک جور ردیم بحثی که ایشان مطرح کرده ببینید اینگذارد اینجا ما چکار کیممتباین مشاع اثر 
ها میگویند این بیانات صدرا تا اینجا یبعضاشتراک در حقیقت اشیا رسیدیم، ولی آیا این اشیا که اشتراک دارند، تکه تکه هستند، 

سازد. می گویند وحدت یمسره، توجه کردید با این جود واحد یکوسازد تکه تکه باشند نه یک یمرساند یعنی ینمرا بیشتر 
گوید یمسنخی نه وحدت شخصی سریانی یا وحدت شخصی اطالقی که عرفا می گویند. وحدت شخصی سریانی را صدرا 

 رساند، اینکه بیرون این شیءیمعرفا می گویند وحدت شخصی اطالقی، بعضی می گویند این استدالل صدرا فقط تا کجا را 
دهد، همان که یمه ای از حقیقت وجود دارد، حقیقت وجود چیست ما دقیقًا بخواهیم همانی که به من سیگنال وجود را هم بهر

کند آن، این است که باید این را حفظ کرد. باید یک کمی رویش یمکند همان که از عدم مطلق جدا یممن را از سفسطه جدا 
 به دست بیاوریم.دقت کرد به دست بیاوریم چیست. این تلقی را 

 **؟؟؟

شود وحدت سنخی، وحدت سنخیون این را می گویند از بعضی از کلمات یم*یعنی آیا وجودها گسسته هستند این 
رساند، بعضی می گویند تا همین جا، بعضی می گویند نه اشتراک یمخواهند استفاده کنند. آیا تا اینجا را یمصدرا همین را 

خواهم بحث ینمخواهم تأثیر این بحث را برسانم یما است بعدًا مطرح خواهم کرد من فقط هیمترممعنوی وجود من سری 
رساند، حاال یمها می گویند اشتراک معنوی وجود حتی به ما یکپارچگی وجود و پیوستگی وجود را یبعضرااینجا تمام کنیم. 

یک جا خیلی شدید یک جا ضعیف تر،  این یکپارچگی وجود سریانی است سریانی یعنی تشکیکی یعنی شدت و ضعفی،
تر، ولی جدا جدا نیستند، بریده بریده نیستند. ان شاالله در بحث تشکیک که بخواهیم مرور کنیم یک بار دیگر عرض یفضع

رساند یا نه مثل حرف آقایان عرفا که مفهوم واحد وجود خبر از یک حقیقت واحد بی کران بدون یمکنم این را آیا تااینجا یم
شکیک و شدت و ضعف که اطالقی، اطالقی یعنی من می گویم وجود یکپارچه یک دست، یک دست یعنی شدت و ضعف ت

گوید وجودهای یمرساند اینجا نظرات مختلف است. پس یکی یمندارد. یعنی آن وجود پیوسته یک دست، آیا این معنا را 
گوید نه یمرساند، حاال پیوسته سریانی یک وقت یمته را گوید نه وجودهای پیوسیمرساند یکی یمناپیوسته و گسسته را 

کنی اینجور نیست که وجود یک جا شدید باشد یک جا یموجودهای پیوسته یکدست را، یکدست یعنی با وجود که برخورد 
ت در پی خواهد داش یی است که بحث اشتراک معنویهادامنهها جز در واقع یناضعیف باشد کاماًل یکدست است. خوب 

 فرماید تا اینجا بس استیماک معنوی ایشان شود مطرح کرد. این تا اینجا اشتریمی دیگری هست هابحث

 **؟؟؟
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خواهید بگویید وجود ضعیف، وجود قوی اشکال ندارد ولی در اصل تلقی وجود چی یم*حداقلی اشکال ندارد شما 
کثری فهمید، شما وقتی می گویید وجود حداقلی و حدایمباید واحد باشد در بستر یک امر واحدی دارید شدت و ضعف را 

 معنایش چیست معنایش این است اصل وجود دیگر مشترک است مسلم است یعنی زمینه و بستر باید واحد باشد.

 **؟؟

برید یک ب*اشکال ندارد این هم یک چیز دیگر است ما یک وجود یکدست داریم شما بگو کلمه حداقلی هم نباید به کار 
گردد ولی کار ما دارد، کار ما که ما یمها و حقایق دیگر بر ینهزمگردد به یمداریم افزایش وکاهش آن به مقوالت دیگر بر وجودی 

گیرد اصالت وجود آن معنا را پس یمگیرد اصالت وجود قرار یمیک تلقی واحد از وجود دارید آن در مقابل سخن شما چی قرار 
 می زند. تا اینجا اشتراک معنوی 

 اصالت وجود و اعتباریت ماهیت
کر را دادم دومین بحثی که ما باید مرور داشته باشیم بحث اصالت وجود و اعتباریت ماهیت است. من همان موقع این تذ

 شانرشتهروند برخی عزیزان ممکن است یمی دیگر دارند دانشگاه هادرسببینید دوستان دائمًا با فلسفه سروکار ندارند، چون 
مرسوم این است درس  هاحوزهفلسفه نیست. باید با مباحث فلسفی ما در  شانرشتهاشد. ولی بسیاری از دوستان ما فلسفه ب

خوانیم. دوستان ما اینجور یمکنیم یک کتاب خواندیم باز کتاب دیگر یمکنیم بعد این مباحثه را ارائه یمگیریم بعد مباحثه یم
گیرد لذا من خودم شاید شما بگویید شما یم دانم باز این برخورد کی صورتینمد گیریمنیست یعنی یک برخورد دارد صورت 

 کنید مهم است. یمزیاد فلسفه کار کردید فکر 

کنم کسی بخواهد در علوم انسانی کار عمیق انجام بدهد اگر مباحث فلسفی ضعیف باشد همه جای کارش یممن فکر 
تواند جدی باشد، چنانچه در غرب هم همینجوری است در غرب همه ینملی آید که خییمنگرد، یک چیزهایی سطحی در یم

شان است، اگر شما بخواهید این فضاها را یک خرده دستکاری کنید باید آن یفلسفمباحث علوم انسانی چون مبتنی بر علوم 
گاه جدید نید راجع انسان یک مبنای فلسفی تحوالت یعنی یک نگاه فلسفی جدیدی اول باید به هستی بیاندازید تا بعد بتوان

 پیاده بکنید.  بیاندازید، تا بعد بتوانید یک شاخه از علوم انسانی و یک تغییری تحولی یک بحثی راجع آن بتوانید چکار کنید

ی سنت علمی و دانشی خود چون واقع گرا هستیم هر حرف جدید بما هو هابحثما حاال داخل پرانتز می گویم ما در 
یی که در فضای غرب هست، هر حرف باید جدید باشد خوب است. یک هاارزشچندان ارزش نیست. بر اساس جدید برای ما 

جدید بودن خیلی خوب است. لذا کار شما در تولید علوم انسانی بر اساس آن مبانی چیزهایی را بتواند توجیه کند مخصوصاً 
باشد چند تا مسئله حل بکند، یکی دو مسئله که  خیلی راحت است. همین حرف جدید بزنید. یک خرده دستگاهش منسجم

یک خرده الینحل بود بتواند بهتر توضیح بدهد کار تمام است. از منظر مباحث غربی، از منظر ما نه، از منظر ما باید بتواند سازگار 
د لذا تولید علوم انسانی ی متعدهامقولهبیافتد با بسیاری از امور به لحاظ مباحث واقع شناسی، به لحاظ مباحث دین شناسی و 
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پرسید شما هنوز یمدادم مجری از آن بنده خدا یمپرسند، در تلویزیون گوش یمدر چنین ساحتی یکی از چیزهایی که از من 
کرده هر چیز جدیدی حتمًا مطلوب یمکنید چهارصد سال پیش بوده یک چیز جدید این فکر یمفلسفه صدر المتألهین دارید کار 

 است. 

گوید دم تحوالت شدید در فضاهای حوزه همین است. شما بیایید در حوزه نفس بکشید دائمًا ممکن است کسی بعلت ع
رود، این مبانی هست. بر یمشود یمشود کشف کنیم تمام یمواقع کی گفته دست یافتنی است اگر آن را می گوییم همه چیز را 

گیرد به دلیل اینکه یمگیرد، چرا اینقدر کند تحوالت فلسفی صورت یماساس این مبانی چرااینقدر کند تحوالت فقهی صورت 
توانم ببرم یک بنده خدایی آمد در فلسفه گفت اصاله وجود بعضی گفتند اصاله ماهیت، یمآورد من اسم یمتا کسی حرف جدید 

د گفتند آنجا نشسته بودن کی گفت همیشه حتمًا بایددر آن فضا باشد یک چیز گفت، اصاله فالن چیز در هر صورت کسانی که
ره هستی فالن چیزی که شما می گویید یا هستی است یا چیستی است. مگر غیر از این است، برگشتید به خانه اول که باالخ

خواهید بکنید. یعنی آمده یک طرح جدیدی بیاندازد، یک اتفاقاتی بیافتد جلویش یماصیل است یا چیستی اصیل است، چکار 
دادیم یما پز شد یک مطلب جدید بعد میمد، بیا این فضای این کردیم عجب چیز عجیبی آوردییمگر استقبال گرفته شده، بله ا

کنیم بعد یمکنیم، پنج سال بعد یک چیز جدید درست یمیک مطلب جدید درست کردیم و سال بعد یک مطلب جدید درست 
 کند و همه چیز. این فضاست یمغییر تدهیم از هنر و علوم انسانی و همه چیز یمهم همه چیز را تحول 

خواهید این تحوالت را ایجاد بکنید طبیعتًا باید مبتنی باشد بر مباحث فلسفی عمیق، یمو یک فضای دیگر که چون شما 
شود یمتان بابت مباحث فلسفه خرج جه به حجم اندکی که وقتدانم چکار باید کرد با توینمروی مباحث فلسفی کار بکنید 

 گردیم به اصاله وجود.یمشود. بر یمومصرف 

 **؟؟؟

گردد یمگردد یا اصالت ماهیت بر یمها می گویند بر ینا*این واقعًا لذا می گوییم منسوب به مشی یعنی اگر دقت بکنیم 
نباید این حرف را  هاآنآورند یمها را قرینه ینهملذا  زدند ویمها حرف یناگردد به اشتراک لفظی وجود مثل اشاعره و یمیا بر 

شود نگاه کنید یک ینممعتقد باشند امکان پذیر نیست تصور ناپذیر است حرف صدر المتألهین هم همین است. این که 
ها را یشهاندکه  است هاآنیی وجود دارد هاالکمآورد این نشدنی است، یعنی یک یمی واقعیتی وجود دارد به شما فشار هانقطه

توانیم گفتمان داشته باشیم، حرف بزنیم، کار بکنیم و جلو برویم. نه صرفًا بخواهیم روی چیزی یمدهد و روی آن یمسامان 
 قرارداد کنیم و کار را پیش ببریم. این سبکی

 **؟؟

اد قشنگ حاضر است در *ببینید در ریاضیات نگاه کنید، ریاضیات خودش را کشانده در صحنه واقعیت خیلی در اقتص
دائمًا  هاصحنهحاضر است، همین که شما گفتید هست. چون حضور دارد در خیلی  هابخشهنر حاضر است، در خیلی 



383 
 

ی ریاضیات است. هابحثگوید فرمولهای بهتر این است فیزیک ما خیلی چیزها که مبتنی بر یمدهد، هی یمرا تغییر  هافرمول
ست یعنی در ریاضیات کاماًل این مسلم شده است. یعنی ما یک منطقه دست نخوردنی است این در عین صواب در اصول ا

شود دست زد، واقع ما را دست ینمرا پس زده یا پس خواهد زد، چون واقعیت را  هاآنکسانی هستند آنجا دست بزنند، چون 
هایی یدانمما است منظور نیست، آن اصول هست. ولی توانیم واقع را دست بزنیم. واقع به معنی اینکه در اختیار ینمزنیم ما یم

گوییم اصاًل حاضر نشده شما کارهای فارابی را ببینید خیلی کارها سعی کرده ینمآید و این کاماًل درست است ما فلسفه ما یمکه 
حاضر بشود. ولی این بسط کم است خیلی علل و عوامل موجب شده ما مباحث فلسفی ما در حد قواعد کلی جهان شناسی و 

ی الهیات بالمعنی االخص هابحثد کجا دخالت کرده می دانیهستی شناسی باقی بماند. در برخی از جاها که دخالت کرده مثالً 
شویم این بحث اصلی فلسفه نیست، بحث اصلی فلسفه قوانین عام است. آنجا شما دارید روی یک نقطه ریز مثاًل یمکه وارد 

ی فلسفی را بردند هابحثمی گویید این جهان آیا خدا دارد همن نکته ای است که شما می گویید. چون آنجا خیلی حساس بوده 
 مطرح کردند و تحوالتی خورده است. آنجا 

فلسفه بخش  نرفته این مباحث اگر برود قطعًا شما بدانید فلسفه دارای دو بخش خواهد شد. هاحوزهولی در خیلی از 
کند. این مطلب آمده همین االن شما بگویم در حدود پانزده سال اخیر، که یک خرده یمیی که تغییر هابخشبنیادین آن و فلسفه 

معه شناسی ی جامعه شناسی بحث فلسفه اسالمی در جاهابحثجلوتر رفته رفته در  هابحثی فلسفی البته یک خرده هابحث
دهند یمرریز رفته همین االن سه چهار تا نظر تولید شده، با اینکه همه مبانی واحد است همه با پشتوانه آن مبانی دارند س

تر از این در فلسفه یقعمکاماًل درست است. ولی متأسفانه در غرب یک کم ی فلسفی را در حوزه جامعه شناسی حرف هابحث
افتد فقط االن چیزی که دست نخوردنی است البته این هم گذشتند دیگر خسته شدند گفتند ولش کنید یمتغییر و تحول اتفاق 

نجامی منجر چون به سرا هابحثین در حوزه معرفت شناسی آن هم دیگر خسته شدند برویم در فضای عمل گرایانه و رها کنیم ا
ی نسبی گرایانه هابحثنخواهد شد. آن تغییر نبود یک جور عقب نشینی بود از آن فضا رفت. ولی در پس زمینه ذهن همه این 

 کنند. یمکنند و تالش یمدر فضای معرفت دیگر ثابت مانده، در آن مبحث کار 

داد گفتند افغانستان یمند شما راجع داشت راجع افغانستان توضیح برویم در اصالت وجود شنیدید این را به کسی گفت
ان و اما اصالت بس است راجع پاکستان توضیح بده، دو سه کلمه راجع پاکستان گفت دوباره گفت اما افغانستان، باز اما افغانست

ی معارف اثر هاحوزهر همه وجود د گوید فهم اصالتیموجود، صدر المتألهین این گزاره را دارد من خدمتتان عرض کنم ایشان 
کند و واقعًا همینجوری است. حاال ما یک حاشیه کوچک یمگذار است و این را جز در واقع اس و اساس دیگر مبانی آن تلقی 

کل گرفته است به نظر از فهم این به تدریج به لحاظ مشکالت ش ترمهمرسد یمکنار فرمایش ایشان داریم و آن این است به نظر 
رسد کنار فهم اصالت وجود آن که خیلی اساسی و مهم است فهم اعتباریت ماهیت است. چون اعتباریت ماهیت است اگر یم

دهم نگاه کنید تلقیتان از اعتباریت یما نشان خواهیم بشویم بشویم آنجیمخوب فهم بشود ما چون وارد الهیات بالمعنی االخص 
 اهیت در این بحث اثرگذار است. جا این، یعنی این معنا با هم اصالت وجود و اعتباریت م گذارد. جا بهیمماهیت االن اینجا اثر 
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تر پیش برویم مرور ما خیلی مفصل نشود. ما در این بحث با یعسرخواهم یکمقداری یمما در این بحث به دلیل اینکه 
فهوم ماهیت یک خرده آشنا شدیم با آن. این م دو تا مفهوم درگیر هستیم یکی مفهوم وجود یکی مفهوم ماهیت، مفهوم وجود را

لقی تمن این تلقی را به شما بدهم، همه حواس جمع باشد. من حواسم جمع است از حق و حقوقتان چیزی ضایع نشود. این 
یعنی با  که شما وارد فضای وجود شدید چی شما این تلقی را به شماداد، خروج از سفسطه، اصل واقعیت، خروج از عدم مطلق

خواهید واقعیت را دریابید انگار در یک دریای واحدی شناور هستید، با این عینک اگر یماین رویکرد با این رویکرد که شما 
کنید، اصاًل صحنه سفسطه را گذاشتیم کنار، عدم یم بینید ولی وقتی زاویه دید را عوضیمهستی رانگاه کنید با یک نگاه دارید 

غییر کرد، نه واقعیت، حاال می گویید این اینجوری است آن آنجوری است ببینید زاویه دید ترا گذاشتیم کنار آمدیم در صح
بود، این  اینجاست شما با یک مفهوم دیگری روبرو هستید به نام ماهیت یا چیستی یا چگونگی وجود، آن تلقی و رویکرد اول

 رویکرد دوم است. 

ها در روبرو شدن با عدم محض و سفسطه ینایی هستند همه رویکرد دوم چیست اینکه این وجودها چه جور وجودها
دهند یمیک سیکنال را به شما  شانهمهکردید، ینماحساس  هاآنیک زبان را داشتند یک لشکر واحد بودند شما تغییری در زبان 

شلوغ نبود  سروصدا نبود،کان مثل اینکه در دریای واحد غرق هستید ولی وقتی از آن رویکرد برگشتید آمدید در این فضا اول 
آورد توجه کردید یموقتی رفتید رویکرد را عوض کردید، چه سروصدای عجیبی که هر کدام یک صدای خاصی از خودش در 

ها یکپارچه هستند هیچ یناگوید عجب وحدتی یمهر کدام حرف خودش را می زند. مثل اینکه کسی از بیرون ما را بیبند 
تواند یک ذره باز کند از بس شلوغ است اینجا این سبکی است ینمیش را هاگوشبیند یمآید در درون یماختالفی نیست وقتی 

ها کار ینازنم که شما نگویید فلسفه ما با سیاست کار ندارد، فلسفه ما با یمرا  هامثالها ینابینید نه یمآیید در این رویکرد یم
 ها هستند. یناو  ندارد نه کاماًل در صحنه حاضر است فلسفه

کرد کما اینکه االن وقتیکه یماینجا با یک مفهوم دیگر روبرو هستیم با ماهیت اگر فلسفه ما از ابتدا خوب ورود به بحث 
ل و فصل حاالن گهگاهی وقتی می گویم افراد می گویند این خیلی واضح است این همه بحث نداشته بله بعد از اینکه مباحث 

ت مطلب شده، چند تا ما در علوم یکی پیشرفت در محتوا است یکی پیشرفت در ادبیات است خیلی مهم است پیشرفت در ادبیا
رود به جای دیگر تا پختگی در اصطالح فلسفی پیش یم هاذهنزنند که اصاًل یمتوانند بگویند، یک حرفی راجع آن را دارندنمی 

خواسته بگوید شیخ اشراق و یمنید، ابن سینا همین را شود وقتی شما خوب بررسی کیمبیاید، یک محتوای فلسفی کشف 
خواسته بگویدولی زبان ضعیف بوده من نمونه فراوان دارم به یمن را خواسته بگوید آن یکی هم همییممیرداماد هم همین را 

د چیزی یافته فراوان است مثاًل عارف ولی که بر اساس کشف شهو هامدللحاظ کار خودمان در این بحث عرفانی از بس از این 
 ری بگوید.دانسته چه جوینمدانسته چی با چی به کشف و شهود ینمبنده خدا زبان نداشته بگوید یعنی 

 **؟؟؟
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کردم یمسی *مولوی هم به قول ایشان همینجوری است. اول که آمده یک دفعه گفته مثاًل من در بحث فنا که این را برر
دانسته چکار ینمدر بحث فنا گفته یک حالتی به او دسته داده گفته هیچی واقعیت ندارد فقط خدا، آن حالت به او دست داده 

گر نداریم اصاًل یا مثاًل گفته مثاًل بین من و خدا هیچ فاصله، من خدا هستم خدا من است فرق باهمدی بکند و چه جور بیان کند
ها ترسیدند ادبیات را عوض یناها ممکن است از آن طرف بگویند یبعضبینید این ادبیات چقدر پخته شده، یماین ادبیات شما 

یشتر، حرفهای خیلی بی بعدی را زدند به همین اندازه جرأت داشتند و شاید که حرفها هاهمانکردند نه اینجور نیست واقعًا، چون 
گوید یمگوید آن چی یمفهمیم این چی یمسنگین زدند، یواش یواش این ادبیات پخته شده، پخته شده خیلی قشنگ فنی حاال 

حث اصالت بود به این بحث یعنی واضح و روشن است. یک تحول محتوایی داریم یک تحول ادبیاتی. اگر نوع ور هابحثو این 
 بینید این بحث بسیار واضح و روشن است. گرچه ثمرات خیلی مهمی به دنبال خواهد داشت. یموجود خوب انجام بشود. شما 

االله ش ششانی گذشته در این دو جلسه داشته باشیم، یک جلسه دیگر ساعت هابحثمن تالشم این است ما مروری بر 
کنم بحث اصالت وجود را تمام کنم بحث تشکیک هم اشاره ای داشته باشیم چند تا بحث اصلی علیت یمخواهیم داشت تالش 

 ور حمه الله را بگویم تا جلسه فردا از اول جلسه از نگاه بالمعنی االخص با نگاه فلسفی بحث را پیش ببریم والسالم علیکم
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 بیستم_#جلسه

 الله الرحمن الرحیم بسم

 العالمین و صلی الله محمد و آله الطاهرینالحمد الله رب 

 ادامه اصالت وجود و اعتباریت ماهیت

ری داشته هست در ورود به بحث الهیات بالمعنی االخص یک مرو مؤثری گذشته که هابحثبنایمان این بود مروری بر 
یدید در بحث اصالت وجود د باشیم. در جلسه قبل اشتراک معنوی وجود را توضیحاتی دادیم وارد بحث اصالت وجود شدیم،

شود به عنوان واقعیت هستی، وجود و چیزهایی که همین معنا را یمکه ما در یک رویکرد و با یک زاویه دید یک مفهوم به ما داده 
رساند یکی حق است حق حق همان تحقق از یمدینی دو تا واژه هست این معنا را  رساند، تحقق و می دانید در واژگانیم

آید حقیقت همه از ماده تحقق و وجود و کون یکی ماده کون و کینون است که این هم در واقع در فضای اصل تحقق یمهمانجا 
کند در یمها است. به لحاظ واژگان دینی این دو تا واژه خیلی جدی است آن بحث حق خیلی مهم است که خیلی استفاده یناو 

 مباحث علمی و فلسفی و عرفانی. 

کنیم در صحنه هستی عرض یمی عوض داد، زاویه دید وقتیمن یک زاویه دید بود که این مفهوم به ما در هر صورت آ
های وجود اینجا مرزهای یستیچهای وجود، یچگونگشویم. یعنی یمتکثر در متن واحد وجود روبرو  کردم اینجاست ما با

خواهد همین زبان را رده یمداشت که آن مقوالت بسیار گسترده ای حاصل خواهد شد ما یک بحثی راجع مقوالت خواهیم 
شوند. اصاًل بحث مقوالت یعنی رده بندی کردن حوزه ماهیت و چیستی یمبندی کند، این زبان اختصاصی را که اشیا از هم جدا 

را دوستان آشنا گیرم و آن را یک توضیحی خواهم داد به دلیل اینکه اطالعاتش یمرسیم ان شا الله بهانه یمو چگونگی وجودات 
 باشند. 

که االن مطرح کردیم چنانچه صدرا ازاین طریق وارد شد و بعد  بحث اصالت وجود و اعتباریت ماهیت اگر از این منشأ
به  هاپاسخ استدالل اولی که در بدایه آمد، استداللی که در نهایه آمد روی این فضا هست، اگر از این مسیر طی بشود خیلی

 سؤالاین است ما ما دقیقاً  سؤالست یعنی اصالت وجود و اعتباریت ماهیت خیلی به روشنی قابل درک است. راحتی قابل درک ا
دم مطلق و را عوض کنم اگر در این صحنه کدام صحنه صحنه ای که یک رویکرد داریم که واقعیت را در مقابل عدم واقعیت و ع

کنیم این دو تا یمها را بررسی یتواقعهای یگونگچنه واقعیت آییم در صحیمگذاریم، یک رویکرد این است که یمسفسطه 
است. طبیعتًا شما  ء بشود چی اصیلپرسیدیم که در این که یک شیئی آن شییمزاویه دید است اگر ما در همین فضااز شما 

ن آبشود غیر از  ین شیءاکند. ببینید نقش اساسی بر اینکه یمازی بگفتید همان چگونگی همان ماهیت است نقش اساسی را یم
 ه عنوان ماهیت می گوییم. کند قطعًا همان که ما بیمباشد، غیر از آن باشد چی بازی 
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ل است. ولی ما مهم است اگر شما سوالتان این باشد همین االن توضیح دادم طبعیتًا شما باید بگویید ماهیت اصی سؤال
از  ما این است حقیقت یک شیء سؤالما در اصالت وجود یک چیز دیگری است چون دنبال یک اهداف دیگری هستیم.  سؤال

رض عاین جهت که بخواهد از کذب عدم و از حوزه سفسطه خارج بشود چیست. خیلی واضح است اگر شما از زاویه دیدی که 
قتی گویند مباحث فلسفی تصورش از تصدیقش سخت تر است. و کردم وارد بشوید طرح مسئله دیگر بی معنا است، همیشه می

ود و قشنگ همه ابعاد ماجرا روشن بشود، شما در صحنه که حاضر باشید راحت پاسخ خواهید داد. پرسشی که در اصالت وج
این  لهاعتباریت ماهیت است این است که از منظر نفی عدم چی اصل است. توجه کنید از منظر نفی سفسطه چی اصل است. ب

 تبعات مهمی خواهد داشت. 

پرسید طبیعتًا آن چیزی که ما را از مرز سفسطه یمرا از این زاویه  سؤالدهید وقتی شما یمدر همین جا وقتی شما جواب 
دهد محکی او هست، محکی او یمدهد همان که به ما بازتاب مفهوم وجود یمکند یعنی همان که به ما سیکنال وجود یمجدا 

کنم این زاویه دید درست بشود. تا می گوییم محکی وجود یعنی همان محکی که ما را در مقابل یمگوییم خیلی تالش که می 
پرسیدم یمها نه. اگر من از شما ینادهد یمها و اختالفات اشیا را به مانشان یچگونگدهد نه آن محکی که دارد یمسفسطه قرار 

ت طبیعتًا شما باید بگویید این مبشود یعنی زاویه دیدتان را بردم این سآن شیء آن شیءبشود  این شیء چی باعث شده این شیء
برم در این فضا می گویم چه چیزی است این واقعیت را از میان دو زاویه دید کدام زاویه دید یماصل است. ولی من زاویه دید را 
کند یمدهد کدام است آن را از کذب عدم خارج یممفهوم ماهیت دهد یا آن چیزی که به من یمآیا چیزی که به من مفهوم وجود 

ایستد یمر مقابل سفسطه و عدم چیست، خیلی واضح است ما باید بگوییم آن بعدی که د سؤالبخشد به او، ببینید یمواقعیت 
های آن ینتعها یچگونگًا آن دهد و طبیعتیمو متن واقع را تشکیل  دهد آن است که اصیل و واقعیمو به ما بازتاب مفهوم وجود 

 گر برگردانم. حقیقت است که از این منظر به واسطه وجود تحقق دارد نه به واسطه اصل ذاتش. دقت کنید من جمله را یک بار دی

پرسم از منظر یمپرسم آِیا وجود اصیل است یا ماهیت اصیل است از منظر تحقق دارم این پرسش را یمببینید وقتی من 
ا باید بگویید وجود اصیل است را پرسیدم شم سؤالپرسم. اگر این یمرا  سؤالاشتن و از کتم عدم خارج شدن دارم این واقعیت د

اشتیم و به ما دآیا آن رویکرد دیگری که ما  سؤالکند، یمیعنی چی یعنی وجود سنخ ذاتی او به گونه ای است که طرد عدم 
است چون این رویکرد دیگری از همین  است نه معدوم نیست این هم موجودداد آیا این معدوم یمهای وجود را یچگونگ

ها چیزی نیست ذاتًا طرد عدم بکند بلکه جمالت را خوب دقت کنید بلکه یناوجودات است این هم موجود است ولی نگاه کنید 
 د است. دوم نیست بلکه موجوچون حالت و چگونگی آن چیزی است که آن چیز ذاتًا در مقابل عدم است لذا آن عدم نیست، مع

گذارد یمرا درمقابل عدم  هاآنیک بار مرور کنیم این بحث را، ما با دو زاویه دید در اشیا آشنا شدیم یک زاویه دید است که 
آییم در صحنه واقعیت یمکنیم یمدهد. یک زاویه دید عوض یمها را یناو همان است که به ما سیگنال وجود و مفهوم وجود و 

بینیم این چیست، آن چیست، یک سنگ است یکی گیاه است یکی درخت است یکی حیوان است یکی یمختالفات اشیا را ا
ما چیست، سوالمان این است که واقعی شدن واقعیات به چیست، نباید  سؤالکنیم. اینجا یمانسان است این چیزها را برخورد 
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گذارد قطعًا اینجور نیست آن زاویه یمکند وآنها را در مقابل عدم یمها هست که واقعیت اشیا را واقعی یچگونگاینجا بگوییم آن 
ها مسئله خیلی جدی نیست. ینادهد. بعضی می گویند این دعوای لفظی است بین یمدید اول است که آن کار را دارد انجام 

دهد، یمدو رویکرد را یاد گرفتیم، فهمیدیم کدام رویکرد به مامفهوم وجود  ببینید اگر ما این دو رویکرد را در کنار هم گذاشتیم
 ها برای ما روشن شده است. ینادهد همه یمکدام رویکرد به ما مفهوم ماهیت 

شما حتمًا  بشود غیر از آن شیء پرسیدم کدام رویکرد اصیل است در اینکه این شیءیمحاال در این فضا عرض کردم اگر 
 کدام رویکرد است، چه چیزی است این شیء ما این نیست گفتیم سؤالگفتید ماهیت، ولی یمدادید یعنی یمرا جواب  باید آن

دهد طرد عدم است. این سنخ ادبیات را ممکن یمنس ذاتی آن که به ما مفهوم وجود را کند، برگردیم به نقطه مهم، جیمرا واقعی 
ه از ی گوییم وجود اصل این است متن ساز است، متن یعنی چی متن یعنی آنی کاست جاهای مختلف شنیده باشید، مثاًل م

کند عدم یک جایی است یمشود آدم فکر یمم خارج شود این کلمات هم تسامحی است از فضای عدیمفضای عدم خارج 
دارد همین کلمات تسامحی است  ن واقعیت چه رویکردی هست که زاویه تند برخورد با عدم راشود. نه از اییماین از اینجا کنده 

 م. گوید برخورد کان گرفتار چاره ای جز این نیست، یعنی این زبان همراه تسامحات است باید توجه به این نکته داشته باشییم

ن یعنی منظور ما از متن سازی این است، دقت بشود حتمًا این قرائت را جایی شنیدید که اصالت یعنی متن سازی مت
کند یمرا از فضای عدم خارج  که این شیء کند آن حیثی از این شیءیمی آن حیثی که ما را از حوزه عدم خارج چی، متن یعن

کند این یعنی متن. حاال آن حیث دیگر که ماهیت باشد یعنی آن اصاًل نافی عدم نیست یعنی آن معدوم یمواقعیت را واقعیت 
 ست. اصالت وجود من می گویم اعتباریت ماهیت مهم است برای همین ا است اینجا مهم است این که عرض کردم صدرا گفته

شویم که جنس ذاتی آن تحقق نیست، یمما در بحث اصالت وجود واعتباریت ماهیت با گونه خاصی از تحقق روبرو 
اعتباری  ست نهدقت کنید جنس ذاتی آن نفی عدم نیست ولی با این حال محقق است. منظور از اعتباریت ماهیت چنین معنایی ا

از واقع  بودن ماهیت یعنی در ذهن ما است، یعنی اعتباری بودن ماهیت یعنی پوچ. اعتباری بودن ماهیت یعنی شما با حیثی
ه این حیثیت برخورد کردید که کار ذاتی این حیث نفی عدم نیست، ولکن به دلیل اینکه این جمله را توجه کنید به دلیل اینک

کند یعنی ثانیًا و بالعرض، این اصطالح در فلسفه الی ما شا یمکند او هم طرد عدم یمذاتًا طرد عدم حیثیت آن بعدی است که 
و بالعرض، این ثانیًا و بالعرض خیلی ایجاد شبهه وتردید و و بالذات موجود است ماهیت ثانیاً الله است. می گویند وجود اوالً 

یات یعنی مجاز، من برگردم یک عرضی که واسطه در عروض و در فضای ادبکنند بالعرض یعنی بالیممشکل و رهزنی کرده فکر 
 توضیح دیگر بدهم. 

بارها این نکته  من آن چیزی که این فضا را خیلی بدفهم کرده استفاده از واژه ادبیات حقیقی و مجازی در این بحث است.
آورند یمآیند یک چیزی به دست یمقتی در رشته ای را عرض کردم این فیلسوفان خودشان ادیب هم بودند. نه چون ادیب بودند و

ین اصطالحات را بیاورند اینجا چکار کنند استفاده بکنند. من این استفاده فالسفه ترمناسبکنند از هر جایی بهترین و یمسعی 
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ها آمدند ینااست. به لحاظ فهم این بحث سم مالک دانم خیلی خوب است، ولی برای کسی که در فضا نباشد واقعاً ینمرا بد 
چکار کردند اصطالح حقیقی و مجازی را از آنجا آوردند اینجا، گفتند وجود حقیقتًا موجود است ماهیت مجازًا موجود است. 
منظور از مجازًا موجود است یعنی جنس ذاتی او طرد عدم نیست. اگر ادبیات را توجه دارید ادبیات معنای حقیقی چیست مجازی 

ست حقیقتًا آن معنا را ندارد از باب ارتباط با یک چیزی که حقیقتًا این معنا را دارد، این معنا را به آن استناد چیست، استعاری چی
 دهیم. یم

عدم  در اینجا فالسفه دیدند جوهر اصلی کار حقیقی و مجازی وجود دارد، مثاًل در وجود ذاتش همان است که طرد
ها وقتی صدرا کار را به یبعضیزی عرض کنم ات، همین جا داخل پرانتز یک چگوید وجود موجود است بالذیمکند. لذا یم

ان اینجا رساند گفتند یعنی همه وجودها واجب الوجود است یعنی خداست، چون می گوییم وجود موجود است بالذات ایش
ودی موجودات بالذات گوید مراد از بالذات دو اصطالح است. یک وقتی شما می گویی یک وجیمدهد یمبالفاصله توضیح 

خواهد این فقط خداست. یک وقتی می گویید ینمدات علت کند. وقتی می گویید موجویمخواهد خیلی فرق ینمیعنی علت 
 بالذات است یعنی سنخ ذاتی او از جنس وجود و تحقق است. 

نکه این بله ممکن است یک علتی بخواهد که همین جنس را افاضه کند، توجه کردید ما مرادمان در اصالت وجود از ای
خواهیم سنخ ذاتی آن را توجه کنیم. می گوییم طبیعت ذاتی آن رویکرد تقابل با سفسطه و عدم را دارد یمموجود بالذات است 

دهد. یعنی یا وجود امکانی یا وجود یمخواهد و این کار را انجام یمدهد یا علت یمخواهد و این کار را انجام ینمحاال یا علت 
 موجود واجبی پس این شبهه هم برطرف شد، برگردیم آنجا اصطالح را وجود موجود است بالذات لذا می گوییم وجود حقیقتاً 

وید خود ذاتش است خودش است. ولی بر است یعنی دقت کنید خوب قرائت را یعنی جنس ذاتی آن حقیقت وجود در آن اشراف
ا اینجا در آن حیث دیگر حیث دیگر چیست انسان بودن. بودن غیر از انسان بودن است. همه بودن را در آن شریک هستند ام

است  انسان بودن چوب بودن سنگ بودن، آهن بودن آن فضای آهن بودن سنگ بودن چوب بودن انسان بودن غیر از اصل بودن
ینجا دقیق ها وقتی شما ایناکند یممدیگر جدا آید و اشیا را از هیمیث دیگری است که دررویکرد دوم برای ما پدید آن همان ح

کنید، این تفکیکی که یک پرانتز دیگر باز کنم این تفکیکی که ما بین وجود و ماهیت یمشود وقتی در ذات این بعد نگاه یم
توانید مثاًل با ینمعقلی محض است، یعنی شما نش تجربی قابل فهم باشد اصالً کنیم این تفکیکی نیست که به لحاظ دایم

 ها ایشان بگوید این طرف وجود است این طرف ماهیت معنا ندارد این حرف توجه داشته باشید یکروسکوپمترین یقدق

گفت شما مثاًل این ماهیت یی که داشتیم یک بنده خدایی آمد پیش من هابحثمن سال گذشته این نکته را عرض کردم ما 
رسم به وجود. این یعنی توجه نکرده منظور از وجود نیست منظور از ماهیت چیست، خوب تأمل یماگر من چاقو بزنم یعنی 

خواهد، یمکنیم این نکته را، یعنی این چیزی نیست شما بگویید اصل مسئله فهم شده است ولی برای فهم ماهیت خیلی عمق 
دهیم چیست. مثال اسب آهنی همین تداعی غلط را یمپرورانیم و توضیح یمرا  هابحثکنیم یمهایی بهانه ان شا الله یک چیز
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شود وجود، اگر بخواهیم تداعی غلط را دارد نه یم اشهمهمی گوید اگر بروم در الیه زیر دیگر خبری تواند داشته باشد، مثالً یم
 کنم. یمر زنم و تکرایماینجوری نیست. من مثال را باز 

تواند قابل مطالعه بشود و مطالعه یماین تفکیک وجود از ماهیت کاماًل کار عقلی است وکاماًل فقط به وسیله یک فیلسوف 
با ابزار  شود، کامالً یمبشود این مسئله هیچ دانش دیگری برای این مسئله وجود ندارد اگر وجود داشته باشد کاماًل، یعنی همین 

ان نشان ر را انجام بدهد. یک تفکیک عقلی بین چگونگی و بین بودن، چگونه بودن اگر دقت کنید اول آسعقلی باید این کا
دهد ولی خیلی دقیق است. کار فلسفی هم اینجوری است خیلی آسان است خیلی دقیق است، خیلی سخت است. شما اگر یم

شود جایی باشد حیث نفی عدم نباشد، یمکرده مگر را همان حیث نفی عدم پر  دقت کنید از یک جهت تمام حقیقت این شیء
س ذاتی اگر همه جا باید حیث نفی عدم باشد، در عین حال شما یک دفعه این وسط یک چیزی دارید واقعیت هم دارد ولی جن

رد ویکرآن نفی عدم و سفسطه نیست، جنس ذاتی آن واقعیت نیست یعنی زبان اصلی آن رویکرد اول نیست، بله چون حیثیت و 
دهد، لذا می گوییم مجازًا موجود است یعنی چی یعنی چون ارتباط دارد با یمدوم است از چیزی که رویکرد اول راتشکیل 

 چیزی که حقیقتًا موجود است این را می گویید موجود. نه چون سنخ ذاتی آن موجود است 

بافد، یمدر ذهن است یعنی دروغ است ذهن ما ند مجازی گفتند یعنی های فراوانی پدید آورده تا گفتیرهزناین مجازیت 
ه عقب وجود ندارد این بحث و بی اخیر پیش آمده شما برگردید هادههدر  هاقرائتگوید. این ینماصاًل فلسفه اسالمی این را 

ده کلمات رلکن همین حیثی که عرض کردم در باب مجازیت یک پیشینه تاریخی دارد در شیخ اشراق آن هم این معنا را ایجاب ک
ها فهمیدند اینجور منظور از اعتباری یبعضصدرا که اصل کار مال ایشان است تا خود عالمه طباطبایی بحث به این سبکی که 

خواهد یمقط بودن نه یعنی ساخته ذهن بودن، منظور از مجازی بودن نه یعنی اینکه هیچ و پوچ و کذب است نه اینجور نیست، ف
طالعه قرار مم و جنس ذاتی آن وجود نیست، یعنی شما اگر بروید دقیقًا حیث چگونه بودن را مورد بگوید جنس ذاتی آن نفی عد

یابید، ماهیت یمیابید، چیستی وجود یمیابید، چگونگی وجود یمیابید، در ذات او چی ینمبدهید، در ذات او مسئله وجود 
دهد، آن اصاًل خودش ذاتش یعنی من یمدهد و به شما مفهوم وجود یمیابید، برخالف آن چیزی که به شما سیگنال وجود یم

 خواهم بکنم یمطرد عدم 

بنابراین مراد از اصالت وجود، مراد از اینکه وجود متن این است مراد از اینکه ماهیت اعتباری است این است اعتباریت 
موجوده ال موجوده و ال معدومه می دانید ماهیت فی  هاکونگوید ماهیت فی حین یمکنند، صدرا ینمها را توجه ینالذا صدرا 

حد نفسه نه موجودیت دارد نه معدومیت. چون ماهیت یعنی انسان انسان کاری به وجود و عدم ندارد خودش یک چیزی است. 
واند معدوم باشد معلوم تیمتواند موجود باشد یمتواند معدوم باشد. همین که یمتواند موجود باشد یمنه موجودها، کار نداریم 

شود یمتواند کثیر باشد. معلوم یمتواند واحد باشد یمشود که نه وجود است نه عدم است. توجه کردید، مثل اینکه ماهیت یم
تواند کثیر باشد. پس یک حقیقتی متفاوت است با آنچه ما یمتواند واحد باشد یمذاتش نه وحدت است نه کثرت است. انسان 

 شناسیم. ماهیت ذاتش عدم نیست، چنانچه ذاتش وجود هم نیست. یمجود یا حتی عدم به عنوان و



391 
 

زنیم این مثال است ممکن است رهزنی یمما برای اینکه این بحث روشن بشود دائمًا این مثال رامی زنیم و همیشه هشدار 
شکل اسب داشته باشد، شما وقتی  ن کهکنیم فرض مثل مجمسه آهنییمداشته باشد و متوجه قضیه باشید. مثالی که ما مطرح 

کنید از یک جهت باید بگویید صددرصد متن این مجسمه را چی تشکیل داده آهن، هیچ کجایش به لحاظ یماین را مطالعه 
توانید پیدا کنید بگویید اینجایش دیگر آهن نیست تمامش آهن است. ولی وقتی گفتید تمامش آهن است آیا ینم خود این شیء

ان این است که شکل اسب واقعیت خارجی ندارد، یعنی شکل اسب ذهن من ساخته انگی است که در ذهن من شکل منظورت
ه به لحاظ گرفته قالبی است که ذهن من به آن می زند قطعًا این نادرست است. پس چه نسبتی بین آن آهن به لحاظ این مجسم

ولی خیلی  ی دیگر هست.هادقتنیست، چون اینجا به لحاظ فلسفی ماده آهن و شکل این اسب وجود دارد. این دقیقًا بحث ما 
زنند، شما اگر این صفحه کاغذ را بگیرید یک مثلث از دلش ببرید، یمها این مثال را یبعضکند. مثل اینکه یمذهن را نزدیک 

ید کاغذ نباشد، ولی در عین حال توانی پیدا کنیمکاغذ است مگر جایی  اشهمهاگر مثلث از آن ببرید این مثلث را نشان بدهید 
 توانیم انکار بکنیم بگوییم ذهنی صرف است ذهن من ساخته قطعًا اینجور نیست. یممثلث بودن و واقعیت خارجی مثلث را 

کید کنم در اصالت وجود و اعتباریت ماهیت  خواهیم به دوگونه از تحقق داشتن یمما در بحث اصالت وجود این را تأ
ست ایک گونه تحقق که عین ذاتش تحقق است. یک گونه تحقق این است عین ذاتش تحقق نیست ولی متحقق راه پیدا بکنیم 

بریم ولی مجازًا تحقق دارد یمدهند می گویند ما کلمه مجاز به کار یمتذکر  هاآنواقعًا اینکه می گویند مجازًا تحقق دارد خود 
آب است ولی  اشهمهشود یمزنیم فواره نگاه کنید شبیه یک قارچ یمی که مثال واقعًا. تحقق مجازی را حقیقتًا دارد، مثل فواره ا

 ت در خارج است و در خارج واقعیت دارد، عین واقعی نه توانید شکل قارچی انکار کنید که در خارج واقع است.ینم

ن فقط ماها نشان دادم این بحث اصالت وجود است من همانجا تذکر دادم االن همانجا ثمرات این بحث را در خیلی ج
ی واقع را هاساحتخواهم بگویم فرض کنید حق با عرفا است، ولی عرفا وقت می گویند همه ینمیک گوشه ای را تذکر بدهم 

خواهند انتقاد فلسفی کند می گویند کثرات چی شده، هیچ واقعیت ندارد. نه این کار صدرا یموجود فرا گرفته، اکثر کسانی که 
دانند با یک یمیت خلق را دقیقًا مثل این ماه هاآنین خدمت را به فهم فلسفی و عقالنی عرفان کرده، چون در عرفان تربزرگ

جود شکل ویی نه اینکه امکان وجود محدود نیست یک توضیحاتی برای خودشان دارند. ماهیت همیشه از محددیتهای هاتفاوت
 گیرد. یم

ر از واقعیت داشتن وجود باشد و اصاًل درصدی از متن را تشکیل ندهد. شما تمام یی داریم غیهاداشتنپس ما واقعیت 
دهد یعنی همان که ذهنیت همان وجود است. شما از این حیث یک درصد الیه ظریف ظریف یمدرصدیکه متن را تشکیل 

قش ماهیت وجود اصاًل نقش ندارد در تواند این وظیفه را به دوش ماهیت بیاندازی، ماهیت نقش دیگری دارد. اتفاقًا در آن نینم
آورد خود وجود یمکند. البته مواظب باشیم ماهیت را چی پدید یمآن نقش وجود اصاًل نقش ندارد ماهیت این نقش را بازی 

آید مثل اینکه فرض کنید ینمآید که از وجود بما هو وجود بر یمولی وجود وقتی برای خودش ماهیت ساخت کارهایی از این بر 
آید، گرچه ینمآید از قوه عقلی ما بر یمی فراوانی داریم فرض کنید به لحاظ عالم ماده کاری که از دست و زبان ما بر هامثال
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تواند از حیث این شأن مراتب ینمبرای خودشان شئونی دارند که این شأن را  هادامنهها ریشه در آنجا دارد مولی باالخره یناهمه 
هر صورت منظور از اصالت وجود و اعتباریت ماهیت یک چنین معنایی هست. خوب این هم در واقع  دیگر انجام بدهد. در

 بحث دوم. 

 تشکیک وجود
کیک بحث سومی که ما در آن جلسات داشتیم این هم یکی از ارکان مهم کار صدرا است بعد از اصاله وجود بحث تش

خواستند یمکردند یمتبیین اختالف دو چیز سه تا راه پیشنهاد در وجود است من یک تذکر کوتاه بدهم، حکمای مشاع برای 
توانید بگردید ببینید کدامیک از این سه تفاوت بینشان است. یمگفتند این سه تفاوت را یمبگویند فرق سنگ با گیاه چیست، 

گیاه با آن  فاوت این فرد ازتفاوت بین این سنگ با آن سنگ در چیست این جا با آن جا در چیست، حتی اگر یک نوع گیاه بودت
نخواندیم  فرد از گیاه در چیست سه تا تفاوت وجود دارد یک تفاوت به تمام حقیقت، چون ما االن یک مقدار بحث مقوالت را

 یک مقدار برای ما سخت است. 

رند به مقوالت که ها به تمام حقیقت باهمدیگر فرق دایناهای کم یرمجموعهزی جوهر با هامجموعهمثاًل مثال بزنم زیر 
عنی یخواهد شد، پس تفاوت دو چیز مثال بزنم تفاوت انسان با رنگ تفاوتش چیست تمام حقیقت است،  ترواضحرسیدیم 

کند با حقیقت انسان به لحاظ فضای ماهوی، خوب پس یک تفاوت به تمام حقیقت یک تفاوت به یمحقیقت رنگ کاماًل فرق 
کنید از یک حیث با هم شریک هستند از یک حیث با هم اختالف دارند، مثل چی یمنگاه  را شما جز حقیقت یعنی دو تا شیء

 گفتند فرض کنید شما دو حیوان را اگر بررسی کنید، دو نوع از حیوان گوسفند و گاو را اگر در نظر بگیرید هر دو دریممثاًل 
شود چی به جز حقیقت با هم مختلف یم حیوانیت شریک هستند ولی یک گوسفند است یکی گاو است. این با همدیگر

ها نه تنها در تمام حقیقت مختلف نیستند یناکند. اختالف سوم چیست شما دو چیز دارید یمشوند، به فرض اختالف پیدا یم
هستند  به عوارض خارج از ذات مثل دو انسان است هم حیوان اندمختلفدر جز حقیقت هم مختلف نیستند چه جور با هم 

ه عوارض ق نه در تمام حقیقت نه در جز حقیقت با هم اختالف ندارند اختالفشان به چی است می گوییم به اندازه بهم ناط
 ها اختالف دارند. ینابه وزنشان به مکانشان به زمانشان به  شاناندازهخارج از ذات به رنگشان به 

ین که چ نوع اختالف دیگری نداریم خصوصًا امشاع معتقد بود اختالف اشیا فقط از همین سه راه است. دیگر ما هی
یقت، ی ذاتی آن مختلف بشود امکان ناپذیر است. مثاًل سفیدی یک حقهامؤلفهبخواهد یک حقیقت و یک طبیعت با حفظ 

مختلف  یش هم کم وزیاد نشود ولی بخواهید بگویید سفیدی با شدت و ضعفش بخواهدهامؤلفهحقیقت دیگر هم دخالت نکند 
 آوردند، یمیی هااستداللنظر مشاع این باطل بود بشود از 

اولین کسی که با مشاع درافتاد و نوع چهارم اختالف را اثبات کرد شیخ اشراق بود. شیخ اشراق گفت نه ما آن سه نوع 
اختالف که داریم نوع چهارم هم داریم نوع چهرام چیست اختالف درون ذاتی، اختالف درون ذاتی یعنی چی یعنی یک طبیعت 
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ای برایش افزوده بشود به لحاظ  مؤلفهای که حقیقت ذاتش بسازد یا  مؤلفهود ای از او کم بش مؤلفهیک ذات، بدون اینکه هیچ 
ی دیگر نور یعنی چی نور به لحاظ تعریفی هامثالتواند مختلف بشود فرض کنید مثال نور یا یمشدت و ضعف ونقصان و کمال 

کند این تعریف نور یمند وآشکار کیمکردند نور یعنی چیزی که خودش آشکار است و چیزهای دیگر روشن را یمکه از آن 
است، این تعریف هم بر خورشید صادق است هم بر نور ماه صادق است هم بر نور یک چراغ صادق است هم بر نور کرم شب 

ی نور را دارند بدون هامؤلفهکند در اندازه وسع خودش همه یمتاب هم صادق است. خودش روشن است چیز دیگر هم روشن 
ای در اصل نوریت اضافه داشته باشد. یا نور یک چراغ  مؤلفهکم یا زیاد مثاًل نور خورشید اینجور نیست یک  مؤلفهاینکه یک 

 در اصل نوریت کم داشته باشد، نه بلکه این به لحاظ شدت و ضعف است.  مؤلفهاینجور نیست چند تا 

د یعنی به شک اندازنده، چرا معروف انیدروم چرا می گویند تشکیک می ینماینجا مسئله تشکیک مطرح شد، حاال من 
شد اصل اصطالحش ذو مراتب بودن است اصطالحی که بامسما باشد چرا گفتند تشکیک یک نکته ای است من فی الجمله 

یق اشاره ای کنم در بحث منطق یادتان باشد کلی متواطی و مشکک داریم، کلی یا متواطی است یا مشکک است. این حقا
کرد آیا این کلی متواطی است یا حقایق متباین از یک جهت آدم یمای بود که برای انسان شک ایجاد  مشکک در واقع به گونه

های یکلها را گذاشتیم یناکرد که می گویند متواطی است، لذا اسم یمکرد می گویند متباین است از یک جهت نگاه یمنگاه 
 داشتید سؤالمشکک یعنی به شک اندازنده. شما 

 **؟؟

 لیت که درهر دو است.*اصل ک

 **؟؟؟

گفت که هیچ یمکنیم مشاع یمکنیم یا نورها را با هم مقایسه یمها را باهم مقایسه یدیسپها، یدیسپ*درست است مثاًل 
گوید افزون بر عوارض خارج از ذات یک عامل یموارض خارج از ذات، ایشان توانید بینشان پیدا کنید مگر به عینماختالفی 

توانند داشته یمآوری می گویی در سرجمع اشیا چند جور اختالف یمتواند بشود. شما سر را باال یماختالف  دیگر موجب
عت باشند می گوییم چهار جور، تمام حقیقت جز حقیقت عوارض خارج از ذات یک چیز دیگر داریم و آن این است یک طبی

 کم یا زیاد بشود این تکثر و تضعیف است. افزوده مؤلفهبه لحاظ شدت و ضعف در درون خودش بدون اینکه 

 **؟؟؟

کنید یک نوع است. بحث را مفصل مطرح یمی متعدد کنار هم است. شما فکر هانوعگفت یم*خیلی بحث است، 
گوید شما احساس یک نقطه یمشود یمهایی که شدید و ضعیف یدیسفکردند گرچه خیلی بغرنج و سخت شده توضیحشان 

را  سؤالیشان با همدیگر مختلف هستند این هافصلاند توجه کردید در یکشرها در جنس یناکنید در واقع یممشترک 
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ای  مؤلفهای این دارد ذاتی که آن ندارد یک  مؤلفهخواستید بپرسید یعنی همین، به جز ذات با هم مختلف هستند. یعنی یک یم
را اگر در داخل نور بردی یعنی در هویت نور بودن باید مختلف  مؤلفهگوید یمها شیخ اشراق یناذاتی آن دارد که این ندارد. 

باشند در حالیکه در هویت نور بودن با هم مختلف نیستند این دعوا وکشمکش است که صدرا در آخر جلد اول یک فصل مشفع 
رون ذاتی را صدر المتألهین قبول کرده آورده در دعوای این دو تا گروه و حق را به شیخ اشراق داده در همان بحث یعنی تشکیک د

کرد در ماهیت، به دلیل اینکه اصالت ماهوی بود. ولی صدر المتألهین یممنتها شیخ اشراق تشکیک درون ذاتی را کجا پیاده 
 بحث تشکیک درون ذاتی را دروجود پیاده کرده 

ه وجود را درآوردیم، چرا دررویکرد دوم این گوید در رویکرد اول که ما مسئلیمخواهد چکار کند صدرا یمببینید صدرا 
آید. برای تبیین چرایی تکثر در رویکرد دوم مسئله تشکیک را صدرا مطرح کرده یعنی گفته وجود به حسب یمهمه تکثرها پدید 

آورد به وسیله شدت و ضعف است که یکی می شو یمآورد تکثرهای اشیا را پدید یمشدت و ضعفش هست که چی را پدید 
شود ملک یکی حیوان یکی چیزهای دیگر به لحاظ شدت و ضعف وجود. هر چه وجود شدیدتر باشد موجودات یمنسان یکی ا

 آید.یمها پدید یستیچیین تر اینجاست چگونگی و تر باشد موجودات پست تر و پایفضعبرتر، هر چه وجود 

 **؟؟؟

ز ذات بدانیم. مخصوصًا یی باید خارج اهامؤلفهذاتی بدانیم چه یی را باید هامؤلفه*بله، خیلی بحث کردند راجع اینکه چه 
آید ولی همیشه با او هست. ما باید این را از یمه حساب بشود عوارض الزم یعنی یک خارج از ذات یمآنجا که عوارض الزم 

تعریف که مشاع  از بحث گوید شمایمذاتیات تفکیک کنیم این کار واقعًا سخت است. لذا شیخ اشراق بر اساس همین صعوبت 
گوید یمیمد، شیخ اشراق ی ذاتی هست صرف نظر بکنید. بروید ببینید چه چیزهایی از آن می فههامؤلفهگفت بروید یمارسطو 

فهمی، اعمالش سخت است بعضی جاها راحت است بعضی جاها خیلی یمفهمی از نور به ما هو نور چه یماز نور شما چی 
ماند. ولی اصل مسئله سر جای خودش یمابهام  کند چکار باید بکند در هاله اییمط مشکوک گیر سخت است، بعضی آدم وس

یی که مشاع کردند بر نفی این هااستداللشود. اصل استدالل چون ینماست، چون می دانید اصل استدالل روی مثال پیاده 
 سئله را.ده، این مثال بودکه تقریب به ذهن بکند مقسم اصطالح فلسفی است، شیخ اشراق برگشته به نحو فلسفی جوابشان دا

 **؟؟؟

دهد ولی کثرت یم*همه کثرت نه ما کثرت طولی داریم و کثرت عرضی. در واقع کثرت طولی را همین تشکیک توضیح 
ی عرضی خیلی بحث شده که کثرت عرضی یعنی چی، یعنی وجود با درجه واحد بروزهای مختلف داشته باشد. یک نوع، یعن

د خیلی نوع نگوییم یعنی در یک درجه واحد یک نوع خاص یعنی در یک درجه واحد انواع متعدد از موجودات را شکل بده یک
شود ولی تبیین فلسفی چندان یمگوید یممهم است همین االن مخالفین پروپاقرصی دارد که این معنا نشدنی است، صدرا 

 های مختلف پدید بیاورد این مهم است.یتماهشود یک درجه واحد بتواند یمواضحی در این قسمت ندارد که چطور 
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 **؟؟؟

ها یواش یواش خواستند نقب بزنند بروند به طرف یبعض*خیلی نکته جالبی است، بحث خوبی است که از همین راه 
نم چون یک کم بخواهم دفاع ک یی دارد منهاراهنفی تشکیک در وجود و اثبات وجود اطالقی که آقایان عرفا می گویند. صدرا 

شود از ایشان دفاع کرد، بله شما هیوالی اولی یا وجودات ضعیف یمپسندم ولی یممیل به آن طرف دارم زود این اشکاالت را 
های وجودشان بسیار ضعیف یگنالسکند ولی طرد عدمشان خیلی ضعیف است یعنی یمها طرد عدم یناکنید یمرا که نگاه 

ات است این کلمه هم تسامحی است، خیلی در داشتن کماالت ناقص است. یله یعدمگوید آغشته به انواع یماست ایشان 
خواهی بگویی وجود ندارد خیلی باید تحقیق کنی تا متوجه بشوی دارد یماینقدر ضعیف است بعضی چیزها که کان شما 

رسی تا به خداوند یم ترواضح، خیلی ترواضحلی گوید من هستم یکی دیگر نه خییمگوید من هستم یواش خیلی آرام یم
گوید هستم، یک چیزهای محدود یمتولوا فثم وجه الله آن همه جا  گوید من هستم فاینمایممتعال، خداوند متعال ازهمه جا 

 یل به آن طرف دارم خیلی.توانم دفاعکنم ولی چون یک کم میممحدود تا اینجا. 

 **؟؟؟

ها در خصوص منطق ینامنطق فازی و  شود مثاًل راجعیمیی االن مطرح هابحثرایی یک *یعنی در واقع فلسفه صد
ماند آن بخشهای اصلی و مسلمی این ابطال پذیر نیست، منطق مثاًل فرض یمارسطویی منطق ارسطویی مثل قواعد ریاضی 

یم تمام قواعد ین مثاًل اگر خوب دقت کنی بین بین دارد این نه بدین معناست، آن صفر یک است اهاحالتکنید منطق فازی که 
ی هاگزارهی گویند ما در منطق ی جدید همه آقایان مهامؤلفهکند. بله یک سری یمحاکم بر منطق ارسطویی در اینجا حکومت 

ر وافی به حمل حقیقت و رقیقت نداریم حمل حقیقت و رقیقت یعنی همین یعنی یک حقیقت است در یک منطق ضعیف تر، د
توانی بگویی هست ولی این یمتوانی بگویی آن نیست یمروید در منطق ضعیفر یمق قویتر، یعنی به گونه ای شما یک منط

ه یا شکل اول به هم خورد هاآننیست و هست نه به معنی نفی قواعد منطق ارسطویی است مثاًل اجتماع نقیضین ارتفاع نقیضین 
تر این مصادیق ویژه دستمان نبوده، همین جا که یشپه ما کمصادیق ویژه ای داشته  ها نه یکیناتوانیم پیاده کنیم یا امثال ینم

 به ما هو خود آن شیء نیست، به هیچ وجه نیست اگر خود آن شیء توانید بگویید آن شیءیمشما نگاه کنید، دقیقًا اگر نگاه کنید 
باال است از این جهت یعنی اینطور نیست  ری تابش شیءیک جو نگاه کنید اصاًل نیست. بله اگر بخواهی نگاه کنی این شیء

 ها افزایش پیدا کند. یتظرفمن قبول دارم در منطق ما باید 

ها خیلی حرف وجود دارد گاهی اوقات هم بد برداشت یناما متأسفانه تحقیقات منطقی ما رکود پیدا کرد. شیخ اشراق 
شود انسان، فرض یمشنوم واقعًا ناراحت یمدر برخی از فضاها که یک چیزهایی من برخی چیزها را  هاحرفشود از این یم

نیست، این  ترمهمی منطق جدید که االن مطرح شده در دانشگاه است، بله قبول دارم من گفتم هیچی از فلسفه هابحثکنید 
گوید ما سیصد سال اگر کار بکنیم به یمچیزی یاد گرفته ریشه همه چیزها است اشکال ندارد منطقیون جدید یاد گرفته، یک 
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فهمد، بعد یمخواند یمرود آن دانشگاه ده سال درس یمکنم یعنی چی، فرض کن یکی یمرسیم من تعجب ینمگردشان 
تواند خراب یمتواند داشته باشد، حتی یمتوانیم بفهمیم این چه معنایی ینمکند. یعنی چی سیصد سال ما کار کنیم یمپیشرفت 

هم بکند. کسی آدم قوی باشد یک مقدار فسفر مغزیش قوی باشد، و یک مقدار هم خوب کار بکند اعتماد به نفس داشت خیلی 
 تواند به هم بریزد. به دلیل طبیعت کارهایی است که در آن فضاها نهفته شده است. یمها را یستمساز 

کنند، چون همیشه یک مقداری بی میل به منطق یمها که منطق کار یناهمیشه در منطق دارم این است  سؤالمن یک 
ی مکه به ما یک اعتمادی دارند  هاآنخوانیم، ینمانی ممکن است بگویند فالنی ترسم نظرم بگویم به دلیل اینکه کسیمهستم و 

لسفه جلو است سفه پیشرفت یا همیشه فدارم اول منطق پیشرفت کرد بعد فل سؤالگویند کار نکنید منطق باید خیلی کار کرد. من 
 دود.یمبعد منطق دنبال سرش 

 **؟؟؟

 هادستگاهآییم یمکنیم این فضای منطق فطری است، این که ما یمزنیم منطقی کار یمگویم مامنطقی حرف ینم*بله من 
 هاقالبسوف نابغه ای با توجه به این فهمیم ولی من بعید می دانم یک فیلیمی تفکر را هاقالبریزیم من مخالف نیستم ما یمرا 

جایی اشتباه  را به کار می بردکه هاقالبیک چیز جدیدی کشف کرده باشد. بله ممکن است وقتی جلو رفت و پیشرفت کرد، این 
ا ماند من حرفم این است آنجا که شمیمیی هاقالبنکرده باشد دقت کنید این نکته را، چیزی کم نداریم از منطق، این مثل 

آزادش کنید وقتی آزاد کردی این رفت جلو حاال بیا  ی ظاهری باشید، باید ذهن راهاقالبخواهید پیشرفت کنید نباید درگیر یم
 را بزن ببین کجایش اشتباه کردی نکردی.  هاقالباین 

ها راجع فهم آیات قرآن روایات این مواظب باشید، اینجور نیست که انسان اول اصول فقه اعمال یپردازمثاًل در ایده 
گوید به یک یمگوید عقالنیت چی یمگوید آن چی یمکند عرف چی یمبکند بعد یک نکته را کشف بکند. نه این ذهن را آزاد 

اس مبانی اصولی ببیند کجایش اشتباه کرده آیا بر موازین درست آید بر اسیمگذارد بعد یمرسد آیات و روایات کنار یمدستگاه 
آید، مواد ینمگویم توجیه چون هیچ وقت منطق استدالل فلسفه نیست چون آن صورت آن مواد از این به دست ینمرفته نرفته. 

تقدم پشت سر تفکر انسان کند من معیماز خطا انسان را دور  هاقالبچه نقشی دارد، می گویند  هاقالبسر جای خودش است 
آید. توجه کردید یمدر  هامغالطهها که در منطق کردیم یواش یواش یبررسرا مطالعه کند ما به لحاظ  هاقالبباید دوباره بیاید 

خواهم بگویم ما از ارزش منطق کم نکنیم، می دانید مانیم ساعت وقت داریم باید این مرور بحث امروز ما تمام بشود یمچی 
 ایشان برای اینکه دلش نشکند ولی

 **؟؟؟
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گوید چون این منطق یک سازه ای بیش نیست این یم*همین حرفی که زده بر اساس منطق ارسطویی زده، درست است. 
ت این ی دیگر فطری نیست دستگاه درست کردیم پس منطق ارسطویی هم این قواعد خیلی عام اسهاسازهسازه هم مثل همه 

 ین ساختارها، تقریبًا رفته روی ساختارهای اولیه،ترعامطویی رفته روی توجه کنیم، منطق ارس

 **؟؟؟

د یشان را گوش دادم چی می گویند خیلی وارد نیستم تخصصی در آن قسمت ندارم، توجه کردیهاصحبت*یک کمی 
ی تخصیص بردار نیست، ولی این به بعد علیتی در کار نیست. به نحو قواعد عقل رسد اینجا ازیمبنده خدایی آمده گفته علیت 

توانید نگه اش دارید، ینمشود. اگر شما گفتی اجتماع نقیضین مشکل دارد همان پانتوم هم خراب خواهد شد. یمخراب  اشهمه
ها وجود دارد. افرادی یناکند، در عرفان و فلسفه الی ما شا الله از یمتوجه کردید یک چیزهای شبه تناقض را آدم تناقض احساس 

ها ایده دارد، آثارش نگاه کنید در داخل هم طرفدار یناکنند عرفان و فلسفه گفتن یمضعیف هستند با عرفان و فلسفه برخورد  که
ها طرفدار هستند می گویند مافوق عقل، ینارفان مافوق عقل است، چون عها در مباحث می گویند مباحث یناها، ینادارد 

گوید یمگوید مافوق عقل، یعنی قواعد عقلی آنجا مستحکم نیست چرا چون یمن است. توجه کردید چون ایشان طرفدار عرفا
بینم ینمبینی نه اشیا را یمبینم، بعد می گوییم اشیا را یمگوید آره، اشیا را یمبینی یمعرفان مثاًل به عارف می گوییم شما اشیا را 

در عین  این تناقض است، این تناقض نیست، این چون شما اگر روال این نکته ای که پشتش نهفته وحدت در عین کثرت، کثرت
ها تناقض دارند یناگوید یمرفته بعد می گویند حق باطل است باطل چیه حواست باشد بعد گوید حق همه جا را گیموحدت 

ها مملو از تناقض است. تناقض نمایی ینابینند ینمگوید زیبا مردم غیر از زیبایی چیزی یمگوید در عین زشتی یممی گویند. 
شود که افرادی به گمان چی بیافتند خود هویت تناقض بیافتند این باید فرض کنیم که اصاًل برخی جاها را یمها این موجب 

 توانم حل کنم بهتر است. ینمنتوانست حل بکند. اگر آدم بگوید من 

دند من یک وقتی یک بحثی گفتند ی ضعیفی هم نبودند در فیزیک صاحب رشته بوهاآدمها را گفتم برخی جاها، ینا
شود من عرضی کردم چند نفر از خودشان تأیید ینمشود آن ینمبرای زنگ تفریح این بحث را ارائه کن من گفتم یکی گفت این 

شود تحلیلش کرد. االن تحلیلی که به ذهن ما رسیده این است ممکن یمجور  بینیم دهیمکردند گفتم ما اینجوری در آزمایشگاه 
هایی که شما در یلتحلاست چند روز بعد بگوییم این تحلیل بهتر است. ما به لحاظ مبانی معرفت شناختی می گوییم بابا 

فلسفه است شما باید قواعد فلسفه  نش باالدست را رعایت کند، دانش باالدستدهید باید قواعد دایمی زیردست انجام هادانش
ایش غلط را رعایت و اگر تحلیلی در دانش پایین دست اصلی از دانش باالدست را بخواهد تخریب کند آن تحلیل قطعًا یک ج

بحث یی که فیزیک چند هابحثدر بیاید اگر آن  اشنکتهکنیم مرور کنیم تا یماست باید برگردیم ببینیم کجای کار را داریم اشتباه 
  شود.یمآید بعدها یمفیزیک به آن رسیده در این فضا که اگر خوب دقت کند 
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کنید این جسم همینجور یمتید فکر ی بر فرض مثال کم سواد یا بیسواد هسهاآدمگفتند شما یمبه ما  هامدتما گفتند تا  به
بینشان است. این مثل  هافاصلها و از دریاه کنید یک دست است، کیلویییمکه چسبیده به هم چسبیده، این سنگ را شما فکر 

است. ابر  هاوسطیش مثل اینکه مدل ماده بهتری این هاوسطچیست،  هاحرفماند. االن یواش یواش می گویند این یمتوده ابر 
بنیادین ما را ی هامعرفتهای بعدی نباید برخی از یلتحلی معرفت شناسی مهمی وجود دارد، یعنی ما هانکتهنبوده خیلی اینجا 

های بعدی همگام و همراه با همدیگر باشد اگر ناسازگار است باید بدانیم یک جای کار اشکال دارد، یا یلتحلخراب کند باید 
 ار اشتباه هستیم.آن اصل را بد فهمیدیم، یا مثاًل در این تحقیقات میانی دچار اشتباه هستیم یا در تحقیقات عملیات و اجرا دچ

 **؟؟؟

ها یک تعریفی از ماهیت یتماهیری گگیرند. یعنی شکل یمها چگونه شکل یتماهک توضیح خوبی است *این ی
کنند می گویند ماهیت حد وجود است، دنیا حرف اینجا هست که منظور از حد وجود چیست شما فرض کنید یک ماده را یم

دهد. اگر کسی یمی متعدد به ما تحویل هاقالبهی دارد  تربزرگ، تربزرگدر نظر بگیرید، یک وقت کوچک است یک وقت 
توانی این را به هزار شکل در بیاوری، یعنی در آن یمعرضی قبول کند بگوید یک ماده نگاه کنید مثاًل یک متر مربعی است شما 

تر می مختلف وجود دارد این عرضی همین ماده یک متر مکعب نیست، دو متر مکعب است تفاوت کرده سه هاشکلکظرفیت 
 ار روشن بشود زنم برای اینکه یک مقدیممکعب است تفاوت پیدا کرده این بحث رابامثال 

که کثرت عرضی را  هاآنآورد یمهای مختلف پدید یتماهدهد یمموجود به لحاظ شدت و ضعفش هم حالت طولی 
های یتظرف. از آن شکل بگیرد ی مختلفهاقالبتواند یمقبول دارند می گویند به لحاظ یک ظرفیت درجه وجودی واحد 

و نهایه  مختلف دارد. این تحلیل روشنی در فضای صدرا نشده ولی صدرا به لحاظ اصل گزارش قبول کرده عالمه هم در بدایه
ادم صدرا دقبول کرده گرچه تحلیل نداده چه جور باید بنیادش راتوضیح داد. بحث تشکیک را من تشکیک درون ذاتی را توضیح 

 رده در بحث وجود مطرح کرده تشکیک درون ذاتی را آورده در بحث وجود طرح کرده این را آو

جودی وببینید وقتی صدرا آمده این بحث را در وجود مطرح کرده، دو برداشت از کار صدرا شده، یک برداشت تشکیک 
مثاًل وجود این از من جدا است کنم یعنی چی، یعنی وجودها یمها را عرض یناها قائل دارد ینابر اساس وحدت سنخی االن 

این  وجود من از شما جدا است، وجود ما از این هوا جداست بله همه از سنخ وجود هستیم یک وجود ضعیف، یک وجود قوی
تر، ضعیف ضعیف تا یفضعتر، وجود نفس کلیه یفضعفهمد وجود خداوند بسیار شدید وجود عقل اول یممثاًل تشکیک 

شود چی، تشکیک در وجود مراتب یمها جدا جدا از همدیگر هستند، توجه کردید یعنی ینامرحله ولی ترین یفضعرسیم به یم
ماند همه آب هستند ولی یمی آب هاکاسهزنم مثل یموجود حقیقتی است مراتبی، ولی به نحو وحدت سنخی من بارها مثال 

دا ر یک چراغ نورافکن، نور یک شمع اینهاجدا ججدا جدا مثال خوبی نیست نور خوب است نور خورشید بر فرض مثال نو
 هستند. 
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شود این است که ایشان وحدت تشکیکی سریانی وجود قائل است وحدت تشکیکی یمآنچه از کلمات صدرا برداشت 
شخصی این کلمه را بگویم کامل بشود. وحدت تشکیکی شخصی سریانی، وقتی می گوییم وحدت تشکیکی یعنی یک امر 

گوید نه یک پارچه هست شخصی است یعنی یک شخص وجود یمواحد است تکه تکه است و واحد است  واحد است، امر
گوید یک دست یماست یک شخص وجود است آیا به نحوی که عرفا می گویند هست یعنی اطالقی است یک دست است 

 ی چیست، یک دریای بسیارنیست، یک جا خیلی قوی یک جا ضعیف ضعیف اینجوری است ببینید یعنی صدرا نگاهش به هست
ت شدید گسترده از وجود کل واقع بی نهایت، اینجوری است. بله یک جا بی نهایت شدید که توضیح باید بدهد این بی نهای

 ر خیلی مهم است. تر بریده نیست اشیا از همدیگیفضعتر یفضعیعنی چی یک جا 

دی دارند و آن وقت اده اثر دارد، همه اشیا به هم پیوستگی وجوما مثاًل بگوییم به نظرم حتی در فیزیک اثر دارد در عالم م
شود در این قسمت داد، حاال یمتوضیحات خوبی  کنیم به چه سبک استیمیی که ما احساس هاامتثالباید توضیح بدهیم این 

اینکه فقط تصویر بیاید. عرفا ها قباًل گفتم برای یناکند استدالل و یمدر هر صورت ایشان یک چنین اعتقادی دارد یعنی تبیین 
جود. وچی می گویند عرفا می گویند وجود به ما هو وجود اصاًل تشکیک ندارد این کلمه را می گویند وحدت شخصی اطالق 

شده حرف عرفا نه صدرا هم وحدت  اشهمهاین وحدت شخصی وجود که معروف شده افراد می گویند وحدت شخصی وجود 
 کند. ایشان وحدت شخصی سریانی تشکیکی قائل است. توجه کردید یمیشان با عرفا فرق شخصی است ولی وحدت شخصی ا

شکیک در ظهور تیک چیز دیگر دارند  هاآن، بله اندقائلولی عرفا در وجود تشکیک قائل نیستند وحدت شخصی اطالقی 
سید چه تلقی از این بحث دارند. پس ریتان است، آنجا بحث را خواهید هابرنامهشویم، ولی ظاهرًا در ینممی گویند، واردش 

 این شد مروری بر بحث تشکیک و فی الجمله این فضا برای ما روشن شد. 

 علیت
لیت مطرح عبحث بعدی که ما به آن نیاز داریم چند کلمه ای راجع آن بگوییم بحث علیت بوده ما چند بحث را در حوزه 

به گونه ای که فرصت ما وفا بکند چند تا مطلب از آن طرح کنم. یک مطلبی که یادم است قباًل  مکنیمی کردیم من همینجور سع
ریف مطرح کردیم راجع تعریف علیت است. علیت یعنی چی، دو تا تعریف در باب علیت جوهرش یکی است ولی این دو تا تع

آید. و چون نیست و بعد به وجود یمست و بعد به وجود تأثیرش را در ادامه کار گذاشته، یک تعریف این است یک چیزی نی
دیگری که او رابه وجود بیاورد. اگر شیئی نباشد و بعد بشود، محتاج به علت است علیت  محتاج است به یک شیءآید قطعاً یم

 یعنی همین یعنی بعد از مدتی نبودن چیزی چیز دیگری را پدید بیاورد. 

تر است آن این است اگر چیزی بر چیزی یقعمه این یک تحلیل، یک تحلیل وجود دارد که خیلی آقا این تحلیل اثر گذاشت
کنید که وجودًا بر الف یمتوقف داشته باشد این اصل است، اگر چیزی بر چیزی توقف داشته باشد یعنی یک ب را مشاهده 

ه علیت یک چنین رابطه ای است در همین ریزد، این یک علیت، رابطیممتوقف است به گونه ای اگر الف را برداری ب فرو 
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ی فراوان این اصل تعریف واما هانکتهتوانید تا آن مباحث بعدی که وجود دارد انسان بخواند خیلی یمها اگر دقت کنید یفتعر
 تحلیل علیت. 

ح مطر ما جلسات سابق سه سطح از تحلیل علیت را مطرح کردیم گرچه یک سطح دیگری وجود دارد مال عرفا است که
شویم. یک تحلیل از علیت یمکنم با سرعت رد یمنکردیم. سه سطح از تحلیل علیت مطرح است. خیلی گزارش فی الجمله 

دم همین که متوقف بر تعریف اول است تحلیلی است که متکلمین همین تحلیل را دارند قاطبه متکلمین در فضاهای عمومی مر
 مروزین همین تحلیل وجود دارد از علیت. اندیشه از علیت وجود دارد در فضای علم ا

اشد و خیلی مهم است و این اثراتش مهم است و آن جیست تحلیل اولیه همین است مطابق بر تعریف اول اگر چیزی نب
ک دفعه بعد محقق بشود با توجه به اصل استحاله ترجح بال مرجح قطعًا محتاج به علت است. اگر یک چیزی نباشد نباشد ی

تواند واجب الوجود بود ینمشد بشود. ینممتنع الوجود بود چی، هرگز شود آن ممتنع الوجود نیست اگر میمم بشود، معلو
ها نیست اگر یک چیزی نباشد نباشد و بعد بشود چنین چیزی قطعًا اگر نباشد و بشود یناشود نباشد نباشد بعد بشود. پس ینم

گر اانی بگویی خودبخود ایجاد شده، این امکان پذیر نیست، چون توینمیعنی ممکن الوجود است، ممکن الوجود است 
مان اول ایجاد هتوانست بشود از یمشد. اگر به لحاظ درون ذاتی یمخواست خودبخود ایجاد بشود از همان اول ایجاد یم
دم محض است شد چرا تا حاال نشده و مشکالت عظیم دیگری، در ذاتش به گونه ای است یک مدت نشود ذاتی نیست عیم

شود نیاز به یک عامل دیگری دارد که حاال که یک ینمهیچ است این بسترها را توجه داشته باشید. این یک فضای وقتی اینجور 
ی نگاه مدت نبوده بعد محقق شده این را ایجاد کند، این فضای عموم کالمی عمومی، فضای علم امروزی همین است. هر چیز

 االن شکل گرفته علتش چیست. کنید فرض کنید شکل نگرفته 

ی نباید ین آن من فهرست کنم. یکی مسبوق عدم زمانی است یعنی یک زمانترمهماین برداشت از علیت تبعاتی دارد 
توانیم تصویر داشته باشیم یعنی مسبوق است به عدم زمانی. ینمباشد بعد باید بشود. ما غیر از این دیگر نداریم. مدل دیگری 

ه چنین ین معلول به علت هم حدوثش است یعنی این که نبود نبود بعد محقق شده است. این خیلی اثر گذاشتسر نیازمندی ا
ما در بودنمان  حقیقتی در بقا محتاج علت نیست، شما االن برو در نهاد همه مردم، حاال خداوند متعال ما را ایجاد کرده، آیا

دا، اگر خدا را قبول داشته خهستند چکار دارند به  هاکوهخداوند متعال این کند به ینممحتاج به خدا هستیم نه هیچ کس احتیاج 
کنی. نیست نیست یمخیزد که شما علیت را داری اینجوری معنا یمباشیم. چکار داریم به خداوند متعال این از همین نقطه بر 

نیست که نباشد و بعد بشود نیاز به ادث شد و محقق شد، دیگر اینجوری حشود سر احتیاج حدوث است وقتی یمبعد محقق 
این توضیحات را تا علت داشته باشد دیگر محتاج به علت نیست، فقط فهرست می گویم خیلی باید توضیح داده بشود قبالً 

 حدودی دادیم و باید این بحث پیش برود. 
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ی با معلول ندارد ت از بین برود کاراز جمله تبعاتی که دارد این است مثاًل اگر یک چیزی به وسیله علتی پدید آمد اگر عل
رند چنین تلقی از بین برود حتی اگر علت هم باشد، علت باشد تأثیری در دوام معلول ندارد. تلقی که عمومًا از فضای علیت دا

است که وجود دارد این سطح اول، سطح دوم تحلیل حکمای مشاع است، حکمای مشاع گفتند شما تا یک جاهایی خوب 
ها مال یناود، ن هم اتفاقًا استفاده بستر فلسفی بود این نکته که من عرض کردم واجب نبود ممتنع نبود پس ممکن بآمدید که آ

 گفتند یک چیزی اگر نباشد نباشد بعد بشود محتاج به علت است همین فلسفه آمده کالبدشکافی کرده گفته یم هاآنفالسفه بود، 

خواهد. این ینمتحلیل دوم این است اگر یک چیزی در درون ذاتش عین موجودیت باشد این واجب الوجود است علت 
ها احتیاج داریم اگر یک چیزی عین ذاتش عین عدم باشد این ینارا توجه داشته باشید چون بعدًا در الهیات بالمعنی االخص به 

شود ینمیضین ذاتش معدوم بودن است هرگز با عدم است. مثل اجتماع نقتواند موجود بشود، چون ذاتش عینیت ینمهرگز 
تواند نشود این را یمتواند بشود یمکنید یممحقق بشود. پس این ممتنع الوجود می گویند یک چیزی است شما ذاتش را نگاه 

گوید چنین شیئی اگر محقق یممی گوییم ممکن الوجود این نگاه عقلی فلسفی را نگاه کنید، در نگاه عقلی فلسفی فیلسوف 
شود عاملش ذاتی ینمشد نشود. یمشد بشود هم یماتش هم شود این محقق شدن عاملش ذاتی باشد، چون در ذینمبشود 

 شود عاملش ذاتی باشد پس آن عامل چی باشد بیرونی باشد. عامل بیرونی است که آن را رجحان وجود داده، ینمباشد، حاال که 

یکی از لوازم ایندیدگاه این است آنی که مهم است مسبوقیت به عدم م و تبعات این بحث را بگوییم. اوالً خوب حاال لواز
ان ذاتی زمانی، عدم ذاتی یعنی چی یعنی ذاتش نسبت به وجود و عدم علی السویه باشد یکسان باشد. امک ذاتی است نه عدم

گفتیم بعد امتحان یمه فلسفه خواندید ما متأسفانه یک جایی فلسفه داشته باشد، این عدم ذاتی را یادتان باشید شما چند جلس
ی فلسفی است. هامؤلفهین ترافتادهها جز پیش پا یناتواند باشد، یمشفاهی گرفتیم گفتم عدم ذاتی چیست، عدم ذاتی چی 

اشت م یک عدمی وجود دکسی از شما عدم زمانی چیست، مثاًل از لغت بخواهید بگویید عدم زمانی یعنی در زمانهای قدی
کند کار را خراب یماینجوری نگویید کارها را خراب کنید یا عدم ذاتی، بگویید عدم ذاتی یعنی آن که در ذاتش اقتضای عدم 

ش شود ممتنع به ذات. عدم ذاتی یعنی در ذاتش نه وجود خوابیده نه عدم نه اقتضای وجود خوابیده نه عدم یعنی نسبتیمکردید آن 
شود چی یعنی هویت االن موجود شده می گوییم مسبوق است به عدم ذات، یمیه است از باب وجود و عدم این علی السو

الح بسازند، حق دارند اصط هاآنمسبوق است یعنی چی عدم ذاتی سابق بر او است. این مسبوق خیلی چیز پیچیده نشان ندهد. 
 سازیم، مسبوقیمدهد چیزی در آن نبوده ما هم اصطالح یمتجربه نشان 

 **؟؟؟

آورد ینم*عدم ذاتی می گویند کلمه لیسیتی ذاتی و اگر خواستید پررنگ تر بگویید لیسیت ذاتی دیگر هیچ کس سر در 
گوید اگر او را به حال خودش یماین چیست، لیسیت ذاتی یعنی همین یعنی علی السویه بودن نسبت به وجود و عدم عالمه 
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شود اگر بخواهد موجود بشود باید یک ینمگوید اگر او را به حال خودش بگذاری موجود یمماند، یمبگذارید در کتم عدم 
 عاملی بیاید سرش.

 **؟؟؟

شود برای یمخواهد معدوم بشود یعنی علتش نباید باشد یعنی نبود علت علت یمشود اگر یم*نه که عدمش داده 
 عدمش، آن طرفش تسامحی است م

 **؟؟؟

کنیم نه اقتضای وجود در آن نهفته، مثل خدا نیست یماست یا معدوم است. به لحاظ وقتی ذاتش رانگاه *نه یاموجود 
ود است یا اقتضای وجود داشته باشد. مثل اجتماع نقیضین نیست که اقتضای عدم داشته باشد این منظور ما است واال یا موج

 معدوم است.

 **؟؟

ود را دارد جود است نه معدوم است. قوه وجود قوه عدم هم دارد، هم قوه وج*نگویید ذاتی دارد یعنی موجود است نه مو
 تواند معدوم بشود.یمتواند موجود بشود هم قوه عدم را دارد یم

 **؟؟؟
یعنی عدم  *اشکال ندارد، الزم است چون این کلمه عاری گفتن آن تبعاتی دارد وقتی می گویی الزم یعنی الزم الینفک است،

 گوییدوقتی می 

 **؟؟؟

گوید، آن را به حال خودش رها بکنی موجود نیست عامل دیگری باید بیاید این را یم*این عدم ذاتی همین که عالمه 
آیند. می گویند چنانچه وجود اشیا نیاز به علت دارد، عدم یمموجودش بکند. ایشان در بحث علیت این فضا را یعنی از دو سو 

کند اصل سیستم یمچون در جانب عدم در فضای کتم عدم است یعنی یک حالت تسامحی پیدا  امنته اشیا نیاز به علت دارد.
شود علت برای یمگوید خوب اگر علتش نباشد این یمکند یمدر مرحله وجودی است، ولی آدم بخواهد این تلقی بکند چکار 

در فضای عدم است  اشهمه بر فرض مثال ولی علم معلول می گوییم عدم باران علتش چیست، عدم وجود ابر کذا و کذایی مثالً 
 یک چنین نکته ای است.

 **؟؟؟
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فهمیم االن این یمفهمیم هر دو وضعیت را امکان داشته و یمکنیم و االن یم*االن که موجود شده ذاتش را بررسی 
م ذاتش حالت مرسل دارد، شوییمبریم. متوجه یموضعیت وجود داشتن آن اقتضای ذاتش نبوده و اینجاست ما به ذاتش پی 

اش چیست مسبوق به عدم زمانی است، علت نیاز یجهنتحالت ارسالی دارد و علی السویه است این تحلیل دوم تحلیل دوم 
ای ذاتی مسبوق به عدم زمانی الزم نیست باشد، مسبوق به عدم ذاتی است یک، علت نیاز به علت همین امکان ماهوی و استو

یست، پس دائمًا تأثیری دارد در بقا هم نیاز به علت دارد، چون در بقااین ذات که این وجود عین ذاتش ناست نه حدوث. این چه 
 علت باید این وجود را به او بدهد پس دربقا هم محتاج به علت است. 

سر تواند معدوم بشود و معلول باشد. یعنی همیشه علت باید باالی ینماز تبعات این بحث این است هیچ وقت علت 
بحث عدم زمانی در آن دخالت ندارد ممکن است قدیم زمانی باشد ممکن معلول باشد، از تبعات این بحث این است که اصالً 

کلمین است حادث زمانی باشد. یعنی ممکن است شما یک چیزی داشته باشید کاماًل معلول باشد ولی از ازل باشد برای مت
زهایی می دانید نید ولی بااین حال معلول بدانید. علت اینکه فالسفه را یکی از چیخیلی سخت بود که شما یک چیزی را ازلی بدا

رسیم در بحث فعل باریتعالی یم. مثاًل عالم ماده را اندقائلز خداوند ها موجودات ازلی غیر ایناکردند همین بود که یمتکفیر 
دانند، متکلمین می گویند یعنی چی غیر از یمفه ازلی السدهم دیدگاه فالسفه چیست عالم ماده را فیمبه ماده رسیدیم توضیح 

سازد. ممکن است یک چیز ازلی باشد ولی ینمخداوند ازلی دیگر هست، فالسفه می گویند ازلی بودن یا نبودن واجب الوجود 
 ازاًل وابسته باشد، 

توانی یمگردد به توقف وجودی. یمخوب اگر یک چیزی ازلی باشد ولی ازاًل وابسته باشد معلوم است حقیقت معلول بر 
تواند قدیم باشد قدیم زمانی در این تحلیل است که شما اگر بگویی خدا قدیم یمیک چیز دائمی باشد دائمی نباشد. معلول 

است نه  زمانی است حرف نادرستی زدی، شما خدا را آوردی در راستای زمان قرار دادی خدا خالق زمان است خدا قدیم ذاتی
این راستا  انی، بله قدیم زمانی هم هست به طریق اولی هر چه شما قبل قدیم برگردی خدا هست ولی خدا را نباید درقدیم زم

 شما معنا کنی. تحلیل سوم که عرض کنیم و فرصتمان رو به اتمام است. 

ام تشکیکی بستر نظ تحلیل سوم تحلیلی است که صدر المتألهین از علیت در واقع عرضه کرده و تحلیل ایشان از علیت در
تر، یفضعگوید اگر حقیقت وجود حقیقت وجود تشکیکی و سریانی هست دقت کنید یعنی قوی یماست. ببینید صدرا 

گفتیم مقایسه تر اینجوری است حقیقت علیت همان تنزل وجودی است. حرف زیادی اینجا هست به دلیل اینکه ما قبالً یفضع
ر مرحله ی آن چیست علیت یعنی تنزل وجودی یعنی یک حقیقتی دهاتشابهچیست، و  یشهاتفاوتبا دیدگاه حکما چیست و 

تواند حادث یمتواند البته این پرتوافکنی قدیم باشد یمتری دارد، این را میگوییم علیت، یفضعهای یپرتوافکنباالتر است یک 
 کنند. یمباشد مثل بحثی که حکما مطرح 
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کند می گوییم یمسر نیازمندی معلول به علت همین ضعف وجودی است چون ایشان علیت را در درون وجود معنا 
را  نگوییم در فضای ماهیت نبریم. اصل آن که معلول است وجود معلول است. همین ضعف وجودی است وابستگی و توقف او

دهد و البته معنایش این است که یمنا را درواقع توضیح کند همین ضعف وجودی است که این معیمدهد و تبیین یمتوضیح 
یشه علت در بقاهم محتاج به علت است، چون یک چیز ضعیف حتمًا باید قائل به علت باشد، از جمله تبعاتش این است که هم

کمای مشاع دارد ولی یی که با فضای حهاتفاوتگاه وجود دارد در عین ها تبعاتی است که در این دیدیناباید باالی سرش باشد، 
 یی بینشان وجود دارد. هااشتراک

م باز این بحث را ما مطرح کردیم من یادم هست در ضمن این بحث ما بحث معنای حرفی بودن معالیل یک اشاره کردی
م بهانه ای در جایی خواهیم داشت مبنای مهمی از صدرا است توضیح باید بدهیم. بحث دیگری که در علیت مطرح کردی

تی علم حیمات علیت بود این هم مهم است همانجا اهمیتش را تذکر دادیم و بارها عرض کردیم در برداشتهای عمومی در تقس
لیت فرق عی امروزی وجود دارد از مسئله علیت، در فضاهای کالمی بین اقسام هادانشامروزین متأسفانه فضاهایی که در 

ها این یبعضن علت آن است، ولی در فلسفه تقسیماتی که اشند می گویند ایگذارند یعنی هر چیزی هر جور تأثیر داشته بینم
کنند این چیز مهمی نیست فقط صرف اصطالح دانستن است اینجور نیست. در یمرسند فکر یمبخشی که در بدایه یا نهایه 

لول روشن بشود، یعنی هر چیزی کنیم که سهم هر یک در حوزه تأثیرگذاری در معیمها در حوزه علیت یبندواقع داریم تقسیم 
ریبه است یا قکه معلول متوقف بر آن است یکسان سهم ندارد در علیت مثاًل ما می گوییم علت یا تامه است یا ناقصه است. یا 

کند. یا بر فرض مثال علت مثاًل یا مادی است یا صوری است یمکند یا باواسطه عمل یمبعیده است. یعنی بدون واسطه عمل 
دهد، یمعلی است یا غایی است، خیلی مهم است علت فاعلی وجود بخش است، علت غایی هدف این فرایند را توضیح یا فا

گیرد ولی زایش این فرایند به وسیله علت غایی نیست به وسیله علت فاعلی است. ینمبله اگر هدف نباشد این فرایند شکل 
، اینجور نیست علت صوری هر کدام نقش خاص خودش را داردگیرد، علت مادی یمتراوش وجودی از علت فاعلی صورت 

 ثر بگذارند. اها در یک سطح بخواهند در در واقع معلول یناکه همه 

کند تقسیم علت به علیت یمیکی از تقسیمات بسیار مهم در حوزه علیت که غفلت از او ما را به اشتباهات بزرگ دچار 
های امروزی اکثرًا علت اعدادی را به جای علت یشهانداست. چون ما االن در  اعدادی و علیت حقیقی است. این خیلی مهم

ی اعدادی است نه علت حقیقی. علت اعدادی چیست علت اعدادی علتی هاعلتهای اعدادی هم یتعلگیریم، یمحقیقی 
کند برای اینکه فرایند علیت یم کند، فقط شرایط را آمادهینماست که بسترساز فرایند علیت است، در درون فرایند علیت دخالت 

کند یمشود انسان به لحاظ سطح ظاهر نگاه ینمشکل بگیرد. در عین اینکه خیلی مهم است اگر آن نباشد فرایند علیت محقق 
شود. توجه کردید ولی این علیت حقیقی نبود یعنی ینمکند این علت حقیقی آن است. چون تا آن نیامده این محقق یمفکر 

کردم االن جمع شدن شما در این کالس یمبر فرض مثال این مثال عرض جودی هویت معلوم وابسته به این نیست، مثالً تراوش و
کم می  تاننمرهعلت اعدادی صحبت کردن من است. اما علت حقیقیش نیست، علت حقیقی صحبت کردن کیه، اگر نگویید 
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اشید خل نیستم اینجا بنیشینم حرف بزنم. اینجا نباید بگوییم شودعلت حقیقی صحبت کردن خود من هستم اگر شما اینجا نب
زدید، پس من علت این صحبت کردن هستم نه علت این صحبت کردن شما نیستید ینمشدید شما حرف ینماگر ماها جمع 

 را بکنید  هاصحبتاین توانید ینمرا بکنید مگر یاد گرفته باشید، شما  هاصحبتتوانید این ینملذا فرض کنید اگر من نباشم شما 

ت حقیقی بنابراین علیت حقیقی را از علیت اعدادی اکثر عللیکه در بستر زمان و مکان هستند علل اعدادی هستند عل
ین نیستند، علت حقیقی آن است که تراوش وجودی داشته باشد، معیت وجودی داشته باشد، اشراف وجودی داشته باشد، ا

مهمی است وجود داشته باشد و این مباحث باشد. بحث خیلی جالب و حقیقت تنزل یافته او باشد می گوییم چرا باید این فضا
گفتیم بر اساس این نگاه هست در کل عالم ماده فالسفه می گویند علیت حقیقی جریان ندارد همه علت یمیک بحثی جلسات 
اال علت حقیقی یک های اعدادی است یعنی بسترساز، شرایط فراهم کن ویتعلهایی که وجود دارد یتعلاعدادی است. تمام 

 فرایند دیگری در این بحث دارد

 **؟؟

شود خواهید دید یم هاآنین احساس در خواهم آنجا بیاورم ایم*یک بحثی در الهیات بالمعنی االخص داریم من 
م ولی ر نکردیچه نگاهی در این بحث دارند، آنجا مطرح خواهم کرد. ما مرورمان تمام شده چند بحث مانده مرو هاآنفالسفه 

طرح خواهیم مشا الله  مناسبانرا در جای  هاآنی الهیات بالمعنی االخص شد در بحث ندارد هابحثچون توقف خیلی شدیدی 
 کرد. از فردا الهیات بالمعنی االخص فلسفی را شروع خواهیم کرد والسالم علیکم و رحمه الله.
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 بیست_و_یکم_#جلسه

 بسم الله الرحمن الرحیم

 و صلی الله علی محمد و آله الطاهرینالعالمین الحمد لله رب 

 ادامه علیت
ویم را در دو جلسه ی قبل مطرح کنیم تا وارد بحث الهیات بمعنی االخص ش هایی که الزم بود مروربرخی از بحث ام

رین آنها ابطال مهمتکردیم، فقط آن بحث علیت که طرح شد، باز برخی از مباحثش را در مباحثات امروز نیاز داریم. مثال یکی از 
و معلول  دور و تسلسل بود. اگر یادتان باشد ما در مبحث علیت یک بحث داشتیم که در نظام علی و معلولی، سیر فضای علت

 به شکل دور، باطل است چرا که به شکل تسلسل هم باطل است.

شما  مش پیداست، یعنی اینکهاینکه دور چیست و تسلسل کدام است، دوستان توجه دارند که دور همانطور که از اس
گوید  میفرایند علی و معلولی را به شکل دورانی تنظیم کنید. حاال یک زمان دور، دوری مصرح است؛ یعنی روشن است. مثال

گوید ب الف است. خب چنین چیزی دور آشکار و صریح است و دور هم باطل است و بطالنش را هم الف ب است و بعد می
 چون در نهایت منجر می شود به حالتی که یک شیء هم باشد و هم نباشد. آن جا توضیح دادیم،

گویید الف علت ب است، یعنی شما وقتی الف را دارید، ب را ندارید. الف هست و موجب تحقق و ببینید شما می
باشد و هم لف است، معنایش این خواهد شد که الف هم باید گویید که ب هم علت اشود. بعد وقتی میشکل گیری ب می

زند و طبیعتا باطل خواهد نباید باشد. خب چنین چیزی در واقع اجتماع نقیضین و ارتفاع نقیضین خواهد بود. اصل را به هم می
 بود.

گویید گویند. مثال میشود به آن دور پنهان یا مضمر میدور گاهی مصرح نیست، چون چند واسطه در میانش ایجاد می
روید و بعد مثال رسیدید به حروف متاخرتر مثال به است، ج علت د است و همینطور جلو میالف علت ب است، ب علت ج 

گویید  ف علت الف است. این هم دور است اما چون مقداری واسطه خورده است چه بسا انسان دچار اشتباه ف که رسیدید می
شود، اما در جایی باز روشن می این دور از گوییم الف، ب، ج، د، ...شود مخصوصا اگر اسمش تغییر کند. چون ما که می

بینیم همان الف دهند. هویت و محتوا را که بررسی کنیم میخواهند مغالطه انجام بدهند، اسامی را تغییر میجاهایی که می
گوییم می گیرد.شوند و مغالطه شکل میاست و چیز دیگری نیست و این نکته امر مهمی است. اغلب از این ناحیه دچار فریب می

الف علت ب است، ب علت ج است، ج علت فالن است، و فالن حرف علت ی است، اما ی به لحاظ محتوا که بررسی 
 بینیم همان الف است. آن ها هم دور از است لذا باید به محتواها توجه کرد.کنیم، میمی
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ت، به عنوان ان چرخه طبیعت و امثالهم هسور مسئله ای است کامال باطل و لذا باید توجه کنیم که آنچه را که به عنود
  گردیم.دور فلسفی نیست. دور فلسفی باطل خواهد بود. همان جا توضیح دادم و حاال الزم نیست دوباره به این موضوع بر

علت  حث دیگر، بحث تسلسل بود. تسلسل هم به این معناست که وقتی شما معلولی دارید، این معلول علتی دارد وب
 ک علت دیگر است و علتش هم معلول علت دیگری است و به این معنا تا بی نهایت ادامه داشته باشد.هم معلول ی

ارد؛ کشف ما د" یک مالحظه دقیقی در اینجا وجود باشد سلسل را باید توجه داشته باشیم که "تا بی نهایت ادامه داشتهت
لحاظ نظام تحقق آن ]علت[ باید قبل از آن محقق شده باشد تا  د و... و اال بهگوید که قبل از آن چیزی باشد و قبلش آن باشمی

ین علِت این ابعدی را داشته باشیم؛ یعنی بی نهایت امر محقق شده باید داشته باشیم. به لحاظ کشف و فاعل شناسا می گوییم 
ر هر صورت محتوای تسلسل ته باشد. حاال دنهایتی شکل گرفمعلول است. االن کشف کردیم ولی به نحو بالفعل باید فضای بی

 این است.

ی از ادله ر بحث تسلسل هم ادله ی ابطال تسلسل را فراوان ذکر کرده اند. چندین استدالل را مطرح کرده اند که یکد
ن ها را مشهورش بیان فارابی است که در این خصوص وجود دارد و یک بیان خوبی هم از مبانی صدرا استخراج شده بود که آ

کنید، همه آن ها هویت معلولی دارند و به بیان گوید شما تمام حلقات را که نگاه میتوضیح فارابی این است که می گفتیم. مثال
گیرند و قطعا باید در نظر بگیرید که یک حلقه ای که شما بخواهید فلسفی ممکن الوجودند و وجودشان را از ناحیه علتشان می

ه باشد. دارد و واجب الوجود است و معلول چیزی نیست، نباید در آن وجود داشتآن را لحاظ کنید و بگویید ضرورِت وجود 
ا را تفصیل دهد، ولی از این سخن این است که کل این سلسله بی نهایت، گرچه ذهن من نتواند همه آن ها گوید معنفارابی می

این است که کل سلسله هم یکپارچه مکن هستند؛ معنایش مان ششان معلولند، همه شناسم که همهمن یک نکته اش را می
کنیم که چرا کل سلسله یکپارچه نسبتش با وجود و عدم علی السویه است. کل سلسله را االن سوال می یمعلول است یعن

حث کرده باز سلسله دارد. این ها را در بحث ابطال تسلسل ج وجودش بر عدمش ترجیح پیدا کرده است؟ نیاز به یک علتی خار
دهد که باید امری خارج از این سلسله، علت کل این سلسله را توجه کرده باشید، ایشان خیلی زیبا و قشنگ نشان می ایم. فقراتش

گویید خارج از این سلسله باشد یعنی وضعیت این سلسله را نداشته باشد؛ یعنی معلولی که بخواهد علت داشته باشد. وقتی می
 لیپذیرد. و بعد بر اساس مبانی صدرا اگر یادتان باشد، استدالپایان می نسلسله با آ باشد یا ممکن الوجود نباید باشد. به آنچه

هایی بود که با ین بحثا اد.کنم و تذکرش را خواهم دشد که رسیدم به استدالل متناسب با او باز مجددا یادآوری میمطرح می
 آماده باشیم.که برای ورود به بحث  هم گذراندیم. خواستیم یک مروری داشته باشیم

 الهیات بالمعنی االخص
ا در الهیات بمعنی م ات بمعنی االخص هست.یشود، درباره الهر اساس آنچه که تنظیم کردیم که مسئله هفتم میب

االخص ان شاء الله پنج مطلب را ارائه خواهیم کرد. یکی اثبات واجب الوجود تعالی هست و دومی اثبات توحید واجب الوجود 
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این ها با نگاه فلسفی است. سومی نقد و بررسی پاره ای از شبهات رایج در این بحث هست که به نظرم خیلی هست، همه ی 
هاست. مطلب چهارم راجع به صفات باری تعالی و واجب الوجود این بحث نیاز به کار دارد چون اغلب ذهن ها درگیر آن بحث

فعل باری تعالی یعنی خلقت و فعل هم مباحثی ان شاء الله ارائه است که در صفات بحث خواهیم کرد و مطلب پنجم درباره ی 
 خواهد شد. 

 اثبات واجب الوجود
ین نکات اطلب اول چنانچه عرض کردیم، اثبات واجب از نظر فلسفی است. من چند نکته را تنظیم کردم  که به تدریج م

 را پیش برویم و این مطلب را به سرانجام برسانیم.

 کار رفته درباره خداوند متعالاصطالحات فلسفی به
کنند؛ مثال واژه "واجب کته اول این است که در فلسفه برای اشاره به خداوند متعال اغلب از واژه های اینگونه استفاده مین

"سبب الی" یا "مبداء" یا "مسبب االسباب" یا گویند "اول تعشود. یا مثال میالوجود تعالی" به لحاظ واژگانی خیلی استفاده می
گوییم برند. اگر مقایسه کنید، در فضای دینی و واژگان دینی نمیاول" یا "علت اولی" یا "علت العلل". اغلب از این واژگان بهره می

است یا واژه "مبدع"  که الفاظی که این دست مفاهیم را برساند وجود ندارد. مثال واژه "حق" را که اشاره کردیم، به این فضا نزدیک
شود که اشراب اسماء و صفات باری تعالی درش شده باشد. مثل واژه "الله"، در واژه های دینی از الفاظی استفاده می ولی غالبا
تواند در اینجا شود پیگیری شود و تحقیق خوب و جالبی میدیر" و چیزهایی از این دست. نکات فراوانی در اینجا میق"علیم"، "

کند به مبدا ه ی جامع و کامل به لحاظ حیات انسانی است؛ یعنی وقتی اشاره میصورت بگیرد. یعنی دغدغه دین یک دغدغ
خواهد رویکرد آن حقیقت را در مقایسه با کثرات، خصوصا فضاهای انسانی، نشان دهد. و لذا دائما حق را در جمع هستی، می

لهم را به یک وصف از یا "علیم" و "قدیر" و امثا به او اشاره دارد. ااسماءش که همان الله باشد )الله=الوهیت، تدبیر( در این فض
 کند، توجه کند.اوصافی که نسبتی با کثرات پیدا می

گیری محبت و تمایل ل جاد و شکیهای فراوانی هم به لحاظ تمدنی، به لحاظ روانشناختی، به لحاظ اتواند نکتهین میا
شود. های متکثر بعض از همدیگر باز میجنبهه در فلسفه به دلیل اینکتواند در آن وجود داشته باشد. اما های فراوانی میبه نکته

شود ولی اولین گامی شود، راجع به اسم "الله" و بقیه صفات بحث میمثال در فلسفه درباره اسما و صفات باری تعالی بحث می
شود. مثال ستفاده میابه این فضا هست، ید بردارد، اثبات این حقیقت است. بنابراین عناوینی که مشعر اکند بکه فلسفه فکر می

کند به ضروری بودن این چنین حقیقتی در نظام هستی؛ یعنی با این رویکرد توجه گوییم واجب الوجود، اشاره میوقتی می
چنین قیقتی که بقیه ی حقایق به پشتوانه او دارند، یک خواهد نشان دهد که اولین حگویند "اول تعالی" میشود. یا وقتی میمی

هاست در این فضا و با این دغدغه "قصویب االسباب" یا "فاعل اول" یا "علت گویند "سبب اول" یا "مسبچیزی است. یا وقتی می
 گیرد.که مورد توجه قرار می
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کنم دور از انصاف است. در این قضیه کنند که فکر مینوز جای بررسی بیشتر هست. بعضا هم مباحثی را مطرح میه
شود درحالیکه در فضای دینی از واژه های دیگر، اگر یک مقدار رویکرد ها استفاده میمباحث فلسفی از این واژه که چرا در

کند و جهات حسن این ماجرا اگر دیده که دارد واژه گزینی می یهایهمدالنه با فلسفه ایجاد شود و آن که فلسفه بر اساس دغدغه
 خراج است. این نکته اول و تمام شد.های خوبی قابل استفاده و استشود، نکته

 تصویر صحیح از موضوع بحث
رسد مهم باشد این است که ما اوال باید یک تصویر تقریبا روشنی داشته باشیم که راجع به چه کته ی دوم که به نظر مین

کنند، آن حقیقت این میکنند و دارند نفی ها مطرح میکنیم؛ چون بسیاری از مواقع حقیقتی که برخیحقیقتی داریم بحث می
خواهند اثباتش کنند؛ یعنی تصور صحیح از موضوع بحث داشتن، بسیار اساسی و مهم است. مثال اغلب نیست که الهیون می

شود این است که خداوند متعال هم یک موجودی در عرض موجودات دیگر، یک عامل از تصوری که از خداوند متعال می
الم ماده فرض عم هستی تحقق دارد؛ این نگاه تبعات زیادی را به دنبال دارد. یعنی ما مثال در مجموعه عواملی است که در نظا

گردیم در عرض این عوامل یا فرض کنید قائل به ماوراء طبیعت باشیم، کنید که عواملی داریم، حاال به دنبال یک عامل دیگری می
وامل دیگر. من یک توضیحی بدهم به عاملی برسیم در عرض عخواهیم کنیم و میداریم علل و عوامل مختلف را بررسی می

 کردیم. های قبل تا مباحث علت و معلول هم مطرح میراجع به بحث هایی که دیروز هم مرور کردیم و در بحث

داوند متعال در خهای علمی امروزی، ا حتی در نگاهف مردمی یرهای متعاهای کالمی یا در نگاهببینید اغلب در نگاه
یید که همین االن دارد تحقیقات فراوان اگویم نگاه افقی. توجه بفرمشود که من به این نگاه میمتداد زمان و مکان جستجو میا

توانیم خدا را پیدا کنیم؟ این نگاه افقی، در گیرد که ما مثال برویم در اوِل شکل گیری عالم ماده، ببینیم در آن جا میصورت می
خواهیم به دنبال خدا بگردیم. یعنی خدا را در عرض این عوامل تصور کردیم و لذا همانطور که این می امتداد زمان و مکان ما

ر بینید که یک اندیشه ی بسیاخواهیم خداوند را پیدا کنیم. و لذا میها میکنیم، شبیه به این بررسیموجودات را پیدا و بررسی می
های هستی را کشف کنیم، آیا جایی ر مجموعه علل و عوامل در کار پدیدهمهمی در اینجا شکل گرفته است که فرض کنید اگ

ی پدیده های مادی، انسانی، یا هر چیز دیگری، فرض رر یک سدماند؟ یعنی مثال اگر ما بررسی هایمان برای خداوند متعال می
 کنید ما تمام علل و عوامل آن را کشف کردیم. 

گویم الهیات مسیحی نیست. الهیات مسیحی حتی الهیات مسیحی، من می گوینددو نگاه اینجا هست. حتی بعضی می
های فلسفی شده است و اال آن فضای کالمی ناب و چون کالم اسالمی آغشته به دیدگاه -در فضای اسالمی)کالم اسالمی(

روزی که وجود دارد، های علمی امهای بدوی و معمولی، در نگاهدر نگاه -کندخالصی که در بعضی فضاها بروز و ظهور می
کنند، جایی دارند کار می ماند. همه این سیستم هااگر ما مجموعه علل و عوامل را به دست آوریم، دیگر جایی برای خدا نمی

ها مطرح است، ماند؛ یعنی اگر ما بتوانیم در این بحثی که درباره ی خودبسندگی علل و عوامل مادی و امثال اینبرای خداوند نمی
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ماند درحالیکه )این جالب هم هست( تمام حکمای ما باالتفاق نظرشان ته را به دست آوریم که جایی برای خداوند نمیاین نک
این است که شما اگر تمام سیستم علل و عوامل در نظام هستی و جهان را به دست آورید، اصال هیچ منافاتی با اثبات خداوند 

یک عامل از مجموعه عوامل نیست که ما سیستم ها را تنظیم کنیم و بگوییم اینجا،  متعال ندارد. چرا؟ به دلیل این که خداوند
 جای خداوند هست.

یی که این است که کل جهان با طول و عرض و عمق و با همه سیستم ها؟ نگاهی که حکمای ما به خداوند دارند چیست
 به ذات قائم سیستم نای کل آیا گویدمی کنیدمی طراحیشما یک سیستمی را ، دقت کنید به این نکته .دارد قائم به ذات نیست

است.  تذا به ممکن سیستم این کل گوید می کنید بررسی را درونی عوامل و علل تمام شما یعنی نیست ذات به قائم یا هست
ر است مثال رگذابسیاری از مباحث اث ربو خیلی بحث مهمی است  .و پشتوانه استیوم محتاج به یک ق. دارد وماحتیاج به یک مق

حاال باز اگر نیاز باشد در جای  .تسخیری ام مثاًل فاعلل گفتهفاع گر یادتان باشد در بحث فاعل و اقسام. ادر بحث جبر و اختیار
  .مناسب مطرح خواهم کرد

 اییهفاعل تسخیری یعنی این فاعل با همه سیستم  .فاعل تسخیری یک نکته کلیدی برای حل بحث جبر و اختیار است
ستند به یک مسیستم های درونی اش را به هم نمی زنیم یعنی این که شما میخواهید این را . فاعل دیگر است یکفعل  ،که دارد

لیت و فاعمثال اگر سیستم های درونی فاعل به نح .این علت نمی آید سیستم های درونی اش را به هم بزند .علت دیگر کنید
مبدا در دخالت  ،خواهید فعل یک خداوند متعال یا یک مبدا میخواهید در نظر بگیریداگر شما این مجموعه را می طبیعی است،

 در فضا همین کند ایجاد را مجموعه این و سیستم همین خواهدمی زند چونفاعلی و علی سیستم درونی معلول را به هم نمی 
 می نشان هایبررسی اساس یا بر  نیست مختار است، طبیعی کامالً  ودموج یک انسان بگویید اگر شما یعنی هست هم انسان

 کنید،میا وقتی شما کل این مجموعه و بسترها مستند به خد .به نحو اختیاری عمل می کند است، مختار کامال انسان که دهد
یک ند به می گوییم مستاش ت درونی امومق تمام حفظ با یعنی بریزد. هم به را اش درونی های سیستم آید نمی متعال خداوند

 ند.این بسته را ایجاد میکا یعنی مبد .ستمبدا ا

عنی به ظاهر ی .جزاتعیا آن م ه و قلبان الله یحول بین المرء فکر می کنم باید این سیستم به هم میریزد مثاًل  سؤال:
 ...سیستم خود بسنده باشد

ل معجزه که چیست چون حکما درباره معجزه تحلیل های زیادی حاال باید برگردیم به آن آیات و بحث تحلی :استاد
اصال  .ان شاءالله جلوتر که رفتیم یک بهانه هایی ممکن است درباره این ها مطرح کنیم .دارند که حقیقت معجزه چطور است

چند الیه است  مکنفقط می خواهم اشاره  ننی که در نظام هستی هست، سنن و قوانین چند الیه ای است.ما س، در بحث معجزه
مطابق یکسری قانون های برتر قوانین رده های باال گاهی دخالت می کنند در قوانین رده های پایین این به معنی به هم زدن 
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مجموعه نظام درونی عالم نیست یعنی معجزه چیزی خارج از سیستم های حاکم بر کل الیه های هستی نیست حاال نیاز به 
 .چگونه باید تنظیم شودتوضیح دارد که این 

 ریزه و روابط همه با عالم نظام کل بگوییم فضا این در خواهیممی مادر هر صورت کل این مجموعه مستند به خداست 
 دائماً  لمعا این های پدیده برای شما که لذا یک حکیم مسلمان یک فیلسوف مسلمان هیچ تنافی نمی بیند هایی که دارد کاری
 اینجا تری میقع های بحث ندارد کنید پروردگار نفی یا کنید پروردگار اثبات شما اینکه به ربطی اصال بگردید مادی علت دنبال
نی شما قطعًا باید طه عالم مادی شود اصال امکان ندارد که علت مادی نداشته باشد یعحی وارد که چیزی گویدمی که دارد وجود

 .بگردیدکل دنبال علل مادی الدر رده عالم ماده ب

تمام عالم ماده  (کردیم ن بحثاالن این فقط را به کار می برند به عنوان اصل موضوع است چون عالم مثال را  ) اینکه مثال
ول طزیرنظر عالم مثال است این دخالت عالم مثال نه مثل دخالت علل و عوامل مادی است یعنی در عرض آنها نیست در 

دارد آن را  شطنطبقه و الیه الیه وجود دارد یعنی همه آنچه در ظاهر عالم ماده است با آنهاست در الهیات فلسفی نگاه طبقه
آن عللی که  فیی نیست.(هیچ ن)سامان می دهد شما هر چه در ظاهر عالم ماده بگردید نمی توانید از آن باطن خبری پیدا کنید 

 فراوان هایحوزه در فراوان تحقیقات به کلی رنگ کی و است مهم ایناثبات کننده عالم مثال است از سنخ علل دیگری است 
تی به خصوص در مباحث علوم انسانی مثال بعضی ها در بحث های جامعه شناخ االخص بمعنی الهیات بحث در خصوصاً  است

 ماوراء علل هب نیازی اصالمی گویند که ما می توانیم تمام پدیده های اجتماعی را بر اساس علل و عوامل اجتماعی تبیین کنیم 
  است درست کامال این ندارند. بحث این به توجه آنها نیست. طبیعت

رسی علل که در سطح بر هایی تحلیل اساس بر شما هستند باطنی هایپدیده یکسری ظاهر اینها کل که است بحث این
استدالل ید به باطن نقب بزن آن متوجه شویم اگر بخواهیدن ست هرگز نمی توانید به آن علل و عوامل باطهو عوامل اجتماعی 

 پذیرید این را دقت کنید که به شکل الیه الیه عمل می کندکنید یا میهای ویژه خاص خودش را دارد یا آن استدالل ها را رد می
ص ات از سنخ خاقیقات را در خود آن الیه ادامه دهید دائمًا در همان فضا هستید اگر می خواهید به الیه دیگر بروید تحقیقتح

اثبات می کند اصاًل  هایی که مثل رااستدالل مثال فرض برکه لذا می گوییم تحقیقات فلسفی الزم است د خواهخودش را می
مثل از صنف خاص خودش کشف می  .ربطی به مباحث مادی ندارد یعنی شما برای کشف مثل تحلیل های مادی نمی کنید

 .شود یا علت و استدالل اش را می پذیریم یا نمی پذیریم

م این که می فرماید کل این مجموعه ی زیر مجموعه یک علت باطنی است این علت باطنی در کل این سیست سؤال:
 ۲۳:۴۵علت باطنی نام این  می تواند در چگونگی عملکردش تاثیر بگذارد یا فقط به

 است اصاًل کل این سیستم به وسیله این باطن شکل گرفته :استاد

 هم موثر هستطن پس با سؤال:
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پیوندهایی که  اینیعنی اصال کل  ظاهر این باطن است ،توجه کنید به این نکته اصاًل این .موثر در کل این سیستم استاد:
 .در ظاهر وجود دارد حاکی از نوع پیوند ها در باطن است

 دیگر و کنیممی کشف را عوامل و علل همه کنیم تحقیق سیستم این خود در اگر ما گفت توان نمی قیتل این با سؤال:
 نداریم... نیاز

ری می آن یک سنخ بحث دیگ ؟یک عامل را به دست نمی آورید و آن اینکه کل این سیستم قائم بر چیست نه! :استاد 
آن طرف هم  یعنی شما در آن سیستم و الیه دارید بحث می کنید یعنی اینطور نیست که عالم ماده یک لب داشته باشد و .طلبد

نیست بله ما مرز  اینطور .ماده عالماین جا دو لبه دارد به هم برخورد می کند که بر فرض میشود  ،عالم مثال یک لبه داشته باشد
 مادی در مرحله وزشیعنی این سیستم موجود در عالم مثال بر .شکل ظاهر و باطن استبه  ،داریم ولی مرز به شکل طبقاتی

عنی همان یدر نظام تشکیکی همه این روابط در آن الیه باطنی تر موجود است این تجلی اوست  ،کیکی را نگاه کنیدشت نظام 
تمام حکمت  ،آن (،و باید خدا را اثبات کنیم بر فرض تلقی الهیون) .طور که در آن الیه خود بسنده است تا برسیم به خداوند

 .استاش  تنزل این ماده. عالم به میرسیم تا تنزل، تنزل، تنزل، کند.می تنزل که است آنهای موجود در باری تعالی 

 غییری ایجادتاگر ، داخل همین سیستمی که داریم ،عرض بنده این است که اگر ما این تلقی را داشته باشیم !استاد سؤال:
 ؟شود ما باید در عالم باالیی در جستجوی آن باشیم

 استاد: نه!

 ؟اگر تجلی آن باال باشد سؤال:

های یک عالم  اینها تبلور ،تمام تغییراتی که در عالم ماده است .یک چیز دیگری است ،در فضای تجلی رفتید .نه :استاد
 کنار را فلسفی های بررسی اگر آید. شما می دست به فلسفی هایبررسی سری یک اساس بر زدم من که حرفی این .مثال است

اصاًل کلمه  دتوانید تغییر بدهیما متوجه باطل نمی شوید شما فقط در الیه ظاهر هستید یعنی این تجلی را میش اصال بگذارید
ر کنید به هیچ خبری ینید سر کنید تا بی نهایت می توایتجلی و تنزل را نباید به کار ببریم شما همه اش در عالم ماده می توانید س

 .هم از عالم ماده نگیرید

 دنبال بهصور میکنیم ماده را سیستم خودبسنده ت ،چون فرض کنید در عالمآید؛ الزم می آن موقع در عالم ماده دور سؤال:
  ماده... تجلی هک شود دوری یک هالولمع این باید یا شود، بینهایت ها معلول این باید یا برویم، باید ماده در پیشینی علت

فالسفه می گویند این به نحو تسلسل در بحث زمان اصال محال نیست یعنی اصال فالسفه معتقدند که عالم ماده  :استاد
دارد پشتوانه و سامان  ،نکته مهم این است که یک حقیقت ماوراء ماده که بینهایت وجودی است .یعنی همیشه هست ،قدیم است

حاال در این که به لحاظ مکانی بی  ،بی نهایت بودن را مراقب باشید ،ی نهایت در الیه عالم ماده هستب ماده ی دهنده این عالم
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نهایت است یا نه بحث است من به لحاظ داده های فلسفی و عرفانی احساسم این است که عالم ماده به لحاظ مکانی بی نهایت 
 ای وسیله اگر مثال بر فرضیعنی شما  ،در عالم ماده خارج شوید یر موجودبه حسب ساست یعنی شما نمی توانید از عالم ماده 

سرعت نور هم صدها برابر سریع تر شود هرگز از فضای عالم ماده خارج نمی شوید چون آن که به لحاظ  از که کنید درست
بحث های خوبی مطرح می  هم ابداند عالم ماده از ناحیه غزل تا بی نهایت ادامه دارد در ناحیه زمانی هم که فالسفه مطرح کرده

اگر کسی متوجه مسئله تجلی نشود متوجه مسئله الیت  .یعنی این طول و عرض عالم ماده است .شود در بحث های فلسفی
 .در فضای اعداد اشکالی ندارد .های قوام وجودی است و آنها هم همه اعداد استبحث ،فلسفی آن بحث های دور و تسلسل

در آن فضا  .است که علت االن باید باالی سرش باشد وم وجودیبه مق .احیه علل اعدادی اشکال ندارداند که تسلسل در نگفته
 .شود که دیگر معلول نیستاست که می گوییم نمی تواند بی نهایت باشد و باید به امر ضروری ختم می

اوریم و ر تسخیر خودمان در بیدر فلسفه اسالمی راجع به تسلط بر زمان صحبت شده که ما بتوانیم زمان را د سؤال:
 .بتوانیم زمان عبور کنیم در فلسفه اسالمی درباره این صحبت شده

ل پردازی های من هنوز تصور صحیحی از آنچه را که االن در خیا .خواهداما سیر و سلوک می ،بله صحبت شده :استاد
ی اجازه  صال ابه نظرم مبانی فلسفی  ...ه نحوه مادیبرخی از این بحث ها صورت میگیرد تسلط بر زمان به نحو زمانمند یعنی ب

رد باطن عالم آنچه به آن تسلط بر زمان می گوییم یعنی باید وا .را اصال نمی دهد یعنی این امر نشدنی و غیر ممکن استاین 
ن فضا برویم مسلط ر در ایبله اگ .شویم باطن عالم یعنی وارد عالم مثال شویم یا وارد عالم عقل شویم و یا باطنی تر در این فضا

به )ینده برویم دی که زیاد تصور می شود که برگردیم به عالم گذشته و عالم آابر زمان خواهیم شد اما تسلط بر زمان به نحو م
 زمان، قتیحق لحاظ به هست گذشته در را آنچه چون. به نظر من این تقریبا اصال امکان پذیر نیست (نحو رجوع و ارجاع مادی

 م،یدار تهگذش از ما آنچه .است نشده موجود بالکل هست بعد یبرا که را آنچه و است شده نابود بالکل. است شده نابود همه
 م،یدار ذشتهگ اءیاش از آنچه. است نزول قوس در شیعقل و یمثال قیحقا م،یدار ندهیآ از آنچه و است شیعقل و یمثال قیحقا
 شودیم لیتبد نآ. میباش داشته را ندهیآ و گذشته زمان، و ماده عالم ی هیال لحاظ به نکهیا نه صعود، قوس در است اءیاش قیحقا

 یعنی الیس امر. است الیس یعنی ،ستین ثابت امر کی یعنی. ستین غار است، غار ریغ کّم  آن، (یفلسف انیب در) متصل غار به
 .میکن دایپ آن بر تسلط میتوانینم ماده عالم لحاظ به ما باشد، داریناپا یوقت داریناپا

 دنبال به چطور اصال. دارد ریتاث میبگرد خدا دنبال به چطور و کجا ما نکهیا در چقدر خدا مسئله به یفلسف نگاه دینیبب
 نگرش کی یاتیاله نگرش اصال !م؟یکن جستجو شگاهیآزما در ما که نیا بودن عتیطب ماوراء یپ در ایآ. میبگرد عتیطب ماوراء

 شوند، معتقد خدا به خواهندیم که یوقت آن اند، کرده رشد اریبس یتجرب دانش در که ییها نیهم از یاریبسی حت .است یگرید
د. باش یعقل کی با شودینم نیا که میبگو خواهمیم. زیآم حکمت نگاه کی ،یمجموع نگاه کی مثال. دارند یگرید نگاه کی
 مطالعه سنخ آن اگر شما. ردیبگ صورت مطالعه دیبا گرید سنخ کی از ست،ین یشگاهیآزما و یتجرب ی مطالعه شانمطالعه گرید
. ستین ریپذ امکان نیا ماند دیخواه یتعال یبار اثبات یبرا و عتیطب ماوراء اثبات یبرا تینهایب تا رِ یتح کی در د،ینده انجام را
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 نادرست نگاه یک با هانیا همه اما هست کننده قانع یبرخ یبرا تالشها نیا از یبعض و است گرفته صورت ییتالشها گرچه
 .ردیگیم صورت دارد متعال خداوند به نسبت

 صورت م،یکن کار شتریب ریمس نیا در هرچه چون میآور دست به قیعم بایتقر تصور کی ما که است نیا موضوع کی پس
 نکته هم نیا. تداش مدنظر دیبا هم را نکته نیا پس. میآوریم دست به میکن اثبات ای ینف میخواهیم آنچه به نسبت یترقیعم
 .شود توجه آن به دیبا که دوم ی

 نفی خداوند متعال ممکن نیست
 صورت هنیزم نیا در که یقاتیتحق کنون تا یعنی کنند،یم متعال خداوند ینف که را یکسان که است نیا سوم ی نکته

 اثبات یابر یلیدل ما ندیگویم که است نیا بحث .است نکرده اقامه تاکنون خدا ینف بر یلیدل و استدالل یکس چیه گرفته،
 مثال ،است گرفته شکل که ییزهایچ از یبرخ با مثال. کنمیم گمان من ندیگویم که است نیا حداکثر ای .میندار خداوند

. ستین خدا یفن یمعن به دیکن نگاه هم را نیا اگر یحت. ستین متعال خداوند به یازین .است بسنده خود ماده عالم که ندیگویم
 است نیا کندیم تیحکا را نیا هم قرآن اتیآ و است نیا دارد وجود که ییزهایچ اکثر. ندارم خدا اثبات یبرا یلیدل که دیگویم

 که دکر خواهم عرض الله شاء ان حاال. زندیم دور غاتیتبل یفضا در هم شتریب .آنهاست گمان هست که یزیچ حداکثر که
  .شودیم استفاده ییفضاها چه از اغلب

 انیب یلیخ که هست هم ما اتیروا در. است نداده ارائه و نکرده دایپ یکس متعال خداوند ینف یبرا یلیدل کنون تا دینیبب
 کرد نگاه توانیم منظر چند از د،یکن یبررس را رهیغ و کفار با السالم همیعل نیمعصوم ائمه مناظرات نیا که دارد یقشنگ و بایز

 زنادقه جزو که دیآیم یکس کی مثال. است جالب و بایز یلیخ نیا خودِ . هاست آن با معصوم امام ی مواجهه نوع آنها از یکی که
 او با آرام یلیخ السالم، هیعل صادق امام معصوم، امام. دارد یحاتیتوض و ندارد وجود اصال خداوند دیگویم حضرت به و است

 هاآسمان یالبا یباال تا که دیکن فرض شما دییبگو من به د،یدار را شاتیفرما نیا که شما د،یگویم او به و کندیم برخورد
 اثبات را خدا خواستیم یراه چه از کند، اثبات را خدا خواهدیم که یراه آن با خواهدیم یعنی. نرفتم من دیگو یم! د؟یرفت

 خدا اثبات یراب یمالک را دنید اگر شما که ندیفرمایم او به. کند لمس را خدا و ندیبب را خدا خواستیم او. حس راه از کند؟
 عالم شرق در! ؟دیرفت نیریز طبقات ای! د؟یرفت آسمان یباال طبقات آن! ست؟ین خدا دییگویم که دیرفت عالم یجا همه د،یدانیم

 امام کنندیم فکر ندارند توجه که یبعض. باشد جا آن خدا دیشا خب !ست؟ین خدا دییگویم که دیرفت عالم غرب در! د؟یرفت
 را کرده یط یتعال یبار انکار یبرا او که یروش خواهدیم د،یبگو خواهدینم را نیا نه. آنجاست خدا دیبگو خواهدیم معصوم
 اثبات داخ بعدا که شود منجر ییجا کی به قاتیتحق که بدهد را احتمال نیا که است ممکن .رفته یراه کی از او. کند خراب

  .شود



415 
 

 ای هست درست یالتع یبار اثبات ادله ایآ که مینیبب و میبرو دیبا. ندارد معنا خداوند ینف .ندارد معنا خداوند انکار پس
 آن همه لذا و .ستین یکاف ادله نیا نکهیا شودیم مثال !نه. میکن ینف را خدا که ستین یمعن نیا به نبود درست هم اگر یعنی نه؟

 یخوف آنها مهه است، گرفته شکل یتیشخص لحاظ به آنها یبرا یمسائل کی که ییهاآن مگر کنند،یم را خداوند انکار که یکسان
 کنند،یم نگاه خلقت عظمت به که یوقت مخصوصا. دارند شانیباطن یها هیال آن در یترس کی .دارند خودشان باطن آن در

 بر ها نیا همه که... و را نیا یکی آن و کرده درست را آن نیا که هستند خودبسنده همه هانیا که اندکرده حیتوج آمدند هرچند
 هاهبزنگا در مخصوصا .هست وجودشان یباطن یها هیال آن در یترس و خوف کی یول خداوند، اثبات به نادرست به گرددیم
 یحت یعنی. ردندا وجود متعال خداوند ابطال یبرا یاستدالل و یلیدل کل در یول کنندیم دایپ یقتیحق نیچن کی به یتوجهات کی

 اگر یحت کند انکار تواندینم یکس صادق، امام ریتعب به م،یکن یتلق هم محسوس امر کی را متعال خداوند میبخواه ما اگر
 ،یدیند را نآ شما که هست جاها یلیخ ای .یافتین االن تا تو خب میافتین شگاهیآزما در ما دیگویم. باشد هم یماد و محسوس

 م.سو نکته هم نیا. میکن یط را ریمس نیا میتوانینم نیبنابرا پس .باشد جا آن خدا است ممکن

 های اثبات خداوند متعالراه
 و هاراهد. کر مخواه عرض الله شاء ان را یفلسف یها راه. است عام نحو به یتعال با اثبات ادله و ها راه چهارم، ی نکته

 چون ،دهم لیتفص خواهمینم را ها نیا از یبرخ که کنمیم مطرح را یفهرست کی من .عام نحو به خداوند اثبات ی ادله
 امگذاشته را اول یهاراه اسم. امکرده مطرح نجایا را راه سه من .متعال خداوند اثبات یفلسف یهاراه طرف به میبرو میخواهیم

 ییکارا هم چقدر دینیبیم که کرد خواهم عرض الله شاء ان که است یعیوس فیط کی خودش نیا ،خدا تاثبا متفرق یهاراه
 راه بعد و .کرد مخواه عرض که دارم فطرت راه به راجع یا نکته کی. فطرت راه دوم، راه ی.تعال یبار اثبات متفرق یها راه. دارد
 .پرداخت میخواه آن به سوم مرحله در الله شاء ان که است یتعال یبار اثبات یفلسف و یعقل یهاراه ،سوم

 متفرق یهاراه

 نکردم میتنظ هم یلیخ من .برسد مطلوب سرانجام به متعال خداوند اثبات مسئله نکهیا یبرا میدار یمتعدد طرق ما دینیبب
 بحث نیا در توانیم متعدد یهاراه از .دارد کار یجا خوب و یقو نامه انیپا کی دح در بحث نیا واقعا اما میگویم متفرق و

 د،یکن دقت را فایشر ی هیآ نیا مثال. بودن دیمف یهابحث شناسانه،روان مباحث یهاراه ،یباشناختیز مباحث یهاراه. شد وارد
 کند؟یم استفاده دارد چه از القهار، الواحد الله أم کرده؟ هاستفاد ییفضا چه از نیا. القهار الواحد الرب أم خیر متفرقون أرباب أ
 قهار، یخدا کی دییبگو اگر شما دیگویم. ستین یفلسف نجایا در استدالل اصال قهار؟ واحد الله ای رندیخ متفرقون ارباب ایآ

 دییبگو ماش مثال هکیدرحال باشد؟ یانسان تیهو لحاظ به دیمف و بایز توانیم چقدر هست، یهست نظام در نیا م،یرح مهرالن،
 .ندارم یاپشتوانه چیه من
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 آهن شههم که دیریبگ نظر در را عیوس یصحرا کی شما که است نیا امروز  یایدن در انسان یبرا دارم من که یهیتشب
 خشک شهمه ندارد، وجود ییمعنا چیه یعنی کند؛یم رها قراضه آهن از پر یصحرا نیا وسط را انسان امروز یایدن. است قراضه

 بیتخر عوامل و للع ایدن که دیدانیم خب. است پشتوانهیب کامال قتیحق کی یدارا انسان و است خشونت از پر شهمه و
 پشتوانه چیه نبدو را انسان شما اگر. ببلعند را انسان خواهندیم جهت همه از فراوان عوامل و علل و. است دیشد اریبس کننده

 میندار یفلسف یهابحث به کار است؟ بد نیا حاال است؟ زانیم چه به اشیروح یهابیآس دینیبب د،یکن رها جهان نیا در
 یبسترها لحاظ به که اشم د،یرفت تیواقع دنبال به و دیکرد رها را هانیا و دیرفت ییعملگرا یهابحث سمت به شما که االن .اصال

 باست،یز اریبس نید هک کردند حیتصر کردند،یم ینف را نید قبل سال صد در که ییهاآن خود د،یکن رها را هانیا دیگفت تانیکار
 مباحث اساس بر د؟یبزن را حرف نیا دیبا چرا شما اصال. است جالب نیا و .میندار واقع امر لحاظ به اثباتش یبرا یلیدل ما یول

 آن دیگفت شما اصال د؟یکرد مطرح را نه ای دارد تیواقع نکهیا بحث چرا اصال د،یدیگرو آنها با که را ییهابحث و یشناسمعرفت
 . باستیز اریبس نید. دیبرو ریمس نیا از شما اگر .دیکرد ریس فضاها نیا در دارد؟ ییکارآ یزیچ چه مینیبب و میکن منها را

 کار چه انسان با ما ینید یهاآموزه و اتیروا در دینیبب شما ندارم، یکار را اشیکنندگاثبات یهابحث اصال االن
 که یگناه نیخرآ ،یدیناام که دیگویم مثال. کندیم مطرح را نرود دست از انسان دیام نکهیا یبرا هاتالش نیآخر کنند؟یم

 ستد از را زیچ همه اگر شما یعنی است؟ سازنده چقدر نکته نیا .است نیهم کند دچارش را انسان طان،یش که است ممکن
 نید یاخالق یهابحث در که ییهامقوله شما. است بزرگ گناه کی خودش یدیناام. دیباش داشته را دیام ی مسئله دیبا دیبده

 یاریبس در( دیکن کار یانسان علوم در دیتواهیم شما حاال) کندیم تأمل انسان هرچه ن،ید احکام یحت یها بحث در. دارد وجود
 .است العاده فوق ینید یهامولفه واقعا دنیکیم احساس د،یکن حرکت یاجتماع علوم ی هیزاو از اگر شما نید یهاآموزه از

 یهابحث و انهیشناروان یهاپشتوانه لحاظ به دییایب شما م،یدار یاحکام مجموعه رودیم ایدن از کا یکس به راجعا م مثال 
 بعد د،یبپوشان کفن د،یبدار محترم را او است، رفته ایدن از یکس خب دیگویم اسالم .دیکن یریگیپ را مسئله نیا یشناختجامعه

 نیا ییاجاه در یگهگاه من. دیکن ادی را او و دیبرو جمعه شب هر بعد و کنند دفن یمشخص یجا کی را او و شود جمع افراد
 هاوندیپ آن و یشناختروان و یاجتماع یهاجنبه نیا انسان یوقت م،یبگو مفصل را آن ستین فرصت هم االن و کردم ارائه ار بحث

 یشناختروان وائدف است فراوان بس از یعنی زهایچ نیا به دهندیم لیتقل را قتیحق نیا تمام اشتباه به هایبعض کند،یم نگاه را
 در که است نیهم معجزه اصال. هست خودش یجا سر شیملکوت مسائل آن. دارد وجود مسئله نیا در که یشناختجامعه و

 که دیکن رضف اصال م،یندار یکار یباطن یهاهیال آن به اصال د،یکن یبررس منظر نیا از یحت شما .است کامل ها هیال تمام
 فقط و تسین یشناس غرب ما بحث ساخته، ما یبرا غرب که ییایدن در االن .دیکن سهیمقا شما م،یندار فضاها آن به یمانیا
 وندیپ نیا. دندار وجود یوندیپ چیه و ندارد یارزش چیه هم زنده مادر و پدر چ،یه که است مرده که یکس بزنم، مثال خواهمیم

 عیضا دارند هم را بود هاازدواج در شوهر و زن عنوان به که ییهاپشتوانه یحت. هاپشتوانه از شدن یخال یعنی نداشتن، دوجو
 .معنا تمام به تنها یتنها آدِم  کی یعنی. کنندیم
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 که است ابن اردد وجود که ییهاآرامش از یاریبس دیانشسته نجایا اگر االن. خانواده یفضا در دییآیم شما یوقت یول
 کی کم دست .دارند دوست را شما یاعده که دیهست متوجه شهیهم یعنی. دیکنیم خانواده در ییهاپشتوانه کی احساس شما
 را شانیهاییدارا آن از یاریبس هستند حاضر. دارند دوست کامال را شما خودخواهانه عوامل خاطر به نه را شما که هستند عده

 ندارند، توجه هایبعض کنمیم نگاه را یاسالم احکام یوقت یگهگاه من !است مهم یلیخ .کنند حفظ را شما که بدهند دست از
 یهازاتمجا از یاریبس د،یریبگ حجاب مسئله از شما. است خانواده مسئله است ستادهیا آخر تا نید که مهم ارکان از یکی

 د،یکن توجه حاال. است حساس العاده فوق خانواده به راجع اسالم که است نیا مهمش لیتحل کی هست، اسالم در که ینیسنگ
 ییزهایچ یحت د،متعد یفضاها نیا در دیکن نگاه را هابحث همه احکامش، نیا اخالقش، آن د،یکن نگاه را ابعاد آن با نید نیا

 نیب ارتباط ماسال چطور د،یکن توجه را وفات بحث سر مثال م،یکنیم یبررس یوقت نشده، آن به یتوجه چندان کندیم فکر آدم که
 را او دائما ،کند منتقل را او اتیخلق چطور بدهد، شخص نیا به یآرامش کی کندیم یسع چطور و کندیم برقرار وندیپ هانسل

 . کندیم ها گذشته متوجه

 .دیدهب انجام خوب کار مرگشان از بعد دییایدرب نیوالد عاق از دیخواهیم و است نیوالد عاق یکس دیکن فرض مثال
 یکس مثال !کند؟یم توجه ابعاد تمام به چقدر و است سازنده چقدر. دیکن نگاه منظر نیا از شما را الصالحات اتیباق بحث مثال

 دیکن وجهت یکم اگر. بخوانند نماز شیبرا دیدهیم پول است، مرده که یکس کی دییگویم که است یدنیخر نماز مگر دیگویم
 تیخاصیب او یبرا که خواندیم را قرآن و نماز که یکس آن هم. دارد یمعنو ،یاقتصاد لحاظ به متعدد ابعاد چقدر که دینیبیم
 است حاضر یکس کی شود،یم برقرار وندهایپ نکهیا بر افزون شود،یم میترم او یبرا دارد یماد یها جنبه نکهیا بر افزون. ستین

 لحاظ به ،یعاجتما لحاظ به ،یاخالق لحاظ به م،یکن نگاه را وندهایپ نیا کند، روزه و نماز یبرا نهیهز پدرش یبرا مثال که
 .هانیا امثال و یاقتصاد

 یفضا نیا یوقت شما یول دارد یگرید داستان اثبات، یمعن به استدالل که است درست. است استدالل خودش هانیا
 شیخدا تشهو باشد، شیخدا پول باشد؛ داشته متعدد یخداها انسان کی کردم، عرض که یاهیآ آن مثل دیکنیم نگاه را نید

 دیکنیم ار همه تیرعا باش، خدا متوجه فقط دییگویم شما وقت یول .پاره تکه ِت یشخص کی شودیم. ..و سییر آن باشد،
 دارد، وجود درون در که ییهایدگیپاش و هایدگرگون ها،ینگران از یاریبس یعنی. دیآ دیپد یتیشخص انسجام کی تا شده موجب

 ارد،د محبت که است ییجا نگران هم آن کجا؟ هم آن و جاست کی نگران فقط انسان. واحد قتیحق کی به شودیم لیتبد همه
 .ریمس نیا در است ییاستداللها هانیا خود. است یمهم ی نکته یلیخ بخشد،یم زود را انسان گناه هست، مهربان

 شما اگر یول نبوت اثبات! برند؟یم کار به چه یبرا غالبا را اعجاز بحث. اعجاز بحث مثال. کنم باز گری یفضا کی من
 دهدیم رادانجام یکار کی دارد نیا که دینیبیم دیدار را یتیشخص کی شما یعنی. هست هم خداوند خود اثبات یبرا دیکن توجه

 کی ست،ین فعل آن فقط اعجاز چون شد وارد آن به راجع مستقال را اعجاز بحث دیبا حاال [.عاجزند انجامش از گرانید] که
 که ستین نیا فقط یعنی. کرد بحث مستقل خودش یجا در دیبا و است مهم بحث نیا. دارد وجود هم یرامونیپ قرائن مجموعه
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 بحث خود .است گرید عالم به وصل نیا که دهدیم نشان طیشرا مجموعه آورد،یم سمت نیا به و کندیم جا به جا را کوه نیا
 . باشد یتعال یبار اثبات و متعال خداوند به مانیا و خداوند با ارتباط راه تواندیم نیا خود ا،یانب و ایاول اعجاز

 نید خود اصال. متعال خداوند به گروندگان از یاریبس یعلم و یانسان ،یاخالق عظمت دهم؛ میتعم یکم را نیا من
 نید یهامولفه جیترو موجب خودش نیا باشند، اسوه خودشان اگر نید مبلغان که دیگویم کندیم بحث نید مبلغان به راجع

 م،یگویم ارمد اول راه عنوان به که ینکات نیا و دارم االن که یضیعرا و هانیا یعنی. هست هم نیا برعکس چنانچه شود،یم
 نجایهم من. کندیم عمل گسترده نحو به یول ستین میکن اثبات را واقع میخواهیم یم که آنطور یفلسف یبرهان استدالل گرچه

 است یقیقتح بلکه و ستین یدیتقل اعتقادات که مییگویم اعتقادات بحث در ما خب. یدیتقل ماِن یا بحث که کنم بحث را نیا
 .است یدیتقل احکام ی حوزه در و

 اشد،ب یقیتحق دیتقل اگر دیتقل بحث. است درست امام حضرت حرف من نظر به و ندارد قبول را حرف نیا امام حضرت
 را اعماق آن و یفلسف نیسنگ یهااستدالل آن توانندیم کجا متعارف نحو به افراد از یاریبس خب. گذاردیم اثر جاها همه در

 مثال. ارندد یالتفات کی بعد و کنندیم مالحظه را شانیا یها دقت و ییطباطبا عالمه تیشخص با ما برخورد یول شوند؟ متوجه
. دارد قرار متعال دخداون با نسبت در تیعبود ی قله در شانیا و دهندیم نشان را شانیا ر،یمس نیا در واردند که یافراد نندیبیم
 اند؟دهیرس قیتحق به خودشان مگر هستند، خدا منکر که یکسان. هست هم طرف آن از چنانچه. کنندیم نگاه را مالصدرا مثال ای

 د،یکن نگاه دیگویم مثال. است نطوریهم هم فضا نیا در !نه دیگویم او است، کرده کار همه آن که لسوفیف آن ندیگویم مثال
 گفتم که یخوف همان هایبرخ یبرا. است متعال پروردگار به متعبد شانیا ق،یدق مباحث همه نیا و عظمت نیا با تیشخص نیا

 . آوردیم دیپد را

 کی خ،یتار طول در فاخر و فرزانه واقعا یهوانسان و یاخالق هم و یانسان هم میعظ یهاتیشخص نیا با هایبعض مثال
 متعال خداوند به گروندگان ی حوزه در خیتار طول در شما یعنی. باشند داشته اعتقاد خدا به که نبودند پا و سر یب و یعاد افراد

 خوف نفوس از یبعض یبرا .کنندیم مطرح را بحث نیا دادند که ابدییم را افراد نیتریانسان د،یابییم را افراد نیفاخرتر شهیهم
 مسئله. کندیم جادیا نیقی کامال نفوس از یبعض یبرا و کندیم جادیا یحد گمان و لیتما نفوس از یبعض یبرا کند،یم جادیا

 از یلیخ به ازین. شودیم خدا به معتقد کند تماشا را نیرالمومنیام اگر مثال. الله اتیآ شوندیم افراد نیا خود لذا. است تمام
 .بدهد سوق متعال خداوند طرف به را انسان تواندیم که است یفراوان یهاراه هانیا. ستین اصال زهایچ

 های کشف و شهودراه
 شهود و کشف یهاراه کنم، عرض خواهمیم نجایا من که یگرید یهاراه از یکی. کنم عرض نجایا در گرید زیچ کی من

 افراد از یکی شیپ رفت یکس کی. آوردم متفرق یهاراه نیهم در را نیا. اوردمین قیطر چند نیا در را نیا من چون. است عرفا و
 کی کنند،یم صحبت ندیگویم ثیحد هاآن با فرشتگان یعنی هستند، محدثه افراد از یبعض که کرد مطرح بحث معرفت، اهل
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 که دینیبب بده، من به قتیحق به و مردانه را دستت شما شود؟ینم چرا گفت شود؟یم یزیچ نیچن هم االک که گفت یکس
 دیپد خودش به اعتقاد یبرا ترآسان یهاراه متعال خداوند. است سخت اریبس. است یسخت رله خب. است باز راه و شودیم

  راه، کی نیا. شودیم و است باز راه یول است یسخت راه. است آورده

 راه تواتر نقل کشف از حقایق برتر
 به یلیخهم االن و است یجالب راه یلیخ و کرد مطرح قااشر خیش را نیا که کنم عرض خواهمیم من که گرید راه کی

 قیحقا از شفک نقِل  ِی تواتر یفضا بر هیتک واقع در است، شده دایپ آن به یادیز التیتما هم غرب در یحت و کنندیم هیتک آن
 در مختلف، یهاملت در میدار را یفراوان افراد یول میستین شهود و کشف اهل خودمان ما مثال فرض بر دیکن نگاه. برتر

  .کنندیم گزارش زیچ کی از دارند همه هانیا و. اندرفته را راه نیا هانیا که متعدد یهازمان در متعدد، یهافرهنگ

 تواترِ  ِق یطر زا ما. است متواترات است، آور نیقی که ییزهایچ از یکی. نه ای دیکرد توجه یمنطق یهابحث در دانمینم
 مثال. ردک بحث آن به راجع و کرد لحاظ مستقل راه کی شدیم اصال و است یعال یلیخ راه کی نیا. میکنیم نیقی کشف، نقِل 

 با و باشد آزاد و بدن از مرسل قِت یحق کی. باشد بدن از ریغ انسان نکهیا مثال! دارد؟ معنا اصال بیرجت روح ایآ میکنیم بحث ما
 نیبهتر از یکی یول .است شده مطرح یفراوان یفلسف یاستداللها است؟ ممکن یزیچ نیچن .باشد هرجا در ییهرجا به التفات

. دهدینم توطئه احتمال دهد،ینم کذب احتمال کند،یم مشاهده را هاگزارش نیا یوقت انسان که یفراوان افراد که است نیا کارها
 بیفر را ما خواهندیم و کنندیم نقل نفر کی از دارند همه ای کردند، هم دست به دست ها نیا مییگویم که است یوقت کی

 و دیروب میقد یها زمان در کشف اهل یعرفا مثال دنبال به امش .شهود و کشف قیطر از متعال خداوند بحث همان در .دهند
 ت،یهودی ت،یحیسم انیاد د،یکن جستجو. دیبرو متعدد انیاد در مثال ای. دیجد دوره در دییایب بعد و متوسط دوره در  ییایب بعد

. اندکرده دیتول را هاشادیاوپان و وداها که ییآنها مثال. ستین جالب ادیز انیاد کلمه از استفاده البته ،یشرق انیاد یحت ای اسالم
 که یوقت. هست عالم نیا در مقدس و ناب مطلِق  قِت یحق کی که ندیگویم شانهمه د،یکنیم یبررس که ها نیا همه در شما

 ست،ین یکم زیچ هانیا. کنندیم مطرح نگونهیا گزارش کی دارند همه م،یستین که خدا اسم دنبال که ما د،یکنیم قیتحق خوب
 مهم اریبس نیا. ردمآو متفرقه یهاراه نیا لیذ من آوردم،یم مستقل راه کی عنوان به را راه نیا کاش اصال یعنی. است مهم یلیخ

 . است

 کی یعنی. ستین سلوک راه در بغرنج یلیخ ی تجربه کی بدن خلع نیا و نفس تجرد اصال نفس، تجرد اثبات در مثال
 نیا شما یوقت. رسندیم آن به یانیم به کینزد بایتقر مراحل کی در هستند، سلوک دنبال که یافراد بایتقر که است یاتجربه
 مستندها نوشتند، هاکتاب .است شده بیتعق یلیخ حبتیمس یایدن در مرگ، از قبل یها تجربه مثال. دیکنیم درک را فضاها

 به را ما ستقراا بحث دیینگو تواتر، نام به میدار منطق پشتوانه کی ما چون یول دادند انجام یآمار کامال قیتحق کی و ساختند،
  .ستین بردار شک چیه که رسدیم یحد به یعنی دارد، یمنطق یفن یهابحث و دارد تواتر از جدا یبحث استقرا رساند،ینم نیقی
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 یاریبس نستندتوا کم دست که را یافراد نیا است، بیعج و کنندیم گزارش دارند ها نیا همه مرگ از قبل یهاتجربه نیا
 را یاشخاص ،دمید را یینورها آمده، شیپ ییهاحرف کردم،یم مسافرت داشتم من آنجا و هست ییخبرها که گفتند هانیا از

 کی که دهدیم نشان نیا. است گرفته صورت ایدن تمام در نیا. است گرفته صورت ییگفتگوها و هاصحبت کردم، مشاهده
 میدارن یکار را ها نیا و بالجمله و ها یکارزهیر مییگوینم. هست یقتیحق کی از یحاک الجمله یف کم دست! هست یخبر

 نیا هم یتعال و سبحانه حق بحث در. است مسئله نیا بر یروشن اریبس لیدل کی خودش نیا !هست یخبر الجمله یف یول
 .دارد هم قیتحق و یریگیپ یجا مسئله

 نیا به جعرا کنند دایپ یماد لیدال که بودند نیا دنبالخواندم  موضوع نیهم با رابطه در قیتحق کی لیتحل در سؤال:
 است افتاده اتفاق مغزشان در یخاص ترشحات کی مثال ،دشدن حالت نیا دچار هسانی کک گفتند و مرگ از قبل شهود و کشف

 .بودند داده انجام را کار نیا یمصنوع صورت به و

 یاکدهدانش کی هم تهران در که کنند،یم کار یشناخت علوم هک یکس با میدار یمشکل کی ما و هست یبحث کی :استاد
 هینها در ییطباطبا عالمه یاجمله کی رد،یگیم انجام حوزه نیا در یادیز قاتیتحق هم ایدن در کند،یم کار خصوص نیا در

 که یحاتیضتو با چرا؟ دیدانیم. است کرده فصل و حد را نهایا ی همه که است کرده طرحم هم هیبدا در کنمیم فکر که دارند
 به داد لیتقل را قیحقا آن دینبا .دارد یماد مرحله در بروز کی قطعا است، یتجرد قیحقا یبرا که یاتفاقات دادم، کار اول امروز

. کرد بحث ار آن و ستین یماد و دارد تجرد علم دیگویم که یا یفلسف استدالل آن با برگشت دیبا مثال[. یستیز تیفعال] کی
 یحت مثال شما ینعی. ستین معنا نیا مخالف یایاله چیه یعنی. ستین یبحث نیا در دارد، ما بدن در ییهادامنه علم نکهیا ماا

 ددار که یا دهیپد آن با است زمانمه ترشحات آن. شودیم مغز یفضا در یترشحات کی دییگویم شهود و کشف یفضا در
 . دهدینم لیتقل تترشحا نیهم به را یادراک ی دهیپد آن نکهیا. شود یم ادراک

 یدما لحاظ به علم ی دهیپد که داد نشان خوب و یعال یلیخ. دیبخوان را سمیرئال روش و فلسفه اصول بکتا شما
. است ادراک بروز آن! نه. است ادراک نهما نیا م،یکرد احساس مغز در یرییتغ ما اگر شودیم احساس نیا .ستین ریپذهیتوج
. ندارد یبدن و یماد ی مرحله که ستین معنا به یول است یروان و یروح ی دهیپد کی دنیخند مثال یمصنوع نحو به اگر شما

 ما اگر .دندار یماد بروز که ستین نیا شیمعنا اما است خورده گره نفس ی حوزه بد یعنی. است یادراک قتیحق کی کردن هیگر
. افتدیم اتفاق زمغ در دارد قطعا. دهدیم انجام دارد ژهیو حرکات کی ما دهان و لب مثال و میخندیم میدار مثال که میکرد کشف

 یهالیتحل با د،باش هرچه ای باشد هاالکترون انتقال سنخ از چه باشد، ترشح سنخ از چه حاال که. هست یاژهیو ترشحات قطعا
 دقت اگر ترها،یباطن یهاهیال یمعنا به نه تریباطن شود، تریباطن اگر دینیبیم که یترشحات مثال چون. دارد وجود که یمختلف

 ندیگویم راچ ست؟یچ علم تجرد در فالسفه استدالل مینیبب دیبا ما .افتدیم نجایا در دارد یگرید اتفاق کی است ممکن دیکن
 .است مهم نیا! است؟ یماد ریغ یقتیحق علم
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 یحت من ،یینها قاتیتحق در ما ولو. است مهم چون میبگو شما به هم گرید زیچ کی د،یباش داشته توجه را نکته کی نیا
 ی دهنده نساما که دارد یزیچ کی ماده عالم نیهم که میبرس تینها در م،یبگو خواهمیم هم متعال خداوند ی درباره را نیا

 که دارد یژگیو کی مثال فرض بر او که دیکن ثابت را ها نیا دیبا. است ریتغیال و ثابت او که دیکن اثبات دیبا. هاست نیا ی همه
 دییایب شما مثال .اندکرده تامل یلیخ ها نیا ی درباره .ستین مهم یلیخ نیا .[کندیم تیریمد و کنترل] را ها یدگیچیپ نیا تمام
 اسم سر باشد. دارد را هایژگیو نیا که دارد وجود ماده عالم از یا طبقه کی دییبگو. ندارد اشکال د،یکن طبقه طبقه را ماده عالم

 یژگیو دسته کی ما ندیگویم حکما چون شود، اثبات واقعا اگر. میبگو خواهمیم را ها نیا از باالتر من یحت. میدارن دعوا ها
 به اگر .شودینم ندیگویم فالسفه .دیآورد دست به فرضا را نیا شما. است الزم یهست نظام یبرا ها یژگیو نیا که میدار ییها

 پس. ستین سما سر بر دعوا. باهم میندار یمشکل و شد تمام دارد، را هایژگیو نیا که است ماده عالم از یبخش که دیآورد دست
 دیکرد عمل نجایا در چههر یول است نطوریا ماده عالم از هیال نیا د،یدار ماده عالم از ییهاهیال شما یعنی. دارد وجود مسائل نیا

 خارج امتداد ساحت زا را ما که دارد ییها یژگیو تر یباطن یهاهیال آن ندیگویم فالسفه .دارد تر یباطن یهاهیال در یریتاث
 . کندیم

 ما چون میوگیم که را ها نیا .شود ینم ها نیا و ماده عدم و ماده از یتصور شودیم انجام که ییها بحث نیا در اصال
 از یسر کی اب .هستند دهیعق نیا بر رانیا در که یکسان نه، هم صاحب حاال. هستند هانیا صاحب که یکسان با میکرد برخورد

 ای دارد امتداد ینرژا ایآ مییگویم مثال .ندارم آنها با یکار که است یفلسف سواالت یکسری نهایا دنگفتیم میکرد مباحثه که نهایا
 یانرژ اصال ایآ و یانرژ و ماده ندیگویم نهایا .است یفلسف پرسش کی نیا. ام نکرده فکر نطوریا حال به تا اصال من دیگویم نه؟

 هیشب یزیچ که گرفت نظر در شودینم اگر شود؟ینم ای گرفت نظر در عمق و عرض و طول شیبرا توانیم یعنی ندارد؟ ای دارد امتداد
 .شودیم میدار مجردات در آنچه

 دیگویم و است کرده قیتحق موضوع نیهم به راجعالیزابت کوبلر راس  نام به هست ییکایآمر پزشکروان کی سؤال:
 مرگ از پس یزندگ وجود هم و روح وجود هم ثابت کرده را مرگ یهاتجربه وجود هم یعلم یها روش ی همه با توانستم  من

 حیتوض را ها نیا همه که چرخ زندگی نام به هست یکتاب کی خب و است مرده ۲۰۰۴ درکند. همه این ها را اثبات می یعنی. را
و این که  میدهب لیتقل نسینوروسا به ما که است مخالف هم او اتفاقا. است کرده اثبات را هانیا ی همه چطور که است داده

 ما هک است نیا خاطر به نیا دیگویم. میبده لیتقل مغز ترشحات و نسینوروسا به را مرگ به کینزد یها تجربهبخواهیم 
 یزندگ که کندیم صحبت مفصل نجایا در بعد. کندیم جادیا تیمسئول مانیبرا چون میریبپذ را مرگ از پس یزندگ میخواهینم

 .باشد داشته وجود تواندیم همه نهایا و مرگ از پس

 ندیگویم یوقت چون داده؟ حیتوض اساس نیا بر باشد؟ داشته وجود تواندیم یماد تحوالت و رییتغ اساس بر :استاد
 اثبات را نکته نیا واقعا اگر م،یدار علم از ما که یا یتلق یمعنا اون با ست؟یچ یعلم از منظورشان که کندیم شک آدم یعلم
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 قاتیتحق آن فرض بر اگر اما کرد یگذار هیسرما آن به راجع شودیم و است جالب و خوب یلیخ یتجرب لحاظ به باشد، کرده
 .دیمو عنوان به ستین یبد انیب. میندار فضاها آن با یکار ما نشود، ای شود درست

 و میبده لیتقل شودیم که یترشحات به دینبا که دیگفت گفتند، خانم آن که یسوال ی درباره که یشیفرما نیا استاد سؤال:
 بدون میبرس یافک لیدل کی به میتوانیم ما ماده عالم نیهم در دیگفت که ستین شما یقبل شیفرما با تناقض در نیا. است باالتر

 عالم نیا مییگویم م،یکن نییتب میتوانیم خوب ما که ییجاها در شودیم احساس. میده ارجاع باالتر عالم به میبخواه نکهیا
...  و هورمون ترشح به اگر د،یآیم انیم به امثالهم و روح مثل یمسائل و شودیم یگردن رگ که ییجاها در اما است یکاف ماده

 .دارد باالتر عالم به یارجاع حتما و ستین نیا نه که میکنیم ینف را نیا عیسر ما کنند، استناد بخواهند

 مطالعات نخس از است، باطن جنس از روح چون میگویم. یقبل بحث به دادم ارجاع من قبل بحث در باز اتفاقا نه :استاد
 دییگویم یوقت شما چون میگویم. کردم مطرح را بحث نیا بحث همان مطابق من اتفاقا. کرد قبولش ای ینف شودینم یماد

 از قبل که دینک قاتیتحق دیتوانیم کردم عرض د،یدار را ترشح نیا ماده عالم یها هیال در شما. ماده عالم نیا باطن یعنی روح
 مییگویم شد؟ ترشح نیا چرا مثال که دیببر یپ را ماده عالم یها بحث نطوریهم و دیباش داشته یگرید زیچ است ممکن ترشح
 .افتاد زیچ فالن با ما چشم چون

 اما است، یروح اعمال ها نیا کردن، هیگر و دنیخند مییگویم که ماست یتلق یکی. میدار یتلق دو نجایا در ما سؤال:
 ....و است هورمون نیا ترشح دنیخند ندیگویم مثال ها ستیالیماتر

 .کرد اثبات ای ینف دیبا را آنها. میکنیم روح اثبات آن با که یا ادله همان به میگردیبرم پس. ندارد اشکال :استاد

 .رفت دیبا هیپا از یعنی سؤال:

 نیا میخندیم یوقت دییگویم شما مثال یماد قاتیتحق در. کرد انکار را آن یماد قاتیتحق با شودینم یعنی بله :استاد
 کشف هنوز شما که هست زهایچ از یلیخ. افتدیم اتفاق ماده در تحوالت. ستمین منکرش که من. افتدیم اتفاق ما در تحوالت

 .کردم عرض را یبعد ی نکته ها بحث همان بر یتنبم. ستین دیگفت که یبرداشت آن اصال اتفاقا نه. دینکرد هم

 اتفاق هاده که شود باعث ن،یسروتون شیافزا مثال واحد عمل کی که است ممکن یدانیم قاتیتحق در استاد سؤال:
 میتوانینم ما دیگویم کا کنندیم بحث همبن سر ینورولوژ خود در یحت یعنی. مختلف اتفاقات...  لذت، دن،یخند مثل فتد،یب

 مطابقت یرفتار عمل ها ده با مغز در واحد عمل کی است ممکن. نقطه نیا یبرا هیناح نیا مییبگو و میکن یساختار را مغز
شود از طرفی هم یک نظریه هست به اسم نظریه است که ده ها رفتار انجام می نوروترانسمیتر کی شیافزا  مثال. باشد هتداش

ای شبیه حرف فالسفه البته نه صد درصد؛ که یعنی مغز واسطه یعنی. ستین شتریب واسطه کی مغز که دیگو یمساز که میدان شکل
 به االنگیرد منتها این فقط وسیله انجام آن است. حتی بعضی از نورولوژیست ها است که از بیرون و یک جای دیگر دستور می
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 که است نیا مخالف علمه فلسف کامال ساز به همین موضوع پی بردند وهولوگرافیک، میدان شکل مثل ییهاهینظر با دند،یرس آن
 .کند نییتب را زیچ همه خواهدیم نسینوروسا

 مکنم مغز در تحول کی که دیکرد مطرح که بحث همان مثال. دیباش مراقب یول است خوب یلیخ ناشاتتیفرما :استاد
 اساس بر نیا م،یدار نگهت دس باال در دیبا را فلسفه مییگویم شهیهم چون. دیباش مراقب کند، یبانیپشت را دهیپد نیچند است
 اساس بر .میا اوردهین دستش به هنوز ما و است ختهیر هم در متعدد عامل نیچند حتما آنجا یعنی. ستین درست الواحد قاعده
 .باشد آنجا در متعدد عوامل دیبا حتما ندارد، معنا یزیچ نیچن الواحد قاعده

 .است دهیچیپ یلیخ مغز سؤال:

 دیتول را هم عرض در ی دهیپد نیچند تواندینم عامل کی نیا باشد، عامل کی اگر دیگویم یعقل قاعده نیا :استاد
 .دارد وجود ءیش آن در دهیچیپ نحو به متعدد عوامل ای کند،یم عمل یطول نحو به ای. کند

 .باشد حد از شیب یدگیپبچ تواندیم سؤال:

 دارد ادامه وزهن ماده عالم یفضا در قیتحق ریمس که دهدیم نشان ما به یعقل نحو به نکته نیا یول ندارد اشکال :استاد
 .دیرس هم قتریدق یزهایچ کی به فضا آن در شود یم

 انسبح خداوند مخالف که یکسان د،یکن نگاه شما. دارد یعیوس فیط کی کردم عرض که نخست راه عنوان به نیا پس
 یبرا دارند هم لاستدال که یکسان یحت. کنند بیتخر را فضاها نیا که هستند نیا دنبال دائما کنند،یم انکار ال او یعنی هستند،

 هنر، در اج همه یوقت. دارد خدا به اعتقاد یکس مثال. کندیم مسئله نیا از دیشد یها یبانیپشت ها بحث نجوریا خدا اثبات
 قیتشو جماعت زنما چرا لذا. شودیم ترمحکم نیا کند،یم دیتاک را معنا نیا جا همه در و ندیبیم را یاله یها جلوه ساختمان،

 شود؟یم

 .شودیم تیتقو او مانیا هستند، مومن همه که کندیم احساس یمانیا یفضا در را خودش انسان یوقت چون

 هم ستداللا و برهان ولو دهند، قرار فشار تحت یفضا در را انسان و باشند خدا منکر همه که باشد ییجا در انسان اگر
 در که ینیمخالف هچنانچ میکن استفاده هم میکرد االن که ییهابحث و شواهد نیا از دیبا مانیا تیتثب ریمس در ما. باشد داشته

 را ها بحث آن و شوتدینم متوجه را برهان بحث اصال ها یلیخ. ستین برهان بحث فقط و کنندیم یسع کنندیم کار فضا نیا
 که را یراداف مثال کنند؟ خراب را یمانیا یهاتیشخص که کنندیم تالش چقدر. نیقرا و شواهد آن. کنند بیتخر خواهندیم

 یمانیا یضاف ی هیما و عامل او دانندیم چراکه کنند استخراج شیزندگ از را یمنف ینقطه کی گردندیم دائما شدند، شاخص
 .شود یتلق تواندیم یاریبس
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 یتعال یبار اثبات یبرا یمتفرق یهاراه م،یکرد اشاره و میکرد مطرح خداوند اثبات ی ادله عنوان با که را یراه نیاول پس
 .میداد قرار اول راه عنوان به را همه که بود

 راه فطرت
 ثبح کی. شوم فطرت بحث وارد مفصل خواهمینم االن من. شودیم یمعرف فطرت عنوان به که است یزیچ دوم، راه

 تهگذش یها زمان در ما بزرگ یحکما و فالسفه انیم در که نیا کنم عرض بخواهم که یا اشاره کی فقط یول است یمفصل
. آمده شیپ ریاخ یها دوره در مسئله نیا. نداشت وجود مستقل راه کی عنوان به فطرت از یبحث ما، نیمحقق و نیمفسر یحت

 ،یالیخ راه بک ،یحس راه کی شناخت یبرا گفتندیم مثال یعنی. معرفت گرید طرق عرض در یراه عنوان به فطرت راه یعنی
 جودو زیچ کی نداشتن ای داشتن قتیحق آوردن دست به یبرا طرق نیا. میدار یعقل راه کی و یکشف راه کی ،یوهم راه کی

 و خلقت. قتخل یعنی فطرت چون بود ها همان فطرت از آنها یتلق. نبود مطرح آنها میقس و لیبد راه کی عنوان به فطرت. دارد
 را خودش مدنظر قیحقا تواندیم یعقل ،یکشف ،یوهم ،یالیخ ،یحس راه قیطر از نکهیا یعنی. است نگونهیا انسان فطرت

 .بشناسد

 یهگاهگ. است کرده توجه فطرت بحث به ادیز یلیخ دیفرمایم ،یمطهر دیهش آثار در مثال متاخر، یها دوره در اما
 حاد رد فطرت مسئله که یافراد هستند االن مثل ییهادوره در مثال ای. است فطرت لسوِف یف یمطهر دیشه ندیگویم یبعض اصال
 چه و ستیچ شیابیارز مالک خب است، نگونهیا فطرت ندیگویم مثال .نمیبیم ابهام کارشان در اغلب من. اند کرده

 داده مباحث نیا در فطرت به راجع که را ییرهایتقر از یاریبس لذا د؟یکن مطرح دیخواهیم را یمباحث چه د؟ییبگو دیخواهیم
 یهارفح یکسان دارد احتمال را، مسئله نیا دیکن قیتحق هم شما کنم،یم عرض را کردم برداشت خودم که یزیچ من شود،یم

 ندارد را یدانش زمال ی پشتوانه آن تنها نه کنند،یم طرح مسئله نیا در که ییها بحث از یاریبس. باشند داشته نهیزم نیا در یخوب
 نشان را اخد ما فطرت نکهیا ،یفطر ِی خداشناس ی مسئله سر بر مثال چطور؟. کندیم خرابتر هم را ها کار اوقات یگاه بلکه

 باشد، آشنا غرب یشناسمعرفت مباحث با مقدار کی یکس اگر نظرم به که هست یا گونه به رهایتقر اوقات از یگاه دهد،یم
 .شودیم بزرگ ِی رهزن کی دچار

 تا دو دو میکن فکر که میا شده ساخته نگونهیا ما ندیگویم مثال اند کرده مطرح را مباحث نیا هم گرید فراوان مباحث در
. کنندیم مطرح را هانیا همه. نباشد هم و باشد هم یزیچ کی شودینم که میکن فکر که میشد ساخته نگونهیا ما. است چهارتا را
 ساخته نگونهیا ما م،یبزن متعال خداوند باب در میبخواه اگر را حرف نیهم. باشد یهست نظام بر حاکم یواقع امر کی نکهیا نه

 میخواه دایپ یشناختمعرفت یفضا در ینیسنگ مشکالِت  م،یکن یمعرف نزوریا را فطرت اگر م،یباش داشته باور را خدا که میشد
 گرید جور مسئله و اندشده خلق گرید شکل کی موجودات و میفهمیم میدار نگونهیا ما نکند که دیگویم یکس کی یعنی. کرد
 نظرم به شکل نیا به فطرت مسئله طرح لذا و. کندیم اقتضا دارد نگونهیا ما یدرون یها ستمیس. ستین تیواقع از یحاک و بود

 نیا هست، ما بزرگان کلمات ودر است کرده استفاده آن از یلیخ امام حضرت که دارد وجود یمدل کی. باشد زابیآس تواندیم
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 مطرح را فطرت راه اگر، ما پس. کنم عرض را نیا خواهمیم من. است یجالب راه نیا و استیعقل استدالل و فطرت نیب راه کی
  ست؟یچ آن و کرد یط را مسئله توانیم و است قبول قابل نطوریا کند،یم مطرح امام حضرت یسبک به م،یکرد

 یمناسب اسخپ مینیبیم م،یکنیم دقت ما که یوقت بعد دارد، وجود ما درون در یاقتضائات کی !میبگو مقدمه کی االن من
 قوه خودمان وندر در ما مثال .هست رونیب و درون جهان نیب یهماهنگ یعنی .دارد وجود ما وراء جهان در ما اقتضائات نیا از
 زاتجها نیا ما همه اگر .است شده چشم یحس یاعضا به لیتبد بخشش کی و دارد یمتعدد یها قسمت که .میدار یینایب ی
 هماهنگ یردف خلقت ستمیس یعنی. است برقرار توازن نیا و خوردیم هم به ستمیس اصال نبود، نور خارج در یول میداشتیم را
 پاسخ رونیب عالم در مینیبیم م،یکنیم یگرسنگ احساس درون در ما .است حاکم رونیب که خلقت ستمیس با است متناسب و

 عالم در متناسب خپاس ما، یدرون یهاخواست و التیتما مییبگو که میکن معنا نطوریا را فطرت که اگر. دارد وجود او با متناسب
 کی نیا .شندیندیب ترقیعم دوستان خواهمیم است، یفلسف ما بحث چون کردم عرض که است ییمعنا نیهم نیا. دارد ماوراء

 زانیقی که یاترتو حد در تجربه نحو به ها نیا. دارد را خودش خاص یهابحث که "الوجود یف معطل ال" که دارد یفلسف پشتوانه
 دست او به ینیقی کی شود،یم ادیز انسان یبرا که ها نمونه و میگفت که ها نمونه نیهم مثل .کرد یریگیپ را مسئله شودیم باشد

  .دارد رونیب در مناسب پاسخ شیدرون التیتما که دهدیم

. یابد اتیح به میهست لیمتما درون در ما و است یفطر معاد گفتند. کردند مطرح هم معاد اثبات باب در را بحث نیهم
 یهست جهان رد مناسب پاسخ کی دیبا یعنی .باشد آن در یا نکته دیبا و باشد کتاب و حساب یب دینبا لیتما نیا فلسفط نظر از

 چون لیتما یعنی ققط فطرت از منظور. یاستدالل مهین یعنی باشد نیا یفطر راه از ما منظور اگر .باشد داشته وجود او با مناسب
 رفتن شیپ عقل با. است کردن استدالل با ها انسان فطرت اصال .است یفطر هم استدالل آن یعتی است عام فطرت یمعنا کی

 هانیا همه که کند یکار دیبا که... و الیخ او فطرت از بخش کی. است ییگرا حس و حس انسان فطرت از بخش کی. است
 یدرون یها شیگرا و ها لیتما فطرت از منظور اگر .کندیم ریس فضا نیا در ما یتالشها همه .دهد قرار یتعادل یفضا کی در را

  .است خوب م،یدار یابد اتیح به شیگرا ما. ستین بد و است خوب باشد،

 داشته رونیب در مناسب پاسخ کی دیبا و باشد کتاب و حساب یب تواندینم ها شیگرا نیا که میکن اضافه گرید مقدمه کی
 در بارها را نیا امام حضرت. میکن مطرح یخداشناس باب در و میاوریب را معنا نیا .شد خواهد مطرح هم معاد اثبات پس .باشد

 خدمت ست،ا آمده هم اتیروا و اتیآ در که ما یهابحث در یحت. میدار مطلق قتیحق به شیگرا ما . است کرده مطرح کتابش
 کار یکشت در من داد جواب و ؟یهست کاره چه دندیپرس حضرت بشناسم؟ را خدا چگونه من که گفته السالم هیعل صادق امام

 شده حال  به تا گفتند بله، گفت(ستین خاطرم در قیدق تیروا)  ؟یا شده یکشت طوار حال به تا ایآ دندیپرس امام ای.  کنمیم
 یقتیحق کی متوجه آنجا در گفتند. بله گفت شود؟ قطع زیچ همه از دتیام که یریبگ قرار بغرنج کامال طیشرا کی در که است
  .خداست او گفتند. بله گفت آمده؟ وجود به شما در یشیگرا د؟یا شده
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 آمده بار چند یزیچ کی قرآن اتیآ در .هست هم قرآن اتیآ در که باشد نکته نیا اگر یفطر یخداشناس از منظور دینیبب
 نکهیا محض به شوند،یم من متوجه افتادند مشکالت در یوقت ها انسان دیگویم. نه ای دیکرد نوجه ها تالوت در دانمینم که

 بود شده ضعو سالن نور بود، شده نطوریا بود آمده آقا آن اتفاقا ست؟یچ ها حرف نیا ندیگویم گذاشتند سر پشت را مشکالت
 عمل هنگونیهم اغلب ما .کندیم گزارش یانسان نفس عنوان به متعال راخداوند نیا و. بود شده یجد من ی هیروح مثال و
 مییگویم فتر شیپ خوب میدید اگر هست، تو یبرا کار نیا تمام ایخدا مییگویم م،یده انجام یکار میخواهیم یوقت. میکنیم

 هم گوسفند ادتعد کی. بود چوپان ییخدا ی بنده کی ندیگویم که یداستان آن مثل .دارم ییهااقتیل کی من که شودیم معلوم
 یلیس که دید د،نکر را الزم یهامراقب هم او و آمد یباران دفعه کی که دادیم شانیچرا صحرا در داشت و او دست بودند داده
 و رختد آن یباال رفت دشوخ که بود یدرخت کی کند؟ کار چه را گوسفند همه نیا شود،یم اضافه دارد آب و دیآیم دارد

 خدا ،است نذر نجایا در کار نیبهتر گفت خود شیپ. است گوسفند تا صدیس ست،یدو صد، نیا نگران یول داد نجات را خودش
 لیس گفت، را نیا تا .کنمیم یقربان تو راه در را آن یتاپنجاه مثال کردند، دایپ نجات من گوسفندان نیا اگر که کنمیم نذر من
 به سفندانگو نیا از که ییهاکشک کسالی من کردند، دایپ نجات اگر گفت. کردم یبد نذر عجب گفت بعد. آمد تر نییپا یکم

 دیتول امسال هانیا که ییهاپشم همه پس گفت بعد. شد کم لیس یمقدار باز. کنمیم خرج خدا راه در را همه د،یآیم دست
 هارفح نیا ؟یپشم چه ؟یکشک چه گفت و رفت نییپا چوپان و کرد فروکش لیس هم آن بعد و دهمیم خدا راه در را کنندیم

  .آمده آنجا از مثل نیا ست؟یچ

 بچه نندیبیم که بعد. هست تو مال زمیچ همه رضا امام ای مییگویم میشو مشکل دچار یوقت. میهست نطوریهم هم ما
 مانیگرفتار یوقت یول میکردیم توجه سمت آن به م،یبود گرفتار که زمان آن. بود هاقرص ریتاث نکهیا مثل ندیگویم شده، وبخ

 ما که است نیا یبرا همه ها نیا.... اوست، کردن یرو ادهیپ خاطر به نکند است، داده را دوا فالن یفالن مییگویم شد، برطرف
 ستمیس نیا همه نباط از که ستین نیا مخالف االن. باشد داشته یماد یفضا تواندیم کامال نیا یعنی. میندار توجه را هاهیال

  .میدار مطلق قتیحق به شیگرا ما که است نیا فطرت راه ک. یرودیم شیپ و شودیم تیهدا دارد

 ...توانیم برداشت بکنیممعرفت می و فطرت از که دیفرمود که ییهااستدالل سؤال:

 شاتیگرا نیا و هست ما درون در شاتیگرا نیا مییگویم یوقت ما دینیبب که گفتم. بود الوجود یف لیالتعط بحث آن :استاد
 ی تجربه م،یآوریم دست به یتجرب نحو به یوقت کی ست؟ین حساب یب مییگویم را شاتیگرا نیا چرا ست،ین حسابیب

 هرچه ستین حسابیب که میکنیم نیقی جیتدر به ما یعنی کنم،یم عرض دارم یحکم یفضا در و ستین مدنظرم یمعمول
 .لوجودا یف المعطل ی قاعده آن به گرددیبرم که یفلسف یادهایبن نحو به نه؛ وقت کی. دارد تطابق میدید م،یکرد یبررس

 قدرت کی یعنی. میدار مطلق قتیحق به شیگرا ما دارد، امام حضرت که یانیب مثل شد، تیتثب مقدمه نیا نکهیا از بعد
 کشور که ییهاآن که ندیگویم امام حضرت. میدار لیتما که نیهم اصال ای. برسد ما ادیفر به تواندیم مشکالت آن در که یمطلق
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 هانیا همه بر خواهندیم و رندیبگ و کنند فتح هم را گرید کرات خواهندیم باشند داشته توان چنانچه و دارد بروز کنندیم ییگشا
 دارد شیگرا مطلق طرف به. است انسان عتیطب نیا. شوند مسلط خواهندیم هم بعد و قبل زمان بر شانیا قول به و شود مسلط

 آوردن دست به یبرا است یباطن راه کی دنبال او. برسند مطلق به خواهندیم یگرید راه از شوندیم ایدن در زاهد که ییآنها یحت
 . مطلقند قدرت به لیمتما انسانها همه پس !بزرگتر قِت یحق کی

 است طورهمان و ستین استثنا هم نیا. هست شیبرا متناسب یهماهنگ و  متناسب پاسخ کی هاشیگرا همه که میدید ما
 زج یزیچ مطلق علم مطلق، قتیحق خب .باشد داشته وجود  مطلق علم مطلق، قتیحق مطلق، قدرت یهست نظام در دیبا پس

 راه اگر .میگردیم دنبالش به نجایا در ما که یبحث شودیم دیباش کرده توجه اگر مطلق دییگویم یوقت. ستین متعال خداوند
 ،یعقل ستداللا راه عالوه به فطرت راه کی باشد، یدرون لیتما یمعنا به فطرت اگر. شود داده حیتوض بخواهد سبک نیا به فطرت

 هست یفلسف و یعقل یها راه سوم راه دوم، راه نیا. رساندیم یتعال یبار اثبات بحث در یخوب استدالل کی به را ما بیترک نیا
 .دییبفرما را سوالتان شما. میکن مطرح که میرسینم االن عتایطب .دارد وجود بحث نیا در که

 شود از راه تجربی هم اثبات کرد؟آیا می سؤال:

 .فقط دیباش مواظب را یتجرب شود،یم یتجرب راه از بله :استاد

 همه در ها،زمان همه در ها،انسان همه در که است یزیچ که مییبگو نطوریا را فطرت فیتعر مثال ما استاد سؤال:
. نکردم دایپ شیبرا یتجرب دلیل چیه کردم، تالش هرچه من را نیا. است مطلق کی به یذات شیگرا کی نیا و دارد وجود هامکان
 .اندآورده را ینقل لیدال نکنم اشتباه اگر هم یمطهر دیشه خود. دارد وجود ینقل لیدال فقط

 زا منظور. شود داده حیتوض دیبا که است یفلسف و یمنطق نگاه خودش یجا در را یبحث کی یتجرب نحو به :استاد
 .است ذات تجربه تجربه،

 .است یستیویتیپوز یحس تجربه من منظور سؤال:

 تمام در ها،انسان تمام در دیدانیم کجا از شما. است مشکل یبیخ نیا شما قول به و نشود دیشا طور آن. نه :استاد
 ار ذات تجربه بحث یمطهر دیشه خود چون. است گفته ذات تجربه اساس بر یمطهر دیشه حرف. فضاها تمام در و طیشرا
 تجربه! هن. دهم یکل حکم توانم یم دمیفهم نطوریا یوقت ست؟یچ که فهممیم جیتدر به را انسان عتیطب من دیگویم که دارد

 هزارده را؟ مورد هزار د؟یکن یبررس دیخواهیم را مورد چند شما چون. نه کنند،یم استفاده آن از امروزه یفضا در که ییمعنا به
 .زندیم مخالف حرف که شودیم دایپ یکس بازهم تازه را؟ مورد

 . میدهیم تعمبم را یا نمونه کی استقرا بحث در توانبمیم ندارد مشکل آن خب سؤال:

 . داد یقطع میتعم شودینم که را استقرا :استاد
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 فطرتا است ممکن که ییما که است نیا من منظور دارد، را خودش یچالشها و شود ینم یقطع میتعم خب سؤال:
 نیا به یول رندیپذیم یارث یها نهیزم و کیژنت یمعنا به را فطرت یعنی. ستین فطرت اسم به یزیچ که میاوریب یمتعدد لیدال

 .است قتیحق به شیگرا ای مطلق به شیگرا مثال که دارد وجود انسانها در یذات لیتما کی که معنا

 ها انسان همه در و است فطرت کا است هیپا یارث لیتما دیگویم یکس کی م،یکن مطرح را یارث لیتما اگر حاال :استاد
 هک یکسان یادعا یعنی. شودیم شدن شاخه شاخه و انشعاب موجب که را ییبخشها آن نه میکن مطرح نطوریا. دارد وجود

 است؟ اثبات قابل چطور واقعا اما است نیا کنند مطرح را فطرت بحث خواهندیم

 ... یبرا دارد وجود یعقل لیدال نقل در شود،یم ریتفس و کیهرمنوت بحث دوباره هم نقل نقل، از ریغ سؤال:

 . ذات تجربه بله :استاد

 .است یشهود آن خب سؤال:

 جموعهم دنبال به ما. خوردینم دردمان به که استقرا خب یتجرب علوم بحث در ما. جداست شهود بحث نه نه :استاد
 د؟یآیم دست به یکل قوانبن چطور نجایا. میهست یکل نیقوان

 . است ذات تجربه دارد، وجود ما فلسفه در کا یخوب یهاراه از یکی. اند کرده بحث باره نیا در یلیخ

 که جربهت معموال است، سخت اول تجربه در البته اول، تجربه در یحت ست،ین هم تجربه تکرار به الزم یحت ندیگویم
 . بردیم یپ عتیطب اصل به جیتدر به انسان شودیم تکرار

 .شودن دیشا دانمینم چون خوردیم هاپروتستان درد به شتریب و شودیم یپروتستان نیا که گفت شودیم سؤال:

 . ستین غلط که گفتند آنها هرچه کنند؟یم فکر چطور آنها مگر چرا :استاد

 شود منبع...گویند تجربه فردی برای شما میمی ها پروتستان سؤال:

 ها نیا و یفرد تجربه و شهود ست؟یچ ذات تجربه از منظور که کرد یبحث دیبا. ستین شهود و یفرد ی تجربه نه :استاد
 . ستین

 ست؟یچ پس سؤال:

 .کرد میخواه عرض را ها بحث ادامه بعد حلسه الله شاء ان. موضوع نیا شرح به میرسینم و گذشته وقت االن :ستادا

 .الله رحمه و کمیعل السالم و
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 بیست_و_دوم_#جلسه

 بسم الله الرحمن الرحیم

 و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین

 اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.

 مروری بر جلسه قبل

در نکته  مطلب اول از مباحث الهیات بمعنی االخص راجع به اثبات خداوند متعال بود. نکته هایی مطرح شد تا اینکه
ها و ادله ی اثبات خداوند مطرح شد. طریق اول را به عنوان راه های متفرق مطرح کردیم، که خودش قابل چهارم بحث راه

رسید از تقریر صحیح راه فطرت، به آن ت بود و آنچه که به نظر میراه دوم راه فطرگیری و تنظیم است و اشاراتی به آن داشتیم. پی
 هم اشاره ای کردیم، 

 های عقلی و فلسفیراه
های عقلی و فلسفی در مسئله ی اثبات باری تعالی است. من مجموعا دو خواهیم مطرح کنیم، راهراه سومی که االن می

ان. البته برهان ین مسئله را اینجا مطرح خواهیم کرد. یک برهان موسوم است به برهان امکبرهان از مجموعه براهین عقلی برای ا
شان همان برهان امکان دهیم ولی همهکنیم و محل بحث قرار میامکان چند تقریر دارد و ما اینجا سه تقریر از آن را اشاره می

گویند، قین میآن رسیدم توضیح خواهم داد که چرا به آن صدی هستند. و یک برهان دیگر برهان صدیقین که ان شاء الله وقتی به
هایی دارد؟ در خود برهان صدیقین هم تقریرهای بسیار متکثری شکل گرفته. ما فقط یک تقریرش مزایای آن چیست و چه ویژگی

 شود.م میین منظر تماکه در بدایه الحکمه آمده است را مطرح خواهیم کرد که بحثمان در مسئله ی اثبات واجب الوجود از ا

 برهان امکان
ای که باید توجه داشت این است که مراد از این امکان چیست؟ تا قبل از صدرالمتالهین در بحث برهان امکان یک نکته

شد بحث امکان ماهوی مراد بود. یعنی هم در حکمت مشا و هم در حکمت اشراق، در نظر همه وقتی مسئله امکان مطرح می
دهم ولی با تحقیقاتی که صدرالتمالهین ارائه کرده است، در کنار کان ماهوی بود که حاال این بحث را توضیح میاینها بحث ام

ر امکان ماهوی بحث امکان فقرِی وجودی هم مطرح شده است. گرچه در مباحث رسمی که راجع به براهین اثبات واجب د
شود ولی برهان امکان وجودی هم در ال به ال ماهوی مطرح میشود، اغلب همان برهان امکان خصوص برهان امکان مطرح می

کنیم. یعنی برهان اثبات واجب الوجود بر اساس امکان ماهوی و برهان قابل استفاده است. لذا ما اینجا بحث را دو شقی می
 اثبات واجب الوجود بر اساس امکان فقری وجودی.
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امکان  امکان ماهوی را عرض خواهیم کرد. اول یک اشاره ای بهخب ابتدا همان برهان اثبات واجب الوجود بر اساس 
 ماهوی داشته باشیم که منظور چیست؟ 

وضیحاتی ما بحث مستقلی در این جلساتی که در خدمات شما بودیم، راحع به مواد ثالث مطرح نکردیم گرچه چند بار ت
قیقه توضیح این اصطالحات را بدهم که در نظر شما دود چند دحخواهیم کمی این موضوع را بسط دهیم. در دادیم. اینجا می

 باشد.

ای که کیفیت ارتباط موضوع و محمول را مواد ثالث همانطور که از اسمش پیداست منظور یعنی ماده های سه گانه
ارتباط  .چگونگی ارتباط اینها مطرح است. مثال آیادهند. هر گزاره ای داشته باشید، یک موضوع دارد و یک محمولتوضیح می

وضوع این ها ضروری است یا خیر. ضروری هست، آیا ضرکری الوجود است یا ضروری العدم؟ این ها کیفیت های ربط میان م
گانه عبارتند از چیزهایی که چگونگی ارتباط محمول به موضوع و محمول است. منظور از مواد سه گانه همین ها هستند. مواد سه

خواهیم امکان برایمان این ها سه تا هستند. یکی وجوب، دیگری امتناع و سومی امکان. که ما می دهند.را در گزاره ها توضیح می
گویید تر شود. وجوب چیست؟ عبارت است از بیان کیفیت ارتباط ضروری میان محمول و موضوع. یعنی وقتی شما میروشن

گوییم الف، ب هست است. این را نیالف ب هست وجوبا، یعنی ارتباط محمول و موضوع به نحو صد درصد ضروری 
شود ماده ی وجوب. همینجا این توضیح را بدهم. این وجوب در بالوجوب. یعنی واجب الوجود است ب برای الف. این می

شود. یکی وجوب بالذات است، یکی وجوب بالغیر است و سومی وجوب بالقیاس الی الغیر است. مباحث فلسفی مطرح می
ها و مثالهای شفاف و روشن، این اصطالحات به گوش دوستان بخورد، فی الجمله این ترین عبارتاقلکنم در حدمن سعی می

 خواهیم برهان امکان رادمطرح کنیم به بعضی از این ها نیاز داریم.بحث را بدانند. ما در ادامه کار که می

ست که ار دهید، فقط همین توجه کافیوجوب بالذات یعنی چه؟ یعنی شما اگر ذات موضوع را مورد توجه و مطالعه قر
گویید الله تعالی موجوٌد بالوجوب. ایت بالوجوب، محمول را به آن استناد بدهید. هیچ چیز دیگری را الزم ندارد. مثال شما می

گیرید، حمل محمول برای او ضروری و واجب هست. نه علتی وجوب بالذات است یعنی شما ذات موضوع را در نظر می
مان که ما در هو نه هیچ عامل بیرونی برای انجام این کار نیاز ندارد. خب شما اینجا با وجوب بالذات مواجه هستید  میخواهد

گوییم واجب الوجود، ابن واجب الوجود بالذات براهین عقلی که اثبات واجب به دنبالش هستیم. مثال اگر راجع به حق تعالی می
 داریم. پس ماده ی وجوب یک قسمش وجوب بالذات است. است. چون ما واجب الوجودهای دیگر هم 

اما قسم دوم وجوب، وجوب بالغیر است، یعنی واجب الوجود بالغیر است. یعنی چه؟ یعنی اینطور نیست که اگر شما 
ند، کذات موضوع را مورد مطالعه قرار دهید، همین برای حمل محمول برای او کافی باشد. یک عاملی غیر از موضوع دخالت می

د برای گوییم  واجب الوجود بالغیر یعنی محمول واجب الوجوکند. این را میحمل این محمول برای این موضوع را ضروری می
دهد. مثل االنساُن موجوٌد بالوجوب. این وجوب موضوع ولی بر حسب غیر، بالغیر، یک عامل دیگری، علتی، این کار را انجام می
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این وجوب هست، اما وجوب بالغیر است. اثبات موجودیت برای انسان ضرورت دارد اما این  کند.با وجوب پروردگار فرق می
گیریم. ضرورت و وجوب نه از ناحیه ی ذات انسان است، بلکه از ناحیه ی مثال خداوند متعال است یا علت هایی که در نظر می

 وب بالغیر با امکان بالذات سازگاری دارد. اینجا ما گوییم وجوب بالغیر. ان شاء الله بعدا مشخص خواهد شد که وج

ارید یک چیز دیگر داریم، وجوب بالقیاس الی الغیر که معنایش این است که مثال در مورد موجودیت یک موضوعی د
بینید دارید. ولی میکند. کار به علت هم نخواهید بگویید ذات این موضول اقتضای این موجودیت را میکنید و نمیبحث می

حث علیت قت این موجود است، آن هم موجود است. بدون اینکه آن علت این باشد. اصال کار به این نداریم. توجه به بهر و
کنید. مثال مفاهیم متضایف همینطور هستند. فرض کنید که ابوت و بنوت، پدر بودن و پدر بودن، این ها مفاهیمی هستند نمی

علت بنوت باشد.  شما ابوت دارید، قطعا بنوت هم دارید. اما نه این است که ابوت که وجوب بالقیاس الی الغیر دارند. یعنی اگر
خواهید ضرورت معیت را برسانید. در وجوب بالقیاس الی الغیر فقط اگر هم علیت باشد، االن لحاظ علیت نداریم. فقط می

لغیر کار هست. در وجوب بالقیاس الی ا نگاه شما به ضرورت معیت است. که این دو باهمند ضرورتا و اگر این هست، این هم
گوییم حق سبحانه و تعالی وجوب بالقیاس طرفینی است. یعنی هم از این طرف هست و هم از آن طرف و فرق ندارد. مثال می

و ت وجود دارد دارد مقایسه با مخلوقین. یعنی اگر مخلوق داریم، حتما حق داریم. نه این که خداوند از ناحیه ی این ها ضرور
گوییم چون علت تامه هست، حتما معلول هست. اصال کار این ها به او ضرورت وجود دادند. این ها خیلی فرق دارد. مثال می

 گوییم چون معلول هست پس حتما علت هست. به فرلیند علیت نداریم. می

رحالیکه هر دوتا متوقف بر یک ر است چون آن آنطور است. دگوییم این اینطومثال دو تا آجری که به هم تکیه دادند، می
های بالقیاس الی الغیر. بالغیر نیست که ضرورت را آن دیگری به او اعطا گویند ضرورتعلت باالدست هستند. این ها را می

 گوییم الف حتما باید باشد. تفکیکش با بالغیر یکگوییم حتما این باید باشد. در مقایسه با ب میکند. فقط در مقایسه با او می
شود، در فرایند علیت و با مالحظه بر فرایند شود. بالغیر یعتی از ناحیه ی غیر این ضرورِت وجود بر او اعطا میکمی سخت می

ول به علت علیت است اما در اینجا کار به بحث علیت نداریم لذا وجوب بالقیاس الی الغیر علی السویه هم از ناحیه ی معل
و تحت،  ول است. از هر دو طرف هست. در مفاهیِم متضایف، مثل ابوت و بنوت، مثال سقفاست و هم از ناحیه ی علت به معل

ا سقفی خب اگر سقفی داریم، ضرورتا تحتی داریم نه اینکه ای سقف آمده و این تحت را ساخته است. اگر تحتی داریم حتم
یت مدنظر باشد یا اصال الزم نیست باشد. پس بدون اینکه فرایند عل گویند ضرورت بالقیاس الی الغیروجود دارد، این ها می

 ماده های وجوب با سه شاخه اش روشن شد؛ وجوب بالذات، وجوب بالغیر و وجوب بالقیاس الی الغیر.

رویم در بحث امتناع. کیفیت امتناع یعنی حمل محمول بر موضوع نشدنی است. یعنی ضرورت عدم دارد. وجوب، می
دم دارد. یعنی به هیچ وجه ممکن نیست محمول را به نحو ایجابی بر موضوع حمل کنید. ضرورت وجود داشت و این ضرورت ع

زنند، اجتماع نقیضین، ارتفاع نقیضین، اجتماع ضدین. گوییم امتناع. مثل اینکه درباره ممتنعات بالذات که حرف میاین را می
جتماع را استناد به سفیدی و سیاهی بدهید. امکان پذیر گوییم سفیدی و سیاهی، مجتمعند باالمتناع. هرگز نمیتوانید امثال می
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شود در یک محل، در یک زمان و در یک شرایط خاص، هر دو تا در کنار هم دیگر باشند، این امکان پذیر نیست و نیست. نمی
ر و ممتنع بالقیاس ها مثل بحث وجوب باز هم سه قسم است. ممتنع بالذات، ممتنع بالغیبه آن میگوییم ممتنع. حاال این ممتنع

 الی الغیر.

ثال مثلِث ممتنع بالذات یعنی اینکه ذات این شیء را نگاه کنید به گونه ای است که محمول بر آن قابل حمل نیست. م
گوییم مثلث مربع موجوٌد باالمتناع. یعنی ضرورتا غیر مربع ذاتش را نگاه کنید نشدنی است. محقق و موجود نشدنی است. می

با مثلث مربع چیست؟ امتناعی است و این امتناع بالذات است یعنی ذات خب در اینجا کیفیت ارتباط موجودیت موجود است. 
شود. یا اینکه امتناع بالغیر است. بالغیر یعنی چه؟ یعنی یک عامل دیگر مثلث مربع به گونه ای است که سازگاری ندارد و نمی

شود که این موضوع به این محمول متصف نشود. مثل یعوامل دیگر باعث م گذارد که این محمول بر این موضوع بنشیند.نمی
شود. االن ممتنع بالغیر است. نشدنی است ولی نشدنش به حسب ذاتش نیست بلکه به حسب حوادثی که در آینده محقق می

های بالغیر گوییم ممتنعها میعوامل خارج از ذات است. عوامل خارج از ذات اجازه نمی دهد که االن این اتفاق بیفتد. به این 
 یا امتناع بالغیر. 

 در گزاره ی مثلث مربع که فرمودید، اگر بگوییم مثلث مربع معدوم است، این معدوم است چطور بوده؟ سؤال:

گوییم مثلث مربع، غیُر موجوٍد بالوجود. چون محمول را توانیم بیان کنیم. مثال میبله. ما گزاره را چندجور می استاد:
شود چند جور بیانش کرد شود بر موضوع ما. یعنی گزاره ی این محتوا میشما غیر موجود کردید، و غیرموجود ضرورتا حمل می

ال امتناع را شما د خیلی از این گزاره ها را حذف کند و همه را برگرداند بگوید مثهمین نکته باعث شده است که شیخ اشراق بیای
 برید.استفاده نکنید و همه را به شکل ضروری و وجوب استفاده کنید. بستگی دارد که شما گزاره را چطور بهره می

گذارد که ب باشد. بودن الف نمیامتناع بالقیاس الی الغیر یعنی چون الف نیست، ب هم نیست اما نه به خاطر اینکه ن
ها همیشه مع هم هستند یعنی با هم دیگر هستند. مثال اگر سقفی نباشد، قطعا تحتی هم نخواهد بود. اگر تحتی نباشد، نه! این

 تحت به لحاظ سقفی هم نخواهد بود. االن امتناع بالقیاس الی الغیر دارد سقف به لحاظ عدم تحت. امتناع بالقیاس الی الغیر
حث عدم سقف. مثال فرض کنید که پدری و فرزندی. اگر یکی نباشد، قطعا دیگری هم نیست اما بحث علیت مطرح نیست! ب

 گوییم امتناع بالقیاس الی الغیر.بر سر ضرورت باهم بودن است. این ها می

بود و اقسامش را گفتیم،  رسیم به امکان. یعنی ما سه تا ماده و کیفیت ارتباط محمول با موضوع داشتیم، یکی وجوبمی
یکی هم امتناع بود و اقسامش را گفتیم، یکی هم بحث امکان است. امکان یعنی اینکه حمل محمول بر موضوع، نه ضرورت 
وجود دارد، نه ضرورت عدم، نه وجوب دارد و نه امتناع، یعنی نه اینگونه هست که ضرورتا باید محمول را برای موضوع اثبات 

ه هست که ضرورتا باید محمول را از موضوع نفی کرد. هیچ کدام از این دو ضرورت نیست. اینجا ما با یک کیفیتی کرد و نه اینگون
گوییم االنساُن موجوٌد باالمکان. چرا؟ به خاطر اینکه اثبات این محمول برای این رو به رو هستیم به نام امکان. مثل اینکه می
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ذات موضوع را در نظر بگیرید، حمل محمول برای او علی السویه است، نه ضرورت  هرگاه-موضوع وقتی که شما ذات موضوع را 
تواند نباشد. پس هیچ ضرورت وجود ندارد، ضرورت عدم تواند موجود باشد و مینگاه کنید می -وجود دارد و نه ضرورت عدم

 شود حالت امکانی. هم ندارد. این می

اشته و عدم ندارد، به لحاظ عامل بیرونی ممکن است ضرورت وجود د بله! همین شیئی که به لحاظ ذات ضرورت وجود
ا توضیح باشد، یا به لحاظ عامل بیرونی ممکن است ضرورت عدم داشته باشد. اینجا را توجه کنید! )ما هنوز بحث امکان ر

الغیر است. یعنی هیچ مشکلی الذات قابل جمع با امنتاع بالغیر یا وجوب ببگویند امکان ندادیم، این امکان بالذات است.( می
هم. دندارد یک چیزی واجب بالغیر باشد ولی به لحاظ ذات ممکن باشد. پس من برگردم یک بار دیگر این بحث را توضیح 

گوییم وضعیت امکان یعنی چه؟ کیفیت ارتباط محمول یا موضوع نه ضرورت وجود و نه ضرورت عدم داشته باشد، این را می
یر است یا امکان قسم امکان را هم بگویم تا بحث کامل شود. امکان هم یا امکان بالذات است یا امکان بالغامکانی. حاال آن سه 
 بالقیاس الی الغیر. 

مین امکان بالذات چیست؟ یعنی ذات موضوع را نگاه کنید، حمل محمول نه ضرورت وجود دارد و نه ضرورت عدم و ه
. مثل همین مثالی که زدم. انسان موجود است باالمکان، چنانچه امتناع بالغیراست که قابل اجتماع است با وجوب بالغیر و 

روری معدوم هست هم همین است. انسان معدوم است باالمکان یعنی ذات انسان نه گره ضروری خورده با وجود و نه گره ض
گوییم وجوب بالغیر یا امتناع می خورده با عدم. گرچه به لحاظ عوامل بیرونی یا ضرورت وجود دارد یا ضرورت عدم دارد که

 بالغیر.

گویند ما امکان بالغیر را نداریم. یعنی فقط یک فرض است. امکان بالغیر یعنی شما یک حقیقتی داشته باشید حکما می
امل کنید که از ناحیه ی عوامل بیرونی حمل محمول بر او حالت امکانی شود. این چنین چیزی نشدنی است. چرا؟! اگر کمی ت

که امکان  حواستان باشد-گویید امکان بالغیر، یعنی غیر بیاید و به او امکان دهد ودتان هم توجه خواهید کرد. وقتی شما میخ
کنیم به لحاظ ذات این شیء چه وضعیتی دارد؟! یعنی ذاتش نسبت ما سوال می -یعنی علی السویه بودن نسبت به وجود و عدم

ونی که بی است یا امتناعی یا امکانی. اگر به لحاظ ذات وجوبی باشد که عامل بیربه این محمول که موجوٌد هست یا وجو
تواند آن را ممکن کند، اگر به لحاظ ذات ممکن تواند آن را ممکن کند، اگر به لحاظ ذات امتناعی باشد عامل بیرونی که نمینمی

لذات داریم و توضیح د امکان بالغیر نداریم. امکان باگویناست، دیگر عامل بیرونی چه فایده و معنایی دارد؟! لذا فالسفه می
 ماند که امکان بالقیاس الی الغیر که این را داریم. دادیم، امکان بالغیر نداریم. یک چیز دیگر می

کنید، یکی در مقابل دیگری امکان بالقیاس الی الغیر یعنی شما وقتی این دوچیز را، موضوع و محمول را، با هم نگاه می
خواهد باشد یا نباشد، گوید میرورت وجود دارد، نه ضرورت عدم دارد. این اصال کاری با آن ندارد. یک چیز هست، مینه ض

 ربطی با من ندارد. مثل آن قبلی ها نیست. 
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گوید که گوید که اگر من هسم، آن هم باید باشد. امتناع بالقیاس الی الغیر میوجوب بالقیاس الی الغیر این شیء می
گیرد، ولی امکان بالقیاس الی الغیر یعنی اینکه های فراوانی هم میتواند باشد، مثالمن هستم یا نیستم آن شیء محقق نمی اگر

 شود، به وجود یا عدم اشیاء دیگر ربطی ندارد و کاری به آن ها نخواهد داشت.وقتی من موجودیت یا معدوم بودن من بررسی می
گیرد. رض شکل میند ما امکان بالقیاس الی الغیر در عالم واقع اصال نداریم. فقط در فضای فگویمثال این چیست؟ فالسفه می

داشتیم، این ها نسبت به همدیگر امکان بالقیاس الی الغیر میداشتند. اگر مد دو تا واجب الوجود داشتیم، یعنی اگر دو تا خدا می
و تا خدا هر دو فرض شد که واجب الوجود باشند. یا مثال اگر دوجود این ربطی به وجود یا عدم آن نداشت، و بالعکس چون 

های این نداشتند. کاری نه با های او هیچ نسبتی با زیرمجموعهداشتند، زیرمجموعههایی میداشتیم و این ها زیرمجموعهمی
های را قبول داریم، در بحث رضمان بر این است که نظام توحیدیف-وجود و نه با عدم او نداشتند. ولی بر اساس نظام توحیدی 

دانید این چه تبعاتی دارد؟! یعنی هرچیزی شما در القیاس الی الغیر وجود نخواهد داشت.  میباصال امکان  -آتی وجود دارد
 سه کنید ارتباط ضروری است، گرچه ما کشفش نکنیم.کنید با هر چیزی مقایعالم مشاهده می

ها به لحاظ ها و عدم تالزمها. این تالزمم بّین و غیر بّین، یا تالزم ها و عدم تالزمما در منطق یک بحثی داریم به نام لواز
حساب نیست که ما مجتمعا اینجا نشستیم. هیچ کند، در یک نگاه کالن، بیذهن ماست. یعنی ذهن ما برخی از لوازم را درک می

شود و علوم بق یک نقشه کالن مسئله دارد پیگیری میچیزی نسبت به هیچ چیزی حالت امکان بالقیاس الی الغیر ندارد. مطا
ها، در علوم انسانی، ریاضی، تجربی، فلسفی در همه ی این ها کنند. در تمام دانشدارند دائما روابط ضروری اشیا را کشف می

رند ولی بعد از مدتی کردیم که چند چیز با هم ربط نداها فکر میکنیم. در علوم تجربی خیلی وقتما داریم روابط را کشف می
اجتماعی و در مباحث فلسفی هم همین است. ما امکان بالقیاس الی الغیر بنابر قواعد اند. در علومفهمیدیم که ارتباط داشته

 فلسفی در میان اشیا نداریم.

 یکبار دیگر مختصر میفرمایید که چطور میشود؟ سؤال:

گوید که من موجودم، هیچ ارتباطی با وجود این لیوان امکان بالقیاس الی الغیر یعنی چی؟ یعنی این شیء می استاد:
خواهد نباشد. چنانچه اگر این نباشد، میگوید نبود من هیچ ارتباطی با خواهد باشد، میدارم نه با عدمش. من هستم، این می

 س الی الغیر.شود امکان بالقیابود و نبود او ندارد. این می

کنید وجود ندارد. چون اشیا در عالم واقع یا وقتی که در شبکه ی علت و معلول نگاه میگویند چنین چیزی آنآقایان می
 شود.علت اشیا دیگرند، یا معلول اشیا دیگرند یا دو تا معلوِل یک علتند. یعنی از یک جا این معلول ها تنظیم می

 ی است؟به خاطر همان وجود سیران سؤال:

. اگر بر اساس توحید نگاه کنیم وجود سیرانی و بحث توحید. اگر آنها اثبات شود، بله. اگر توحید اثالت نشود، نه استاد:
و اگر به شکل هرمی بحث را پیش ببریم که قطعا اگر بخواهیم از توحید نگاه کنیم، باید اینطور مسئله سامان بدهیم، همه جیز 
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توان یک چیزی را از سر جایش تکان داد. یک چیز را در نظام هستی تکان بدهید، همه چیز به هم باهم مرتبط است. لذا نمی
گردد به اقتضاء ذاتی آن مبداء. یعنی آن مبداء باید یک اقتضاء دیگر داشته ریزد و یک سیستم دیگر پیاده خواهد شد. این برمیمی

که آشنا هستند که در منطق قضایای اتفاقیه و قضایای لزومیه داریم. ولی گوییم که اتفاق داریم، کسانی باشد. مثال در منطق می
گوییم اتفاقی وجود ندارد. در فلسفه اصال اتفاق معنا ندارد. این دو حرف باهم تنافی ندارند، چون فلسفه آن قاعده در فلسفه می

گردد. ذهن ما روابط ضروری اخت ذهنی برمیگوید اتفاقی وجود ندارد. اما در منطق بحث به شنگیرد. میکلی را در نظر می
گوید اتفاقیه. روابط ضروری یک سری فهمد میگوید لزومیه، روابط ضروری یکسری اشیا را نمیفهمد مییک سری اشیا را می

افزایش پیدا . و لذا هرچه دانش انسان بیشتر شود، قضایای لزومیه حجمش گوید اتفاقا کنار هم قرار گرفته اندفهمد میرا که نمی
کنیم، میگوییم اتفاق افتاد. اما یک کسی که مجموعه علل و عوامل کار را کند. مثال ما راجع به انقالب داریم صحبت میمی

 رود. شود. یعنی این سیستم دارد به این سمت پیش میگوید نه! دارد به طرف انقالب کشیده میمتوجه باشد، می

خواهیم با علوم یکسری مسائل را کشف کنیم که با کشف آن ها، روابط ضروری میما در تمام علوم همینطور هستیم. 
کند یا برای ما  اشیا روشن شود و این مهم است. هر وقت یک تئوری یا نظریه ای بتواند روابط بیشتری از اشیا را برای ما روشن

ها در حال افزایش قضایای لزومیه نسبت مامی دانشرا انجام داده است و ما در ت است را برای ما کشف کند، کار علممبهم بوده
 به قضایای اتفاقیه هستیم.

ل از دانشجو: فلسفه اسالمی که ظاهرا خیلی بریده و منفصل از وقایع خارجی است، فلسفه در علوم غربی هم حداق
 ه نبودهنگونکند ظاهرا ایرنسانس به این طرف باز معلق مانده است؛ این که فرمودید به طرف لزوم حرکت می

گر در عمل که ما ممکن است هیچ کاری نکنیم و کار علمی و وشف نکنیم ولی ذاتا کار علوم این است. ا استاد:
کند و ورود کرده خواهند علمی راه بیفتد باید روابط ضروری اشیا را کشف کنند. نه! فلسفه هم آنجاهایی که ورود پیدا میمی

ش این نکته است. این به یت ذاتیکن است اشتباه هم بکند. مراقب باشید. ولی خاصگوید این ها ضروری است. مماست می
ن نظام توحیدی دلیل این هست که امکان بالقیاس الی الغیر در عالم واقع بر اساس نظام توحیدی واقعیت ندارد. بله اگر کسی آ

کنند، رد میندارند. کسانی که در این فضا برخورا قبول نداشته باشد، نه. مثال ثنویون ممکن است بگویند هیچ ربطی با هم 
کند و این دارد سیستم خودش را و تصادفا این ها با هم همراهی ممکن است بگوید نه، آن دارد سیستم خودش را پیاده می

 کنند.می

 دهای فردی آن را بفرماییشود مثالمی سؤال:

درخت بود و قارقار کرد. میگوییم چه ارتباطی باهم  مثال فرض کنید که، من صبح آمدم بیرون، کالغی روی استاد:
گویند این جزو قضایای اتفاقیه است. اتفاقا کالغ هم قارقار کرد. و هیچ ربطی هم به هم ندارد. بله برای دارند؟ و لذا در منطق می

شد. ولی به نحو ده میما االن خیلی دور دست است که یک زمانی دانشی کشف شود که نشان دهد امروز باید این سیستم پیا
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کنیم، قواعد فلسفی یک توصیه به ما دارد و آن این است که علم باید به دست بیید و روابط کلی وقتی ما قواعد فلسفی را نگاه می
شوند، خرافه ضروری کشف شود. البته ممکن است از اینجا خرافات هم شکل بگیرد. اینجاست که علم و خرافه باهم درگیر می

 گوید نه این حرف مطرح نیست.من ضرورتش را به دست آوردم، علم میگوید می

ی بوده، یعنی مثال پس امکان بالقیاس الی الغیر مثالهای فراوانی دارد. مثال ممکن است بگوییم آمدن ما در این دوره اتفاق
.این اتفاق به لحاظ ذهن است یعنی ما ستکنیم اتفاقی بوده ابر فرض مثال به گوشم خورده و آمدیم و تا اینجا آمدیم. ما فکر می

 ش روابط ضروری است.دانیم به چه شکل است.  به لحاظ کل عالم واقع اینها همهضرورت هایش را نمی

توان دو جور در نظر گرفت، یکی اینکه این ضرورت شاید خیلی منفصل از خود شخص است، به نظرم این را می سؤال:
الم در ارتباط های دیگری که در عالم وجود دارند، یا یک نگاه اینکه خود شخص یک طوری با عیعنی مثال خدا خواسته یا جریان

 است که کامال...

ارد یکی از بله. من نمیخواهم وارد حوزه اختیار شوم، یکی از عوامل اینجاست. انسان با همه سیستمهایی که د استاد:
شد به اینجا بیایید. بله ما توانستید بگیرید خب قطعا نمیاگر دیپلم نمی کردید، مثالعوامل است. شما مثال فالن اختیار را نمی

هایش است. ما کار به آن بحث نداریم. در دل این مجموعه دستگاه هستی که از جمله آن انسان و مجموعه اختیارات و ویژگی
 ضرورت باید بحث اختیار معنا شود.

ر بتوان گفت که انسان در کل وقایع فعل ما ندا، شاید از یک منظ گویند این جهان کوه است ویک بحثی که می سؤال:
 نقش دارد و تنها باید آن نگرش را پیدا کنیم...

دهم، ولی باید مواظب باشیم، خود انسان با جمیِع این هم یک چیزی است که بر فرض من اختیاراتی انجام می استاد:
کنم، هایی که مین است بگویم من که االن اختیار دارم و فعالیتاختیاراتش در قالب یک چیز برتری هضم شده است. ممک

گذارم. ولی مواظب باشیم، گذارد و من هم بر آن ها تاثیر میهمه چیز تحت تاثیر کار من قرار میگیرد. بله آنها در من تاثیر می
ال ان اخلقکم و ما تعملون و ما تشاوون  گیرد. و اللهین فضاها  در درون اون شکل میتری وجود دارد که همه ایک نقشه ی کالن

 یشاء الله. این ها هیچ با اختیار منافات ندارد.

 ؟؟؟ سؤال:

های فلسفی بسیاری از شرط و عدم مانع و در قالب هایی است که بیشتر در کالم است. در بحثآن ها هم بحث استاد:
ها را خیلی تفصیل شود. در کالم ایناین ها مطرح می لی ورود و آن که بحث مقتضی است در قالب علت فاععلل اعدادی می

هادر نفس فرایند علیت دخالت شوند، بعضی از این ها بسترسازند، بعضی از ایندادند. از نظر فلسفی این ها دو دسته می
 کمک برساند. کنند. این نگاه فلسفی غالب بر آن نگاه است. آن نگاه خیلی در جنبه های هستی شناسانه نمیتواند به مامی
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 شود تحقق پیدا کند.گویید امکان سلب ضرورت وجود و عدم است، در عالم خارج که نمیاینکه می سؤال:

ین به لحاظ اسلب وجود و عدم به لحاظ ذات است. به لحاظ عالم خارج یا وجوب بالغیر دارد یا امتناع بالغیر.  استاد:
رت ندارد اما به لحاظ واقع و خارج چطور است؟ یا یا نفی وجود برای او ضروبینید اثبات گیرید میذات موضوع که در نظر می

 .وجوب بالغیر دارد با امتناع بالغیر

 کنیم؟یعنی در مرتبه ذهن داریم بحث می سؤال:

کند. ذات نه در مرتبه ذهن نمیشود گفت، چراکه ذهن نه بما هو ذهن، ذهن دارد ای یک چیزی پرده برداری می استاد:
 تر و عمیقتری وجود دارد.های دقیقماهو ذات شیء، ذات مرسل، کلی طبیعی، یک مقدار در اینجا بحثشی ب

 شود دو نقیض رفع شود؟چطوری می سؤال:

بحث، خیلی  نه آن بحث را مطرح کردیم، فالسفه چند جواب به این ارتفاع نقیضین داده اند. وارد شویم به این استاد:
 جوابهای عالی داده اند. اصال اینجا بحث ارتفاع نقیضین نیست.مفصل خواهد بود. و واقعا 

نقیض  من فقط یک اشاره ای کنم، وجود و عدم نقیض هم نیستند! موجود بودن و موجود نبودن، وجود و عدم آن وجود
ت. اما یک ماهییکدیگرند. و اال وجود و عدم و ماهیت و فعلیت و... داریم، یک چیزی ممکن است نه وجود باشد نه عدم، مثل 

 چیزی نمی تواند نه موجود باشد نه معدوم. وجود و نفی آن وجود نقیض هم هستند.

 بحث لفظی نیست؟ سؤال:

رود. ولی بریم این است که بحث خوب پیش نمینه خیلی جدی است. اینکه داریم تیتروار سیر بحث را جلو می استاد:
 نکته و کد اصلی همین است که عرض کردم.

توان درک کرد که این درجات ضرورتا باید با هم ارتباط داشته فرمایید امکان بالقیاس الی الغیر میاینکه می سؤال:
 ها چطور؟باشند؟ عرضی

های عمیقی در این ها. این چیز جالبی هم هست که باید در جای خودش مطرح شوند. بحثبله. حتی عرضی استاد:
اندماج در یک  به یک نقطه برسد. یعنی همه ی اینها باید در یک نقطه مندمج باشد. آن باره انجام شده است. این ساختار باید

 دهد.ها را سامان مینقطه، وحدت تمام این

خواستیم برهان امکان را برای اثبات باری تعالی استفاده کنیم. یک مقدمه الزم داشتیم و آن فهم برگردیم به بحثمان. ما می
 شان را طرح کردیم.ماهوی. برای فهم امکان ماهوی آمدیم وجوب، امتناع، امکان و اقسام سه گانهامکان بود. آن هم امکان 
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مواد  اگر بخواهید یک متنی داشته باشید در همین خصوص در همان کتابی که در دستتان هست، مرحله چهارم که بحث
رح شده است. الفصل االول فی تعرف اگر توجه کنید، آنجا این بحث مط ۴۴، در صفحه ۴۴و  ۴۳ثالث هست، صفحه ی 

تا نیست؟ این بحث  المواد الثالث و انحصارها فیها. اوال مواد ثالث چه هستند و چرا فقط سه ماده داریم، چرا چهارتا یا چرا دو
ن ضم کنند. ایشان درگانه است. عالمه این ها را با هم دیگر مطرح و بحث میرا من توضیح ندادم ولی اصل آن بحث مواد سه

 ها را هم گنجانده است و مطرح کرده.های ایندهد، در ضمنش تعریفاین دارد وجه انحصار مواد به سه تا را توضیح می

تند یا غیر یک بحث دیگر هم در ذیل این فصل آمده و آن هم این که این مفاهیم آیا باید تعیرف شوند؟ یعنی بدیهی هس
خواخد انحصارش را توضیح دهد اینطور است. شما اگر یک چیزی اولش که میبدیهی هستند و چطوری هستند؟ اما آن بخش 

ایسه ی با ایک معنا را در نظر بگیرید در مقابل با وجود و عدم، یعنی وجود و عدِم محمول، وقتی در مقایسه با این معنا دارند مق
روری یه برایش ضروی است، یا هر دو ضدر نظر بگیرید یا وجود محمول بر آن ضروری است یا عدم محمول به نحو فرض اول

شود شود وجوب. اگر عدم برایش ضروری باشد میاست یا هیچ کدام ضروری نیستند. اگر وجود برایش ضروری باشد، می
. اگر شودامتناع. اگر بخواهد هر دو برایش ضروری باشد، این اجتماع نقیضین است.  و اجتماع نقیضین چون محال است نمی

گیرد که اگر هردو برداشته شود، ارتفاع کند. یک سوال در اینجا شکل میدو از آن برداشته شود، این امکان را تولید میبخواهد هر 
به  ۵۶حه ی نقیضین است. این را کجا جواب داده؟ این را در اول  مرحله پنجم جواب داده است. یعنی از کتاب های ما که صف

به آن جواب داده شده  ۵۶شود، در صفحه ن سوال را مطرح کر  که ارتفاع نقیضین نمیاین پرداخته است که االن ایشان هم ای
 است که این ارتفاع نقیضین نیست.

خوانم. ببینید االن ممکن است که برخی دوستان که با من برای اینکه با عبارت آشنا شویم، یک مقدار از روی متن می
ن راحت تر است. راحت تر است یا اگر با متون عربی سروکار داشته باشند برایشامتون فلسفی کمی آشنایی راشته باشند، برایشان 

جمله داشته کنم، کمتر بخوانیم و آرام آرام بخوانیم تا با این متن ها آشنا شویم و بتوانیم بعدا یک مراجعه ای ولو فی المن سعی می
 باشیم. 

ی توانیم متن را مما بیش از این هستیم و بیش از این  کنید ولیممکن است که بگویید چرا اینقدر ضعیف برگزار می
گویند جرا گفته است کل گوید کُل مفهوٍم، اینجا بحثهای زیادی هست که میبفهمیم، ان شا الله که اینطور است. ایشان می

ل تاریخ تحول پذیرفته ر طودها گفتند کُل ماهیٍة. گویند کُل موجوٍد، بعضی ها گفتند کُل شيٍء، بعضیمفهوم، چون بسیاری می
 است. من وارد آن ها نمیشوم، آنها خیلی مفصل است و االن نیاز نداریم.

کل مفهوٍم یعنی شما هر چیزی را در نظر بگیرید، اذا قیس الی الوجود، وقتی مورد مطالعه قرار بگیرد با وجود، یعنی 
یک ضمیری است که برمیگردد به وجود و در له  محمولش بحث  موجودیت باشد،  فإما أن یجب له، یا این وجود، در یجب

گردد. هر مفهومی را شما در نظر بگیرید، اذا قیس الی الوجود، وقتی یا وجود مقایسه شود، ضمیری است که به کل مفهوم بر می
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گوییم. مثال یفإما أن یجب له، یا این وجود برای آن مفهوم ضرورت دارد، وجوب و حتمیت دارد، فهو الواجب، ما به آن واجب م
 گوییم الله تعالی موجوٌد بالوجوب.می

گوییم متنع میماو یمتنع، یعنی این وجوب، برای آن کل مفهوٍم، چیزی که در نظر گرفتیم ممتنع هست. اینطور باشد به آن 
شود الممکن، این می گیرد. او الیجب له و ال ینفع، یا اینکه نه وجوب دارند نه امتناع، و هوو در ان ماده ی امتناع شکل می

 خوانم.ممکن. همان بحثی را که تازه پیاده کردیم، متنش این است. حاال ایشان یک بیانات دیگر دارد که من نمی

لذاتند یا در فصل دوم چه کار کرده؟ گفته است هر یک از این سه تا، یعنی وجوب، امتناع و امکان، سه قسمند. یا با
شود. ولی چون یک کدام نشدنی است، امکان بالغیر محال است، ند. که مجموعا ُنه شق درست میبالغیرند یا بالقیاس الی الغیر

تواند باشد ولی چون اینجا بحث شود هشت تا. پس ما هشت تا کیفیت ارتباط محمول با موضوع داریم. محمول هرچیزی میمی
تواند عالم باشد . مثال االنساُن عالٌم باالمکان. انسان میتواند چیز دیگری باشدگیریم و اال میفلسفی است، وجود را در نظر می

تواند رونده نباشد. اما االنسان ناطق بالضروره، ضرورتا و میتواند عالم نباشد. االنسان ماٍش باالمکان، انسان رونده هست و می
 ناطق است.

بالغیر و ما  المواد الی ما بالذات و مااین متن را دارد، تیتری که زده است، انقسام کل من  ۴۴بعد ایشان ذیل صفحه 
 بالقیاس الی الغیر.

کردیم، یک وقتی ایشان من را بیرون دید، یک وقتی ما در یک جمعی بحث مواد قوانون مجازات اسالمی، آنجا را کار می
یزها واد چیست؟ اینجور چدانند، اصال این متر! این مردم چه میگفت آقای امینی! آقای امینی! مواد آماده است. من گفتم یواش

 زیاد وجود دارد.

ا بالذات، یعنی کل واحده من المواد، ثالثه اقسام، هر یک از این مواد سه گانه، خودش سه  قسم است که می شود نه تا. م
سب نی به حآنچه را که بالذات است، یعنی آن ماده که بالذات است. آن کیفیت ارتباط محمول با موضوعی که بالذات است. یع

 ذات موضوع در نظر بگیریم، این ارتباط برقرار است

ندارد، فقط دو  و ما بالغیر، یعنی آن چه به حسب غیر است و ما بالقیاس الی الغیر، اال االمکان. امکان این سه قسم را
 قسم دارد. امکان بالذات داریم و امکان بالقیاس الی الغیر فال بالغیر، امکان بالغیر مطرح نیست.

گوید و المراد بالذات دهد که بالذات یعنی چه،  بالغیر یعنی چه و بالقیاس بالغیر یعنی چه؟ مییشان توضیح میبعد ا
ضع الذات کافیا ومطلقا. میخواهد وجوب بالذات باشد، امتناع بالذات باشد، امکان بالذات باشد. و المراد بما بالذات ان یکون 

ست به دلیل این ایم کافی است در تحقق ....... ادامه ندادند ....... اینکه در تحقق فی تحققه، خود ذات موضوع را درنظر بگیر
 گویید در تحقق محمول برای موضوع.است که بحث موجودیتی است. در تحقق متحقق بودن، در تحقق موجود بودنش. شما می
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این به ذات  چیزی غیر از این ذات، چونکافیا فی تحققه، و ان قطع النظر عن کل ما سواه، اگرچه قطع نظر بشود از هر 
 اند که باید ماسواها باشد. این  إن وصلیه است یعنی اگرچه اینگونه باشد، این إن شرطی نیست.گردد تصحیح کردهبرمی

 عریف بالذات. و المراد بما بالذات ان یکون وضع الذات کافیا فی تحققه، و ان قطع النظر عن کل ما سواه. پس این شد ت

 غیر چیست؟ و بما بالغیر، عطف به بما بالذات است یعنی والمراد بما بالغیر. بال

دهند، باین درد کتاب های حوزوی اینطور است. اینکه خیلی مفصل اول آن را توضیح بدهند بعد این را مفصل توضیح 
متن ها باید مندمج و سخت باشد. و این هم  ه استاد شودب. برای اینکه نیاز اینطور نیست. اگر ایطور باشد که نیاز به استاد ندارند

کنم و بعد مطالب را کج و گوید من خودم میروم و مطالعه مینکته ای است، به خاطر اینکه اگر خیلی آسان بنویسند، فرد می
 فهمد.معوج می

یک کسی که نبوغ و . مخصوصا همه کسانی را که فلسفه را خودشان خواندند، این ها بعد سر از ناکجاآبادهایی درآوردند
 خواند.گوید من چه نیاز دارم؟ و خودش میهوش داشته باشد، می

دانید که در اصفهان فشار خیلی بر ایشان گویند یک وقتی مالصدرا، میها این سختی را دارد. میحاال این آسان نوشتن
علیه ایشان مسموم شده بود که خودشان  گویند آن قدر فضاها میگویند تبعیدش کردند و بعضیها میشدید شده بود، بعضی

خیلی محترمانه از آنجا رفتند و به او گفته بودند که نباید در شهرها باشید و باید در یک جایی مثل روستا و این ها سکنی داشته 
اصالحش  باشید. و شما که آمدید وسف از منطقه کهک عبور کردید، کهک االن خانه جناب صدرالمتالهین آنجا هست و ترمیم و

کردند و جای خوبی است. در هر صورت، ایشان آمد در منطقه کهک، یک سری از کتابهایی که نوشته بود و منتشر شده بود که 
گوید جناب میرداماد همین که شما نویسد. میدردسر برایش درست کرده بود، ایشان یک نامه ای به استادش جناب میرداماد می

که میرداماد در اصفهان بود و چنان تجلیلی و همه حکومت و علما و غیر علما به ایشلن احترام دانید می-گفتید را من گفتم 
حاال شما در اصفهان هستید و من را بیرون کردند و با این همه سختی و مشکالت.  -گذاشتند و جایگاه بسیار مهمی داشتمی

این بود که بله، این چیزهایی که من گفتم را شما گفتید ولی شما نامه ای با گالیه بود و جناب میرداماد جواب داد، جوابی که داد 
چه سر در خواهی چه بگویی؟! یعنی نیمچیزهایی کا من گفتم را اینقدر واضح و شفاف گفتید که آن ها سر در آوردند که تو می

خواهید چه کار کنید و لق را میکردند. سر در آوردند که شما نسبت حق و خفهمیدند که حمله نمیآوردند چراکه اگر کامل می
فهمد. ها را متوجه شدند و لذا این همه حمله به شما هست. من همه ی اینها را گفتم ولی جوری گفتم که هیچ کس نمیاین بحث

االن هم در مدارس فلسفی اقبال کمی به آثار میرداماد؟ چون خیلی قلم سختی دارد و قلمش خیلی سنگین نویس است. و لذا 
گفتند من فلسفه گویم. لذا کاری با من نداشتند. همان که فقط میآورد که من چه میاین ها را گفتم ولی کسی سر در نمی من هم

 دانند در فلسفه چه خبر است.بلدم، دیگر نمی
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فت که ربک؟ او گگویند که وقتی میرداماد از دنیا رفت، نکیر و منکر که آمدند گفتند منکنند میحاال باز یک شوخی می
ا رها کنید راسطقٌس فوق اسطقسات. این ها برگشتند پیش خداوند و گفتند که خدابا او اینطور حرف زده است، خدا گفت فالنی 

فهمیدم چیست؟ حاال این مثال است و شوخی ولی در هر صورت این گفت که من هم نمیاو در دنیا بود یک چیزهایی می
های آموزشی را ببینید که چقدر خوانید، اصال روشید در دانشگاه شما کتاب مینویسی در متون هست. مثال نگاه کنسخت

را من درس دادم. ولی من  ۷۶گوید از صفحه فالن تا صفحه دهد و میآید و توضیحاتی میمتفاوت است. استاد سر کالس می
سری مدارس  نسه غیر از دانشگاه ها یکشنیدم کسی که آشنا به این بحث ها بود، چون در فرانسا تخصیل کرده بود گفت در فرا

هایشان مثل شماست، یعنی گفت کتابآیند، میروتد و اساتید هم که میوجود دارد. آن مدرسه فقط افراد بسیار نخبه با آنجا می
ای تسم الله تا گوییم از بای بخوانند. یعنی متن خوانی دارند. ما میاز اول یک کتاب را تا آخر، تمام و کلمه به کلمه اش را می

خوانند. مثال فرض کنیم میخواهند کانت بخوانند، یکی از بهترین آثار کانت را محور قرار تمت همه را استاد و شاگرد با هم می
 کنند. خوانند و بحث میدهند، همه اش را واو به واو میمی

 کنند.سر کلمات بحث می سؤال:

کالس و یک توضیحاتی بدهد و بعد هم معلوم  طور نیست که استاد بیاید سرکنند. اینها بحث میسر کلمات، واژه استاد:
 گوید از صفحه فالن تا صفحه فالن تمام شده. آمد یا نه. مینیست که از آن عبارات چیزی در می

خواهم مزایای این کار را بگویم. حاال باز یک نکته های دیگری هست یعنی باید متون درسی یک اندماج خاصی می
شود که استاد و شاگرد با هم بحث کنند. اگر خیلی روان شته باشد. یعنی مندمجا مباحث فراوانی در آن باشد. این باعث میدا

کند که کنیم. وقتی خودخوان شود فرد فکر میشود. همانطور که کتاب های فلسفی روان را نقد میباشد، به خودخوان تبدیل می
 آید.عماق مسئله به دستش نمیفهمد و افهمد ولی در واقع نمیمی

. یعنی و المراد رو المراد بما بالذات ان یکون وضع الذات کافیا فی تحققه، و ان قطع النظر عن کل ما سواها و بما بالغی
غیر است که  الغیر؛ یعنی آنبما بالغیر. و مراد به آن ماده ای که بالغیر باشد، حاال یا وجوب، یا امکان، یا امتناع بالغیر. مایتعلق ب

 ین است، وابشتگی و تعلق منظورش این است.کند. منظور از یتعلق ااین حالت را اعطا می

لواجب أن یتصل به. او بما بالقیاس الی الغیر، یعنی المراد بما بالقیاس الی الغیر چیست؟ أنه اذا قیس الي الغیر، کان من 
اشتن این صفت تعلق به ه باشد. نه اینکه این حالت را از او گرفته است! در داگر مقایسه ای با او شود، این باید این حالت را داشت

اگر این  او ندارد چنانچه آو هم در داشتن این صفت تعلق به او ندارد ولی باهمند و ضرورتشان معی است. باهمدیگر است.
 هست، آن هم باید باشد اگر او نیست، این هم نباید باشد.

شود و وجوب بالذات، وجوب بالغیر و وجوب بالقیاس الی را داد، عالمه وارد مثال وجوب میبعد از اینکه این توضیح 
و بعد وارد امکان میشود و همین  زنددهد و مثال میشود و همین سه تا را توضیح میدهد. بعد وارد امتناع میالغیر را توضیح می
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دهد شود که امکان بالغیر باشد را، آن را هم توضیح میآنهایی که نمیکند و شود را بحث میکند. آنهایی که میسه تا را بحث می
 شود.که چرا نمی

ر کالسهای دما یکی از مشکالتی که در این کالس داریم این است که ما ارزیابی نداریم. از جهتی ناراحتم چون شنیدم 
واقعا بد است. در خصوص بحث ما هم گیرد. اگر هم نیست شوند و مباحثاتی صورت میدیگر، دوستان دور هم جمع می

ث که هایش بیشتر است. اینجور باید تدارک ببینیم که گروه هایی بشوند و ابن گروه ها با هم بحث کنند بر سر نه همه مباحآسیب
جود دارد توانند در دانشگاه ها ترویج کنند، ما در حوزه یو روش مباحثه وبرخی از آنها. یکی از روش های مباحثه که دوستان می

های دیگر هم هست، مثال شما در هفته یک جلسه ی برد ولی روشکنند و این وقت زیادی میکه همه ی عبارتها را مباحثه می
با یکدیگر و  مباحثه بگذارید، سه الی چهار نفر راجع به یک بحث مباحثه کنید هر هفته یک بحث داشته باشید. این درگیر شدن

ه ذهن بشگفت انگیز دارد. در تعمیق مسئله، در کشف اشتباهات و جرقه ها و نکته های جدیدی مباحثه کردن خیلی مزایای 
وست رسد. اگر این را بتوانید راه بیندازید، چه در این دوره و گروه و چه در دانشگاه، خیلی مفید است. من خیلی هم دانسان می

شود تا چند شوم چون وقتی سوال پرسیده می. من متوجه میداشتم که دوستان خصوصا در بحث ما این مباحثه را صورت بدهند
شوم که او تا کجای مطلب شود. خود این هم برای اینکه سوال نپرسد. من متوجه میالیه آن طرف تر ذهن فرد برای من روشن می

شوم این چنین سواالتی می شوم که او هنوز در چند پله آن طرف تر است. تازه من چقدر نگرانرا گرفته است، یا گاهی متوجه می
کنند و من خیلی خوشحال هستم، از یک ها هنوز برایش روشن نشده است. لذا برخی از دوستان که سوال میکه یک سری بحث
فهمند، پرسند. آنها ممکن است خیلی خوب میکنم که در فضا هست ولی بسیاری از دوستان ما سوال نمیجهت احیاس می

 مند. فهممکن است اصال نمی

 استاد شاید منطق شما دو ارزشی باشد سؤال:

ارم. بله بله ممکن است این هم باشد و این هم اشکالی ندارد ولی منطق دو ارزشی و این ادبیات را دوست ند استاد:
هایش را فهمیده بلشید و یک بخش ها و الیه ها را نفهمیده باشید. اینطور هم ممکن است ولی ها و الیهممکن است یک بخش

کند یا بحثی که خوب فهمیده است سوال نمی میده باشد و از بسآورم چطور است. ممکن است خیلی خوب فهمن سر در نمی
 شود و حاال شاید مصداقش خود ایشان باشند.شود یا این که به قول ایشان کمی متوجه میندارد یا اینکه هیچ چیزی متوجا نمی

تیم که دوستان بیایند و گذاشداشتم جلساتی میاین فضاها هم وجود دارد. ما باید کارز کنیم، یعنی اگر خودم فرصت می
شود که مطالب خیلی شود و این باعث میارائه بحث کنند و دیگران هم درگیر شوند و این موجب یک فضای گرم علمی می

عمیق در انسان شکل بگیرد. حاال یک چنین چیزی هست و ممکن است ما آرام آرام تصمیم بگیریم یک امتحانی بگیریم. و این 
هایی قدار به گرم بودن حیات علمی اینجا کمک کنیم. در هر صورت دوستان توجه داشته باشند بحثهم ممکن است که یک م

کنند و بعد اند در جایی و دارند سیر میکنیم و خودشان و خیاالتشان را بردهاند، ما داریم بحث میکنیم، االن اینجا نشستهکه می
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و نمیتواند دریابد که مسئله چیست. و وقتی بحث امتحان مطرح باشد تا برگردد معلوم نیست کجا برگردد، بحث فلسفی است 
 دیگر ممکن است که حواسش جمع تر باشد.

 بحث جهت در منطق با مواد در فلسفه یکی است؟ سؤال:

دهند این است که جهات به لحاظ فضای بله. بحث جهات و تفاوت جهات با مواد چیست، یک توضیحی که می استاد:
. مواد به لحاظ محکّی قضیه و گزاره است. یعنی ما این توضیح را دادیم که خود این موضوع، محمول یه استذهن و فضای قض

ریچه برایش چطور است، ما بحثمان واقعی و خارجی نیست، محکّی موضوع چه نوع ارتباطی با محکی محمول دارد. ما از د
گوید که اگر شما این ماده را ذکر ن ساختار ذهنی کار دارد. لذا میها را مطالعه کنیم. ولی منطق فقط به ایخواهیم آنذهن می

شود غیر موجه. در عالم واقع به لحاظ فلسفه هیچ موضوع و محمول، یعنی شود موجه و اگر ذکر نکردید میکردید، قضیه می
 ارای ماده باشد و امثال این ها.تواند دتواند خالی از ماده باشد و نینیست. ولی با لحاظ منطق می شان خالی از مادهمحکی

ها که رابطه محمول و موضوع است که مثال اینجا محمول همان وجود است. یعنی فلسفه از مواد ثالث و این اینسؤال: 
 منطق، زبان گرفته شده است یا چه ارتباطی معتبر است؟ 

کند به دلیل اینکه گزاره ها راه ارتباطی اده میبله ببینید اصال دغدغه ی اصلی فیلسوف واقع است. از گزاره ها استف استاد:
فقط گزاره را از آن جهت که گزاره  برای او و واقع است. مثال ادبیات با گزاره به عنوان یک گزاره کار دارد، کاری به واقع ندارد.

ونه هست ولی فیلسوف اگر نگکند. یا منطق از یک وجهه ای ایهای مختلفش و امثال این ها را بحث میکند و آرایههست کار می
کند این است که یکی از راه های ارتباط ما با خارج، علم حصولی است. یکی علم حضوری است و یکی از اینها استفاده می

ه واقعیت علم حصولی. وقتی علم حصولی بود با تصور و تصدیق و این ها کار دارد ولی هدفش گزاره بما هو گزاره نیست بلک
 است. تا اینجا هم کافی است که یک مقدار هم متن را خواندیم.موضوع و مسئله 

 تقریر نخست: برهان امکان ماهوی
گردیم به تقریر برهان اثبات واجب الوجود ای که برای امکان ماهوی میخواستیم بگوییم تمام شده. حاال برمیما مقدمه

 روم. خواهیم مطرح کنیم. چند مرحله این استدالل دارد که من مرحله به مرحله جلو میبر اساس امکان ماهوی را می

حقق باشد، یا اگر موجودی برای ما مسلم باشد. نگاه کنید من دو فضا گوییم اگر موجودی ممرحله اول، این است که می
گوییم شک و تردید نداریم که او موجود است. یا دست کم من خودم موجود هستم. شیخ را مطرح کردم. یک وقت مثال می

اول تقریری را خودم  اشراق یک کارهایی در همین تقریر کرده است. چون از خودش شروع کرده است، گفته است من خودم پایه
توانیم به نحو اگری، شرطی این بحث را مطرح کنیم. بگوییم اگر موجودی باشد، اثبات این مقدمه را بر عهده چینم. ولی میمی

خودشان بگذاریم. مثال بگوییم من خودم هستم پس یک موجودی مسلم هست. پس گام اول دوباره بر روی یک موجود است. 
 موجود بکنیم، خواه به نحو شرطی و خواه به نحو مسلم، گام دوم طرح می شود. اگر تمرکز بر روی یک
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یست. نمرحله دوم چیست؟ مرحله دوم این است که این موجود یا واجب الوجود است بالذات یا واجب الوجود بالذات 
لوجود ی چه. اگر واجب اواجب الوجود به ذات هست،  ما االن می فهمیم و با توجه به بحثی که کردیم روشن است که یعن

رده است کبالذات نباشد، چون موجود است پس قطعًا واجب الوجود بالغیر است یعنی یک علتی آمده و او را متحقق و موجود 
وجود است پس گام دوم این است که من خیلی ریز کردم که فضا واضحتر باشد پس گام دوم یا مرحله دوم این است که واجب ال

 یست.یا واجب الوجود ن

ت کنیم؟ مرحله سوم اگر واجب الوجود بالذات باشد، بحث ما تمام است مادر این مسیر می خواستیم که چیزی را اثبا
ه واجب الوجود بالذات. اگر واجب الوجود بالذات نباشد، چون موجود است پس واجب الوجود بالغیر است. چون فرض ک

 م نیست پس حتما نیاز به علت دارد.موجود است، اگر موجود باشد واجب الوجود بالذات ه

نقالب در ممکن است اینجا کسی بگوید که خود به خود شکل گرفته باشد، این با اصل قانون علیت در تنافی است این ا
ت آورد. شما گفتید ذات این شی وجوب بالذات ندارد بلکه وجوب بالغیر دارد. وجود بالغیر دارد یعنی امکان بالذاذات پدید می

اند برهان امکان ماهوی؟چون ما حاال ما دستمان باز است که از این فضاها استفاده بکنیم، اصال چرا به این برهان گفته است.
بینیم که حالت امکانی دارد، می تواند موجود باشد و می تواند موجود نباشد. کنیم، میوقتی این شیء را از لحاظ ذات نگاه می
رهان را رتا موجود است ولیکن به لحاظ ذات حالت امکانی دارد. اصال دلیل اینکه این بگرچه به حسب غیر واجب هست، ضرو

 گفتند برهان امکان همین نقطه است.

دهیم. مرحله دوم و گام دوم چیست؟ این است که این پس گام اول یک موجود بود. یک موجود  را مورد مطالعه قرار می 
بشود یا  ر است. اگر واجب بالغیر باشد یعنی به لحاظ ذات، ممکن است یعنی میموجود یا واجب بالذات است یا واجب بالغی

شود نشود؛ چون االن یک عامل بیرونی وجود دارد، این یک موجود است. پس گام دوم این است. گام سوم این است که اینکه می
ز ناحیه غیر ایعنی ممکن بالذات باشد که  گفتیم در واقع اگر واجب به ذات باشد کار ما تمام است، اگر واجب بالغیر باشد و

 رحله سوم.گوییم واجب بالغیر. این متامین می شود نیاز به علت دارد لذا به آن می

مرحله چهارم این است که بحث را منعطف می کند به آن علتش. آن علتش هم از این دو حال بیرون نیست. یا واجب 
بالذات باشد خب بحث ما تمام می شود. اما اگر واجب بالغیر باشد، یعنی بالذات است یا واجب بالغیر است. اگر واجب 

ممکن بالذات باشد و واجب بالغیر، مثل آن مرحله قبلی نیاز به یک عامل بیرونی، یک علت دارد. باز نقل کالم می کنیم روی 
مرحله پنجم این است که با توجه به  آن علتش. این بحث همچنان ادامه پیدا خواهد کرد. ولکن چون... این مرحله چهارم بود.

این که ما در مباحث علت و معلول دور و تسلسل را ابطال کردیم، پس این مسیر نه به نحو دوری می تواند پیش برود و نه به نحو 
ر گیری ما هست این است که پس معلوم می شود این مسیتسلسلی میتواند پیش برود. این مرحله پنجم. مرحله آخر که نتیجه

باید به جایی ختم بشود که آن شیء واجب بالذات باشد. نمی تواند واجب بالغیر باشد چون اگر واجب بالغیر باشد باز سلسله 
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ادامه پیدا می کند و تسلسل می شود و چون تسلسل باطل است، حتما ما باید به یک جایی برسیم که آن حقیقت واجب بالذات 
بالغیر نباشد. چون اگر واجب بالغیر باشد باز ادامه پیدا خواهد کرد و تسلسل می شود و باشد یعنی دیگر معلول نباشد، واجب 

 چون تسلسل باطل است باید به چنین جایی منتهی بشود. 

ک قاعده کلی ببینید ما مطابق این روند اگر موجودی باشد، حتما باید واجب الوجود در نظام هستی باشد، این به نحو ی
ون خودمان اثبات کردیم، ال اگر ما یک موجودی را به نحو تجربی، به نحو دست کم برای خودمان و در درپذیر است. حااثبات

پذیر است. آن اصل واقعیت یا واجب است چون می دانید که سفسطه به نحو مطلق محال است. قطعا یک اصل واقعیت اثبات
عنوان موجود  جود دارد این نکته است. چیزی را که به آن بهیا منتهی به واجب خواهد شد. استداللی را که در برهان امکان و

الذات بشود. توجه کردیم یا واجب الوجود بالذات است، اگر واجب الوجود بالذات نباشد، حتما باید منتهی به واجب الوجود ب
عیت واهد اصل واقیعنی فیلسوف اآلن دغدغه اش این نیست و نمی خواهد بگوید این واجب الوجود بالذات نیست، نه، میخ

تواند باشد. کار ندارد ممکن است یک کسی داشتن واجب بالذات را تثبیت کند. نظام هستی خالی از واجب الوجود بالذات نمی
بینم واجب الوجود بالذات است. می گوید من اآلن با تو کار ندارم و بعدا بحثمان را با هم بگوید همه این چیزی که من می

 آلن با من همراه شدی. صاف می کنیم ولی ا

خواهد بگوید این واجب الوجود هست یا نیست، کاری به این ها ندارد، می گوید در نظام هستی ببینید برهان امکان نمی
ن را واجب واجب الوجود بالذات واقعیت دارد. شما هر جور در نظر بگیرید، باید به این جا منتهی بشوید، می خواهید کل آ

ید منتهی به واجب ف من را در این قسمت پذیرفته اید. اگر بخواهید بگویید نه این ها ممکن هستند، باید بگویالوجود بدانید، حر
 الوجود بالذات می شوند. 

ببینید راه عقلی چقدر متفاوت از فضای کاوش در همین مسئله به لحاظ تجربی است، چه حیرتی آنجا وجود دارد. این 
ارا بود، ما این را از کار انداختیم. شما می دانید در دنیای جدید اول نگفتند روش عقلی فایده روش عقلی واقعا یک روش بسیار ک

ندارد، اول گفتند... میدانید که مدت ها و قرن ها این بحث ها بود. اول آن آقایانی که آمدند، بیکن و این ها که آمدند گفتند که 
ردم اثر نداشت. بیاییم یک مقدار تجربی کار بکنیم، یعنی گفتند این ها اینقدر بحث راجع به آن ها کردید، خیلی در زندگی م

مهم تر است. علمی مهم است که کارهای ما را برسد. اول نگفتند راه عقلی بی فایده است، بعد وقتی که راه تجربی جدی شد و 
و گفتند اصال راه عقلی بیخود  دیدند چقدر فایده داشت و چقدر کارها حل شد، گفتند یواش یواش فلسفه هم پشت سرش آمد

است. و یک روش بسیار عالی و کارا در حل و فصل بسیاری از امور را کنار گذاشتند. شما این مورد را بررسی کنید، ما اآلن اینجا 
یرین زمین ایم و هیچ کاری نکردیم نرفتیم غرب و شرق عالم را نگاه بکنیم، نرفتیم طبقات هفتم آسمان را ببینیم یا طبقات زنشسته

گیرد. ما چرا باید این روشی که این را ببینیم، ولی عقل ما این قدرت را دارد که همینجا نشسته یک تصمیم راجع به کل جهان می
ها کند. این در همه روششود اشتباه میاندازه اتقان دارد ]کنار بگذاریم[. بله جاهایی دچار شبهه می شود، دچار اشکال می

اعتباری راه نیست. این یک بحث کنم راهیابی خطا به معنی بیتجربی نیست. و بارها این نکته را عرض می هست، مگر در روش
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ها را باید بگوییم خداحافظ شما. بنابراین این ارزش روش عقلی و ارزش قدرت دیگری است. اگر این کار را بکنیم که همه راه
م یک موجود دم دست پیدا کردیم و گفتیم اگر ما یک موجود داریم، باید واجب ایتوجهی به آن نکنیم. این جا نشستهعقل را ما بی

 الوجود داشته باشیم. اینجوری حرف زدیم

 اند؟ چرا اسم این استدالل را برهان امکان ماهوی گذاشته سؤال:

  ء است.الوجود، هویت امکانی اشیاکنیم به طرف واجبچون نقطه ثقل حساسی که از آنجا ما حرکت می استاد:

 امکان آن درست، ماهوی آن برای چیست؟ سؤال:

السویه گویید نسبتش با وجود و عدم علیکنید و میماهوی به دلیل این است که ما این امکانی که شما مطرح می استاد:
 است، مربوط به فضای ماهوی است. 

 امکان وجودی چیست؟ سؤال:

ست، یعنی از دل ماهیت استخراج م داد. فضای امکان وجودی متفاوت اشاء الله توضیح خواهامکان وجودی را ان استاد:
از دل توجه به بعد ماهوی استخراج  تواند موجود نباشد، اینتواند موجود باشد میشود. چون این فضایی که گفتید مینمی
 شود. می

 السویه است.کردیم که ذاتش علیما تا اآلن بحث می سؤال:

گویند ماهیت ندارد. بینید که با وجود گره خورده. لذا این را میاست دیگر. شما یک ذاتی می ذات همان ماهیت استاد:
خواستم این بحث را وارد شوم. ببینید اوایل گویند ماهیت ندارد. نمیگویند ماهیت ندارد. لذا ممتنعات را میاصال خداوند را می

کنید، اگر وجود دادند گفتند هر ماهیتی، شما وقتی وجود را مقایسه می که بحث مواد ثالث را شروع کردند، مقسم را ماهیت قرار
الوجود ماهیت ندارد. ممتنع الوجود ماهیت ندارد. آمدند برای آن ضروری باشد، واجب، اگر... بعد یواش یواش دیدند که واجب

السویه ینسبتش با وجود و عدم عل بحث را تغییر دادند و گفتند هر شیءای، گفتند هر مفهومی، ماهیت فقط آنجایی است که
گویند. لذا همیشه ماهیت اینطوری است، باشد، یعنی ذات مرسل داشته باشد. لذا آن ذاتی که این وضعیت را دارد، ماهیت می

گوید ماهیت من حیث هی ال موجودة و ال معدومة، به لحاظ ذاتش که نگاه بکنید، نه را ببینید، می ۵مثال اگر اول مرحله 
 گوییم امکان، لذا امکان ماهوی با این گره خورده است. ودیت و نه معدومیت اقتضای ذاتی آن نیست. این را میموج

 گیردشود که ممتنع را در بر میگفتند کل ماهیة به همین دلیل رد شد و کل شیء به این دلیل رد می کهاین سؤال:
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گیرد، این شود توجیه کرد. چون این اطالق شیء خیلی وسیع است، حتی عدم را هم میبله، حاال کل شیء را می استاد:
هایی گویند شیئیت تساوق با وجود دارد و یک چنین بحثموارد هست که مثال راجع به اعدام هم بحث شیئیت را دارند. گرچه می

 شود از آن دفاع کرد. است و میکنیم. ولی شیء عنوان خوبی آنجا هست، رهایش می

 گام علیتی که به کار بردید بدیهی است؟ سؤال:

ید به یک اصل قانون علیت بدیهی است، همگانی است. چون اگر آن جا را بخواهید استدالل بکنید، باالخره با استاد:
 . شود، بدیهی استجایی منتهی شوید که بدیهی باشد. اولین قانونی که در علیت مطرح می

 شود مختصر بیان کنیدتی که در این استدالل به کار بردید را میکل اصول بدیهیا سؤال:

که امکان ماهوی را توضیح دادیم، گام اول یک یک مقدمه گرفتیم و امکان ماهوی را توضیح دادیم، بعد از این استاد:
این موجود برای ما مسلم است که هست مثل خودمان  گوییمگیریم، یا میکنیم یا به نحو شرطی در نظر میموجودی را بحث می

گوییم این موجود یا واجب الوجود کنیم. این درواقع گام اول. در گام دوم مییا می گوییم اگر موجودی باشد، اینطوری شروع می
واجب الوجود  وم، اگربالذات است یا واجب الوجود بالذات نیست بلکه بالغیر است و امکان ذاتی دارد. این گام دوم. در گام س

شته باشد نیاز به بالذات باشد کار تمام است، اما اگر واجب الوجود بالذات نباشد، واجب الوجود بالغیر باشد، و امکان ذاتی دا
کنیم به آن علت. علت یا واجب است یا ممکن. اگر بخواهیم گام بعدی را درست بکنیم، علت دارد. در گام بعدی نقل کالم می

گوییم گیریم و مییمم[ اگر واجب باشد کار ما تمام است و اگر واجب نباشد باز نیاز به علت دارد. و یک گام در نظر گویی]می
 چون دور و تسلسل باطل است، حتما باید به واجب الوجود بالذات منتهی بشود. 

 یح دهید؟گیرد، می شود توضدش خود به خود باشد، انقالب صورت میفرمودید که اگر وجو سؤال:

ببینید، یک چیزی هست که خود به خود موجود است که واجب الوجود بالذات است، واجب الوجود بالذات  استاد:
گوییم ازلی است، اگر یک چیزی اقتضای وجودش درونی باشد، وقتی شما اصال اقتضای موجودیتش از درون اوست و لذا می

است که ازلی باشد. ازلی باشد، بالذات باشد، علت نخواهد، خیلی لوازم اش این گویید ذاتا اقتضای وجود دارد، الزمهمی
کند. اگر چنین چیزی که ذاتش اقتضای معدومیت هم نمیکند چنانفراوانی دارد. اما یک چیزی ذاتش اقتضای موجودیت نمی

آید، یا انقالب ف که پیش میاید، یعنی خلف، بحث خلرا شما بگویید نه، خود به خود موجود شود، اوال خالف فرض حرف زده
اید. چون ذاتی را که در نظر گرفتید گفتید اقتضای وجود ندارد، اآلن آید، یعنی این که شما از ذات دست برداشتهدر ذات پیش می

ا آید، مثال اگر واقعدوباره برگشتید می گویید خود این ذات اقتضای وجود داشته باشد، عالوه بر مشکالت دیگری که پدید می
ذات خود به خود بخواهد شکل بگیرد، چرا تا حاال شکل نگرفته؟ یعنی ذات خودش این نکته را در درون خودش داشته باشد. 

شود که ذات خودش اگر ذاتش مقتضی خودش باشد باید همان وضعیت اول را داشته باشد. چرا اینطوری است؟ پس معلوم می
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آید. اگر خوب دقت بکنیم، سر از استحال اجتماع نقیضین و ارتفاع ذات پدید میاقتضای وجود را ندارد. بنابراین انقالب در 
 خواهد باشد. یعنی تنافی و تناقض در درون ذات اتفاق خواهد افتاد. خواهد هم باشد هم نمیآورد، یعنی این مینقیضین درمی

 گار واجب الوجود جدایی هست و...آید که در این اثبات، وجود گسسته در نظر گرفته شده، انبه نظر می سؤال:

ب بشود. نه، می گوییم ممکن است همه این ها واجب باشد، اگر این ها واجب نبود، قطعا باید منتهی به واج استاد:
 حالت شرطی دارد. 

 اگر پیوسته در نظر بگیریم همه واجب هستند سؤال:

ین ها وجوب انه اگر پیوسته هم در نظر بگیریم، تشکیک هم باشد، مواظب باشید، این هایی که در دامنه هستند،  استاد:
 های به او هستند. بالغیر دارند، متوقف بر او هستند. آن که مغز اساسی وجود است، همان رأس کار است و بقیه متعلق

 یک حالت دیگری هست و اینطور نیست که ... سؤال:

 اشکال ندارد، می رسیم، به امکان وجودی که رسیدیم این فضا بیشتر ترسیم خواهد شد.  ستاد:ا

 فرمودید که واجب الوجود ازلیت در پی دارد. سؤال:

اش وجود باشد، آید. بله بله، اگر چیزی اقتضای ذاتیآید ولی از وجوب ازلیت در میبله، از ازلیت وجوب درنمی استاد:
 ینطور است.اباشد قطعا ازلی است، ولی اینطور نیست که هر چیزی که ازلی باشد، واجب الوجود بالذات باشد. یا وجوب داشته 

 یم. هنوز در فضای برهان امکان هستیم. خواستیم مطرح بکنتا اینجا برهان نخستی که می

 تقریر دوم: برهان امکان فقری وجودی
رفته. مکان فقری وجودی است که در دستگاه صدرالمتألهین شکل گتقریر دوم، اثبات واجب الوجود بر اساس برهان ا

خورد. یادم است که راجع به وجودهای ببینید ما از بحث هایی که سابقا داشتیم، دو بحث قبال داشتیم که به درد این موضوع می
 مفصل وارد بحث شویم. خواهیم اینجا دهم، خیلی نمیگویم و توضیح میه میایم. من کمی مقدمفقری امکانی حرف زده

لی معلول را ببینید، صدرالمتألهین وقتی که اصالت وجود را اثبات کرد، نشان داد که در ناحیه معلول، آن که هویت اص
کنیم. توجه امکان ماهوی، فقط به سطح کار دهد، همان وجود آن است. بله ما از نفاد آن ماهیت را استفاده میتشکیل می

گوید که اگر یمشاء الله وقتی این تقریر را تمام کردم، نسبت این دو برهان را توضیح خواهم داد. صدرا موجودات است. من ان 
دهد خواهیم تحلیل عمیقی از معلول داشته باشیم، باید متوجه به آن چیزی که اصل و حقیقت و بنیاد معلول را تشکیل میما می

 ت. اهیت آن. ماهیت یک حیثی از اوست. حقیقت معلول وجود آن اسشویم. اصل حقیقت و بنیاد شیء، وجود شیء است نه م
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د یک وقتی صدرالمتألهین این کار را کرد، در یکی از بحث های مهمی که چرا معلول محتاج به علت است، مجبور ش
امکان تواند به گوید حقیقت معلول آن وجود است، اگر حقیقت معلول، وجود است، دیگر نمیطرح جدید بریزد. چون می

کنیم، ماهوی تمسک کند. چون امکان ماهوی برگرفته است از آن حیث ماهوی شیء. یعنی ما حیث ماهوی شیء را که نگاه می
توانیم بینیم. اما اگر نگاه را به بنیاد و حقیقت معلول که وجود هست بدوزیم، در اینجا دیگر نمیآن را مرسل از وجود و عدم می

د که صدرا و عدم علی السویه است. چون ذاتش وجود است. غیر از آن ذات وجودی که ... اینجا بوبگوییم که نسبتش با وجود 
خواهد  ولی با این حال خواهد که یعنی خدا، یک وقت علت هم میها دو معنا دارد. بالذات یک وقت علت نمیگفت بالذات

 بالذات است. 

که نشان  در ناحیه معلول روبرو شد، متوجه شد که برای این صدرا وقتی با این بحث روبرو شد، یعنی با حقیقت وجود
تبدیل شده  بدهد حقیقت این شیء معلول است، باید به یک نقطه دیگر توجه بکند. نقطه دیگری که توجه کرده، یواش یواش این

تعلق  که به معنایبه نظریه امکان فقری وجودی. امکان فقری وجودی نه یعنی علی السویه بودن نسبت به وجود و عدم؛ بل
ام، یعنی برای این که این بنیاد وجودی داشتن است، وابستگی وجودی داشتن است. من این را قبال در علت فاعلی توضیح داده

دهیم، یک وقتی از آییم توضیح میتوضیح داده شود این حقیقت توضیح داده شود، یک وقتی ما از علت به طرف معلول می
ایم. ولی اجازه بدهید رویم. هر دو در فلسفه مطرح شده است. قبال هم ما این بحث را مطرح کردهمی تحلیل خود معلولیت پیش

 ام. ها از ادبیات استفاده کردند به عنوان تمثیل اینجا من استفاده بکنم. قبال هم این اشاره را کردههمان بحثی را که این

دانید که معنای حرفی هیچ وقت داریم. معنای حرفی، شما می در ادبیات ما یک معنای اسمی داریم و یک معنای حرفی
انی در نمی تواند موضوع یا محمول قرار بگیرد. همیشه حالت وابستگی و تعلق به موضوع و محمول دارد، مثل یک حقیقت ف

معانی اسمی  هاست. معانی حرفی نسبت بهزی در آنها نیست؛ بلکه یک چیماند. یک چیزی در کنار آنموضوع و محمول می
اشیم. نه، یک چنین حالتی دارند. اینطور نیست که ما یک معنای اسمی و یک معنای اسمی و بعد یک معنای سوم حرفی داشته ب

ده که معنای حرفی همیشه دویده در معانی اسمی است. صدرا با تحقیقاتی که در حقیقت معلول کرده، این نتیجه عائدش ش
 به شکل معانی حرفی. لذا گفته که معلول بما هو معلول هویت حرفی دارد. معالیل یک حقایق وجودی هستند 

گوید وجودهای دانم این کم است. این نیاز به یک جلسه بحث مستقل دارد. ایشان میمن یک ادبیات دیگر پیاده کنم؛ می
غیره داریم، حتما یم وجودهای فیغیره داریم. اگر فرض کننفسه داریم، وجود اسمی داریم، یک وجود فیغیره. یک وجود فیفی

غیره معنا داشته باشد. اصال در ذاتش خوابیده دویده در غیر است، فانی در غیر است. مثل معنای باید غیری داشته باشیم که فی
کنیم این معنا تا حدودی روشن شده باشد، ولو به عنوان اصل موضوعی، یک نکاتی را حرفی در مقابل معنای اسمی. فرض می

ها را پی بگیریم، چون ایشان یک ناحیه دانم حاال در جلسات بعدی این استداللوجه کرده باشید.. چون دو استدالل دارد، نمیت
دهد بنیاد حقیقت معلول که وجود است، دهد، صدرا توضیح میدهد، نشان میاز ناحیه علت فاعلی این بحث را توضیح می

های معمولی ما همه این ها را مستقل ت، یک هویت وجودی استقاللی ندارد. در نگاهغیره است. دویده در غیر اسیک وجود فی
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بینیم، بله این ها معلول خداو هستند ولی با حفظ هویت بینیم این ها را هم مستقل میبینیم، و خداوند را هم وجود مستقل میمی
 شان.استقاللی

عنای حرفی است، اصال در ذات معلول، گرایش به غیر غیره است، مگوید اصال هویت معلول، وجود فیصدرا می
تواند رها بشود.  گوید معلول در بقاء هم محتاج به علت است. یک لحظه علت از اشراف بر سر معلول نمیخوابیده است. لذا می

 بیند. ا در غیر میتواند یک لحظه بدون علت بقاء داشته باشد. به دلیل این که هویت معلول را، هویت بنیادینش رمعلول نمی

الصالةوالسالم داریم، من ای از حضرت امیرالمؤمنین علی علیهداخل پرانتز من چیزی به شما عرض کنم. ما یک جمله
کند، انسان الله جوادی خیلی روی این جمله تکیه میاند، حضرت آیتوقتی با این برخورد کردم چنانکه بزرگان هم توضیح داده

وب نتوانم مطرح کنم، فوق العاده است. یک جمله ایشان دارد، من عین جمله را، ممکن است اولش را خ شود.. یعنیمتوجه می
ز ایعنی تحقیقات فسلفی ما بعد از هزار و اندی تازه به این تعریف «. کل شيء قائم في ما سواه فهو معلول»فرمایند: ایشان می

گویند پس اگر اینطور است، پس فلسفه ضی بد ]برداشت کردند و[ میگویند[ نگوییم، بعمعلول رسیده. ]اینطور که بعضی می
فهمید. با تحقیقات فلسفی این معنا فهم را بگذاریم کنار، خودمان...، نه، هزاران سال این جمله بود و کسی این جمله را نمی

بالغیر، خیلی لفظ ارتقاء پیدا کرده،  ر غیر باشد. قائم در غیر نهدفرمایند معلول باید شده. ولی خیلی عالی... یعنی حضرت می
اش.. ولی منظور همین است. کل قائم في سواه کل شيء قائم في ما سواه فهو معلول. این اولش یک جور دیگر است. این کلمه

 فهو معلول.

آید، مثال ی میکنیم که علت فاعلایم که در علت فاعلی... ما مثال بدوًا فکر میما قبال، بحث علت فاعلی را بحث کرده
های سطحی به علیت است. اینطور نیست که یک دهد. این ها نگاهیک چیزی آن طرف هست، علت فاعلی یک چیزی به آن می

وری است، چیزی آن طرف ایستاده باشد، مثل این که آقای علی به آقای حسن یک چیزی داده، ما فکر کنیم فرایند علیت اینط
اش. چیزی در آن طرف نیست. ین اصال خالف فهم علیت است به معنای حقیقی فلسفیای آن طرف وجود داشت، ایک گیرنده

خواهد شکل بگیرد. دقت کنید ما در بحث ایجاد خیلی حالت معمولی عرفی نگیریم. فرایند ایجاد بسیار دقیق است. تازه می
شویم معلول یک حالتی در جه میکنیم، سرآخر متوای شکل بگیرد. خوب که دقت میشود که یک پدیدهیعنی چه باعث می

ی علت است، یک وضعیتی در علت است. دل علت است، بله غیر از علت هست... مثال شما معنای حرفی را با معنای اسم
بینید[ معنای حرفی غیر از معنای اسمی است، اما یک هویت مستقل ندارد. در دامنه معنای اسمی معنای اگر مقایسه کنید ]می

تر خواهد شد. اصال فعل و معلول جز در ود. بحث ادبیات را اگر توجه بفرمایید، این بحث یک مقدار روشنشحرفی فهم می
م، ولی من یادم دامنه علت فاعلی قابل فهم نیست. اصال واقعیت ندارد. قبال اگر یادتان باشد، من این بحث را تکرارش را نگفت

 ام. هست این بحث را گفته
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گوییم پای شود، اآلن این حرکت توپ علتش چیست؟ ما میکند و وارد دروازه میا شوت میمثال اگر کسی یک توپ ر
ذا در شخص، اما توضیح دادیم قبال که انسان حقیقتا فقط فاعل حرکت پای خود است، یعنی فعل انسان حرکت توپ نیست. ل

ز برای این که این توپ باشد و حرکت کند خیلی ا ایم، ولیگویند فعل. یعنی ما تأثیری داشتهگویند اثر، نمیفلسفه به آن می
عل ما فچیزها الزم است. هوا الزم است، خود توپ الزم است، ما که فاعل توپ نیستیم، یعنی خود توپ که فعل ما نیست. 

حات را تواند از بستر فاعل جدا باشد و هویتی جدا پیدا کند. صدرا این توضیحقیقتا همان حرکت پا است. هیچ وقت فعل نمی
شود یکی از ناحیه فاعل، یکی از ناحیه تحلیل دانم این توضیحات کم است اآلن اینجا. از دو ناحیه ورود میدهد... من میمی

آییم و این شود و یکی از ناحیه خود معلول میآییم و این مسئله روشن میخود پدیده فعل و معلول. یعنی یکی از ناحیه علت می
 شود. مسئله روشن می

رسد که حقیقت انگیز صدرالمتألهین است. در نهایت به اینجا میخب این یکی از تحقیقات بسیار شگرف و شگفت
ت اوال یک چیزی متفاوت است از علت؛ این را هم حفظ کنید. ولی در عل«. چیزی در علت»معلول چیزی در علت نیست. 

تواند بیرون برم؛ از مملکت وجودی فاعل نمییری من به کار میرا هم باید خیلی دقیق معنا کرد. حاال یک تعب« در»است. این 
گوییم بالغیر، دائما از گفتیم مثال همان اصطالح معروف میباشد. حقیقت معلول قائم في ما سواه ... ما تا حاال معلول را می

« بـ»سیله آن محقق شده. اینجا دیگر ه وبگوییم به وسیله آن شکل گرفته، آن طور، ئما میکنیم. درست است؟ دااستفاده می« بـ»
 بریم. بریم، في به کار میبه کار نمی

کنم و بعد برهان اثبات واجب بر الجمله این بحث امکان وجودی را داشته باشید، یک توضیح خالصه هم عرض میفی
 م و رحمة اللهعلیک دهم. والسالماساس امکان ماهوی را هم توضیح خواهم داد. امکان فقری وجودی را هم توضیح می
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 بیست_و_سوم_#جلسه

 بسم الله الرحمن الرحیم

 الحمدلله رب العالمین و صل الله علی محمد و آله الطاهرین

 مروری بر جلسات قبل

هایی مطرح شد، ذیل مطلب اول از مباحث الهیات بمعنی االخص، بحث اثبات واجب الوجود بالذات، تعالی بود. نکته
ها و ادله ی عقلی و فلسفی بود. در ذیل این بحث گفتیم دو متعدد اثبات باری تعالی اشاره شد. راه سوم، راه هاینکته چهارم، راه

گیرد. یک برهان، برهان امکان بود و یک برهان هم که ان شاء الله در ادامه خواهد آمد، برهان صدیقین برهان مورد توجه قرار می
 است.

عنا دارد، یکی ود، گفتیم بتید محتوای امکان را با دقت بیشتری بفهمیم. امکان دو مبرهان امکان برای اینکه واضح تر ش
 امکان ماهوی است و یکی هم امکان فقری وجودی.

د ثالث و امکان ماهوی را در مقایسه ی واجب و ممتنع و ممکن را توضیح دادیم. همین هم بهانه کردیم و به بحث موا
هست را، بر  بعد از اینکه مقدما تمام شده بود، فصل برهانی که مبتنی بر امکان ماهوی گونه های متعددش اشاراتی داشتیم و

فرمایند، به عرض رساندیم، رسیده بودیم با تقریر دوم از برهان امکان که مبتنی بر امکان فقری اساس آنچه حکما مطرح می
 وجودی است. 

 ادامه تقریر دوم: امکان فقری وجودی
ین امکان فقری وجودی در جلسه پیش ارائه کردیم و در هر صورت تحقیقاتی که صدرالمتالهیک توضیحی درباره ی 

اشتیم، دمطرح کرده و ما جسته و گریخته در همان جلسات قبل به آن ها پرداختیم و هم یک مقداری اشاراتی در جلسه قبل 
حرفی  ویت فانِی در غیر است، مثل معنایتحقیقتشان به اینجا منتهی شده که هویت معلول، یک هویت فی غیره هست، یک ه

 ماند.در مقابل معنای اسمی می

توانند بکنند تا این بحث یک مقدار واضح شود، همان مقایسه بین معنای اسمی و ها دیدند یک تشبیه خوبی که میاین
د گفتند رل بما هو معلول معنای حرفی بود. آمدند همین بحث را در خصوص فرایند علی و معلولی به کار بردند. هویت معلو

 مثل معنای حرفی در مقابل معنای اسمی است. به تدریج شهرت پیدا کرد به معنای اسمی وجود و معنای حرفی وجود

اش استقالل دارد معنای اسمی وجود یعنی آنکه فی غیره نیست، یعنی ارتباطی با غیر ندارد و طبیعتا به لحاظ بنیاد هستی
 ه صدرمتالهین، ویژه ی حق سبحانه و تعالی، واجب الوجود است.و این منحصرا در دستگا



453 
 

ق داشته شق دیگر معنای حرفی وجود است.معنای حرفی وجود، وجودهایی را که در غیر باشند، در دامنه وجود غیر تحق
 شود که همان هویت های معلولی است.ها گفته میباشند، به این

ودن، وابسته و امکان در اینجا به معنای تعلق وجودی است. به معنای در غیر ببا توجه به این معنای جدید از امکان که 
 متعلق بودن.

کند. . اگر کمی دقت کنیم امکان ماهوی اصال به هیچ وجه شی را مرتبط با علت نمیامکان ماهوی اصال این معنا را ندارد
ر بخواهد مسئله ی موجودیت مطرح باشد، باید علتی سویه است. اگگوید ذات من نسبت به وجود و عدم علی الامکان ماهویمی

ها و نقدهایی که صدرمتالهین مطرح کرده است این است. در کار باشد ولی فی حد نفسه گرایش به علت ندارد. یکی از دقت
گوید د. میکنکردند. صدرا این را با یک توضیحی قبول میحکما معموال امکان ماهوی را سر نیازمندی معلول به علت مطرح می

ود در درون امکان ماهوی هیچ جهت گیری ای به طرف علت نهفته شده نیست. وضعیتش به گونه ای است که اگر رجحان وج
خواهد. و اال فی حد نفسه آن حقیقت بنیادین امکان ماهوی یعنی بسویه بودن نسبت به وجود و عدم. بر بر عدم شود، علت می

 خالف امکان فقری وجودی.

 ندی معلول به علتسر نیازم

ک امکان فقری وجودی وابستگی وجودی است. اصال در درونش احتیاج به علت نهفته است. لذا ارتقای خوبی از ی
اد که چرا معلول منظر دیگر در این بحث اتفاق افتاده است. چون همانطور که قبال هم بحث کردیم، یک بحثی در میان آنها در افت

 ندی معلول به علت چیست؟ یا اینکه حاجت به علت چیست؟ محتاج به علت است؟ سر نیازم

س متکلمین گفتند حدوث است؛ یعنی یک چیزی نباشد بعد محقق شود، این علت نیازمندی است و لذا در لحظه ی پ
ت. چون از حدوث در آن لحظه ی استمرار و بقا، دیگر مسئله ی حدوث مطرح نیست و لذا این شی در بقا محتاج به علت نیس

 لت نیازمندی معلول به علت حدوث است. ع

جود وحکما گفتند سر نیازمندی معلول به علت، امکان ماهوی است. یعنی همین که شی به لحاظ ذات خودش نسبت به 
بینید گوید اینکه شما میدهد که شی محتاج است. صدرمتالهین یک دقتی کرده و میو عدم علی السویه است، این نشان می

کند اما در درون این معنا نهفته نیست اسویه است نسبت به وجود و عدم، این بستر را برای فرایند علیت فراهم مییک ذاتی علی 
 که حتما باید علت باالی سر من باشد.

کند. اگر چیزی ذاتا نه وجود داشته باشد و نه معدوم باشد، هیچ کاری با این بحث دقیقی است که ایشان به آن توجه می
گوید که اگر میخواهید سّر نیازمندی به گوییم این موجود شدن محتاج علت است. صدرا می. اگر موجود شود میعلت ندارد

 علت را بررسی کنید، باید چیزی باشد که در آن کشش به علت باشد.
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 هکدر درون همین محتوا نیازمندی به یک علت باشد. امکان ماهوی در درون خودش نیازمند به علت نیست. بعدا 
 ارد. دقیقا نیاز علت در این کاوش بررسی نشده.گوییم حتما نیاز به علت دشود، میرجحان وجود می

گوید سر نیازمندی معلول به علت، فقر وجودی است. یعنی تعلق وجودی، فی غیره بودن. چون این صدرمتالهین می
ش نهفته است. چون اصال به غیر بودن در هویت ذاتیغیر است. یعنی محتاج  غیره است، در بنیاد ذاتش نیازمند بهیک وجود فی

یشان کرده است، وجود فی غیره است. اگر اینگونه است، اصال در نهادش نیازمندی به غیر نهفته است. افزون بر این تحقیقی که ا
 در این بحث هم موجب ارتقا شده است.

 محتاج به علت بودن در بقا در مشاء مطرح نشده؟ سؤال:

گویند ذات شی نسبت به وجود و عدم علی السویه مشا مطرح است. در آنجا به این سبک مطرح است که میدر  استاد:
کند، در لحظه ی است. یعنی ذات شی همیشه همراه با امکان است. چنانچه همین معنا در لحظه اول شی را محتاج به علت می

وجودیتش بالغیر است. به لحاظ ذات شی هم یت دارد، ولی مکند. گرچه شی در لحظه بقا موجودبقا هم شی را محتاج علت می
شده است  باز علی السویه است. مثال ذات انسان چنانچه از ابتدا نه اقتضای وجود داشت، نه اقتضای عدم، حاال که موجود

ان، باز اقتضای این و ذات انسهبما  -ه االن موجود استک-حتما باید علتی آمده باشد، در موقع استمرار و بقا با ذات انسان 
گوطد من اگر لحظه ی دیگر هستم، به خاطر علت است. وجود را ندارد، علت است که اقتضای وجود دارد. پس علی الدوام می

 .نه به خاطر ذات خودم

گیرد منتها نقدی که صدرا دارد این است که شما اگر دقت کنید، خود در کاری که حکما کردند همین معنا شکل می
 ماهوی به حسب ذات خودش، گرایش به علت ندارد، فقط بسترساز است.امکان 

نهایت زمان من موجود نشوم برای خواهد بگوید من ذاتم نسبت به وجود و عدم علی السویه است، حاال اگر تا بیمی
کند که او را می شما ضرری دارد؟ نه. مثال ذات انسان از این جهت که نسبت به وجود و عدم علی السویه است، علتی تقاضا

نهایت زمان معدوم باشد، ذات انسان کاری بو او ندارد. اگر ایجاد کند؟ نه. کاری با او ندارد، چنانچه کاری با عدم ندارد. اگر بی
گوید ما اگر دنبال فهمیم علتی هست. صدرا مییینیم چنین ذاتی موجود شد، میهمیشه موجود باشد، کاری با او ندارد. وقتی می

هایی که ایشان نشان داد که حقیقت معلول وجود است، نه ماهیت، نیازمندی معلول به علت هستیم، با توجه به آن بحثسر 
به علت  ماهیت جزء حیثیات او هست، اصل خقیقت معلول وجود است، اگر این نکته تثبیت شود ما باید سّر نیازمندی معلول

 و ما را به  امکان فقری وجود رساند. در وجود جستجو کنیم. که ایشان آن تالش را کرد

کند این است که  امکان فقری وجودی، بحث علی السویه بودن نیست، اصال در درونش یک نکته ای که ایشان مطرح می
غیره. اصال در بنیاد معنای حرفی، نیاز به معنای اسمی وجود بحث نیازمند به غیر بودن است چون، وجود حرفی یعنی وجود فی

گویید حقیقت یک شی در غیر بودن است. اصال در بنیاد وجود حرفی، نیازمندی به وجود اسمی وجود دارد، چون وقتی میدارد. 
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دهد که  امکان فقری وجودی اساسا در این تعریف نهفته است که باید غیری باشد و من تکیه به او بدهم. و لذا ایشان توضیح می
گفتند وجود داشت و نه در امکان ماهوی. امکان نا نه در حدوث که متکلمین میاش به طرف علت است. این معهویتش، کشش

 ماهوی به حسب خودش نیازمندی به علت در آن نهفته نیست.

تواند ببیند که بخواهد بیند و به نوعی اصال قبل وجود را هم نمیبه خاطر آن دیدگاه صدرا نیست که جهان را پر می سؤال:
شود. چون با وجود است، قبل از آن بل از وجود علی السویه است و می آید و وجود به آن داده میبگوید یک ماهیتی هست ق

 چیزی نیست که بخواهد علی السویه باشد یا نباشد. همین خودش عین نیازمندی است. دیگر نیازی به ...

 گویید نظام تشکیکی عالم را پر کرده است؟یعنی می استاد:

 ند که بخواهد علی السویه باشدبییعنی عدمی نمی سؤال:

بیند. ضعف می بله، یعنی همه جا مملو است البته با نظام تشکیکی، لذا ایشان هویت معلول را همان تنزل و همان استاد:
قتی ایشان ویعنی همین که ما مراحلی از هستی داریم که متوقف بر یک مرحله ی بنیادین وجود است که به معنای اسمی باشد. 

نهایت، کند، اصال این مراحل ضعیف به لحاظ ذات، پشت داده هستند به مراحل قوی، به یک مرحله ی بیا را تحلیل میاین معن
ها فی غیره هستند چون تمتم این ها فی غیره هستند، شما باید یک غیری داشته باشید. این به یک معنای اسمی. چون تمام این

کند، یشان مطرح میند که این ها در او معنا داشته باشند. در هرصورت این بحثی که اکنها در درون ذاتشان یک غیری را طلب می
 نیازمندی در بحث سّر نیازمندی معلول به علت هم ارتقال ایجاد کرده. من خیلی از این بحث ها را مستقل نگفتم. مثال سّر 

ای مفصل به ده ها صفحه بحث تبدیل شده ر کتابههای مربوط به خودش را دارد. گاهی دمعلول به علت، یک فصل و بحث
 است ولی سعی کردم اشاره کنم و عناوین و اصطالحاتش و محتواهای اصلی در اینجا مطرح شود.

کنند. اگر به مردم بگویید چرا در سر نیازمندی معلول به علت متکلمین میگویند حدوث، عموم مردم هم اینطور فکر می
 علت است. د چون نبوده و بود شده است. وقتی نبوده و بعد بود شده، لذا محتاج بهگوینمعلول محتاج به علت است، می

شود که حدوث به لحاظ مقام اثبات، عالمت و نشانه ی در فلسفه صدرا، این واژه نیامده ولی این محتوا هست، گفته می
 علول با علت نیست.خوبی است برای اینکه یک شی معلول است و محتاج به علت. اما سّر تکوینی ارتباط م

آید، نشان کنیم که اگر یک چیزی نباشد و بعد به وجود میخیلی بیان مهمی دست چون اغلب ما هم اینطور فکر می
 دهد این شی معلول باشد.می

خورد اما بحثمان در در توضیحات و آنچه استفاده میشود از توضیحات او، این است که این در مقام اثبات به درد می
بوت است، یعنی در عالم واقع و در مقام ثبوت، چه چیزی در هویت معلول نهفته است که چه ما باشیم و چه نباشیم، در مقام ث
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تواند گویند نظریه حدوث نمیکند. حکما اینجاست که میکند. او را محتاج به طرف علت میاو به طرف گرایش ایجاد می
 کارایی داشته باشد.

بیاناتی هم  ی داشته باشیم. در آنجا حتما به نحو مقام اثبات هم کارایی نخواهد داشت. یکمخصوصا اگر معلول های ازل
 گویند حدوث سّر نیازمندی معلول به علت نیست؟ حاال اشاره ای بکنم بد نیست.حکما دارند که چرا می

وجودی است حدوث یعنی چه؟ بودن وجود بعد عدم؛ کون الوجوِد بعد العدم. این وضعیت، وصف چیست؟ وصف 
گوییم دارای وصف انتزاعی حدوث است، که االن پدید آمده است. یعنی این وجودی که نبوده و االن محقق شده است، می

 یعنی این نبود و نبود و بعدا محقق شد. این حدوث، بودن وجود بعد عدم است. پس وصف وجود است.

 «الشيء ما لم یجب لم یوجد»قاعده 

گویند یقبل از او به نحو تحلیل عقالنی، چه چیزی را پشت سر دارد؟! در مباحث فلسفی م اگر وصف وجود است، وجود
 وجوب را. این قاعده را شنیدید که "الشیُء ما لم یجب، لم یوجد"

شود. یک دعوای مفصلی بین فالسفه و متکلمین در خصوص یعنی یک شی تا به حد وجوب نرسد، محقق و موجود نمی
در صدی  ه. فالسفه معتقدند اگر یک شی تا به حد وجوب برسد، یعنی تمام انحاء عدمش مسدود شود، صداین قاعده شکل گرفت

د که باید بشود تا موجود و متحقق شود. در مقابل بسیاری از متکلمین قائل هستند که الزم نیست یک شی صد درصدی شو
یت را االن طرح کنم خیلی ها طرفدارش خواهند شد. وشان معروف شد به نظریه اولویت. نظریه اولموجود شود، لذا نظریه

فی نظریه اولویت یعنی الزم نیست به حد صد درصد برسد، اولویت شصت، هفتاد درصدی پیدا کند، برای موجود شدنش کا
عالی! ق تایستادند؟ اختیار حکردند و در مقابل فالسفه میاست. متکلمین چه مشکلی داشتند که این بحث و دغدغه را مطرح می

کردند فضای اختیار با ضرورت قابل جمع نیست. یعنی اگر قرار باشد یک شی به حد وجوب یا اختیار انسان. یعنی احساس می
شود یعنی اینکه دست و پای خدا بسته است. برای اینکه وقتی شی به حد وجوب رسیده و صد در صدی شده، فقط محقق می

کردند این قاعده ای که شی باید . یعنی احساس میشوداز اختیار خداوند خارج میشود و رسیده است، دیگر ضرورتا محقق می
شود خداوند متعال، تحت ضرورت و ایجاب عمل کند. شود. یعنی باعث میبه وجوب برسد، این موجب موجبیت پروردگار می

 چنانچه همین را در باب انسان هم میتوان مطرح کرد.

ه وقتی به حد صد کن کار به حد صد درصد باید برسد تا محقق شود؟ اگر اینطور باشد دهیم، ایما یک کاری انجام می
 شود.درصد رسید دیگر از اختیار ما خارج است و خود به خود محقق می
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که  خب حکما در آن بحث الشی ما لم یجب لم یوجب، که مدعای خودشان بود و در مقابل نظریه متکلمین مطرح بود
های فراوانی در اینجا مطرح ستداللهای خیلی محکم فلسفی ارائه کردند که این حرف نادرست است. بحثبحث اولویت باشه، ا

 ی است.شده است. به دلیل اینکه یکی از چیزهایی که موجب اشتباه متکلمین شد، خلط میان امکان ذاتی و امکان استعداد

 امکان ذاتی و امکان استعدادی

اش تشدید علت است. یعنی علت دائما در حال تشکیکی، وضعیت ایجادگریامکان استعدادی همیشه در ناحیه 
کند، فرایند علیتش دارد به مرحله کند، هرچه افزایش پیدا میشود. مثال فرض کنید علت ناقصه داریم و بعد افزایش پیدا میمی

 نی آن شی مقابل که ممکن است، نسبتکند. یعاما این وضعیت ها در آن شی مقابل تغییری ایجاد نمی شود.نهایی نزدیک می
خواهید کاری انجام دهید، تما اسباب و به وجود و عدم پنجاه پنجاه است.  هیچ تغییری برایش حاصل نیست. مثال شما می

کنید اما آن امری که بخواهد محقق شود که در کتم عدم است، به کنید، هرچه الزم هست را آماده میمقدماتش را فراهم می
شود. اگر در ناحیه علت نود و نه درصدی هم شود، در وجود و عدم علی السویه است. هیچ تغییری در آن ایجاد نمیلحاظ 

شود. در ناحیه معلول، به تعبیر دوستمان، صفر و یکی ناحیه معلول هم چنان پنجاه پنجاه است. هیچ تفاوتی در او ایجاد نمی
دهند که در کند، لذا حکما توضیح میر ناحیه علت است که افزایش پیدا میاست. یعنی  صد در صد است یا هیچ است. این د

. شدن همان ناحیه معلول باید صد در صد بشود تا مسئله تحقق اتفاق بیفتد. البته همزمان است. صد درصد شدن همانا و محقق
 توانست نشود، چرا شد؟گوید چرا این شی با این که میکند، میاگر اولویتی باشد، باز ذهن انسان سوال می

شد که نشود، چرا شد؟ مگر اینکه در نهایت تمام انحاء عدم مسدود گویید که میهرچه درصد قضیه را باال ببرید، باز می
 شود. اگر تمام انحاء عدم مسدود شود آن وقت شی محقق خواهد شد.

است،  فالسفه معتقدند اگر چیزی موجودیک بحث دیگر را که در نظر داشتم که مطرح کنم، باز در اینجا مطرح شد. 
ده حتما به حد وجوب رسیده تا موجود است. یه حد وجوب یعنی صد درصدی، تمام انحاء و راه های عدم برایش مسدود ش

ر صد بشود، است. حتما باید متحقق شود. در مقابل متکلمین به نظریه اولویت قائل هستند. اولویت هم یعنی الزم نیست صد د
 هم بحث اختیار بود. اختیار خداوند و بحث اختیار انسان. مشکلشان

 به لحاظ محتوا هم یک تحلیل فی الجمله در اینجا ارائه کردیم.

 ادامه سر نیازمندی معلول به علت

مان. آن بحث قبلی هم این بود که متکلمین قائل هستند که سر نیازمندی معلول به علت، برگردیم به همان بحث قبلی
کنند؟ چون حدوث وصف وجود است، وقتی یک چیزی به وجود آمد، بعد شما چرا فالسفه این را قبول نمی حدوث است.

 از عدم است. این وضعیتی پس از موجود شدن شی است. گویید، بودِن این وجود بعدمی



458 
 

د کی مطرح خواهد حادث باشد اول باید وجود مطرح باشد و بعد حدوث مطرح شود. خود وجوحاال که یک شی اگر می
گیرد ولی به نحو است؟ وقتی که وجوب باشد. یعنی شی باید به سر حد وجوب رسیده باشد. این ها همه یک زمان انجام می

 ها هست.بینیم که اینکنیم میتحلیل عقلی که می

ت عل باید شی به حد وجوب رسیده باشد تا موجود شود، کی می شود که شی به حد وجوب رسیده باشد؟ آن وقتی که
ود تا شایجاب کند. یعنی علت کار را صد درصدی کند. علت باید از ناحیه خود، کار را صد درصدی کند، تا شی صد درصدی 

 لعدم، بودن وجود بعد از عدم یعنی حدوث.اگوییم کون الوجود بعد گوییم میموجود شود، وقتی موجود شد می

شود که یک قبل از وجوب، ایجاب است. حاال چطور می پس قبل حدوث، وجود است و قبل از وجود، وجوب است و
تواند خواهد روی آن فرایند و عملیاتی انجام دهد، اگر وجوبی باشد، میکند؟ اگر بستر کاری را که االن علت میعلتی ایجاب می

ی بسترش علی باشد. یعن ایجاب کند؟ معنا ندارد. اگر امتناعی باشد، میتواند ایجاب کند؟ معنا ندارد. پس حتما باید امکانی
 گری معنا داشته باشد.السویی باشد تا ایجاب

 د.پس باید فضای امکانی در او معنا داشته یاشد، هویت امکانی در او باشد، هویت علی السویه بودن درش باش

یم کنوقتی هویت علی السویه بودن درش هست، اگر رجحان وجود بر عدم شد، در اینجا حاجت نهفته است. اگر دقت 
حالیکه حدوث چند مرحله متآخر است از سر نیازمندی معلول به علت، حدوث بعد از موجود شدن یک شی قابلیت طرح دارد در

پرسیم. قبل از تحقق یافتن داریم این پرسیم معلول به چه سّری محتاج به علت است، قبل از موجود شدن داریم میما وقتی می
 تواند این نقش را انجام دهد.وث نمیبحث را می پرسیم. پس بنابراین حد

خواستیم مطرح کنیم. ببینید حدوث را آقایان متکلمین مطرح کردند، حکمای ما بحث حاال برگردیم به بحثی که می
 امکان ماهوی را طرح کردند و صدرمتالهین بحث امکان فقری وجودی.

ابطال کردند و بحث امکان ماهوی را آوردند، صدرا ای ما گفتند حدوث سّر نیازمندی است، این را حکممتکلمین می
کند ولی میگوید این سطح کار اشیا است. بنیاد اشیا وجود است و لذا سّر نیازمندی را باید در مسئله ی امکان ماهوی را رد نمی

 وجود جستجو کنیم.

ری وجودی مطرح کرد. پس معنا  مکان فقشود فی الجمله با  اافزون بر نکاتی که عرض کردیم، این  فضایی است که می
عدم.  امکان فقری وجودی علی السویه بودن نیست! امکان ماهوی معنایش این است که یک ذات علی السویه است به وجود و

عنی فقر ولی امکان فقری وجودی این نیست.  امکان فقری وجودی یعنی وابستگی به غیر. اصال معنایش همین است. معنایش ی
 . این معنای امکان فقری وجودی استه غیر. معنای  امکان فقری این است که وجوِد فی غیره بودنبه غیر. نیاز ب
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 برهان امکان فقری وجودی اساساثبات واجب الوجود بر 

شود بر این اساس در اثبات واجب الوجود پیاده کرد، به چه شکل با توجه به این مقدمه، برویم و ببینیم استداللی که می
 تر از برهان قبلی است.کوتاه شود، منتها راهصاستدالل هگ از چند مرحله تشکیل می است. این

مسلم، مورد  مرحله اول این است که اگر موجودی باشد، یا مسلما موجودی هست و ما او را یا به نحو شرطی و یا به نحو
 مطالعه قرار دهیم.

دش علم ن هستیم. یعنی تنسان به نحو علم حضوری به خوبه نحو مسلم بخواهید پیش بروید، به نحو یقینی اش، خودما
 دهد. کاری که شیخ  اشراق کرده.دارد، و همین موجود را مورد مطالعه قرار می

 پس مرحله اول اگر موجودی باشد یا موجود مسلمی را مورد مطالعه قرار دهیم.

ست. چون ااگر معلول نباشد، بحث ما تمام  مرحله دوم، یا معلول نیست، یا معلول هست. از این دو حال بیرون نیست.
خواستیم به موجودی برسیم که معلول نباشد.ما موجودی داریم که معلول نیست، یعنی واجب الوجود، یعنی حقیقتی که می

 وجود برایش ضرورت دارد.

 مرحله سوم، اگر معلول نباشد، این همان واجب الوجود است.

(، ۲مرحله(، یا معلول نیست، یا معلول هست )۱مورد مطالعه قرار دهیم )مرحلهاگر موجودی باشد یا موجود مسلمی را 
، با توجه به توضیحاتی که شود واجب الوجود و بحث ما اثبات خواهد شد. اما اگر معلول باشداگر معلول نباشد، می

ی است، محتاج به معنای اسم صدرالمتالهین در هویت معلول داد و نشان داد هویت معلول معنای حرفی و فی غیره هست، که
 حقیقت داشتن وجود های فی غیره مالزم است با حقیقت داشتن وجود اسمی.

گذارد که به تسلسل این از استدالل قبلی نزدیک تر است. یعنی خودش در درون خودش مبطل تسلسل است، اصال نمی
اری ندارید که معنای حرفی داشته کنای اسمی هست، گویید مع. میبینجامد. شما به معنای حرفی که رسیدید، مسئله تمام شد

شود. معنای حرفی معنای اسمی ها مطرح نمیباشد و یک معنای حرفی دیگر و یک معنای حرفی دیگر و... اصال این بحث
 خواهد که این در او باشد.عنی وجود فی غیره یعنی یک غیری میخواهد. معنای حرفی، یمی

کنید یمعنای حرفی است، باشد، بازهم معنای حرفی هست دیگر. وقتی شما در کل نگاه محتی اگر شما بگویید آن هم 
 خواهد.بینید که معنای فی غیره معنای اسمی میمی

خواهد، معنای گوییم معنای حرفی، معنای اسمی میرویم. مییعنی آن راهی را که مطرح کردیم، به آن سبک پیش نمی
 دهیم.آن همانی هست که ما با واجب الوجود بالذات مورد شناسایی قرار می اسمی دیگر نیازی به غیر ندارد.
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هویت معلول، هویت حرفی باشد،  البته گام اولش دقیق است که معلول هویت حرفی دارد، آن نکته باید روشن شود. اگر
 جود بالذات است.فی غیره باشد، حقیقت مالزم با او وجود یک معنای اسمی از وجود است که آن همان واجب الو

 این هم تقریر برهان امکان بر اساس  امکان فقری وجودی.

ای که فرمودید درباره این اصطالحات، اول بحث هم گفتید که از ادبیات گرفتید که بحث منطق و اصول و نکته سؤال:
دماجی است یا غیر اندماجی. بعد اسنادی بین این دو برقرار شود، که یا ان کنیم که یک ربط وادبیاتش دو طرف را ما تصور می

 همینجا ما در بحث فقر ذاتی یک طرف داریم که یک معنای منفی از آن ...

نِی در بله درست است. این هم یک طرف است. یعنی ما آن چیزی آنجا کار داریم، خود هویت معنای حرفِی فا استاد:
گاهی طرفینی است و دو طرف نسبت ها  ها توضیح دادند که اینگیریم. و اال خود این غیر است. این مقدار را از آنجا وام می

او باشد.  ما آنچه  نیاز دارد و گاهی اوقات یک طرفه است. در فضای فرایند علیت، غیر از علت ما چیز دیگری نداریم که متقّوم بر
. مواظب باشید این بحث معنای اسمی گیریمیره و فانی در غیر بودن را وام میکنیم، فقط همان فی غکه از ادبیات استقراض می

. استدالل دهیم و معنای حرفی استدالل ما نیست! این یک استقراضی است از آن بحث برای اینکه ما بتوانیم دقیقا بحث را توضیح
 آید از ناحیهل و تلقت چیست؟ یا میدهد که حقیقت فعآید توضیح میایشان چیست؟! این است که از ناحیه علت فاعلی می

کند که حقیقت معلول چیزی جز نیاز به علت نیست. آن استداللهایش آنها هست. بله اینجا یک چیزی شکل معلول تبیین می
خواهد ولی اضافه های گویند اضافه ی اشراقی در مقابل  اضافه ی مقولی. اضافه ی مقولی دو طرف میمیگیرد که به آن می

 اشراقی مثل این بحث یک طرفه است.

 سانمثال ان
رسد، اندیشه ی استاد با توجه به آن معنایی که از علت و معلول فرمودید، نزدیک ترین چیزی که به ذهن من می سؤال:

کند که آن هم باز دارد کنم که آن انسان دارد به یک انسانی فکر میما با ماست. خب حاال تصور کنید من دارم به انسانی فکر می
کنم که هر کدامشان ها را خلق مینهایت از انسانینطور ادامه دارد. یعنی من دارم یک سلسله ی بیکند و همبه یک انسانی فکر می

 رسد.جود اسمی نمیکند و این لزوما به واجب الویک انسان دیگر را دارد خلق می

اتفاقا خیلی مثال خوبی است و در بحث فعل و خلقت، بهترین مثال همین نمونه ی انسانی است، از باب "من  استاد:
عرف نفسه فقد عرف ربه"، من مثال زدم به حرکت دست و این ها. یکی از بهترین مثالها همین ایجادگری است که ما در فضای 

توانیم علت فاعلی و مادی و غایی و صوری و نسبت است که خوب میکنیم. اینجآییم ایجاد میذهن داریم. در فضای ذهن می
معلول با علت و...]را بفهمیم[. چیزهایی که ما در ذهن ساختیم، از یک جهت غیر از ماست! ولی از یک جهت عین ماست. 

که ما در فضای ذهن  شود از ما جدا باشد، معنا ندارد. و این یک چیز جالبی است. یعنی فعل ما همان خلقتی استیعنی نمی
عندنا؛ یعنی  گویند صفحاُت االعیان عند الله، کصفحات االذهاندهیم. یک تعبیری است که آقایان حکما دارند که میانجام می
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این صفحات نظام هستی در پیشگاه خداوند، مثل صفحات و صحنه ی ذهن است در نزد ما. چطور ما مثل کن فیکون عمل 
 سازیم. خداوند متعال هم ]همینطور[ت کنیم، میخواهیم درسکنیم؟ میمی

کنند، خصوصا همین بحصی که االن هستیم که این چطور نسبتی و خیلی نکته های مختلفی را در اینجا استفاده می
گویید من این  انسان را در ذهنم خلق کردم، و فرض کنید است بین فعل و ما؟! خب حاال بحث ما این است که وقتی شما می

تواند فکر کند، فرض کنید! این مهم است چون ما چنین خلقتی نمیتوانیم انجام دهیم. و شاهکار ان را خلق کردم که او هم میانس
تواند اختیار داشته باشد. خداوند متعال این است که خلقتی انجام داد که او میتواند خلقت داشته باشد، او میتواند بفهمد، او می

خواهیم نماز بخوانیم انواع خیاالت را هرچه بخواهیم جلویشان گوییم، وقتی میدانید این "ما" که مییما در فضای ذهن )البته م
روند، مملکت ذهن ما را تحت اختیار خودشان  قرار داده اند، چیزی در دست آیند و خودشان میرا بگیریم، بازهم خودشان می

نکه آنها اختیار داشته باشند، ساماندهنده ی نهایی آنها، ن خودمان نه ایهایی در دروگردد به یک ضعفما نیست. البته آن برمی
آورد(، در هد صورت این یک شاهکار عظیم است که خداوند الیه های درونی خود ما هست که این ها را به این شکل در می

 ق العاده است.لی مهم است. یعنی اصال یک خلقت فوتواند آزاد باشد، خیمتعال چیزی خلق کرده است که می

 چرا شاهکار است؟ سؤال:

آید این معنا. این نکته واقعا مهم است. یعنی یک چیزی بیافریند که او بتواند خب از دست هیچ خالقی برنمی استاد:
جام ارهای متعدد انبرگردد و خالق خودش را بشناسد! یا بتواند به یک نوعی استقالل داشته باشد. ا بتواند اختیار داشته باشد، ک

 دهد در آن بستر. حاال کار به این ها ندارم.

 برگردیم به بحث خودمان.

تواند تواند یک انسانی را خلق کند و آن انسان میکنیم که یک انسانی را خلق کردیم که آن انسان هم میما فرض می
در ناحیه علل و تسلسل در ناحیه انسانی را خلق کند و همینطور ادامه پیدا کند. دربحث تسلسل ما دو مسئله داریم، تسلسل 

بینیم. من آن را خلق معلول ها. آیا تسلسل در ناحیه ی معلول محال است یا نه، خیلی بحث کردند. ما ضرورتی هم بر آن نمی
یابد. هیچ اشکالی هم ندارد. مسئله در ناحیه ی علل هست. یعنی مثال شما اگر نهایت ادامه میکنم و آن بعدی را و تا بیمی

میخواهید ببینید این چیست؟  هزارمی از این معلول ها.کردند بگذارید روی دهتان را در همین که انسان خلق میانگشت اشاره
نهایت پیش برویم، باید به یک توانیم تا بیگوییم نمیگویید این علت معلول این است و این علت معلول این و... اینجا میمی

فرض کنید که ما  بله این انسان هم باز خدا دارد. خودش مستقل باشد. از منظری که شما مثال زدید. انسانی برسیم که این انسان
در کار مستقل هستیم. از طرف تسلسل در علل باید به چنین جایی منتهی شود. همان ادله ی ابطال تسلسل این نوع تسلسل را 

ها. حاال ما ادله ای داریم برای ابطال تسلسل در ناحیه ی معلول کند. تسلسل در ناحیه علل، نه تسلسل در ناحیه یابطال می
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معلول ها؟ یا نه تسلسل در ناحیه ی معلولها مثال اشکالی ندارد. از منظر بحث ما ضرورت پیگیری ندارد.  این نکته ای است که 
 توجه شد و به بحث های مسئله ی تسلسل افزود.

علت  همه موجودات واجب الوجود است. بعد ما درباره ی واجب الوجود،جلسه ی قبل فرمودید که علت واقعی  سؤال:
بریم. ما هر یک از موجودات را بخواهیم دست ببریم، در دیدگاه فلسفه ی اسالمی، مستقیم و بال واسطه، العلل هم به کار می

 شود خدا. درست است؟علتش می

دانیم؟ بحث مستقلی است در فلسفه مطرح شده یما را چه گردد به اینکه آیا ما فاعل قریب اشیاین بحث برمی استاد:
کنیم. االن بحثمان اثبات واحب الوجود است. حاال واجب الوجود خواخید بعدا مطرح میاست و اگر زمینه اش باشد، می

دهد. ما در خواهد اشیا را خلق کند، سلسله ی وسائط را حتما باید رعایت کند یا اینکه مستقیم خودش یک خلقتی انجام می
تواند این بحث ها را تا کنیم که میبحث فعل باری تعالی که رسیدیم، مطلب پنجمان، در آنجا احتماال بحثهایی مطرح می

ای هحدودی سامان دهد. یعنی االن بحث ما بحث اثبات باری تعالی است. آیا  بقیه علت های واسطه ای هستند یا علت 
ودشان ست که در فلسفه مطرح شده است، مشاء و شیخ اشراق و صدرا بر اساس مبانی خحقیقی ایجاد گرند؟! این یک سوال ا

ری تعالی به آن جواب دادند، عرفا یک جور جواب دادند. آن یک مسئله ای است که قابل پیگیری و تامل است. دربحث فعل با
 شود مورد کاوش قرار بگیرد.احتماال این بحث به حسب قضاهایی که مطرح می

 عالمه طباطبایی از برهان امکان تقریر

خواهیم بعد می من در قسمت پایانی برهان یک تقریری که عالمه طباطبایی که در بدایه آورده را مایل هستم بگویم، و چون
 متن بخوانیم، از یک جهت برای ما راحت باشد. 

ده. خیلی شبیه به این تقریر را عالمه آور این دو تقریر از برهان امکان نبود، یک تقریر دیگر هست که خواجه نصیر دارد و
 لغیر برده است. . ولی نقطه ثقلش را در بحث وجوب باهمان تقریر اول است

گردد گاه وجوب بالغیر، امکان بالذات است. یعنی یک کمی تامل کنیم به همان برهان امکان برمیدانیم تکیهخب ما می
کنم برای اینکه تطبیق گذاریم. ولی من صورت ایک برهان را عرض میان امکان میلذا این ها را جزو تقریرهای زیر مجموعه بره

 ما در کتاب راحت تر  باشد. 

 گوید ما ماهیت هایی که موجود و متحقق باشد، داریم. بیان ایشان این است. در مرحله اول ایشان می

شیء ما لم یجب لم یوجد، اصال نمیشود مرحله دوم این است که چنین چیزی حتما واجب الوجود است. چرا؟ چون ال
گویند میشود حالت کنند میهایی که میچیزی موجود باشد ولی ضرورت نداشته باشد. ما در بحث های فیزیکی االن بحث

احتمالی هم داشته باشد. این بحثی است که حتما شنیدید و به آن توجه کردید. خب فلسفه به نحو حدی با این بحث مخالف 
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گوید باید تحلیل های دیگری بدهید تا کارتان را جواب بدهد. نمیشود بر اساس قانون احتمال، نظام واقع بررسی می است یعنی
شود. اینی که واقعیت خارجی هست. آنچه که در نظام واقع هست، حالت ضرورت دارد، یعنی کامال فضای احتمالی بسته شده 

 . این سبکی است.روددی دارد پیش میو مسدود شده هست. کامال همه چیز به نحو صد درص

پس ما  همین قاعده که الشیء ما لم یجب لم یوجد، که االن بحث کردیم و در مقابل نظریه ی اولویت متکلمین است.
 حقایق موجود را، یعنی ماهیت های معلوِل موجود را داریم.  

ب لم یجب لم یوجد. شی اگر به حد وجومرحله دوم؛ هرچه که موجود است قطعا واجب الوجود هست چون الشیء ما 
 نرسیده باشد، موجود نخواهد شد. این گام دوم.

علول مگام سوم؛ این وجوب بالذات نیست. چون اگر بالذات باشد که دیگر معلول نیست. چون ما گفتیم ماهیت ممکن 
 کنم عبارتهای عالمه توضیحش روشن شود. موجود هست. تالش می

تواند وجوب بالذات باشد. پس باید وجوب بالغیر باشد. اگر وجوب بالغیر است این وجوب نمیگام بعدی این است که 
حتما باید موجود باشد. چون اگر موجود نباشد نمیتواند ایجاد گری  داشتا  باید در گام بعدی محتاج به علت است. علتش هم

عا  وجوبش بالذات وجوب دارد. اگر وجوب دارد، قط شود. بازهمباشد پس بازهم الشیء ما لم یجب لم یوجد درش پیاده می
کند. با ابطال دور و تسلسل حتما ما باید در سرسلسله نیست پس باید وجوبش بالغیر باشد. خب همین طور مسئله ادامه پیدا می

. داریم عالم ی این وجوب ها وجوب بالذات داشته باشیم نه وجوب بالغیر. خالصه ی این برهان چیست!؟ ما وجوب بالغیر در
 ذات داشته باشیم.گوید حتما باید وجوب بالوجوب بالغیر با توجه به ابطال تسلسل می

 من این برهان را بخوانم تا برسیم به گروه دوم از براهین که برهان صدیقین است.

رهان ل اول ب، حجة اخری، یعنی ایشان دو استدالل آورده، استدال۱۲، فصل اول از مرحله ۱۵۶، صفحه ۱۲طی مرحله 
 کنیم.صدیقین است که هنوز توضیحش را ندادیم،  اما حجة اخری این استدالل جدیدی است که داریم به آن توجه می

. اصل برهان، برهان امکان شود ذیل برهان امکان مطرح شوداین حجة اخری یک تقریر از تقریرهای متعددی است که می
شود و یک وقتی بر اساس تقریر دوم، و حتی تقریرهای ر اولی که آوردیم تبیین میاست. برهان امکان یک وقتی بر اساس تقری

 ده است.دیگری هم وجود دارد. اما یک تقریر بر اساس فرمایش خواجه نصیر است که عالمه با عنوان استدالل دوم مطرح کر

ه چرا کایشان هیچ بحثی نکرده ، بیان ایشان این است؛ حجة اخري، الماهیات الممکنة المعلولة موجودة. ۱۵۶صفحه 
ود باید قبول کنیم چنین چیزی موجود است. فرض کنید مثال به حسب ادله ی بحث نفس خودمان ثابت کردیم، من یک موج

 نیازمند هستم، نبودم و محقق شدم، پس من یک ماهیت ممکن معلولی هستم که موجودم. 

 الماهیات الممکنة المعلولة موجودة. این مرحله اول.
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ّن ألمرحله دوم، فهي واجبة الوجود، پس چنین ماهیت ممکن معلولی که موجود است قطعا واجب الوجود است. چرا؟ 
قاعده در  الشيء ما لم یجب لم یوجد. به خاطر اینکه شی تا وقتی که ضرورت برش حاکم نباشد، موجود نخواهد بود. خود این

 د وجوب و ضرورت است. واقع به خدا هم هست! حدا اگر موجود است چون در ح

 ولی وجوبش ذاتی است. یعنی این صد درصدی شدنش از ناحیه ی خودش است. چیزهای دیگرهم همین قاعده درباره
شود که اگر موجود باشند، ولی صد درصدی شدن و وجوبش از ناحیه ی غیر باید تامین شود. لذا گفتیم این وجوب آنها پیاده می

 یه غیر باید ابن صد درصدی شدن محقق شود.خواهد و از ناحیک ایجاب می

گردد به ماهیات ممکنه ی معلوله که موجودند. فهی واجبة الوجود. یعنی قطعا و فرماید فهي واجبة الوجود، هی برمیمی
ضرورت  وضرورتا وجود دارند، واحب الوجودند. چرا؟ألن الشيء، چون هر چیزی، ما لم یجب لم یوجد، تا وقتی به حد وجوب 

 رسیده باشد، و ضروری و صد درصدی نشده باشد، موجود نخواهد بود، لم یوجد. ن

گوییم موجود نخواهد بود، موجود کنیم؟ میدانید و یادتان هست معلوم و مجهول و غیره را. ما در ترجمه چه میمی
گوییم وقتی شی به کنیم میمیول کنیم، لم یوَجد. ما لم یجب، وقتی ترجمه شود باید اینجا مجهمفعول است، پس معلوم می

 بریم پس باید فعلش معلوم باشد.حد وجوب نرسیده باشد یعنی واجب نشده باشد، واجب یعنی اسم فاعل به کار می

 الشیء ما لم یجب لم یوجد، یاد ادبیات عرب و اینها به خیر چون شما یادی از آنها کنید. 

 دهند. کنم این چیزها را درس میسه یال اول حوزه فکر می سؤال:

 احسنت... استاد:

 الن الشیء ما لم یجب لم یوجد، تا اینجا شد مرحله دوم.

 بحثی درباره طلبگی

کرده گیرد مثال در یک جایی بوده فکر میر میشوند، مسائل زیادی دآیند طلبه میها میحاال ایشان مطرح کردند، بعضی
رود باالی منبر گویند برو باالی منبر و او میگذارند و به او میمعنایش این است که وقتی طلبه شد، منبری جلویش میطلبگی 

گیرند، هر روز بیند نه هنوز خوب نشده، بعد فردا برو باالی منبر. یا مثال یک رساله ای دست میکند و میو کمی صحبت می
آیند طلبه میشوند و زیاد از گویند این کار سختی نیست و میکنند. بعد میو اینطور فکر می بندندکنند و میاین رساله را باز می

گویند این است که باید صرف بخوانید و چند کتاب نحو بخوانید و همان یک کتاب این افراد داریم. اولین چیزی که به او می
گویند صمدیه. بدایه و صمدیه ته که به آن میخ بهایی نوشآورد. یک متن مندمج پر مطلب که شیصمدیه نحو پدر آدم را درمی

 کردند.باید بخوانید، این ها اصال در این توهمات نبودند. اصال فکر این ها را نمی
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ید، بعد و این همه بحث و بعدها مثال سیوطی متن فوق العاده سخت است و در حد دکتری است در ادبیات، باید بخوان
گویند برو فقه و یممعانی، بیان و... بخوان، تازه سه چهار سال درس خوانده و تازه ادبیات یاد گرفته و آن باید مغنی بخوانید، 

دهیم؟! اصولش را بخوان که اوال چطور باید اجتهاد و کنیم به تو احکام یاد میاصول بخوان، فکر کردید همینطور رساله باز می
تر هست، چند دوره کتابهای کالمی باید بخوانید، بعد از پنج های قویمنطق استنباط کنیم، منطق مرحوم مظفر را بخوان، بعد

 ای کوچکی در آن آمده،یک استدالله گوییم لمعه یک کتاب فقه اولیه است،. بعد میگوییم لمعه بخوانشش سال تازه می

م رسایل بخوان، مکاسب و کفایه گوییزه به او میکند تمام شده، تااینطور است. بعد از اینکه لمعه خوانده، احساس می
. یک عده دیگر داریم، هم در رشته دانشجو ها هستند هم بّرند. این ها در یک فضابخوان و بسیادی از بندگان خدا در این بین می

این  بینند، آیت الله العظمی بهجت، معنویتش، آیت الله حسن زاده وشوند، از دور که حوزه را میدر جاهای دیگر که طلبه می
گوییم گوید خیلی عالی است، برویم طلبه ی حوزه شویم. فرد تقریبا امروز که طلبه شده است، حاال نمیبینند میها را که می

تان ها نبود، تازه بینیم این داسشویم، بعد میشود، یواش یواش آیت الله بهجتی میسه چهار روز، ولی دو سه خفته دیگر نمی
به ای هست، مثال شب اگر بیدار ند نماز اول وقت، بعد طلبه ای که نماز شب نخواند اصال چجور طلگویبینیم که میاولش می

افتد ت بود و میشدی دوباره باید وضو بگیری و بعد دوباره بخوابی، تازه اگر توفیقش شود که این چیزها را بشنود، این همه سخ
ی درونی االن بنده خدایی را سراغ دارم که برایش به بحرانهادر تالش و زحمت و... نه! کار خیلی سخت است. و من همین 

دچار  تبدیل شد چون از اول تصور خوبی از حوزه نداشت.  حاال خودکشی هم ممکن است بشود ولی من ندیدم، ولی دیدم که
بعضی ها  وقات دربحرانهای خیلی شدید شده بود و االن از حوزه هم بیرون رفته. یک تصورات نادرستی از فضای حوزه گاهی ا

تواند تواند آیت الله العظمی بهجت تحویل بدهد، این حوزه میخواهد بیاید، بله این حوزه میوجود دارد، این فضای حوزه که می
د ولی شیخ انصاری هم تحویل بدهد، عالمه طباطبایی هم تحویل بدهد، جای دیگر ممکن است از عالمه طباطبایی خبر نباش

شود آیت الله العظمی بهجت یا بزرگان دیگر. نه لینطور نیست. بله ز این طرف آمد و طلبه شد این قطعا مینه اینکه هر کسی ا
 .سه سال اول، ادبیات میخوانند

 ادامه تقریر عالمه طباطبایی

 الماهیات الممکنة المعلولة موجودة و هی واجبة الوجود، ألن الشیء ما لم یجب لم یوجد.

گوییم قطعا بالذات الغیر. حاال این که واجبه الوجود است، وجودش بالذات است یا بالغیر؟! میمرحله سوم، و وجوبها ب
 واهد داشت.نیست، بالغیر است. چرا؟ إذ لو کان بالذات، چون اگر بالذات باشد، لم یحتج الي علٍة، دیگر نیازی به علت نخ

ست و معلول بودنش مفروض است. پس عنی معلول اکنیم ماهیت ممکن معلول را. یدرحالیکه ما اینجا داریم بحث می
 وجوبش بالغیر است. 

 و وجوبها  بالغیر، إذ لو کان بالذات، لم یحتج الي علة.
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شود، و یمرحله بعدی،  والعلة التي بها یجب وجودها، واجبة. علتی که به وسیله ی او این معلول موجود و متحقق م
کند، وجود آن ماهیت های معلول، آن هم باید وسیله ی این علت وجوب پیدا میالعلة التي بها یجب وجودها، علتی که به 

شود ول یاگر بالغیر تمام  می موجود باشد، آن هم باید واجب باشد، باز وجودش یا بالذات است یا بالغیر، اگر بالذاو بود بحث ما
 باشد باز نیازمند به علت است، با توجه به ابطال دور و تسلسل.

لذات ي الي الواجب بالذات الستحالة الدور و التسلسل، چون دور و تسلسل باطل است،حتما باید واجب باو ینته 
 باشد. یعنی نهایتش این است، اگر ما واجب بالغیر داریم، حتما واجب بالذات خواهیم داشت.

یره داریم، وجود فی نفسه لول را فی غیره می گیرد، اگر ما وجود فی غکند، آن هویت معبه حسب قرائتی که صدرا می
ی عرض انجام  حتما باید داشته باشیم. اگر وجود حرفی داریم، حتما وجود اسمی باید داشته باشیم. مثل استداللی که در حوزه

 گویند اعراض، اگر اعراضیم.. ،این ها را گویند اگر شما اعراض را قبول دارید، مثال سیاهی، سفیدی، اندازه ها و.دهند. میمی
 داریم پس جوهر داریم.

تواند قائم به تود باشد، حتما قائم به دیگری است. اگر عرض داریم چون عرض یعنی موجود لغیره، خودش مستقال نمی
بینیم، ان شاء الله بعدا یک نکته ای پس حتما جوهر داریم. اصال استدالل اثبات جوهر این است. ما جوهر جسم را هرگز نمی

کنیم جسم محسوس است، کجا گوییم جسم و همه جا را پر کردیم و فکر میواهم کرد، این همه میرا درباره اش عرض خ
کنیم، این ها اعراض است، یا رنگ است که جسم محسوس است؟! هیچ کسی جسم را حس کرده؟! ما هر چیزی که حس می

واع و اقسام که این ها اصال جسم نیست. ان نیست، یا اندازه است که جسم نیست، یا زبری و نرمی و خشونت و امثال این هاست
یاب است. اعراض را درک قسم عرض داریم، هیچ کدام جسم نیست. ما تمام حواس پنجگانه ما فقط عرض ۹اعراض هست، 

کنیم. حاال در بحث شبهاک را با عقل اثبات می یاب نداریم. ما جسمما هیچ حس جوهریاب نداریم. هیچ حس جسمکند.می
کنیم. بینیم؟! خیلی از چیزها مثل خود جسم، جسم را ما با عقل اثبات میگویند چرا ما خدا را نمیکرد که مثال مییمبحث خواه

گوییم وقتی اعراض داریم، خودش گواه بر این است که باید یک جسمی باشد که این ها قائم بر او کنیم؟! میچطور اثبات می
اشید، قطعا بد. باید یک چنین چیزی وجود داشته باشد. مثل ایمکه اگر اوصاف داشته باشد. این ها ویژگی ها و حاالت او باش

 ها و این حاالت و این اوصاف را دارد. موصوفی دارید که این ویژگی موصوف دارید

 مرز این مدل استدالل با مصادره به مطلوب چیست؟! از همان اول وجود جسم و علت را فرض کردیم. سؤال:

صادره به مطلوب یعنی اینکه شما مدعای خودت را در دلیل بیاوری. مدعای ما چیست!؟ اینکه خداوندی نه. م استاد:
گوییم موجود را قبول داری!؟ این خواهیم بگوییم خداوندی هست، اصال بحثی نداریم، میهست، ما االن در اینجا نمی

دانید که معلول است؟! معلول این شما بگویید از کجا میموجودات یا باید واجب الوجود باشد یا معلول، این تقریر را شاید 
بینیم این شی نبوده، نبوده، گردد به بحث نفس. مثال مامیتوانیم اثبات کنیم، اصال کاری به خداوند متعال نداریم، مثال میبرمی
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خورد. ها به درد مینبوده و بعد به وجود آمده، بحث حدوث عالمت خوبی است. دست کم برای اثبات معلولیت خیلی چیز
کند که من واجب الوجود نیستم، پس من معلولم. هویت معلول را که می مثال وجود نداشتم و بعد موجود شدم، خب این معلوم

شود. گوییم نمیخواستند با دور و تسلسل، مسئله را پایمال کنند و بگویند نه دیگر نیازی نیست، ما میاثبات کردیم، بعضی ها می
ید این منتهی شود به واجب الوجود. آن تقریرهای دیگری که کردیم حالت شرطی به آن دادیم که همین هایی که ما حتما با

 بینیم یا واجب الوجود هست یا واجب الوجود نیست. آن استدالل از این حیث اشکالی ندارد. ولی اگر استدالل را اینطورمی
شود؟! شود؟! این چطور اثبات میگویید موجود است، چگونه اثبات مییمطرح کنیم، این ماهیت های ممکن معلول را که م

فهمم چنین حقیقت وجوبی ای نیستم. من معلولم. من کنم مینفس. من خودم را که مطالعه می گوید از علمشیخ اشراق می
 لم. تا محقق شدم. یعنی من معلو ساخته شده ام. در واقع محصول انجام شدن یک فرایند علیت هستم

شود و این خواهیم بگوییم میشود؟! که ما میوقتی من معلولیت یک شیی را اثبات کردم قطعا واجب الوجود اثبات می
 مصادره به مطلوب نیست.

 این جوهر و عرضی که فرمودید وجودشان وجوب بالقیاس الی الغیر است؟! تقابل تضایف دارند؟ سؤال:

 نسبت به عرض و جوهر؟ استاد:

 ه.بل سؤال:

دهد که اعراض معلوِل جوهرند! یعنی میگوید که جوهر، علت اعراض صدرا در نسبت عرض و جوهر توضیح می استاد:
 شود که بحث حرکت جوهری را از همینجا توضیح میدهد.است و لذا با تحول در جوهر، اعراض هم متحول می

 کنم تضایف است دیگر...تصور می سؤال:

علت  یت، بحث علت و معلول است. خود واژه علت و معلول مد نظر ما نیست. خود واژه نه تضایف اینجا نیس استاد:
ک علتی باید داشته ولی ایگکه ما در حقیقت خارحی یک معلول داشته باشیم و بعد ی و معلول جزو مفاهیم تضایفی است

 وو معلولی است. نه مثل ابوت باشیم، بحث ما در خصوص آن نکته هست. ارتباط بین جوهر و عرض چیست؟ ارتباط علت 
 .بنوت، نه مثل تحتیت و سقفیت. اینطور نیست

ای مختلف پس یک نوع برهان از براهین اثبات باری تعالی که برهات امکان بود را مطرح کردیم. برهان امکان تقریره
غیر تاکید کرده است روی وجوب بال گوینددارد، ما سه تقریرش را گفتیم، این تقریر که جدید شده است اگر نگاه کنید مثال می

مکان قرار داد. پس اما اگر دقت کنید بنیاد وجوب بالغیر بازهم امکان بالذات است. لذا این را باید در عداد تقریر های برهان ا
 این بحث تمام شد.
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 برهان صدیقین

. رفته استگاشارات مورد توجه قرار راه دیگر برهان صدیقین است. برهان صدیقین اولین بار، توسط ابن سینا در کتاب 
گویید ینی که شما میالبته آنچه که ایشان به عنوان برهان صدیقین مطرح کرده است، بعدا مورد ایراِد صدرمتالهین قرار گرفته که ا

 .برهان صدیقین نیست

هین اثبات اگر تمام برا ولی یک اشاره ای اوال بکنم که برهان صدیقین چرا یک دسته جدا شده است؟ ما به نحو طبیعی
شویم که آن ها در دو طیف قابل دسته بندی هستند. یک طیف آنهایی باری تعالی را یک جا مورد مطالعه قرار دهیم، متوجه می

خواهیم . یعنی اینطور بگویم که از ناحیه ی غیر حق میخواهیم سر از علت اول در بیاوریماست که ما از ناحیه ی معالیل می
 ق تعالی در بیاوریم.سر از ح

البته یک فضایی وجود دارد  دهد مثل همین تقریری که االن مطرح کردیم.یعنی برهان امکان اغلب این کار را انجام می
گوییم واجب است یا ممکن است، آن سر جای خودش است ولی یک چیزی اینجا وجود دارد و آن این است که که یا می

 آییم از ناحیه ی غیر به چنین ذاتی برسیم. تواند باشد پی بگیریم. میشیی که واجب الوجود میآییم بررسی را در ذات آن نمی

است.  برهان صدیقین، اصال اینطور نیست، برهان صدیقین میخواهد با مطالعه ی یک چیز بفهمد که او واجب الوجود
ی است، یا من دّل علي ذاته بذاته. و در آیات قرآن هم ینی این معنا جددر ادبیات د گویند از خوِد خدا، خدا را شناختن.لذا می

فرماید؛ سنریهم آیاتنا في اآلفاق و في اشاره ای به این بحث هست. اگر بتوانم درست تلفظ کنم، مثال یک جا از آیات قران می
ین برهان امکان همینطور شویم. اانفسهم حتي یتبّین لهم أنه الحق، یعنی از راه آیات آفاقی و انفسی ما متوجه حضرت حق می

. ما از طریق افعال خدا متوجه خود خداوند متعال میشویم. به انحاء مختلف و گونه های متعدد. اما یک مدل دیگر از است
ربك انه علي کل شيء استدالل و توجه به خداوند متعال دارد اگر این آیه را دوستان بتوانند کامل به یاد بیاورند، أ و لم یکِف ب

رای حقانیتش ؟ اگر درست گفته باشم. خب خیلی راجع به این آیه بحث کرده اند. ببینید بحث این است که آیا خود خدا، بشهید
 کافی نیست؟ أولم یکف بربك انه علي کل شيء شهید؟ 

دهد که به حاال دو تفسیر درش هست که این شهید، شاهد است یا به معنی مشهود است؟ عالمه طباطبایی توضیح می
بینید، شود. آیا همین گواه حقانیت خود او نیست؟ شما خود او را دارید میمعنای مشهود است. یعنی حق همه جا دیده می

و  شوید.و متوجه حقانیتش می دوزیدکنید، یعنی شما نقطه اول توجه را با خود حق میمهیمن بر همه اشیا دارید مشاهده می
 د.توانید درک کنید و بفهمیفهمید، توحید و بقیه چیزها را میصفات او را میبعد آرام آرام از تامل در خود او، 

توانید بگویید براهینی است که برای افرادی این یک سنخ براهین دیگری است. اینها را گفتند برهان های صدیقین. یا می
گوید ی درش وجود ندارد. کذب که میازنیاست که صدیقند. صدیق یعنی مبالغه در صدق، یعنی هیچگونه کذبی، هیچگونه ره

به معنا، یعنی ما از غیر نیامدیم به حق برسیم. در فضدی نگاه الهیون، آنچه که صدق محض است خود حق است. یعنی آن فقره 
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 که ألغیرك ظهور ما لیس لك که در دعای عرفه امام حسین علیه السالم است، یعنی چیزهای دیگر از تو ظاهرتر و آشکارترند که
 من از غیر به تو برسم؟

 س تو معدن ظهوری! پشود خودت مخفی باشی؟ تو که مبدا همه ظهورها هستی. چگونه می

. از بس دهند که از بس ظاهر استشد؟ توضیح میکنند که چرا برای اغلب خود حق تعالی مخفی میبعد بررسی می
 آشکار است. 

اشته مکن است که در بحث های آتی اشاره ای به این بحث ها دنکته های خیلی قشنگی اینجا وجود دارد که حاال م
 باشیم.

کنیم، آقایان اسم این برهان ها را برهان حاال در هر صورت ما در آموزه های دینی به یک سنخ برهان های دیگر توجه می
ون غیر در چی غیر ]ندارد.[ های صدیقین گذاشته اند. یا این صّدیق وصف خود برهان است، یعنی برهانی که هیچ گونه شائبه 

هو  ونگاه نهایی یک نوع مجازیت و یک نوع کذب در آن هست. حق اوست! آن چیست که... انه الحق و ما تدعون من غیره 
ها، این ها منظور نیست. الباطل، آیه ی شریفه ای که دارد، حق اوست و مابقی همه باطل است. باطل نه یعنی هیچ و پوچ و این

 یه چیست؟ باطل مثل یک کف روی آب است. کف واقعیت دارد ولی کف روی آب است، َزَبد )به امالیش شکدر فرمایش آ
. نه اینکه شما فکر کنید که اصال هیچ چیزی نیست. این باطل یک معنلی خاصی دارد که باید به آن دارم( است، اینطور است

 . حاال در هر صورت. توجه کرد

که صّدیقند. یعنی افرا  برتر برای اثبات های افرادی یا از باب مضاف است، یعنی برهان یا این صّدیق وصف برهان است
لها را با حق شناسند و بعد معلواتفاقا حق را به خود حق می .روندباری تعالی از ناحیه انچه که معلول است به طرف علت نمی

 .میشناسند. معلول ها را با حق سبحانه و تعالی می شناسند

گویند شما باید سیر و سلوک کنند. میشود، مثل آنچه که عرفا مطرح میک وقتی این مسیر به سبک شهودی طی میی
ر دوم در خود کنید و سیر و سلوک چهار سفر دارد )اسفار اربعه(؛ سفر اول، من الخلق الی الحق، ولی وقتی به حق رسیدید، سف

قانی وم و چهارم هم هست، این دو سفر اینطور است که شما با نگاه ححق است یعنی در اسما و صفات حق است، یک سفر س
فهمید که چطور وحدت شود. چون میشناسید. آنجاست که حقیقت همه اشیا برای این شخص شناخته میآیید کثرات را میمی

دلیل این است که این ها به سفر سوم  ر میگوییم انبیا، حق پیشوایی مردم را دارند، بهسازد. و ما اگمنتشر میشود و این کثرت را می
 و چهارم رسیده اند.

گیرند. مثال ما االن تمام تحلیل هایی که در ارتباط با کنند، فقط یک بعد را در نظر نمیاحکام و اخالقی که آنها پیاده می
تمدنی که االن حاکم هست در گیریم. االن مثال مقیاسهای ارزیابی، به لحاظ مباحث داریم، همه اش را از یک منظر در نظر می
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گوییم فالنی موفق است و فالنی ناموفق. این کشور موفق است و آن کشور نیست، این پیشرفته است و آن دنیا، چیست؟ مثال می
 نیست. 

 کنیم؟ یک مالک، یعنی یک الیه از عالم را در نظر گرفته ایم.همه اینها را بر چه اساس و مالک هایی مطرح می

کنیم. بنیاد حقیقت اشیا برای ما آشکار شود را نگاه نمین شی با همه عوالم و از ناحیه که وحدت سرازیر میما نسبت ای
 عصوم فرموده، آن هست که عین واقعیت است و باید به آن توجه کرد.مگوییم که هرچه . لذاست که ما مینیست

شود. سفر اول و بعد دوم و بعد سوم و چهارم. طی می حاال کار به این مباحث ندارم. یک وقتی این سیر به نحو عرفانی
 ا بشناسد.شناسد. نه اینکه حق را باالشیاینجا همه کثرات و اشیا را بالحق می

کنیم. در فضای استدالل فالسفه یک وقتی بحث کشف و شهود عرفانی نیست و ما داریم در فضای استدالل بحث می
توجه یک متداللها دست یابند. چه استداللهایی؟ استداللهایی که ما را مستقیما سعی کرده اند به یک سری از این دست اس

میشوند، دهد که این حق تعالی است.یعنی استداللها و مقدمات به گونه ای زمینه چینی چیزی کند که مطالعه در او به ما نشان می
ین که داریم میبینیم و مطالعه می کنیم، واجب یم همکند که بعد از مقداری تامل میفهمکه ما را متوجه مطالعه در  چیزی می

کنیم. این دست از الوجود است و بعد به وسیله ی فهم این نقطه اعال حاال تفاسیر فلسفی راجع به اشیا زیر دست مطرح می
خواهد ی میگویند مقدمات کمترگویند برهان صدیقین است. طبیعتا این دست از براهین، خب گرچه خودشان میبراهین را می

تر و نیازمند به کار بیشتر است. بله گام هایش خیلی کمتر است ولیکن سخت تر ولی خود آن مقدمات کمتر، سختتر و پیچیده
 است.

فهمید . از اول شما متوجه چیزی شدید که بعدا میاین دست از استداللها معموال ابطال دور و تسلسل را اصال الزم ندارند
ن های ست و اصال نیازی به ابطال دور و تسلسل ندارید و برخی از مزایای دیگری که در خصوص برهاواجب الوجود بوده ا

. که براهین صدیقین خودشان دارای دسته بندی هستند شودشود. حتی در بحثهای مفصلتر این ها گفته میصدیقین مطرح می
یکی از آنها را که ابن سینا مطرح کرد و مباحثی طرح شد و ین، مثال برهان های صدیق .یعنی خودشان طیف های متعددی دارند

ساس اصالت اتا صدرا آمد و یک برهان صدیقین در اول جلد شش اسفار مطرح کرد، بعد از صدرمتالهین و مبانی ای که صدرا بر 
رهان صدیقین بتقریر از  ۱۹وجود و امثال اینها ریخت، چندین تقریر از برهان صدیقین مطرح شد. یعنی در برخی از توضیحات تا 

اتی که داده طرح شده است. بعضی ها که البته من چندان قبول ندارم، تا بیش از دویست برهان ]را طرح کرده اند[.چون تغییر
شود تغییرات خیلی سوری است، یعنی تغییر به نحوی نیست که حد وسط برهان، عوض شود. تغییر یک برهان یعنی حد می

. اگر آن تغییر کرد، برهان هم عوض شده است. اگر او تغییر نکند، وسط آن نقطه ی اصلی برهان استوسطش عوض شود، حد  
 .  تقریرهای متعددی در برهان صدیقین طرح شده است.این تغییرات سوری و ظاهری است. حاال در هرصورت
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 تقریر عالمه طباطبایی از برهان صدیقین

نظومه ممه آورده است. تقریبا یک اقتباسی است از حاجی سبزواری در شرح یک تقریر را عالمه در همین بدایه الحک
 منظومه متفاوت است. . با تقریر محقق سبزواری در شرحولی با آن متفاوت است

حله اول، بیان عالمه طباطبایی در بدایه الحکمه به عنوان تقریر برهان صدیقین، از چند مرحله تشکیل شده است؛ مر
کند، یعنی بحث مفهوم وجود نیست، ذهنتان را به طرف گونه است، اوال ذهن ما را متوجه حقیقت وجود می حقیقت وجود اصیل
ها و چیستی ها و ماهیات نبرید. من در توضیح برهان صدیقین چه گفتم؟ برهان صدیقین، عبارتست از ها نبرید، چگونگی

. ان واجب الوجود مطرح خواهد کرددار مطالعه همان را به عنوکند که بعد از یک مقبرهانی را که ذهن ما را متوجه چیزی می
. مفهوم وجود نه! حقیقت وجود که به ما بازتاب مفهوم گوید که مرحله اول این است که حقیقت وجود اصیل استعالمه می
 کنید. اصال تمام تقریردهد، آن مسئله اصیل است و حاال ابتناء این دست از براهین را به مسئله اصالت وجود توجه وجود می

گوید "قبل از این برهان های مختلفی که توسط صدرا و بعد از او درباره ی برهان صدیقین صورت گرفت، و اصال صدرا می
 کند.بیان بوعلی سینا را نقد می گفتند، برهان صدیقین نبود." وصدیقین که می

م عقلی و ستر را کامال آماده کرده که بتوانیم به نظااین به دلیل شکل گیری اصالت وجود است. یعنی اصالت وجود ب
 فلسفی با این براهین، راه پیدا کنیم.

گوید حقیقت وجود؟ چون پس مرحله اول، حقیقت وجود اصیل است، یعنی اصالت با وجود است، منتها چرا می
 خواهد ذهن ما به طرف مفهوم نرود.می

 کنیم، یعنی وجود اصیل است.ه ی حقیقت وجود داریم بحث میبر مفهوم بما هو مفهوم بحثی نیست و ما دربار

المه عپس اول این که وجود اصیل است. مرحله دوم را کمی بیشتر دقت کنید. هیچ چیز دیگری، من یک مقداری مراد 
کنم )مرادش این هست اما چون این نکته در متن ذکر نشده، ممکن است یک مقدار آسیب زا باشد( در را بازسازی و ترمیم می

نکته تاکید  دیگر چیز دیگری واقعیت ندارد. توجه کنید که چقدر روی این مرحله ی متن هستی، بر اساس و پایه ی اصالت وجود
ر ها و نفادها و ماهیت ها و... هستند ولی آنها در این مرحله که مطرح نیستند. ما االن زاویه دیدمان ددارد. بله در ناحیه حیثیت

 بریم. اینجاست، لذا این بیان را به کار می

هیات است، هیچ چیزی غیر از وجود اصال واقعیت ندارد. ما نافی واقعیت داشتن ما در مرحله متن واقع فقط وجود
 .کنیمنیستیم. این بحث ها را گفتیم. ولی ما مرحله نگاهمان را بردیم به مغز هستی. به آنجا داریم توجه می

 منظور همان وجود اصیل است؟ سؤال:

 بله همان وجود اصیل استاد:
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مان هم مرور کردیم. شما نگاهتان را به وجود اصیل کردیم؟ جلسات قبلیمطرح نمی مگر ما بحث وجود اصیل را
است. مثال  ، عالمه طباطبایی به این بحث توجه داده۱۸از مرحله اول، صفحه  ۷بدوزید، در این مرحله)مرحله اول(، در فصل 

 زند.د میشما اگر همان منهای اول را ببینید، منهای دوم را ببینید، همین حرف را دار

. نه! خواهد بگوید اصال ماهیت واقعیت خارجی نداردگویند عالمه در آنجا میمنتها اغلب آنجا بد فهمیده اند که می
 بحث ما درباره ی مرحله اصالت است، یعنی در متن. 

صرا از منح برگردیم این بحث را مطرح کنیم. در مرحله ی متن هستی، هیچ چیزی غیر از وجود واقعیت ندارد. واقعیت
. چون وقای شما گفتید وجود اصیل است و هیچ چیزی غیر از او اصیل نیست، یعنی شما هر شیی را نگاه کنید، آن وجود است

اش که نگاه به حقیقت متنش کردید، آنجا فقط وحود حاضر است. پس مرحله دوم این است که هیچ چیز دیگری بعد وجودی
 رد.در مرحله متن، اصالت و واقعیت ندا

چ چیز دیگری مرحله سوم، این است که اگر آن دو گام قبلی را توجه کنید، یعنی واقعیت داشتن وجود در مرحله متن و هی
عنز شما با یدر آن مرحله واقعیت ندارد، گام سوم پیش خواهد آمد و آن این است که در آت مرحله فقط شما وجود صرف دارید، 

 . یعنی با یک حقیقت واحد مطلق رو به رو هستید. گام ها را توجه کنید. یک حقیقتی، یکپارچه رو به رو هستید

جهت نبوده است که این مقدار بر اصالت ببینید گام اول اصالت با وجود است، اصالت وجود خیلی مهم است، صدرا بی
دانیم، م که واقعا واقعی میدانب. فقط باید مراقب باشیم که ما اگر بحث ماهیات را واقعی میگذاری کرده استوجود سرمایه

دهد؟ در گفتیم که اصال صد در صد متن را چه چیزی تشکیل میمراقب باشیم این دخالت حیث ماهوی در مرحله متن نیست! 
دهد؟ نگفتیم اصال هیچ درصدی را ماهیت تشکیل گفتیم صد در صد متن را وجود تشکیل میهمان بحث اصالت وجود نمی

آید. ما نگاهمان را به مرحله ی یذهنی و هیچ و پوچ بودن ماهیت نیست. االن همه این ها دارد به کار م دهد؟ این به معنینمی
بینم. بینیم؟ وجود میگوویم آنجا چه میاصیل میدوزیم نه به مرحله ی حیثیتها. به مرحله متن نگاهمان را میدوزیم. اوال می

کنم. نتیجه این دو چه خواهد کنید؟ نه غیر وجود چیزی را مشاهده نمیه میمرحله دوم، غیر از وجود شما در آنجا چیزی مشاهد
ن گونه بود؟ این است که شما در مرحله متن یک وجود واحد یکپارچه خواهید داشت. بله ما سوال خواهیم داشت که چرا ای

هایی است که داریم ست این گامشکل گرفته است؟ انواع پاسخها اینجاست و ما این ها را کار نداریم. آن بحثی که مسلم ه
 برمیداریم.

 وجودی. اگر ما به اصالت وجود توجه کنیم، میگوییم در چه مرحله ای قرار دارد؟! حیث وجودی یا حیث ماهوی؟! حیث

در آن مرحله که حیث وجودی واقعیت دارد، آیا چیز دیگری هم واقعیت دارد؟ نه! در آن مرحله هیچ چیز دیگری واقعیت 
ین معنایش چیست؟ گام سوم، یعنی خالص وجود آنجا هست و واقعیت دارد. پس گام سوم شما یک متن وجود صرف ندارد. ا

 واقعی یکپارچه مشاهده خواهید کرد.
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 مرحله چهارم، این وجود که در مرحله متن هیچ چیز غیر از وجود نیست،

دی واقعیت دارد؟! امکان پذیر نیست. این شکافهای وجو شود در مرحله ی متن وجود، بگوییمیک نکته را بگویم، می
گوییم واقع بما هو واقع مأل مأل است، پِر پر یک نوع راه دادن عدم و سفسطه در الیه های وجودی است. این همان است که می

 است. 

ند در فرماییک روایتی داریم از امام صادق علیه السالم، در اصول کافی، برای من واقعا اعجاز است. حضرت آنجا می
دوزید، آنجا فرجه ی وجودی واقعیت ندارد. اصالت وجود عالم واقعیت ما شکاف نداریم، یعنی وقتی نگاهتان را به هستی می

کند، دهد بگویید یک چیز دیگری متن بما هو متن را تشکیل داده است. متن چیست؟! همان که نفی عدم میبه شما اجازه نمی
 کند.نکته مهم است.این نکته بی نهایتی واقع را هم اثبات میکند، این همان که نفی سفسطه می

 کند.این نکته )اصالت وجود( مملو بودن عالم را هم اثبات می

و، در مرحله اگر به اصالت وجود توجه کنیم همه اینها اثبات خواهد شد. پس ما گام به گام پیش آمدیم، اصالت وجود؛ د
 ان متن اصیل.له چیزهای دیگر واقعیت دارند اما در سطح. به عنوان حیثیات،نه به عنواصالت وجود هیچ چیزی واقعیت ندارد. ب

گویند شود؟! اینکه یک چنین وجودی صرف است. این کلمه صرف که میپس هیچ چیز دیگر واقعیت ندارد. جمع این ها چه می
 وجودی باشد، وجودی باشد، نمیشود خالشود شکاف یعنی خالص وجود در آنجا دارید.آن توضیحات را ضمیمه کنید که نمی

خواهید بگویید آن که اصال خال به معنتی خال وجودی محال است، بی معناست، یعنی در درون خودش تناقض دارد. شما می
حض است. این منیست، باشد. این حرف اصال معنا ندارد! نیستی باشد، معنا ندارد. یعنی یک فراخی از واقع را بگوییم نیستِی 

ِد واحد معناست. در درون خودش تناقض دارد. اگر این مقدمات را کنار هم بگذارید، مرحله چهارم این است که این وجوبی
تواند معلول باشد. معلول چه باشد؟ چیز دیگری مطرح نیست که او معلول آن باشد. مثلد شما میخواهید بگویید یک سره نمی

ینگونه از اوست. چیزی دیگری  این وجود  ندارد که او معلولش باشد. اگر امعلول ماهیت باشد؟ ماهیت که خودش حیثیتی 
ش است نتیجه چه خواهد بود؟ همین وجودی که شما روی آن انگشت گذاشتید، همان واجب الوجودی هست که ما به دنبال

 خواهیم اثباتش کنیم.هستیم و می

ذات است. کردیم در آخر فهمیدیم که واحب الوجود بال روند بحث به گونه ای است که چیزی را که در اول بدان اشاره
 شود یک نمونه از براهین صدیقین. این می

رهان صدیقین صدرا یک نمونه دیگرش را پیاده کرد، حاجی سبزواری در خود نهایه اگر بعدا مراجعه کنید، دو تقریر از ب
هایی بر شرح منظومه، در آنجا تقریرهایی دارد و علیقمطرح شده است، حاجی سبزواری تقریرهایی دارد، مرحوم آشتیانی در ت

 بعضی ها اصال این تقریرها را بیش از این ها شمرده اند.
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 شود بگوییم برهان لمی است؟می سؤال:

دانید که برهان لمی یعنی اینکه ما از علت به معلول بیاییم. این شاید شبه لمی برهان لمی خوب است، البته می استاد:
. نمی آییم از علت حق تعالی، حق تعالی را اثبات کنیم. خواهیم اثبات کنیم چیست؟ حق تعالی استباشد. ما در اینجا آنکه می

، چون علتی ندارد، د برهان لمی سایر اشیا ولی برای اینکه اثبات خود حق تعالی کنیمشوبله وقتی خود حق تعالی را شناختید می
یست، گویند برهان لمی در آنجا کارکردی ندارد. بله برهان انی هم نیست. یک دسته از براهین اّنی است. این برهان اّنی نلذا می

 گویند شبه لمی.رویم. این را میامه پیش میگوید از راه مالزمات عگویند شبه لمی. یا عالمه مییا به آن می

 اآلن خدا همان وجود شد؟ سؤال:

 گوییم همین وجود خدا است.ر آخر هم میدگوییم وجود اصیل است، از اول می سؤال:

گوییم وجود اصیل است. ما گفتیم وجود اصیل است و حرف خب همین هم به راحتی به آن نرسیدیم. وقتی می استاد:
. لوازم اصالت چیست؟! یکی از لوازم اصالت این است که غیر از وجود چیز م. ولی لوازم اصالت را استخراج کردیمدیگری نزدی

دیگری در آنجا حاضر نیست. یک الزمه دیگرش چیست؟ اینکه اگر غیر از وجود آنجا حاضر نیست، پس یک حقیقت یک 
باشیم، یعنی یک حقیقت است. اینها از لوازم اصالت  دی داشتهشود که تکه تکه باشد. نمی شود که خال وجوپارچه است. نمی

آرام اوصاف دیگرش دهید، سپس آرامگوید مالزمات عامه یعنی شما یک وصف خدا را مورد توجه قرار میاست، این را عالمه می
وجه کردیم، اصالتش را ا به وجود تمکنیم یا بحث های دیگر که هست. وحوب وحدتش را اثبات می شود. مثال ازاستخراج می

کنیم. لوازم اصالت چیست؟ یکی این است که غیر از وجود در آن آییم لوازم اصالت را استخراج میقبال اثبات کردیم، حاال  می
 متن و فضا حاضر نیست، الزمه ی دیگرش این است که این حقیقت، یک حقیقت صرف و یکپارچه است، الزمه دیگرش این

تواند علت داشته باشد؟! ما از یک نقطه شروع کردیم و لوازم، لوازم، لوازم قتی که ما اینجا توجه کردیم، میاست که ایا چنین حقی
 را استخراج کردیم، متوجه شدیم که همان وجودی که گفتیم اصیل است واجب الوجود است.

نظام تشکیک در وجود را مطرح  گرفتید، و آن اشکال این است که صدرمتالهیننتوانستید بگیرید که شما یک اشکال می
ز وجود کرده است. شما مثال متوجه بحث وجود شدید، اصالتش را اثبات کردید، بعد گفتید در مرحله ی اصالت چیزی غیر ا

کند که این یکپارچه ی یک دست باشد. یک پارچه هست حاضر نیست و وجود صرف است، درست است اما این اثبات نمی
 و ذو مراتب است. اما دارای حالت تشکیکی

 یعنی ممکن است مراتب باالیی وجود نباشد؟! سؤال:

 ویش انگشت گذاشتم، همان شد واجب الوجود.رتوانستید بگویید که همانی که نباشد، شما میگویمنه، نه. نمی استاد:
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ایی را بردارد یعنی به خواهد همان گام های نهیگردد. به نظرم عالمه ماین اشکال مطرح شود، عالمه دوباره برمیاگر
کند. خواهد اثبات کند، از این فضا استفاده میطرف عرفان برود. چون به دلیل فصل دو قرینه دارند. چون بحث توحید را که می

گوید اشکال ندارد، من متوجه وجود شدم، فهمیدم در مرحله ولی اگر همین مقدار باشد میتوانیم از عالمه دفاع کنیم. عالمه می
ره نگاه سغیر از وجود نیست، فهمیدم یکپارچه است، بله ولو تشکیکی باشد، اشکالی ندارد. این وجود تشکیکی را یک  وجود

اش را کار نداشته باشید. وقتی شما متوجه وجود شدید، تواند علت داشته باشد؟! یک مجموعه روابط درونیکنید. آیا این می
ویید این هد علتی برای وجود شود. پس وجود باید خودبنیاد باشد. ولو شما بگدیگر غیر از وجود چیزی حاضر نیست که بخوا

ه وجود حالت تشکیکی دارد، بعضی قسمت هایش علت برخی قسمتهای دیگر است. من وقتی نگاه را به وجود دوختم، متوج
ن که واجب است. نه ای میشوم که در ساحت وجود، غیر از وجود نیست که علت وجود باشد، پس وجود یک سره و فی الجمله

 همه اش واجب است.

فهمم که واجب الوجود خود این وجود و پیکره ی این وجود و در اینطور نه. بله من وقتی توجه  به وجود کردم، حتما می
گر این توانیم از عالمه دفاع کنیم. ولی حتی اشود علت آن خارج از این وجود داشته باشد. اینطور میاین وجود باید باشد. نمی

 حرف را هم نزنیم. 

 شود داشته باشیم یا نه. طرح عرفا را هم باید در جای خودش ببینیم که آیا استدالل محکم عقلی، نقلی می

 ولی اصال براهین صدیقین، طبیعتش یک گرایش به فضای عرفان دارد.

 تمام برهان صدیقین اینطور است. 

 حتی تقریر ابن سینا؟ سؤال:

کند. تقریرهای برهان صدیقینی که از صدرمتالهین به بعد شکل گرفته، این . تقریر ابن سینا فرق مینه ابن سینا نه استاد:
 دهند.شان رنگ و بوی فضاهای عرفانی میتقریرها همه

اصیل د خواهد بگوید اگر وجوخوانم را توجه بفرمایید، کأن عالمه میاالن این استداللی که از عالمه طباطبایی می
خواهم ....)ادامه گویم ولی نمیشود ابطال تشکیک هم درآورد. چون من خودم این را قبول دارم میاست، از اصالت وجود می

 ندادند(....

گذارد که وجود البته این خیلی عمیق و دقیق است. به نظر خودم البته. ممکن است کسی قبول نکند. اصالت وجود نمی
خواهد بگوید چون در فقره ی این معنا جدی باشد، البته من احساسم این است که همین را می از یک دستی خارج شود. اگر

بعدی، که بحث فصل ثانی و اثبات وحدانیت است، بر اساس همین حرف زده است که ان شاء الله اگر رسیدم توضیح خواهم 
 داد.
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 شود پس؟بر این اساس علیت چه می سؤال:

پذیرد. ث سّر نیازمندی معلول به علت چیست، علت و معلول چیست، خیلی تحول میدر فضای عرفانی، بح استاد:
گویند یک ظهور واحد برند در فضای ظهور و توضیحات خاص خودش را دارد و باید آن بحث مطرح شود. این ها میآنها می

عال را در عداد فضای علت و خداوند مت شود. ولی اصالداریم به عنوان نَفس رحمانی، که تمام فرایند علیت در آنجا انجام می
گفتیم اصالت وجود یک رویکرد دیگر گفتیم هم اشاره دارد. همانطور که میمعلول نیاورید. یک مقدار به بحثهایی که قبال می

گویند فضای علت و معلول در آن رویکرد دوم است. این پشتوانه ی کل این سیستم علت و است، و آن یک رویکرد دیگر، می
خواهید بگذارید اشکالی ندارد ولی این بحث تجلی است. اگر می معلول است. اصال نباید اینجا اسم علت و معلول را گذاشت.

 این بحث ظهور است. در تبیین و توضیحی که در جای خودش وجود دارد.

فهمیم اجب الوجود است، میی فهمیم که وفهمیم و بعد ماین وجود یکپارچه که با آن روبرو می شویم و آن را می سؤال:
 که این تشکیکی هم هست و شدت و ضعف دارد؟

م عرض کردم، اگر مثال ما آن استداللهای تشکیک را محکم بدانیم که در جای خودش ....)جمله را تما استاد:
 نکردند(....

که من بخواهم  نتز بگذارید، ممکن است حرف من درست نباشد،کنم داخل پرامواظب باشید این بحثی که عرض می
کند. ولی بر اساس فرمایشات گسترده ای که مالصدرا  مطرح کرده است و قابل دفاع بگویم اصالت وجود تشکیک را ابطال می

توانم اصال این حرف را تزنم و دفاع کنم، اگر استداللهای تشکیک محکم باشد، این بحثهایی که مطرح است، یعنی من االن می
دهد. اگر اینطور بگویم یعنی چه؟ آن وقت ط سریانی ذو مراتب، این بنیاد هستی اشیا را تشکیل میکنیم، متن واحد بسیمی

 گوید این وجود تشکیکی دیگر علت ندارد، نه اینکه در درونش علیت نیست. استدالل عالمه چطور باید دفاع شود؟ می

شویم، یک جور در ذهنمان که ائل مییشان قکنیم، یعنی ابن مراتب را براوقتی این شدت و ضعف را تصور می سؤال:
 تواند برگردد.علت و معلول می و دوباره به ها را ایجاد کرده اند.این شدیدها، ضعیف

گویم اگر بخواهیم در این استدالل، تشکیک را مطرح کنیم، کامال به جا هست. یعنی . من میبله همینطور است استاد:
گویید غیر از وجود هم آنجا حاضر نیست و بعد میگویید این وجود هم فهمیدید، می شما متوجه وجود شدید، اصالت وجود

یکپارچه است ولی ادله تشکیک هم داریم. ادله تشکیک را اگر بیفزاییم یعنی متن هستی یک حقیقت شکن خورده ی ذو مراتبِی 
گوید این شود. میمه اینطور توضیح داده میشود؟! استدالل عالتشکیکی است. این را قبول کردید؟! پس استدالل عالمه چه می

تواند معلول وجود اصیل به نحو کلی یک سره نگاه کنید، درست است که در درون خودش علت و معلول دارد ولی آیا کل این می
نی بسته دانید یعنی چه؟! یعگیرد. غیری در کار نیست که آن معلولش قرار بگیرد. میغیر باشد؟! یک استدالل خاصی شکل می

گوییم باید مشتمل بر گوییم بسته ی وجود کال واجب الوجود است، میی وجود قطعا باید مشتمل بر واجب الوجود باشد. نمی
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واجب الوجود باشد. مون وقتی رفتید در ساحت واجب الوجود، غیر وجود چیزی نیست که بخواهد علت او باشد، پس این بسته 
 خودش تشکیک دارد، یعنی ما نقطه های قوی و ضعیف داریم.ی وجود مستقل است. بله در درون 

شود؟ مشتمل بر واجب الوجود نیست شود اطالقی؟! کال یک سطح ذو مراتب می؟؟؟ یک وجود بسیط ببینیم می سؤال:
 پس، خود واجب الوجود است.

 شود. خود واجب الوجود است. بله اطالقی ولی یک سطح یکدست می استاد:

توانیم دو تقریر کنیم. یکی اینکه بگوییم کلش واجب الوجود است در صورتی که تشکیک را ولی می یک تقریر گفتیم
سامان پیدا  ابطال کنیم، اگر استدالل های تشکیک را قبول کنیم، استدالل اول عالمه یعنی تقریر برهان صدیقین به این سبک

کند که توضیح دادم. می  

 دهیم.بخوانیم و این کار را در جلسه ی بعد انجام می متن را ببینیم و یک بار از روی متن
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 بیست_و_چهارم_#جلسه

 بسم الله الرحمن الرحیم

 الحمدلله رب العالمین و صل الله علی محمد و آله الطاهرین

امکان تنی بر در راستای براهین عقلی و فلسفی اثبات واجب الوجود، یک سنخ از براهین را اشاره کردیم، یکی براهین مب
شد،  و یکی هم براهین موسوم به براهین صدیقین. درخصوص براهین صدیقین بعد از اینکه یک توضیح کلی راجع بهش داده

را توضیح دادیم و قرار  یک تقریر از میان تقریرهایی را که مطرح است در اینجا، عالمه طباطبایی در بدایه ارائه فرمودند، این تقریر
 ها را داشته باشیم.ی را که ویژه ی این بخش هست را بخوانیم و بعد ادامه بحثشد که در این جلسه، متن

 ادامه تقریر عالمه طباطبایی از برهان صدیقین

کند و اثبات ذات حق تعالی را ، ابتدای فصل وقتی ایشان شروع می۱۲یعنی فصل اول از مرحله  ۱۵۶در همان صفحه 
آورد همین است و این خودش داللت بر ترجیح این برهان بر آن برهان دیگر که مبتنی میخواهد مطرح کند، اولین برهانی که می

 بر امکان هست دارد. یعنی از نظر ایشان این برهان شایسته تر هست که بدان پرداخته شود.

 الفصل االول فی اثبات ذاته تعالی

 ببینید ایشان چطور بحث را پیش برده است در این برهان.

گفت موجود در فضای می د، چرا گفته است حقیقت وجود؟! برای اینکه ما در فضای مفهوم گیر نکنیم، اگرحقیقة الوجو
خواهد بگوید بحث من راجع به حقیقت وجود است که ما بازتاب او را در فضای ذهن داریم. ما به آن امر ماندیم. میمفهوم می

 کنیم.واقعی و خارجی وجود داریم اشاره می

یک مرحله این است که وجود اصیل است. حقیقت وجود که  جود التي هي اصیلة، همان که اصیل است،حقیقة الو
ا که راصیل است. راجع به اصالت که مفهومش چیست، اگر میخواهید عمق این لستدالل برای ما روشن شود، همان بحثهایی 

 مطرح کردیم را کامال باید مدنظر قرار دهید.

 ست، این مرحله اول.حقیقت وجودی که اصیل ا

 ام تا بهتر فهم شود.مرحله دوم، ال اصیل دونها. ایشان یک سره آورده ولی من این ها را بخش بخش کرده

 یک. حقیقت وجود اصیل است.

دو. اصیلی غیر از حقیقک وجود، موجود نیست. ال اصیل دونها. ضمیر ها برمیگردد به حقیقت وجود. دون در اینجا به 
 یعنی غیر از حقیقت وجود ما دیگر امر اصیل نداریم. معنی غیر است،
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 رسیم.  اگر این دو نکته را کنار هم بگذارید ما به یک نکته ی سوم می

شما  و صرفة ال یخالطها غیرها. یعنی حقیقت وجود یک واقعیت صرف یعنی خلیط ندارد، یکدست و یکپارچه است. که
که در مرحله متن بگوییم لوط با حقیقت وجود نیست ا؛ غیر حقیقت وجود، مخگویید پیوسته است. صرفة ال یخالطها غیرهمی

ماهوی  متن واقع متشکل از وجود و غیر وجود است، نه! خارج از فاعل شناسا واقعیت اشیا یک بعد وجودی دارد و یک بعد
وجود چیز  در آن مرحله غیر از دارد، بعد ماهوی یک حیثی از بعد وجودی است ولی ما االن نگاه را دوختیم به حیث وجودی.

 دیگری حاضر نیست.

خواهد بگوید مثال واقعیت اصال در و صرفة ال یخالطها غیرها، چرا لبطالن الغیر؟! بطالن غیر را توجه داشته باشید. نمی
نقش بازی  هدخاج واقعیت ندارد. میخواهد بگوید به عنوان یک امر اصیل، با عنوان یک متن ساز که از آن حیث طرد عدم بخوا

 کند، نه! چیز دیگری اینجا نیست. لبطالن الغیر فال ثانی لها. پس ثانی ای برای حقیقت وجود نیست.

بع این کما تقدم فی المرحله االولی. که اصلش اینجا زده است فصل رابع و سابع، اصلش فصل سابع است. در فصل سا
 جود و این هاست. ست که بحث اصالت وشود. البته جزو فروعات فصل رابع هنکته توضیح داده می

 .بود ۱۸ه فرماید کما تقدم فی المرحلة االولی، که صفحمی

در اینجا آورده  یک بیانی را در اینجا آورده، ما ممکن است بگوییم نیازی به این بیان در اینجا نداریم. بحثی که ایشان
دن ودِن وجود به حسب ذات خودش هست. یعنی موجود بواست این است که اگر شما به حقیقت وجود توجه کردید، موجود ب

رسد چندان نیازی به وجود به حسب غیر نیست، مثل ماهیت نیست. این از یک جهت توضیح بحث اصالت است. به نظر می
 این توضیح یا مقدمه ی جدا از آن مقدمه های دیگر نیست. 

شد منظور لوجود نه واجب الوجود به معنی اینکه خدا باکما تقدم فی المرحلة االولي، و واجبة الوجود، این واجب ا
. یعنی اینکه او را موجود بدانیم، اثبات موجودیت برای او ضروری است چون هرچیزی اثباتش برای نیست. واجبة الوجود است

 خودش ضروری است.  

الذات درست بواجب الوجود  خواهدلضرورة الثبوت الشيء لنفسه و امتناع صدق نقیضه و هو العدم علیه، اینجا نمی
خواهد. در خواهد؟! نه. هر جیزی در اینکه خودش، خودش باشد که علت نمیکند. مثال ماهیت که ماهیت است، علت می

د نیازمند اینکه بخواهد موجود باشد، ممکن است که علت بخواهد. در اینکه بخواهد یک وصف غیر از ذات خودش را داشته باش
 خواهد.شد. حاال ممکن است واجب الوجود باشد و علت نخواهد ولی اگر ممکن الوجود است علت میبه علت ممکن است با

گوید، خداوند زردآلو را زردآلو ولی هر چیزی در اینکه مثال بحث مهمی است که ابن سینا این تعبیر را کرده که می
دها. یعنی خداوند این نیست که انسان را انسان کند، کند. ما جعل الله المشمشة مشمشة بل اوجکند، زردآلو را ایجاد مینمی
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کنید، در اینکه این ذات کند انسان را. به دلیل اینکه هرچیزی که شما یک ذاتی را مالحظه میکند، ایجاد میانسان را موجود می
ق تعبیر است. بحث نه موجود باشد، در اینکه خود ذات بما هو خود ذات شکل بگیرد، نه محقق، این شکل بگیرد هم از ضی

محقق را که گفتید نیاز به علت دارد. ذات در ذات بودنش نیاز به علت ندارد. الذاتي الیعلل. ذات و ذاتی درست است که برای 
خواهد، ولی برای اصل هویت ذات و اینکه ذاتیات برش حمل بشود نیاز به علت ندارد. منظور از الذاتی ایجادش علت می

 الیعلل همین است.

کند. انسانیت انسان امر ایجاد کردنی عنی نفس خود ذات در اینکه این ذات باشد، یعنی انسان را خداوند ایجاد میی
 مهم است. کشاند و خیلینیست. خیلی این بحث مهم است. ما را به یک معنای عمیق از نفس االمر می

 شود.می منتهی میای بسیار حساس و مههشود. به بحثشاید به نظر ساده برسد ولی به جاهای عظیمی منتهی می

قوانین. قوانین در  مثال در این مثالی که برای انسان زدم، یا هر ماهیتی را که شما در نظر بگیرید، یا مثال حتی فرض کنید
مثال اینکه ق شود، قوانین بودن محتاج به حق تعالی نیستند. یعنی مثال دو دو تا چهارتا، بله اگر این بخواهد در عالم واقع محق

گویید معلول هیچگاه نمیتواند مقدم بر علتش باشد، این یک قانون است. این قانون در هویت قانونی اش احتیاج به شما می
آید و بعد معلول ولی خود قانون حتما اول علت میایجاد کننده ندارد. بله اگر بخواهد در نظام هستی پیاده شود، در فرایند عالم

. ذوات یعنی همان که گفتیم، ماهیات، نسبتش با وجود و عدم علی السویه ست. ذوات هم همینطور استمرسل از این معنا
یاز ندارند. اینها است. آن ماهیتها در اینکه آن ماهیت ها باشند، نه اینکه محقق باشند، در اینکه خود آن ذات باشند به چیزی ن

محقق در نظر بگیریم، ند. جایی محقق نیستند. بخواهیمحقایق ذوات مرسلاند، ذواتند. جایی محقق نیستند اصال. اینها معانی
خواهد. چون ما تفکیک کردیم بین وجود و ذات اشیا. بین ذات گیرد که قطعا ایجاد و موجد میمقوله ای به نام وجود شکل می

 شی و عدم.

 ک امراثبات هرچیزی برای خودش هم یخود آن ذات بماهو ذات را که در نظر بگیرید یک چنین وضعیتی دارند. اصال 
 نیاز به علت ندارد. بدیهی است و هم

بینم. به خاطر اینکه قبال فرموده بودید وجود و ماهیت دو چیز تان در تناقض میاینکه فرمودید را با بحثهای قبلی سؤال:
فرمایید از قبل یک ماهیاتی هستند اینجا می. اما نیستند که مثال ماهیت عارض شود بر وجود بلکه ماهیت، حیثیتی از وجود است

 آید و...که حاال وجود می

. همین کلمه ی ذوات مرسل را برای همین گفتیم. هستند، نه! راجع به ماهیات کلمه هست را نباید به کار ببریم استاد:
ی و نیستی است. ما آن ساحت را تواند معدوم باشد. پس ذات او جدا از هستتواند موجود باشد و میگویید ماهیت میشما می

کنیم. اصال بحث فضای زمان، مکان، حتی صحنه ی موجودیت، از همه آنها خارج است. نباید دنبال یک موطن داریم اشاره می
به معنای موطن تحققی بگردید. ما هم گفتیم ماهیت چیزی مثل عرض نیست که روی جوهر بنشیند، چون آن چیزها تبدیل 
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تواند عین وجود باشد ولی و ماهیت. حیثیت وجود است. حیثیت وجود از یک جهت غیر از وجود است. نمی شوند به وجودمی
 در عین حال یک امر ممتاز از وجود که جدا افتاده باشد و بعد وجود بخواهد با آن ارتباط برقرار کند، اینطور هم نیست.

یریم. چون اگر این که این واجبةالوجود را آن مرحله آخر کار نگحاال این واجبة الوجود را نگاه کنید. من تاکیدم این است 
گوییم وجودها بالذات او بالغیر. آن ادامه عبارت اهمیت است که میواجبةالوجود به معنی آن خدا باشد، دیگر آن گام بعدی بی

شما نگاه به وجود بی معنا خواهد شد. پس این واجبةالوجود یعنی چه؟ یعنی هرچیزی ذاتش، خودش خودش است. خب 
 کردید، اینکه وجود است خیلی واضح است، ثبوت هرچیزی برای خودش ضروری است. واجبةالوجود به این معنا.

 واجبةالوجود لضرورة الثبوت الشيء لنفسه و امتناع صدق نقیضه و هو العدم علیه.

 این تا اینجا باشد، حاال گام بعدی. 

جود یک ما وجود اصیل را توجه کردیم )گام اول(، گفتیم در آن مرحله هیچ چیز دیگری اصیل نیست)گام دوم(، این و
خواهیم بگوییم این وجود که قطعا وقتی وجود است، بحث وجوب مطلق چه حقیقت صرف و واحد است )گام سوم(، االن می

تواند بالغیر باشد، در توضیحات فقط ش نمیدارد. این وجوببالغیر چه بالذات، قطعا برایش ضروری است و قطعا وجوب 
 تواند معلول باشد. همین قسمت را گفتم که این نمی

کنیم، یا بالذات باشد یا بالغیر باشد ولیکن و وجوبها إما بالذات أو بالغیر، وجوبش یا باید به نحو بدوی که فکر می
 تواند بالغیر باشد. نمی

گردانیم(، همانی که اصیل ر، خلٌف. اینکه وجوب حقیقت وجود )ضمیر را به حقیقت وجود برمیلکن کون وجوبها بالغی
الف خاست، همانی که غیر از او اصیلی نیست، همانی که صرف است، به خاطر اینکه وجوب این حقیقت وجود بالغیر باسد 

ال غیر هناك  اثبات کردیم غیری در کار نیست. إذفرض ماست. مگر ما چه فرض کرده بودیم؟ إذ ال غیر هناك. در گام های قبلی 
 ای برای حقیقت وجود نیست. و ال ثاني لها. ثانی

 شود وجوبش بالغیر نیست بلکه وجوبش بالذات است. فهي واجبةالوجود بالذات.حاال که اینطور شد معلول می

ر قبل داریم فرق دارد. االن داریم اثبات الذات، با آن واجبةالوجودی که چند سطبینید که فهي واجبةالوجود باالن می
 کنیم که او واجب الوجود بالذات است.می

ه نکرده است. پس این تقریری از عالمه طباطبایی بود. دیدید که در اینجا اگر توجه هم بکنید، اصال به بحث تشکیک توج
 این همان دو تقریری که عرض کردیم را باید توجه کنید.



482 
 

خواهد با این بیان نظام تشکیکی را خراب کند، بگوید شما اینجا یک وجود واحد عالمه مستقیم مییعنی یا باید بگوییم 
خواخد بگوید حتی اگر این وجود را هم تشکیکی لحاظ کنید، اگر گویند، را دارید، یا اینکه مییک دست، همانطور که عرفا می
کند، گرچه اینجا های قبلی را خراب مینگوییم که دارد حرف وشان هماهنگ بگیریم های قبلیبخواهیم حرف ایشان را با حرف

چون  ذکِر تشکیک نکرده است. بگویم حتی اگر شما وجود را تشکیکی بگیرید، این وجود تشکیکی یکسره دیگر علت ندارد،
است و بخشی از هایش واجب غیری در میان نیست. یعنی در خود این وجود باید فرایند علیت تمام شود. بله بخشی از قسمت

نم که ایشان قسمتهایش ممکن است ولی این وجود را که نگاه کردید باید بگویید که این وجود دیگر علت ندارد. توانستم برسا
 تواند این برهان را پیاده کند؟چطور حتی بر اساس نظام تشکیک می

 این تا اینجا یک تقریر از برهان صدیقین.

 تقریر شیخ اشراق از برهان امکان

کند ولی تقریر ایشان از برهان امکان به قبال اشاره ای فی الجمله کردم که شیخ اشراق از همین برهان امکان استفاده می
کند نور کشاند، ایشان اولین قدمی را که اثبات میدلیل ساختار فلسفه ایشان که در بحث نور و ظلمت و اینها مباحث را پیش می

خواهم به نحو مبسوط بحث ایشان را توضیح دهم، ولی یادم ری خود به خود. من االن نمینفس خود است. به لحاظ علم حضو
گوید فلسفه را کند، میهست که قبال در بحث علم، دیدگاه ایشان را تبیین کردیم. حاال در هر صورت ایشان اولین کاری که می

. از یک معرفت شناسی هم یک نقطه ی خوبی است باید از نفس شروع کرد. یک نقطه ی بسیار جالبی است و به لحاظ مباحث
دهد که من به نفس خودم علم گوید فلسفه را باید از نفس شروع کرد. و توضیح میایشان می.شودنقطه مطمئن شروع می

رد. گویم( و این نفس هویتی نوری داهایش را میخواهم این ها را توضیح دهم، فقط دارم گزارهحضوری دارم )من االن نمی
گاهی. بعد یک چیز دیگر اضافه می گوید که من قطعا کند و میمنظورشان از هویت نوری یعنی خودپیدایی، خودآشکاری، خودآ

گوید علت . حاال نگاه کنید میشود که من علت دارمدانم نبود و بعدا محقق شدم، پس معلوم میواجب الوجود نیستم چون می
تواند نور پدید بیاورد از باب همان بحث سنخیت. باید نور . چون حقیقت ظلمانی نمیمن حتما باید یک حقیقت نوری باشد

 باشد و نور باالتر از من باید باشد چون علت من است.

گوید علت من هم یا واجب الوجود است یا ممکن است. اگر ممکن بود باز نیاز به یک علت دارد که آن علتش بعد می
گوید اگر نمی ن امکان است اما برهان امکان را اوال ایشان گام اولش روی نفس است، یعنی دیگرهم باید نور باشد، همان برها

 گوید مطمئنا موجودی هست!موجودی باشد، می

گوید خواهد بعد میگوید خب این علت میکند که این موجود نور است و هویت نوری دارد. بعد میثانیا اثبات می
تر هم باید باشد. اگر واحب بود که تمام، اگر واجب نبود باز علت لت این باید نور باشد. نور قویقطعا بر اساس قواعد فلسفی، ع

گوید با توجه به ابطال دور و تسلسل ما باید به نور االنوار برسیم. یعنی باید به یک نوری دارد که این هم بازد نور باشد. و می
وری ندارد. همان برهان امکان است اما مزایای خاص خودش را دارد. مثال برسیم که نور همه انوار است و دیگر خودش مبدا ن
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رفتیم، در های دیگری با برهان امکان میهای دیگر مثال راهکند، راهدر حین اثبات واجب الوجود تجرد و علنش را هم اثبات می
صفاتش را اثبات کنیم. باید بکوشیم شد! حاال باید بکوشیم که علمش، بقیه عین اثبات واجب الوجود، اثبات علمش نمی

 غیرمادی بودنش را اثبات کنیم.

کند، چون اول غیرمادی کند، در عین اثبات واجب الوجود، غیرمادی بودنش راهم اثبات میایشان روندی که طی می
گاهی و ادراکمبودن خودش را اثبات کرده است. در علِم ذات به ذات می یعنی حقیقت تجردی، . گوید من هویت نوری از سنخ آ

گوید حیات با علم گره خورده، دهد که میگوید من یک حقیقتی هستم که عین حیاتم. توضیح میبحث علم، بحث حیات. می
، مسئله حیات مطرح است، بحث فعالیت و فیاضیت مطرح است. خیلی توضیحات خوبی در اینجا وقتی جایی ادراک باشد

شود، خیلی از بینید همزمان که واحب الوجود اثبات میبرد. یعنی در دل برهان امکان، شما میدهد. بعد همین ها را باال میمی
خواستم به عنوان تتمه . این مزیت کار شیخ اشراق در همین برهان امکان است. این هم میشوداین خصوصیات هم اثبات می

 ی بحث براهین اثبات باری تعالی مطرح بکنم.

گوید به اندازه ی فرمودید علت من باید حقیقت نوری بیشتر از من داشته باشد اما اینجا می در مرحله چهارم سؤال:
 من؟

. بنیاد سنخیت این قاعده است این یک بحث است، یک قاعده دیگری داریم که علت باید اقوای از معلول باشد استاد:
دهد، خود آن شی باید آن کماالت را داشته باشد را میکه معطی شی نمیتواند فاقد او باشد.یعنی اگر یک چیزی دارد یک چیزی 

دهد، یک بحث و قاعده دیگری در گوید آن کماالت را داشته باشد که دارد میکه بدهد. همینجا توجه داشته باشید که وقتی می
مال را هم دارد. یک حقیقت برتری است که در ضمنش این ک شود به دست آورد که آنشود، در دل همین هم میاینجا مطرح می

تواند پدید بیاورد، یک قاعده ی دیگری هم ما داریم که علت باید اقوی وجودا باید باشد از معلول حتی مساوی وجودی هم نمی
گویزد آن کمال را داشته باشد، نه در آن یک قاعده دیگرست، گرچه ممکن است از خود سنخیت هم دربیاید. چون وقتی می

 وی بودن را در بیاورید.توانید بحث اقیک مرحله ترفع یافته. از دلش میمرحله تنزل یافته، در 

 ولی در مجموع آن یک قاعده ی دیگرست که علت به لحاظ وجودی اقوی هست از معلول.

 شود؟اثبات می سؤال:

ظام تشکیک، نبله در واقع یک بحث دیگرست که باید او از نظر رتبه ی وجودی برتر باشد. که عرض کردم به لحاظ  استاد:
شود  که اقوی بودن را درآورد. گرچه آن بیانات دیگر هم در جای خودش دارد ولی از خود به لحاظ خود همین قاعده سنخیت می

 .این سبک اثبات کند برد تا این فضا را بهشود استخراج کرد. ایشان این بحث را پیش میاین ها هم می

 ای به برهان حرکتاشاره
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لی الهیات بعمنی االخصمان تمام شد، بحث اثبات واجب الوجود از منظر فضاهای عقلی و استدال ما نطلب اول در
ال ما برهان تمام شد. عرض کردم که مثال برهان امکان تقریرهای متفاوتی دارد، برهان های صدیقین براهین متنوعی دارد. مث

رکت برای طبیعیون است. البته طبیعیون فلسفی. من حان . مثال برهان حدوث برای متکلمین است. برهحرکت را اصال نگفتیم
گویند که وقتی شما یک متحرکی دارید، محرک غیر از متحرک است. یعنی یک عامل فقط اشاره کنم که در برهان حرکت می

شد و هم اید باشد، یعنی نمیشد یک شی هم محرک بادارد، امر دیگری بآورد و وامیدیگری است که یک شی را به حرکت درمی
شود از همان جهت که محرک است متحرک باشد، یک جهت دیگر و یک امر مغایری باید باشد. متحرک مگر از دو جهت. نمی

محرک هم خودش متحرک باشد، خودش متغیر باشد، نیازمند به یک محرک دیگری هم دارد. اگر آن محرک هم باز  اگر آن امر
محرک اول  یاز به محرک دیگر دارد، با توجه به بطالن دور و تسلسل، باید به یکفرض کنید که خودش هم متحرک باشد، باز ن

 کند.کند اینطور است. از راه حرکت و محرک اول تثبیت می. این بیانی که ارسطو در اثبات واجب مطرح میبرسیم

یاز به یک محرک دیگر دارد. ک محرک اول داشته باشیم که دیگر متحرک نباشد، چون اگر متحرک باشد نگوید ما باید یمی
 کتب مفصل آنها را پی گرفت. هست که باید دراین برهان هم هست.براهین دیگر هم

ه برهان امکان مثال همینجا برهان حرکت را نگاه کنید روح برهان حرکت باز متوقف است بر برهان امکان. یعنی اگر شما ب
دهد. همین که بحث آن اصل قضیه هویت امکانی است که مسئله را سامان می توجه نکنید نمیتوانید این مقوله را به پیش ببرید.

 کل خواهد گرفت.شکنید تا این معنا کنید، در هر حلقه اش حالت امکانی را توجه میمحرک و متحرک را مطرح می

 اثبات توحید خداوند متعال
ثبات است. یعنی ما ذات واجب الوجود را مطلب دوم در الهیات بمعنی االخص، بحث اثبات توحید ذات باری تعالی ه

دانید مثال کردیم اما این ذات واجب الوجود چرا باید یکی باشد؟! خب میشود فرض تعددش هم کرد. البته بحث توحید را می
 کنیم توحید ذاتی است، یعنی یک ذات واجب الوجود داریم. توحید صفاتی داریم، توحید افعالی، توحیداینکه اینجا بحث می

 شود.عبادی و... داریم و انواع توحیدهایی که مطرح می

واجب  نکته اصلی اینجاست، اگر این ثابت شود بقیه در زیرمجموعه ثابت خواهند شد. بحث ما راجع به این است که
ود باشد. .  نه اینکه یک واجب الوجالوجودی که اثبات کردیم چرا متعدد نباشد؟! بگوییم که دو یا چند واجب الوجود هستند

 یک نکته را در اینجا عرض کنم، اثبات اصل واجب الوجود راحت تر است از اثبات توحید واجب الوجود.

کنیم اثبات واجب خیلی راحت کارهایی که فالسفه انجام دادند، فضت را آسان و ساده کرده است ولی وقتی مقایسه می
شود. اثبات توحید سخت است و اثبات الوجود بسیار اسان اثبات میاست. در استداللها هم نگاه کنید، میبینید که واجب 

 مقدار بیشتر سخت است. صفات یک
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م او و حیاتش را مثال شما وقتی میخواهید حیات و علم او رو ثابت کنید به چندین قاعده از قواعد فلسفی نیازمندید تا عل
 اثبات کنید.

 گیرد.ت واجب الوجود بسیار آسان صورت میدارد. اصل اثباتوحید هم در چنین فضایی قرار

ن حاال برسیم به فضای توحید، خصوصا فضاهای متعارف خیلی سخت است. چه اشکال دارد که چند خدا باشند و ای
گویند چه اشکال دارد ما که اینطور ها تقسیم کار کرده باشند، خب بعضی ها خیلی این تصوراتشان قوی است و قدرت دارد. می

بریم، خدا که دیگر باید خدای اخالق باشند، با همدیگر میسازند و البته نداریم، و یک فضا را پیش  می زگار داریم،با هم سا
 کنند و هیچ مشکلی هم پیش نیاید. و مثال همه استفاده کنیم، چه اشکالی دارد که اینطور تصور کنیم؟!تقسیم کار می

 با سختی و صعوبت ممکن است همراه شود. در فضاهای عمومی یک مقدار فضای اثبات توحید 

 

 طرق متعارف اثبات توحید خداوند متعال
کنیم، در میان بیانات فلسفی، یک راه مبتنی است بر طرق در کارهای عقلی و فلسفی، دو تا راه را ما االن مطرح می
 متعارف اثبات باری تعالی، که مثل برهان امکان و امثال اینهاست،

کردیم، یعنی براهین توحید باری تعالی مبتنی است بر سنخ دوم استداللها که اثبات واجب الوجود مییک استدالل برای 
 شود. ل میصدیقین و تفاوت این دو را هم به تدریج توجه خواهید کرد که بر اساس برهان صدیقین چقدر آسان مسئله توحید ح

ن مدعای ما ای -نند به این سبک است. اگر واجب الوجوداما  طریق اولی که برای اثبات توحید باری تعالی مطرح میک
شود که توجه سّر تعدد میمما سوالمان  متعدد باشد، -است که واجب الوجود یکی است، حاال اگر فرض کنیم که متعدد است

 چرا این ها متعددند؟!

طه ی ذات لذات اند. پس در نقخب طبیعتا این ها باید یک نقطه مشترکی داشته باشند چون همه اینها واجب الوجود با
 یک فضای مشترک و یک قدر مشترکی هما اینها داشته باشند. 

شوند؟ باید برگردیم به اینکه یک عامل درونی دیگری وجود دارد که هر یک از اینها را از دیگری، خب چرا اینها متعدد می
شان هست، یعنی واجب الوجود بودن که نقطه اشتراکی نظر بگیرید، در اصل کند. یعنی اگر شما چند واجب الوجود درممتاز می

 به تعبیری اینها ما به االشتراک است.

جا به  اما قطعا یک عامل امتیاز هم خواهد داشت. یعنی یک چیزی که او را از دیگری ممتاز کند. چندین مشکل این
 ک اشکالش توجه شده است.آید که در عبارت عالمه در بدایه به یوجود می
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گیرد ولی آن اشکالی که ایشان در اینجا مطرح کنم. چندین اشکال شکل مین حاال همین اشکال را مطرح میکه م
کند. اگر بگوییم اصل وجوب بالذات در همه مشترک است و بعد هر یک از اینها یک عامل اختصاصی و ویژه دارند، معنایش می

اختصاصی  ه االشتراک یعنی جزئی که اشتراک با همه دارد. و جزءمرتب شدن هر ذات واجب الوجود از دو جزء است. جزء ما ب
، دیگر خود و اگر بگوییم واجب الوجود مرکب از دو جزء است، هر مرکبی محتاج به اجزایش است. یعنی مرکب بما هو مرکب

لوجود است، یعنی گردد و خب اگر بگویید اجزایش واجب است، اجزایش واجب اواجب نخواهد بود. کالم به اجزای او بر می
 شما تعدد واجب را فرض کردید، دوباره همین استدالل در آنجا جاری خواهد شد

شود به یعنی شما به یک جایی را که بگویید واجب الوجود بالذات است نخواهید رسید، یعنی تعدد واجب منتهی می
جب الوجود د را قبال اثبات کرده ایم. اگر واانکار واجب الوجود. یعنی اصال واجب الوجودی نداریم درحالیکه واجب الوجو

تواند متکثر باشد. چرا؟ چون اگر متکثر باشد پس یک جزء اشتراکی دارد، . نمیاثبات شد، حتما باید واجب الوجود واحد باشد
اجبی قطعا باید یک جزء اختصاصی هم داشته باشد، اگر جزء اختصاصی هم در کنار جزء اشتراکی داشته باشد، یعنی هر و

شود، یعنی مرکب خواهد شد. اگر مرکب باشد، یعنی مرکب از اجزاست، هر مرکبی مرکب از دو جزء اشتراکی و اختصاصی می
ها و اجزایش است. و تواند که واجب الوجود بالذات و مبدا باشد. مبداش آن ریشهمحتاج به اجزاست و دیگر امر محتاج نمی

 تعدد را فرض کردیم و بازهم این استدالل در او جاری خواهد شد.اگر بگوییم اجزایش واجب است، یعنی م

 چرا باید اشتراک داشته باشند؟ سؤال:

چرا ما از  چون همه واجب الوجودند. وقتی همه واجب الوجود هستند، اگر نقطه اشتراکی بالذات نداشته باشند، استاد:
شود از این ذات، قطعا که یک مفهوم وجوب وجود دارد انتزاع میی کنیم؟ یعنی وقتذاتشان مفهوم وجوب وجود را داریم انتزاع می

شود که این ها باید نقطه ی دهد. پس میباید چیزی در آن ذات به همین سبک باشد که دارد به من مفهوم وجوب وجود می
ب ذات هم داشته ختصاصی به حساشتراکی ذاتی داشته باشند. افزون بر این وقتی نقطه اشتراکی ذاتی داشته باشند، باید نقطه ی ا

 شود مرکب.باشند تا از آن واجب دیگر ممتاز شوند و تعدد شکل بگیرد، پس واجب می

گوید د. میاگر بگوید نه، نقطه ی تمام ذاتشان مشترک باشند، به حسب خارج از ذات این ها امور اختصاصی داشته باشن
شود به حسب اعراض خارج از هد. این واجب که از این واجب جدا میداین وجوب وجود، نقطه اشتراکی ذاتشان را تشکیل می

چه؟! اعراض در مرحله پس از وجوب وجودند. ما االن کالممان در کجاست؟! در دانید یعنیذات است. این حرف را بزنید می
ای وجود ض جزو دامنه همرحله وجوب وجود است. لذا فالسفه اصال این فرض را مطرح نکردند. شما اگر بگویید اعراض، اعرا

شود بگوییم کنیم، نمیآید. یعنی معلولهای یک شی اند. ما االن در سطح واجب الوجود داریم بحث مییک شی به حساب می
معلولهایش از  شود. از نقطه ی اول باید ممتاز باشند تا بگوییمواجب الوجود به حسب معلول هایش از همدیگر ممتاز می

 .گردد به آن نقطه ی اولند. یعنی باز کالم برمیشوهمدیگر ممتاز می
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ستداللی که ، بیان عالمه را ببینید، آن حجة اخري را توجه بفرمایید، نه ا۱۲، یعنی فصل دوم از مرحله ۱۵۷در صفحه 
 .اول آمده

اجب یک وحجة اخري لو کان هناك واجبان فساعدا، اگر در عالم واقع، هناک یعنی عالم واقع، ما مدعی هستیم که 
هما في وجوب هست، اگر فرض کنیم دو واجب یا بیشتر باشد، لو کان هناك واجبان فساعدا، إمتاز احدهما من االخر بعد اشتراک

و تا در اصل وجوب الوجود، امتیاز پیدا خواهد کرد هریک از این دو تا، اگر دو تا فرض شود، از دیگری بعد از اشتراکی که این د
میدهد، و یک نقطه ی اختصاصی در مرحله ذاتشان وجود نقطه اشتراکی دارند که وجوب وجود  به ما  وجود دارند. یعنی یک

ها باشد. خیلی روشن است که و ما به االمتیاز غیر ما به االشتراك بالضرورة، عامل خواهند ممتاز از بقیه واجبدارد، چون می
گیرد. تواند باشد، یکی از چیزهایی که اینجا شکل میتشکیکی می اشتراک غیر از عامل اختصاص و امتیاز ست. نگویید که خب

گویند ما به االمتیاز عین ما به االشتراك است؟! یعنی یک چیز در درون خودش موجب در بحث تشکیک یادتان هست که می
تی ضعیف شد دیگر شود. در اینجا نمتوان پیدا کرد چون وقتی این حرف را زدیم، یک واجب میشود ضعیفتر. وقاختالف می

 معلول است.

کنید یعنی هیچ نیازی به هیچ چیزی ندارد و یک چنین چیزی نمیتواتد تنزل یک چیزی باشد. شما وقتی واجب فرض می
 .شود لحاظ کرداینطور نمی

ن ما به االشتراك تهما مو ما به االمتیاز غیر ما به االشتراك بالضرورة، خب اگر این اتفاق بیفتد چه میشود؟! و الزمه ترکب ذا
ا به االشتراك، و ما به االمتیاز. و الزمه اش ترکب )ترکیب یافتن( ذات این دو واجب الوجود مفروض است از این دو جزء، من م

 شود.ه امتیاز به آن حاصل میشود، و از آن جزئی کاز آن جزئی که به آن اشتراک حاصل می

گوییم مرکب ی ترکب چیست؟ خب مرکب شود چه اشکالی دارد؟! میو الزم الترکب الحاجة الي األجزاء، و الزمه 
بل اثبات کردیم قمحتاج به اجزاء است، و هو التنافي الوجوب الذاتي، و این منافات با وجود ذاتی آن شی دارد که ما در مرحله 

 ی ندارد.دارد، التي هو الغني الصرف، که وجوب ذاتی همان غنای صرف و غنای محض است که هیچگونه نیاز

کنیم به اجزاء، اجزایش واجبند و این ها خودشان واجب نیستند. همین شما ادامه دهید. اگر بگویید که ما نقل کالم می
خواهید شود. و اگر باز هم این مسیر را میگویید اجزا واجبند یعنی فرض تعدد کردید، با نفس این استدالل در او پیاده میکه می

ه در فصل قبل اثبات کردید، با ؟! یعنی شما منتهی به واجب الوجود بالذات نخواهید شد. یعنی آنچه را کدهید، یعنی چه ادامه
 فرض تعدد ابطال و ردش خواهید کرد.

 این استدالل اولی است که طرح شده است.
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د با اینکه دارن اگر دو اراده ی محض تصور کنیم که هر کدام اراده ی متفاوتی کرده باشد، این ها االن تعارضی سؤال:
 ذاتشان بسیط است؟

بریم راجع به اینکه آیا هر دو وجوب وجود دارند یا نه؟! اگر وجوب وجود دارند پس در تقطه ی ذات بحث را می استاد:
گفتیم مطرح  باید یک اشتراکی داشته باشند. چنانکه شما در اصل اراده هم گفتید که اشتراک دارند. شما بیش از آنچه که ما

قطه ای اختالف ند. شما بحث اراده را نطرح کردید، هر دو وجوب بالذات دارند و هر دو هم اراده دارند. آیا نباید در یک کردی
 داشته باشند؟!

 چرا باید داشته باشند. سؤال:

 شوند. اگر هیچ نقطه اختالف نداشته باشند که چرا دو تا شود؟!اگر اختالف نداشته باشند که دو تا نمی استاد:

 .دو اراده مختلف کردند. مثال یکی اراده  شر کرده و یکی اراده خیر سؤال:

رخیزد؟! اراده ها بله در همینجاست دیگر. اگر تمام ذاتشان یگانه و مشترک باشد چرا دو تا اراده ی مختلف از او ب استاد:
گویید ن که میلف است، نه غیر از این. همیاز این ذوات برمیخیزد. این را نباید بگویم که اراده که مختلف شد قطعا ذات مخت

ت و یگانگی. دو تا هست، یک چیزی باید عامل این دوتا شدنش باشد دیگر. اینهایی که شما گفتید عامل اشتراکی بود یعنی وحد
 ند؟!ر چه چیزی فرق داربینیم. پس این دو دبینیم. در اراده که فرقی نمییعنی اینکه ما در وجوب وجود که تفاوتی نمی

گیرد. یعنی این ها در یک نقطه ای باید فرق داشته باشند دیگر. وقتی در یک نقطه ای فرق دارند آن ترکیب ذات شکل می
شود شوند و یک چیزی که اختصاص دارتد و با بقیه مشارک نمی شوند. یعنی میمتشکل از یک چیزی که با بقیه ی مشترک می

کنید، چرا دو اراده ی مختلف دارند عرضه ه آن نکته هست. اگر شما دو اراده فرض میحداقل مرکب از دو جزء. افزون بر اینک
 کنند؟!می

دهیم. انجا این تبیین را خواهیم کرد ولی در هر صورت اگر کنیم و توضیح میما یک بحث ثنویت داریم و مطرح می
چیزهای مختلف  ید اراده هایشان هم واحد باشد. چراکاملند و در ذات مشترکند، چرا دو اراده ی مختلف؟! اگر اینطور باشند با

 گیرد؟شکل می

کنم، یک علت و معلولی استاد اراده هم معطوف به علت و معلول است؟! یعنی مثال من اراده یک چیزی را می سؤال:
 موجب شده من اراده کنم؟!

 قطعا.  استاد:

 این دیگر جبر است.  سؤال:
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ی خارج شدید، رون جبر بیفتیم بهتر است که از علیت خارج شویم. اگر از علیت در جایاشکال ندارد، اگر ما در د استاد:
بحث علیت خیلی مهم است. مدام باید بحث ها را سبک سنگین کنید، هر  ها هم میسور نخواهد بوددیگر حتی همین بحث

. حتی من کنیم، علیت را خراب نکنیم سوالی جواب خاص خودش را دارد ولی اگر نتوانستیم بحث اراده را د دستگاه علیت حل
. اگر علیت معتقدم اگر ما جبرگرا شویم بهتر است تا علیت را خراب کنیم. اگر علیت را خراب کردی، همه جا خراب خواهد شد

ف توانید حتی حرتوانید حتی خدا را هم اثبات کنید، نمیهمه جا خراب شود، یک تعبیری صدرا دارد، افزون بر اینکه شما نمی
مبتنی بر علیت است. علیت تخریب شود، یعنی رابطه ی ضروری اگر تخریب شود، هاتوانید فکر کنید، چون تمام اینبزنید، نمی

 خواهد بود.ای بین این مقدمات نتوانید به هر مقدمه ای برسید، هیچ ارتباطی ضروریشما از هر مقدما ای می

 اراده وجود دارد. آنجا را توجه داشته باشید. جنگ مهمی در فضای

 آزادی بهتر از نفی جزئی علیت نیست!؟ سؤال:

 اش که کردید، مطلق از بین خواهد رفتنه. نفی جزئی نیست،قواعد عقلی جزئی کلی ندارد، نفی استاد:

رده شود که ما اراده داریم؟! پس خداوند متعال که ما را خلق کیک کسی رفته بود نزد ایت الله بهجت گفته بود چطور می
 است.

 توانی انجام دهی؟! گفته بودند شما برایت حاصل شده است که به نحو حضوری و شهودی هرکاری را که بخواهی می

 گفت بله.

 گفتتد تمام است.

ار کنید، من شما ممکن است تحلیلهایش را نفهمید چطور است؟! ارتباط و جمع کردنش با خیلی از بحثها را نتوانید برقر
ت، اگر کسی نطور حل کنید، باید به لحاظ علمی حل شود ولی خب چون بحث، بحث بسیار سنگینی اسگویم شما اینمی

ما را شنتوانست حل کند، من ان شاء الله در این بحث شبهات رایج عرض خواهم کرد، برخی از شبهه ها هست که پایه کار 
دانید چطور با آن نکته جمعش کند، فقط شما نمیمیهه ها پایه را خراب نکند. این شبهه باید حل شود.برخی از شبخراب می

 کنید.

 ...کنند، اگر اراده را بگذاریم کنارچرا پایه را خراب می سؤال:

حاال این را توجه داشته باشید و این یک بحث عامی است. مثال ما در برخورد با شبهات، این را من باید در بحث  استاد:
رویم. این یک اشتباه است. چون شبهات دو کنیم و تا آخر میآید، همه را تخریب مییگفتم، وقتی یک شبهه پیش مبعدی می

کند. زند، برخی از شبهات ابهام در جریان استدالل شما ایجاد میدسته هستند برخی از آنها ریشه ی آن استدالل شما را می
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دانید این بحث را چطور در کنار آن باید ت ولی نمیکنید واضح و روشن لسدانید این استدالل را هرچه نگاه مییعنی شما نمی
 حلش کنید.

کن است حل نباید استحکام اصل استدالل را با این شبهه خراب کرد. باید دائما کوشید که آن مسئله حل شود. حاال مم
 نشود، من چرا آن را خراب کنم؟!

بینم. دانیم که من چطور شما را میما االن نمی کنم. مثال فرض کنیداین مهم است. من در خیلی جاها این را پیاده می
ده و مباحثی که دیگر اصل دیدن را که انکار نکنم. واقعا فرایند دیدن با توجه به این شبهاتی که در بحث معرفت شناسی پیش آم

ن انکار نشود. کنند، بسیار پیچیده و مبهم است. ولی آن بنیاد اصل قضیه که به نحو حضوری و شفاف واضح است، آمطرح می
 آن سرمایه ی پایه ماست و آن را باید نگه داریم. تا بقیه چیزها درست شود.

دانید که اصال متکلمین در فضای اراده دچار همین مشکل شدند. االن در دنیا همین بحث هست، جمع اراده با فضای می
ار را ظام ضرورت علیت، درست کردند و اختیعلیت چگونه باید سامان بپذیرد؟ و خوب راهی رفتند مثل صدرمتالهین، در ن

ها خودش خیلی دقیق است. یعنی تصور کردنش انجام گرفته است ولو آن بحثگنجاندند. این مهم است. به نظر من کار مهمی
 دهیم. ولی نیاییم اصل سیستمی کهخیلی دقیق است. میرسیم. چون عالمه چند پیاده کرده است، ما این چند خط را توضیح می

 یم.توانیم کار کنپیز مبتنی بر آن است را خراب کنیم، چون اگر او را خراب کردیم، در آن طرفش هم نمیهمه

 همه شبهات اینطور است؟! سؤال:

شبهات هم اراده ی یک مصادیق پیچیده است. کار نه نه،  همه شبهات اینطور نیست. باید توجه کنید. بعضی از استاد:
یک جور  ست بحث کنیم که چطور است. اراده یک مصادیق بسیار پیچیده است که اتفاقا ظاهرش داردبه اینجا ندارم. ممکن ا

دهد. استدالل آن جا محکم است. وقتی آنجا محکم است در حد ضرورت و بداهت است، یک چنین چیزی دیگر نمایش می
 تواند او را خراب کند. آن سر جای خودش هست.نمی

 ب الوجود موجب چه میشود؟!گفتید مرکب بودن واجسؤال:

شود. اگر اجزایش هر مرکبی محتاج به اجزاست. پس مرکب بما هو مرکب واجب نیست، اجزایش واجب می استاد:
توانند با هم تالوم داشته باشند که یک حقیقت دیگر را آید و آن این است که چطور میواحب شد، مشکالت فراوانی پیش می

شود. که شما د  واجب جودند. باز همین استداللی که بر تفی تعدد واجب است، در آنجا پیاده میبسازند. چون هر دو واجب الو
ب نیستند، فرض کردید باید نقطه ی اشتراکی و اختالفی داشته باشد و باز آنها هم باید اجزا داشته باشند پس خودشان واج

 کند.اجزایشان واجب است، و این طور بحث ادامه پیدا می
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در آن تتمه اگر مالحظه بفرمایید از علگبارتهای عالمه، شبهه ی معروف منسوب به ابن کّمونه  یک استداللخب این 
نوشته است ولی این . این بنده خدا یکی تز حکما بوده است و خودش هم یک رساله ای در نفی این شبهه هممطرح شده است

ه مذاق خیلی بنس هستند. این شبهه را طرح کرد و این شبهه و ایراد شبهه به اسم او مشهور شده است. بعضی اوقات آدمها بدشا
 ها خوش آمد.

 خود این بنده خدا جواب بر این شبهه داده است ولی دیگر به جواب او توجه نکرده اند.

آمده ا پیش و بعد برایش گشتند و دیدند در اجدادش یک یهودی است و گفتند این شبهه ناشی از همان است. این ها واقع
 در تاریخ فلسفه.

گوید که شما شود. من بیان ایشان را بگویم. ایشان میاین شبهه بر اساس مبانی صدرا خیلی به راحتی حل و فصل می
شود به گویید یک جزء اشتراکی دارد و یک جزء اختصاصی باید داشته باشد، منجر میدر این استداللی که مطرح کردید، می

شود و دچار مشکل به ترکیب واجب شد، پس مرکب محتاج به اجزاست و وجوب وجود تخریب میترکیب واجب، وقتی منحر 
کب شود. ما چرا این کار را بکنیم؟ ما بگویم که فرض کنید دو واجب الوجود دارید که این ها کامال بسیط هستند و اصال مرمی

 نیستند و به نحو تباین تمام ذات از همدیگر مختلفند.

 الوجود به نحو تمام ذات با این واجب الوجود متغایر باشد.  یعنی این واجب

 شود؟چطور می سؤال:

 گفت که اختالف دو چیز یا به تمام ذات است یا به جز ذات است یا به خارج از ذات؟!مگر مشا نمی استاد:

ت را مطرح کنید. شما دو اکنید؟ شما اختالف به تمام ذاختالف به جز ذات را در این بحث پیاده می گوید چرا شمامی
 خواهید حلش کنید؟!آورند. چطور میذات مختلف کامال متباین دارید که بسیطند و ترکیب به وجود نمی

 شود که هر دو این ها واحب باشند؟!چطور می سؤال:

شود طور میراهی را که طی کردند همین بحثی که فالسفه ما در فضاهای متاخر مطرح کردند و آن این است که چ استاد:
گیرد؟! یعنی اگر شما دو ذات متباین صد در صد فرض کردید، چرا ما انتزاع مفهوم واحد از متباین بما هو متباین صورت می

گویید وجوب وجود بالذات، توانیم از این دو ذات متباین صد در صد مفهوم واحد وجوب وجود، بعد مراقب باشید که میمی
ارد. چون من نمیخواهم ادامه بدهم، بعضی ها رفتند دفاع کنند از ایشان یک توضیحاتی دادند که یعنی ذات او این ویژگی را د

توجه داده  ۶گفتند عرض خارج الزم باشد، یک توضیحاتی مطرح کردند، غافل از اینکه اینجا بحثش را صدرا قشنگ در جلد 
اورید. اگر وب وجود  را از ذات این شی در میاست، مواظب باشید که اینجا بحث وجوب وجود بالذات است یعنی شما وج

توانید بگویید که به تمام . شما نمیکنداوریم، این اصال فرض شما را تخریب میاینطور است و از ذات او وجوب وجود درمی
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ا مطرح کردند، دوباره ! و لذا استداللی را که حکمآیدذات با یکدیگر متباین باشند. یا ترکیب پیش نیاید. نه! ترکیب حتما پیش می
کردند، و در کار صدرا این مسئله خیلی شفاف شده است.این احیا خواهد شد. پاسخ این کمونه در این فضا را حکما مطرح می

 برهان اول. 

 اثبات توحید خداوند متعال بر اساس برهان صدیقین
شد شکل گرفته است، یعنی برهان های برهان دوم بر اساس گروه دوم از برهان هایی که برای اثبات باری تعالی مطرح می

 صدیقین. 

کند. چرا؟ یکی از مزایای پر اهمیت براهین صدیقین این است که همزمان با اثبات واجب الوجود، اثبات توحید هم می
 .ما برگردیم و آن گام ها را توجه کنیم

گفتیم شما متوجه وجود شوید. شما توجهتان را به آنکه اصیل اولین گام که در برهان صدیقین داشتیم این بود که ما می
 ساز است بدوزید.هست و متن

 مرحله دوم، در آن مرحله چیزی اصیل نیست، یعنی چیز دیگری به عنوان اصیل در انجا مطرح نیست.

 یک حقیقت واحد است.   مرحله سوم، متفرع بر آن دو، پس این

 کند.خواهد واجب الوجودش کند را اثبات میدر همین نقطه برهان صدیقین، وحدت همین حقیقتی که بعدا می

 بینیم.االن عبارات عالمه را باهم می

کنیم،  یک نکته باید مورد توجه قرار گیرد و عالمه هم توجا کرده است، بحث تشکیک است. حتی اگر تشکیک هم مطرح
توانیم دو رده وجودی در نظر باز یک نظام تشکیکی داریم چون وجود یک بستر شده است. یک حقیقت سریانی شده. دیگر نمی

 بگیریم. 

کپارچه یچه چیزی موجب این دو رده ی وجودی شده؟ چیز اصیل دیگری وجود ندارد که این اصیلها را از هم جدا کند. 
 آورده همین بیان است. ۱۵۷فحه صاست. همان استدالل اولی که عالمه در ص

 الفصل الثاني في اثبات وحدانیتي تعالي.

این استدالل اول است: کون واجب الوجود تعالي حقیقة الوجود الصرف التي ال ثاني لها یثبت وحدانیة. اشاره به برهان 
وجود حقیقت وجود الصرف باشد اول فصل قبل کرده. یعنی همان برهان صدیقین که به تقریر ایشان مطرح کرد. این واجب ال

کجا مطرح شد؟ نه در برهان امکان، این در برهان صدیقین مطرح شد. اینکه واجب الوجود تعالی همان حقیقت وجود صرفی 
کند. یک مزیتی که اینجا البته به اشاره آمده است، و من هم به اشاره عرض هست که دومی ندارد، این اثبات وحدانیتش را می
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هایی است در آموزه های ها و آموزهترین بحثموال برای اثبات توحید، در ادبیات دینی یک بحثی داریم. یکی از نابکنم، معمی
ماند و آن هم این است که خدا واحد است به وحدِت عددی که به وحدت غیر عددی، هم این بحث خیلی دینی مثل معجزه می

مثال گویا در جنگ صفین بوده است که امیرالمومنین در حال جنگ  سنگین است و به راحتی فهم نمی شود و عجیب است.
گویند خدا واحد است، یعنی چه؟ بعد یاران امیرالمومنین حمله کردند گوید این که میآزد میاست، و یک بنده خدایی می

فرمایند شما بایستید. پرسی اینکه خدا واحد است یعنی چه؟ امیرالمومنین میسمتش که اینجا وسط این گرفتاری ها شما می
اصال همه جنگ های ما بر سر همین است. و همه اینها مقدمه بحث معارف و فرهنگ است و این اصل است. و اال ما برای چه 

توانیم انواع کیاست ها و ریاست را انجام دهیم که کارمان پیش برود. اما اصال بحث جنگیم؟ اگر بحث برای دنیا باشد که میمی
 فهمید؟ما آن جواب را بروید و مطالعه کنید و ببینید اصال آن جواب را میهمین است. ش

گویند گویم؟ چون بعضی ها میدهد، این را چرا میرسد، توضیحاتی میبرخی از خطب نهج البالغه وقتی به توحید می
ه و روشن است. واقعا اینطور ادکنند. دین خیلی سدر دین همیشه چیزهایی است ساده و فقط، فالسفه اند که پیچیده مطرحش می

 نیست!

در روایات ما فقط دو دو تا  کنیم.گویند ما فقط دو دو تا چهارتا ها را قبول میکنند و میبعضی از این هایی که مطرح می
به  چهارتا مطرح شده است؟ اصال خود اثبات عصمت ائمه معصومین دو دو تا چهار تاست و یعنی اینقدر روشن است؟ بحث

کنند نیست. شما فقط بیایید این احتجاجات ائمه معصومین را، مثال آن احتجاجی که امام مقدار ساده که بعضی فکر می این
ن شخص آرضا با آن عمران صابی دارد را نگاه کنید، بحث ها خیلی سنگین است. و عرض کردم که وقتی امیرالمومنین جواب 

و آنطور نیست و منظور این است و آن چه که مطرح  ا واحد است اینطور نیستدهد که چند جور وحدت داریم، این که خدرا می
ای بود که امام در دانم شخصی که سوال کرد که بود ولی حتما فرد بسیار قویفرمایند، وحدت غیر عددی است. حاال نمیمی

اشته است. یعنی یک آدمی بود که این نین دغدغه ای دچزدند، در آن فضا واقعا حین جنگ، البته نه در آن زمان که شمشیر می
خواست بپرسد. و حضرت چون او را اهل دید، جوابی به این سنگینی مطرح کرده ها دغدغه های ذهنی اش بوده است که می

 است.

کنند. مثال من یکی درهر صورت این یک آموزه است. وحدت عددی یا غیر عددی؟! اکثر افراد وحدت عددی فهم می
. یعنی نگاه کنید، فی نفسه . یعنی وحدت ما و خداوند در عرض عددهای دیگر استاست و خدا هم یکی استهستم و او یکی 

کنیم که دومی ندارد. وحدت عددی یعنی همین. وحدت عددی یعنی اینکه قابل دو شدن دو بردار هست گرچه ما استدالل می
فرماید خداوند وحدت اینطوری ندارد.اگر شما شود. دین مییهست، منتها در باب خداوند متعال ما استدالل داریم که دو نم

صور توحدت خداوند متعال را تصور کنید اصال نیازی به استدالل برای اثبات وحدتش ندارید. چون شما وحدتش را جوری 
 کردید که اصال دومی فرض ندارد.
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خواهیم ردش کنیم. شود کرد و حاال میرا میوهم کنیم یعنی قابل فرض هست. این توقتی ما در استدالل چیزی را رد می
. در همین بحث من برگردم به آن چیزی که در دو سطح زاویه دید اصالت وجود و آن بحث اصال دومی برای او قابل فرض نیست

با او فرق کند کردیم، چگونگی ها و ماهیتها و ... اصال زاویه ی آن نگاه اول که نفی سفسطه میهویت های امکانی که مطرح می
دید، دارد. در بحث وحدت یک چنین چیزی است. االن مطابق این استدالل نگاه کنید، شما وقتی به حقیقت وحود صرف رسی

 ش کنید.خواهید نفیاصال دو قابل فرض نیست در مرحله وجود و همان متن اصیل. دو اصال قابل فرض نیست که می

کند بالوحدة الحق، آید اثبات وحدانیت حق را میصدیقین به دست می گوید وحدتی که از راه برهانو لذا ایشان می
 منظور از وحدت حق یعنی غیر عددی.

رض فیثبت وحدانیته تعالي بالوحدة الحق  التي یستحیل معها فرض التکثر فیها. وحدت حق چیست؟! آنی که اصال 
 تکثر درش محال است.

شود تکثر را فرض نه اصال نمی رض تکثر نداردفبیایید برهانی بیاورید که توانید فرض تکثر کنید، حاال نه اینکه شما می
گردد شود برمی کرد. التي استحیل معها فرض التکثر فیها. چرا؟! إذ کل ما فرض ثانیا لها، عاد اوال، جون هرچیزی که دوم فرض

 تن وجود است که دو بردار نیست.کنید. شمد نقطه توجهت به آن مبه همان اولی. چون وجود صرف را دارید نگاه می

ن نقطه ی متن میزی آچیزی وجود ندارد که آنجا را تکه پاره کند. إذ کل ما فرض ثانیا لها، عاد اوال، لعدم المیز، یعنی در 
ا آن وحدت بوجود ندارد. بخالف الوحدة العددیة التي إذا فرض معها ثان عاد مع االول اثنین. برخالف وحدت عددی که وقتی 

خواهید توحیدش را اثبات کنید باید استدالل کنید که نه دومی شود، تازه اگر میفرض شود، این با آن دومی دو تا می ک دومیی
 ض است.شود. عدد درش قابل فرشود سه، چهار ... تا میغلط است و نیست. لهکذا، اگر چیز دیگری اضافه شود، مثال می

شود تکرارش شود. وحدت حقی حقیقیه و غیر عددی اصال نمیدرست میوحدت عددی آنی است که با تکرارش عدد 
 رپذیر باشد.شود تکرارش کرد. وحدت عددی آن است که تکراکرد. نمی

 خواستیم مطرح کنیم.این هم راجع به آن چه که درباره مطلب دوم می

جب بود، نیم، مطلب اول اثبات واو اما مطلب سوم. ما در الهیات بمعنی االخص در نظر داشتیم که پنج مطلب بیان ک
 .مطلب دوم اثباو توحید بود که این بحث تمام شد

خواهم نقد وبررسی چند شبهه رایج در زمینه هایی که گذشته است را مطرح قبل از اینکه بخواهیم به صفات برسیم می
 کنیم.
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 نقد و بررسی چند شبهه رایج
 ود.خیلی فراگیر است و خوب است که اینجا این مباحث طرح ش من چند تا را در اینجا مطرح کرده ام چون اینها

 رؤیت خداوند متعال؛ شبهه نخست
گویم ضعیفترین ولی رایج ترین شبهه است. یعنی همین آورم که مییکی  از شبهاتی که من همیشه وصفش را اینطور می

ست که ای اینگونه دارند. این چیست؟! این افرادی که خودشان موحدند، به لحاظ الیه ی سطحی شان دائما کاّن یک تقاضا
 شود؟!خداوند متعال اگر هست پس چرا دیده نمی

اریم که اگر و یک شبهه ی عجیبی است. جواب دارد و آن اینکه چون ما در سطحیم و دائما اینطور عادت کردیم، انتظار د
 شود؟!رد پس چرا دیده نمیچیزی را اثبات کردیم، ببینیم، وهمین مسئله وجود دارد. اگر خدا وجود دا

کنم. در آخر ممکن است یک اشاره ای شود در اینجا کرد. من برخی از این بحثهد را مفصل نطرح نمیخیلی بحث می
شود پیش برد، هم بحثهایی توجه داشته باشید که هم به لحاظ فضاهای دینی میبه آن کنم. من یک تحلیلی را االن بحث کنم، 

کنند قابل بحث است. ببنید قوای ادراکی ما یعنی این حواس محسوسی که ما داریم، که االن سوال بحث میرا که اقایان مطرح 
شود، چرا بوییده شود، چرا لمس نمیگوییم چرا دیده نمیشود.؟! ما کمی بحثش را بسط میدهیم و میاین است که چرا دیده نمی

 ت.برند. به مالک همینطور اسر در همان دیدن میشود و تعمیم می دهیم، بیشتشود، چرا چشیده نمینمی

 تواند درک کند.ببینید حواس پنجگانه ما همیشه اشیا محدود را می

شوید؟ به دلیل تقطیعهایی که االن این مسئله را توجه داشته باشید. به چه علت است که شما یک صدایی را متوجه می
شود شود و یک جاهایی تمام میهست، نفادها. یعن یاز یک جایی شروع میدر این صدا وجود دارد. یعنی یک محدودیتهایی که 

اید و چون اینها محدودند، قابل درکند و لذا این مثال را توجه کنید که اگر شما در یک و  فرض کنید یک نوع دیگری پدید می
شوید. ا نمیز مدتی دیگر متوجه آن صدجایی باشید، یک صدای ممتد وجود داشته باشد. ولو اینکه اولش را متوجه شوید، بعد ا

شود متوجه آن است. یا مثال بعضی از صداهای گوش خراشی مثل صدای پنکه، مثل صدای وز وز مهتابی. کسی که وارد اتاق می
 گویند برای آرامشمان است.کند که بعضا هم میکه آدم تعجب می

خورد. یعنی آنها هم ندارم که تازه آنها به درد این بحث مینوردد، بحث فرکانس و اینها را وقتی صدا یک مرزی را درمی
ک نیست. مثال بوها. چرا قوه ی شود قابل در. وقتی ممتد میمثالهای خوبی میتوانند باشند ولی اصال همین مثال های عادی

شویم؟ من دائما توجه میکند؟ چون محدود یاب است. چرا ما رنگها را مآید دیگر درکش نمیبویایی ما وقتی یک بو ممتد می
داشتند و با یک درجه. اگر اینطور میشد، پدر اگر این اشیایی که در این عالم هستند، همه شان یک رنگ میزنم.این مثال را می

آمد تا آن رنگ را اثبات کنند. مثال همه سفید بودند و همه هم با یک درجه سفیدی، هیچ رنگ دیگری اصال اصحاب دانش در می
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داشت، درختها، زمین، آسمان، و همه هم یک درجه و یک سطح. شما تنها چیزی را که متوجه نمیشدید همان رنگ نمی وحود
 سفیدی بود.

زدند که فرض کنید که همیشه هوا ابری بود، ببینید اصحاب دانش چقدر حاال یک مثالی را عالمه حسن زاده آملی می
 شیدی در پس این ابرها داریم.کشیدند که اثبات کنند یک خورباید زحمت می

توانستیم اثبات کنیم، خیدی سخت بود باید به دنبال یک سری استداللهای دیگر اگر همه اش یک رنگ بود، ما نمی
 رفتیم تا این رنگ را اثبات کنیم.می

حاال کند. یک چیزهای دیگری هم این وسط هست که به دلیل اینکه قوای حسی ما با محدودیت مسایل را درک می
 ممکن است که عرض کنم.

یابد. اگر یک چیزی قوای ادراکی ما این گونه است، قوای ادراکی حسی ما محدودیت یافته است و اشیا محدود را در می
 گوییم نشدنی است.از یک عرض محدودیت خارج شود، درکش سخت خواهد شد و گاهی اوقات می

کنند،  فأینما تولوا فثم وجه الله است. ادیان و استداللهایمان اثباتش می حاال بیایید راحع به خداوند متعال، آن خدایی که
ماهو واقع ازلحاظ زبان دینی خداوند همه جا حاضر است. مخصوصا این براهین صدیقین را اگر توجه کنید، آن رویکرد واقع ب

های د جدا نیستید. و لذا در نگاهذره ای در هیچ ساحت وجودی از آن رویکر وها هست. االن شما لحظه ای در همه صحنه
. حتی نگاه کنید که با نگاه های فلسفی ای که مطرح کنیم و دائما در کثرت ها غرق هستیممتعارف و عادی اصال از او غفلت می

م، چرا گوید الله نور السموات و االرض، بگردیم پیدا کنیشد، شما متوجه آن نکته شده باشید که این بسیار عالی است، وقتی می
کنیم؟! چون همه جا هست، همه جا حق حاضر است. کسی آمد خدمت رسول گرامی اسالم صل الله علیه و آله وسلم، پیدا نمی

 پرسید خدا کجاست!؟ )فرمایشی که رسول الله با جاسلیق دارد(

 الست ، پایین است، این طرف است، آن طرف است، خدا همه جاست. فرماید خدا؟! باحضرت می

 س دیگری بود ممکن بود رسول خدو جور دیگری جواب دهد.اگر ک

کنند، اینجا کلمات این نکته را مورد توجه قرار دهید که هر وقت ائمه معصومین با کفار، با اصحاب ادیان دیگر برخورد می
 ب دانش بودند یا فیلسوف بودند.شود به دلیل آنکه آنها یا اصحاخیلی عالی می

 !؟ ر روایات فلسفه رد شده است، من پرسیدم کجا روایات فلسفه را رد کرده استگفت دیک بار یک کسی می

رود و یک روایت من گشتم در تمام روایات، از کل آنها دو روایت وجود دارد که یک روایت از قرن دهم به آن طرف نمی
 از توحید مفضل است که توحید مفضل اصال تصریح کرده است
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 توحید مفضل بحث فلسفی است.تمام سؤال:

گوید مرگ باد کسانی را که خودشان را به فلسفه منسوب نه نه نکته ای وجود دارد، چون یک جایی دارد که می استاد:
ای در  کنند و این را برخی از بزرگان مثل میرزا مهدی اصفهانی، این را به عنوان استدالل نفی فلسفه آورده اند. و یک مقالهمی

گوید منتهلین فلسفه، خودش طرح شده است که اوال خود این بحث را نگاه کنید، میاین راستا نوشته شده است. آنجا این بحث م
 مدح فلسفه است، فالن انتهل الشعر فالن، یعنی فالنی شعر فالنی را به خودش نسبت داده است. 

 کنند.یعنی آنانکه خودشان را شبیه فیلسوفها می سؤال:

دهند درحالیکه که فیلسوف نیستند. و جالب است که دشان نسبت میفیلسوف نما ها. کسانی که فلسفه را به تو استاد:
هستی کور های آنها از دیدن تدبیر و قصد در نظامدر توحید مفضل، حضدت در ادامه می فرمایند که کیف أمیت؟! چگونه چشم

و جالب این است که در ین فضا هستند. کند وه منکر اشده است؟ معلوم است که به یک شق خاصی از فالسفه دارد اشاره می
کند. یک روایت داریم که یک مقدار سندش قدیمی تر هست آورد و با تجلیل از او یاد میهمان توحید مفضل اسم ارسطو را می

 رود.وضعیتش اینطور است و یک روایت داریم که از قرن دهم به آن طرف نمی

آمدند، همه فیلسوف بودند. سانی که به مناظره با ائمه میمن گفتم کجای این روایات این را گفتند؟! گفت انجا که همه ک
 پس معلوم میشود که فلسفه دچار اشکال است.

شوند. پس فلسفه بینید که حرفهای عالی بزند و آنها قانع میحاال در آنجا هم که نگاه کنید، حضرت آنها را اهل می
 شد(.میخواهد مشکل داشته با مشکل ندارد. فیلسوف مشکل دارد )اگر

گفتند دکتر گرفت، آنهایی که درفضای سنتی بودند میاالن دکتر زیاد شده است، یک زمانی که تازه دکتر داشت شکل می
گفتند دکتر کرد. دکتر یعنی منکر اینجور چیزها. آن زمان من یادم هست که بعضی افراد مییعنی ملحد. یعنی اینقدر تبادر می

فلسفه یک عنوان است. فیلسوف ممکن است الهی  یا کافر باشد. فیلسوف هم همین است تواند مسلمانیک عنوان است که می
 باشد و  ممکن است ملحد باشد.

 به بحث مان.برگردیم

 فرمایند خدا در همه جا هست.رسول الله می

له، این یواش یواش در این معنا که خداوند همه جا هست و هو االول و االخر و الظاهر و الباطن و فاینما تولوا فثم وجه ال
خواستند بگویند. قدر این ها باید دانسته شود. تا قبل از اینها تعبدی بوده شود که چخ میبرهان های صدیقین دارد لمس می

گفتند یعنی خدا عالم است نه این که همه جا هست. صریح روایات این را نفی است. خداوند همه جاهست. بعضی ها نی
 بله چون همه جا هست به همه چیز هم عالم است ولی آن را فقط به علم تقلیل ندهیم. م همینطورکند. صریح آیات همی



498 
 

 این بحث ها فضای کار حضور حق تعالی را آشکاتر و آشکارتر کرده است. فضاها را واضح تر کرده است

قوای  اوقات این معنا درچون حق تعالی حقیقتی است غیر متناهی و در همه جا حاضر است، قوای حسی ما حتی گاهی 
فهمند. نه یادراکی برتر هم ممکن است پیاده شود و در نهایت معلول شود که ما آن قوا های برترمان هم فی الجمله حق را م

 بالجمله. ولی قوای حسی که قدرت درک ندارد.

خیلی واضح است   پس چون ما محدودیاب هستیم و حواس ما محدود یاب است و حق تعالی در همه جا حاضر است،
 که ما نمی توانیم حق تعالی را با چشم سر ببینیم. معنا ندارد این نکته.

بینیم، ولی کامال قبول داریم که هست. یکی از نمونه اوی فلسفی اما بحث های دیگر هم هست. ما خیلی از چیزها را نمی
دانم. مثال جسم. یک نفر شما بیاید که جسم را دیده یم زنند و من نقطه عالی اش را نثال فلسفیاش، چون نمونه های عرفی می

گویند اگراعراض داریم جسم داریم، استدالل فلسفی باشد، ولی هیچ کس جسم را انکار نمی کند و همه قبول دارند. چون می
که هرچه واقعیت کنیم نه اینکه با حس و مشاهده درک کرده باشیم. که گفته اش اصال همین است. ما جسم را با عقل اثبات می

 داشته باشد باید دیده شود؟!

تواند خدا باشد. آن نمیتواند مبدا کل افزون بر نکته های دیگر که اصلو خداوند اگر یک چیزی دیدنی باشد اصال نمی
الله اکبر، گویید یباشد. مثال شما در این بحث نگاه کنید. مثال در  ذکر الله اکبر نگاه کنید، خیلی ذکر مهمی است. وقتی شما م

خواهد دیده شود، مثال خیلی باید بزرگ باشد ولی فضا تواند دیده شود. چون اگر میاین جواب این پرسش است که خدا نمی
گویید الله اکبر مت کل شی. تازه این برداشت ضعیفی از الله اکبر باید از اوبزرگتر باشد. یک جایی باید باشد دیگر. شما می

نمی تواند دیدنی و مشاهده  له اکبر، دیگر نمیتوانید او را محدود در نظر بگیرید. خود این پاسخی است کهگویید الاست. وقتی می
 شدنی باشد.

 عرض کردم که این شبهه، ضعیف ترین شبهه است در نزد الهیون ولی رایج ترین شبهه هم هست.

 شاید این شبهه در قدیم بوده و اآلن نیست  سؤال:

 باشد.ان شاء الله ن استاد:

 ؟؟؟ سؤال:

ها هست  ممکن است. نگاهدخوشبینانه ای که شما دارید.... بله... اینطور است. من میدانم که در ذهن خیلی استاد:
 گویند.گرچه نمی
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ن کتابها را اگر هم حل شده باشد که خیلی عالی است. خیلی از چیزهایی را که االن مثال ما وقتی دبیرستان هستیم و آ
خورد. ولی نه. گفتند ما یک آثاری دیدیم، اند، مسلط است و دست نمیش را دیدهکند علوم تجربی، همهس میمیخواند اصال ح

کنند کنیم و همه این ها را به قاعده ی تجربی به ما دادند. حتی همین بحثی را که االن مطرح مییک تئوری ای آنجا مطرح می
گویم حرفهای قبلی هد درست است گردد. این ها خیلی جدی نیست. من نمیکه مثال خورشید در مرکز هست و این ها دارد می

کنند. خود قبلی ها را عالمه حسن زاده شواهدش ولی قبلی ها خیلی دقیق بودند. این ها توجه ندارند. اشکاالت ضعیف مطرح می
گردیم؟! در هر صورت، مرکز است و ما می گردند یا یکین مرکز است و این ها میگویند ما نمیدانیم زمیرا جمه کرده که آنها می
شود. و اصال آنها تصریح دارند که ما برای محاسبات، خودمان را ثابت فرض کنیم  بهتر است. همین االن صورت دیدن یکی می

 کنند.هن در نظام محاسبات همین کار را می

 شود.؟!ماه چطور دیده مییک افق دیگر  معلوم نیست درگویند اینطور دیده میشود. اصالحاال فرض کنید ماه را می

 بینید و از بیرون به یک شکل و از دورتر به یک شکل دیگر.مثل یک ساختمانی که شما مثال از داخل یک جور ان را می

 همه هم حق است ولی باید نسبت این دیدن هد روشن شود.

به دلیل اینکه آن  شومهمه حمله و من ناراحت میاین که االن مثال ما اینطور میدیدیم، اتفاقا جالب این است که این 
گفتند. روش تجربه هم که خدای دیدند و میگفتند چون این را میگفتند با روش تجربی آن را میقدیمی ها هم اگر این را می

 گرددد دارد میخواهید اعتماد کنید؟! این ها با همین روش تجربه گفته اند که خورشیروشهای شماست. پس به روش تجربه نمی

ه اگر روش تجربه باطل است که کارها و روش االن شما هن باطل است. پس باید یک اعتمادی به همان روش تجرب
 کنند.گردند. االن خب سیستم دیگری را دارند مطرح میکردند. آنها با عقل که اثبات نکردند که زمین ثابت است و آنها میمی

گیرد، این هجمه در برخی از فضاها، ببینید که چقدر تبلیغات و مغالطات اینجا شکل می و من االن متاسفانه میبیتم که
فهمیدند، مثال هیئت بطلمیوسی با یک تمسخر و تحقیر. به این سادگی نیست، خیلی وسیع. اصال کأّن که قبلی ها چیزی نمی

 در است.دادند که چقدقیق بودند. در آن فضاها حجم این اشیا آسمانی را تشخیص می

دادند نه فقط بحث ساعت . پدیده های آسمانی را روی ثانیه و ثالثه و رابعه تشخیص میدادندفاصله مان را تشخیص می
 و روز و این ها.

گویم دادند. بحث ها دقیق بوده و به این سبک نیست که همه آنها را بکوبیم. نمیمال هزاران سال بعد را تشخیص می
کنیم. وبعد گویم علم و دانش است و دارد این بحث را پیش میرود و داریم با هم کار میاست. می همه ی حرفهایشان درست

شود. الاقل آنکه ای آنچنانی که با پاگذاشتن روی چیزهایی که بسیار ضعیف تر از آنهاست، مطرح میزدگی های افراطیعلم
 نفر دیده اند؟! دیدیم، این یکی را چندکند را همه میگفت خورشید حرکت میمی
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 بخواهید بگویید این قابل اعتمادتر است تا آن یکی.من نمیخواهم انکار کنم. شما بر اساس همان مسئله تجربه هم

شود و پاسخش هم همین بود که عرض کردم. مطرح هست، که به نحو عمومی مطرح میپس بنابراین یکی از شبهاتی که
 والسالم علیکم و رحمة الله
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 بیست_و_پنجم_#جلسه

 بسم الله الرحمن الرحیم

 الحمدلله رب العالمین و صل الله علی محمد و آله الطاهرین

 مروری بر جلسه قبل

ت توحید در الهیات بمعنی االخص تا کنون دو مطلب ارائه شد، یکی بحث اثبات واجب الوجود بود و یکی هم بحث اثبا
آید، نقد و بررسی چند شبهه رایج در دو بحث قبلی هم به حساب میواجب الوجود.مطلب سومی که از یک جهت تتمه ی آن 

 .این دو زمینه است

هایی در این شود، بررسییک شبهه را دیروز مورد توجه قرار دادیم و آن این است که چرا خداوند سبحان دیده نمی
شود، این است که اگر ات پرسیده میی از اوقشویم. یک شبهه دیگری که خیلخصوص انجام دادیم، االن وارد شبهه دوم می

 بحان چیست؟ هرچیزی نیاز به آفریننده دارد و لذا باید این نظام هستی به خداوند متعال منتهی شود، آفریننده ی خداوند س

پرسند که پس خداوند متعال را چه کسی آفریده کنند و همین را میخیلی از اوقات بچه ها هم این پرسش را مطرح می
 است؟ 

 بهه دوم؛ علت خداوند متعالش

کردم که دیگران بگویند، ولی خیلی متعجب شدم که شخصیتی مثل راسل، من چند سال پیش این بحث را تعجب نمی
گوید من در سنین جوانی، فردی دانم این بحث را از ایشان دیدید یا نه؟! ایشان میاین مشکل برایش خیلی بغرنج شده بود، نمی

کردم و معتقد بودم. تا اینکه بو یکی از دوستانم مالقاتی کردم  در آن مالقات ساس دین مسیحیت عمل میمتدین بودم، و بر ا
های خداشناسی و اینها مطرح شد و توضیحات فراوانی را هم من و هم دوستم بحثهای فراوانی پیش آمد و از جمله همین بحث

 ه؟گر همه چیز را خدا آفریده، پس خدا را چه کسی آفریدمطرح کردیم تا رسیدیم با اینجا که دوستم از من پرسید ا

ه آن فکر و من در آنجا با یک مشکل بسیار سختی رو با دو شدم که این سوال رد چزور باید پاسخ بدهم؟ خیلی راجع ب
 کردم و دیدک هبچ راه حلی برایش نمی یابم و این باعث شده تا من از اعتقاد به خداوند متعال، دست بردارم. 

زند ولی خیلی جای تعجب است که چطور ایشان نتوانسته این بحث های متفرق حرفهای دقیقی میب راسل در بحثخ
کرد و اینطور اظهار  را که به این آسانی است، حل و فصل کند. جالبش این است که فرد دیگری این حرف را از راسل مطرح می

خلق کرده و آن شی را شی دیگر خلق کرده تا برسیم به خداوند متعال و  کرد که ما اگر بگوییم این شی را شی دیگرشگفتی می
گویید ازلی است. گویند حاال که پاسخ ندارید میپرسند که خدا را چا کسی خلق کرده و ما بگوییم ازلی است، میوقتی از ما می
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بینید بر اثر آن پدیده های قبلی است، و میگویند که این پدیده هایی که شما گویید؟ میگوییم شما چه میگردیم میبعد برمی
رسیم به ذراو مبسوط و منتشر در عالم، خب این ذرات را چه اند، بعد میپدیده های قبلی بر اثر آن پدیده های قبلی به وجود آمده

ت، مشکل پیدا گوییم ازلی اسگفت، وقتی ما میکرد که میگفتند نه آن ذرات ازلی هستند. او تعجب میکسی خلق کرده، می
 کند ولی اگر برسیم به یک ذرات بنیادین و آنجا را بگوییم ازلی است، این هیچ مشکلی نخواهد داشت.می

گردد به تصور نادرست از قانون علیت. قانون علیت این نیست که شود، برمیدر هر صورت این مشکلی که مطرح می
گویند کنند، نمی را نگاه کنید، در اینکه بخواهند قانون علیت را تفسیر هر چیزی علت دارد. یعنی اگر شما تمام کتابهای فلسفی

ین چیزی که قانون علیت این است که اگر چیزی به لحاظ اقتضاء ذاتی اش، اقتضاء وجود نداشت، یا اقتضای عدم نداشت، چن
 اگر موجود شده باشد، نیاز به علت دارد.

چیزی نباشد و محقق بشود، محتاج به علت است. دو تلقی سطحی  راگر خیلی ساده بخواهیم مطرح کنیم، بگوییم اگ
ش وجود و عدم نباشد، در رجحان ترش این است که حکما مطرح کردند، اگر چیزی اقتضاء ذاتیاز بحث علیت است. عمیق

حتاح چیزی م وجود بر عدم یا در رجحان عدم بر وجود، محتاج به یک عامل خارج از خودش است که علت است. نه اینکه هر
تواند علت داشته باشد و ش تحقق باشد، چون حقیقتی قطعا ازلی است، قطعا نمیبه علت است. اگر یک چیزی اقتضاء ذاتی

اللت اصال علت داشتنش تناقض است. ممکن است شما چنین وجودی را قبول نکنید، خب قبول نکنید، ولی اگر استداللها د
سی است و کدیگر نباشد پرسید که خالق چنین وجود و موجود کیست و پدید آورنده او چه کرد که چنین موجوداتی باید باشد، 

یلی وقتها آدم در او را چه کسی آفریده؟! این سوال در آن بستر سوال کامال نا به جایی خواهد بود. این هم یکی از شبهاتی که خ
 میشود. ن دادهآشنود و پاسخی که از نظر حکمی و فلسفی به جاهای مختلف می

 شبهه سوم؛ ثنویت
کنم، شبهه ی ثنویت است. دهم که چرا باز نمیکنم، و توضیح میخواهم مطرح کنم وای بازش نمیشبهه سوم که می

به این شبهه )ثنویت( پرداخته است.  ۱۵۹عالمه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه، در همین کتاب بدایةالحکمة در صفحه 
دهم ولی چون بعدا کنم، اجمال پاسخ را هم یک توضیحی میاست. من اصل این شبهه را مطرح می پاسخش را در همینجا داده

کنیم. شبهه ثنویت در واقع یک بحث تقریبا مفصلی در این خصوص خواهیم داشت، پاسخ تفصیلی را به همانجا احاله می
ما این اصطالح را اشتباه نکنیم که ثنویت داریم و یک اندیشند. ای قواعد فلسفی است، یعنی کسانی که ثنوی میبرخاسته از پاره

پرستی یا قائل شدن به دو مبدا در نظام هستی، قائل شدنبه دو خدا انگاری، دوگانهوثنیت؛ یعنی بت پرستی. ثنویت یعنی دوگانه
منتقل کرده، دقت های و واجب الوجود در نظام هستی. این ها اگر خوب دقت کنید، عالمه هم خیلی خوب در بدایه نظرشان را 

دیدند که در نظام هستی ما دادند. میشد که یک بررسی در نظام هستی انجام میفلسفی داشتند. کارشان این سبک شروع می
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دو سنخ وجودات و موجودات داریم، یکی خیرات و دیگری شرور. این هم انکار ناپذیر است. ما هم خیر داریم در این عالم و 
 ل.هم شر. این گام او

گویند متضاد گام دوم حرفشان این است که خیر و شر، در بیانشان این است که متضادند، یا متناقضند. علت این که می
ماند. یعنی کنند. خیر و شر قابل اجتماع در یک شی نیست. مثل سفیدی و سیاهی میاین است که شر را هم وجودی حساب می
قواعد علیت،  هستند، پس باید مبداشان بر اساس قاعده سنخیت باشد. یعنی یکی از این ها دو امر متضادند. اگر دو امر متضاد

ت و قاعده سنخیت است. یعنی بین علت و معلول باید مناسبت و سنخیت وجود داشته باشد. اگر بین علت و معلول مناسب
گیری شود بگوییم یک مبدا منشا شکلیسنخیت باید وجود داشته باشد، با توحه به اینکه خیر و شر دو امر وجودی متضادند، نم

چون باالخره مبدا واحد یا با خیر سنخیت دارد یا با شر. اگر  خورد،شود. چرا؟! چون قاعده ی سنخیت به هم میهر دو چیز می
با خیر تواند مبدا شرور باشد، اگر سنخیت و مناسبت با شرور دارد، مناسبت سنخیت با خیر دارد، مبدا خیرات است، دیگر نمی

م. یکی مبدا خیرات ندارد و مبدا شرور خواهد بود. این مقدمات عده ی فراوانی را کشاند به اینکه ما دو مبدا در نظام هستی داری
 و دیگری مبدا شرور.

و بعد  در زمان های گذشته ی ایران هم همین مسائل پیش آمده. یعنی بعد از اینکه حضرت زرتشت آمد و دین زرتشتی
آلود خیر و شر را دامن زد . مانی هم در همین فضای شرکرسد به نام مانیآید به شخصیتی میوحدان و ... تا میمومنان و م

شرور به  ومسئله ثنویت در ایران شکل گرفت و به شکل بحث نور و ظلمت درآمد. یعنی در ایران قدیم، مسئله ی مبدا خیرات 
ت گرچه به اندیشه ثنوی رح شد. یا مثال فرض کنید یزدان و اهریمن و امثاد اینها.هامطشکل مبدا انوار و مبدا ظلمت ها و تاریکی
های دینی این حرف نادرستی است. ولی این اندیشه خیلی فراگیر است. یعنی بسیاری لحاظ فلسفی باطل است، و به لحاظ آموزه

کنند.  در کنند. دست کم ثنوی زندگی میمی اندیشند و ثنوی فکراندیشند، واقعا توحیدی نمیکنند توحیدی میکه گمان می
شود غ میهمین فضاهای متعارف ما، در همین فضای اسالمی، مثال گاهی ازاوقات مسئله ی خداوند و شیطان آنچنان حاد و دا

ضای که کأن خداوند متعال یک طرف ایستاده و شیطان یک طرف دیگر ایستاده است. عمال حتی به لحاظ اندیشه ای، آن ف
 ویت کأن حاکم است.ثن

له اصال در قرآن، فمن یکفر بالطاغوت و یومن بالله، درست است که طاغوت زیر مجموعه خداست و جند ال سؤال:
 است، ولی عمال در عرصه جهان ...

خواهم بگویم از نظر فکری هم آن درست است، منتها شما باید تالش کنید که طاغوت نه آن که درست است، می استاد:
مجموعه حق ببرید و این کار بسیار سخت و مشکلی است. در نهایت شیطان را باید زیرمجموعه ی خداوند متعال ببرید، را زیر

باید بتوانید این کار را کنید و اال نظام توحیدی تخریب خواهد شد. یا حتی مهمترین از این بحث حق و باطل که  در آیات قرآن 
در حوزه و دانشگاه طرفدارانی دارد، این بحث مبارزه حق و باطل و این ها به گونه ای هست. در برخی از فضاها، همین االن هم 
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شود که گویا این ها زیر مجموعه ی یک حقیقت توحیدی قرار ندارند. یعنی باطل در مقابل حق و حق در مقابل باطل، مطرح می
 مطلق داریم، و یک حق در مقابل باطل داریم. و نمیشود حق شامل حق و باطل را در نظر گرفت. در فضای توحیدی ما یک حق

هایی ثاین حق مطلق به وجهی باطل را هم پوشش خواهد داد. یعنی ما در نگاه توحیدی، باطل، شیطان و همه این بح
ا ان کنیم باید به وجهی به همان خدای واحد برگردانیم. حاال ما تفصیل این مباحث رکه به عنوان شرور و امثال این ها تلقی می

کنیم. مثال دیدگاه ارسطو، افالطون، شاء الله در بحث خیر و شر که خواهیم داشت، ولو خیلی مفصل نخواهد بود، آنجا مطرح می
کنیم. و آنجا روشن خواهد شد که همه این ها زیرمجموعه یک حقیقت قرار دارند و آن یک حقیقت بزرگان ما و... مطرح می

گردد، باطل در مقابل حق به وجهی به حق کند. و لذا شر به وجهی به خیر برمیرا تنظیم می است که دارد این فضای خیر و شر
 آید.در مقابل خداوند سبحان، به وجهی جزو جنود خداوند متعال به حساب می گردد. و شیطانبرمی

ر و شرور و شدیگر، وقتی به به خواست خداوند متعال ایجاد شده و اسراری در آن نهفته شده است. یعنی ما در یک نگاه 
شود،   این کنیم، در یک نگاه دیگر که این ها در بحث خیر و شر بیشتر مطرح میمبدا شرور و شیطان و باطل و این ها نگاه می

خواهم بگویم شبهه ثنویت شود. میشود که خیریت کل هستی را فرا گرفته است. حاال توضیحاتی است که مطرح میمعلوم می
دهد. حل بینید اندیشه ی بسیاری را تشکیل مینحو رسمی عده ای گفته اند ولی به نحو غیر رسمی، گاهی اوقات می گرچه به

تواند باشد؟ یعنی ما بیاییم مسئال شرور و بدی ها را مورد گردد به اینکه ما تحلیلمان از حقیقت شرور چه میاین پاسخ هم برمی
الی است، در یم توضیحی دهیم که شرور را ارجاع دهیم به خیر محض که نق سبحانه و تعتحلیل و بررسی قرار دهیم، اگر توانست

شود حق سبحانه و تعالی، خودش چنانچه مبدا خیرات در میابد شرور است، واقع آن مناسبت و سنخیت را ایجاد کردیم و می
 مبدا شرور درقابل خیرات هم باشد.

یم، طبیعتا حث شرور را حل کنیم و انتصابش را به خداوند متعال توضیح دهاین بحث را که عرض کردم، اگر نتوانستیم ب
. اما اگر توانستیم مسئله شرور را حل کنیم و این را در قالب نظام توحیدی قرار دهیم، شبهه ثنویت باید تسلیم نظام ثنوی شویم

 را حل و فصل کردیم. 

تی که دارند، برخی از شبهاتی که در ذهنشان هست را مطرح کنم، یکی از روشنفکران، در سایگاهی از اوقات تعجب می
. من نگاه کردم راجع به همین خیر و شر و این ها، شبهه ای داشت و بعد این کنند. به من گفتند که برو ببین چطور هستندمی

. خب شبهه شما صل کندگفت این شبهه ای است که بشر تاکنون نتوانسته است که چنین چیزی را حل و فنکته جالب بود که می
داند داند؟! اگر بگویید نمیها و بد بختی ها هست یا نمیداتد که این شرور و گرفتاریچیست؟! این است که آیا خداوند متعال می

داند که این شرور و امثالهم در این عالم هست. گاهی از اوقات انسان داند، پس حتما میکه خب این چه خدایی است که نمی
خواهد بکند شاید تحت ها و تحلیلهوی عقلی و فلسفی میگیرد، آنجا برخی از قضاوتدر یک شرایط سختی قرار میخودش 
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ها قرار بگیرد ولی حل مسئله ی فلسفی و حل مسئله ی به نحو اندیشه ای و عقلی الشعاع احساسات و عواطفش در آن صحنه
 چیز دیگری است.

داند که چه خدایی است، اگر میداند که سوال ما این داند. اگر نمیت یا نمیداند این همه مشکالت هسگفته است می
خواهم عمق خرابی این اندیشه را برایتان بگویم. یعنی اصال تواند؟! من میتواند این ها را برطرف کند یا نمیاست که آیا می

تواند این گوید میمل ما را تحلیل کند. میوشش ما، فضای این تضادها، فضای تکاکتواند فضای اختیار، فضای تالش و نمی
تواند؟! مثل آن داستان حضرت موسی و قومش شدند که حضرت موسی گفت بروید و بجنگید، مشکالت را برطرف کند یا نمی

! اگر تواند؟ا برطرف  کند یا نمیرتواند این مشکالت آییم. میگفتند نه! تو برو به هنراه خدایت بجنگ بعد ما پشت سر شما می
داند تواند. سوال ما این است که خدایی که میتواند؟! پس باید بگوییم میتواند برطرف کند که این چه خدایی است که نمینمی

 کند؟!م کند، چرا برطرف نمیتواند این ها را برطرف هشرور و بد بختی ها هستند، می

نیست و  شیده خواهد شد که خدای بدذات هم دیگر خدایا باید بگوییم خدای بدذاتی است، که طبیعتا به این نتیجه ک
. این از همه آن سواالتی که تر این ها این است که نوشته است تاکنون بشر نتوانسته چنین پرسشی را حل و فصل کندبعد بغرنج

 تر و دردآورتر است.بحثش را کرده است، بغرنج

 دهدر فلسفه غرب هنوز در اینکه علت خدا چیست حل نش سؤال:

 های ما مقداری آشنا هست.است که با بحثنه این شخص کسی  استاد:

بع حاال اصال مورد بحث است که اصال چیزی به نام فلسفه اسالمی هست؟ خیلی از فالسفه اسالمی از منا سؤال:
اسد، این بحثش شود که صرفا با لوگوس و آن عقل میخواهد بشنکالمی استفاده کردند و ؟؟؟ فلسفه فقط از زمانی شروع می

 جداست.

ه مثال کابن بحثش طوالنی است و بحثی که اول سال گذشته که شروع کردیم، اشاره ای کردم راجع این مسئله  استاد:
گویند که فلسفه اسالمی کالم است و فلسفه نیست و... خیلی راجع بهش در جای خودش بحث کردیم، اگر خواستید بعضی می

 کنید که چجور تلقی ای در این بحث داشته باشیم.فایلهایش هست. باید مراجعه 

کنند، اگر نتوانیم ما هم شبهه را حل کنیم و قائل به ثنویت بشویم آن مشکالتی که آنهایی که ثنویت را مطرح می سؤال:
 کنیم؟آمد را چه میالوجود به وجود میدر دو واجب

 شویم. م و بعد با ادله توحید درگیر میرا تسلیم شویشود، یعنی شبهه  ثنویت را باید یعنی مثل شبهه می استاد:

 ها توانستند آن را هم حل کنند؟!آن سؤال:
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ماند یعنی اگر قواعد سنخیت توانند حل کنند ولی این شبهه سرجای خودش مینه از آن جهت آن را هم نمی استاد:
ماند. یعنی همیشه یک شبهه ای است که باقی می درست است، خیر و شر هم حل و فصل نشود، این مسئله به نحو بغرنج اینجا

 کند.ها هست و مسئله توحید را اذیت میدر ذهن

فرمایند که شرور عدمی هستند. ولی فرمایند که حکمای اسالمی میجاهای دیگرهم خواندم و شهید مطهری می سؤال:
ود کمال به وضوح یعنی اگر ما بیماری را نب درصورتی که اینطور نیست. یعنی اگر شرور عدم است، پس چطور صاحب اثرند؟!

 ت. شود گفت که عدم صاحب اثر اسسالمتی بدانیم، آن نبود، صاحب اثر است. خب نمی

گردد به همان بحث خیر و شر و حل و فصل شدنش. البته این بحث، بحث شهید مطهری نیست. اینکه این برمی استاد:
قیقی دارد. سطو مطرح کرده و بعد فالسفه ما پذیرفتند و بعد یک معنای خوب و دشرور امر عدمی هستند، این حرفی است که ار

ید، خیلی از عدمی نه یعنی معدوم. با توجه به بحثهایی که شما در اصالت وجود و اعتباریت ماهیت و این ها به آنها پرداخت
نی جنس ذاتی مر عدمی نه یعنی معدوم، یعگویند امر عدمی است. ا ماهیت را میتواند خوب روشن شود. یعنی اصالمسائل می

فصل مسئله ی شرور، اگه بخواهد دقیق  و این لوازم فلسفی مهمی در پی دارد، یعنی حل و اش از جنس طبیعت وجود نیست
توان توضیح داد که انجام شود، باید دقیقا اعتباری بودن ماهیت روشن شود. اگر اعتباری بودن ماهیت روشن شود، ان وقت می

ز عدمی نه شرور که امور عدمی هستند در کنار امور وجودی چگونه واقعیت دارند و چگونه همه مستند به خداوندند. منظور ا
شان وجود نیست بلکه امور اعتباری هستند. اعتباری مثل یعنی معدوم، نه یعنی هیچ. منظور از عدمی این است که جنس ذاتی

سازد و اینها نیست. من هم به جد این را بدین معنا که هیچ و پوچ هستند و ذهن می همانکه ماهیت اعتباری است، اعتباری نه
ها شود اینکنیم و این ها واقعیات هستند. نمیمعتقد هستم که شرور اموری هستند که ما شبانه روز با آنها دست و پنجه نرم می

کنند عدمی، معدوم هستند. فهمند که فکر میها بد میرا انکار کرد. و کسی هم و هیچ فیلسوفی هم انکار نکرده است. بعضی
کنند وقتی فالسفه گفتند شرور عدم است، یعنی در این عالم اصال شری نیست. همه چیز عالی است. نه اصال بعضی ها فکر می

ی دارد و در حل و که هویت اعتباری و عدمگردد با تبیین ذات شرور . برمیاینطور نیست. اصال فیلسوف این حرف را نزده است
کنند. بگذارید در بحث شرور ان فصل قانون علبت، یعنی در قرار  گرفتن چنین چیزهایی در فرایند علیت از این معنا استفاده می

 شاءالله این بحث را توضیح دهیم و مطرح کنبم.

 شبهه چهارم؛ تصادف یا اتفاق
ریه تصادف و ا هم یک رواج بسیار گسترده ای پیدا کرده، نظشبهه چهارمی که متاسفانه خیلی رواج دارد، و در دوره ی م

 طبیعی یا الفاظی از این دست. شود مثل انتخاباتفاق است، حاال با عناوین مختلفی که نطرح نی

اگر منظور از انتخاب طبیعی چیزی شبیه اتفاق و تصادف باشد، بارها من این بحث ها را دیدم و شنیدم که انتخاب طبیعی 
کنند که دو راه پیش روی بوده و احتمال اینکه دو راه کامال یکسان بوده، اما طبیعو این سو را انتخاب کرده را در جایی مطرح می
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کرد وضعیت های بسیار متفاوتی داشت، حاال این سو را انتخاب کرده است و ما شانس اب میاست. چنانکه اگر آن سو را انتخ
خواهم بگویم گاهی اوقات عناویت، عناوینی هستند که . یعنی میآوردیم که این جهت را انتخاب کرده و این مسائل پیش آمده

 ین نیست. من چند نکته اول عرض کنم. فریبنده اند. این همان نظریه ی تصادف و اتفاق است و چیزی غیر از ا

مند است، یکی تکامل غیر هدفمند است. یک نکته این است که، ما دو جور بحث تکامل داریم، یکی تکامل هدف
های الهیاتی تناقض و تنافی هایش شسته و رفته باشد، با بحثاش درست باشد، بحثتکامل هدفمند اگر در جای خودش، مبانی

کنند. یا راجع به شکل گیری مراحل کهکشان هایی که راجع به شکل گیری موجود زنده بر روی زمین مطرح میندارد. مثال بحث
خواهد برود، اگر اینطور کنند. اگر هدفمند باشد، یعنی از اول مشخص باشد که کجا میها و ستارگان و کرات و امثالهم مطرح می

مند است، اگر مبانی علمی اش درست باشد، این ها را مراقب باشید  نه است، یعنی نظام ضرورت حاکم است. اگر تکامل هدف
اینکه هرچی گفتند درست است، ممکن است اصال بر اساس مبانی خودش درست نباشد، چنانچه مثال وقتی نظریه داروین و 

کنند و د، بسیاری مخالفت میشوشود، از منظر خود آن ادبیات و ابزارهایی را که در این دیدگاه دارد مطرح میاینها مطرح می
شود گاهی که دارد حل و فصل میدانندش. اصال بحث فلسفی و الهیاتی هم نه، حتی از منظر خود آن فضای علمیباطل می

شود. اگر تکامل هدفمند به لحاظ مراحل کار خودش عیبی نداشته باشد، به لحاظ مباحث الهیاتی مشکالتی را اوقات ابطال می
کند. کامال ت خداوند متعال، وحدانیت پروردگار و چیزهایب از این دست، حتی مشکالتی بر معاد و اینها برقرار نمیبا مثال اثبا

شود که انسان هماهنگ کند. خیلی از بزرگان این تذکر را دادند. اما اگر منظور تکامل غیرهدفمند باشد، مد مرادمان در این می
خواهد به اینجا برسد، یک ، تکامل غیرهدفمند است. یعنی از اول معلوم نیست که میبحث از اتفاق و تصادف و انتخاب طبیعی

شد ده ها مدل دیگر پیاده شود شد اتفاقات دیگری بیفتد و به جاهاط دیگری برسیم، میاتفاقاتی افتاد که ما به اینجا رسیدیم. می
این نقطه ی ب رسیدیم، از نقطه الف که شروع کردرم و به نقطه  اما االن تصادفا و اتفاقا این مدل و این جریان پیاده شد و ما با

ب رسیدیم، به نحو هدفمند نبوده، به نحو ضروری نبوده، به نحو تصادفی و اتفاقی و انتخاب طبیعی و هرچیزی، تکامل 
ت. این نکته را در نظر غیرهدفمند به اینجا رسیدیم، همان تکامل غیرهدفمند. ما مرادمان در بحث راجع به تکامل غیرهدفمند اس

کنند این ها متاسفانه فکر میداشته باشید. این ها مقدمات کار است. یک نکته این است که، این نکته خیلی مهم است، بعضی
 ۲۵۰۰که در دنیاب مدرن پیش آمده. درحالیکه این ها نظراای که بحثی که مطرح شده نتیجه ی تحقیقات بسیار عالی است 

کردند. یعنی جزو درگیری های الهیون و غیر الهیون بوده. شما کلماتی را که از ذیمقراطیس و ها را مطرح میسال پیش هم این 
گویند کلماتشان مجازگویی بوده، و رمز گویی بوده و اسرار دیگری را انباذقلس و امثال اینها مطرح شده، حاال بعضی ها می

راتیس را نگاه کنید، گاهی اوقات خیلی هم دقیق تر از این بحثهایی که االن خواستند بیان کنند، ولی رسما شما کلمات زمیقمی
کند که اجزای مبثوث یعنی اجزای اتمی مبثوث در فضا کنند حرف زدند. خب مثل زمیقراتیس این بحث را مطرح میمطرح می

کرده؟! این ها را چطدر مطرح می کند کهدهد و آدم تعجب میوجود داشته، و این ها دائم الحرکت بودند، و بعد توضیح می
اشکال این ها مختلف بوده، بعضیها دایره ای بودند، بعضیها حالت هروی داشتند، بعضیها مثلتی بودند، بعضیها حالت مکعب 
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کردند و برخورد این اشیا با یکدیگر هر زمانی ممکن مربع داشتند. شکلهای مختلف داشتند و این اشیا به همدیگر برخورد می
گرفت، خیلی از این ها قدرت بقا و این ها یک مجموعه خاصی را به وجود بیاورد. این مجموعه های خاصی که شکل می بود

نهایت بود، زمان محدود هم که نداریم، فرض کنید میلیاردها سال به توان نداشت و اتفاقا در این برخوردهایی که زمان هم بی
خواهم بگویم فکر نکیند این ها بر اساس پیشرفتهایی که در دنیای مدرن خر. یعنی میکنند الی آمیلیارد سال، باهم برخورد می

زنند. بعضی از سخنانشان را صدرا طرح کرده. پیش آمده، این دیدگاه ها مطرح شده. نه! تازه برخی از آن ها حرفهای دقیقتر می
قی نیست و نظامهایی که حاکم شده، بعدش دیگر بر اساس گویند اولش اتفاقی بوده ولی بعدش دیگر اتفامثال بسیاری از آنها می

رود. بعضی گفتند اولش اتفاقی نیست و بعدش اتفاقی است.و همه را تصویرگری کردند، توضیح  یک نظم ضروری پیش می
 دادند، صحبت کردند. این هم یک نکته است که باید به آن توجه داشته باشیم.

سال پیش هم مطرح بوده است. این چیزی نیست که بگوییم  ۲۰۰۰شناسی، مثال االن اصل و اصول مباحث معرفت 
کند. و باید متوجه این ها االن برحسب پیشرفتهایی که حاصل شده اینها به دست آمده. این ها تاثیرات روانی فراوانی ایجاد می

 باشیم. این هم یک نکته که باید به آن توجه کنیم.

توان ورود کرد. ما یک مباحثات آزادی بحث به لحاظ فلسفی از ابعاد مختدف می یک نکته دیگر این است که اصل این
که در حوزه داشتیم، شاید بیش از دو ماه این بحث طول کشید. اگرچه هفته ای یک جلسه بود، طول کشید و مفصل بود. من 

پیگیری قرار میدهم. یکی بر اساس عقل  معموال در این جاها که بحث های مختصرتر داریم، از دو راه این بحث را مورد تامل و
خواهیم موضوع را پیگیری کنیم. اما از راه اول که عقل دهیم، و یکی بر اساس عقل فلسفی میفطری بدیهی، مسئله را توضیح می

خی با قانون های ساده، اینجا بیندیشید چون ورود به این بحث، برفطری بدیهی باشد، بحثی را فالسفه ی ما دارند و آن اینکه نظم
این خواهم ازاحتماالت پیش رفتند و برخی با محاسبات ریاضی خواستند احتمال این مسئله را به صفر برسانند، من اصال نمی

دهند که در نظمهای ساده، عقل فضاها استفاده کنم. عقل فطری بدیهی چه اقتضایی در این صحنه دارد؟! یعنی این توضیح را می
تواند این را بپذیرد. مثالی را که اغلب مطرح میکه بگویند به نحو تصادفی و اتفاقی هست را دارد. یعنیفطری بدیهی تحمل این

هایی داشته، در این کوه ها جنگلهایی داشته، و کنند این است که اگر شما فرض کنبد یک دشتی که باالتر از این دشت، کوهمی
آید و این سیل هم طبیعتا برخی از این درختان را بینید که سیلهایی میار میبعد مسیر رودخانه ای است و بعد، هرچند دفعه یکب

کند، و بعد به نحو تصادفی یک دفعه، زند، ریشه هایش را قطع میکند و وقتی قطع کرد مثال شاخه های اضافه اش را میقطع می
ا گیر کرده و اینجا یک پل درست شده است. این دو مانی در دو طرف رودخانه بود و این چوب هم بر اثر این موجی که آمد اینج

گوید میشود و این امکان دارد. تا اینجایش مشکلی ندارد. بعد هم اگر فرض کنید بر اساس هیچ عقل فطری بدیهی تأبی ندارد. می
گل آنجاست و اینحا کنند و این همه بارندگی و جنگویند این ها این همه گناه میبارندگی در بعضی از این جاها زیاد است و می

مثال کمتر است. حاال بحث این سنتهای الهی و این ها خودش داستان مفصل و زیبایی دارد. خب بازهم بارندگی در آنجا رخ 
کند و میتراشدش و اتفاقا در همین جا که رسید، دهد و بازهم سیر است و بازهم در مسیرش یکی از این چوب ها را قطع میمی
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گوبد این اشکالی ندارد و ایستد و ایت پل وسیع تر میشود. بازهم عقل میزند و این هم در کنار او میمییک دفعه آبی پهلو 
شود و بازهم اتفاقی میفتد و بازهم آید و اتفاق میفتد و درخت قطع میدرست است. زمان هم نامحدود است و بازهم سیل می

. اما اگر این تصویر را بکنیم که سیل آمدن و این تشکیالت که برای رسد، باز سومی در کنارش ایستادهدر همین نقطه که می
آید. خب زمانهای محدود نیست، فرض کنید این جنگل هم همیشه بوده و خیلی چیزها همیشه هست. سیل هم همیشه می

ه اینجا در این کنید؟ سنگ ها را تراش داده و آمدفرض کنید در مسیر سیل سنگ ها هم هست، چرا همش به درختها توجه می
پایه نشسته است. دفعه بعدی هم سنگی آمده و دقیقا تراش خورده و کنارش افتاده، یکی دیگرهم آمده کتارش افتاده و بعد آن 

کند، درختها که طرف هم سنگ تراش خورده بیفتد، همه هم قشنگ در حد یک متری باال بیاید، و بعد درخت ها راهم قطع می
رویم، عقل دیگر این خورند، میفتد باال، سومی، چهارمی، یک مقدار که جلو میخت ها هم تراش میبیهوده نیستند، این در

کند. اصال از بحث قانون احتماالت و این ها را رها کنید. این فطرتی را که در این بحث داریم و با همین فطرت فضا را قبول نمی
است، در این فضا چطور است؟ ببینید آیا به همان حد روشنی و  بسیاری از مباحث رو مثل اجتماع و ارتفاع نقیضین محال

وضوح هست یا نیست؟! این چوب آماده نشسته است، چهارمی، پنجمی، ششمی، پهن شده و خب این شاخه هایی افتاده، این 
ی که از پوست درختان ریخته آرام اینطور بایستد و در این الیافشاخه ها که نیاید به هدر برود، شاخه ها کوچکتر بریده شود و آرام

شده است، ممکن است در این راه بافته شود و بافته شود و بافته شود، بعد بیاید این چوبهایی که اینطور یک دفعه ای بر اثر آب 
دارید گوید که دیگر اینحا ایستاده اند و یک چیزی این را به آنها ببندد و بعد یک چوبی هم آن باال نازکتر بسته شود؛ انسان می

رسد، به هیچ وجه کنید. این شدنی است. یعنی نظم از یک مرحله ساده که بگذرد، به حد یک نوع پیچیدگی که میشعربافی می
 خواهد این معنا را قبول کند.عقل نمی

دارد،  شما یک مثال دیگر مطرح کنید، شما یک ساختمان ده طبقه را در نظر بگیرید، ساختمان ده طبقه خیلی چیزها
، اصال مان، آهن، لوله کشی، سیم کشی برق و تلفن و مخابرات دارد، خیلی چیزها دارد. شما فرض کنید که تمام مصالحسی

شود در اینجا کرد که ما االن اصال کاری نداریم، کاری نداریم که این مصالح از کجا تهیه شده و آمده، یعنی اینقدر بحث می
دهیم،که این ها با هم برخورد کند، این میلیارد سال به توان یک میلیارد سال به آن می همه اینها اینجا ریخته شده، زمان هم یک

تواند به هیچ وجه بپذیرد، حتی یک احتمال بیند. آیا انسان میفضای عقل فطری بدیهی را انسان در مواجهه با واقعیت چه می
کاری ها از  ال، یک ساختمان ده طبقه با تمام این ریزهبسیار ضعیف بدهد که در طول یک میلیارد سال به توان یک میلیارد س

. گاهی اوقات که من این ها تواند این معنا را قبول کندمیان این همه مسائلی که وجود دارد شکل بگیرد؟ به هیچ مجه انسان نمی
 یین کند.بتواند بحث ها را توضیح دهد و تگویند ما قوانین داریم که به راحتی میگویم، برخی میرا می

زنم که مراقب باشید. اگر میخواهید سراغ بنیاد قوانین را بگیرید فقط در فلسفه باید بجویید. و اال قوانین ما این مثال را می
دانید این قوانین مثل چیست؟ مثالم این است که اگر این ساختمان ده طبقه ای که شکل گرفته، در فضای فیزیک و شیمی، می

آیند، مصالح را میریزند و بعد کارگران ساختند، همه این ها را فیلم برداری کنید، از جایی که ماشین ها می این آدما که آنها را
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آوردند، بنا، معمار، مهندس هست، بعد از این که همه را فیلم برداری کردید، بعد از آن، بیایید فتوشاپ آیند و آنها را باال میمی
آید و یک دفعه یک جا خالی بینید مثال یک ماشینی میبعد این فیلم را نشان دهید. شما می کنید و همه این آدمها را حذف کنید.

آیند و بعد کسی که دارد کند، بعد آجرها روی هم میروند در فرغون، این فرغون یک دفعه حرکت میکند، بعد این شن ها میمی
نون آجر روی آجر رفتن. این قانون های ما این طور است، یعنی ما گوید ما اینجا یک قانونی داریم، به نام قاکند، میمطالعه می

گوید آجر روی آجر رفتن. یک کس دیگری شویم، پشت صحنه و آن طرف قوانین دست ما نیست. میإنی متوجه قوانین می
مالت بین دو آجر  گوید جناب استاد! شما یک غفلت بزرگ انجام دادید. چرا شما قانونآید و میسال بعد می ۵شاگرد اوست، 

آید، و مالت است و یک آجر دیگر، بعد مالت رفتن را یادتان رفت؟ شما نگاه کنید به شکد مرتب اینطور است که یک آجر می
شود. بعد بر فرض مثال فرد دیگری و بعد  یک آجر دیگر.  شما این قوانین را جمع کنید معلوم است که این ساختمان ساخته می

متری رسیده، یک دفعه یک آهن هایی  ۳شما چرا متوجه نیستید؟ ما یک قاتونی داریم که هر وقت دیولر به حد  گویداید و میمی
توجه بودید؟ ما قوانینمان در غیر از ساحت عقلی محض که فضای فلسفه گیرد. چرا به این قانون بیآید و سر آنها قرار میمی

شود. من همین بحث را است. چون گاهی از اوقات اینها موجب فریبندگی می است، در غیر از آن فضا، قوانینمان شبیه به این
کنیم، آید. یعنی چون علل و عواملش را مشاهده نمیدر جایی گفتم، گفت خب حاال طبیعی است دیگر! این درخت باال می

، خیلی عجیب است، انگار آید. یک جایی بودیم یک درخت خرمایی داشت کا خیلی  زیبا بودگوییم درخت دارد باال میمی
ها بسته و رفته است باال. انگار که زند، این گونیهایی بسته است و این شاخک هایش که بیرون میکسی آپده و دور آن گونی

مان همین است کامال آدمی آمده و این کار را کرده. وقتی به او گفتم، گفت این طبیعی است. بحث ما اصال همین است. مسئله
شود به نحو طبیعی یک ساختمان فوق بوق پیچیده ساخته شود؟ شما وقتی بدن انسان را، کاری به روح نداریم، واقعا یکه آیا م

تواند بفهمد که این چطور است؟ دو سه هزار سال است که داریم کنیم، اصال به هیچ وجه تخیل ما نمیچطور صغری کبری می
گوییم مغز خیلی پیچیده است. خودشان میگویند که ما در برابر مغز مثل یک میایم. حاال کنیم و در همین بدن ماندهفکر می

مانیم در مقابل اسرار مغز. حاال مثال در فضای خنده و گریه بروید. ابرازهای حیاتی و آن بروزاتی را که به صورت یک طفل می
شان فکر نکنیم بهتر است. آنها نرویم و درباره گوید رهایش کنیم. اصال سمتقدر پیچیده است که بشر میموجود زنده داریم آن

روید، یک تابلوهایی دارند. یک تابلو سیستم اسکلت کنم، شما وقتی به برهی از بیمارستان ها میراجع به بدن انسان، عرض می
صنعت معلوم است، کنید کامال آثار دهد و فوق العاده است اسکلت بدن انسان. مثال شما وقتی نگاه میبدن انسان را نشان می

آمده است چیزهای خیلی حساس را در زیر این چیزهای خیلی محکم قرار داده است و مخفی کرده، بعد در قسمت شکم، آدم 
روید، یک کنم، شما وقتی به برهی از بیمارستان ها میباید خم و راست شود، این چیزهایی راجع به بدن انسان، عرض می

دهد و فوق العاده است اسکلت بدن انسان. مثال شما وقتی یستم اسکلت بدن انسان را نشان میتابلوهایی دارند. یک تابلو س
کنید کامال آثار صنعت معلوم است، آمده است چیزهای خیلی حساس را در زیر این چیزهای خیلی محکم قرار داده نگاه می

تواند در این انعطاف هایی را که نرم تر است و میاست و مخفی کرده، بعد در قسمت شکم، آدم باید خم و راست شود، این چیز
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هم باشد. شما فرض کنید ستون فقرات را نگاه کنید، بنا بود که از مغز نخاعی بیاید و بعد پخش شود. خب این خیلی حساس 
 شود.است. قرار شد در لوله بگذارد. اگر بنا به این است، اگر لوله یک سره باشد، درسر ایجاد می

های شود. آمده است با ی  غضروفرا تکه تکه کرده و تکه تکه اگر خیلی ضعیف باشد که انسان از هم جدا می آمده و این
انگیزی است که کند. خب آثار شگفتبسیار قوی و محکم، در آنجا قرار داده و هم لوله است که در وسطش دارد حرکت می

ن داشته باشیم در د، چشم را زیر پا قرار نداده، اگر بخواهیم دیده باانسان باید توجه کند. شما بر فرض فضای چشم را توحه کنی
یک نقطه ی مرتفع، آن هم چشم را در یک نقطه مرتفع آورده و چون حساس هم هست، یک گودی به شکل استخوان درست 

 کرده و آن را داخلش قرار داده. 

یده باشند، این حرفی که من میزنم را خوب های ماشین را دبینیم، اسکلت بدن، آنهایی که شاسییک عکس را می
بینید یک سیستم لوله کشی توانند متوجه شوند که یعنی چه؟ این اسکلت بدن، بعد یک تصویر دیگر وجود دارد که شما میمی

حل آب کشی کردند، هروقت پایین مزنم. ما یک روستایی داریم و لین را لولهبسیار پیشرفته است. همیشه هم همین مثال را می
شود. هنوز هم نتوانسته اتد آن را درست کنند، پایین قطع میشود و هر وقت باال آب را باز میکنند، باال آب قطع میرا باز می

کنند. شما یک لوله کشی در بدن دارید، به تناسب در کجا باید چه قطری داشته باشد، بعد این قطرها در کجا بازد محدودتر 
ها برسد، چقدر این ها نازک شده و بعد فقط لوله کشی نبوده، قشنگ فاضالبش خواهد به سلولرگشته و میشود؟ و بعد مثال این ب

را تنظیم کرده. بعد یک تصویر دیگر، یک سیستم مخابراتی بسیار هوشمند. که آن سلسله اعصابی که باید در سر انگشتان باشد 
را که الزم است، یعنی این سیستم مخابرات که وجود دارد به این سبک  را کف پای انسان نگذاشته. همه جا به تناسب آن مقداری

کند، با چه شود و آن نقطه مرکزی و بعد آن نقطه مرکزی در نقزه مرتفع انستن قرار داد، چطور دارد او را محافظت میتنظیم می
در نکته دارد. این ها که هیچ، بعد مثال کند و بعد آن در درون آب شناور است و بعد چقاستخوان های قوی ای دارد محافظت می

ها. و ارتباط هماهنگ همه این سیستم ها با رود. و بعد نحوه انتشار این عضالت در بدن. و کیفیت ایندر سیستم عضالت می
ه است. از این تر از آن ساختمان ده طبقیکدیگر. این ساختمان، اگر بگویم هزاران به توان هزاران)اینجا اشکالی ندارد( بار پیچیده

بازی انسان بگوید، این بازی است. حاالمن از این یک مقداری کوتاه بیایم. ولو شما بگویید یک احتمال از صد میلیارد احتمال، 
گویند انسان موجودی است بسیار شجاع، چون از آن صد میلیارد احتمال این احتمال را در نظر گرفته است. گاهی اوقات می

داند. چطور اجتماع و گدار به آب بزند. بحث عقل فطری لنسان کامال محال میشود که انسان بیت. نمیانگیز اساصال هول
تاکید من بر این است. اصال بر رو به رو شدن عقل فطری  داند.داند؟! همانطور این را محال میارتفاع نقیضسن را محال می

آید. بله نظم ساده در بینید ولی در ابتدا ساده به نظر میا پیچیده میگویند شما این رانسان با چنین حجم پیچیدگی، بعضی می
شود نظم پیچیده. از اجتماع این نظم های ساده است. به یک ترتیب تکامل که انسان فضایی کنار نظم ساده در کنار نظم ساده می

گویند فالن قانون و فالن قانون را در کنار هم شود که میشود. مثال دیده میکند، در اینجا نظم پیچیده حاصل میرا مشاهده می
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بینید که این سیستم ها و چینش ها گذاریم و هویت آن قانون را در نظر نداریم، این سه چهار قانون را کنار هم بگذارید میمی
 گیرد.دارد انجام می

تر حرکت کوچک. از آن که ساده گردد به یکهای ساده هم برمیکند. همان نظمیعنی ساده کردن نظم مسئله را حل نمی
دانید که ایمان کند و مینیست. همان حرکتهای کوچک را جمع کنید، سوال ما در اینجاست. یک راهی را که انسان مطرح می

زنند یک هول پذیرد. در دنیا همان ها که حرف مییعنی هیچ کس نمی اغلب انسان ها به خاطر همین عقل فطری بدیهی است.
شود که بدون یک عقل بسیار برتر تحت کنترل ایجاد و کنترل و اداره هستی نمیر عمق جانشان وجود دارد. این نظامو هراسی د

صال از اباشد. حتما به این سبک است. پس این یک نکته و این یک راهی است که عرض کردم. اما راه دیگر که عقلی است و 
گوید اصال یک فلسفی می متمسک شدیم به نظم های پیچیده، اما راه عقلیکند. ما اینجا ریشه، هرجور تنظیمی را خراب می

فهمد که ارزش کارهای فلسفی تا چه میزان است. بعضی کند. اینجاست که آدم میحرکت کوچک، بحث را روی آنجا مطرح می
بینید بحث را چطور اینجا ب شود. اماها ممکن است بازی دربیاورند، حرفهتیی بزنند و کارهایی بکنند، یک مباحثی مطرح می

عی برد. در عقل فلسفی ای که این بحث را پیش برد. متاسفانه در آثار فلسفی ما با اینکه حدف و بحث راجع به این موضوپیش می
قدار آمده، که مطرح کردم بحمدلله زیاد است، ولی هیچ کجا منسجم نیست و منسجم ارائه نشده. یعنی در جلد اول اسفار یک م

در ارتباط با این ها. چون مثال یکی از چیزهایی که  ها متفرق مطرح شده. یک انسجاملدهای دیگر یک مقدار آمده و بحثدر ج
جا  وجود دارد، سّر گرایش انسانها به تصادف و اتفاق چیست!؟ حکمای ما خیلی خوب بررسی کردند ولی چون همه در یک

ره خود داریم. را به تصادف و اتفاق کشانده همین مسائلی که ما در امور روزممجتمع نشده است. مثال اغلب چیزهایی را که ما 
 خب فالسفه توضیح دادند و گفتند علتش جهل به اسباب و علل است.

توانیم این را بهانه کنیم و شقوق مختلف این بحث را توضیح دهیم یعنی توهمی که شده است حاال برویم در یک جا می
کنیم در واقع نفی علت غایی است. اصال بحث اتفاق، نفی علت غایی ما مطرح می ۶، این بحثی ککه علت غایی الزم نیست

رسد. اتفاقا رسیده! یعنی نفی علت غایی. یعنی اینکه عرض کردم که است. یعنی هیچ هدفمند نیست و ضرورتا به یک جا نمی
ک بحث خیلی ول در دل مواد ثالث آورده، به تناسبی. یفالسفه ما بحث کردند که متفرقه اند، یک وقتی این بحث را در جلد ا

های ام، یک بحث دیگر را در بحث علل غایی آورده و مطرح کرده که انگیزهخواهم بگویم، از آنجا گرفتهحساس که االن من می
آثار عرض کردم که گویند الزم نیست هدفمند باشد، آن ها چه هست؟! ببییند بحثها متفرق شده است. در این کسانی را که می

شود انسان نظریه ی اتفاق را مطرح شود و جهل انسان بجمیع اسباب است که باعث میها بررسی و نشان داده میاین انگیزه
ها را به تو کند. اگر اینها برطرف شود و بعد هم مبانی فلسفی اش توضیح داده شود و برایش روشن شود که اگر فالنجا علت

شود که بحث میگوید نه! اینجا به نحو ضروری است و قطعا محقق خواهد شو. پس معلومفت؟! میبگوییم، چه خواهی گ
 هدفمند است.
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.... در عالم، ۴۶:۴۶گوییم اجزای ....کنیم و میبرگردم و عقل فلسفی را توضیح دهم. ببینید ما آن فرض را قبول می
کنیم یا قبل از آن یا از هر چیز دیگری که هست، سلولی شروع میاجزای پخش شده در عالم یا هر چیز دیگری، اگر از آن تک 

خواهد انجام دهد و از خودش بروز دهد. هرچه که هست بر اساس حواهد از یک جایی شروع کند، یک حرکت و کنشی میمی
 آید.یک سری از حرکتها و کنش ها مجموعه هایی پدید می

توانست به گونه ی دیگری صورت بگیرد یا نه؟! که انجام شده، آیا میسوال فیلسوف دقیقا این است که آن حرکت اولی 
گویید این ذره آمده به این طرف و مثال بالضروره به ذرات دیگر دهید، مییعنی فرض کنید که شما یک ذره را موردبررسی قرار می

خواهیم بکنیم. در ا هر تصویری که میهم فشار آورده و آنها هم حرکتهایی صورت دادند و در مجموع حرکتهایی ایجاد شده. ی
شود فرض کرد؟! گاهی از بحث های مفصل عرض کرده ام که  تمام این فروض مسئله را مورد بحث قرار دادیم که چطور می

صادف تاوقات در بستر مباحث فلسفی و حتی عرفانی، فروضی قابل طرح است که اصال به مخیله ی این هایی که بحث نظریه 
شود مطرح کرد که قوی تر از این فرض تصادف و اتفاق باشد. بطالن . یعنی فرضهای دیگر هم میگویند نرسیدهمی و اتفاق را

مده، و طبیعتا، آفرض تصادف و اتفاق خیلی واضح است. شما اگر یک ذره را مورد مطالعه قرار دهید که این ذره االن به این سمت 
ین طرح کردیم این است که اساسا در یک فضای بیکران، حرکت یک جزء به ایکی از بحثهایی که در همان مباحث مفصل م

ران طرف اصال معنا دارد؟ این یک بحث دیگری در باب حرکت است. یعنی غیر از آن بحث ها. اصال جهت در یک فضای بیک
حث های دیگر . این ها یک بمعنا دارد؟ و بعد بگوییم این از آن طرف آمده و آن از آن طرف دیگر و بعد یک محموعه ای ساخته

 است. من نمیخواهم وارد آنها شوم.

خواهد داشته باشد، چون فرض بر این است که حیات و ای که مییک جزء را مورد بررسی قرار میدهیم با هرجور ویژگی
دهیم. سی قرار میخواهند در مراحل بعدی شکل بگیرند.  پس یک جزء را مورد بررعقل و اینطور چیزها نیست و اینها تازه می

شد حرکت ب را انجام دهد؟ پرسیم آیا میبینیم که این حرکت الف را انجام داد. ما میاین جزئی که مورد توجه قرار دادیم، می
شد حرکت د را انجام دهد؟ آیا میشد حرکت واو و حرکت های دیگر را انجام دهد؟ شد حرکت ج را انجام دهد؟ آیا میآزا می

شد. چون نظریه تصادف یعنی این. چون اگر بگوییم نه نمیشد آن حرکت را انجام دهد و اقتضاء فته که بله! میطبیعتا باید گ
 رود.ا حرکت الف را انجام دهد، یعنی تمام تکاملها هدفمند پیش میاش این بود که حتمذاتی

االن حرکت الف را انجام داد. سوال  شد که همه این حرکت ها را انجام دهد، ولیولی شما اگر بگویید نه، این جزء می
فیلسوف این است چون فیلسوف معتقد است نفی علت غایی، نفی هدفمندی در حرکت و فعل به نفی علت فاعلی منجر 

توانی کنی نمیشود. یعنی یا باید قانون علیت را قبول کرد یا باید قبول نکرد. اگر قبول میشود، به تخریب قانون علیت منجر میمی
ریه ی تصادف و اتفاق و انتخاب طبیعی را مطرح کنی. این جزئی را که مورد توجه قرار دادیم، یک حرکتی در واقع انجام داده نظ

کنیم آیا در درون ذات این ذره، اقتضای حرکت الف بود یا . ما سوال میدر حالیکه ده نوع حرکت دیگر پیش روی او ممکن بود
با حرکت ب، با حرکت ج، با حرکت د، با حرکت های دیگر علی السویه بود؟! یا باید بگویید نه، اقتضایش نسبت به حرکت الف، 
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شود. همه شود و بحث شما خراب میعلی السویه نبود، یعنی نسبت به حرکت ب اقتضا داشت، خب بحث ما تثبیت می
این ذره کامال نسبت به این ده حرکتی  شود. اگر بگویید که به لحاظ ذاتحرکتهای دیگر هم اینطور خواهد شد پس هدفمند می

شود، پس گزیده شدن حرکت الف، ترجیح الف بر بقیه که پیش رویش دارد علی السویه است. آن وقت این سوال مطرح می
ها، چون احتمال تحقق همه این ها مساوی بود، از منظر این عامل. شما ممکن است بگویید عامل بیرونی وجود دارد، حرکت

کنیم. از منظر ذات این مبدایی که در کنیم و حرف ها را روی آن پیاده مین نداریم که باز عامل بیرونی را نقل کالم میکاری به آ
نظر گرفتیم مثال این ذره، کامال وضعیت وجود و عدم هر یک از اینها علی السویه است. یعنی اگر شما نگاه را بدوزی به حرکت 

ل حرکت، تحقق یافتنش و تحقق نیافتنش در مقایسه با این ذره ای که در نظر گرفتیم الف، حرکت ب، حرکت ج و آن چند مد
کامال علی السویه است. اگر کامال علی السویه هست، چه عاملی باعث شده که وجود حرکت الف بر عدمش ترجیح پیدا کند؟! 

 توانید بگویید این ذره باعث شده است()چون شما نمی

کنیم کنند نه! ما انکار علیت نمیبه خود ایجاد شده، یعنی بدوا کسانی که قائل به اتفاقند، فکر میاگر شما بگویید این خود 
ولی ما  کندکند که بگوید آن ذره علتش است. فقط دارد غایت را انکار میگوییم آن ذره علتش است. بدوا احساس میچون می

علت فاعلی تحقق حرکت الف را انکار کرده. اگر بگوید حرکت  ن شخصیتیبینیم اتفاقا چنیکنیم، میوقتی خوب بررسی می
تواند به آن ذره نسبت دهد، معنای این تخریب الف وجودش بر عدمش خود به خود رجحان پیدا کرده چون راه دیگری ندارد، نمی

تواند از درون ود، نمیود نشگوید هروقت چیزی بشود بشود و بشگوید؟! قانون علیت میقانون علیت است. قانون علیت چه می
گوییم عامل بیرونی دخالت کند، شما ذره را هم که از این ذات خودش بشود یا نشود، باید عامل بیرونی دخالت کند. وقتی می

تواند این کار را انجام دهد. عامل دیگری هم وحود تواند این نقش را انجام دهد، اگر ذره است نمینقش خالی کردید، چون نمی
خواهید برایش پشتوانه عقلی و فلسفی درست کنید، باید قانون علیت را عنی شما برای نظریه ی تصادف و اتفاق، اگر میندارد ی

کنیم، اگر قانون علیت را تخریب کنید، دیگر هیچ بحث دیگری تخریب کنید. ممکن است کسی بگوید باشد، تخریب می
های علمی، بر اساس صحت قانون علیت دارد ها و این همه حرکتمه پدیدهدانید که ما اصال هتوانید مطرح بکنید. چون مینمی

کنید؟ چون قانون علیت را قبول دارید. اگر قانون علیت را قبول ندارید اصال چرا شود. چرا شما این همه تحقیق میانجام می
اصال  که این ها خود به خود موجود شود،شد کنید؟ میرات بنیادین تحقیق میکنید؟ اصال چرا بر روی ذراجع به خدا تحقیق می

 نیاز نداشت که ما ضرورت اولیه داشته باشیم.

 شود و اصلش عوالم باالست. استاد از خدمت شما شنیدیم که قانون علیت اینطور که بایست در این عالم واقع نمی سؤال:

 عالم ماده استاد:

تواند باشد. وقتی اینطور است باشد ولی در عالم های باالتر نمیتواند یا مثال گفتید در عالم ماده سلسله علل می سؤال:
 شود شاید بتواند ...و مثل اینکه قانون علیت در حد کمال در عالم ماده ظاهرا ظاهر نمی
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 کنند، کامالای که اجزای مادی ایفا میگوییم قانون علیت در عالم ماده، نه اینکه ... آن نقش عّلیببینید اینکه می استاد:
خواهیم بگوییم تراوش وجودی و ایجاد کنندگی کار علل و عوامل مادی نیست. لذا علل تحت سیطره قوانین علیت است. ما می

دهد. مثال اگر گذر زمان اند. علل اعدادی در نقش اعداد کار خود را تمام عیار انجام میگوییم علل اعدادیو عوامل ملدی را می
خواهد ایفا کند انجام خواهد انجام دهد، به لحاظ آن نقشی که می. آن نقشی که گذر زمان میآیدنباشد این اتفاق پیش نمی

شود یک پدیده مادی نسبت به کنند این است که به لحاظ علت افاضه کننده ی وجود نمیدهد، آن که فالسفه آن را انکار میمی
م، نگوییم که قوانین هد. این را مراقب باشید با این قرائت بگوییدپدیده ی مادی این کار را انجام دهد. قوانین علیت اجازه نمی

ماده است. منتها عالم علیت در عالم ماده جاری نیست یا قوانین علیت به نحو تمام عیار ... نه! قوانین علیت در تمام عوالم مَحّکم
لکه عوالم بود در درون عالم ماده نیست، به خاطر ویژگی هایی که دارد، علیت حقیقی، یعنی علیت افاضه بخش وجود، مقوم وج

کنند. بله! تاثیر و تاثر هایی که عوامل مادی باهمدیگر دارند در آن حدی که سهم دیگر نسبت با عالم ماده این نقش را ایفا می
 دهد.برایش قائل شدیم کامل انجام می

کنم راه حل اول توهم نظم است. یعنی باتوجه میاستاد دو تا نکته دارم. در مورد دلیل اولی را که گفتیم من فکر  سؤال:
هنگ درآمده، بعد به امکاناتی که داشتیم، یک ساختار و تمدنی ساختیم، بعد آن تندنی که ساختیم با آن امکاناتی که داشتیم هما

یعنی به  بوده.ما گفتیم چقدر عجیب است که این چیزهایی که داریم، با این چیزهایی که بر اساس همین ها ساختیم هماهنگ 
دانید که درصد بیماری های ستون فقرات در انسان ها خیلی زیاد است و توی اسبها خیلی کم است. اگر نظرم اگر، شما هم می

رویم که رسیدند که چقدر خوب است که ما چهار دست و پا راه میتوانستند فلسفی فکر کنند، احتماال به این نتیجه میآنها می
گیرم. یعنی ما در های ستون فقرات نشویم. در وقاع علت دوم هم به نظرم ربط انتخاب طبیعی را با صدفه نمی مثال دچار بیماری

نهایت یا خیلی زیاد ذره با اقتضاهای مختلف داریم که این ها گوییم که بیانتخاب طبیعی مثال با ادبیات فلسفه اسالمی می
نهایت ا ندارند. آنهایی که از این بیعد عام طبیعی، خیلی از این ها قدرت بقروند. به دلیل آن قواهرکدام به راه خودشان می

 اقتضای خاصی داشتند و بقا داشتند، مثال منجر به این ...

گویند که نظم یک واقعیت نسبی است. یعنی نظم در مقایسه ها میبله من برگردم به آن بحث اولتان. ببینید بعضی استاد:
فهمیم، یا مثال اگر مقایشه کنیم با اسب، به لحاظ مجموعه نیازهایی کنیم نظم را میتی با خودمان مقایسه مییابد. یعنی وقمعنا می

گوییم اتفاقا اسنکه اسن چهار دست و پا باشد، به لحاظ مجموعه چیزهایی که درش هست، خیلی بهتر است. اگر که دارد، می
رسید. ولی از این گذشته، من این تر میکه دارید به یک نظم فوق العاده رسدیک بار دیگر به این بحث دقت کنیم، به نظر می

باشد، بعد شما یک چینشی کنم، اگر شما ده ها هزار مهره در اینجا در اینجا ریخته باشد و رنگهای مختلفی هم داشتهسوال را می
ه ی سفید آمده و یک حلقه سیاه آمده. بعد حلقه بینید حلقه سفید آمده و حلقگوییم(، میکنید)اصال نظم را نمیرا مشاهده می

ی سفید آمده و حلقه ی سفید آمده و بعد یک حلقه سیاه آمده.  بعد حلقه ی سفید آمده و حلقه ی سفید آمده و بعد یک حلقه 
بعد یک حلقه  سیاه آمده، چند بار شد؟! سه بار شد. دفعه بعد حلقه ی سفید آمده و حلقه ی سفید آمده و یک حلقه سفید آمده و
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سیاه آمده،  بعد حلقه ی سفید آمده و حلقه ی سفید آمده و یک حلقه سفید آمده و بعد یک حلقه سیاه آمده،  بعد حلقه ی سفید 
آمده و حلقه ی سفید آمده و یک حلقه سفید آمده و بعد یک حلقه سیاه آمده، بعد آن سه تا که شد در آنجا شد چهارتا، و بعد 

بینیم بینیم که در حلقه ی هزارم یک حلقه قرمز آمده. دفعه بعد میمین، یک حلقه ی قرمز آمده، و دفعه بعد میمیبینید در پانصد
که به نحو تصاعدی باال رفته. انسان در برخورد با این، اصال هیچ تناسبی با من و اصال هیچ معنایی ندارد. آیا شما با یک نظم به 

اسب مطرح نیست.  یعنی شما عقلتان در این برخورد، قسمت اول را مراقب باشید، اتفاقا نحو نفسی رو به رویید؟! اصال بحث تن
کتیم، هرجایی را که کنیم به مقداری را که مدون داریم، هرچه داریم فکر میفکر میفکر کنیم، دوهزار سال داریم ما هرچیزی که

ه یک نظم کالنتر و واقعا حساب شده چیده شده است. کردیم، یک از هم پاشیدگی است، بعدها متوجه شدیم کقبال فکر می
یعنی آن خودش یک نظم بسیار شگفت انگیز است. مثال فرض کنید در یک جایی کار کنیم که دائما آفتاب باشد، و بعد ببینیم 

ی متعدد تنظیم هایی دارد که خودش را با فضاهادر بدنمان به تناسب آن وضعیت تغییراتی ایجاد شده و بدنمان مجموعه انعطاف
 کند.کند. این اتفاقا شگفتی را بیشتر میمی

کردیم، یک از هم پاشیدگی است، کتیم، هرجایی را که قبال فکر میبه مقداری را که مدون داریم، هرچه داریم فکر می
 ت انگیزبعدها متوجه شدیم که یک نظم کالنتر و واقعا حساب شده چیده شده است. یعنی آن خودش یک نظم بسیار شگف

تغییراتی ایجاد  است. مثال فرض کنید در یک جایی کار کنیم که دائما آفتاب باشد، و بعد ببینیم در بدنمان به تناسب آن وضعیت
 کند.کند. این اتفاقا شگفتی را بیشتر میهایی دارد که خودش را با فضاهای متعدد تنظیم میشده و بدنمان مجموعه انعطاف

شما مشاهده  این را بگذاریم یک جا. غیر از این، آن نظم را. اصال به هیچ چیز هم نسبت ندارد.نه اینکه کمتر بکند. 
افتد و این مسئله مهم است، باید این را بررسی کرد و عقل وقتی که اینها یک مقدار پیچیده کنید که یک مسئله دارد اتفاق میمی
 دهد.ای بودن بتواند احتمال گترهشود، به هیچ وجه نمیمی

هایی که به اندازه این خانه است را شما بگویید ده هزار سال با توان ده هزار سال اینها مثال اینکه شما فرض کنید این حلقه
 پذیرد؟شود؟ عقل ما میتکان بدهد تکان بدهد تکان بدهد... بحث ما اینجاست. اینی که من گفتم محقق می

گوید روح قوانین، روح این قوانین چیست؟چرا ست. چون پشت سرش میبحث قواعد و قوانین مراعات کنید که چطور ا
گردیم به آن قوانین و مجموعه این چیزهایی که وحود دارد. یعنی آنها کار را کند. برمیاین قوانین چنین نظمی را دارد ایجاد می

 کند.سهل نمی

گویید، یعنی اینکه ما مرتب ت که شما میاست. یک تفسیر این اس گویم این یک تفسیر از تاریخ علمیمن می سؤال:
کنیم. یک تفسیرش بریم، مرتب داریم علممان را از نظمهایی که در طبیعت هست بیشتر میداریم به نظم های جدید پی می

مان به طبیعت داریم... یعنی ما مرتب دیگرش این است که طبیعت ماهیت بی نظمی دارد که ما مرتب با فرافکنی نظم ذهنی
 یم ...کنیم و بعد دوباره داربینیم و نظم ذهنی مان را در طبیعت تحلیل مییم خودمان را در طبیعت میدار
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کنید. واقعا نفس انسان در برخورد با این نظم، یعنی شما شود تفسیر به رای چون دارید این را تحمیل میاین می استاد:
شویم یا نظام هستی ما ها میکنیم، و متوجه نظمها را فرافکنی مینظمیبی اگر این تفسیر را ارائه کنید، اینطور است که ما داریم

 را وادار کرد که ما راجع به او اینطور فکر کنیم.

دهد که در عالم خارج خوریم اتفاقا نشان میدهیم، مرتب به مشکل میهمین که ما داریم نظریه علمی جدید می سؤال:
روند، یک سری حل توانیم. یعنی هرچه نظریات علمی پیش میال نظمیم و مرتب هم نمینظمی وجود دارد. ما مرتب به دنببی
 کنند دیگر. کنند و یک سری حل نمیمی

کنیم معنایش این است که این تکامل در واقع هم همینطور یعنی اینکه ما اگر به لحاظ علمی داریم پیشرفت می استاد:
هایی را ندیدیم،و بر اساس ردیم و یک گوشهکمی محقق شده و ما مدام یک گوشه را نگاه افتد یا نه؟ اتفاقا یک نظدارد اتفاق می

خورد. دو سه تا قانون ریختیم، بعد دیدیم این قانون به لحاظ برخورد را گوشه های در به مشکل برمی یک گوشه که نگاه کردیم،
کردیم بوده است. کدام یک از این ها را باید در نظر ال فکر میتری که قببینیم یک چیز پیچیدهوقتی گوشه های دیگر را دیدیم، می

 گرفت؟!

 کنیم. واقعا االن در نگاه های موجود در  فلسفه علم، این مشهور نیست که ما مرتب داریم پیشرفت می سؤال:

شود می ن فضااین که مشهور نیست به خاطر بنیادهای قضیه،به سبک دیگری ریخته شده. حداکثر چیزی که از ای استاد:
ه مطرح کرد این است که ساکت باشیم. حرف نزنیم. یعنی آن مدل هست و این مدل هم هست شما از کجا همین مدل را ک

. یعنی شما گویید همین مدل است؟ دست کم این است که احتمال دارد این باشد احتمال دارد این نباشدکنید یقینا میمطرح می
 یجه ای برسید. توانید به نتاز این راه نمی

 گیریم که آن نتایج ...خب ما از نظم نتایجی را می سؤال:

گویید عالم طبیعت توانید بگویید. شما مینظمی را هم نمیتوانیم آن نتایج را بگیریم، ولی بیباشد! از نظم نمی استاد:
ویم به دنبال استدالل فلسفی. گرچه من رکنم. پس نمیتوانیم حرف بزنیم. میظمهایی را میننظم است، من دادم حساب یک بی

شود. نظم آن حلقه هایی که چیده میدهد. یعنی آنقدر روشن است، مثل آن حلقهمعتقدم عقل فطری بدیهی، کارش را انجام می
ک افتد. یعنی یک چیزی را برخورد کردید که به لحاظ ذات خودش یها نظمی نیست که بگویید این نظم بالنسبه دارد اتفاق می

 کند.نظمی را در درون خودش دارد طی می

نظم جزئی  شما الزم نیست نظم کلی را برای بحث ما ثابت کنید. نظم جزئی هم برای بحث ما ثابت شود کافی است.
انگیزی را نه اینکه بخواهید بحث ما کافی است. مثل  بحث ما در اینجا. شما یک هماهنگی شگفتپیچیده اگر ثابت شود، برای

شود، ل کنید، واقعا هماهنگی بین اعصاب و عضالت و بین اینها برقرار است و این هماهنگ فی الجمله ای که حاصر میتحمی
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گویم آنها نظمی و من نظم یک تکه را فهمیدم، نمیاش بینظم. همهتواند بگوید تصادفا اتفاق افتاده. ولو  همه دنیا بیانسان نمی
نظم باشد و ممکن است یک تکه با نظم باشد. به نحو موجبه جزئیه، اگر یک نظم بی نظم است، ممکن است یک تکه اشبی

توانیم حرف بزنیم. محدودی هم کشف شود، بحث ما حل و فصل شده است. مضاف بر اینکه توجه داشته باشید در آن فضا نمی
 توانیم بگوییم نظم است.نظمی نمیبی

ت که االن اسمش در خاطرم نیست، ما در هر مجموعه محدودی از در نظم جزئی در ریاضیات یک اصلی هس سؤال:
توانیم یک الگویی به آن تحمیل کنیم. بعد توانیم یک الگویی پیدا کنیم. یعنی اگر ما از هر چیزی یک برشی بزنیم، میاعداد می

 کلش جواب داد، آن درست است. چی برساند، اتفاقا ما باید به دنبال نظم کلی باشیم. اگرتواند ما را به هینظم جزئی نمی

 توانیم نظمی درش پیدا کنیم،شی بزنیم، قطعا میگویید اگر یک برنه،نه! شما می استاد:

خواهیم برخورد عقل فطری را با یک نظمی که او این بر اساس نگاه ما که چون دنیا منظم است، اینطور است. ما می
کنم یا او دارد بر من تحمیل یم. االن در این مثال من دارم نظم را تحمیل میتحمیل نکرده است. مثل این مثال حلقات را که زد

 شود؟! می

سال پیش یاد  ۲۵۰۰ها مکانیسم های روانی ماست. مثال ما از واقعیتش این آنقدر روشن نیست. بعضی وقت سؤال:
مان بگوید این مثال از ما ترسیده شویم که دست به سینه ایستاده، به قول شما عقل فطری بدیهیمواجه میگرفتیم وقتی با آدمی

 است. یک مکانیسم دفاعی است.

 نه این مثال خیلی خوب نیست. بابت رسوم و...  استاد:

 ها ...مرزش با فطری خیلی واضح نیست. آیا همه انسان سؤال:

گردد به عادتها و امثال این ها که به راحتی تغییر پذیر است، این بحث کامال جداست. شما نه مواردی را که برمی استاد:
کنید، هایی که وجود دارد. شما آن اصل را که نگاه میمثال بدن ما، این هماهنگیبروید در نظم ها مثل این مثالی که من زدم، مثل 

 کند. ش با بدنش احساس شگفتی میکنید به لحاظ مجموعه نیازهایاصل را بررسی می

 گیرد.مجموعه نیازهایش بر اساس بدنش شکل می سؤال:

 دهد، این جای شگفتی ندارد؟!یی که طبیعت به او میبله یعنی بدنش بر اساس مجموعه نیازها و بر اساس پاسخها استاد:

گویید، بدنش بر اساس مجموعه نیازها شکل نگرفته است. اگر این بود، خالق ... نیازهایش بر برعکس دارید می سؤال:
 اساس بدنش شکل گرفته است.
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یازهایش یا بدنش بیش از ن اشکالی ندارد، این دو متناسب است. یعنی نیامده نیازهایش بیش از بدنش باشد، استاد:
 باشد. 

آورد کردیم، محیط زیست مناسب با خودشان را به وجود مییک موجود یک پاست، ده چشم و شش پا خلق می سؤال:
 یا ....

 شد دیگر. گرفت، بالفاصله نابود میحاال اگر این محیط زیستی را که االن داریم، یک چنین موجودی شکل می استاد:

 هایت وضعیت ....نما بی سؤال:

 نه وضعیتی که ما االن در اینجا داریم. استاد:

 نهایت وضعیت طبیعی داریم.در کره زمین بی سؤال:

جودات و درست است؟! ما هرکجا را بررسی کردیم تاکنون دیدیم که اینطور است. یعنی این تناسب بین این مو استاد:
بینید که در قعر دریا وجود دارد ولی متناسب با همانجا شکل گرفته می ارکنند، مثال شما موحوداتی میآن محیطی که زندگی

 است. 

 به خاطر اینکه اگر تناسب نداشتند از بین رفتند.  سؤال:

 بینیم.باشد، ما االن داریم این نظم را می استاد:

نتیجه شما فرض کنید اسبها رفتند، در آمدند، از بین میه وجود میها در دریا بنظمش به همین است که اگر اسب سؤال:
 آمدند فقط آنجایی باقی ماندند ...در کل کره زمین به وجود می

ش حرف صلح و دوستی گرفت که چرا رسول الله آن وقتی که در مکه بود، همهیک بنده خدایی به من اشکال می استاد:
شیر، کذا اینها. من گفتم اگر من و تو عقل زد، آن وقتی که رفت مدینه گفت حکومت، شمو فقط بحث ایمان و این ها را می

زد اوال باید محدود داشته باشد، برای امت خودش و پنهان داریم، او عقل کل است. خیلی واضح است که اگر در مکه حرف می
ود نابود باشد و بعد آرام آرام آشکار کند و بعد که رفت در مدینه آن وقت.... بله خیلی روشن است که اسب اگر در دریا خلق ش

کنیم که از نظم شود. و همین نکته. این فضایی را که ما نگاه میشود و اگر چیزی که در دریاست در خشکی باشد نابود میمی
ساده عبور کرده، به یک نظم پیچیده است، ولو اینکه ممکن است در یک وسعت بیکران دیگری بگوییم این ناسازگار است با آن 

دارد. یک پاسخ این است که اگر، من یک بحثی را چون در فضای روایات و اینهاست، نظم جزئی مجموعه. این پاسخ دیگری 
شود. اگر یک بحث دیگر است، نظم جزئی قطعا اقتضای نظم کلی هم دارد. چون اگر نظم جزئی در نظم کلی نباشد، نابود می

بینید که این نظم باقی و برقرار است یعنی با کل میبرد. اگر ها همه جا حاکم باشد، این نظم محدود را از بین مینظمیبی
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کنید، که مثال این حیوان با این محیط زیست سازگار شده هماهنگ است. یعنی همان هماهنگی ای که شما در مزء مشاهده می
رد. شما فکر میمیرد، اگر ماهی بیفتد در خشکی میاست و این سازگاریها موجب بقا شده است، اگر  اسب بیفتد در دریا می

کنید این هماهنگی موجود در یک دریای بیکران قرار دارد. اگر آنجا ناهماهنگی با این مجموعه، )متخذ از روایت است( اصال 
توانید به نظم بیکران شود شما از یک نظم محدود میشد. پس معلوم میشد، باید این بسیار پیش از این نابود مینباید محقق می
شود از چندین کنیم. پس مییک هماهنگی کلی حاکم است که ما اینجا یک هماهنگی محدود را مشاهده میپی ببرید. یعنی 

کردنی نیست. مثل آن مثالهایی که زدیم، ثانیا توجه داشته باشید که ماجرا نگاه کرد. اوال نظم یک امر نفسی تحمیلبعد به این
کلِی کل جهان دارد. حاال اگر ما الیه ی عالم ماده را در نظر داریم،  های محدود، خبر از هماهنگیهای محدود، هماهنگینظم

الیه ی عالم ماده، اگر بقیه ی الیه ها را هم در نظر داریم، بقیه ی الیه ها را هم باید در نظر بگیریم. یعنی یک هماهنگی کلی باید 
 . و این هم یک نکته ی دیگر.شود ایجاد شود تا بخواهد باقی بماندباشد، و اال این هماهنگی اصال نمی

توانیم نظمی هم نمیحرف از بی توانیم حرفی بزنیم،اش کردیم، نمینکته ی دیگر این است که اگر ما کامال نظم را نسبی
، نظمی. درحالیکه عرض کردم این نکته ها را توجه کنید و آن برخورد عقل فطریتوانیم حرفی بزنیم و نه از بیبزنیم. نه از نظم می

کنیم. مثال مواردی رو برخورد خواستند بالیی بیاورند که ما اینگونه فکر میمثل اینکه سر بحث اصل اجتماع و ارتفاع نقیضین، می
های اصلی و اولیه ای نما هست، آنها شده مثالهایی برای ابطال اصل تناقض. نه! یک پایهکردیم، عرض کردم آنهایی که تناقض

کنیم، یک پایه هایی وجود دارد که خدشه بردار نیست. ما این ها را لیست کردیم لم و یقین داریم کار میدارد. چون ما بر اساس ع
داد، شما باید بگویید احتمال به عنوان بدیهیات. شما در برخورد با یک ساختمان ده طبقه، به هیچ وجه، اگر واقعا احتمالش را می

 پذیرد؟!پذیرد؟! این مسئله و این معنا را مید، هیچ نفسی میدارد در کرات دیگر، یک ساختمان ده طبقه باش

 ین ممکن است.انهایت باشد، پذیرد که جهان ماده بینهایت است ولی اگر جهان ماده بیخب نفس من نمی سؤال:

ین نهایت اقتضاء داریم قطعا یکی از اقتضاهایش اچطور ممکن است؟! انسان و عقلی در کار نباشد. وقتی بی استاد:
نهایت شما یک میمون را بگذارید جلوی یک دستگاه تایپ، به آن اصال یک قضیه ای هست، قضیه ی میمون بی است که ...

 تواند تایپ کند. نهایت زمان بدهید، در نهایت در یک زمان خیلی طوالنی، تک تک کلمات مثال شکسپیر را میبی

پذیرد؟! این قانون احتماالت را رها کنید، واقعا عقل فطری می یعنی واقعا اینطور است؟! من عرض کردم بحث استاد:
 ماند. اینقدر رمزها و کدها در آن قرار داده شده است. گویند که ساختمان ژن های انسان مثل یک کتاب صد صفحه ای میها می

 کروموزم هایش شبیه انسان است. %۸۶میمون هم  سؤال:

 رفته ای وجود داشته باشد، و بعد....خب اگر ممکن است یک میمون پیش استاد:

 واقعا همینطور است. سؤال:
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یچ باشد، هاشکالی ندارد. ممکن است مثل انسان در نظرش بگیرید، یک عقلی باید در قبل از آن باشد ولی اگر  استاد:
کتاب صورت بگیرد؟! عقل  شود یکنهایت زمان تکان دهید، میشما فرض کنید همین اینجا را پر از حروف الفبا کنید، این را بی

پذیرد که یک کتاب کنم؟! عقل فطری انسان میفطری را در نظر بگیرید. توجه کنید آن قانون احتماالت را من با چی دارم نفی می
 شود واقعا. صفحه ای از آن درست شود؟! نمی ۱۰۰

رسد به این حد، خب ما عقل فطری ایت مینهاین نمودار در بی گوییممفهوم حد را در ریاضیات نگاه کنید، ما می سؤال:
 پذیرد که برسد چرا، چون ...مان نمی

بحث  نه، آن حرف واقعا نادرست است، پارسال هم یکی از دوستان همینجا این بحث را مطرح کرد و این را استاد:
ه شنیدم فهمیدم که نه اینطور رسد، من توضیحات آن بنده خدا را کنهایت، به هم میکردیم، یعنی گفتند دو خط موازی در بی

 نهایتی واقعیت ندارد. رسد، چون اصال بینهایت به هم دیگر میگویید دربینیست، یعنی وقتی شما می

 در فلسفه اسالمی که واقعیت دارد سؤال:

 رسد؟! نهایت به هم میبینهایت واقعیت  دارد، دو خط موازی در بی واقعیت دارد، اگر استاد:

 رسند. به هم می نهایت وضعیتی است که دو خط موازیارد، بیدنهایت واقعیت اگر بی سؤال:

 شان از بین نرود. این معنا چطور ممکن است؟! ببینید با حفظ فاصله شان، موازی باشند و موازی بودن استاد:

اید که این ها درکی از مفهوم عدد ها را تصور کنید، فرض کنید یک قبیله را از آمازون آوردهشما مثال مثال مهره سؤال:
 بینند؟!ها نظم میندارند، آنها در این مهره

 توانیم درکش کنیم.ممکن است بگوییم یک نظمی هست ولی ما نمی استاد:

اسمشان را گذاشتیم نظم، برداشت کردیم، یعنی  روی این چیزهایی کهخواهم بگویم که ما این عددها را از می سؤال:
 اول مفهوم عدد نبوده، اول این ها بودند، ما مفهوم عدد را از روی این ها ساخته ایم. 

دانم که ما بهشان پی بردیم، اما اعداد که نفس دانم یعنی یک و دو و امثال این اعدادی که شکل گرفته، میمی استاد:
 هستند. روابط اعدا را که ما نساختیم. دو ضربدر دو را ما ساختیم؟!  االمری

 اینها حالت ذهنی هستند سؤال:

 اند.نه نه نه، بحث طبیعت نیست، اینها قوانین نفس االمری استاد:
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دیم، دگر راج کریا مثال به قول ایشان ده تایی بودن مبنای اعداد را که ما این نظم را از ده تایی بودنشان استخ سؤال:
 مبنایشان چیز دیگری بود، مثال اعشاری بود که این نظم را نداشتیم.

دانم، آن نظم دیگری که مبنا اعشاری باشه دست ماست یا دست نفس االمر است؟! یعنی شما هر مبنایی را می استاد:
 که ریختید، بر اساس آن مبنا، نظم های بعدی دست ماست؟!

. اما ما دد موجود در یک شی نگاه کنید و بر اساس هر یک مبنا یک نظمی را بچینیدیعنی شما ممکن است به جهات متع
 اینگونه است؟! چینیم یا نفس االمریامیداریم

 .بینیم با آن مبنا ....چینیم که بعد آن چیزی که میبر اساس چیزی که میبینیم، مبنایی در ذهنمان می سؤال:

دهد؟! طبیعت ظرفیت این را دارد که به ما بدهد دیگر. یمیا خود آن طبیعت دارد به ما چینیم دانم. مبنا را ما میمی استاد:
قوانین  م،. طبیعت ظرفیت این را دارد که ما از چند زاویه به آن نگاه کنیم. وقتی از هر زاویه ای به آن نگاه کنیبه این نکته توجه کنید

المری به ما ربطی ندارد! اینکه مثلث اینگونه اادیم. قواعد ریاضی نفس گیرد. نه اینکه ما آنها را شکل دخاص خودش شکل می
 کتشاف داریم نسبت به قواعد ریاضی.کنیم. ما حالت اها را کشف میباشد، مربع اینگونه باشد ربطی به ما ندارد، ما داریم این

 بیاییم در بحث دومی که شما داشتید. عقل فلسفی. چه نکته ای داشتید؟!

نهایت اقتضا وجود داشته باشد و اینها به همه ی اقتضائاتشان عمل نهایت ذره و بیم اگر تصور کنیم که بیگفت سؤال:
 ماند. کنند، یک سری اقتضائاتشان باقی می

خواهیم گوید تصادف نیست، آن بحث جداست، ما میدانم، بحث این است که ترجیِح ... یک وقت میمی استاد:
 همین را ابطال کنیم.

 مگر داروین تصادف نیست؟! ال:سؤ 

شد جور دیگری باشد و االن اینطور شده، بدون اینکه خواهیم تصادف و اتفاق و اینکه میاشکالی ندارد، ما می استاد:
توانست باشد و االن این مدل شده، باشد که ما مشکلی نداریم. اگر نه، بگوییم جهان ده مدل میاز اول این هدف باشد، اگر این

 حل بحث و گفتگو است.این م

 خواستم مطرح کنم، این به عنوان شبهه چهارم بود. تا اینجا ما مطلب سوم را تمام کردیم، من این چهار شبهه را می
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 صفات خداوند متعال
شویم، بحث صفات باری تعالی است. یعنی اثبات ذات مطلب چهارمی را که ما در الهیات بمعنی االخص وارد می

ها، مطلب چهارم، بحث صفات اثبات توحید ذات باری تعالی، بحث نقد و بررسی شبهات رایج در این حوزه باری تعالی، بعد
 .حق تعالی

 اقسام صفات خداوند متعال
یعنی  چند نکته در زیر مجگوعه این مطلب چهارم میخواهیم ارائه کنیم. مطلب اول، اقسام صفات باری تعالی است،

 رح است. معروف در حوزه صفات مطت مطرح کردند. سه تقسیمتقسیماتی که راجع به این صفا

 صفات ذات و فعل
گویند یا صفات ذاتی اند یا فعلی. صفات یک تقسیم، تقسیم صفات حق تعالی به صفات ذاتی و فعلی است. یعنی می

کند در اتصاف به این صفات، و برای انتزاع این صفت شما اگر ذاتیه عبارتست از آن صفاتی که خود ذات باری تعالی کفایت می
فعل مطرح  یگبل انتزاع و برداشت است.اما صفات فعلیه آن است که تا وقتیخود ذات حق تعالی را مطالعه کنید، این صفت قا

ات را ببینید، نشد، همیشه حق در مقایسه با فعل است که این صفت قابل انتزاع و برداشت و مطرح کردن است. مثال شما مثال حی
یا دیگر اصال ندارد. اصال الزم نیست هیچ با اش کنید، این نیازی به مقایسهصفت حیات را وقتی شما با باری تعالی بررسی می

ر دچیزی محقق شود. این حیات، امری است ذاتِی پروردگار، ذات پروردگار خودش در اینکه متصف به وین صفات باشد، 
کند. اما اگر شما صفت خالقیت را نگاه کنید، اگر این صفت را بررسی کنید، اینکه ما این صفت را درش بفهمیم کفایت می

وقتی قابل انتزاع است که شما حق را با یک مخلوق و خلق در نظر بگیرید، اگر حق را با یک مخلوق و خلق القیت آنصفت خ
گیرد و لذا صفات فعلی همیشه در مقام فعل گیرد. اینجا صفت رازقیت شکل میدر نظر بگیرید، اینجا صفت خالقیت شکل می

شود. نه اینکه ذات پروردگار به لحاظ ذاتش بدون ، فعل انجام شد محقق میآید. یعنی آن وقتی که خلقت انجام شدبه دست می
رحله ی ، یعنی فصل چهارم، از همین م۱۶۰مالحظه ی فعل قابلیت انتزاع داشته باشد. این متن را در کتاب بدایه، صفحه 

همان صدر این فصل یعنی صفحه ورده. در زند همین تقسیم را آدوازدهم. فصل چهارم راجع به صفات باری تعالی که حرف می
تقسیم ثانویه،  ، بیان ایشان این است: تنقسم الصفات الواجبیه بالقسمة اولیه، ما یک دسته تقسیم اولیه داریم و یک دسته۱۶۰

دهید که دهید و بعد هر یک از آن قسم ها را باز تقسیمهای دیگر انجام میگاهی از اوقات شما اول یک تقسیم انجام می
 گیرد. شود تقسیم های ثانویه. ولی تقسیم اولیه یعنی همان است که در وهله اول این تقسیم صورت میمیاین

تنقسم الصفات الواجبیه، صفاتی که در حق سبحانه و تعالی هست، بالقسمة اولیه، به دو قسم، الی ما تکفی، این قسم 
کند در ثبوتشان، ذات متعالیه. در مقام اثبات و به که کفایت میاول، الي ما تکفي في ثبوته الذات المتعالیه، به آن صفاتی را 
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آوریم. به لحاظ مقام واقع و ثبوت اگر چنین صفتی خواهیم بفهمیم، خود ذات را مطالعه کنیم، به دست میلحاظ ذهنی اگر می
 خواهد باشد، خود ذات کافی است.می

ظر بگیریم. که ما امر خارجی را، یعنی فعل و خلقت را در ن من غیر حاجة الي فرض امر خارج، بدون اینکه نیازی باشد
 .گویند صفت ذاتیهکه حیاته تعالي و علمه بنفسه، اینکه به خودش عالم است، اینکه حی است. وتسمي الصفة الذاتیه، به این می

ه آن صفاتی که اتصاف شود باما قسم دوم، و ما ال یتم االتصاف به اال مع فرض امر خارج من الذات، یعنی تقسیم می
گیرد مگر با فرض امری که خارج از ذات پروردگار، یعنی بحث ذات پروردگار به این صفت کامل و تام نیست، یعنی صورت نمی

شود. کالخلق و الرزق و االحیاء و تسمی الصفة فعل و خلقت. اگر فعل و خلقت را مالحظه کنید، االن یک صفتی انتزاع می
گوییم احیا، محیی، او زنده کننده را بخواهید در نظر بگیرید، خداوند وقتی اشیا حی را ایجاد کرد، االن میالفعلي، بحث احیا 

 است، یا فرض کنید اماِت، این ها همه جزو صفات فعلیه خداوند متعال است.

ت فعلیه ا همان صفادانند، این رفرمایند امر خارج من الذات، به خاطر این که صفات را عین ذات میعالمه می سؤال:
 دانند؟!می

 صفاتی که عین ذات است فقط صفات ذاتیه است.صفات فعلیه هین ذات نیست.  استاد:

 شد؟ما مثال اعراض هم داشتیم برای خدا، آن موقع امر خارج از ذات اعراض و صفات فعلیه با هم شامل می اگر سؤال:

کند نه عین ذات. ر را مثل عرض برای خدا تلقی میلم پروردگاشود. ما در بحث علم که برسیم در مشاء، عمی استاد:
الله در بحث گیرد که ان شاءگیرد، نه ذات، یک چیز بین بین میگیرد. نه جزو فعل و خلقت میولی جزو فعل و خلقت هم نمی

 ی تعالی مطرح شده. از تقسیم هایی است که راجع به صفات بار شود. این یکیعلم بهش خواهیم رسید.پس این قسم دوم می

 صفات ثبوتی و سلبی
یک تقسیم دیگری که مطرح شده این است که صفات یا ثبوتی است یا سلبی. یعنی یا یک کمالی را برای حق تعالی ثابت 

گویند صفات سلبیه. شود. اینها را میشود صفات ثبوتیه، یا اینکه یک چیزی دارد از حق تعالی سلب میکند، که اینها میمی
تها بر اساس مبانی فلسفی، به دلیل اینکه هیچ کنالی قابلیت سلب از پروردگار ندارد و او شامل همه کماالت است، این نشان من

کنیم، مثال جسمیت دهد که صفات سلبیه، در واقع سلب نواقص و امور عدمی است. یعنی اگر ما چیزی را از حق سلب میمی
کمال بما هو کمال  ین است که جسمیت یک مرحله نقصان است. یعنی فی حد نفسه، اگرکنند، این به دلیل ارا از خدا سلب می

کنیم در واقع سلب سلب است. مثال ما عج  داشت. اگر ما چیزهایی را از خداوند متعال سلب میبود، قطعا خداوند متعال می
ست. اگر دقت کنیم، عجز خودش یک صفت گوییم خداوند عاجز نیست، این جزو صفات سلبیه اکنیم، میرا از خدا سلب می

گردد. گردد؟! به ایجاب برمیکنید سلب را. یعنی محتوا به چه برمیآیید سلب میایجابی نیست، یک صفت صلبی است، شما می
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 گوید: تنقسم الصفة الي ثبوتیة، صفات باری تعالی یا ثبوتی است، مثل عالم و قادر،، آنجایی که سطر سوم، می۱۶۱در صفحه 
کند. کالعالم و القادر. و یا حی یا هر اسم دیگری که حالت ایجابی و ثبوتی دارد و یک کمالی را برای حق تعالی ثابت می

کند، لکنك عرفت آنفا. سلبیة،قسم دوم از صفات سلبیه است، صفات سلبیه چطور است؟! تفید معنا سلبیه. معنای نفیی افاده می
سلب کمال من الکماالت منه تعالي، از بحثهای سابق که او صرف الوجود است، یا از یک الکن شما شناختی که، أنه الیجوز 

گوید واجب الوجود، واجد من جمیع الجهات و همه کماالت را باید داشته باشد، همین بحثی که اخیرا بحثی که داریم که می
 خواندیم، او صرف الوجود است و همه ی کماالت را باید داشته باشد.

ماالت رفت عانفا أنه الیجوز سلب کمال من الکماالت منه تعالي لکونه مبداء کل کمال، چون او مبدا کل کلکنك ع
کند بر سلب نقص و است، فصفاته السلبیه ما دل علي سلب النقص و الحاجة، و صفات سلبیه آنهایی هستش که داللت می

کنند بر سلب نهایی هستند که داللت میکه سلبی باشد، آگردد به خداوند. صفات خداوند حاجت، فصفاته السلبیه، ه برمی
گوییم کمن لیس بجاهل، کسی که جاهل نیست. در اینجا سلب یک نقص است و من لیس بعاجز، نقص و حاجت، مثال می

د نقص خدا کسی است که عاجز نیست، و ما لیس بجوهر، و لما کان نقص و الحاجه فی معنا سلب الکمال، از آنجایی که خو
یجاب او حاجت، در معنای سلب کمال است، کانت الصفة السلبیة المفیدة لسلب النفس، راجعة الي سلب سلب الکمال و هو 

یس لالکمال، چون صفت سلبیه ای که مفید سلب نفس است برمیگردد به سلب سلِب کمال، یعنی چه؟! ایجاب کمال. فمعنا 
کنیم سلب علم را و معنایش ایجاب العلم جاهل نیست، یعنی سلب میگوییم خداوند بجاهٍل سلب سلب العلم، وقتی ما می

م در است. پس تقسیم دیگری که راجع به صفات است، این است که صفات یا ایجابی و ثبوتی است یا سلبی و صفات سلبی ه
 گردد به صفات ایجابی.نهایت برمی

 .ا گذشته، ان شاء الله برای جلسه ی بعدحاال یک تقسیم سومی هم باقی مانده و بقیه بحث ها که چون وقت م
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 بیست_و_ششم_#جلسه

 بسم الله الرحمن الرحیم

 الحمدلله رب العالمین و صل الله علی محمد و آله الطاهرین

 مروری بر جلسه قبل

جع به ما در بحث های الهیات بمعنی االخص از منظر مباحث فلسفی، رسیده بودیم به مطلب چهارم و مطلب چهارم را
ه راجع به صفات واجب تعالی است. چند نکته را عرض کردیم در ذیل این مطلب ارائه خواهیم کرد، نکته اول تقسیماتی است ک

علی، صفات واجب تعالی مطرح شده. یک تقسیم، تقسیم صفات به ذاتی و فعلی بود که عرض کردیم، البته راجع به صفات ف
تر حکمت ای متعارفی که در کالم هست، در فلسفه هست و بعد در مباحث راقیهاهتری وجود دارد، یعنی نگهای افزودهدقت

ح دادیم، صفات متعالیه هست. مثال به حسب بحث هایی که در بدایه و نهایه آمده و در خیلی از کتابها مطرح شده و ما هم توضی
کنیم. ولی صفات فعلی در ت یک صفت میکنیم، برداشفعلی عبارتست از آن صفاتی که ما وقتی خدا را با فعل او مقایسه می

گیری افعال نگاه متعالی در فضای حکمت متعالی و در بحث های عرفانی، عبارتست از آن مجموعه صفاتی که منشا شکل
، و بعد ها در ذات حضرت حق داریمکنند، ما مجموعه هایی از صفات و ویژگیشوند. یعنی به لحاظ آن بحثی که مطرح میمی

کند. و باسمائك التي مألت ارکان کل شيء، یعنی نظام هستی به حسب بسط یافتگی کماالت آید بسط پیدا میمی همین صفات
شود. که اگر دقت کنیم، شود. صفات فعلی در نگاه آنها به این بسط یافتن کماالت و اسماء حضرت حق گفته میحق ایجاد می

 ها.علاین از جهتی حالت فاعلی دارد نسبت به مخلوقین و ف

خوانیم که صفات فعلی یک حالت انتزاعی بین این است، یعنی بر خالف آنچه را که ما در مباحث کالمی و فلسفی می
شود، لذا بعد از اینکه طرفین محقق شدن، حق تعالی داشتیم، مخلوق هم داشتیم، از مقایسه ی اسن دوتا یک صفتی انتزاع می

گویند صفات و فضاهای فلسفی متعارف که عرض کردیم، به آن می های کالمیمخلوق معموال هم به صفات فعلیه در فضا
داند. انتزاعیه. متقوم طرفین، لذا می.گویند دو طرف دارد، غیر از برداشتی است که صفات فعلیه را جزو اضافه ی اشراقی می

دهد. این یک تبیین از صفات فعلی یهای اشراقی که اشیا را سامان مها و نسبتیعنی صفات فعلیه عبارتست از نفس اضافه
است، بیشتر در فضاهای عرفان مطرح است،خیلی هم بیان جالب و زیبایی است. آنچه که اینجاها مطرح است، بیشتر حالت 
انتزاعی دارد یعنی حق تعالی خلقتی را پیاده کرده، شما از نسبت حق تعالی و یک مخلوق، صفت عالمیت و امثال اینها را انتزاع 

کنید. باز نکته های دیگری هم اینجا هست، حاال اگر ما به تناسب برسیم. تمام صفات فعلیه، همه ریشه در ذات دارد. صفات می
شود فعلیه را هرطور معنا کنید، باالخره ذات با مجموعه کماالتش سرمنشا همه این صفات است. لذا تمام صفات فعلیه، می

ها ه هنوز بروزات خارجی پیدا نکرده یا در مقایسه با فعل به دست نیامده. همه اینصفات ذاتیه تلقی شود. یعنی آن وقتی ک
تواند صفات ذاتی تلقی شود. بله اگر مثال بزنیم، همین بحث محیی و احیا که ایشان جزو صفات فعلیه به حساب آورد، خب می
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این صفت را از منظری که ذات دارای چنین  اصل محیی بودن، و اصل احیاگری ریشه در ذات پروردگار دارد. یعنی اگر شما
شود جزو صفات ذاتیه. به تعریفی که ما تز صفات فعلی دادیم، بله، اگر خداوند یک احیایی کند ظرفیتی هست، نگاه کنید، می

س آن تعریف و بعد خدا را با آن شیی که احیا شده مقایسه کنیم، اینجا صفت انتزاعی و نسبی احیا استخراج خواهد شد. یا بر اسا
گوییم صفت فعلی احیا. لذا تمام دیگری که از صفات فعلیه کردیم، خود بسط قابلیت احیای حق در خارج از ذات او، این را می

گردد و صفت قیوم صفات فعلیه از یک جهتی، در بحث های فلسفی هم مطرح کردند که تمام صفات فعلیه به صفت قیوم برمی
قیوم یعنی برپا دارنده ی غیر خود، یعنی چیزی که قائم به خود هست، یعنی به خودی خود موجودیت  ریشه در ذات پروردگار دارد.

گیرد. همه شود. این یک معنای عام است. رزق، احیا، اماته و خلقت و... را هم میدارد و موجب قیام و برپایی اشیا دیگر می
شود. یعنی ذات همه این کماالت را در قیوم بالذات منتقل می صفاتی را که به عنوان فعل مطرح کردیم، از طریق همین صفت

 درون خودش دارد. و اقتضائات مباحث فلسفی هم همین است. این یک تقسیم راجع به صفات بود

تعال، میک تقسیم دیگر را که مطرح کردیم که صفات یا ثبوتی است یا سلبی و گفتیم صفات سلبی هم در باب خداوند 
کند. غیر از خداوند متعاد باشد چون نقص واقعی درش وجود دارد، خب هم صفات ثبوتی دارد و هم جوع میبه صفات ثبوتی ر

لق نمیتواند صفات سلبی دارد. ما هم صفات ثبوتی داریم و هم صفات سلبی  حقیقی داریم. اما خداوند متعال به دلیل کمال مط
گردد به صفات ثبوتی یا همان خدا، سلب سلب است یعنی برمیصفات سلبی حقیقی داشته باشد و منظور از صفات سلبی در 

 ایجابی.

 صفات حقیقی محض یا حقیقی ذات اضافه
گویم به دلیل اینکه با اصطالحات آشنا شوید تقسیم دیگری که راجع به صفات حضرت حق هست، من این ها را می

ی که در باب صفات مطرح است و در مباحث کالمی و تان به این اصطالحات خورده باشد. یکی از تقسیماتالجمله و گوشفی
گویند حقیقی محض است، یا صفات حقیقی فلسفی هم مطرح است، این تقسیم است؛ صفات یا حقیقی است که به آن می

دهم. حقیقی ذات اضافه، ذات یعنی دارای، حقیقِی دارای اضافه است، ذات اضافی هست، یعنی حقیقی اضافی، که توضیح می
 شود. اضافی است یا حقیقی محض است. پس صفات پروردگار سه قسم می حقیقی

تواند اینها را از هم تمییز دهد. ما شود و لذا انسان خوب نمیدر تبیین این سه قسم، اغلب مالکهای روشنی داده نگی
هم  تواند این صفات را ازرسد به نحو واضح میکردیم، این مالکی را که به نظر مییهایی که مطرح مبارها در همین بحث

 کردیم.تفکیک کند مطرح می

شان محتاج به غیر از ذات شان و نه در تحققصفات حقیقی محض، عبارتست از آن صفاتی را که نه در هویت معنایی
صفات  دانید که این تقسیمات فقط راجع به صفات پروردگار نیست، در ما هم قابل جریان است. مثال آنپروردگار نیستند. می

ذاتی و صفات فعلی که مطرح کردیم، راجع به ما هم قابل جریان است. ما هم یک سری صفات ذاتی داریم و یک سری صفات 
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کنیم. این فعلی داریم. آن تقسیم صفات ثبوتی و سلبی راجع به همگان قابل پیاده شدن است، راجع به حق هم داریم پیاده می
ست. صفات حقیقی عبارتست از صفاتی که نه به لحاظ محتوای درونی خود این صفت گوییم هم همینطور اصفاتی هم که می

محتاج به مالحظه ی غیر است و نه به لحاظ تحقق. مثل چی؟! مثل صفت حیات. صفت حیات جزو صفات حقیقی محض 
درونی کاری با غیر  است. چرا حقیقی است؟! چون شما اگر صفت حیات را مورد بررسی قرار دهید، حیات نه به لحاظ محتوای

تر خواهد شد. دارد، زنده بودن، حیات، اصال به لحاظ محتوایی هم اشاره ای به غیر ندارد. وقتی مقایسه کنیم با قسم دوم واضح
شود جزو صفات حقیقی محض. یا مثال و هم به لحاظ تحقق نیازی به غیر ندارد، همان ذات پروردگار کافی است. این می

کنیم، بحث وجوب وجود نه به لحاظ درون مفهومی، مسئله ی غیر نهفته شده است، نه داریم مطرح می صفت وجوب وجود که
گوییم حقیقی به لحاظ تحققی محتاج به غیر باری تعالی است. فقط ذات پروردگار برای این اتصاف کافی است. این ها را می

 محض. 

را  صفات حقیقی اضافی یا حقیقیه ی ذات اضافه، این ها چه هستند؟! اینجایش خیلی دقیق است و اغلب این مالک
کنند. ببینید صفات حقیقی ذات اضافه عبارتست از آن صفاتی که به لحاظ ساختار درون مفهومی، متوقف بر توجه به توجه نمی

. حقیقی یعنی از یک جهت حقیقی است، از یک جهت اضافی است غیر است، گرچه در تحقق، متوقف بر تحقق غیر نیست.
ود است به لحاظ فضای تحقق، یعنی خود خداوند متعال باشد کافی است برای تحققش، نیازی به تحقق غیر نیست. ولی خ

آن مسئله ی معلوم  به اشیا. این را توجه داشته باشید. اصال صفت علم درمحتوا اشاره ای به غیر دارد. این مثل صفت علم، علم
 نهفته شده است. خیلی چیز جالبی است و عرفا هم خیلی در جاهای خاص خودش از آن استفاده کردند. 

معناست. یعنی صفت قدرت، ببینید قدرت خالِی خالی بدون مالحظه ی طرفی که قدرت به آن تعلق بگیرد، اصال بی
قق طرف دیگر ندارد. مثال خداوند متعال در ازل علم به ش نیاز به تحش وابسته است به مالحظه متعلق. بله تحققهویت معنایی

به چیزی حتما باید  اشیا دارد. االن فرض کنید که ما به بسیاری از اموری که هنوز اتفاق نیفتاده علم داریم. در هویت علم، تعلق
د الزم در این که این صفت شکل بگیرمطرح شود. شما بگویید علم، خب علم به چی؟! حتما باید بگویید علم به چه چیزی! 

صفات حقیقی ذات اضافه یا صفات حقیقی اضافی. از چه جهت حقیقی است؟ گوییم نیست آن جیز محقق باشد، این ها را می
افی است. به به لحاظ تحقق، به لحاظ تحقق همان ذات پروردگار کافی است. یا فرض کنید اگر عالم منظور ما باشیم، ذات ما ک

ق هویت معناییاظ اضافی است؟ به لحاظ هویت و ساختار مفهومی این صفتچه لح ش شکل . اصال این صفت بدون متعل 
 طور نیست، ولی مسئله علم و قدرت اینطور است.گیرد. برخالف حیات. حیات ایننمی

 شود؟استاد! تا معلوم متحقق نشده چطور علم محقق می سؤال:

ی این معنا را مطرح کردند، من خواستم با مثال مطرح کنم. مثل اینکه خداوند در های فلسفخب مثال در بحث استاد:
اند ها گفتهتواند باشد؟ مثال بعضیازل علم به مخلوقات دارد، پیش از اینکه خلقت باشد. حاال خیلی بحث کردند که چطور می
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شود. ولی س موجب علم به اشیا دیگر میهایی که در درون خودش هست. یعنی علم به نفاز طریق علم به مجموعه ظرفیت
کند. کند مثل این است که همه اشیا تا ازل را دار  تماشا میهنوز اشیا دیگری محقق نشده اند. یعنی همین که خودش را نگاه می

م یک بحث دیگری. مثال فرض کنید که ما نقشه ی یک ساختمانی را کشیدیم ولی هنوز اجرایش نکردیم. بیشتر در فضای عل
شود تا علم انفعالی. علمط که بعد از فعالیت است و تحقق شیء. گرچه در بحث علم انفعالی تر این معنا محقق میفعلی واضح

هم هویت خود علم به اینکه شیی که متعلق به آن است در خارج محقق باشد، وابسته نیست. آن متعلق باید به گونه ای در خود 
 داشته باشد. ای بروزآن شیء عالم به یک گونه

رسیم ان شاء الله. که گوید علم ارتسامی که میکند، میمی مثل اینکه نقشه اش آنجا باشد، مثل فضایی که مشا ترسیم
ست، نقشه کل عالم در پیشگاه حضرت حق حاضر است و چیزهایی از این دست. در روایات ما هم که الی ماشاءالله این ه

ت علم، در درون آن وقتی که هیچ معلومی نیست، آن وقت او عالم است. یعنی منظور این که هویمثال عالٌم إذ ال معلوم، خداوند 
گوییم صفات حقیقی اضافی یا حقیقی خودش وابستگی به معلوم را دارد  ولی در تحقق الزم نیست غیری باشد، این ها را می

 ذات اضافه.

 شان نیست؟! همین که خدا به آنها علم دارد، خلق سؤال:

 نه. استاد:

 کند؟کنیم، خدا هم همین گونه خلق میکنیم خلقش میچیزی فکر می شبیه اینکه ما وقتی به یک سؤال:

طرح  میرسیم به این بحث چون شیخ اشراق یک بحثی در این زمینه دارد، اشکاالت صدرا در این بحث را هم استاد:
جاد دارد، که  علم داوند متعال چندجور علم دارد. یک علِم در حین ایخخواهیم کرد ان شاء الله. وقتی به مسئله ی علم رسیدیم،

ه تبعات بهمان ایجاد او هست. ولی پیش از این مرحله هم علم دارد. یعنی خداوند متعال به لحاظ ذات خودش هم عالم است 
م یک نوع علم حضوری گیری اشیا هکلششود که در دل خود ذات خودش. همین علم چه بسا موجب به شکل گیری اشیا می

 افتد ولی پیش از آن هم این علم هست.دیگری اتفاق می

 پیش منظورتان چه زمانی است؟! سؤال:

 قبل از خلقت. توجه کنید که بحث زمانی نیست. استاد:

 قبل از خلقت داریم؟! مگر مخلوقات ازلی نیستند؟!  سؤال:

خواهیم بگوییم که آیا حق تعالی علم او به مخلوقین انی. یعنی مینه ازلی به لحاظ رتبه. منظور از قبل نه قبل زم استاد:
فقط به واسطه این است که این مخلوقین تفصیل یافته هستند؟! اینطور بهشان علم دارد یا به لحاظ مرحله ی ذات هم به آنها علم 

افی محض چیست؟! اضافی شود حقیقی ذات اضافه. اضدارد. پیش از اینکه بحث خلقت و مخلوقین مطرح باشد. این می
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محض آن است که هم به لحاظ محتوای درونی مالحظه ی غیر وجود دارد، هم به لحاظ محتوای درون مفهومی این صفت، 
مالحظه ی غیر وجود دارد، هم به لحاظ تحقق هم باید غیری محقق باشد تا این محقق شود. بر  اساس تقسیمی که ما راجع به 

ای که در کالم و فلسفه متعارف وجود دارد، همین که شود بر صفات فعلی. با تلقیاین تطبیق میصفات ذاتی و فعلی کردیم، 
 خواندیم.

گویید هم محیی دارید و هم چیزی یعنی مثال صفت خالقیت، عالمیت، احیا، به معنای صفت فعلی، شما وقتی احیا می
حاظ تحققی باید یک خدایی باشد، یک شیی که حیات پیدا به ل شود. هم به لحاظ محتوایی یک غیری دارد، و همکه احیا می

ای کند بر صفات فعلیه بر اساس تلقیکرده است، باشد تا ما بگوییم خداوند محیی است. لذا صفات اضافی محض تطبیق می
گوییم اینها را می شود.ای که ما خواندیم، صفات فعلیه بعد از تحقق فعل هست که انتزاع میکه ما خواندیم. یعنی بر اساس تلقی

ده بدایه، در همین مرحله دوازدهم، همین بحثی که داشتیم، این تقسیم مطرح ش ۱۶۱صفات اضافی محض. در همین صفحه 
فات سلبیه ، همان عبارتی که در خصوص ص۱۶۱ولی خیلی تبیین محتوایی نشده است. مثال عبارتش را نگاه بفرمایید، در صفحه 

 ور است. البته اینجا بحث صفات ثبوتی ... یعنی جزو تقسیمات ثانویه است.تمام کردیم، بیانشان اینط

ي حقیقیة المحض ثم الصفاة الثبوتیه تنقسم الي حقیقیة کالعالم، و اضافیة کالقادریة و العالمیة و تنقسم الحقیقیه، ال
 کالحّي و حقیقیة ذات اضافه کالعالم بالغیر.

گوید اضافی. حقیقی آن است که  خود ذات کفاف گوید حقیقی یا مییا میشود. در مجموع این سه قسم استخراج می
کند بر ذاتی، اضافی کند برای به دست آمدنش. اضافی آن است که باید غیری تحقق داشته باشد، یعنی حقیقی تطبیق میمی

ی ذات اضافه هست. توضیح قیقی را دو قسم کرده، گفته حقیقی یا حقیقی محض است یا حقیقحکند بر فعلی. بعد تطبیق می
قی اضافی را نداده ولی باید از کلماتش استخراج کرد. مثال حقیقی محض را مثال به حّی، حیات زد. حقیقی ذات اضافه یا حقی

حث هست. یعنی به علم به غیر مثال زد. اصال در محتوای مسئله ی علم، تعلق به غیر نهفته شده است. حاال مالحظاتی در این ب
ق  اریم بحث عالم به غیر را بیاوریم. حتی عالم به ذات هم، به ذات خودش هم مطرح کنیم، اصال هویت علمنیازی ند متعل 

خواهد، ولو متعلقش ذات خودش باشد. یعنی محتوا و هویت علم یک هویتی است که باید متعلق داشته باشد. یعنی علم به می
د آن علم از حیث ر است. ممکن است علم به یک چیز مبهم باشد ولی خوش همینطومعنی مبهم معنا ندارد. علم به چی؟! همه
قش باید واضح و روشن باشد و بی معناست نفس علم بماهو علم. قدرت هم همینجور است. این نکته اولی است که ما متعل 

 ای که اینجا هست.اری تعالی مطرح کنیم، تقسیمات چندگانهخواستیم راجع به صفات بمی

 ات ذاتیاثبات صف

شود، اثبات صفات ذاتی است. اثبات صفات فعلی متوقف بر رویت افعال و خلقت نکته دومی که در اینجا مطرح می
توانیم صفات فعلیه را اثبات کنیم. اما بینیم، میاست، به حسب تلقی که شده، و به آن کار نداریم. یعنی ما وقتی مخلوقین را می



531 
 

گوییم که خداوند متعال، فرض کنید که حیات دارد، علم و شود!؟ یعنی ما از کجا میمی صفات ذاتی پروردگار چگونه اثبات
شود ارائه شود، یک جور خیلی صراحتا در کلمات عالمه زنید؟! دو جور استدالل میقدرت دارد؟! از کجا این حرف را می

ان اولی که عالمه طباطبایی به نحو رسمی در های دیگر مطرح شده. من آن بیطباطبایی در بدایه آمده، یک جور در ذیل بحث
 بدایه آورده است را عرض کنم. 

 استدالل نخست
این است  استداللی را که برای اثبات صفات ذاتی و حقیقی پروردگار مطرح شده، متشکل از دو مرحله است. مرحله اول

ا سوی است. متوحید استفاده شده. او مبدا کل  که واجب تعالی علت کل کماالت ما سوی است. این از کجا اثبات شد؟! از ادله
 بینیم، نشئت گرفته از حق سبحانه و تعالی واجب الوجود هست. پس این مرحله ی اول.یعنی هرچه که ما در ماسوی می

علیت  مرحله دوم استفاده از یک قاعده فلسفی است. قاعده فلسفی در حوزه علیت. و آن قاعده ی فلسفی در حوزه ی
آورد، باید آن حقیقت را در خود داشته باشد ین است که معطی شیء، فاقد شیء نیست. اگر چیزی، چیزی را پدید میچیست؟! ا

 تواند فاقد شیء باشد. این مرحله دوم.. معطی شیء نمیکه اعطا کند

گیریم این است که واجب الوجود که معطی همه کماالت در ماسوی ضمیمه شدن این دو مرحله می نتیجه ای که ما از
ست، ذات او ااست، تمام این کماالت را باید دارا باشد. به لحاظ ذاتش، چون ذاتش مبدا ما سوی است. اگر ذاتش مبدا ماسوی 

های هم فلسفی و هم مباحث کالمی، برای اثبات علم پروردگار، همین بحث باید همه ی این کماالت داشته باشد. و لذا در
ای که در مخلوقین هست. مثال علمی که در انسانها هست. خب علمی که در کنند به کماالت علمیفرض کنید که تمسک می

گر قدرت هست، اگر در جاهای دیانسانها هست، طبیعتا از ناحیه مبدا افاضه شده پس خود خداوند متعال باید علم داشته باشد. 
ا که در در آنجا باید قدرت باشد، اگر در جاهای دیگر رحمت هست باید در آنجا رحمت باشد. و همینجور همه صفات دیگر ر

 مخلوقین هست، باید در خالق، یعنی در واجب الوجود، موجود باشد. 

تواند مفید باشد. یکی اینکه دو مالحظه ی کوچک می منتها دو مالحظه کوچک باید در اینجا داشته باشیم که بعدها این
ه وقتی واقعیت داشتن هر کمالی در حضرت حق، به تناسب با مقام ذات حق باید صورت بگیرد. این اصال در بحث همان قاعد

ین بحث گوییم که علت وقتی معطی یک شیء است، باید آن شیء را در درون خودش داشته باشد، نباید یک گمان ساده از امی
تواند فاقد شیء باشد، ریشه دانید این قاعده معطی شیء نمیکنیم. مثال یک وقتی یک جایی این بحث سنخیت و اینها بود، می

گوییم چون اگر معطی شی فاقدش باشد، اگر سنخیت همان قاعده ی سنخیت است. یعنی اگر کسی بگوید جرا سنخیت، می
یعنی  تواند ایجاد کند. اگر دارا باشد، همان سنخیت ایجاد خواهد شد،او باشد یعنی نمینباشد، یعنی فاقد او باشد و اگر فاقد 

 همانی که شما در اینجا دارید، در آنجا هم دارید.
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لو کباب مثال یک کسی در دل یک بحث گفت که یعنی مثال خداوند متعال به ما چلوکباب داده، یعنی در ذات خداوند چ
نشینیم، خب این معنایش چیست؟! یعنی چلوکباب را به ما داده؟! یا مثال فرض کنید سر یک سفره میبوده؟! آنجا که مثال این 

کنیم شود. وقتی دقت میای که زده میمثال این سفره در جیب بابا بوده که آمده و در این صحنه آمده؟! و امثال این مثالهای عرفی
رود به شکل پول ید، باید در جیب بابا باشد، ولی وقتی در جیب بابا میبینگوییم بله. اتفاقا همین سفره ای که شما میمی

 یک مجموعه ای از امور اینجا هست.  آید. یک بخشش هنر مادر هست، یعنیدرمی

کنید که باالخره کنید مالحظه میالبته این مثال عرفی است چون علیت حقیقی با اینها نیست ولی همینجا هم دقت می
نشسته است، یک مجموعه اموری هست که یک بخشش، هنر است، اگر خوب دقت کنید یک بخشش این که سر سفره 

گردد به کشاورزها، یک بخشش به علل طبیعی، یک بخشش تا.... بله همه باید باشد ولی به تناسب خودش. یعنی آنچه را برمی
کبابی که ن اعطا صورت بگیرد. بله خمین چلوکه شما در اینجا دارید باید به تناسب وضعیت علت در علت موجود باشد تا ای

بدا اوست و از آنجا االن خداوند متعال به ما داده،این باید به گونه ای تحلیل شود تا در نهایت به ذات پروردگار برگردد. چون م
کند و ل پیدا مینجور تفصیکند تا االن ایهای متعدد پیدا میژگیخواهد، اینقدر ویآید. برای اینکه بیاید آنقدر واسطه میدارد می

 شود. اینطور می

گوییم کماالت باید در آنجا باشد، باید به تناسب ذات پروردگار باشد. مثال یکی از پس یک نکته این است که اگر ما می
دهد و خودش فی حد های بعدی ما را پوشش میهایی که یک مقدار از بحثها بحثهای ذات پروردگار، چیست؟! اینویژگی

توان گفت نامحدود است، نفسه دقیق است. مثال پروردگار متعال، بسیط است، محض و صرف است، اطالقی است. مثال می
شوند. یعنی در یک فرایند تنزلی به این سبک در شان به کماالت مطلق تبدیل میروند، همهمطلق است. وقتی کماالت آنجا می

شود. یعنی اینجور نیست که یک بخشی بدیل به حالت اطالقی میتحت پروردگار برید در ساآیند. هر کمالی را که شما میمی
هم  از ذات پروردگار این صفت را داشته باشد و یک بخش دیگر یک صفت دیگر. نه! چون آن یک حقیقت بسیط است. در ما

شود، و همه این ها دارد مطرح میشود . االن مثال نگاه کنید، این همه حرفها دارد زده می. یک چیز مهمی استهمینطور است
زند. بعضی ها هم خیلی پرحرفند و ما در اینجا اقتضاء درس این است که دانید که انسان در روز خیلی حرف میو خب می
 زنیم ولی بعضی ها را که بگذارید، ممکن است همه روز به اندازه سه چهارتا کتاب حرف بزنند. حرف می

بینید که همخ به نحو جملی موجود است. نه به نحو این همه حرف، این همه مطلب، شما در یک صعقی از نفس می
توانید پیاده کنید ولی االن کأن هیچ جیز برای شما حاضر نیست. در حالی که همه ها را میتفصیل یافته! االن مثال خیلی از بحث

ما یکی است، چجور ذات شما نزد شما حاضر است؟! همه آنها نزد شما حاضر در شما هست. به یک نحو بسیط. کأن با ذات ش
های شما پیش شما حاضر است ولی یک حالت اطالقی به معنای سرتاسری نفس شما دارد. هیچ تفصیلی است. تمام آن داشته

شود و کلمات و افعال از میشود، وقتی تنزل حاصل شد این ها از همدیگر بوجود ندارد. مرحله به مرحله این تنزل حاصل می
. وقتی همه جیز به کند. در حضرت حق سبحانه و تعالی هم همین استمختلف و بروزات متعدد و امثال اینها سامان پیدا می
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شود، که آن نقطه واحد هم بسیط است، نه تکه تکه باشد، که اصال تکه تکه بودن بر اساس مبانی یک نقطه واحد دارد منجر می
 شود به کماالت اطالقی.ود این ها معنی ندارد، همه اینها تبدیل میاصالت وج

برند، به نام های بعدی یک نکته ای را برداشت کنیم، یک اصطالحی را فالسفه به کار میباز همینجا بخواهیم برای بحث
داریم و یک کمال  شود. یک ذاتمی رود آنجا اطالقیتراکب کماالت است. یعنی پشت به پشت هم. وقتی یک کمالی می

شود. یعنی کأن این بحث تراکب، یعنی پشت به پشت رود، باز آن کمال هم اطالقی میاطالقی. یک کمال دیگر وقتی آنجا می
شود. این سود و از همدیگر تفکیک میشوند. و در یک فضای اطالقی و بسیط. بعدا این فضاها باز میهم، بر هم دیگر سوار می

کنیم، متناسب با ذات د. پس بنابراین ما اگر به وسیله ی این دو مرحله اثبات کماالت برای حق تعالی میافتسبکی اتفاق می
 ضعیت و موقعیت.کنیم. متناسب با آن وپروردگار است که این کماالت را برای او ثابت می

 خواص اشیا مثل شوری و شیرینی، این ها را چطور باید تبیین کرد؟ سؤال:

ها را یک کنی در بدو امر برای ما یک مقدار سخت است. تمام فضاهای مادی، با تمام آنچه . اینهم هست هااین استاد:
ها کاریرسیم، تمام نقشه ی کل عالم با همه ریزههایی که دارد، یک بحثی آنها دارد که به آن عبارت ان شاء الله میرا که ویژگی

اضه کار دیگری باشد، افاضه را هم خودش نیست. بعد یک عالمی نیست که اف ها، فقط بحث نقشه به معنای علمو همه سیستم
ها البته مام اینباید بکند. یعنی خودش باید تمام این سیستمی را که درون خودش دارد را درون خودش پیاده کند. پس بنابراین ت

 متناسب با ذات پروردگار، باید آنجا موجود باشد.

کنید، در عللش با این وضعیت رو به رو نیستید. یعنی وجود شوری ، شوری رو احساس میشما مثال در همین عالم ماده
دهید، که حاال حالت اعداد دارد، ولی در همان فضا، شما شوری در مرحله قبل که شما با یک ترکیبهای شیمیایی این را شکل می

سته. یعنی ویژگی هایی وجود دارد که وقتی آن ویژگی ها گویید شوری از دل او برخوامراحل قبل انتظار ندارید. ولی می را از
شود، مثال جامه، در آنجا اضداد است. آید. فلذا یک بحثی که بیشتر در عرفان مطرح میکند به این سبک درمیتفصیل پیدا می

 د است.یعنی مثال سفیدی و سیاهی، آنجا به ظرفیتی است که در مراحل تنزلی، ریشه تمام تضادها در آنجا موجو

 آنجا که دیگر ضدیت ندارند؟! سؤال:

گیرد، به چه نوع آنجا متحقق است که آنجا جمع نه! حاال باید این حساب را بکنیم که چه وضعیتی آنجا شکل می استاد:
 آید. واقعا خیلی شگفت انگیز است. در خود ما هم همینطور است.آید پایین دست به این سبک درمیاضداد شده ولی وقتی می

کند. اصال این خاصیت حقایق تجردی است. خاصیت حقایق تجردی غیر مادی است که متضاد را در درون خودش جمع می
ای که، این بیان در فضای عرفانی هست، مثال برفرض در بحث خیر و شر اینها مفید است. که ما مثال نه علی وجه تضاد. به گونه

بینید به شود، شما میدر جنگ و ستیز است. و اینها در مراتب باال حل و فصل می بینیم که یک موسایی با یک فرعونیاینجا می
شود به اسما غضبی و اسما رحمتی، اسما هدایت و اسمای ضاللت، چون خداوند آید. مثال تبدیل میگونه ی دیگری در می
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هم خودش است. بله مضل یضل من یشاء و یهدی من یشاء است. پس مضل هم خودش است. هادی هم خودش است و مضل 
شود شیطان، فرعون، فالن و فالن. هادی هم که تودش هست، وقتی خودش شود، میخودش است. وقتی این مضل پیاده می

 ها. این سبکی. شود هدایتها، میشود کتب آسمانی، عقل و امثال اینشود انبیا، میشود، میپیاده می

گویند برند. میلکن متناسب با آن مقام و موطن. از این ادبیات به کار می پس بنابراین همه حقایق در آنجا موجود است.
ا و حل همه حقائق به نحو اطالقی اندماجی آنجا موجود است. حاال خیلی حرف هست راجع به کلمه ی اندماجی که باید معن

 و فصل شود.

فحه طبایی در این قسمت، در ذیل صپس یک راه اثبات صفات ذاتی این بود که االن عرض کردیم، عبارت عالمه طبا
هو المبدء المفیض  يگوید: فنقول، قدعرْفَت أنه تعال، بیانش این است. در آنجا که دو سطر مانده تا صفحه تمام شود، می۱۶۰

کننده ی همه وجودها و همه کماالت وجودی لکل وجود و کماٍل وجودي. گام اول این است که حق سبحانه و تعالی مبدا افاضه
 ول.ست. انه تعالی، هو المبدا المفیض لکل وجود و کمال وجودی. پس حق مبدا همه کماالت است. این گام و مرحله اا

های علت و معلول های سابق این نکته روشن شد. منظور بحثمرحله دوم، و قد ثبت في المباحث السابقة، در بحث
قیقت حی که افاضه کننده ی یک شی است، خود آن علت دارای است، أّن العلة المفیضة لشيء واجدة لحقیقة ذلك شيء. علت

تواند فاقدش باشد بلکه واجدش جالب است. یعنی حقیقت آن شیء را دارد. یعنی معطی شی نمیآن شی است. کلمه حقیقت هم
د یا فاقد کل مفقود، گویکنم در ادعیه ماه رجب باشد که از امام زمان هم هست، آنجا دارد میاست. یک تعبیر داریم که فکر می

 ها هست.ها هست. یعنی او واجد همه دارایییعنی او فاقد تمام نداری

أن العلة  هو المبدا المفیض لکل وجود و کمال الوجودي، این مرحله اول. مرحله دوم، و قد ثبت في المباحث السابقة
کته نو اشرف. به نحو اعلی و اشرف همین  مفیضة لشيء، علت مفیض یک شی واجد حقیقت آن شی است. البته به نحو العلی

علی و ای بود که عرض کردم. یعنی درست است که آن کماالت را دارد ولی به تناسب موطن و موقعیت ذات خودش. به نحو ا
 اشرف. با حذف نقائص، با حذف آن محدودیت ها.

چه خواهد شد؟ فله سبحانه  او باشد. نتیجهتواند فاقد فمعطي الشيء، غیر فاقد له. عطاکننده و ایجاد کننده یک شی نمی
ما؟ میگوید ما گونه ی اتصافش را ممکن است االن بحث نکنیم ولی قطعا دارد. گوید اتصافاتصاٌف ما بصفات... ، چرا می

 گونه ی اتصاف را در ذیل صفحه، که حاال نکته ی بعدی ماست، بحث خواهیم کرد.

صفات  اتصافی به صفات کمال دارد. کالعلم، کالقدرة، کالحیاة. همه ی فله سبحانه اتصاٌف ما بصفات الکمال، یک
کنید، او باید دارا باشد. فالننظر فی اقسام الصفاة، و نحوه ی اتصافش که حاال بحثهای کمالی که شما در غیر حق مشاهده می
 بعدی است. پس این یک استدالل شد.
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 استدالل دوم
قص این نتدالل توجه کنید، ممکن است یک نقصی در این استدالل ببینید و آن استدالل دیگری که هست،اگر در این اس

کند که در ماسوی او موجود باشد. بله ممکن است ما استداللهایی پیاده کنیم بگوییم است که فقط صفاتی را برای حق اثبات می
کند که جمیع کماالت مفروضه ودش، اثبات نمیر درون خکند. داستان آن جداست. ولی داو هر صفاتی که دارد باالخره، پیاده می

فحات دیگر و در را او دارد. بلکه جمیع کماالت متحقق شده ی ایجاد شده را او دارد. یک استدالل دیگری که نه د  اینجا، در ص
وحه به ل حقیقت وجود است. تکنیم، توجه به آن صرف الوجود بودن، آن اصاش میهای مطرح شده و ما فقط اشارهضمن بحث

دهد همه کماالت مفروضه را باید او وجود داشته باشد. یعنی وقتی نهایتی او هست، این نشان میآن نکته و الزمه اش که بی
دهد. گذارد. همه کماالت ممکن و مفروض را پوشش میگویید وجود بما هو وجود، دیگر چیزی را زیر پر خودش جا نمیمی

ها را سامان دهیم، شود به نام واجب الوجود، واجب من جمیع الجهات. اگر آن بحثمیباز یک بحث دیگری در فلسفه مطرح 
یگر این نقص دشما راه دیگری برای اثبات صفات کمالی برای ذات پروردگار از طریق دیگر پیدا خواهید کرد؟ که آن راه دیگر، 

همه کماالت ممکن را دارد. یک کمالی محال است، آن هیچ، را او دارد، بلکه  گوییم همه کماالتی را که ایجاد کردهرا ندارد. نمی
 یک کمال ممکن برای حق تعالی حتما باید ثابت شود. این نکته دوم.

 عینیت یا زیادت ذات و صفات خداوند متعال
عروف منکته سوم، کیفیت اتصاف ذات پروردگار به صفاتش است، یا آنچه را که در فضای کالم شیعی و حکمت اسالمی 

های متنوعی پیدا ، با عنوان عینیت صفات با ذات پروردگار. یعنی در مباحث الهیاتی یک بحث بسیار مهم است و شاخهشده
 کرده و تاریخ مفصلی هم در دنیای اسالم به خودش اختصاص داده است.

کرده پیدا ن ناظر به بحث قبل است، صفاتی که ممکن است داشته باشد، یعنی یک صفتی هم هست که هنوز بروز سؤال:
 باشد.

رساند، باید یک ضمیمه های دیگری بیاورید که همه ی این بحث دیگر است.گفتم خود استدالل این را نمی استاد:
خود استدالل  صفاتی که پروردگار دارد را بروز داده. استداللهای دیگر. مثال او درش بخل نیست، بر اساس مباحث دیگری. ولی

 امکانی و مفروض وجود دارد. ه اگر استدالل دوم تثبیت شود، در درون استدالل تثبیت همه کماالترساند. درحالیکاین را نمی

 نکته سوم همانطور که عرض کردیم کیفیت اتصاف ذات پروردگار به صفاتش است، یا همان بحث معروف به عنوان
 عینیت یا زیادت صفات با ذات پروردگار. 
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 ها در این مسئلهای به دیدگاهاشاره
ایه چهار من اوال فهرست اقوالی که در اینجا هست را عرض کنم، سه قول اصلی در اینجا شکل گرفته است. حاال در بد

 قول آمده، یک قول یک نوع ترمیم قول دیگری است که در این میان هست. سه قول اصلی است.

رت، یعنی ت قائلند. زیادت یعنی مغاییک قول، قول اشاعره است که این ها به زیادت صفات ذاتی پروردگار با خود ذا
رود. این دیدگاه این صفات عین ذات پروردگار نیست. جدای از ذات پروردگار است. ولی به عنوان صفات ذاتی حق به شما می

 اشاعره است.

شما ی که یک دیدگاه دیگر، دیدگاه معتزله است. معتزله معتقدند که باری تعالی اصال هیچ صفت از این صفات ذاتی ا
دهد. معروف شده است به قول نیابت. یعنی ذات پروردگار مثل ذاتی گویید ندارد. ولی کاِر دارنده ی اسن صفات را انجام میمی

کند کند ولی خودش صفت علم را ندارد. ذات پروردگار مثل ذاتی که صفت قدرت را دارد عمل میکه صفت علم دارد، عمل می
 در بقیه ی صفات هم به همین شکل. این هم دیدگاه دوم. ولی خودش صفت قدرت را ندارد. و

رفته است، دیدگاه سوم که عرض کردم در کالم امامیه وجود دارد، و عجیب است و فلسفه اسالمی از آن ابتدا که شکل گ
حو عینیت هم این دیدگاه را داشته و این جالب است. و آن بحث عینیت است. یعنی ذات پروردگار همه این صفات را دارد، به ن

 دارد.

 گیری مسئله عینیت یا زیادتشکل
کردند یماین سه دیدگاه است. مشکل در چه بود که این دیدگاه های مختلف پدید آمده؟! مشکل در این بود که احساس 

خورد، یعنی ذات پروردگار مرکب اگر صفاتی که متکثر هست را در ذات پروردگار ببرند، بساطت ذات پروردگار به هم می
دیگر واجب الوجود نخواهد بود. دقت کنید که مشکل چه بوده. یعنی اشاعره شود و این شود. مرکب که شد محتاج به اجزا میمی

خواستند مشکل را حل کنند. معتزله اگر آن دیدگاه را هم که آن حرف را زدند یک مشکل عقلی اینجا وجود داشت که اینها می
از قدرت  مطرح کردند. خب علم غیرمطرح کردند، یک مشکل عقلی در اینجا وجود داشت برای رفع آن مشکل، قول به نیابت را 

ید، این ذات است، قدرت غیر از اراده است، اراده غیر از رحمت است. اگر این صفات متکثر و متعدد بخواهد در ذات واحد بیا
 یست. خورد. وقتی مرکب باشد دیگر واجب الوجود نیکند، احدیتش به هم مواحد را مرکب می

 دیدگاه اشاعره
اشاعره چه پیشنهاد کردند؟! گفتند که ما بگوییم خداوند این صفات را دارد ولی این صفات عین برای حل این مشکل 

ذات نیست، خارج از ذات است. لذا تبدیل شد به صفات زائد بر ذات. و این را هم باید توجه داشته باشید که در کتاب های 
. چون در کنند به دلیل تاثر از آموزه های دینیرح میشوند، هفت صفت را خیلی برجسته مطکالمی، وقتی وارد بحث صفات می

خواستند صفات حق را بحث کنند این هفت اسم یا شد، لذا هرگاه میفضای آیات و روایت این هفت صفت خیلی مطرح می
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دین بود. پنجمی دادند. آنها چه هستند؟! حیات، علم، قدرت، اراده و این چهار تا خیلی اصلی و بنیاصفت را مورد بررسی قرار می
 تکلم، ششمی سمع یعنی سمیع بودن، هفتمی هم بصیر بودن. 

شد، معروف شد به بحث اسما سبعه یا صفات سبعه این هفت صفت به دلیل اینکه در آیات و روایات خیلی مطرح می
صفات هستند. منتها افرادی ینگویند ائمه سبعه به دلیل اینکه بقیه ی صفات و اسما، زیرمجموعه ایا هفتگانه. گاهی از اوقات می

گویند که معلوم است که این هفت امامی است مثال یک جایی دارد که مثال که اطالع نداشته باشند، این عبارت را ببینند می
نویسند، از این مدل راجع به ائمه سبعه اسم برده است. و در داستانهای ملل و نحل و اینهایی را که گروه های مختلفی را می

خواهند راجع به فرق شیعه بحث کنند. یا راجع به فرق . مخصوصا کسانی که اهل فن نیستند و بعد میتباهات زیاد پیش آمدهاش
نویسد مشکالت زیادی را پدید موجود در دنیای اسالم بحث کنند. چون اهل فن نیستند، مثال کسی مثل شهرستانی وقتی نقد می

شود به یک نحله. امثال اینطور اس برخی برداشتهایی که نادرست است، یک دفعه تبدیل میآورده. اصال واقعیت ندارد ولی بر اس
 اشتباهات زیاد است. 

گویند خدای آب، خدای خاک، اینهایی که شود، اینکه میمثال بر فرض در فضای یونان، این بحث رب که مطرح می
ی آنها را به فیلسوف، مثال شیخ اشراق است که باید عبارتها اطالع ندارند، حتی در درون کشور ما و گاهی از اوقات... باید

گوید. چون خودش فیلسوف است، آن چیزهایی را که در آن عبارتها موجود است، دستش بدهیم و بگوییم شما بگو که چه می
در حوزه های مختلف فهمد. یعنی یک مترجم، یک منتقل کننده، یک بازگوکننده ی عقاید افراد، این باید صاحب رشته آن را می

کند. االن همه ی کسانی را که بحث ارباب چیزهای مختلف را مثال خدای آب و این ها، باشد. اگر نباشد کار را دچار مشکل می
گویند مثال یونان قدیم جزو مشرکین بودند. درحالیکه اگر کسی آیند میآنها مشرک بودند. رسما االن در بحث های فراوان می

کند. همینهایی که رب النوع را مطرح گوید. این بحث رب النوع را دارد مطرح میمیفهمد که این دارد چه میفیلسوف باشد 
کنند، او وجود دارد کردند قائل به رب االرباب بودند. یعنی یک خدای کالنی که تمامی این خدایان زیر سر او دارند کار میمی

 گوید که پس این ها مشرک هستند، له کلمه رب که آمد میکردند. بالفاصو به او قائل بودند و مطرح می

گوید انت نور النور و رب االرباب، خب ها هست که نسدرحالیکه در روایات ما هم هست، در یکی از همین مناجات
ک باره ، یرب االرباب یعنی رب هایی داریم و یک رب  ارباب داریم. پس بالفاصله ما کلمه رب و خدای فالن چیز را شنیدیم

ری نیاز دارد که نگوییم که اینها مشرک بودند. برای اینکه کسی بخواهد اثبات کند که اینها مشرک بودند، به یک زمینه های دیگ
گویند پس اینها هفت امامی هستند. پس شیعه و هفت امامی انسان این بحث را مطرح کند. در همین بحث برای ائمه سبعه می

برند برای این است که پیشوای بقیه است به نام اسما و صفات هفت گانه، کلمه ائمه را هم به کار میبودند. این بحثی در کالم 
 گویند امهات اسما، ریشه های بقیه ی اسما.اسما هستند، یعنی بقیه اسما زیر مجموعه آن اسما هستند. برای همین به آن می
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شده  سم را مطرح کردند. یکی شد خدا، هفت تا هم صفتپس اگر اشاعره این بحث زیادت را مطدح کردند، این هفت ا
کنند همین است که شما قائل به قدمای ثمانیه هستید، یعنی شما هشت ذات واجب که از جمله نقضهایی که بعدا به آنها وارد می

ها و از نقدهایی که شود به هشت واجب از واجب یمتا هم آنها، این تبدیل کنید. یکی ذات پروردگار، هفترا دارید تلقی می
توانیم راجع به اشاعره داشته باشیم چیست؟! حاال من کنند. پس اشاعره این گرایش را پیدا کردند. خب نقدی که میوارد می

رسد که همان صفات ذاتیه عالمه وقتی به صفات حقیقیه می ۱۶۱اقوالی را که اول مطرح شد از عالمه بخوانم. در ذیل صفحه 
چند قول درش وجود دارد. أحدها أنها  و فیها اقوال. چهار پنج سطر مانده تا صفحه تمام شود. ففیها اقواٌل، یعنی فرمایدباشد، می

 عین الذات المتعالیة و کل منها عین االخری... 

یة ذات بیان ایشان این است. و أما الصفات الحقیقیه اعم من الحقیقیة المحض و الحقیق ۱۶۱ببینید در ذیل صفحه 
دها أنها فات یا اقواٌل، صفات حقیقیه یعنی صفات ذاتیه، خواه حقیقی محض باشد یا ذات اضافه، چند قول درش هست. أحاضا

د. این دیدگاه عین الذات المتعالیة و کل منها عین االخري. همه این صفات ذاتیه عین ذات است و هریک از اینها عین همدیگرن
ذات نیست. و  ها زائدة علي الذات، الزمة لها. این صفات زائد بر ذات است یعنی عینامامیه و دیدگاه حکماست.  و ثانیها ان

. این قول سومی الزمه ذات است. فهي قدیمة بِقَدمها. همه ی این ها هم قدیم است به ِقَدِم خود ذات. این دیدگاه اشاعره است
گوییم آنها هم قدیمند، ذات ها دیدند که وقتی ما مید. اینکه اینجا آمده، این یک شاخه ای از اشاعره است. که همان کّرامیه باش

شود به چند خدا. برای اینکه از آن اشکال فرار کنند گفتند که صفات حق تعالی زائد بر ذات هم قدیم است، این ها تبدیل می
 هست ولی حادث است، قدیم نیست. و ثالثها أنها زائدة علي الذات، حادثة. 

 دیدگاه معتزله
ون الفعل کعها، برای معتزله است. و رابعا أّن معنا اتصاف الذات بها، معنای اتصاف ذات حق به صفات چیست؟! و راب

شود، کار آن کسی است که این صفت را دارد. خود ذات پروردگار الصادر منها، فعل من تلّبس بها. فعلی که از ذات صادر می
ونها کشود. فمعنا دهد. یعنی ذات نائب مناب این صفات میارد انجام میولی کار کسی که این صفت را د این صفت را ندارد

ر ذات پروردگا عالمًة، معنای اینکه ذات پروردگار عالم است چیست؟ أنها تفعل فعل العالم في اتقانه و إحکامه و دقة جهاته،
دهد، در اینکه این فعلش نجام میم است. خودش صفت علم ندارد ولی فعل عالمانه ادهد فعل آن کسی را که عالانجام می

ه متقن است، محکم است، جهاتش دقیق است. و هکذا بقیه صفات. فالذات نائبة مناب الصفات. همین معروف شده است ب
 ست.قول نیابت. ذات نائب مناب صفات است نه اینکه این صفات را داشته باشد. این هم یک قول دیگری که در اینجا ه

اشاعره را در همین فصلی که االن درش هستیم مورد نقد قرار داده. من اگر بخواهم نقد عالمه را  عالمه طباطبایی بیان
گوید این صفاتی که زائد بر ذات پروردگار است، آیا معلول هست یا معلول نیست؟! اگر معلول خالصه بگویم اینطور است؛ می

صفات را حقایق جدا از خدا که آنها هم علت ندارند، تبدیل  دانید و آننباشد، این به اینکه شما یک ذات را بدون علت می
شود به تعدد واجب الوجود، یا به تعبیر خودشان تعدد قدما. چون اینها قدیم را فقط حق تعالی می دانستند. شود. پس تبدیل میمی
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علول همین واجب الوجودند، یا باید تعدد قدما اگر معلول نباشد. اگر معلول باشد، این ها معلول چه هستند؟! یا باید بگویید م
آید، بگویید معلول یک واجب الوجود دیگرند. اگر بگویید معلول واجب الوجود دیگرند، بازهم تعدد واجب الوجود پیش می

اگر بگویید معلول خود این واجب الوجودند، معنایش این است که واجب الوجودی که این صفات را ندارد، اعطاکننده ی این 
شود کند، پس معلوم میاشد، یعنی معطی شی واحد شی نیست بلکه فاقد کماالت است. کماالت را ندارد و اعطا میصفات ب
کنیم. یعنی این ها معلول ذات پروردگارند. نقدهای ریزتری هم در عبارات است که آنها را رها میتوان گفت که اینکه نمی

 اشاعره دچار نقد خواهد بود.  بینید که فرمایشکنید میمجموعه را که نگاه می

. وقتی قائل به قول نیابت شوند، بیانی که عالمه در آخر این فصل اما معتزله چه گفتند؟! معتزله قائل به قول نیابت شدند
گویید ذات پروردگار، این صفات را ندارد، ولی منشا شکل گیری دارد و نقد این قول را کرده است این است. شما وقتی می

تواند فاقد او باشد دهد، بازهم با همین قانون معطی شی نمیها را انجام میفات آنشود که یک شخص واجد این صحقایقی می
. اگر کسی بگوید که اشکال ندارد که کندکند. یعنی پروردگار این کماالت را ندارد ولی این کماالت را دارد ایجاد میبرخورد می

آورد که باید قانون علیت را تخریب کنیم. یعنی شی ز این در میازهم سر ابباشد و او را ایجاد کند، اگر خوب دقت کنیم فاقد آن
.  قول گرددمیبه خودی خود ایجاد شود. چون هیچ اقتضایی که در درون این ذات وجود ندارد. اگر برگردانیم به آن دیشه ها بر

باید  عتزله با توجه به اینکه واجب الوجودفرمایند قول مه ایشان میشود، افزون بر اینکمعتزله هم با توجه به این قاعده تخریب می
 همه کماالت را داشته باشد، او مطلق است، با او هم سازگاری ندارد. این هم بیان معتزله. 

 دیدگاه امامیه
رد، صفات اما بیانی را که هم در کالم امامیه مطرح است و هم خود حکما طرح کردند این است که خداوند صفات را دا

آن توضیحی  یعنی یک راه حلی پیدا کردند برای اینکه هم صفات را داشته باشد، هم موجب تکثر در ذات نشود.عین او هستند. 
ذیل این بحث،  که قبال عرض کردیم که همه کماالت را دارد امابه نحو اطالقی دارد، به نحو تراکب صفات دارد. االن عالمه در

، ۱۶۲صفحه ص آورده؟! در چندحا مطرح نموده که یکی از آنها همین جایی کهمیخواهد آن معنا را گوشزد کند. کجا این بحث را 
گوید والحق هو االول، المنسوب الي الحکما. حق همان قول اول است یعنی اول صفحه را اگر مالحظه کنید، وقتی ایشان می

قبلی  رفت. اشاره به بحثهایعینیت صفات با یگدیگر و با ذات، همانی که منسوب به حکماست، چرا حق اولی است؟! لما ع
کند. لما عرفت أن ذاته المتعالیة، مبدء لکل کمال وجودي، ذات پروردگار مبدا های قبلی دارد استفاده میدارد، که از همان بحث

تواند فاقد آن کمال باشد. ففي ذاته حقیقة کل همه ی کماالت وجودی است. و مبدا الکمال غیر فائد له، مبدا یک کمال نمی
 مال یفیض عنه و هو العینیت. ک

شود که آن کمال از او نشئت بگیرد. و مراد ما از عینیت پس در ذات پروردگار حقیقت هر کمالی وجود دارد و موجب می
صفات با ذات همین است. یعنی این ذات است که قطعا این کماالت را به تناسب مرحله ذات خودش باشد دارا باشد. منتها به 
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پروردگار قطعا این کماالت را دارد ولی چون بسیط است، همه ی این کماالت را باید به نحو  . پس بنابرایندشتناسب ذات خو
 اطالقی داشته باشد تا وساطت تخریب نشود.

فرمایند، خود این صفات هم عین یکدیگرند. ثم حیث کانت کل من صفات کماله عین الذات الواجدة بعد در ادامه می
هند صفتی عین ذات بشود و یک صفت دیگر هم عین همین ذات بشود، پس این دو صفت هم عین یکدیگر خوا للجمیع، اگر یک

کنیم، چون این ذات عین بقیه است پس این صفات هم عین همدیگر بریم و عین ذات میشد. هرچی صفات را که باال می
 خواهند شد.

شود که آن ذات واجد همه ع، هر صفتی که عین ذاتی میثم حیث کانت کل من صفات کماله عین الذات الواجدة للجمی
و خود  کماالت است، فهي ایضا واجدة للجمیع وعینها، پس آن ذات پروردگار هم واجد همه خواهد شد و عین همه خواهد شد

این صفات هم عین یکدیگر خواهند شد. فصفات کماله مختلفة بحسب مفهوم، واحدة بحسب المصداق الذي هو الذات 
. و به خاطر متعالیة. یک ذات دارید ولب مصداق همه ی این مفاهیم است. یعنی تمام این مفاهیم واقعیتی در آن ذات دارندال

 همان واقعیتی که در آن ذات دارد این مفهوم قابل صدق بر آن مصداق خواهد بود.

؟! چون این صفاتی که این مقدار ندارید شوند، استداللی برایشاناین چیزهایی که فرمودید که صفات یکی می سؤال:
 شود یکی باشند؟باهم متمایزند چطور می

خواستیم همین پاسخ را بدهیم. اگر باری تعالی مبدا همه کنیم، میدر واقع اطالقی اندماجی را که مطرح می استاد:
و بسیط است و خودش دارد ولی ا است، باید قبول کنیم که همه را در درون خودش دارد؟! قطعا باید قبول کنیم همه را در درون

. وقتی همه صفات تبدیل شود به صفات اطالقی، یعنی شود به صفات اطالقیاطالقی است. یعنی همه ی صفات تبدیل می
شونده ی بر یکدیگر. یک توضیحی صدرالمتالهین دارد که در همان فضای تشکیکی این بحث را مطرح های منطبقنهایتبی
بینید وجود نازل مجموعه ای از کماالت را دارد. مثال رشد و نمو اگر یک وجود نازل را بررسی کنید، می گوید شماکند، میمی

تری که گیرید، هما آن کماالت را دارد، با کماالت افزودهدارد، تغذیه دارد، تولید مثل دارد و... وقتی یک وجود برتر را در نظر می
یعنی همه این حقایق را دارد ولی نه جدا جدا  تواند به درد ما بخوردندماج خیلی میگوید وجود جمعی.  آن ادبیات ابه آن می

 بلکه به نحو جمعی این ها را دارا خواهد بود.

مند. مثال ولی باز این حقایق جدا از همند. هرچند در ذات من به یکی شدن رسیده باشند. اما بازهم جدا از ه سؤال:
 علم غیر از قدرت است.

فرمایند، علم اجمالی در عین کشف تفصیلی. یعنی درست له همین هست. ما در بحث علم، صدرالمتالهین میب استاد:
رود، باید تفاصیل موجود ها به نحو تمّیزی وجود دارد، تفاصیل تمیزی، ولی وقتی در آن نقطه ی واحد میاست که در زیرمجموعه

یگر. یعنی حرف مثل صدرالمتالهین و حکما این است که شما باید بتوانید باشد ولی نه به نحو تمایز یافته ی جدا جدای از یکد
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تفسیر کنید و توضیح دهید کیفیت تحقق داشتن همه تفاصیل را بدون تمّیز از یکدیگر. یعنی ما همه اشیا را که این تفاصیل را به 
باید در آنجا تفصیل را حفظ کنید. اگر تفصیل را شود ولی به یک گونه ای شما نحو تمّیزی اینجا داریم، بله تمّیزها برداشته می

حفظ نکنید چطور منشا همه این تفاصیل در مادون خواهد شد؟! واقعا هم سخت و مشکل است. در یک نقطه ی بسیط همه 
 های خودش.چیز موجود است، با تمام تفاوت

 ست؟تر از بسیط بودن و مرکب بودن اتعالیشود گفت ذات واجب الوجود منمی سؤال:

گویید فراتر از بسیط و مرکب بودن، این یک لفظ است. یعنی در واقع شما باید تعیین تکلیف کنید. شما می استاد:
االخره آنجا بساطت و ترکیب، دو امر متناقض است. یعنی شما اگر یک طرف را رد کردید باید طرف دیگر واقعیت داشته باشد. ب

گوییم فراتر از مرکب بودن است، ینکه میاست که اوال قطعا مرکب نیست، یعنی اخواهید لحاظ کنید؟! آن حقیقتی چطور می
خواهید سر جایش مرکب نیست چون اگر مرکب باشد اجزا پیدا خواهد کرد. ولی وقتی شما ترکیب را برداشتید، چه چیزی را می

گویید یک ا میه بگویید همین معنایی که شمبگذارید؟! باید به گونه ای حرف بزنید که تمام حقایق آنجا موجود است. مگر اینک
ای این را . این اندماجی، این استهالکی، این حالت قوهحقیقت بسیط است که همه را به نحو اندماجی در درون خودش دارد

گذارم فراتر از بسیط، بساطت و ترکیب. اشکالی ندارد. بساطت های مادون را مالحظه کردید، بگویید مثال اسمش را می
گویید او باید به گونه ای باشد که همه چیز را داشته باشد، بساطتش هم به هم نخورد. های مادون را مالحظه کردید، میترکیب

بساطت، اشکالی  همه کماالت را باید داشته باشد ولی بسیط بودنش هم به هم نخورد. شما اسم این را بگذارید فراتر از ترکیب و
 ه نحو توضیح فلسفی تبیین شود. ندارد. ولی باید اصل معنا ب

 عمال این اتفاق افتاده است. ؟؟؟ سؤال:

شناختیم که اینگونه نبود. شما االن شناختیم که اینگونه نبود. تاکنون ترکیبهایی میهایی میبله یعنی تاکنون بسیط استاد:
را در درون خودش دارد بدون اینکه مرکب که بسیط دست ولی همه ی اجزا جمع کردید. یعنی در عین اینبسیط و ترکیب را باهم

 شود و محتاج به اجزا شود. یعنی یک متن واحد دارید که این متن واحد همه کماالت را در درون خودش دارد.

شود، قابلیت همه آن هایش حذف میمن فقط یک مثال بزنم چون واقعا تصورش سخت است. هرچه یک حقیقت تعین
ین تعین خاص انی مثال شما اگر یک حقیقتی داشته باشید که یک تعین خاص داشته باشد، گیرد. یعتعین ها درش شکل می

تعین تر تعین کردید، هرچه او را بیمزاحم اوست از اینکه بقیه ی تعین ها بتواند در او شکل بگیرد. ولی اگر یک حقیقت را بی
گوییم خداوند )همین تواند. و آنچه را که ما مید. یعنی او میتواند شکل بگیرتری در او میکنید، قابلیت تعین های متعدد افزوده

گردد به آن خلوص و صرافتش. و آن بحثهایی که های مختلف درش وجود دارد. این برمیبحث توانایی است( توانایی بروز تعین
ر و بسیط تر و بی تعین تر تکند، هرچه صرف در برهان صدیقین مطرح کردیم توجه کنید، وقتی آن متن صرافت الزم را پیدا می

 ! قابلیت تعین های فراوان تر در او شکل خواهد گرفت.افتد و آن چیست؟شود، یک اتفاق دیگرهم دارد میمی
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های کامال ویژه دارند. یکی کتاب دهد، این چیزهای پایین تعیناگر در همان نظام تشکیکی نگاه کنید، صدرا توضیح می
ا ولی وقتی شم د چیزهای مختلف است، تعین های ویژه که این تعین ها او را محدود کرده.فرض کنی است، یکی میز است،

های متکثرتری در او شود. وقتی تعین ها حذف شد، قابلیت تعینروید در آن مراتب باالتر وجودی، این تعین ها حذف میمی
هایی دارد که او را محدود کرده. ولی سط باز یک تعینالتر بروید. همان نقاط متوگیرد. حاال هرچه شما این نقطه را باشکل می

ه هیچ تعینی درش کاگر بروید به نقطه های باالتر و باالتر و باالتر تا برسید به یک نقطه ای که هیچ تعینی درش نیست، حقیقتی 
در آنجا هست و عین  گویند تمام صفاتنیست قابلیت هرجور تعینی درش وجود پیدا خواهد کرد. منظور فالسفه از اینکه می

ور ذات و عین همدیگر هست، یعنی در یک متن بسیط همه ی اینها موجود است، یک چنین معنایی است. یعنی قابلیت هرج
 گیرد و محقق خواهد شد.تعینی در او شکل می

 خود کمال صفت است برای واجب الوجود؟! سؤال:

 بله خود کمال صفت است. استاد:

توانیم بگوییم که واجب الوجود فقط یک صفت دارد و در خود کمال مگر اندماج و اصالح وجود ندارد؟! می سؤال:
 دیگر درگیر این چیزها نشویم که حاال بسیط هست یا نه؟! کمال خودش واحد همه صفات است.

علم است؟ قدرت است؟  ل یک امر مبهم است. کمال منظورتان چیست؟!گویید؟! لفظ کماآها لفظ کمال را می استاد:
خواهید بگویید؟! مگر اینکه این کمال را بزنید به قیوم، باز مجموعه ای از صفات را در درون خودش دارد. در فضای چه می

. مثال در حوزه ی اسما کمالها، خود کمال فی حد نفسه یک امر مبهم است یعنی معنایی نیست که بخواهید به آن تمسک کنید
معنایی  کامل ترین کمال چیست؟! مثال وحدت است. پس به وحدت برگردانید، یعنی کمال باید در قالب یک و صفات گفته اند

گویید این کمال چیست؟! یا باید بگویید . کمال که میمعناست و واقعیت ندارد. ذات معنا داردباشد. کمال به معنای مبهم بی
عد کمال باز بقدرت است، یا باید بگویید چیزهای دیگر است. نه اینکه  وحدت است، یا باید بگویید علم است، یا باید بگویید

شود علم و قدرت و امثالهم. یعنی یک چیزی نداریم به عنوان کمال که سرمنشا بقیه ی کماالت باشد. مگر شود و تازه میمی
 یفات را در زیرمجموعه مثال صفت الله و الوهیت را در نظر بگیریم که این خودش یک صفت است که مجموعه ای از ص
 خودش دارد. یا مثل رحمت که مجموعه ای از کماالت را در زیرمجموعه ی خودش خواهد داشت.

 الله مگر جزئی حقیقی نیست؟! سؤال:

دانم چرا این سوال را االن اینجا گوییم، اطالق کلیِت ِسعی مدنظر است. من نمیآن بحث کلیت که ما می استاد:
شود، بقیه ی یک صفتی است که مستجمع همه صفات دیگر است. یعنی وقتی الله منتشر و مبسوط می پرسیدید؟ صفت الله،

گوییم این منافاتی ندارد با اینکه این جزئی حقیقی به گونه ای باشد که دهد. ننظور از جزئی حقیقی که میکماالت را شکل می
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اند کلِی صعی)؟(، که از یک جهت جزئی است ولی از یک تهبا بسطش بتواند این متکثرها را سامان دهد که اسمش را گذاش
 جهت هم کلی است و انبساط خارجی دارد در عین اینکه یک صفت خاص و ویژه است.

 در بحث ثنویت، شر را امر عدمی دانستیم نه عدم وجود فالن چیز... سؤال:

گویند شرور ست. یعنی وقتی فالسفه مینه یعنی معدوم است نه عدم وجود. امر عدمی است نه یعنی معدوم ا استاد:
گوییم ماهیات امور عدمی هستند. وقتی خواهند بگویند شری در عالم نیست. مثال ما در بحثهای فلسفی میعدمی است، نمی

 قگوییم ماهیات امور عدمی هستند نه یعنی ماهیت در بیرون واقعیت ندارد. بله سنخ واقعیتش با واقعیت داشتِن وجود فرما می
 دارد.

 یعنی اشرار هم در خداوند وجود دارند؟ سؤال: 

گردد. بگذارید بحث شرور را حل کنیم، وقتی بحث شرور حل شد، نعلوم خواهد به وجوهی که به وجود برمی استاد:
. ق تعالی ..حرسیم، از آن جهت در ذات اش میشد که چطور در کنار حقائق وجودی تحقق دارند. وقتی به بازگردان وجودی

بینید ولی در نگاه نظام احسن مضل، خیر است و یک امر وجودی است و باید مثل مضل. شما در یک نگاه مضل را شر می
خای خیر و شر را حل کنیم تا بازگشتش به فضاهای وجودی و در نهایت بازگشتش به حق تعالی روشن باشد. ما باید آن بحث

 شود.

مان که های بعدیبه نحو کلی ارتباطش را با حق تعالی مطرح کردیم. بحث تا اینجا ما نکته سوم یعنی بحث صفات را
های بعدی مان، مثال در کتابهای فلسفی وقتی این رسیم مطرح کنیم. در بحثمن فقط بخواهم فهرستش را مطرح کنم و نمی

ن و بزرگ است. سما خیلی کالکنند. ریز صفات منظورمان همان ام طرح میهروند ریِز صفات را مباحث را مطرح کردند، می
شود، تکلم، سمع و بصر یعنی آن شود، اراده بحث میکنند، خیلی مفصل علم و قدرت بحث میمثال وقتی علم را بحث می

فت را بحث های آتی دست کم دو صشود. ما ان شاء الله دربحثمطرح بود، اینجا هم مطرح میهفت اسمی که معموال در کالم
وستان دصفت علم است که خیلی بحث کردند، دست کم باید دورنمایی از این بحث را نشان دهیم تا وقتی خواهیم کرد. یکی 

رفته، سرگذشت به آثار فلسفی مراجعه کنند، بحثی را در این زمینه دیده باشند. و چون اختالفات فراوانی هم در اینجا شکل گ
درت بحث خواهیم کرد. ولی اراده، تکلم، سمع، قکرد. راجع به  ای هم دارد، راجع به علم بحث خواهیمفلسفی خیلی گسترده

شود بحث کرد، عالمه هم بحث کرده، حیات را بحث کرده، اینها را هم بحث کنیم. آنها را میبصر و امثال اینها را بحث نمی
 .اشتیم علم و قدرت را بحث خواهیم کردها آنچه را که در نظر دکرده، ولی ما در بحث

ینکه این بحث تمام شد، مطلب پنجم در الهیات بمعنی االخص مطرح خواهد شد که راجع به خلقت و فعل بعد از ا
باری تعالی است. چند بحث را ما در آنجا خواهیم داشت، یکی اصال چرایی فعل و خلقت، یعنی غرض از خلقت چیست؟! 

شود. ست که در واقع منجر به مسئله ی فعل و خلقت میچرا باید خداوند فعل در پی داشته باشد؟!  چه نکته ای در حق تعالی ه



544 
 

یکی این بحث را داریم. یکی چگونگی فعل و خلقت است که بر اساس قاعده الواحد، خلقت به شکل هرمی مانند و مخروطی 
ا مطرح آید، نه به شکل خطی است و نه به شکل چند چیز در عرض هم که مستقیما از حق تعالی صادر شوند. این بحث ردر می

خواهیم کرد که به شکل مخروطی و هرمی خواهد بود. و بعد بحث بعدی این است که ما وقتی که این حالت مخلوطی را در 
کنیم، اگر بخواهیم تقسیمات کلی داشته باشیم، گونه های کلی فعل پروردگار را احصا کنیم به فضای فعل باری تعالی لحاظ می

رسند. سه طیف کالن این جا مطرح توضیح خواهیم داد که بر چه اساسی به این گونه ها میرسیم که ان شا الله چند گونه می
مثال و سومی عالم ماده. به بحث عالم ماده که رسیدیم دو بحث را آنجا مطرح خواهیم شود. یکی عالم عقل، و دیگری عالممی

و یک بحث دیگد بحث شرور است. چون بحث شرور، ماده، آیا عالم ماده قدیم است یا حادث؟! کرد. یکی حدوث و قدم عالم
شود. توضیح خواهم داد آنجا که رسیم مسئله ی شرور مطرح میجایگاه اصلی اش در عالم ماده است. وقتی ما به عالم ماده می

 شود و فالسفه چجور برخوردی درشر یک معنای عام دارد و یک معنای خاص دارد. معنای خاصش در عالم ماده محقق می
ها برسیم، یک بحث قضا و قدر هم در ذیل مبحث فعل پروردگار ان شا الله مطرح موضوع شرور خواهند داشت؟! اگر ما به بحث

 خواهیم کرد.

را آنچه را  این مجموعه بحثهایی است که ما در الهیاو بمعنی االخص در پی خواهیم داشت. باید ببینیم که مباحث معاد
. را چند جلسه خواهیم داشت. چند جلسه هم بحث های حکمت عملی را مطرح خواهیم کرد که تنظیم شده و بحث های نفس

 واهیم کرد.خاگر تناسب ببینیم در ادامه ی مباحث نفس، یکی دو حبسه راجع به معاد و نگاه فلسفی به بحث معاد را هم مطرح 

 ها را ادامه دهیم. یه ی بحثما االن جلسات بحثمان در این دوره تمام شده تا فرصت دیگری پیش آید و بق

تواند در فضای علوم انسانی داشته باشد، تقاضایی که من از دوستان دارم این است، به لحاظ نقشی که فلسفه اسالمی می
رسد که باید بیشتر باشد. باید کاری کنیم که مباحث از یادمان نرود. یک چیزی که جدیت دوستان در فضای فلسفه به نظر می

ها و فایلهایش موجود است. برنامه ریزی کنیم که کنم اگر دوستان معنا پیش بگیرند این است که کل بدایه را درسیپیشنهاد م
م هفته ای یک یا هفته ای یک فایل ولی منظم گوش دهیم و این برنامه گفتمان اگر دوسال دیگر هم ادامه داشته باشد، اگر بخواهی

توانیم کل بدایه را مرور داشته باشیم. آن کار به مباحث فلسفی ای که دوستان به آنها حتی میدو فایل از بدایا را گوش دهیم، به را
 بخشد.درگیرند خیلی عمق می
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 بیست_و_هفتم_#جلسه

 بسم الله الرحمن الرحیم 

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

 مروری بر مباحث گذشته

ها اگر پی اگر در خاطر داشته باشید عرض کردیم مجموعه مباحث اسالمی تقریبًا در سه بخش دسته بندی شده، کتاب
های وجودشناسی است که مثاًل می گویند های فلسفی را مباحث فلسفی را در سه بخش تنظیم کردند یک بحثبگیرید کتاب

هایی مثل اشارات، اسفار، شفا، دشناسی است فرض کنید که کتابهای وجوامور عامه یاالهیات بالمعنی االعم همان بحث
های ها تعقیب کنید یک بخشی دارد به نام امور عامه یا الهیات بالمعنی االعم این همان بحثهای بدایه نهایه اینهمین بحث

معنی االخص طرح شده البشود که درکتابها با عنوان الهیات مطرح می ها ذیل خداشناسیوجودشناسی است. یک سری بحث
 هایی که اسم بردم این بخش رادارند. است. همین کتاب

شود مثاًل همین اشارات ابن سینا های انسان شناسی که ذیل عنوان معرفه النفس مطرح مییک بخش سوم است بحث
خش از مباحث فلسفه به نهایه این ب دارد، شفا این بخش را دارد اسفار این بخش را دارد بدایه و نهایه متأسفانه ندارد، در بدایه و

شود که قباًل برخی از بخشهای دیگر به ادله ای مطرح نشده در هر صورت مجموعه مباحث فلسفه ذیل این سه بحث طرح می
ترین مباحثش را مطرح کردیم، خوب البته های وجودشناسی عمدهعرض کردیم و توجه دارند دوستان. ما تقریبًا از بحث

 آن مانده، یعنی در جای خودش باید پیگیری بشود.  های مفصلبحث

رسیده بودیم به الهیات بالمعنی االخص یعنی به عنوان یکی از مسائل فکر کنم هشتمین مسئله از مجموعه مباحث 
های خداشناسی به عنوان شود بحثهای الهیات بالمعنی االخص یاهمان مباحث الهیات مطرح میفلسفی اگر اشتباه نکنم بحث

مسئله هشتم مطرح کردیم الهیات بالمعنی االخص، در الهیات بالمعنی االخص چند مطلب را تاکنون خدمت دوستان داشتیم 
تابستانی که گذشت، مطلب نخست راجع اثبات واجب الوجود بود، ذیل چند نکته بحث را پیگیری کردیم اواًل طرق متعددی 

ها و ادله اثبات باریتعالی چه آن کردیم به نظرم خیلی بحث مهمی استکه راهشود پیش رفت یک اشاراتی به که در این مسیر می
تواند قرار بگیرد. حقیقات خیلی خوبی میها رفت. موضوع تشود از آن راههای بسیار متنوعی دارد که میجوری است یعنی مدل

ای مشاع، برهان امکان به تقریر صدر المتألهین بعد مثاًل راههای عقلی و فلسفی که در این قسمت بود برهان امکان به تقریر حکم
های صدیقین را مورد توجه قرار دادیم در جلساتی که گذشت. یک اشاره کردیم برهان صدیقین ها را مطرح کردیم بعد برهاناین

ان صدیقین اش راگفتیم. یکی دو تقریر مثاًل تقریری که عالمه طباطبایی از برهچیست، تقریرهای مختلف آن چیست تاریخچه
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های در بدایه مطرح کرده بود در همان جلسات مورد اشاره قرار دادیم. این مطلب اول بود در الهیات بالمعنی االخص یا بحث
 خداشناسی مطلب اول اثبات باریتعالی بود که در جلسات قبل مطرح کردیم. 

ارند مورد توجه قرار دی که آقایان فالسفه کنند نگاهمطلب دوم اثبات توحید بود، در اینجا هم روندی که حکما طی می
وحید تگرفت دو برهان در خصوص اثبات توحید مطرح شد. مطلب سوم نقد و بررسی چند شبهه رایج در همین بسترهای اثبات 

ابستان ها را در همان جلسات تها بود، چند شبهه ای که معمواًل مطرح است در این زمینه اینو اثبات واجب الوجود و امثال این
 پشت سر گذاشتیم. 

کنند. در اینجا هم ما چند نکته اصلی که مطلب چهارم مباحثیکه حکما ذیل عنوان صفات واجب الوجود مطرح می
تقسیماتی که راجع صفات باریتعالی دارند، صفات یا ذاتی است یا فعلی است یا ثبوتی کنند گزارش کردیم، مثالً حکما طرح می

 م این است که صفات یا حقیقی است یا حقیقی ذات اضافه یا اضافه محض است، این تقسیماتاست سلبی است. یک تقسی
وب این را هم یک را اشاره کردیم تبیینی ارائه کردیم. یک نکته دیگر این بود که چه جوری باید صفات باریتعالی اثبات بشود. خ

کردیم من احتمال زیاد متنش را از بدایه خواندیم یک راه ویژه ه های فلسفی و حکمی وجود دارد که آن را ارائراه معمول در کتاب
ر تری البته دارد فکرکنم اشاره ای کردیم ولی بسطش ندادیم. ذیل همین بحث صفات واجب الوجود بحث خیلی مشهور د

است. ت در کتاب فلسفی هم هست و آن عینیت صفات با ذات باریتعالی های کالمی هم هسها مطرح است در کتابکتاب
ن اول دیدگاه چون اشاعره یک نگاه دارند معتزله یک نگاه دارند امامیه یعنی کالم شیعی یک نگاه دارند حکمای اسالمی ازهما

کردند، این را توضیح دادیم و البته گفتیم این عینیت وقتی می گوییم عینیت صفات با ذات ممکن است کالم شیعی را مطرح می
رفت اشاراتی ه لحاظ تاریخی تقریبًا بهترین قرائت از طرف صدر المتألهین در این قسمت صورت گتفسیرهای مختلف برتابد که ب
 هم به این بحث مطرح شد، 

ی االن در ادامه بحث صفات واجب، صفات واجب الوجود که مطلب چهارم ما بود در آن کالن بحث الهیات بالمعن
پردازیم که ذیل نکته چهارم گیرد به برخی از این صفات میاالخص به برخی از صفاتی که بیشتر مورد توجه و بحث قرار می

خواهیم راجع قدرت باریتعالی حرف بزنیم این دو بحث که یمپنجم  خواهیم راجع علم باریتعالی حرف بزنیم و ذیل نکتهمی
رسیم به مطلب رسد میارائه بشود مطلبی که به عنوان مطلب چهارم درباره صفات باریتعالی مطرح کردیم تقریبًا به پایان می

 پنجم که فعل باریتعالی است که بحث خواهیم کرد. 

 علم خداوند متعال
سبحان اواًل بحث علم یعنی علم باریتعالی یکی ازبحثهای مهم الهیاتی است یعنی هم کالم به آن اما راجع علم خداوند 

های ها خصوصًا بحثپرداخته هم فلسفه هم عرفان به آن پرداخته هم تأثیرات هستی شناسانه دارد اگر دقت کنید در همه این مرام
دهند. یعنی حق تعالی که اثبات کردند اولین چیزی که اثبات توضیح میخلقت را از علم باریتعالی  فلسفیو به ویژه عرفانی مبدأ
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شود بحث علمی است، علم کان واسطه ای است برای شکل گیری کنند تا بعد مرحله خلقت و مراحل خلقت مطرح میمی
کنند. به علم مطرح میکثرات از وحدتی که به عنوان خداوند متعال مورد شناسایی قرار گرفته یعنی حلقه واسطه بحث خلقت را 

لحاظ هستی شناسی هم اهمیت فراوانی دارد به لحاظ تربیتی و مباحث سلوکی هم خیلی مهم است. یعنی هم در آیات قرآن در 
کید شده، چون به لحاظ مبانی تربیتی و حوزه تربیت اسالمی نقش کلیدی بازی روایات می بینید روی علم پروردگار خیلی تأ

 اریتعالی که در جای خودش باید تفصیل داده بشود. کند مسئله علم بمی

گیرد همین صفتعلم است. راجع حیات و های مثل فلسفه اولین صفتی که مورد بحث قرار میخوب و این و لذا در کتاب
هایی کرد، بعضی گفتند حیات چیزی غیر ازعلم نیست، بعضی گفتند حیات حقیقتی است که اثرش علم است، ها بحثاین

ها هست همین مسئله علم گفتند نه حیات چیزی غیر ازعلم نیست، لذا آنی که خیلی صفت ریشه ای تر در این بحث بعضی
 است. خوب این یک نکته، 

گرفته،  نکته دیگری که در همین بحث علم باید مطرح بشود این است که اقوال بسیار متکثری در علم باریتعالی شکل
شود اقوال دیگر را به این بحث افزود. بفرمایند ده قول در زمینه علم طرح شده است، حتی می بدایه الحکمه اگر دوستان مالحظه
کند این را اضافه کنید و بعد داند یعنی اصاًل علم راجع آن مطرح نمیهستی را بال شعور می یعنی اگر ما آن دیدگاهی که مبدأ

ده در مقوله علم اضافه کنیم تعداد اقوال از این مقدار شفانی مطرح های دیگری که در مباحث فلسفی کالمی و عربرخی از دیدگاه
کردم حداقل  بیشتر خواهد شد. چون خیلی به آن پرداختند توجه جدی به آن کردند و لذا اقوال بسیار متکثری شکل گرفته، عرض

ه نحو سیر شاید خوب باشد ما ب در بدایه که کتاب اول در فلسفه است ده قول در آنجا ارائه شده است. طبیعتًا از یک جهت
های اصلی فقطان شا الله ارائه خواهیم تاریخی اقوال را طرح بکنیم و پیش ببریم. ما هم همین کار راخواهیم کرد ولی در دیدگاه

 کرد. این هم یک نکته که باید توجه داشته باشیم، 

نید درجا ه است. یعنی شما هردیدگاهی که ببینکته دیگر این است که راجع علم باریتعالی چهار شاخه اصلی مورد توج
راجع  باید بگویید راجع شاخه اول چه نظری دارد، راجع شاخه دوم چه نظری دارد، راجع سومی و چهارمی چیست. یعنی ما

گاهی دا گاه است، آیا ازخودآ  رد و چرا؟علم پروردگار در چهار نقطه بحث داریم. یکی علم پروردگار به ذات خودش آیا خودآ
های موجود این شاخه اول از بحث است شاخه دوم از بحث این است که آیا علم به کماالت خود دارد، یعنی به مجموعه ظرفیت

گاهی دارد و چطور؟ چرا و چطور؟   در خودش آ

شود های قبلی میهستی علم به ماسوای خودش که ماسوای خودش بر اساس بحث شاخه سوم این است آیا مبدأ
مین واژه، چون واجب الوجود اثبات کردیم، توحیدش را اثبات کردیم اگر ماسوایی باشد ماسوا همه مخلوق او ومخلوقات ه

شود خواهند بود معلول او خواهند بود. آیا باریتعالی علم به ما سوا دارد. این علم به ما سوا به دو شکل قابل طرح است که می
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ییم علم به ما سوا دارد یعنی قبل از ایجاد قبل از اینکه خلقتی پدید بیاید و شاخه سوم و شاخه چهارم به بحث. یک وقت می گو
 ها دارد. قبل از ایجاد آیا علم به مخلوق دارد این شاخه سوم بحث است، چیزی ایجاد بکند آیا علم به آن

 در هر یک از یجاد دارد.شاخه چهارم بحث این است که آیا علم به ما سوا بعد از ایجاد دارد، علم به مخلوقات بعد از ا
های دیگر همینجور مثاًل علم به ما همینجور قسمت چرا و به چه دلیل؟ ها که گفتیم چرا و به چه دلیل؟ علم به خود دارد؟این

ظ گیرد ما اینجا هم به لحاها ابعاد مختلفی است که در اینجا مورد بحث قرار میاین سوا بعد از ایجاد دارد چرا و به چه شکل؟
های مهمی که شکل گرفته به سه دیدگاه اشاره خواهیم کرد، یکی دیدگاه حکمای مشاع، یکی سیر تاریخی هم به لحاظ دیدگاه

کرده ولی  هم دیدگاه شیخ اشراق، یکی دیدگاه صدر المتألهین در حکمت متعالیه، عرض کردم در بدایه مبسوط تر از این بحث
 خواهیم داد.  ما همین سه بخش را مورد اشاراتی قرار

لبه ای که داریم اما نگاه حکمای مشاع مثاًل در آثار ابن سینا راجع علم باریتعالی چه چیزهایی مطرح شده طبیعتًاما مطا
وضیح بدهند تاز مثل ابن سینا و حکمای مشاع این استکه اواًل علم ذات به ذات را توضیح بدهند بعد علم ذات به کماالت را 

د. که حاال با توجه این بل از ایجاد را توضیح بدهند و در مرحله چهارم علم به ما سوا بعد از ایجاد تبیین بکننبعد علم به ما سوا ق
ها دارند واضح تر خواهد شد کجا را ها در این بخشابعاد هم به تدریج شکل گرفته با توجه به ابعاد چهارگانه خألیی که نظریه

 شود. ر هم بیشتر مسئله روشن میکم بحث کردند یا بحث نکردند از این نظ

م که در راجع بحث علم ذات به ذات تقریبًا همه حکمای ما به یک نحو حرکت کردند، عالمه طباطبایی در اول بحث عل
اب ما همان الهیات بالمعنی االخص بعد از اینکه بحث صفات به نحو عام طرح شد در فصل پنجم از مرحله دوازدهم در کت

نوان علم ذات عشصت و سه فصل پنجم از مرحله دوازدهم آنجا بحث علم مطرح شده است، آنچه به  شود صفحه صد ومی
ردگار به ذات خودش فصل پنجم فی علمه تعالی آنچه در اینجا در سطراول و دوم آمده تقریبًا ددیدگاههای علما در رابطه باعلم پرو

گهایی که اینگردد به بحثهست و این بر می  اهی یک موجود دارند. ها راجع خودآ

های علم این نکته را مطرح کردیم این نکته مورد توجه قرار گرفت از باب علمی که خودمان به من یادم است در بحث
هایی که امتدادی نباشند یعنی از خودمان داریم این توضیح آنجا داده شد، یعنی حقایقی که اجمالش را عرض کنیم حقیقت

ند یک تعبیر فلسفی حقایقی که مجرد باشند و ابعاد نداشته باشند تعریف تجرد همین است یعنی صنف جسم و جسمانیات نباش
یک موجودی که دارای بعد نباشد، طول و عرض و عمق نداشته باشد تحت زمان نیاید چنین موجودی غیر مادی است، چون 

ر امتداد زمان هست یادتان باشد عرض کردیم موجود مادی حتمًا این چهار بعد را دارد طول دارد عرض دارد عمق دارد و د
موجوداتی که اینگونه هستند به دلیل اینکه وجود تفرقی دارند هیچ کجایشان پیش هیچ کجایشان حضور ندارد، هیچ بخش از 
 وجودیشان پیش بخش دیگر وجودی حضور ندارند. این تدوین را عرض کرده بودیم قباًل هر حقیقت امتدادی مثاًل اگر شما یک

توانید این را دو قسمت در نظر بگیرید، طبیعتًا قسمت الف حضور وجودی پیش قسمت ب حقیقت امتدادی داشته باشید می
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توانید همین معنا را در جانب همان الف و ب که کردید در جانب الف پیاده کنید یعنی باز آن را دو ندارد و بالعکس شما می
توانید دو خش دوم الف حضور وجودی ندارد و بالعکس. حاال هر یک این باز میقسمت بکنید باز قسمت اول الف نسبت به ب

اش چی است، این در واقع غفلت هر بخش دیگر تا بی نهایت قسمت کنید این تا کجا ادامه دارد تا بی نهایت. این می دانید نتیجه
گاهی امتداد دارد و ادامه می اعماق این شیء ندارند، حاال اگر موجودی اثبات بشود چون چند مدل یابد و لذا چنین اشیایی خودآ

 شود حرکت کرد ما در باب نفس انسان قباًل یک روند خاص طی کردیم. می

ض مثال اگر اثبات بشود موجودی امتدادی نیست مافوق امتدادها است، یعنی طول و عرضو عمق ندارد و همچنین بر فر
باید عرض باشد باید حالت جوهری داشته باشد ننم در بحث علم این را گفتیم داگنجد یک قید دیگری دارد نمیتحت زمان نمی

ن حتمًا اگر حقیقت جوهری داشته باشیم این حقیقت جوهری امتدادهای چند گانه طول و عرض و عمق و زمان نداشته باشد ای
گاهی وجود دارد در حقایق امتدادی آن گاه خواهد بود، چون این مانعی که برای خودآ جا مطرح جا مطرح نیست. وقتی آنخودآ

دهد، حقیقت علم چیزی جز حضور نباشد یعنی پیش خود حاضر است. وقتی پیش خود حاضر است حقیقت علم روی می
یک حقیقت حقیقت امتدادی نباشد، خودش پیش خودش  دیگر نیست، علم یعنی حضور، اگر یک شیء پیش یکشی یک شیء

گاهی تر در مسئله خداوند متعال مطرح است. این معنا به نحو در واقع خیلی تام و واضح حاضر است. و این حضور همان آ
 است. 

تعالی که ما بحث اثبات علم باریتعالی نیستیم یادتان باشد یک مسئله ای مطرح کردیم کیفیت اثبات صفات برای باری
ته و متناسب با آن مقام علم به طریق اولی و شایس ها علم وجود دارد پس در علت بایدعلولهای مختلفی دارد مثاًل اگر در ممدل

باشد ماها که مثاًل معلول و مخلوق خداوند هستیم علم داریم  فاقد شیءتواند معطی شیءوجود داشته باشد. چون نمی
گاهی مطرح است امکان ندارد این حقیقت در مبدأ وجود نداشته باشد در مبدأ گاهی داریم مسئله آ حتماشکل چنین حقیقی  خودآ

شویم در مبدأ علم وجود دارد بحث گرفته باشد یا از راههای دیگر مثاًل از اتقان و استحکامی که در خلقت وجود دارد متوجه می
خواهید اثبات شود و هر صفاتی میاثبات علم برای حق تعالی یکی است که ذیل همان مسئله صفات به نحو کلی مطرح می

ها به طرف علت یک روش دیگر وجود دارد ازتأمل در خود وجود به انی است از طریق معلولها همین روشکنید یکی از روش
 آید آن فقط اشاره کردیم و تفصیل ندادیم. دست می

گاهی دارد، این علم و این جا بحث این است راجع خداوند متعال که بحث می کنیم چه جوری خداوند به خودش آ
گاهی چیست، مشاع این را می گوید چون وجودهای غیر خداوند متعال وجودغیر مادی گوید میحکمت متعالیه هم می گوید،آ

غیر امتدادی است وجودهای غیر مادی غیرامتدادی پیش خودش حضور دارد پس علم ذات به ذات دارد، این بخش اول، بخش 
یت وجود کماالت در نقطه ذات باریتعالی دوم علم به کماالت است. این را در واقع تقریبًا همه حکما یک اختالفاتی دارند کیف

چه جوری باشد. عرض کردم این همان بحث عینیت صفات باذات است، این عینیت صفات باذات را چه تلقی داریم بله اینجا 
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گاهی یک نوساناتی وجود دارد ولی همه شان تقریبًا در مسئله علم همین مطلب را مطرح کردند گفتند وقتی باریتعالی به خود آ
 دارند و صفات هم عین ذات خودش است پس به عین علم به خود علم به کماالت خودش هم دارد. 

ارد، دهمه فالسفه همین مسیر راطی کردند منتها عرض کردم در اینکه عینی ذات چه معنایی دارد اختالفاتی وجود 
م همین است چون کماالت ذات اختالفاتی هست، پس این هم یک بحث شاخه دوم که علم به کماالت ذات است شعرش ه

گردد کماالت اش همین را می گویند، بیشتر بر میعین ذات است وقتی به علم ذات دارد پس علم به کماالت ذات هم دارد همه
 ذات کیفیت حضورش در منطقه ذات به چه نحو است اختالفاتی در تقریر و تبیین آن وجود دارد.

 **؟؟؟

 گویم باشد.ببگویم چون ما نیاز داریم در تبیین حکمت دیدگاه حکمت متعالیه این را  *اجازه بدهید یک کم جلوتر رفتم

 **؟؟؟

هم آمدم علم  *در واقع اصل اگر از آن طریق بخواهیم ببینیم علم یعنی حضور این بیان راهم داشتم یعنی ازجانب اثباتی
کنیم هر جا ما علم پیدا می در نزد یک شیء هست توجه کردید، حضور یک شیء در نزد یک شیء به معنای حضور یک شیء

های دیگر بودیم متوجه آنچه در گردد وقتی در اتاقیک تحلیل فضای علم که به حضور بر میبه چیزی همینجوری است. مثالً 
گاهی دارد افزایش پیدا میگذرد نیستیم، ولی اینجا آماین اتاق می  کند. دیم یک آ

گاهی برای ما ایجاد میر قسمت قبلی نبوده یا مثاًل پدیدهچه اتفاقی اینجا افتاده که د کنیم کند وقتی بررسی میهای یکه آ
خورد. هیچ نحو حضوری به شما نداشته االن یک نحو حضور پیدا کرده است. پس حضور با علم گره می بینیم تاکنون آن شیءمی

است. اگر حقیقت علم حضور  پیش خود شیء ود شیءخوب این وقتی حضور را با علم گره زدید، شدیدترین نوع حضور خ
علم حصولی داریم است حضور وجودی است یعنی یک حقیقت معلوم پیش عالم حاضر باشد دوستان این مطلب رادیدند مثالً 

حاضر  علم حضوری داریم در علم حضوری چی می گویند از یک جهت باید بگویند همه علم حضوری است چون تا شیء
پیش انسان حاضر است یک  افتد، ولی چرا می گوین حضوری و حصولی یک وقت خود شیءعالم علم اتفاق نمینشود پیش 

پیش انسان حاضر است. یعنی برخی از اشیاییکه پیش ما حاضر نیستند به لحاظ بازتاب ذهنی پیش ما  وقتی مفهوم یک شیء
ها حذف ها و حجابها و دوریآن غیبت د. یعنی باید آن شیءافتشوند یعنی تا حضور اتفاق نیفتد، علم اتفاق نمیحاضر می

گاهی اتفاق بیافتد تازه نظریه اتحاد ع قل عاقل معقول بشود حذف بشود یک نوع ارتباط وجودی بین عالم و معلوم روی بدهد تا آ
گاهی بر اساس اتحاد گوید فرایند شکهمین رامی گوید نظریه اتحاد عقل عاقل معقول می وجودی است تا یک وجود ل گیری آ

گاهی حاصل نخواهند شد. یعنی فاصله وجودی جهل  گاهی حاصل نخواهد شد. توجه کردید تا یک وجود نشوند آ نشوند آ
 آورد. آورد حذف فاصله وجودی آگاهی و علم میمی
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است نسبت به خودش، این شدیدترین مرحله حضور وجودی  حاال شدیدترین حضور وجودی کجا هست، در یک شیء
شود. اگر هیچ نحو به واسطه شدت و ضعف حضور علم هم شدید و ضعیف میافتد. اصالً که شدیدترین نوع علم هم اتفاق می

ی است حضور نداشته باشد مثل مجهوالتی که داریم. یک نحو حضور داریم یعنی همراه با ابهامات فراوان آن هم یک حضور
ولی هنوز شفافیت کافی ندارد. شما اگر مدار حضور  یک جور علم ضعیف ما پیداکردیمحضور تردیدی الی ده پانزده مسئله، مثالً 

گاهی را به نحو تشکیکی نظریه تشکیک در حضور توجه دارید اگر به نحو تشکیکی نگاه کنید هر چه حضور شدیدتر می شود آ
 شود. حاضر می گذرد خود شیءاز مفهوم می می رسد به فرضکنید به شکل مفهومی کامل بعدشود. توجه کردید تا مثالً بیشتر می

کند و آنجا تجلی می است در ساختار ذهن ما، خود شیء دهم یک نوع تجلی شیءمفهومی را معمواًل من توضیح می
گاهی به آن شیءلذا ما می ینجا ها با همدیگر و مباحثیکه اپیدا کنیم، همان بحث وجود ذهنی و عینی ارتباط این توانیم یک جور آ

لوم حسی هست. اگر این اتفاق شدیدتر بشود، مثاًل علم حضوری بشود مثاًل شیخ اشراق یادتان اگر باشد من گفتم ایشان ع
نها واسطه نیست واقعًا پیش من حاضر است. و این چشم نه ت بینم این خود شیءگوید من این را میداند. یا میراحضوری می
 د. و این را ببین یدا بکند به این شیءکند نفس من اشراق پبلکه کاری می

حاضر است. پس علم  شود و خود شیءمأل صدرا این را قبول ندارد ولی شیخ اشراق قبول دارد. این علم حضوری می
پیش ما خیلی شدید  رسیم به حاالتی که در درون ماهست غم شادی، گرسنگی سیری، چون اینجا حضور شیءقویتر شد، تا می

رسد به علم ذات به ذات، در اینجا حضور تمام عیار است دو چیز تر است، تا میهم خیلی به آن شدید و واضح است علم ما
 نیست که بخواهد فاصله ای وجود داشته باشد. 

تواند مانع بشود و آن چیست وجود امتدادی بودن. اگر یک حقیقتی امتدادی حاال به این مرحله که رسیدیم یک چیز می
گاهی اتفاق نمیباشد این خ افتد. به دلیل این مانع ولی اگر حقیقتی امتدادی نباشد قطعًا خودش پیش خودش حاضر است ودآ

گاهی و شعور دارد اگر بخواهید جنبه اثباتی پیش  و هیچ مانعی وجود ندارد و در اینجا قطعًا تولید علم خواهد شد. یعنی به خودآ
خواهد گردد نظریه اتحاد عاقل و معقول همین را میعلم به حضور وجودی بر می برویم باید اول تحلیل علم شروع بکند تحلیل

گاهی رخ نمی داشته باشیم یعنی یک نوع عینیت با آن  ترین ارتباط با یک شیءدهد، ولی ما ضعیفبگوید تا اتحاد رخ ندهد آ
شود حضور او پیش ما دیدتر و قویتر میلذا علم ما ضعیف است. هر چه این ارتباط ش پیدا کردیم ولو بسیار ضعیف و شیء

رسد به علم ذات به ذات، در علم افتد تا میشود و علم ما به او شدیدتر خواهد شد چون اتحاد دارد قویتر اتفاق میشدیدتر می
گاهی رخ بدهد مگر اینکه مانع وجود داشت شد که ه باذات به ذات علی القاعده حضور وجودی تام و کامل است و باید علم و آ

 در باریتعالی این مانع هم وجود ندارد. 

کنند مطرح کرده علم ذات به کماالت را همین پس ما مشاع علم ذات به ذات را مثل فضاهایی که دیگر حکما مطرح می
 رسیم به شاخه سوم از پرسشی که راجع علم داریم اینجا جای خاص مشاع شکل گرفته، علم به ما سوا قبل از ایجاد،گونه می
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ها به این دیدگاه برسند کنم. مشکالتی که وجود داشته تا اینکنند فقط ارائه میببینید من تصویری که حکمای مشاع مطرح می
ها توجه دارند. مثاًل اصل این معنا که خالق باید عالم به فعل خودش باشد در بحث اثبات علم کنم به این بحثفقط عرض می

 د اثبات بشود. باید مطرح بشود، در آنجاها بای

 دیدگاه حکمای مشاء
ها ابحکمای مشاع نظریه ای در باب علم باریتعالی مطرح کردند که مشهور شده به علم ارتسامی، یعنی شما در کت

ن را چی پیگیری بکنید علم ارتسامی واژگانی هست که برای اشاره به نظر خاص حکمای مشاع در باب علم باریتعالی است ای
خواهد فعالیتی داشته باشد، لی مثل حق تعالی که فاعل علمی هست میاست اگر یک فاع ها نگاهشان اینکنند. اینمطرح می

الی به یک چیز حتمًا باید پیش از فعالیت علم تفصیلی داشته باشد. علم اجمالی کافی نیست در انسان مثاًل در انسان علم اجم
یک چیز مثاًل شما بگوید من درس خواندن پیدابکند تا به مرحله فعل برسد. یعنی  کند حتمًا باید تفصیلاو را وادار به فعل نمی

خواهم درس بخوانم چه رشته ای چه کتابی از آن رشته درکدام مقطع خواهم درس بخوانم این فایده ندارد. میرا دوست دارم می
 پیش کدام استاد، یعنی باید جزئی جزئی با تمام تفاصیل بشود تا این فعالیت از شما سر بزند. 

خواهد سر بزند علم اجمالی کافی نیست باید علم تفصیلی وجود داشته علمی هستند فعالیتی می هایی کهاگر در فاعل
خواهد بخورد باید با تمام های آن فعل باید دقیقًا مشخص بشود تا بعد این فعل صادر بشود. غذا انسان میباشد تمام ریزه کاری

ات نباشد ولی اصل التفات تفصیلی موجود است توجهکردید تمام لتفها روشن بشود ولو التفات به معنای التفات به اریزه کاری
 ها باید روشن بشود انسان دست به فعالیت بزند. ریزه کاری

د علم اجمالی مشاع معتقد است خداوند متعال دیگر حکما که این فضا را رفتند همین اعتقاد دارند باید علم تفصیلی باش
خواهد باشد، مشاع با یک مشکل درگیر شد شبیه به کاریکه اشاعره م تفصیلی میکافی نیست، علم تفصیلی باشد. اگر عل

کردند کردند یعنی مشکلی که اشاعره داشتند معتزله هم با آن درگیر بودند که بحث عینیت صفات با ذات و زیادت را مطرح میمی
ت فصیلی اگر بخواهد وارد منطقه ذاآن مشکل چیست این است که ذات پروردگار امری است غیر مرکب بسیط است، علم ت

کند این موجب راه یابی ترکیب در ذات پروردگار، ترکیب که راه پیدا کرد یعنی مرکب پروردگار بشود این وساطت را مخدوش می
تواند باشد چون خودش محتاج و متقوم به اجزا خواهد بود، این از اجزا خواهد شد، مرکب از اجزا دیگر واجب الوجود نمی

د که کل موجب شد که حکمای مشاع بیایند یک طرحی در باب علم تفصیلی خداوند سبحان به ما سوا قبل از ایجاد بدهنمش
 شود. دیدگاهشان چنانچه عالمه مطرح کرده خیلی شبیه به یک ذهن برای خداوند متعال می

ل است اما نه در ذات پروردگار ها معتقدند تمام تفاصیل خلقت به شکل مفهومی ماهوی حصولی برای خداوند حاصاین
بلکه به شکل یک امر الزمه ذات پروردگار، یعنی مشاع مثاًل نگاه کنید ما مثاًل یک عمق نفس داریم خیلی چیزها در آنجا وجود 

دهیم قشنگ ها را تفصیل میآییم ایندارد خیلی علوم در آنجا هست ولی االن هیچ تفصیل ندارد ولی یک مرحله ذهن داریم می
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شود شود نقشه و ساختمان پی ریزی میکند، معانی الفاظ کنار هم چیده میها تفصیل پیدا میخواهیم صحبت کنیم همه اینمی
 رسد. بعد به مرحله فعل می

ی مشاع کان یک چنین دیدگاهی نسبت به حق تعالی دارد البته بحث حرکت نیست چون آن ذات کامل مطلق است یعن
کند که به شکل یک امر خارج الزم، خارج الزم یعنی عین ذات نیست، خداوند یک ذات تصور می یک ذات دارد مشاع راجع

گوید معلول خدا نیست الزمه ذات پروردگار گیرد. میولی جز مخلوقات هم نیست، جز وسط بین ذات و مخلوقات در نظر می
مه گسترش هر چه در نظام هستی از ازل تا ابد با است، این چیست که الزمه ذات پروردگار است، نقشه علمی کل هستی یعنی ه

گوید خارج ازذات چون داخل ذات ببرد هراس وجود دارد حق سبحانه و تعالی به عنوان یک مرحله علمی خارج از ذات چرا می
ر ببرد در کند خوب از ذات خارجش بکند اگاین را دارد که تفصیل راه پیدا بکند به ذات و ترکیب پیدا بشود. ذات خارجش می

خواهد این علم را انجام بدهد باید علم به آن داشته کند چرا، بازمی گوییم خوب خداوند وقتی میمرحله فعل مشکل پیدا می
نوان فعل و معلول و مخلوق حساب عتواند ببرد به تواند ببرد در ذات نه میتواند انجام ببرد نه میباشد یا نه، پس این هم نمی

هد الزم عگفته خارج الزم به این معنا یعنی یک امر عین ذات نیست ولی الزمه ذات پروردگار است. مثل بکند چکار کرده، 
 شود. در ذات اینمی

 **؟؟؟

 *یک عرضی وجود دارد ولی ذات مرکب نیست، ذات ترکیب ندارد آن واجب الوجود است

 **؟؟؟

بسیط است چه جوری به عنوان یک عرض الزم این ه اگر این ذات کتوانید به عنوان یک اشکال مطرح بکنید *این می
 شود مطرح بشودمتکثرها را داشت توجه کردید به عنوان یک اشکال می

 **؟؟؟

ها بحث راجع عینیت صفات با ذات که کردند خود ابن سینا و دیگران واقعًا تقریر روشنی از عینیت صفات با ذات *این
ته باقی مانده یک توضیحاتی دادند اگر آن توضیحات جدی در نظر گرفته بشود تقریبًا ارائه نکردند، و این تقریبًا یک کالم سربس

کنند. این تحوالت اتفاق افتاده تا رسیده به صدرا اگر بیاناتی که آید یعنی ذات رااز صفات خالی میبیان معتزله از آب در می
ها موافق بشوند ولی ئله ترکیب اتفاق نیفتد چه بسا اینها توضیح داده بشود ومسصدرا در زمینه عینیت صفات با ذات دارد آن

توانند این را ها از یک سو حتمًا باید یک تفسیری را قائل بشوند تفسیر علمی ازیک سو نمیهنوز این ادبیات شکل نگرفته، این
له فعل یعنی در یک مجموعه توانند ببرند در مرحخورد از یک سو نمیکنند به صورت ذات به هم میوارد ذات بکنند، احساس می

ای از مشکالت قرار گرفتند و برای برون رفت از این مشکل چنین طرحی داده شده و آن این است که پروردگار پیش از ایجاد 
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عالم به همه چیز است اما این علم نه در مرحله ذات است نه مرحله مخلوقات است یک چیز واسطه است به عنوان خارج الزم، 
ارج الزمه یعنی الزمه وجود است نه معلول وجود پروردگار، شبیه به ذهن انسان عالمه هم همین بحث را راجع، خارج یعنی خ

شود علم ارتسام ارتسام در واقع ترسیم از تصویر یعنی کلمه ذهن را هم در تبیین دیدگاه حکمای مشاع در واقع مطرح کرده این می
آید. شود و بعد خود اشیا میذات پروردگار، یعنی در باب خداوند متعال مطرح میآید علم ارتسامی عینی اول رسم اشیا در می

 گیرد. شود و شکل میآید بعد خود اشیا محقق میکند اول صور اشیا میهایی که ذهن میارتسام مثل تصویرگری

 اشکاالت دیدگاه مشاء
شود در این مسئله مطرح کرد و های فراوانی میخوب این تقریبًا نگاهی است که حکمای مشاع در این زمینه دارند نقد

گوید کاری که شما کردید در واقع علم تفصیلی به ما سوا یک کند میآن این است که مثاًل یکی این است یکی صدرا مطرح می
این  تعالتواند توضیح بدهد خداوند مهای شما نمیکمال است، شما ذات پروردگار را از این کمال خالی کردید، یعنی تبیین

یلی هم داریم. کمال را، اصاًل می گویید خداوند این کمال را ندارد، یعنی علم تفصیلی، مثاًل علم اجمالی هم داریم علم تفص
 ت. را مفصاًل بشناسم این کمال اس علم تفصیلی قطعًا کمال است، یعنی من شیء

دهد آن وجود مطلق است این نکته را توضیح نمی هر کمالی باید در ذات پروردگار باشد از وجه کمالی آن، تبیین شما
کند اشکال دیگر وقتی وجود مطلق است طبیعتًا باید کمال داشته باشد ولی اینکمال را ندارد این اشکالی که صدرا مطرح می

ه شکل و عرض الزم آن چه جور نسبتی است در تقریرهاییکه صورت گرفته این ب شود مطرح کرد مثاًل نسبت بین یک شیءمی
چیزی باالخره  در واقع علت و معلول تببین شده باالخره همینجور که دوستمان فرمودند باالخره الزمه ذات پروردگار الزمه هر

ز خود ذات ابازتابی از خود ذات است. یعنی باالخره ذات است ولو بگویید مخلوق نیست ولو هر چه بگویید باالخره بازتابی 
 بسیط محض چنین علم تفصیلی شکل بگیرد.  شود از یک ذاتاست چطور می

شود به شکل گیری علم اشکاالتی که مثاًل یکی از اشکاالتی که عالمه طباطبایی در بدایه مطرح کرده طرح شما منجر می
دات حصولی برای پروردگار متعال در حالیکه بیان عالمه در حالیکه در جای خودش اثبات شده علم حصولی فقط در موجو

شان علم ها همهها دارای علم حصولی نیستند اینعقول مفارقات اینگیرد. مثالً با عالم ماده ارتباط دارند شکل می علمی که
 حضوری دارند یعنی از باب اینکه همه اشیا حاضر است علم به آن دارند. 

راجع علم مفهومی  علم حصولی مفهومی چون یک تبیینی دارد این در مرحله یازده مطرح شده، که عالمه طباطبایی
دهد که یک رکن آن مادی بودن یک فاعل شناسا است. اگر فاعل شناسا مادی باشد یعنی ارتباط باماده مثل انسان بحثی را ارائه می

کند اگر یک حقیقتی ها است که ذهن و وجود مفهومی سامان پیدا مییا موجوداتی مشابه انسان وجود داشته باشد در این ساحت
ها خداوند متعال آینه ها و مافوق اینمادی نباشد ارتباط باماده نداشته باشد به تعبیر فالسفه عقول و مفارقات و این مادی نباشد
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شود به اینکه مثل خداوند ذهن داشته باشد علم حضوری داشته باشد و این و لذا طرح شما منجر میعلم حصولی ندارند اصالً 
 اشکال دارد. 

کند در ذیل آخر فصل پنج مطرح شد. یعنی اشکاالتی مجموعه بحث علم حصولی مطرح می یک اشکالدیگر عالمه در
ها بود که عرض کردم. در دل این بحث یک نکته دیگری ترین آن همیناشکاالتی به دیدگاه مشاع گرفته شده تعدادی از مهم

قبل از ایجاد کلی  ی است. علم پروردگار به ما سواحکمای مشاع دارند و آن این است که علم پروردگار به ما سوا قبل از ایجاد کل
 است. 

های شدیدی بین متکلمین و حکمای مشاع را سامان داده و طبیعتًا این دیدگاه تبعات زیاد تاریخی به ارمغان آورده و جدال
ید خداوند به گفتند بر اساس آنچه در آیات و روایات هست خداوند به جزئیات علم دارد چطور شما می گویمتکلمین می

خواهد اشکال قتی میجزئیات علم ندارد. بلکه به اشیا علی وجه کلی علم دارد. داستانی دارد، حتی اگر نگاه کنید در آثار غزالی و
دانستند. در حالیکه در کند و خیلی راحت بسیار این اشکال رابه مشاع وارد میبگیرد و حکمای مشاع همین اشکال را مطرح می

ح سه این توضیح آمده کلی دو اصطالح دارد، بهانه شد این دو اصطالح را مطرح کنیم، بلکه بیش از اصطال کلمات فلسفی
 اصطالح بلکه بیشتر در کلی شکل گرفت. ولی دو اصطالحی که مشاع به آن توجه داشته است. 

یقت کلی هوم انسان یک حقیک بار می گوییم کلی یعنی مفهوم کلی قابل صدق بر متعدد و متکثر، مثل مفهوم انسان مف
چنین چیزهایی وقتی شما علم به چوب  شود کلی، و طبیعتاً های متعدد و متکثر را دارد این میاست قابلیت صدق بر مصداق

رده یک کداشته باشید، علم به چوب خاص تحت این شرایط ندارید یک فضای کلی را علم پیدا کرده یک مفهوم کلی علم پیدا 
گیرد، بنابراین یک معنای ها با تغییرهایی که دران شکل میها است، ولی نه با تمام جزئیات و ریزه کاریچوب جور علم به تمام

شود وقتی می گویند از کلی این است، یک معنای از کلی در فلسفه است که کلی به معنای ثابت است. این خیلی استفاده می
ها موجودات کلی هستند گفتند اینگفتند راجع افالک میطبیعت قدیم که می کلی یعنی غیر متغیر، یعنی ثابت، حاال بر اساسآن

 منظور از کلی نه مفهوم یعنی موجودات ثابت هستند یا راجع خیلی موجودات این تعبیر را دارند. 

دارد،  کلی که می گویند یعنی ثابت، مرادشان در بحث علم که وقتی می گویند باریتعالی به همه چیز علی وجه کلی علم
ترین جزئی که درعالم رخ بدهد مثل همین صحبتی که االن ما کردیم یعنی علی وجه سواد علم دارد، علی وجه سواد مثاًل کوچک

شود ودیگر این جلسه را نخواهیم داشت. خداوند متعال از جلسه ایکه ما با هم داشتیم قبلش نبود بعدش هم این جلسه تمام می
مام جزئیات داشته ولی غیرمتغیر، یعنی از ازل تا ابد این علمش ثابت است، اینجوری نیست ما االن ازل علم به این جلسه با ت

رویم این علم برداشته فرضکنید قبل از اینکه خدمت شما برسیم علم به شما نداشتیم، االن که آمدیم علم پیدا شد، بعد که می
ها و جزئیات عالم است اما علی وجه ست خداوند به کل ریزه کاریشود به حافظه و امثال این. اینجوری نیشود تبدیل میمی

الثبات منظورشان علی وجه کلی یعنی یکی از اصطالحات جزئی در مقابل کلی، جزئی یعنی متغیر کلی یعنی ثابت علی وجه 
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پروردگار خواهد شد.  تغیر نیست بلکه علی وجه ثبات است، این علتش بود اگر تغیر آنجا راه بدهند این تغیر موجب تغیر در
 شد شد با مشاع مطرح کرد. مثاًل می گویم فرض با تغیر هم میهایی میگرچه آنجا بحث

هایی کرد ممکن بود جواباین چه اشکالی داشت، چون این یک خارج الزم پروردگار بود این تغیر به ذات راه پیدا نمی
ندارد به  م شیءاشیا علی وجه الکلی علم دارند یعنی نه به جزئیات علبدهند، ولی در هر صورت مرادشان از اینکه می گویند به 

 علم دارد ولی غیر متغیر و ثابت. آن علم شاخه چهارم علم ما سوا بعد از ایجاد که تقریبًا مشاع طرحی در این جزئیات شیء
م ازلی و ت که مطرح کرده یعنی علقسمت ندارد. یعنی این شاخه به تدریج شکل گرفته و مطرح شده، علم پروردگار همانی اس

دهد. خیلی خوب پس ابدی به کل عالم قبل از ایجاد که علم دارد و همین علم پروردگار همین است، مسئله خلقت را انجام می
 از ایجاد، علم این راجع نگاه مشاع پس ما دیدگاه مشاع را راجع علم ذات به ذات علم ذات به کماالت، علم ذات به ما سوا قبل

 ذات به ما سوا بعد از ایجاد توضیح دادیم.

 **؟؟؟

الت ترتیبی ح*یعنی هیچ وقت خود مثاًل خود گذشته و حال و آینده که برای موجودات زمانی معنا دارد برای او به شکل 
ه جوری اش پیش او موجود است و علم دارد به اینکه در نسبت با موجودات دیگر چگوید اول این بعد این ولی همهدارد می

 افتد به این هم علم دارد، ولو علم به این معنا هم چه جوری است ثابت ال یتغیر است.افتد به شکل زمان مند اتفاق میاتفاق می

 **؟؟؟

 *جزئی به معنای متغیر،

 **؟؟؟

 *حتی به تغیر هم علی وجه الثبات علم دارد، در مقابل چی

 **؟؟

رای ما متغیر نیست برای خدا ثابت بیعنی به این متغیرهایی که در عالم ماده شود حتی به جزئیات *کاًل همه علم کلی می
 اش کلی استاست. یعنی برای او جزئی مطرح نیست همه

 **؟؟؟

 *مثاًل می گوییم خداوند واجب است ممکن نیست.

 **؟؟؟
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ها جزئی است، هم نساندابکند در خدا ممنوع است در دیگران راه دارد، علم خدا کلی است علم اتواند ثابت پی*می
تواند کلی باشد هم جزئی باشد این اشکال ندارد، نه اینکه صورت مسئله را پاک کردیم اگر بین وجوب و امکان برای خدا می

کنیم این به معنای پاک کردن مسئله نیست ما علم یا جزئی است یا کلی هست برای خدا فقط علم کلی فقط وجوب اثبات می
زئی ندارد، آن که گفته جمعنا به نحو کلی ثابت است یعنی علم یا جزئی یا کلی خداوند علم کلی دارد، علم کنیم این ثابت می

گاه است نه علی وجه ها میعلم جزئی ندارد به جزئیات عالم نیست، آن گاه است ولی علی وجه الثبات آ گفتند نه به جزئیات آ
 التغیر. این نگاه مشاع 

 دیدگاه شیخ اشراق
طرح مه شیخ اشراق، شیخ اشراق طبیعتًا در بحث علم ذات به ذات همان حرف حکمای مشاع و دیگر حکما را اما نگا

دیگر این حضور هر چه شدیدتر بشود علم شدیدتر  در نزد شیء کند این همان بحثی که مطرح کردیم علم حضور یک شیءمی
تواند شکل بگیرد علم دارد مانعی که میارد، پس طبیعتاً پیش خودش حضور د رسیم به علم ذات به ذات شیءشود تا میمی

گاهی الزم است، این روندرا ش یخ اشراق امتدادی بودن آن موجود و وجود بود که در باب باریتعالی هم منتفی هست پس خودآ
 کند هم طی می

ها شیخ اشراق وید اینگپس علم ذات به ذات به نحو علم حضوری برای خداوند ثابت است همان که مشاع این را می
گوید علم به کماالت را درست است یک عبارتی شفاف و واضح درکلمات شیخ اشراق ممکن است پیدانشود هم همین را می

گوید کماالت عین ذات پروردگار است، علم به ذات عین علم به همه کماالت خواهد بود گوید چون میولی ایشان همین را می
های شیخ اشراق است شیخ حکما دارند، اما در باب علم به ما سوا قبل ایجاد اینجا یکی از چالشهایی که دیگر همان بحث

ها بوده این اشراق از جمله کسانی است که یک حرکت تحولی در علم ایجاد کرده، منتها بخشی از او ناموفق بوده و بخشی موفق
 ها پیدا بشود. ین نظریهباید در فضای تاریخ نظریات باید دقت کرد تا شأن هر یک از ا

ی که شما دارید ایشان اشکاالتی که راجع علم ارتسامی مشاع است مورد توجه قرار داده و آن را ابطال کرده گفته این طرح
است،  شود به عنوان خارج الزم این معنا ندارد. اما هیچ امر جایگزینی برای طرح مشاع ارائه نداد، این نقص کار شیخ اشراقنمی

گوید شما درست است طرح مشاع را خراب کردید اما علم کند میدر جلد شش اسفار وقتی دیدگاه ایشان را بحث میصدرا 
شد این نظریه  تفصیلی به اشیا قبل از ایجاد را هیچ تصویری برای آن نکردید، توجه کردید، فقط آن اشکاالت نظریه مشاع باعث

 شما ابطال کنید. 

ق باز یک چیزی پیدا است که صدرا خوب فهمیده و مطرح کرده گرچه دیگران مثل عالمه و از ظواهر کلمات شیخ اشرا
شود، قبل طباطبایی مثل سبزواری گفتند اینجور نیست قطعًا منظورشان این نبود. کان از ظواهر کلمات شیخ اشراق استفاده می

ی هیچی که هم صدرا ازعبارتهای شیخ اشراق این از ایجاد خداوند عالم نیست هیچ نوع علمی ندارد نه علم اجمالی نه تفصیل
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های شیخ اشراق ظاهرش همین است ولی تا منجد شش در حاشیه عبارت صدرا هم حاجی سبزواری محقق را فهمیده، عبارت
سبزواری هم عالمه طباطبایی اشکال کردند نه این اتفاقی همه حکما است علم اجمالی حداقل دارد، اختالفات سر علم تفصیلی 

شود یک چیزی فاعل علمی باشد، ولی فعالیت آن بدون علم انجام بدهد این معنا ندارد قطعًا علم اجمالی به ما بوده چون نمی
 سوا دارد ولی علم تفصیلی را شیخ اشراق توضیح نداده ست. 

ت عفی داشدر این بحثی که کردم یک پیشرفتی شیخ اشراق داشت و آن اینکه علم ارتسامی مشاع رانقد کرده یک ض
عنی یجایگزینی مطرح نکرده ولی یک پیشرفت مهمی که شیخ اشراق درباب علم باریتعالی مطرح کرده در شاخه چهارم است 

د و بعد همه افرادی که علم باریتعالی به ما سوا بعد از ایجاد تقریبًا ایشان منحصر به فرد در این نظریه است سابقه بر ایشان ندار
های است که تقریبًا خواجه که واقع حواشی و نقدهای جزئی دیدگاه ایشان را قبول کردند و از جمله دیدگاهآمدند با یک خرده در 

 لم پروردگار کاماًل حرف شیخ اشراق را پذیرفته، بعد دیگران پذیرفتند، آید در باب عبعد آن می

لم تفصیلی عی علم به سوا که دارد این حاجی سبزواری وعالمه طباطبایی همه این را پذیرفتند و آن این است باریتعال
ی دانید محین الفعل است. یعنی علم حضوری دارد به اشیا به فعل خودش در دل فعل او علم او معنا دارد. چون علم حضوری 

کشاند. یعنی شیخ دهد حتی علم حضوری را به علوم حسی و حواس پنجگانه میشیخ اشراق خیلی علم حضوری را بسط می
عرض کردم راجع علم ذات به ذات، راجع علم به احوال ذات راجع علم علم حضوری خیلی کار کرده، فکر کنم قبالً  اشراق روی

داند این مقدار بسط را تقریبًا هیچ یک از حکمای ما نداند داند، علم بهخارج از بدن حضوری میبدن به حضوری می
 . ها مخالفت هستنداین قسمت اصلی را خیلیخصوصاً 

د جهت ایشان روی علم حضوری خیلی پافشاری کرده و حرف زده در باب علم پروردگار اگر شیخ اشراق بپرسیبهر 
گوید علم حضوری، به خودش علم حضوری به کماالت خودش علم حضوری به ما خداوند متعال چه جوری علمی دارد می

در حین خلقت یا پس از خلقت پس ازخلقت افتد وا کی اتفاق میسگوید علم حضوری یعنی علم حضوری به ما سوا می
 قت علم پروردگار است شود راجع خدا مطرح کرد همان خلقت خود خلنمی

ها داریم ولی خیلی سریع انجام زنیم پیش از حرف زدن علم حصولی به این حرففرض کنید ما که داریم حرف می
آوریم با هم ترکیبی دهیم الفاظ رامی آوریم، معانی را مییدهد. اول ما بازتابهای ذهنی مگیرد نفس خیلی سریع انجام میمی
گیرد. پس ما هم علم حصولی کند و صحبت انجام میگیرد و بعد ادوات تکلم در واقع فعالیت میکنیم در ذهن شکل میمی

گاهی شوم همزنم به حرفهای خودم عالم میها که میداریم ولی غیر از علم حصولی علم حضوری یعنی همین حرف ین االن آ
یعنی فعل من پیش من حاضر است، وقتی پیش من حاضر است پس من علم حضوری به آن دارم هر چند همین االن که حرف 

شود علم بعد الکثره علم انفعالی می گویند یعنی علم به توانم یک تصویربرداری از حرفهای خودم بکنم این میزنم باز میمی



559 
 

ها را زدم خودم دارم شود علم حضوری بعد این حرفزنم میاست اول، بعد که حرف میهای من علم حصولی فعلی صحبت
 شود علم حصولی بعد الکثره می گوین انفعالی، شنوم میمی

ثل یک مهندس مما علم حصولی دو جور داریم قبل الکثره و بعد الکثره، قبل الکثره یعنی قبل از اینکه بسط پیدا بکند، 
آید همین نقشه را چکار شود علم حصولی فعلی، علم حصولی قبل الکثره منظور این است یک وقت میکشد این مینقشه می

کند باز یک علم حصولی سازد، ساختمان که ساخت حاال که این ساختمان را نگاه میکند یک ساختمان میکند پیاده میمی
 گوید انفعالی، درست است حاال شیخ اشراق چی می ین علم حصولیکند و این علم حصولی بعد الکثره است می گوپیدا می

گوید علم حصولی را از خداوند برچینید، خداوند علم حصولی ندارد یک ذات بسیط دارد هیچ نوع شیخ اشراق می
اد چی، هیچ ترکیبی در آن راه ندارد، به خودش علم حضوری دارد به کماالتش هم علم حضوری دارد، حاال به اشیا قبل از ایج

حو علم نرحی ندارد فقط طرح مشاع را خراب کرده، حاال که اینجوری است بعد چه جوری اشیا بعد از ایجاد علم دارد به ط
اش چی بود، حضوری تشبیه کردند به همین علمی که ما در کلماتمان در حین تولید این کلمات داریم. این می دانید نتیجه

شود خداوند به نحو حضوری به آن عالم است همین االن سر صحنه که حاصل میترین تغییری اش این است که ما کوچکنتیجه
دارد ولو جزئی جزئی و  کند توجه کردید، یعنی علم حضوری به خود شیءبیند، مشاهده میحاضر است و این حرکت را می

 متغیر متغیر باشد این تصویر را مطرح کرده است. 

رد به نحو ت این بحث را قبول کرده که خداوند علم تفصیلی بعد از ایجاد دافقط یک اختالفی مثاًل خواجه نصیر دربس
گاه است یا از آن طرف بگ وییم هر علم حضوری، اینجوری علم دارد. چون همه اشیا فعل خدا است و هر فاعلی به فعل خود آ

و وقتی حاضر باشد پس  فعلی پیش فاعل خود حاضر است، هر فعلی از آنجهت که فعل است پیش فاعل خودش حاضر است،
بحث اتحاد عقل و عاقل و معقول می گوییم اتحاد عمل و عامل و معمول هست، یعنی اینجور افتد. این بحث مثالً علم اتفاق می

 کردیم نیست ما ازعملمان جدا باشیم یک بحثی قبالً 

واقع حرکت کردن عضالت من است گذاریم، آنی که فعل من است در گیریم اینجا میفرض کنید االن ما این آب را می
از اینجا در اینجا این را می گویند اثر فعل من است نه فعل من یعنی خود این چون به  این فعل من است، این حرکت این شیء

معلول من نیست، مجموعه ای از مسائل اینجا وجود دارد، من فقط موجب شدم که فرایندهای علیو معلولی  خاطر اینکه این شیء
آید اینجا اینجور نیست من علتش باشد من علت از اینجا می از اینجا بیاید اینجا، یعنی این شیء م عمل بکند این شیءعال

حاد اعدادی آن هستم من فقط علت حقیقی حرکت دست خودم هستم، لذا فعل هیچ وقت از فاعل بریده نیست، جدا نیست، ات
او  عمل و عامل و معمول هست اگر اینجوری است پس هر فعلی پیش فاعلعمل و عامل و معمول هست، اگر اتحاد در واقع 

گاهی میخودش حاضر است، حضور وجودی دارد، حضور وجودی تولید چی می گاهی وجود دارد نسبت به کند آ کند، پس آ
 دهیمدهد یا ما انجام میمجموعه افعالی که خداوند مثاًل انجام می



560 
 

 **؟؟؟

تواند حضوری باشد چیزی نیست به آن حضور پیدا کند مشکل اینجا بود توجه جاد نمی*مطرح نکرده چون قبل از ای
نیست که بخواهد علم حضوری داشته باشد مخلوقات  کند چون شیءآید این مشکل را جور دیگر حل میکردید. صدرا می

، بیان مشاع کاری کرده خراب کرده شود، علم حصولی هم حذفشنیست به آن علم حضوری داشته باشد، پس این برداشته می
 کند آن چیز جایگزین را بیاوردکرده چیزی جایگزین نیاورده، صدرا تالش می

 **؟؟؟

*نه علت حقیقی است، چون علت حرکت دست اول باید علت دست باشد بعد علت حرکت دست باشد، ما بر اساس 
داند. خود نفس را علت شکل گیری دست می داند.کنم چون ایشان نفس را علت دست میمعرفت نفس صدرایی مطرح می

تواند اعمال کند. مثل اینکه فرض کنید من شما سخنرانی خیلی بلد هستید ولی گوید تحت یک فرایندی علیتش را میمنتها می
کنید. اینجور نیست من وقتی علت باشم باید حتمًا انجام هیچ کس نیست صحبت کنید، وقتی هیچ کس نیست صحبت نمی

 بسترهایی الزم دارد تا من علیتم را اعمال بکنم. بدهم. 

ها صدرا معتقد است همین اعضا و جوارح ما علت اعضا و جوارح هستیم من اول باید علت دستم باشم تا حاال بعضی
ما آن بعد علت حرکت دستم باشم ولی شرایط ایجاب نکرد من علت دستم باشم. خود طبیعتًا علت حرکت دستم نیستم. خوب ا

علم حضوری  ده ریز عرض کردم این دیدگاه شیخ اشراق وقتی آمد راجع علم وقتی ما راجع دیدگاه شیخ اشراق بحث کردیم اینخر
گوید یبه افعال که برای خداوند متعال مطرح کرده شیخ اشراق هیچ فرقی بین مجردات و غیر مجردات قائل نیست، یعنی م

ی که ما لم دارد خواه مادی باشد خواه مادی نباشد. یعنی همین تحوالت مادخداوند متعال علم حضوری به همه موجودات عا
 داریم خداوند علم حضوری به این اشیا دارد، چون فعل او هستند، 

ین است در این قسمت صدر المتألهین در درجه اول و پیروان صدر المتألهین تا عالمه مخالف هستند، علت مخالفت ا
مادی،  تعلق علم به شیء علمحضوری پیدا کرد، آن مشکالتی است که صدر المتألهین در باب شودمادی نمی که به یک شیء

عند المجرد  های علم شناسی این نکته رامطرح کردم تبیین شیخ اشراق از حقیقت علم حضور شیءاگر یادتان باشد در بحث
شود ولی اگر مجردباشد هر شیئی ایش حاصل نمییعنی علم بر که عالم است مجرد نباشد، مادی باشد است، چون اگر آن شیء

کند خواه مادی باشد خواه مجرد، تفسیر صدر المتألهین از علم این است حضور مجرد حضور پیدا کند آن به آن علم پیدا می
هم عالم  طرف لمجرد، یعنی مالصدرا قائل است هر دو طرف عالم و معلوم باید تجردی باشد مادی ذو ابعاد نباید باشند، هر دو

گوید فقط عالم است که نباید ابعاد داشته باشد معلوم اشکال ندارد ابعاد داشته باشد و لذا صدر هم معلوم شیخ اشراق می
 گوید خداوند متعال علمش به مادیات به نحو حضوری نیست المتألهین چون در باب علم این تعریف را ارائه کرد لذا می
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گوید از طریق علل شبه به حکمای مشاع شده، چه جوری به این مادیات علم دارد میدر اینجا یک کم شبیه به چی شد 
گوید از طریق علل عالم ماده به عالم گوید حصولی میمادیات، مثاًل از طریق عالم مثال، یااز طریق عالم عقل مثل مشاع نمی

 تواند متعلق علم قرار بگیرد. پس نکه موجودات مادی نمیماده علم دارد نه مستقیمًا به خود عالم ماده علم داشته باشد به دلیل ای

شود که شیخ اشراق علم حضوری بعد از بنابراین تفاوت دیدگاه شیخ اشراق و مأل صدرا در این بخش چهارم این می
ن ألهین دارد مدهد موجودات مادی را، این بیان صدر المتمی دهد چی را استثناکند ایشان استثنا میایجاد را مطلقًا مطرح می

گوید اگر یکچیزی پیش خودش حضور وجودی ندارد چون خودم چون قبول ندارم نگاه صدر المتألهین را استداللی دارد می
کنم آن تواند حضور وجودی داشته باشد من هم این برایم روشن نشده بود. فکر میدارای ابعاد است پس پیش دیگری هم نمی

متعلقش  د، یعنی عالم باید حضور جمعی غیر تفرقی داشته باشد. اگر اینجوری باشد چه آنچیزی که مهم است فقط عالم باش
تواند پیشش حضور پیدا کند و علم حاصل بشود. حاال یک بیانی حضور جمعی داشته باشد چه حضور جمعی نداشته باشد می

 صدرا دارد عرض کردم من چندان متوجه نشدم چیست. این راجع دیدگاه شیخ اشراق.

 **؟؟؟

گوید نگاه کنید شیخ مادی پیش خودش حضور وجودی ندارد چون تفرقی است همان *به خودش، شیخ اشراق می
گاه نیست. اما چرا متعلق علم مثل خداوند یا موجود دیگر ن شود. استداللی که کردیم پس پیش خودش حاضر نیست و خودآ

خودش جمع داشته باشد علم داریم به این سطح، درست  آن پیش را در یک تواند همه اجزای این شیءیعنی موجود دیگر می
 است این طرف سطح پیش این طرف سطح حاضر نیست و همان تقسیماتی که مطرح کردید، ولی همه این سطح پیش ما حاضر

پیش دیگران  ر وجودی ندارد به طریق اولیگوید چیزی که پیش خود حضوکند میاست. ایشان چند بار این استدالل را تکرار می
خواهد بگوید. این راجع دیدگاه جناب حضور وجودی ندارد. من متوجه نشدم خیلی تأمل کردم ولی متوجه نشدم ایشان چی می

 شیخ اشراق اما دیدگاه حکمت متعالیه.

 **؟؟؟

ویند علم *علم انسان قبل از این مال همه حکما است. یک علم فعلی داریم یک علم انفعالی داریم علم فعلی را می گ
شود شکل گیری کثرت می قبل از کثرت، کثرت منظور خود خلقت است. علم قبل الکثره و علم بعد الکثره یعنی علمی که منشأ
 گیرد.این می گوییم علم قبل الکثره، یک علم بعد الکثره داریم شما سوالتان این بود چرا علم حصولی می

 **؟؟؟

ولی بگیرد در باب مثل انسان مثاًل انسان چون ذهن دارد، این تأثیرپذیر خواهد حص*جناب شیخ اشراق چه جوری می
تواند علم حصولی قبل الکثره علی التفصیل داشته باشد و اساسًا موجب ترکیب هم بشود است، چون مادی است ذهن دارد می
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ن تصویری که مشاع داشته مثل ذهن ها رابزند، در باب خدا اولین چنیتواند این حرفکند، در باب خدا نمیایرادی حاصل نمی
تواند این کثرت را در ذات پروردگار هم ببرد این هم دچار مشکل هست، بنابراین چنین برای ایشان قابل قبول نیست، نمی

تصویری راجع خدا ندارد، یعنی علم قبل الکثره از نظر شیخ اشراق برای باریتعالی میسور نیست، ولی برای مثل ما چرا چون ما 
توانیم علم قبل الکثره داشته کند و لذا ما میجود ضعیف هستیم مادی هستیم ذهن داریم مرکب هستیم مشکلی ایجاد میمو

 باشیم علم قبل الکثره به نحو حصولی که مطرح کردیم.

 دیدگاه حکمت متعالیه
ن مثل بقیه م صدر المتألهیو اما دیدگاه سوم دیدگاه حکمت متعالیه است یعنی دیدگاه صدر المتألهین چنانچه عرض کرد

کند با توضیحاتی که عرض کردیم. علم ذات به کماالت ذات را هم صدر علما علم ذات به ذات را در باب حق تعالی قبول می
خواهم این را آخر عرض کنم االن می گویم به همان سبک چون کند من تفصیلی در کار صدرا دارد میالمتألهین مطرح می

داند داند ظهوری میها را چی میذات است وقتی علم به ذات باشد علم به کماالت هم هست تمام این گوید صفات عینمی
رسیم به علم در واقع خداوند متعال به کثرات به مخلوقات به خیلی فضا از یک جهت واضح است و مسئله روشن است. اما می

 کند، این ایشان چکار میما سوا قبل از ایجاد، علم پروردگار به ما سوا قبل االیجاد 

ثاًل یک مصدر المتألهین از یک جهت دیدگاه مشاع را قبول ندارد، یعنی همان اشکاالتی که به مشاع قائل است، چرا 
گوید گوید ذهن شما قائل شدید علم حصولی قائل شدید تفاسیری در کار عالمه آمده و بعد میاشکال به مشاع وارد کرد اواًل می

کنید و این سازگار نیست، اگر پروردگار کمال بی نهایت است اری ذات پروردگار از یک صفت کمالی خالی میشما در واقع د
های ه کاریباید همه کماالت داشته باشد، از جمله کماالت چی هست علم تفصیلی به اشیا هست، این باید داشته باشد. و ریز

 د علم ارتسامی مشاع که غلط است گویدیگری که اینجا وجود دارد، در هر صورت ایشان می

گوید شما مثل من علم ارتسامی مشاع را رد کردید چرا گیرد میرسد به شیخ اشراق باز به شیخ اشراق اشکال میمی
دهید کند توضیح نمیدارد و این است که علم تفصیلی به اشیا قبل از ایجاد را تبیین نمیجایگزین نیاورید و لذا طرح شما یک خأل

رده شیخ اشراق ی راجع این ارائه نکردید و لذا خود ایشان من این نکته را داشته باشد شاخه چهارم بحث حرف کی را قبول کبحث
بخش کار صدرا  را قبول کرده یعنی علم حضوری حین الفعل را قبول کرده فقط یک استثنا دارد در کجا در مادیات ببینید این سه

 روشن باشد 

ت علم ذات به ذات همان تصویر را دارد علم ذات به کماالت است. این علم ذات به کماالت بخش اول کار صدرا چیس
شود داند علم ذات منجر میکنم، صفات را عین ذات میخورد من دربسته و سربسته عرض میچون با قسم سوم یک گره ای می

به شیخ اشراق هم انتقاد کرده در شاخه چهارم به همه صفات و کماالت، این هم فضایش روشن. علم ارتسامی مشاع رد کرده، 
ماند کجا یعنی علم به ما سوا بعد ایجاد کاماًل طرح شیخ اشراق را قبول کرده با یک استثنا در حوزه مادیات درست شد. فقط می
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شان دارد اصطالح خواهد چکار کند. یک بیانی ایشاخه سوم شاخه سوم چیست علم تفصیلی به اشیا قبل از ایجاد این را ایشان می
 خورد عرض خواهم کرد. رسیم چند تا مسئله به هم گره میرا می گویم به توضیحش نمی

گوید علم اجمالی در عین کشف تفصیلی این اصطالح را بدانید بازش خواهیم کرد. علم اجمالی در عین ایشان می
شود، علم جاد به کثرات با این اصطالح مطرح میکشف تفصیلی یعنی نظریه صدر المتألهین راجع علم باریتعالی قبل از ای

خورد با بحث عینیت اجمالی در عین کشف است و هر جا این اصطالح فقط مال شاخه سوم است. توضیح این مسئله گره می
ها خورد به آنجایی که علم بالذات منجر به علم به صفات و کماالت ذات است به آنصفات با ذات، توضیح این مسئله گره می

های دیگر ایشان مطرح کرده ما آییم یک تبیینی در این خصوص که از بحثام شده جلسه بعدی میمخورد فرصت تهم گره می
های تشکیک آوردیم ولی مجددًا این بحث را اشاره ای خواهیم کرد و بعد وارد بحث بعدی یعنی قدرت خواهیم قباًل در بحث

 شد والسالم علیکم و رحمه الله
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 بیست_و_هشتم_#جلسه

 الله الرحمن الرحیم بسم

 ادامه دیدگاه حکمت متعالیه
ه ولی یک تقریری و ارائه فرموده این معنا صحیح است و خود صدر المتألهین این دیدگاه را قبول کرده اال در بحث ماد... 

مباحث وجودشناسی که ان شا الله دایه آورده که انحصار دارد به مبانی صدرایی در کند و عالمه در بیمصدر المتألهین ارائه 
 عرض خواهم کرد. 

لم عآن نکته اصلی نگاه صدر المتألهین در قسمت سوم بحث است، قسمت سوم بحث چیست، علم پروردگار به ما سوا 
در  موجوداتکند. خألیمکند و رد ینمتفصیلی پروردگار به اشیا ما سواقبل از ایجاد، درعین اینکه طرح حکمای مشاع را قبول 

گاه است و اشاره  شود علم اجمالی یمکند. یک طرحی ارائه کرده و این طرح با این واژه مطرح یمکلمات شیخ اشراق را کاماًل آ
مله مشخص در عین کشف تفصیلی، کلمه اجمالی در اینجا بسیار گول زننده است چون اجمال به معنای ابهام است یعنی فی الج

ضاهستید آن چندان مشخص نیست، ولی اینجا اجمال به این معنا نیست. و لذا اگر در این فاست ولی ابعاد و حدود و صغور 
 کنند چه جوری علم اجمالی درعین کشف تفصیلی، یعنی هم اجمالی هم تفصیلی است. یمها احساس شگفتی یبعض

م است. اجمالی یعنی حدود یر مبهغگیرند و تفصیلی یماین چه جوری میسور است یعنی علم اجمالی را به معنای مبهم 
و صغور مشخص نیست کلیت ماجرا روشن است تفصیلی یعنی حدود و صغور مسئله واضح است عالوه بر کلیات این چه 

توانید بگویید علم اجمالی هم کشف یمجوری امکان پذیر است علم اجمالی درعین کشف تفصیلی، این دو تا با هم هستند هم 
شود. برای ینم. علتش این است که توجه به دیدگاه صدر المتألهین و نگاهشان ذیل واژه اجمالی تفصیلی، چندان سازگار نیست

کند و اینکه این بحث روشن بشود، که درعین حال بحث عینیت صفات و کماالت با ذات پروردگار هم تا حدودی وضوح پیداب
گفتیم این هم واضح بشود ضروری است ما یک یماینکه علم به ذات مستلزم علم به همه کماالت است که در بخشهای قبل 

 گردد به نگاه ایشان در حوزه نظام تشکیکی وجود اگر یادتان باشد یممقدماتی در کار صدر المتألهین واضح بکنیم که اکثر آن بر 

بحث کردیم  ما تقریبًا مسئله سوم از مسائل وجودشناسی بحث تشکیک در وجود بود یعنی بعد از اینکه اشتراک معنوی را
در نظام  و اصالت وجود را توضیح دادیم مسئله سوم اشتراک تشکیک در وجودنظام تشکیکی در نظام وجود مطرح بود. در فضای
د شروع تشکیکی صدرا چه اعتقادی دارد صدرا معتقد است یک وجود واحد همه هستی را فرا گرفته و از نقطه بی نهایت شدی

ترین مرحله وجود که حاال به صورت کلی می یفضعرسد به یمشود تا یمتر یفضعر تیفضعشود و مرحله به مرحله یم
ترین موجود، اگر به نحو کلی یفضعگوییم عالم ماده ولی به نحو مشخص خود هیوالی اولی ماده نخستین آن رامی گویند 

 ترین مرحله وجود است. یفضعبخواهیم بگیریم همین عالم ماده 
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کرد یکبحثی همانجا ما مطرح کردیم جز فروعات و یمخوب این بحثی که ایشان تحت نظام تشکیکی وجود که مطرح 
یک  نتایج بحث تشکیک. و آن کیفیت حضور اندماجی کماالت و ماهیات هست در مراحل باالی هستی. این اجازه بدهید من

 تواند کمک بکند. یمکم توضیح بدهم خیلی به بحث ما 

انی و ضیحی صدرا در تبیین این معنا آورده و آن هم نسبتی است که مثاًل سلسله موجودات جمادی نباتی حیویک تو
کند موجودات جمادی را مثل عناصر را. عناصر را مورد مطالعه قرار یمآید مطالعه یمکنند. مثاًل ایشان یمانسانی باهمدیگر پیدا 

کنند اولین مرحله ترکیبی یمکند. بر اساس توضیحاتی که این آقایان مطرح یماج ها استخرینادهد بعد سه چهار ویژگی از یم
شوند بسترها را برای فراهم شدن یک موجودی که در اصطالح طبیعیات قدیم به عنوان یمیعنی وقتی عناصر با همدیگر ترکیب 

یب چند عنصر و بر اساس یک فرایند شکل ها که از ترکینا هاسنگات مطرح است مثل زغال سنگ مثل نفت مثل انواع یمعدن
 شود. ینمراحل دیگر داریم محقق گیرد ولی هنوزحیات به معنایی که ما در میم

ات همه ویژگیهای عناصر هست به اضافه یک ویژگی برتر و باالتر و آن چیست، جمع نگه داشتن و حفظ یمعدنشما در 
کردن یعنی  چیزی که در اثر فرایند ترکیب شکل گرفته، آن مجموعه راحفظاجتماع ویژه بین عناصر، یعنی حفظ ترکیب، حفظ آن 

دهد نباتات را، نباتات عالوه بر اینکه یمافزون بر اینکه آثار عناصر را دارد این اثر را هم دارد. بعد یواش یواش مورد مطالعه قرار 
هم دارد مثل چی مثل تغذیه،  ند تا ویژگی بیشترات در خودش دارد چیمعدنویژگیهای عناصر را در خودش را دارد ویژگیهای 

 دهد. یمآفریند و شکل یمدش کند و مثل خویمکند رشد یمرشد و تولید مثل. هر سه تا درگیاهان مطرح است، تغذیه 

بینید همه ویژگیهای موجودات متکثر را درخودش جمع یمنگاه کنید اگر این سیر را شما توجه کنید مد نظر قرار بدهید 
وجود مختلف را دارد. یک وجود است ولی  هادهولی آثار  رویم به طرف وجودهای جمعی یک وجود استیمکرده یواش یواش 

ناصر عکنید ویژگیهای یمرسد به حیوانات، حیوانات وقتی دقت یمات نباتات بعد یمعدنوجود مختلف رادارد عناصر  هادهآثار 
ه تر از آن در آن هست، جوان حس و حرکت و نمو و تولید مثل در آن است و اضافات نباتات در آن هست تغذیه رشد یمعدن

ی یک ارادی باشد یعنی حس دارد حواس پنجگانه دارد و حرکت ارادی هم دارد که حرکت ارادی خودش وابستگی به شکل گیر
 ها وجود ندارد. یناسری جهازات است که در نباتات و 

رسد به انسان در انسان یمر هم هست ولی اضافه تر از آن. تا ات است، عناصیمعدنست ببینید این در حیوانات نباتات ه
رد توجه قرار همه ویژگیهای قبلی حتی حیوانات هم وجود دارد. ولی افزوده بر او یک چیز دیگر هم وجود دارد. این سیر را مو

ه شرط ال، بدر نظام هستی تحقق دارد. یکی به نحو بدهید یک اصطالح دیگر را مطرح بکنم. ببینید ما هر ماهیتی به دو شکل 
باشد یعنی  هاگونهیکی به نحو ال بشرط، به نحو بشرط الیعنی یک ماهیت در نظر بگیرید بدون اینکه همراه با سایر کماالت و 

همراه باشد با تواند یمخودش باشد، ماهیت به نحو ال بشرط یعنی یک ماهیت بدون اینکه این شرط قبلی در آن باشد. یعنی 
 . هر ماهیت اینجوری است هاگونهسایر ماهیات با سایر 
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االن عناصر دو جور ما داریم. یک سری عنصرهایی به شرط ال داریم عنصرهای به شرط ال فقط عنصر هستند یعنی  مثالً 
ها ینانی در در طبیعت به شکل عنصر وجود دارند ولی همین عنصر به نحو ال بشرط هم داریم کجا داریم در اینجا در اینجا یع

ه چیزهای هم عنصر وجود دارد ولی این عنصرها اینجور نیست که خودشان فقط باشند به شرط ال یعنی به شرط اینکه به همرا
 بشرط در همه دیگر نباشند متحد با چیز دیگر نباشند. فقط خودشان باشند. این را می گوییم عنصر به شرط ال، عنصر به نحو ال

ست همراه چیزهای دیگر به نحو ههم عنصر است، ولی عنصر در این است ذیل چیزهای دیگر  ها وجود دارد چون در اینینا
ات نباتات دو جور داریم، در واقع به شرط ال و ال بشرط، اگر نباتات به نحو به شرط بخواهیم یمعدنجمعی وجود دارد چنانچه 

توانیم مثاًل به حیوان بگوییم یمم نباتات به شرط ال، آیا ها را می گوییینالحاظ کنمی همین گیاهانی که در باغچه و باغ هست، 
توانیم بگوییم ولی ال بشرط، حیوان نبات است ولی نبات ال بشرط است نه نبات بشرط ال، نبات بشرط ال یمنبات است بله 

توانید اطالق یمبشرط شود این نبات ولی حیوان هم نبات است چون دارای نبات است. ولی نباتی که در آنجا هست نبات ال یم
 بشرط. حیوان النبات بکنید بر آن گیاه کنید ولی گیاه در واقع ال بشرط، همین معنا هم همین جا است حیوان بشرط ال و حیوان 

انسان هم  بشرط ال این حیواناتی که هستند اما حیوان ال بشرط چی، حیوان ال بشرط در انسان هم وجود دارد، یعنی به شما
کند حیوانیت یمرق بگویید حیوان، حیوان وقتی انسان می گویی حیوان از همین باب است یعنی به نحو ال بشرط، فتوانید یم

شود گفت کماالت حیوان را دارد ولی یمانسان با سایر حیوانات، سایر حیوانات حیوان به شرط ال هستند ولی انسان حیوان بر آن 
 انسان حیوانیت ال بشرط است  به نحو در واقع ال بشرط است یعنی حیوانیت

تواند در مرحله باالتر باشد یمها یناخواهی بگذاری، یمبنابراین ما هر ماهیتی به اسم کمال بگذار ماهیت بگذار هر چه 
گوید هر چه وجود قویتر و شدیدتر باشد، یمبه نحو ال بشرطی، این بحث را صدر المتألهین با عنوان وجودهای جمعی ذکر کرده 

توانید اطالقات به نبات یمکه یک موجود است و وحدت دارد ولی شما گیرد در عین اینیمماع کماالت بیشتری در آن شکل اجت
توانی بگوییم نبات بله، نبات می گوییم به شرط، معدن می یمبله  توانی بگویی عنصر بله می توانیی بگویی معدنیمنگاه کنید 

توانیم یمنسان هم اتوانیم بگوییم یمها ینادن نبات حیوان بله همه توانیم بگوییم عنصر معیمگوییم ال بشرط در انسان آیا انسان 
ها می گوییم به نحو ال بشرط، هر چی وجود شدت ینابگوییم ولی انسان می گوییم به شرط ال ولی حیوان و نبات و عنصر و 

 ه تری شکل بگیرد، وجود به همین معناست، شدت وجود یعنی در یک وجود کماالت افزود

م از این سیری که حاال همین معنا را شما ببرید موجودات را ارتقا بدهید این معنا را چنانچه این بحث را قباًل عرض کردی
 مطرح کردیم بیشتر در قوس صعود است یعنی در ترقیات موجودت، در تنزل موجودات هم همینجوری است. یعنی در قوس

که همه یک وجود بی نهایت شدید دارید، بی نهایت شدید یعنی چی، بی نهایت شدید یعنی این نزول، در قوس نزول شما اول
، کند وقتی شما کماالت را به نحو ال بشرط در نظر گرفتید یعنی قابل اجتماع و همراه شدن با سایر کماالتیمکماالت آنجا صدق 

این بقیه  با سایر کماالت، به گونه ای نیست بگوید فقط یک نوع کیفیت حضور ویژه است به گونه ای است که مرز درست بکند
 شود. یمکماالت نه یک نحوه وجود خاص و ویژه ای، یک نوع حضور ویژه ای برای اینکمال هست با سایر کماالت هم جمع 
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ن سلسله ای همین مسیر را شما فرض کنید برویم باال باال برسیم به حق سبحانه و تعالی در عقول و مفارقات فرض کنید
رسد این عنوان را اگر یادتان باشد قباًل یمتراتیبی که داریم در جای خودش مطرح بشود تا برسد به باریتعالی وقتی به باریتعالی 

منها این هر دو تایش جالب است. بسیط الحقیقه کل االشیا به نحو ال  کردیم بسیط الحقیقه کل االشیا و لیس بشیءیممطرح 
دا سلب کنید، یعنی خمنها به نحو به شرط ال یعنی شما اگر اشیا را به نحو بشرط ال نگاه کنید همه را باید از  بشرط، لیس به شیء

ها به نحو به شرط ال نیست، نیاها نیست، هیچ یک از یناخدا گیاه نیست، انسان نیست نبات نیست معدن نیست، هیچ یک از 
سازد یعنی همه کماالت استداللش این است یمن شدت وجودی وجود جمعی ولی به نحو ال بشرط چی چرا به نحو ال بشرط آ

ها دارد و یکارتواند فاقد آن باشد پس همه را دارد ولی همه را دارد این ادبیات نگاه کنید همه را دارد با تمام ریزه ینم ءعلت شی
 ه به نحو تقیدی نتواند ایجاد بکند. همه را دارد ولی یمبه خاطر همین 

ک نکته را از ن ادبیات را عالمه هم مطرح کرده تفصیل دو جور است قبل از این که تفصیل دو جور بودن آن را بگویم یای
های به شرط یتماهافتد در مرحله بعدی یمآیید چه اتفاقی یمآن طرف بگویم شما در قوس نزول از وجود بی نهایت شدید که 

شوند به یمند البشرط هستند در مراحل بعدی که در مراحل قبلی چی هست هاآننی شود، به شرط ال به شرط ال یعیمال تولید 
رط شرط ال خلقت یعنی همین، خلقت یعنی کماالت ال بشرط در موطن جمعی تبدیل بشود در مرحله بعدی به کماالت به ش

ست که شدیدترین نوع تکثر حاصل شده، ات تا برسد به قاعده عالم که عالم ماده اشود، لذا فرایند تکثریمال و لذاتکثر حاصل 
کنند دیگر این عالم بعدش ندارد، آخرین حد تکثر و تفصیل حاصل شده لذا از این منظر عالم یمکان بر اساس مبانی که مطرح 

ترین مرحله اسمای الهی است، یعنی کماالت حق تعالی به یلیتفصماده برای کسی که اهل معرفت و عارف است به معنای 
کنید هر یک از این تفاصیل آن کمال یممعنای عالیتنرین وضعیت تفصیل پیدا کرده گرچه وقتی شما خود این تفاصیل رانگاه 

شود حضور به نحو یمشود توحد بیشتر یمشود وجود جمعی تر، توحد بیشتر یمروید مراحل باالتر یمجمعی را ندارد، وقتی 
 ال بشرطی جدیدتر خواهد شد. 

رویم وجودهای جمعی شکل دارد قوس صعود قبض است یعنی یمآییم بسط هست، از این سو یمپس از آن سو که 
شوند به حالت حضور ال بشرطی در موجودات برتر، این فرایند همینجور در قوس صعود ادامه یمهای به شرط ال تبدیل یتماه

خورد چیست این است ما وقتی نقطه وحدت یمخواهیم مطرح بکنیم که به درد این بحث ما یمکند، آن چیزی که االن یمپیدا 
کنم توجه داشته باشید، این بحث تفصیل، یمافتد این ادبیات که عرض یممحض یعنی باریتعالی در نظر گرفتیم اینجا اتفاقی که 

های یلتفصشود به شرط ال تفاصیل هست، تمیز هم هست یعنی یمیعنی وقتی تبدیل  ما تفصیل با تمیز داریم در مراحل پایین
به شرط الیی، ادبیاتی که در عالمه در بداینه و نهایه تمیز است تمیز را برای چی به کار برده برای به شرط ال، تمیز یعنی این را از 

آن جدا همه از همه جدا، ولی یک تفصیل داریم تفصیل غیر  کند، تفصیل دارد به چه نحوی به نحو اینکه از این ازیمآن جدا 
ها هست ولی بدون اینکه به شرط ال بشود، بدون اینکه به شرط ال بشود یعنی در نقطه جمعی که یکارتمیزی، یعنی همه ریزه 

تراکب صفات یاتراکب  ها اینجا موجود است، ولی بدون تمیز، اسمش را گذاشتندیکاربا تمام ریزه  شما رسیدید تمام کماالت،
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کماالت کان یک متنی وجود دارد این کمال نه اینکه فقط یک بخشش را بگیرد کله نبات، کله عنصر، کله فرض کنید کماالت 
 شود. یمحیوانی کله کماالت انسانی، کله کماالت فرشتگان یک چنین حالتی حالت تراکبی در آنجا محفوظ 

کند این خیلی مهم است خیلی راجع آن تأمل کردم ببینید هر چه وجود یما پیدا چه نکته ای در وجود هست این ظرفیت ر
کند این دقت کنید وجود در مراحل پایین چون یک ساختار خاصی دارد یمهای فراوان تر پیدا ینتعشود قابلیت یمبی رنگ تر 

آوری ممکن است یک قالب برتر به یمقالب در زاین  آکان بسته شده این دیگر قابلیت این شدن آن شدن ندارد، ولی وجود وقتی 
ی متکثرتر هست هر چه رنگ هاگونهرد، یعنی حاال وقتی رفت در مرحله باالتر قابل شدن به های افزوده تری دایتقابلآن بدهی 

شود این در بحث حرکت لحاظ نکنید بحث وجود است یعنی همه این وجودها میخکوب سر جایش یماو تعین او گرفته 
ا خالی ردشان هستند نه اینکه آن بیاید پایین بحث تفرقه غلط است تجافی غلط است اینجور نیست که مرحله باال جایش خو

 کند بیاید باال فرایند علیت است. 

ی هاحرکتشود. توجه کردید نه اینکه بر اساس یک یمشود و معلول درست ینمدر فرایند علیت از علت چیزی کم 
کند چیزی یمد گرفت هر چه عرضه در ما وقتی کسی علمی یا اشنمونهگیرد اینجور نیست. یمماده شکل  متعارفی که در عالم

شود گاهی اوقات اضافه تر هم ینمشود ولی علم کم یمشود انرژی کم یمشود خسته یمشود. بله یک چیزی کم ینماز او کم 
کنید یمشود ما از این مدل داریم. این فرایند علیت است. شما وقتی در بحث علیت نگاه ینمکند کم یمشود، هر چه عرضه یم

بینید تعین آن کمتر شده، شما بگو رنگش کمتر شده، چون تعینش کمتر شده، مثال است، همین یمروید یموقتی مرتبه باالتر 
 مثال گفتند فالنی گفته خدا اینجوری است 

گیرد، ولی ینمی دیگر را هاقالبکنید اگر یک مومی باشدکه روی یک قالب بسته شده باشد مثال است یک موم را نگاه 
تواند ده جور تعین بگیرد، اگر مومی باشد که در رنگش هم تعین نداشته باشد، مثاًل یماگر مومی باشد که تعین خاص را نگرفته 

تواند به خودش یمرا  هارنگاشد انواع تعلیم زردی نداشته بشود درست کرد، ولی حتی یماول موم زرد بوده ده تا شکل با زرد 
افتد هی این فضا را ببرید باالتر، حدس تعینات که یمبینید چه اتفاقی یمبگیرد فرض کنید در بحث اندازه هم تعین نداشته باشد 

آورد قابلیت قابلیت یمبه وجود سیط الحقیقه خداوند متعال هیچ تعینی در او نیست، این در آن چی بکنید چرا می گویند یم
ن بی اینجا به معنای قدرت است قابلیت و قوه ایجاد هر چیزی از او امکان پذیر است. چون خودش بی تعین محض است چو

 کند، یمتعین محض است هر جور تعینی را می تواندقالب بدهد، دقت کنید چکار صدرا 

کنیم خداوند متعال تمام کثرات یماره خداوند متعال که داریم فکر وقتی رفتیم در نقطه فرض کنید مرکزی هستی که درب
به این نحو که توضیح دادم در آن موجود است، از یک جهت نگاه کنی کان هیچ چیز در آن نیست ببین چه چیز معکوسی است 

ست، چون بالفعل در مراحل شود. ولی این تعینات منظور بالفعل نییمشود تعینات افزوده تری در آن جمع یمهر چه بی تعین 
گیرد، قابلیت این تعین جالب این است، خوب دقت کنید این موم را در نظر بگیرید قابلیت شکل مثاًل اسب شدن یمپایین شکل 
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روید فرض کنید صفات را از یک یمکند. توجه کردید شما در آن نقطه که یمبا قابلیت شکل درخت شدن واقعًا با هم فرق 
نید کاماًل بیرونی مثل نظر معتزله، البته اینکه معتزله به این ارتقای از فهم کار ندارم ولی معتزله نگاه کنید هیچی کیمجهت فکر 

گوید نگاه کن همین که هیچی در آن نیست یعنی همه چیز در آن است، یعنی این ظرفیت بی کران در یمدر آن نیست، فیلسوف 
رفیت همه تعینات در آن شکل گرفته خوب چه مسئله ای در اینجا اتفاق افتاده شما او شکل گرفته، به خاطر بی تعین ظرفیت ظ

کنید، این ذات که می گویم نگویید علم به ذات محال است، ما هیچ وقت علم ذات را به آن معنایی که یمیک ذات مشاهده 
کنیم اگر خوب دقت کنیم یمرا مشاهده کنیم آن ذات یمفهمیم می گوییم هر چه هست ما آن ذات را داریم مشاهده ینمهست 

بینیم کله علم یک سره علم است یک سره قدرت است یک سره رحمت است یک سره حیات است هر صفت کمالی شما در یم
 همان است این را می گوییم تراکب صفات با یکدیگر،  اشهمهبینید یمنظر بگیرید 

شود یمها جمع ینهمر اشیای دیگر است، همه اشیای دیگر سرشان دهای همه یشهرها ینااین که گفتیم علم و قدرت و 
ها هستند. شما همین اشیا وقتی به نحو ال بشرطی ینایعنی اگر اشیا را اگر نگاه کنید شکل گرفته قدرت و رحمت و علم و امثال 

شود به موجودات به یماین تبدیل  شود به شرط الیمآید تبدیل یمشود به کماالت حق و این کماالت یمکنید تبدیل یمنگاه 
ها یناکنید جمع شدن یعنی یمماهیات، فقط مواظب باشید چون از بس ما نگاه مادیگرایانه داریم تا وقتی این می گوییم خیال 

روند اینجوری منظور نیست همان بحث بی تعینی یک کم یمی تو در تو فرو هاتوپکنند به سمت آن باال مثل یمدارند حرکت 
 ری برای القای این معنا، تواند این فضا را برساند ادبیات بهتیمبهتر 

گوید در آن نقطه وحدت همه تفاسیر اشیا هست ولی چه جوری هست به نحو ال یمگوید یمخوب حاال صدرا چی 
ات به ذات ذاساس این نگاه برگردیم به چهار مرحله علم توضیح بدهیم علم بشرط آنجا وجود دارد یعنی به نحو غیر تمیزی بر

 توضیحش فضایش روشن است علم ذات ذات به کماالت یعنی مرحله دوم 

شود تمام اشیا در آن نقطه وحدت همان کماالت یمشود یکی یماالن با بیان صدرا مرحله دوم بامرحله سوم دارد چی 
ید چه جوری عین ذات حق شد، یعنی اینجور نیست بگویید این بخشش علم است آن بخشش حق هستند و این کماالت دید

بینید کلش این کمال را دارد، حتی کماالت ماهوی هم انسان یمکنید یمقدرت است نه یک حقیقتی است که شما وقتی نگاه 
حث عرفی نیست، مخصوصًا ما شیا بگوید بسیط االشیا کل االیمهست بله انسان است فیلسوف مشکلی ندارد در این بحث 

شود بگویی ینمحت همیشه می گوییم این حیوان خیلی مظلوم است اگر بگوییم فالنی سنگ است نارا هابحثدر این معموالً 
خیلی باالتر است.  اشمرتبهشود، در حالیکه حیوان یم شود ولی اگر بگوییم حیوان است خیلی ناراحتیمگیاه است خوشحال 

 کند. یمکند فیلسوف بررسی وجودشناسانه ینمجا افتاده عرفی است. ولی فیلسوف به فضای عرفی توجه  بد چیزی

توانید به کار ببرید ولی چه جوری همین که می گویند فیلسوف نباید در پیش مردم یمشما تمام این کماالت راجع حق 
تواند فیلسوف بگوید در نگاه خودش یمکند. راحت یمدهان باز بکند و هر حرفی بزند برای همین است بعد مشکل درست 
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گوید خدا انسان است به نحو ال بشرط یعنی کماالت انسان دارد خیلی یمبگوید خدا انسان است دیگران متوجه نیستند چی 
 منها،  واضح نه انسان به نحو به شرط ال، این ادبیات را نگاه کنید بسیط الحقیقه کل االشیا و لیس بشیء

گوید یم مثاًل گفته این تناقض نما است یا تناقض است یک ساحتی است اینجوری نیست آنجا که هابحثرخی از در ب
منها منظورش چیست به نحو ال بشرط ال است. در  گوید لیس بشیءیممنظورش به نحو ال بشرط است، آنجا که  کل االشیاء

شود و همه عین یکدیگر است یمهمان ذات، همه هم عین ذات  شودیم اشهمهکنید یمنقطه وحدت از یک منظر که نگاه 
ی تعین چون یک حقیقت تعینی که ندارید چون بی تعین است هر تعینی است دقت کنید این نکته را در عین حال کلمه چون ب

وقتی می گویید منها  گوید بی تعین است لیس بشیءیممنها وقتی  است هر تعینی است این ترجمه بسیط الحقیقه لیس بشیء
 افتد همه صفات عین هم و همه عین ذات، یمهر تعینی است یعنی چی کل االشیا، چون در آن حیطه ومنطقه این اتفاق 

رفت طرف یماین ادبیات و این قدرت بیان فلسفی در کلمات لذا یا چنین ادبیاتی تا قبل صدرا شکل نگرفته اصالً اصالً 
رفت طرف اشاعره، اگر نگاه کنید دیدگاه حکمای مشاع با اینکه دیدگاه اشاعره را رد یمشد یمی دیگر مطرح هابحثمعتزله اگر 

 کنند دیدگاه اشاعره صفات زائد بر ذات است ولی یک جور نگاه کنید در بحث علم تقریبًا نزدیک شده به نگاه اشاعره چونیم
ن فضا. ادبیات وجود نداشت در این فضا این هست در آ داند خوب این یک آسیبینمداند عین ذات یمعلم را زائد بر ذات 

 ادبیات شکل گرفته صفات عین هم و عین ذات 

وا است سعلم به ذات دارند بله علم به کماالت ذات دارد بله، کماالت ذات چیست همان کل ما  سؤالدرست است حاال 
این علم تفصیلی  تفصیلی به اشیا قبل از خلقت دارد بله که به نحو ال تعینی در ذات چی دارند موجود هستند آیا باریتعالی علم

گوید علم تفصیلی چرا می یمبه اشیا قبل از خلقت عین ذات است بله عین ذات است. الزمه ذات نیست عین آن که مشاع 
گویی علم اجمالی منظورش از اجمالی چیست، منظورش از اجمالی یعنی جمعی یعنی همان ال بشرطی، یعنی بعضی می 

رند گویند یعنی چی علم اجمالی در حین کشف این که من می گویم گاهی اوقات فرض کنید برخی کسانی که خیلی شهرت دا
 همین مطلب را می گویند یعنی چی علم اجمالی در عین کشف تفصیلی اجمالی است تفصیلی نیست، تفصیلی هست اجمالی

گوید اجمالی است تمیزی نیست، یعنی چی نیست یعنی به شرط الیی یمنیست. منظورشان از اجمالی در کنار تفصیلی وقتی 
گوید اجمالی است این ادبیات دیگری است، این معنا کاماًل در کنار تفصیل یمنیست یعنی به نحو ال بشرطی است وقتی 

 های غیر تمیزی داریم یعنی همه کماالت آنجا هستند، یلتفصتواند همراه بشود چون ما یم

ها آنجا هستند ولی به نحو تمیزی و به نحو به شرط الیی آنجا تحقق ندارند بلکه به نحو ال بشرطی یکارریزه با تمام 
ل از ایجاد همان تحقق دارند. بنابراین دیدگاه صدر المتألهین در این بحث علم باریتعالی علم تفصیلی باریتعالی به ما سوا قب

 ین نکته ای بود که عرض کردیمعلم اجمالی در حین کشف تفصیلی و توضیحش هم

 **؟؟؟
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خواهی شما بگویی یمشود، این یم*اشکال ندارد ما یک اشاره کردم گفتم ماهیت در مناطق باال تبدیل به کماالت 
خواهی کلمه را به کار نبری اشکال ندارد، چون ماهیت مثاًل ما در فضای مرسوم و متعارف کجا می گوییم آنجا که یمماهیت را 

کنیم حاال همین ماهیت یعنی ماهیت منظورم کماالت انسانی، کماالت حیوانی، یمشرط الیی شده ماهیت اطالق  به نحو
های باریتعالی هستند شما بگو اسما و صفات یتظرفبه نحو کماالت و  ها در آن نقطه به نحو چی وجود داردیناکماالت نباتی 

 کنند منظور این است. یمی مادون از هم تفصیل تمیزی پیدا هانقطهدر  شود ولییمباریتعالی هستند در آن نقطه اینجوری 

توانیم بگوییم باریتعالی ماهیت دارد بگو ماهیت دارد ولی همه ماهیات یک بی نهایت که در واقع یمسوالیکه ایشان کرده 
چون هیچ ماهیت خاصی او ندارد  اهیت ندارد بله ماهیت نداردمتوانیم بگوییم یمشویم. یماز تعریف متعارف ماهیت خارج 

 عرفا به کار تمام ماهیت را به نحو اندماجی این کلمه اندماج اشاره به فضای ال بشرطی دارد، کلمه اندماج کلمه خوبی است،
ست هست بردند، صدرا به کار برده، اندکاک استهالکی است، کماالت استهالکی نه کماالت تمیزی، کماالت اندکاکی مندک ا

 ن را بخوانیمبرد من یک کمی این متیمک است مندمج است این تعبیرها را به کار ولی مند

 **؟؟؟

گیرد ولی یمکند تجلی را به لحاظ ضعف وجود یم*بله همین است منتها در فضای صدرا که نظام تشکیکی را قبول 
گوید حق سبحانه یمود است صدرا ند ظهورهای متکثر و ضعیف شونده ظهور غیر از وجگویند ضعف وجودی می گویینم هاآن

د و تعالی خودش وجود است و در واقع خلقت به معنای شکل دادن به وجودهای ضعیف است، ولی عرفا می گویند نه وجو
آید، بحث خواهیم کرد. یمی وجود، بیایید در عرفان هانسبتها را باید بگوییم ینارا وجود گفت  هاآنشود ینمشود گفت، ینم

خوانم ممکن است برخی یمر بحث صفحه صد و شصت و سه از کتاب ما یعنی فصل پنج مرحله دوازده من این را ببینید د
دیم باید هر اصطالحات بیاید نیاز نباشد خیلی توضیح بدهیم ولی چون بنا شد ما یک مقدار متن بخوانیم از اول این کار نکر

ی اصیل فلسفی هم آشنا بشوند با این ادبیات و گفتگوها آشنا هامتن خواندیم دوستان بایمخواندیم یک مقدار متن یمبحثی 
 شود، مال ما صفحه صد و شصت و سه است. یمدانم صفحه چند ینمبشوند، مال ما فصل پنج مرحله دوازده 

ع تنبیه ر واقالفصل الخامس فی علمه تعالی، خوب فی علمه تعالی قد تقدم این تقدم که شروع کرده تا ما برسیم به آن د
رده بر اساس شماره و اشاره تبیین دیدگاه صدر المتألهین است یعنی اول دیدگاه صدرا را توضیح داده و بعد اقوال دیگر را مطرح ک

دید ما نگاه صدرا ای که مطرح کرده ده تا قول اینجا مطرح شده به اضافه نگاه صدرا شده یازده تا ولی بیش از این است، توجه کر
اینجا گفتم یک به دلیل اینکه اینجا دارد شاخه اول بحث را مطرح ها را شماره گذاری کردم مثالً یناالتقدم در مرحله  خوانیم.یمرا 
 کند یم
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 علم به ذات
فرمایید ایشان سه بند را فقط یمکه مشاهده  هاعبارتشاخه اول بحث چیست علم به ذات پروردگار، خوب حاال در 

از کرده ولی کامالً نتوضیح داده علم به ذات علم به ماسوا قبل از ایجاد علم به ما سوا بعد ایجاد ولی علم کماالت را اینجا بحث 
ندند خوایمالماده علمًا بذاته، درست است. آن موقع که دوستان ادبیات  مجردانلکل  تقدمانفضاها قابل استفاده است. قد 

گاه علم به  الماده علم بذاتها قباًل گذشت مجردانلکل  تقدمانخورد قد یمگفتند به چه درد یم هر موجود مجرد از ماده خودآ
پیش خودش  که گفتیم علم به معنی حضور است نوسانات حضور را توجه داشته باشید شیء هاهمانخودش دارد چرا تحلیل 

گاهی افتد و این همایماق مادیت هم نباشد مسئله حضور خود پیش خود اتف حاضر است مخصوصًا اگر معنایحتماً  ن خودآ
دش لکل مجرب عن الماده علم بذاته لحضور ذاته عند ذاته به خاطر چی به خاطر اینکه خودش پیش خو تقدماناست. قد 

گ فاضل است مانعی از این حضور هم وجود ندارد امتداد ابعاد وجود ندارد و هو علمه بذاته اه است. این پس خداوند به خود آ
 بخش اول 

 علم به ماسوی قبل از ایجاد
ت اشاره دارد به ی اثبات واجب الوجود گذشهابحثاما بخش دوم و تقدم ایضًا ان ذاته المتعالیه صرف الوجود، قباًل در 

ایضًا ان ذاته المتعالیه  یش رادیدیم و قد تقدم ایضًا و تقدمهاعبارتبرخی  هاعبارتفصل اول، فصل دوم از همین مرحله، که قباًل 
تواند داشته باشد، صرف وجود است بی تعینی تا وقتی این اتفاق بیافتد یمصرف الوجود، صرف الوجود اشاره به بی تعینی 

هیچ وجودی نیست  کند. وینم یحده حد و ال یشذ عنه وجود پس هیچ حدی او را محدود الاش چه خواهد شد، الذی یجهنت
پس  که در آن نباشد ال یشذ هیچ وجودی از آن غایب نیست و ال کمال وجودی هیچ کمال وجودی در آن مفقود نیست، فما

اش چی خواهد شد فما فی تفاصیل الخلقه من وجود او کمال وجودی بنظامه الوجودی دقت کنید همه آنچه در تفاصیل یجهنت
اول عالم عقل است ی این ب یعنی مع با نظام وجودی با تمام شبکه ارتباطاتی که دارد مثالً خلقت است از وجود از کمال وجود

ی شگفت هاارتباط، ی ویژه ای بین این عوالم برقرار است. ارتباطی بین انسانهاارتباطبعد عالم مثال است بعد عالم ماده است 
ها باید در یناها معلول خدا است، فعل خدا است پس همه یناانگیزی بین انسان و همه موجودات هستی برقرار است، همه 

 نقطه وجود صرف موجود باشد 

شود، ینمکلمه وجود صرف خیلی مهم است این وجود صرف به همان تحلیل ال تعینی اشاره دارد گرچه اغلب توجه 
ین بود که الذی ال یحده حده و ال اش ایجهنتخواهد توجه بدهد، لذا یموقتی می گویند وجود صرف یعنی به مرحله بی تعینی 

یشذ عنه وجود و ال کمال وجودی و فما فی تفاصیل خلقه بوجود او کمال وجودی بنظام وجودی آنچه در تفاصیل خلقت است 
برقرار است فهو موجود عنده همه در پیش خدا موجود است البته  هاآناز وجودها از کمال وجودی با تمام نظام وجودی که میان 

تواند با ینمشود یمحو اعلی و اشرف این همان ال بشرطی نه به نحو بشرط الیی چون به شرط ال بشود همه از هم جدا به ن
کماالت دیگر جمع بشود این مال مرحله ضعیف است نه مال مرحله اعلی، مال مرحله مادون است نه مال مرحله اشرف مال 
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آن سمت نیست این با همان ادبیاتی که عرض کردم اگر ترجمه کنید و توضیح مرحله ای که حیطه شرافت ذاتی با چیزهایی که به 
 بدهید خیلی خوب است.

 **؟؟؟

 *یعنی فقط حالت به شرط الیی ندارد، ولی همه کماالت آنجا موجود است

 **؟؟؟

مد به نحو آجا *نگاه کنید نسبی است یک مرحله پایین آمد همین ماهیتی که االن شکل گرفت باال بود ولی ال بشرطی این
بعد یک  چی به شرط الیی ولی موجودات پایین تر از عقل اول به نحو چی در عقل اول موجود هستند به نحو ال بشرطی، ولی

به  شوند باز خود آنیمشوند به شرط الیی یمال بشرطی در عقل اول بودند به نحو چی  هاآنشود یمتنزل که حاصل شد چی 
شوند به شرط الیی یم هاآنافتد یمشود چه اتفاقی یمارند که تنزل ها مادون را در خودشان به نحو ال بشرطی دییالشرط 

را شاید قباًل یک  هابحثشود با بی نهایتی آن اشکال ندارد این یمهمینجور این بستر ادامه دارد تا جایی که ظرفیت وجود تمام 
 اشاره کردم.

 **؟؟؟

ه شکل ذهن در بین را دارد، که در یک بستری اینگونه نمود پیدا بکند. قابلیت این را دارد در یک جایی *یعنی قابلیت ا
بی نهایت بودن  بیاید، بله حضور کماالت به نحو ال بشرطی در آنجا اقتضائات ویژه خودش را دارد همه چیز را لحاظ کنید مثالً 

ا باید در نظر داشته ایت چیز را در خودش دارد این هم لوازمی دارد این لوازم رزایش دیگر معنا ندارد، آن لوازمی که اینکه بی نه
ها به نحو بالقوه است فعلیت ندارد شما انسان انسان بالفعل آنجا نیست یناباشیم یکی از چیزها این است اشاره کردیم همه 

گیرد یعنی اقتضائات خاصی یمدر آنجا شکل  بحث قابلیت و قوه شکل دادن به چنین تعیناتی اشهمهرشد بالفعل آنجا نیست 
دهد، مثاًل واجب الوجود است بقیه ممکن است یک چیز هم یمخود همان بی نهایت کماالت را به نحو ال بشرط داشتن سامان 

ها خاصیت بشرط الیی است، کمال نیست یناتوجه داشته باشید برخی از خواص مال همان بشرط الیی است مثاًل امکان فقر 
 ها خیلی مالحظات باید اینجا صورت بگیرد آن فضای کلی آن این است. یناها نقطه باال نیست، ینانقص است و 

ببینید سوابق موجود عنده بنحو االعلی و اشرف یعنی همه این وجود با نظام وجودیش موجود است در نزد پروردگار به 
من بعض یعنی تمیزی نیست به نحو به شرط الیی نیست، تمیزی  هابعضنحو اعلی و اشرف این کلمه نگاه کنید غیر متمیز 

نگاه کنید  اشادامهدر آنجا هست در  اشهمهنیست ولی تفصیل هست، چون خودش گفت قباًل فرمودند فما فی تفاصیل الخلقه 
ود او کمال الوجودی گردد به ما فی تفاصیل الخلقه من وجیممن بعض، فهو معلوم عند فهو بر  هابعضفرماید غیر متمیز یم

بنظام الوجودی همه چیزها که بعدًا هستند و هو معلوم عنده پیش خداوند معلوم است علم اجمالی فی عین الکشف تفصیلی 
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گوید فی عین کشف تفسیری چون همه تفاسیر آنجا، یماجمالی در اینجا به چه معنا است غیر تمیزی به نحو ال بشرطی، چرا 
 تواند تفاسیر پایین را درست کند. ینماگر تفاسیر نباشد 

 ماند از باب من عرف نفسه فقد عرفه ربه نگاه کنید االن تمام آنچه شما یاد گرفتید در صقع نفس شما موجودیممثل چی 
دهید باید در شما باشد این هم خاطرات، تصاویر یمپرسند راحت جواب یم سؤالاست. به همین خاطر است وقتی از شما 

ها را یعنی یناتوانیم برخی از ینمبایگانی شده، به علت اینکه با عالم ماده سروکار داریم یک مشکالتی داریم یعنی  همه در شما
 شود در ما واال چیز عجیبی از انسان تمام تصاویری که از آن موقع که دنیا آمدید تا االن در شما موجد است، همهیممخفی 

ر شما دیی که زدید در شما موجود است، همه کارهایی که کردید هاحرفهمه  یی که شنیدید در شما موجود استهاحرف
افتد. ولی یمموجود است هر چه تحلیلی که شنیدید و علمی که آموختید همه در شما موجود است یعنی یک این حالت اتفاق 

رح کردیم، همین بحثی که االن مطآنجا چه جوری موجود است به چه شکل موجود است می گوییم تفاسیر غیر تمیزی دقیقًا مثل 
خودمان  دیگر کماالت دیگر در ما موجود نیست، آن در خدا همه چیز موجود است بی نهایت، ولی در ما همین فضایی که مال

 است در این ذات همه چیزها موجود است ولی هیچ تمیز ندارد، 

شگاه درس اندید دانشگاه رفتید چند سال دانی زیادی خوهادرسشما به خودتان مراجعه کنید معلومات زیادی دارید 
دانید. ولی وقتی که همان چیزهایی که می دانید ینمکنید یک چیز تازه و بسیط انگار هیچی یمخواندید، ولی شما احساس 

ث یزی باعکردیم یک چ سؤالدانید. ولی وقتی از شما ینمانید انگار دخواهم بگویم چیزهای دیگر، همان چیزها که می ینم
بینید سه ساعت دارد از ماجرایی که فالن شهر یمبشود از آن حالت اندماجی در بیاید این حقایق از حالت اندماجی در بیاید 

ها در صقع نفس وجود دارد ولی غیر تمیزی تفصیل دارد، اگر ینا دهد کجا بود این سه ساعت توضیح؟یمرفته دارد توضیح 
دهد که در آن نقطه عمق نفس همه یمنشان  اشهمهها یناشود یمتفصیل نداشته باشد چرا این خاطرات از همدیگر جدا 

 تفاصیل موجود است بدون اینکه تمیز حاصل بشود. 

فرماید فهو معلوم یمد متعال است در خداوند متعال وجود دارد. لذا یی که بین انسان و خداونهاتفاوتعین همین معنا با 
ینکه نظریه اعنده علم اجمالی فی عین الکشف تفصیلی پس صدرا علم تفصیلی به فعل را قبل از فعل توانسته تبیین بکند بدون 

 کار شیخ اشراق را دچارش بشود. مشاع را بپذیرد بدون اینکه خأل

 عد از ایجادعلم تفصیلی به ماسوی ب
خواهد علم تفصیلی خداوند به اشیا بعد ایجاد را توضیح بدهد. بعد ایجاد یمگوید ثم ان الموجودات، اینجا یمبعد چی 

خواهد تبیین بکند. شیخ اشراق هم این مدعا را دارد ولی ادبیاتی که عالمه طباطبایی بر اساس مبانی صدرا آورده ندارد. صدرا یم
نسبت به علت  هامعلولکردیم تمام یموضیح بدهد بر اساس مبانیش، یادتان باشد یک بحثی مطرح تواند تیمچه جوری 

خودشان وجود ربطی هستند وجودهای حرفی هستند وجودهای حرفی وجودهای فی غیره هستند وجود هستند غیر از آن است 
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گوید یمو هستند یک هویت جدا ندارند. صدرا ولی در او است مثل معانی حرفی که در معانی اسمی هستند برای اینکه غیر ا
اگر به این بحث توجه کنید متوجه خواهید شد تمام معالیل به تمام وجودشان حاضر پیش علت هستند، وقتی حضور داشته 

 افتد. یمافتد علم اتفاق یمباشند چی اتفاق 

دهیم برای اینکه غیر ینمتنوین  ینکه خبر است ودهیم به خاطر ایمببینید بیان را ثم ان الموجودات بمای معالیل له ربط 
ن آها را می گوییم برای اینکه بدانید ادبیات هم یاد داریم، ان الموجودات بمای معالیل له تمام موجودات از ینامنصرف است. 

ه جور چتعالی جهت که معلول حق تعالی هستند قائم ذوات به قیام رابط بالمستقل، همه موجودات ذاتشان قائم است به حق 
ا سوم فکر کنم قیامی آنگونه که رابط با مستقل، رابطه با مستقل اشاره دارد به معنای حقیقی و معنای اسمی که در فصل دوم ی

آورده منظور  فصل سوم در اینجا باشد مرحله سوم همین بحث در واقع بدایه است، در نهایه همین بحث را با عنوان مستقل رابط
 ی است منظور از مستقل وجود اسمی است قائم الذوات به قیام الرابط از رابط وجود حرف

ان به یک بیانی حضرت امیر دارد علیه السالم خیلی بیان جالب است من این را گفتم بعضی گفتند معلول در آن زم
علت دار یعنی بیمار  کنید نبوده معلول به معنی مریض بوده شما خود روایت را نگاه کنید معلول یعنییممعنایی که برداشت 

 یعنی یک مشکلی در آن هست. گرچه در اینجا بی تناسب نیست چیز عجیبی است همین آقای جرج جرداق مسیحی که کتاب
یی مال حضرت امیر نیست می گوییم هابخشیر نیست یا گوید نهج البالغه مال حضرت امیمراجع امیر المومنین نوشته آنجا 

کند وقتی ینمم نشده بود. این توجه از اصطالحات فلسفی استفاده کرده در آن زمان هنوز وارد اسالگوید به خاطر اینکه یمچرا 
بود یک چیز که فلسفه وارد حوزه اسالم شد افرادی آمدند ترجمه کردند مثاًل علت و معلول در یونان به شکل علت و معلول ن

دهد، توجه کردید یمبستر لغت عرب این اجازه را  و معلول یعنی ها خواستند ترجمه کنند به شکل علتینادیگر بود، ولی وقتی 
دهد یا در دوره ترجمه یمه باشد نشان این معنا استفاده کردتأیید این معنا است اگر امیر المومنین واقعاً خیلی مهم است اتفاقاً 

ها یناز این لغت کرده ن برداشتی که حضرت امیر اکسانی بودند که متأثر بودند از ادبیات امیر المومنین یا اگر نبودند در واقع هما
  ؟کردند و لذا توانستند ترجمه بکند توانستم نکته را برسانم

گیرد حدود صد سال یمدر دوره ترجمه اسرار صد و چهل به آن طرف قبلش هم هست بعدش هم هست ترجمه صورت 
ود بخشی از جای دیگر هم آمده بود مدرسه بشی از ایران آمده ها از یونانی آمده بود بخیناترجمه صورت گرفته در دوره ترجمه 

ار بردند اسکندریه پشت سر گذاشت یک روال را طی کرد آمد اینجا خوب وقتی آمد مترجمین آمدند ترجمه کنند چه لفظی به ک
ین است اکنید علت  از ادبیات عرب استفاده کردند از لغت عرب استفاده کردند گفتند علت گفتند معلول این جور نیست فکر

نی ناقص اصاًل مریضی مثاًل، خود بحث مریضی با این که می گوییم معلول بی ارتباط نیست، چون نقص در آن است معلول یع
 تواند باشد. یمبا معنای مریضی هم سازگار 
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ها نیست. کاملش یضمرهستی شناسانه است بحث فرض کنید بیماران و خود روایت امیر المومنین را توجه کنید کامالً 
گوید کل قائم فی سواه معلول، یا فهو معلول، کل قائم فی سواه معلول و کل معروف بنفس فهو مصنوع یمرا شاید نتوانم بگویم 

خواهد بگوید هر چیزی که ذاتش قابل یممعروف بنفس فهو مصنوع  دهد در فضا هست، چون کلیمادبیات نشان کامالً 
گوید این کلمه ای که امیر یم شود ذاتش را شناخت. اولینمت صانع نیست خدا نیست خدا شناسایی باشد این مصنوع اس

شود، در نظام صدرایی فهم یمالمومنین به کار برد این بعد از هزار سال تحقیقات فلسفی االن عمق فرمایش امیر المومنین فهم 
دانم چیست کل قائم فی ینمشود چه جوری تعبیر به کار برد نفرمود کل قائم بما سوا، فرمود کل قائم فیما سواه، یا فی غیره یم

 سواه کلمه فی خیلی مهم است یعنی هویت ربطی هر چیزی که در دیگری باشد آن معلول است. 

یل شد به معنای حرفی کرده اینجا به تبدیل شده به رابط، تبدبله همان قائم به است ولی منظور از به اینجا خیلی ارتقا پیدا 
را بگوییم قائمه این معنا را باید از آن تلقی باید بشود مثل کلمه عالمه به کار برد قائمه ذوات به دقیقش بر اساس معانی صد

ا سواه معلول، و معلول کل قائم فی الذوات فیه، توجه کردید فرمایش امیر المومنین این معنا کل قائم فی سواه، فهو معلول یا م
سه فهو مصنوع کل معروف بذاته مصنوع، فکل به جای بذاته بنفسه دارد نقل معنا گفتند اشکال ندارد در روایات. کل معروف بنف

ات خواهم این نکته را بگویم. ثم ان الموجودات به مای معالیل له قائم ذوات قیام رابط بالمستقل حاضره بوجودیمخیلی خوب 
 عنده به تمام حقیقت وجودیش حاضر پیش حق سبحانه و تعالی است، 

خود اشیا،  ، پس معلول پروردگار است علم حضوری فی مرتبه وجوداتها، در مرتبه وجوداتاً حضوری اً له علم ي معلولةفه
ه اشیا دارد در مرتبه ق تعالی علم بنه در مرتبه آن که قبل از ایجاد است خداوند به اشیا علم دارد در مرتبه وجود خود، یک وقتی ح

فرماید حضور فی مرتبه وجوداتها المجرده منها بانفسها و المادیه منها بصور آن همان یموجود اشیا اینجا در مرحله بعدی است 
 نکته ای است که اختالف صدرا با شیخ اشراق است 

منها یعنی آن موجودات مجرد بانفسها پیش گوید المجردا ت یمگوید همه پیش خدا حاضرند ایشان یمشیخ اشراق 
ور المجرده صخدا حاضرند یعنی ذاتًا پیش خدا حاضرند، خودشان پیش خدا حاضرند والمادیه منها اما مادی از این وجودات به 

رد دا هاآننه خودشان یعنی صور تجردی که در مراحل باالتر تحقق دارد پیش حق تعالی حاضر است و خداوند علم حضوری به 
گوید حق تعالی علم حضوری به همه دارد یمگوید یماین بیان صدر المتألهین و عالمه طباطبایی است، ولی شیخ اشراق چی 

 ، شانهمهچه مجردات چه مادیات 

للواجب تعالی علم حضوری بذات این یک و علم حضوری تفصیلیه باالشیا  تحققانکند فقد یمبعد ایشان جمع بندی 
گردد به اشیا و فهو عین ذات، که این علم تفصیلی به اشیا در مرتبه ذات عین خود یمه قبل ایجادها، ها به چی بر فی مرتبه الذات

یعنی علم حضوری  هامرتبتذات است و علم به ذات همان علم به اشیا هم هست. سومی و علم الحضوری تفصیلیه بها فی 
این علم خارج از ذات پروردگار است در مرحله  هاذاتوردگار و هو خارج من تفصیلی به اشیا در مرتبه اشیا نه در مرتبه ذات پر
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فرمایند علم حضوری به ما دارد علم حضوری به همه یمچیست در مرحله فعل پروردگار است و بعد یک نکته ای البته اضافه 
 علوم ما هم دارد. 

گوید یمدانست، یک کسی یک بنده خدایی یمخدا گوید من این چیزها که فهمیدم یمگاهی از اوقات آدم در خیاالتش 
فهمم. ببینید وقتی علم حضوری یمین قدر افهمیده االن من یمها را ینااین چیزی که من فهمیدم امام صادق در آن زمان 

ولی حص خداوند به ما باشد یعنی علم حضوری به تمام معلومات ما هم دارد. حاال این معلومات ما ممکن است حضوری باشد
 ها عالم است. یناباشد ولی خداوند به تمام 

گوید و من المعلوم ان علمه بمعلوالته یستوجب العلم بما عندها من العلم، یعنی چیزی واضح و روشن است که علم یم
شود بما عندها من العلم به آن چیزهایی که در پیش این یمپروردگار به معلوالتش که علم حضوری است مستوجب علم 

گاهی توجه کردید خوب تتمه، و لما کانت حقیقه السمع و البصر یک مع یم خدا این که می گوی سؤاللوالت است از علم و آ
 ی علم هستند هاشاخهها زیر یناسمیع است چرا این مطرح کرده چون 

و بصیر هم  ام هم بحث سمیعیعلیات بحث سمیع و ام است آیا در آیات و روایعلما می گوییم خداوند عالم است 
ده بحث علم مطرح شده مثاًل کان الله سمیعًا بصیرا، زیاد آمده، بحث سمیع و بصیر زیاد آمده خوب سمیع و بصیر که مطرح ش

گوید سمیع و بصیر در باب خداوند متعال حقیقت سمع چیست علم به مسموعات یمکه مطرح شده، سمیع و بصیر چی است، 
 ش معمولی نیست. حقیقت سمع که گوش دادن با این گو

گوید یمشما فرض کنید اگر گوش معمولی نداشتید با یک دستگاهی علم به صوت پیدا کنید می گویید شنیدی او را، 
یعنی ما  سمیع یعنی علم به مسموع، خداوند وقتی می گوییم سمیع است نه اینکه گوش دارد نه علم به تمام مسموعات دارد،

ها دارد نه اینکه چشم دارد و بازتاب یدنیدد خداوند بصیر است یعنی علم به مبصرات و زنیم علم به این مسموعات داریمحرف 
بینیم نه گوش ما مشغول کار یمها یدنیدشنویم این همه یمشود ما در خواب ای همه شندینی ها یم هاحرفشود این یمنور 

خوابد، توجه کردید یمهم چشم بسته است هم گوش می دانید که چشم زودتر از گوش  است نه چشم ما مشغول کار است اتفاقاً 
شود. خواب باید عمیق باشد تا ینمشنود و لذا وضو باطل یملذا چرت معنایش این است چشم بسته است ولی گوش هنوز 

کند یمها شروع یدنیدکند به یمانسان شروع گوش هم نشنود از کار بیافتد. حاال چشم که از کار افتاد گوش هم از کار افتاد تازه 
شنود. آنجا نه چشم مشغول است نه گوش مشغول یم بیند چیزهایییمها مشغول کار است تصاویر ینابه شنیدنی گوش و چشم 

 است پس شنیدن آنجا چیست، شنیدن علم به مسموعات و علم به مبصرات است. 

چیست علم به  بصر ۰بالمسموعات و المبصرات چون حقیقت سمع و  و لما کانت حقیقه السمع و البصر هی العلم
مسموعات و مبصرات است کانا من مطلق العلم یعنی جز شاخه ای مطلق علم هستند، کانا من مطلق العلم، یعنی این سمع و 
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و بصیر است فهو ی مطلق علم هستند و ثبت فیه تعالی یعنی ثابت هستند در حق تعالی دارد خداوند سمیع هاشاخهبصر از 
 م هست بصیر هم هست. یعلیم خبیر، علتعالی سمیع بصیر کما انه 

می گوییم کی باخبر است، سر خبیر یک واژه خاصی است خبر به معنای علم به جزئی است، علی سبیل الجزئی مثالً 
ی آید اقوال دیگریمره ماند، بعد در بحث تنبیه و اشایممثل شاهد  دهد به دیگران خبیریمگیرد و بعد اطالع یمصحنه دارد خبر 

گوید منصوب به صوفیه واردش یمها اگر توجه بفرمایید مثاًل دیدگاه یناکند در البالی یمکه در باب علم مطرح است مطرح 
نان تالیثملتی حکمای یو نشدیم دیدگاه معتزله چی است دیدگاه افالطون چیست دیدگاه شیخ اشراق را گفته، دیدگاه برخی از قدما

رسد به یمگردد به یک دیدگاه مستقل در باب علم تا ینمها بر یناآن هم مطرح شده برخی از چیزها آمده البته خیلی برخی از 
یی علم حق هابحثکند نگاه حکمای مشاع به مسئله علم پروردگار متعال، این راجع علم یمعاشر که راجع مشاعین بحث 

 خواستیم مطرح بکنیم یمی بود که یهابحثتعالی 

 قدرت خداوند متعال
ند چبرسیم به صفت دیگری که در باب خداوند مطرح است و آن در واقع قدرت حق تعالی است. در بحث قدرت هم ما 

ره حث گستبتا نکته را باید پیگیری بکنیم. یکی اینکه معنای قدرت چیست، دوم اینکه چه جور برای خداوند ثابت بشود سوم 
ا شکل قدرت پروردگار است که یکی از شبهات خیلی جدی که منجر شد به سیر تاریخی مفصل با آثار خییلی متعدد در اینج

 گرفته است 

 معنای قدرت
نهایه سه  اصلی است در مؤلفهاولین بحثی که ما باید مطرح کنیم قدرت است قدرت یعنی فعالیت عالمانه، یعنی دو تا 

دارد یک  مؤلفهسه تا  دارد قدرت مؤلفهم بود، دربدایه دو تا قید آورده ولی در نهایه سه تا قید آورده سه تا تامولفه آورده بحث عل
ام بدهد این را می چیزی باشد عالمانه از روی اختیار انج مبدأیت دو علم سومی اختیار، در نهایه این سه تا را آورده اگر مبدأ

 گویند قدرت. 

ها می گویند یناگویند قدرت می گویند قوه نیرو، طاقت ینمشما فرض کنید یک انرژی الکتریسته یک قدرتی دارد این را 
کنند یمکنند در انسان اعمال کلمه قدرت یمگویند قدرت قدرت از حیوان به باالتر در حیوانات اعمال کلمه قدرت ینم

وجود دارد  مؤلفهبرند. چرا چون این سه یمند، در خداوند کلمه قدرت به کار بریمموجودات حی کلمه قدرت برای آن به کار 
گوید مبدئیت یمکند یماست علم است، اختیار است. در بدایه بحث اختیار را نیاورده علتش این است وقتی ایشان مطرح  مبدأ

گیرد در اینجا یک یمگوید با صدرا فاصله یمو علم قطعًا اختیار هم در آن هست، چون افعال عالمانه ایشان یک توضیح دارد 
دهد حتمًا از یمگوید وقتی می گوییم یک کاری که علم دارد و انجام یمشود. آنجا یمتوضیحی دارد واردش بشویم مفصل 
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ن اگر اینجا هم گیرند در این مسئله بنابراییمدهد غیر از این معنا ندارد. فلسفه یک بحثی دارد از هم فاصله یمروی اختیار انجام 
 مسئله اختیار را نیاورد ولی مد نظر ایشان هست مسئله اختیار، 

سازد مبدئیت و علم به این مبدئیت، یعنی مبدئیت عالمانه همان قدرت است. یمقدرت را  مؤلفهیا دو تا  مؤلفهپس سه تا 
فرمایید همان فصل شش صفحه یمگاه کند، آدرس نیمخوب پس بنابراین قدرت معنایش این است، خود ایشان اینجور معنا 

 شود قدرت، یمین ایک فعلی باشد عالمانه  مصدر الفعل ان علم اینکه یک شیئی مصدر و مبدأ کون الشیء ةان القدر ۱۶۷

 اثبات قدرت
خواهد یمکنید. اگر صفت قدرت یمکته بعدی این است که چطور شما صفت قدرت را برای خداوند متعال اثبات ن

را قباًل گذراندیم یک بحث  هابحثگوید ما یمشود باید دو مطلب اثبات بشود یکی مبدئیت او و دیگری علم او. ایشان اثبات ب
کل ما سوا است در بحث توحیدمسئله حل شده ما وقتی می گوییم واجب الوجود یکی است و بقیه این بود که خداوند مبدأ

ی قبل ثابت شد علم هابحثاست، علم در أشوند پس او مبدیماز او صادر  ممکنات به او استناد دارند یعنی تمام موجودات
تواند یمهای خودش عالم است به اینکه چکار یتظرفذات به ذات دارد علم به کماالت دارد، پس یک موجود عالم است به 

بدون  ری از او صادر بشودبکند عالم است، مثل یک سنگ نیست مثل یک امر کاماًل طبیعی نیست که به نحو خودکار یک اث
گاهی داشته باشد. موجودات مادی امتدادی اینجوری هستند چون علم ندارند آثار به نحو طبیعی از  صادر  هاآناینکه هیچ آ

 شود. یم

سه معنا اتفاقًا این صدور آثار از اشیای طبیعی تحت سیطره موجودات علمی باالتر است، لذا واالخودشان فی حد نف
خودکار این کار را انجامی  بینیم می گوییمینمرا  هانآکنیم آن موجودات برتر مسلط و مسیطر بر یمز پایین نگاه ندارد ما ا

آید، یمزدیم فرض کنید یک ساختمانی ساخته بشود عواملش را حذف کنیم در فیلم، شن خودش یمدهند مثل مثالی که قباًل یم
کنیم قانون یمآید می گوییم طبیعی است نگاه کن یک قانونی داریم آجر روی آجر رفتن، مثاًل صد سال بحث یمآجر خودش 

ها غفلت کردند قانون مالط الی دو تا آجر رفتن را یناشود عجبا چه جوری یمآجر روی آجر رفتم بعد از صد سال یک نفر پیدا 
 شوند. یمچرا مطرح کردند یک عده صد سال روی این مشغول 

کنیم اگر ماهیت قوانین بخواهد شناخته بشود باید از آن یمشناسیم ما از این طرف چون حرکت ینمما ماهیت قوانین را 
وانین را قسو مطالعه بشود در نظام اسما و صفات باریتعالی یا قوانین نفس االمری مباحث فلسفی باید آمد و ماهیت ذاتی 

توانیم به ماهیت قوانین پی ببریم این ر آن را جذب ینمکنیم یمسان، واال ما از این سو نگاه تشخیص داد اگر هم بشود برای ان
ها را متوجه یناتوانیم ینمبینیم مثاًل ینمکند ما یمها را به هم وصل یناکند، جذب یعنی چی، ممکن است دو چیز دارد یم

 دانیم اینجا چه خبر است. ینمد یک قانون درست کردیم ولی بشویم، ما دیدیم هر جا جرم بود یک چیزی به طرف خودش کشی
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بود و عالم بود ثانیًا عالم است. وقتی مبدأ خواهیم بکنیم بخواهیم اثبات کنیم اواًل مبدأیمپس قدرت راجع خداکه بحث 
گاهی از خودش داشته باشد، تازه خو ها تحت تأثیر یناد طبیعی نیست سنگ نیست آثار از او صادر بشود بدون اینکه هیچ آ

عه یک رب النوع است شود هر نوعی زیرمجمویمات دهند که بحثی است که در فلسفه اثبیمموجودات علمی این کار را انجام 
دهد چه طور یک مواد ال یمفرض کنید یک فرایند عالی گل چیزهای شگفت انگیزی در آن رخ  شود بدون رب النوع یکینم

کنیم می گوییم این قوانینش یمکند چهار قانون درست یمکند، ما می گوییم طی یممسیرها را طی  شعور بی شعور چه طور این
 دهد یک چیزی در مافوق است. یماست اینجا حرکت کرد چه جوری چه مسیری به اینجا کشیده شد این نشان 

می دارد این افعال از او سر یعنی به نحو عل بقیه است علمی هم هست خوب وقتی خداوند یک موجودی است که مبدأ
شود صاحب قدرت است یمشود معلوم یمارد این افعال از او سر می زند و صادر شود، وقتی به نحو علمی دیممی زند و صادر 

های عالمانه این یتفعالهای عالمانه، امکان بگوییم بهتر است امکان یتفعالهای عالمانه، یا امکان یتفعالقدرت یعنی همین، 
 شود قدرت این هم در واقع نکته دوم. یم

 عمومیت قدرت 
 نباید شکی اما نکته سوم نکته سوم راجع عمومیت قدرت پروردگار است. ما براساس مبانی که تا حاال گذراندیم طبیعتاً 

قدرت به آن شود ینمگیرد اال محاالت، محال محال است یمدر این مسئله داشته باشیم که قدرت پروردگار به همه چیز تعلق 
خواهیم برویم منبر هستند در روستاها یمافتد یمتیم برای ما اتفاق ها ما که طلبه هسیبعضکنم می گویند یمتعلق بگیرد، فکر 

هایش شرعی است یبعضها دارند ینامشخص  التسؤاخواهند امتحان کنند این طرف را، چند تا یمدو سه پیرمرد هستند 
کنند. من خودم یک جایی بودم به من گفت اسم یمزها مطرح ها است بعضی برفرض مثال از این جور چیینااحکام و  سؤاالت

دانم، گفت خوب پس درستان هنوز به اینجا نرسیده، گفتم باشد اشکال ندارد از ینممادر حضرت موسی چیست گفتم من 
ود خدا کسی را خلق کند که قویتر از خودش باشد اگر شیمکنند بگو ببینم یم سؤالکنند. بعضی اوقات یم سؤاالتاینجور 
تواند قویتر خلق کند این یمگوید از خودش هم یمتواند یمگوید چه جور خدایی است عاجر است اگر یمتواند ینمبگویی 

د این نه بخاطر گیرینمگیرد قدرت به محال تعلق ینمشود محال تعلق ینماینجا وجود دارد  هاتناقضشود، انواع یمچه جوری 
شود این امکان پذیر نیست حاال ینمربع باشد مشود خداوند یک مثلثی بسازد یمضعف پروردگار است، آن شیء نشدنی است 

 خدا هم باشد، این نه از ضعف خداست آن امر نشدنی است، 

دیم، و بعد توحید د به اثبات کرغیر از محاالت را کنار بگذارید قواعد پیشین که ما گفتیم اثبات واجب الوجود کردیم توحی
 کنیم یعنی همه چیزهایی که واجب الوجود نیست استناد دارد به چی به واجب الوجود به نحو طبیعی باید بگوییم قدرتیماثبات 

 است،  ی سابق این مسئله خیلی واضح و روشنهابحثاو عام است، یعنی هیچ چیزی از پر قدرت او خارج نیست، بر اساس 
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 رت خداوند متعال و فواعل مختارشبهه قد
گیرد و آن شبهه در خصوص فوائل مختار غیر از خداوند متعال است، مختار که گفتید یمولی یک شبهه ای اینجا شکل 

ها می گویند مختار کیه این قدر نظر دارد، شخصیت یبعضی علمی نظریات را می گویند، اما نظر مختار هارسالهدیدید مثاًل 
ختیار کار انجام اده این هم نظر مختار نظر مختار. حاال نظر مختار منظور، حاال فوائل علمی مثل انسان که از روی مهم علمی بو

دهند، آیا قدرت پروردگار که شما می گویید عامه متعلق به افعال انسان هم هست. یک بحث تاریخی شکل گرفته یعنی یک یم
ن این ند اشاعره یک چیزی گفتند، طوایف متعدد فکری درست شدند، تا االدنیا تاریخ پشت آن است، معتزله یک چیزی گفت

ده و به جاهایی از یک جهت بگوییم به یک جاهایی کشی هابحثادامه دارد هم در غرب عالم هم در شرق عالم این ادامه دارد و 
 تواند. یماز انواع مختلف  سؤالکنند یمباید بگویم نکشیده این بحث را مطرح 

شود، یمگیرد، پس ماها چکاره هستیم، پس اختیار چی یمرا  هاانساندرت الهی آنقدر عام است که حتی افعال اگر ق
آید اگر شما بگویید قدرت پروردگار عام است به همه چیز از جمله افعال اختیاری ما هم یمشود یعنی جبر به وجود یمسلب 

کنم اگر اینجوری باشد و این فعل فعل خدا باشد من اینجا چکاره یمکنم بر اساس قدرت الهی صحبت یمهمین من صحبت 
 هستم. 

بیند استناد همه اشیا به خدا یمکنیم چی خدشه یماگر ما بخواهیم بگوییم نه در حوزه افعال اختیاری ما داریم عمل 
باید چکار کرد. عالمه طباطبایی ای است که از هر دو طرف یک مشکل جدی وجود دارد. این را  بیند. یعنی یک مسئلهیمخدشه 

ست. ببینید ابا اینکه عبارات مختصری آمده ولی جان کالم را مطرح کرده، یعنی اصل کالم را بدون فراز و نشیب توضیح داده 
را شود اگر کسی این اشکال یمفرمایند اواًل اگر بعدًا متن را مالحظه بفرمایید این متنی که از آن فقلت شروع یمعالمه مطرح 

خواهد بدهد یک مشکل دیگری یمه اشکال را مطرح کرده ولی وقتی پاسخ دهیم در آن پاسخ اولی کیمبکند اینجوری جواب 
کند اصل پاسخ به اشکال آن که ما انتظار داریم کجا یمشود چکار یمکند، اگر توجه به این متن نشود آدم گیج یمرا دارد حل 

، آنجا دارد جواب کالً لت دارد قلت قاز کتاب ما فان قلت دارد بعد  ۱۶۸عدی در صفحه شود در آن اشکال و جواب بیمگفته 
 کند یماصلی را مطرح 

گر هم مطرح شد، عالمه اول چکار کرده اول گفته نگاه کنید یک بحث خوبی اینجا دارد به درد جاهای دی سؤالاین 
توانیم بگوییم قدرت الهی محدود است، و بخشی از ینمکنیم یماه را نگ هااستداللکنیم یمخورد، ما وقتی براهین را نگاه یم

را کنار  هالاستدالموجودات عالم را از ذیل قدرت الهی خارج بکنیم، یعنی حتی اگر این شبهه را نتوانیم حل کنیم نباید این 
دانید چه ینمای مطرح شد بگذاریم یک بحث مهمی است شما یک استتدالل کاماًل شفاف در یک مسئله ای دارید یک شبهه 

 جوری حلش کنید نباید استدالل را خراب کنید یک نقطه روشن دارد، چرا نقطه روشن را از دست بدهید. 
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تدالل شما را من قباًل اشاره کردم شبهات دو جور هستند ما در برخورد با شبهات این را یاد بگیریم بعضی از شبهات اس
گوید من کار به استدالل یم هااستداللز نحو جدی باید از اول کار را شروع کنید. برخی ا کند آن شبهه نیست، آن بهیمتخریب 

ر جای خودش ستو ندارم ولی چنین موردی را چه تحلیلی از آن داریم، اینجا نباید انسان استداللش را تخریب بکند، استدالل 
ی به استدالل و بار سه بار ده بار ولی استدالل شبهه کارهست، ممکن است دوباره برگردد یک بار چک بکند استدالل خودش را د

داند چه جوری باید تحلیلش کنید، خوب ینمندارد، شبهه به گونه ای است که شما را برخورد داده با یک مصداق پیچیده، که 
ی در این نمونه بوده این آورند چه مشکلیمی بعدی سر در هانسلآورید یا شما سر در نیاوردید یمیواش یواش تأمل کنید سر در 

 را باز کند توجه کردید. 

انجام بدهد انسان خودش با هر گوید ما االن برهانی برای مستله داریم معنا ندارد انسان یک چیزی را مستقالً یمعالمه 
ام عیار بدون که شود فعل خودش را مستقاًل انجام بدهد، یعنی یک اختیار تام و تمیمچی دارد ممکن است استناد به خدا دارد 

اع آورده یک بیان بر معنا ندارد، همه اشیا یا بیانی که عالمه هر دو را آورده یک بیان بر اساس مش خداوند در اینجا دخالت داشته
با حق دارند  اساس نظام صدرایی آورده بر اساس نظام صدرایی مگر همه ما سوی الله وجود رابط نیستند همه وجود رابط ارتباط

ریزد پس همه وابسته به حق هستند حتی فعل ما، حتی افعال اختیاری ما اندیشه ما هر چه به خداوند یمرداری همه فرو حق را ب
ها خیلی وقتی افعال می گوییم فرق ندارد چه خوب باشد چه بد باشد همه در نهایت به حق استناد دارد ما ینااستناد دارد، حتی 

کند همه به خداوند استناد دارد. یمبزنیم بخشی به شیطان بزنیم خود شیطان هر کاری کنیم بخشی را به خدا ینمسندی فکر 
 نظام توحیدی اینجوری است،

گوید ما برهان داریم بر عمومیت قدرت خداوند حتی اگر افعال اختیاری ما شبهه باشد یمخوب پس در درجه اول عالمه 
کنیم و یما حل حل مسئله یعنی عالوه بر اینکه ما حل داریم این شبهه ر نتوانیم حلش کنیم از اصل مسئله نباید بگذریم و اما

ها کاماًل برعکس فهمیدند. ما یک بحثی یبعضحلش چه جوری خوب اینجا توجه کنید، چون برخی تعبیرها به گونه ای است که 
 ی است، لیت یکی فاعلیت تسخیردر اقسام فاعل دراین کتاب گذشت ممکن است من یا در بحث علت گفتم یا نگفتیم اقسام فاع

 اقسام فاعل
ی فاعل را هاگونهدهند یمآیند تفصیل یمبشود، ببینید در بحث فاعل وقتی حکما  ترواضحبرای اینکه این معنا یک کم 

گیرد علم یمکند. ما یک فاعلیت بالطبع داریم یعنی به نحو طبیعی و بر اساس میل ذاتی انجام یمچند مدل از فاعلیت را احصا 
گفتند مثل اینکه شما سنگ را یمم دهند در طبیعیات قدییمهم به آن ندارد. مثل چی مثل آثاری که اجسام از خودشان بروز 

 دهد بالطبع یمرود به طرف پایین به خاطر چی به خاطر اینکه میل به کل دارد دارد فعل به نحو طبیعی انجام یماینجا بگذاریم 

اش است، یک چیزی از بیرون دارد تحمیل یهاولدهد، نه طبیعت یمل بالقصر یعنی فعلی انجام یک فاعل داریم فاع
کند این غیر از فاعل بالجبر است. فاعل بالقصر یعنی فاعل علمی نیست علم ندارد مثل سنگی که به طرف باال پرت بشود یم

کنند یمها اشتباه یبعضکنی، باال رفتن یمطرف باال پرت  بنابر طبیعت قدیم، طبیعتش این است به طرف پایین بیاید ولی چون به
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گوید فعل ما است متحرک کیست با کی یمها بحث کردند این سنگ که پرت کردیم یبعضمی گویند این فعل ماست، چقدر 
من هستم، تفسیری  این فعالیت چی بوده رود پس فاعل سنگ است، بله منشأیمروم سنگ دارد باال یمرود من باال یمدارد باال 

 شود فاعل بالقصر یمدر آنجا دارد، پس این 

دهیم با علم و اختیار یمیک فاعلیت دیگر درست کردند فرض کنید فاعلیت بالقصد یعنی با قصد و انگیزه کارهایی انجام 
ار کس دیگری شود بعد یک قسمت فاعلیت بالجبر من فاعل علمی هستم ولی تحت فشیمخواهم مفصل ینمدهیم یمانجام 

دهم ولی تحت تهدید کس دیگر اختالفی بین عالمه و صدر متألهین یمدهم فاعل علمی هستم با اختیار انجام یمکاری انجام 
ها را تبیین کردند دیگر حکما گفتند عالمه آورده ینای مختلف در واقع فاعل وقتی هامدلدر فاعل بالجبر وجود دارد و هی 

نگاه عالمه  ز جالبی است ما دو نمونه را فاعل بالقصر، فاعل بالجبر، فاعل بالجبر را من بر اساسفاعلیت بالتسخیر، یک چی
 توضیح بدهم. 

شود فاعل یمفاعل بالجبر یعنی چی یعنی یک کسی آمده تفنگ را باالی سرتان گرفته گفته این آب را باید بخورید این 
کند، یمشود فاعل بالقصر ولی هر دو تا با فاعل بالتسخیر فرق یماین  شود یا سنگ را به طرف باال پرت کنیدیمچی بالجبر 

علش با فخوب توجه کنید فاعل بالتسخیر یعنی این فاعل با فعلش در بست فعل یک فاعل دیگری است دقت کنید این فاعل با 
 یده چه نکته مهمی خواب کل فرایندی که میان این فاعل و فعل وجود دارد این بسته مخلوق و فعل یک فاعل دیگر است،

ی خودش را نگاه کنید مثاًل فرض کنید انسان را در نظر بگیرید با افعال خودش در حالت غیر جبر، انسان دارد کارها
دهد، یمدهد، یک مکانیزمی اینجا حاکم است مکانیزم چیست باید عالم باشد علم داشته باشد از روی اختیار انجام یمانجام 

دهد کل این فاعل و فعلش یمین کار را انجام رود به طرف ایمه باشد یک چیزهایی او را ترغیب کند و خودش باید انگیزه داشت
 و فرایندی که بین این فاعل و فعل است دربست فعل خدا است دقت کنید این نکته 

 پاسخ شبهه
خواهد بگوید خدا چی خلق کرده موجودی خلق کرده که از روی اختیار کار بکند، ما گفتیم آیا یمببینید عالمه چی 

خورد جبر می یمخورد، می گوییم بله به افعال ما یمگوید بله عام است حتی به افعال ما یمقدرت پروردگار عام است عالمه 
گیرد به اینکه من اختیارا یمگیرد به فعل من چه جوری تعلق یم شود چرا چون ببینید خداوند قدرت او وقتی تعلقینمگوییم جبر 

کنند یکی از طریق اراده یکی از طریق علم هر دو تایش را عالمه یماین فعل را انجام بدهم دقت کنید. این شبهه را دو جور مطرح 
توانید انجام ینمیگر دین کار را انجام بدهید آورده، آیا خدا اراده کرده شما این کار را انجام بدهید، اگر خدا اراده کرده شما ا

 کنند جوابش چیست یمندهید اینجور شبهه 

می گوییم خدا اراده کرده شما این کار را مریدانه انجام بدهید دقت کنید یک ادبیاتی صدرا و دیگران به کار بردند گفتند 
تیاری مجبور است نه در اینکه مختار باشد مجبور است ها بد فهمیدند گفتند در افعال اخیبعضاالنسان مجبور فی اختیاره، 
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یعنی اوج اختیار دقت کنید این نکته را، خداوند نظام هستی را جوری ساخته که ما مجبورًا باید اختیار کنیم این اوج اختیار است 
کنیم همین جا نشستیم این یمنکنند می گویند نه ما اختیار یمها فکر یبعضکنیم یمنه سلب اختیار، ما همیشه داریم اختیار 

توانی ترک یمدهم این هم اختیار است هر فعلی دورفتار است انجامش و ترکش، شما مختارید انجام بدهید ینمکار را انجام 
 توانیم بگوییمینمتوانیم وجودًا از این دایره خارج باشیم یعنی مجبوریم یک طرف را برگزینیم، در هیچ لحظه ای ما ینمکنی، ما 

 کنیم آب خوردن یایمشوم بی طرف محض هستم معنا ندارد یا باید انجام بدهی یا انجام ندهی ما فکر ینممن وارد این قضیه 
 میوه خوردن اختیار است نه آب خوردن و نخوردن، میوه خوردن و نخوردن.  مثالً 

ا ه هستیم ومجبوریم یک طرف ربله ممکن است نخوردن میوه همراه بشود با آب خوردن همیشه ما در دو طرف قضی
بدهد چه جوری  اختیار کنیم. ببینید االنسان مجبور فی اختیار، انسان اینجوری خلق شده که با اختیار کارهای خودش را انجام
عل گرفته حتی به ف این مستند به اراده پروردگار است می گوییم اراده پروردگار، قدرت پروردگار عام است چرا به همه افعال تعلق

ختیاری ما اما، بله به فعل ما یعنی فعل اختیاری ما، فعل ما اختیاری است طبیعی نیست، پس قدرت خدا تعلق گرفته به فعل 
گوید بله خدا علم دارد یمکنم، پس فردا باید این کار را بکنم یمداند من فردا چکار یمیک بار این شبهه را از راه علمی، خدا آیا 

کنید، یم کنید ولی خدا علم دارد فردا شما مختارًا و از روی اراده و با تمام مقدمات ارادی این کار رایمکار به اینکه فردا شما چ
در این مسئله  شود جهل پروردگار، این را خوب دقت کنید یک بزنگاه خیلی ظریفییماگر شما از روی اختیار انجام ندهید این 

عل به تسخیر ه انسان و افعال او، افعال انسان طبیعی نیست قصری نیست انسان فااست قدرت و اراده و علم خدا تعلق گرفته ب
 است. توجه کردید فاعل به تسخیر است.

 **؟؟؟

 *هم نقص است هم جهل است.

 **؟؟؟

دا کنی. اگر اتفاقًا خیمداند اینکارها را یمد فقط کنی خدا با شما کاری نداریم*اراده کرده اراده بودن خالی است اراده 
داند فردا چه اتفاقی یماین علم رانداشته باشد نقص است. ما می گوییم چون خداوند متعال عالم به همه علل وعوامل است 

افتد، ولی این ربطی به ما ندارد، خدا ما را یک بسته ای خلق کرده که این بسته مختارًا کارهای یمافتد پس فردا چه اتفاقی یم
خواهند بگویند شما در افعال اختیاری خود واقعًا آزاد یمها یناخواهم بگویند، عالمه و یمبرد. می دانید چی یمخودش را پی 

، چه آن هستید ولی مواظب باشید خدا شما چی را در نظر گرفته، کل این بستر مال خداست. یعنی شما فردا این طرف بروید
کنی، یعنی خدا شما با همه ترازتان خلق کرده، خدا یمه خدا داری بازی در دستگا اشهمهطرف بروید، چه طرف سوم بروید 

ها و ظرایف خلق کرده، پس هم عمومیت قدرت پروردگار، عمومیت اراده پروردگار، عمومیت علم یکارشماباهمه ریزه 
 شود. ینمپروردگار درست است و هم افعال اختیاری ما اختیاری است و از اختیاری بودن خارج 
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دانم شنیده باشید این بحث را، در اینجا می گویند، ینمشود یمن چقدر می گویند نظام علی و معلولی موجب جبر اال
آفریند که این معلول بر اساس نظام اختیار عمل یمست. علت معلولی ها می گویند نظام علی و معلولی موجب جبر ایلیخ

شود سیستم علی و معلولی به هم بریزد، یعنی به بیان دیگر حکمای یمجور خورد. چه یمبکند. چطور نظام علی و معلولی به هم 
دل نظام ضرورت  ما این ادبیات به راحتی به دست نیامده خیلی طول کشید تا این ادبیات به دست بیاید. حکمای ما اختیار را در

 کنند. یمعلی و معلولی معنا 

ه هم بخورد، چون علت و معلول خیلی بد دیگر علت و معلول باید خواهید اختیار را معنا کنییمبعضی می گویند اگر 
شود این توضیحاتی که در اینجا هست، حکمای ما تالششان این است فضای اختیار یمبخواهید مداقه کنید حالت جبری پیدا 

بحثی که مطرح کردیم کند ما مختار باشیم. انسان مختار باشد. این یمدر دل نظام ضرورت معنا بشود، یعنی ضرورت ایجاب 
ازکتاب ما یعنی در فصل ششم از صفحه صد و شصت و هفت و صفحه صد و شصت و هشت هر دو تا آمده در کتاب ما در 

ها را جدا کردم از همدیگر اول آمده قدرت را معنا کرده بعد آمده اثبات ینافصل ششم آمده اول آمده قدرت را معنا کرده بعد آمده 
پردازد، در واقع یمقلت قلت اول اشکال اول و بعد اشکال دوم این دو اشکال به همین شبهه  آنانی کرده از قدرت برای باریتعال

 دهد. پس این بحث قدرت یمتوجه 

 ما باید بحث بعدی که باید مطرح بکنیم و به خیال خودم غیر ازبحث به خیال خودم آخرین بحث است بحث فعل
ت فعل اریتعالی بحث کردیم راجع صفات باریتعالی بحث کردیم االن مرحله بعدی چیسباریتعالی است یعنی ما راجع ذات ب

رایی فعل باریتعالی است. ما چند نکته را در فعل خواهیم داشت، نکته اول این است که چرا باید خدا فعل داشته باشد، چ
چیست یکی این بحث است، یکی پروردگار هدف و انگیزه خداوند از انجام خلقت چیست همین بحثی که هدف از خلقت 

گیرد، یک بحث دیگر این یمدیگر چگونگی فعل و خلقت، یعنی فرایند فعل و خلقت بر اساس نظام صدرایی چگونه صورت 
توانیم طبقه بندی بکنیم، یک طبقه یمها ینااست که فعل پروردگار اگر بخواهد فرض کنید در همه عوالم همه موجودات هستند 

 دهیم عالم عقل چیست، عالم مثال، عالم ماده چیست یمها را توضیح یناد عالم عقل، عالم مثال، عالم ماده بندی صورت دادن

م عالم ماده است چون در فعل پروردگار است یکی بحث شرور دیک بحث دیگر که فرصت بکنیم بحث حدوث و ق
نجم از مسئله پرا در مطلب  هابحثافه نشود این اگر بحث دیگر اض هابحثاست و یکی بحث قضا و قدر است، ان شاالله این 

شویم دو یمها که تمام شد وارد بحث علم و نفس یناکنیم یمهشتم که مسئله هشتم بحث الهیات بالمعنی االخص مطرح 
ها همه گفتیم حکمت نظری یک شاخه حکمت نظری یناکنیم یک مقدار حکمت عملی یمجلسه حداقل علم و نفس بحث 

 کنیم این سیر مباحثمان به اتمام برسد والسالم علیکم و رحمه اللهیمعملی یک جلسه دو جلسه بحث  بود، حکمت
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 بیست_و_نهم_#جلسه

 بسم الله الرحمن الرحیم
 الحمدلله رب العالمین و صل الله علی محمد و آله الطاهرین

 مروری بر جلسه قبل

ات کردیم، مطلب اخیری که با هم بحث داشتیم راجع به صفما در بحث الهیات بمعنی االخص، چند مطلب را مطرح 
تعالی، و بعد بحث اثبات ذاتی باری تعالی بود که چند نکته درش مطرح شد. یعنی نکات اصلی که الزم بود، مثل اثبات واجب

ی  پرا در  حق. یک بحث مهم هم که عینیت صفات با ذات بود. چون در طول تاریخ اندیشه کالنی و فلسفی، مسائل زیادی
 هایش را گفتیم و نگاه صدرالمتالهین را هم در جلسه قبل ور این خصوص توضیح دادیم.داشت، دیدگاه

 اید. عینیت را نفرمودید، جلسه قبل هم قرار بود بگویید ولی نگفتید. استاد ببخشید ولی هنوز این مورد را نگفته سؤال:

 عینیت صفات باری تعالی. استاد:

 دهم.ولی بحث تراکب صفات را االن توضیح نمیبحثش مطرح شد 

اگر یاد  از جمله نکاتی که بحث شد راجع به علم باری تعالی بود، و همچنین بحث قدرت. ولی راجع به علم حق تعالی
ه کمت متعالیدوستان باشد، ما چند دیدگاه مهم را مطرح کردیم، دیدگاه مشاء و دیدگاه شیخ اشراق توضیح داده شد، دیدگاه ح

هم مطرح شد که نگاه حکمت متعالیه، علم اجمالی در عین کشف تفصیلی بود. بحث علم اجمالی در عین کشف تفصیلی 
نیت صفات با برای اینکه خوب تبیین شود، ما مجبور شدیم توضیحاتی دهیم. نکاتی که مطرح کردیم اتفاقا در همانجا مسئله عی

متالهین از عینیت صفات ن دو بحث خیلی به هم مرتبط است. تحلیلی که صدرالشود، یعنی اییکدیگر و با ذات، خوب تبیین می
گیرد. کند، با تحلیلی که درباره ی علم اجمالی در عین کشف تفصیلی دارد، هر دو از یک جا نشئت میبا یکدیگر و با ذات می

ن هم به نحو آه آن ذات دارد، همه صفات، ایشان باید این فضا را پیش بیاورد که در نقطه ذات باری تعالی، در عین بساطتی ک
منظر کمالی به آنها نگاه کرد، آنجا به نحو مفصل شود ازمفصل، آنجا وجود دارد. همه کماالت، صفات، همه چیزهایی را که می

 وجود دارد.

است. اگر یادتان باشد عرض کردیم تفصیل دو جور است، یک وقت تفصیل تمّیزی است، یک وقت تفصیل غیر تمّیزی 
موجودند.  ال موجود هستند، یک وقت به نحو البشرطکردیم که همه اشیا یک وقت به نحو بشرطیا با آن ادبیاتی که مطرح می

کردیم، مثل ال باشند، یعنی تفاصیل تمّیزی است. اما اگر به نحو البشرط موجود باشند، مثالی را که تبیین میاگر به نحو بشرط
تمام کماالت موجود پایین تر درش هست با چیزهای  شود،قتی با موجود طبقه باالتر مقایسه میموجوداتی که هر موجودی و



587 
 

بینیم همه کماالت را در رسیم، می، مثال ما وقتی به خداوند سبحان میکندافزوده ای. و همینطور وقتی مسیر کمال را طی می
و البشرط در درون خودش دارد. آنجا از یک جهت ایشان عین وحدت خودش دارد، یعنی همه اشیا و همه کماالت را به نح

گفت علم اجمالی به بیان اینکه متن واحد دارد یعنی یک وجود است. به بیان ایشان در واقع یک وجود بسیط است منتها این می
الی در اینجا به این ، اجمگوید، علم اجمالی، منظور از اجمالی به معنی مبهم نیستمتن واحد، آن بیان اجمالی که ایشان می

 معنی است که یک وجود است. اما یک وجود جمعی است. یعنی همه ی کماالت مادون را در درون خودش دارد.

کدیگر اگر همه کماالت را در درون خودش دارد درعین بساطت، اینجا همان مسئله تراکب صفات یا عینیت صفات با ی
شود. یک تفصیلی هم مطرح می یعنی علِم در یک متن بسیط، ولی به نحو کشفافتد و علم اجمالی و با متن موصوف اتفاق می

شود. لین شود، قابلیت آن شی برای تحقق اشیای متکثرتر فراهم میراجع به اینکه هرچه تعین ها کمتر می توضیحی داده بودیم
دهیم یک متن همه چیز را در درون خودش  د برای این که نشانشود در این موطن به کار برتقریبا بهترین ادبیاتی است که می

های خاص افتد، مثال یک شی وقتی تعینال یی اتفاق میشود، اگر تعیت زیاد شود حالت بشرطدارد. هرچه تعین کمتر می
وقتی های فراوانی نهفته است ولی یک از شماها، ظرفیت کند. مثال نگاه کنید در هرهایش بروز پیدا میپذیرد، یکی از ظرفیتمی

آید. همین صحبت بر اساس قواعد علیت باید پیش از این در اصل من موجود باشد که کند به شکل صحبت در میتعین پیدا می
آید یعنی بشرط اینکه با چیزهای ال درمیپذیرد به شکل بشرطکنم. ولی وقتی تعین میکنم و مطرح میمن دارم این ها را پیاده می
 کند.فصیل تمیزی پیدا میدیگر نباشد. یعنی حالت ت

نویسد، همه اینها بر اساس قوانین علیت در من شنود، یک جاهایی مثال میبیند، یک جایی میانسان یک جایی می
. یعنی موجود است، در عین وحدتی که من دارد، در آنجا موجود است. چطور آنجا موجود است؟! به نحو تفاصیل غیرتمّیزی

الیی محقق توانم کاری کنم که تمام این کماالت به نحو بشرطبلیت بسط همه این ها را دارم. میمن به گونه ای هستم که قا
زند. وقتی شود به یک نحو ویژه ای همه این ها در من موجودند. به گونه ای که یکی دیگری را پس نمیشوند. پس معلوم می

هایی که راه رفتن است، غیر از نشستن است، غیر از انواع فعالیت زاکنند، کتابت غیر از گفتار و دیدار است، غیر تفصیل پیدا می
ها به یک نحوه وجودی غیر از نحوه ی وجود دیگری کند، هر یک از ایندهیم است. وقتی تفصیل تمّیزی پیدا میما انجام می

ها این .دارد ان فرقهای وجودی شاصال موطن متحقق است. صحبت کردن یک روال خاص دارد، نوشتن یک روال خاص دارد.
 شود تفاصیل تمیزی. می

ولی بر اساس قوانین علیت، من اگر منشا این ها هستم، پس اینها باید در خود من موجود باشد. در نفس و حقیقت من 
که اینها موجود است، اینها دیگر از هم تمّیز ندارد. یعنی تفاصیلش هست، ریشه ی تفاصیل هست، به همین خاطر است که 

کند. اگر مثال ما یک نقطه را فرض کنیم و بعد چیزهای متکثر در اطرافش، بعد فرض کنیم که از این یک نقطه ا بسط پیدا میبعد
پیدا شده است، طبیعتا باید در آن نقطه در عین وحدت کثرت داشته باشد. یعنی در عین اینکه یک این چیزهای متکثر در اطرافش

باید کثراتی که بعد ما در زیرمجموعه داریم در آنجا حاضر باشد. این حضور کثرات در  چیز و یک حقیقت است، به گونه ای
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شود گفت وجود جمعی. در وجود جمعی دو نکته است، یکی اینکه به یک وجود همه یک نقطه در کنار همدیگر، این را می
باید در آنجا باشد، آنجا در همان نقطه موجود هستند، و دیگر اینکه یک نوع تغایر خیلی ظریف، یک نوع کثرت خیلی ظریف، 

توانند در یک متن متحقق ها به نحو البشرط در کنار همدیگر میباید کتابت غیر از گفتار و غیر از راه رفتن باشد. ولی همه این
متن قابلیت مراد از عینیت صفات با یکدیگر و با ذات در ادبیات صدرالمتالهین همین معناست. یعنی معتقد است که یک  شوند.

بسط کثرات را دارد. اگر یک متن قابلیت بسط کثرات را دارد، هم باید کثرات در آنجا به نحو نوع خاصی از کثرت موجود باشند، 
 گویید همه اینها در یک نقطه جمع هستند. همه اینها در یک وجود جمع هستند.هم شما می

 عینیت صفات با ذات

ین ان مشکل داشتند که چطور صفات متکثر را ببرند در ذات واحد بسیط. خب بحث عینیت صفات با ذات، همه در ای
شود. اشاعره چه کردند؟! صفات را بیرون از ذات بردند، شود و منجر به احتیاج ذات به اجزا میموجب تکثر و ترکیب در ذات می

ردند؟! کخودشان را داشت. معتزله چه برای اینکه بساطت ذات را حفظ کنند. گفتند صفات زائد بر ذات. آنها مشکالت خاص 
گویند، که مشکالت خاص خودش را دارد و امکان پذیر نیست، از سوی گفتند نیابت، یعنی صفات زائد بر ذات که اشاعره میمی

شود برایش تعین های متعدد دیگر ما که نمیتوانیم بساطت ذات را به هم بزنیم. بساطت ذات یعنی یک متن یکپارچه هست، نمی
پذیر نیست، پس بیاییم حرف دیگری بزنیم. حرفشان فرض کرد. اگر حقیقت ذات بسیط اینگونه است، نگاه اشاعره هم امکان

دهد، این قول به معروف شد به قول نیابت. یعنی ذات پروردگار این صفات را ندارد، ولکن کار دارنده این صفات را انجام می
 نیابت بود.

عال این صفات وایاتی که از معصومین علیهم السالم داریم، این معنا مطرح شد که خداوند متدر کالم شیعی، باتوجه به ر
اند عینیت صفات با یکدیگر و با ذات. این یکی از چیزهای خیلی جالبی که خورد. لدا گفتهرا دارد، وحدتش هم به هم نمی

ها را مطرح تقل شد، فالسفه اسالمی که این بحثمباحث فلسفی و حکمی که در صدر اسالم از یونان به حوزه ی اسالمی من
ن عقیده کردند، از همان آغاز بدون این که به نحو رسمی هم در فضای شیعه ی امامیه شکل گرفته باشد، در بحث صفات همی
ولی ده. را داشتند. یعنی صفات عین یکدیگر و عین ذات، یعنی در فلسفه از اولین نظریه ای که اینجا شکل گرفت همین بو

خواهی هم بتفاسیری که در این باب شده است مختلف است. اگر سیر این تفاسیر را نگاه کنیم، تقریبا پخته ترین تفسیر که 
 داری، این یک متن بسیط است.صفات را در آنجا حفظ کنی و هم بساطت را محفوظ نگه

جمالی در عین کشف تفصیلی هم ما این دیدگاهی است که جناب صدرالمتالهین مطرح کرده که در همین بحث علم ا
تر باشد، کند )در قرائت های مختلف( که هرچه وجود شدیدتر باشد، بسیطکنیم. که ایشان تعبیر میاز همین معنا استفاده می

، آن وقت ظرفیت تعینی برویم، هرچه ما به سمت صرافت برویم، به طرف بی-نه بودنی خاص بلکه اصل بودن-تر باشد تعینبی
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توان این معنا را نشان برای بسط بیشتر خواهد شد. این چیزجالبی است. که حتی در همین چیزهای متعارف با تمثیل هم می آن
 داد.

شود یعنی در عین بسیط شدن، تر بیشتر میرود، ظرفیتش برای بسط تکثرهای فراوانتر میتعینهرچه به طرف فضای بی
گیری گردد به ظرفیت، یعنی ظرفیت شکله نوع تکثری؟! نه تکثر تمیزی، این همان برمیافتد. ولی چدارد تکثر در او اتفاق می

ک ینهایت ظرفیت در گوییم بیهای دیگر میهای فراوانی که ما بر اساس بحثالف، ب، ج، د، به این سبکی. اینها ظرفیت
، یعنی بینیده شما یک متن بیشتر نمیجهت ککران از یک شود. این ظرفیتهای بیتعین متحقق میرنگ و بیحقیقت کامال بی

شود همه بینید که میکنید، میدقت میبینید، شی کامال بسیط و بدون جهات. ولی وقتی در آنیک واقعیت، یک شی بیشتر نمی
 توان همه چیز را از آن منشعب کرد. چیز را از او منشعب کرد. می

یلی این تمثیل خ ، مثال باری تعالی با کثرات، مثل مثال یک هست با اعداد.مثالی را که خود آقایان عرفا اول مطرح کردند
. ... جالبی است. شما عدد یک را نگاه کنید، آیا عدد یک، یک دوِم دو نیست؟! چرا هست. یک سوِم سه نیست؟! چرا هست

ها با هم فرق تیا این نسبنهایت نسبت درش وحود دارد. آدد یک وجود دارد؟! بیعهاست. چقدر نسبت در همینطور نسبت
کند. یک دوم بودِن یک چیز، با یک چهارم بودن، با یک سوم بودن، متفاوت است. این درواقع کند؟! قطعا فرق میکند یا نمیمی

د ها که یک با اعدابیان دیگری است از اینکه از یک قابلیت بسط به همه ی نحو اعداد را دارد. این همه نسبت و بعد خود این نسبت
های باهمدیگر دارند. تمام این ها با هم متفاوتند. هیچ تکثری نسبتها بر اساس قواعد ریاضی همکند، خود این نسبتپیدا می

گیرد. یعنی در عین وحدت، این همه کثرات را به آورد. یعنی در عدد یک هیچ نحو تکثری هم شکل نمیهم در یک پدید نمی
فات با این مثال بسیار جالبی است برای نوع تبیینی که صدرالمتالهین برای عینیت صنحو خاص در درون خودش حفظ کرده، 

. نه یعنی خود آن یکدیگر و با ذات آورده. آنجا را نگاه کنید که عینیت صفات با یکدیگر به این معنا یعنی به لحاظ متن واحدند
 نسبت ها یکی هستند. 

م و قدرت از منظر علم و قدرت یکی هستند، مراد از عینیت صفات با خواهد بگوید علکند نمیدر تفسیری که صدرا می
یکدیگر و با ذات این است که همه له یک متن موجودند. همه علی نحو کثرتها، یعنی به گونه ی تکثری ولی غیر تمّیزی در یک 

های متکثری باشد، آن متکثرها شود که یک چیز درش چیزتواند خیلی ذهن را نزدیک کند. یعنی میمتن موجودند. این مثال می
هم از یک جهت با هم تفاوت دارند. از یک جهت با خود متن هم تفاوت دارند، یعنی دقت کنیم که یک چیز بسیار مهمی دارد 

هایی را که شما مالحظه گیرد و حاال در همین مثال هم  دقت کنیم.از یک جهت متن یکی است. تمام این نسیتشکل می
گوید نسبتی یسه با این متن، متفاوت با این متن است. یک دوم بودن با خود یک از یک جهت تفاوت دارد. میکنید، در مقامی

های دیگری را که شکل شود و اال خود آن عدد یک داستان دارد. همینطور نسبتاست که در مقایسه با یک عددی سنجیده می
کنید با یکدیگر متفاوت است ولی از یک جهت دیگر که نگاه می هاها با متن متفاوت است، این نسبتگیرد. این نسبتمی
شود یک مدل از کثرت در وحدت. چون ما این ادبیات که قبال در بحث تشکیک، بینید یک چیز بیشتر اینجا ندارید. این میمی
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نی در دو جا جریان د  بحث علت و معلول، با هم صحبت کردیم که وحدت در کثرت، کثرت در وحدت، این دو مقام دارد. یع
 کند. یکی از محل های جریان این ادبیات در همین ذات واحد است.پیدا می

ند در یک امر گویتد کثرت در وحدت. یعنی کثرات همه مندمجدر ذات واحد در عین وحدت، کثرت هست، این را می
یقت. مندک و مستهلک هستند در یک حقکثرات همه مندمج و  واحد. خب این در فضای صدرالمتالهین معنا پیدا کرده است.

کنید گوییم در یک حقیقت مندمجند، از یک جهت باید بگویید امر واحد بیشتر ندارید، از یک جهت نگاه میاگر کثرات را می
شود کثرت در دل وحدت یا وحدت در عین کثرت. این یک ادبیاتش است. یک چیز دیگر داریم در بینید کثیر دارید، این میمی
شود گفت، همین ادبیات است. کثرت در دل ولی آنچه که در اینجا می ام انبساط و بسط هست، که آن داستان متفاوتی دارد.مق

متالهین وحدت. پس این دو تا بحث که ما گذراندیم، یکی بحث عینیت صفات با یکدیگر و با ذات، با این تبیینی که صدرال
 شود.کند، توضیح داده میمطرح می

باشد، ما در  ث در مقوله ی علم هم صدرالمتالهین از آن بهره برده و استفاده کرده است. چون صدرا اگر یادتانهمین بح
ها و کماالت ذات، علم به ماسوی قبل از ایجاد، علم به بحث علم چهار مسئله داشتیم. علم به ذات، علم به احوال و ویژگی

 هار شاخه مورد توجه قرار گیرد.شود، باید این چپروردگار بحث می ه علمماسوی بعد از ایجاد. در هر نظریه ای که راجع ب

دیگران  بنابر توضیحاتی را که صدرالمتالهین داده است، صدرا موفق شده است هم علم ذات به ذات را توضیح دهد که
البته  ایجاد به نحو تفصیلی. ه کماالت را توضیح دهد، هم علم به تمام ماسوی قبل ازدادند، هم علم بهم همینطور توضیح می

خورد چون کماالت ذات همان تمام کثرات و ظرفیتی هست که در حق تعالی متحقق و موجود این دو تای اخیر به هم پیوند می
توانید بگویید کنید میاگر توجه بفرمایید، وقتی شما راجع به نقطه ذات دقت ی .عرض کردم که این توضیحی که ارائه شده است.
گویند ال اسم و ال رسم. یعنی آنجا که رسیدی انگار ند هیچ صفت و اسمی اصال ندارد. که این ادبیات را هم دارند، مثال میخداو

شوید که همه چیز در کنید، متوجه میتعینی است، ولی از یک چهره دیگر که نگاه میشود، این به دلیل بیاسم و صفت میبی
تعینی در عین بیان گویید بیکند. در عین حال میصیت مقابل هم رو در خودش جمع میتعینی دو خاآن هست، چون همان بی

گیرد. لذا یک چهره که نگاه می کنید حق سبحانه و تعالی را، مثال بینید که ظرفیت فراوانی برای او دارد شکل میتعینی شما میبی
گوییم آنجا نه اسمی هست نه د، آنجا نیست، اگر ما میرات تفصیلی دارنگویید که آنجا دیگر مثل موجودات دیگر که کثمی

ال. ال یا ماهیات به نحو بشرطصفتی هست، منظور یعنی اسم و صفت تفصیلی. یعنی همان که می گفتیم کماالت به نحو بشرط
بحث وجود  گویم تمثیل است. دررنگ و شفاف. این که میاینطور در آنجا نیست، هرچقدر هم نگاه کنید یک متن کامال بی

 خالص یعنی بحث دیدن چشم و اینها منظور نیست، بحث وجود است.
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بینید اصال خبری از کثرات نیست. این همه کثرات در جاهای دیگر هست، آنجا اصال کنید میاز یک چهره که نگاه می
که آنجا هیچ  ر متون دینی هستهیچ کثرتی وجود ندارد. از این منظر نگاه کنید، یک ادبیاتی هم در عرفان و هم فلسفه و هم د

 عنی همان حقیقت کمالی.ها اصال نیست. که منظور از اسم یخبر از اسم و این

 اسم اعتباری و اسم حقیقی

بینیم  این ها اسُم االسم است. یعنی اسم ما در همین ادبیاتی که عرفا به تدریج راه انداختند، آنچه را که در متون دینی می
گویم و اال ظی یا کتبی از برای حکایت از بک واقعیت و حقیقت. اسم حقیقی چیست؟ من در پرانتز میاینها نشانه های لف

های اعتباری داریم، یک ایم یک اسم، ما االن که اینجا نشستهخودش یک بحث مبسوط و جالبی هم هست، تبیینشان این است
ها لسمهای اعتبتری ماست بر اسای قرارداد ا هر اسم دیگر. اینلی، نقی یعهای حقیقی داریم. اسم اعتباری ما چیست؟ مثال اسم

 . ها قرار داده شده استو اصطالح و این

گوییم عالم، کسی ها داریم که اسم حقیقی است. مثال کسی که دارای علم و دانش است را ما به او میولی بعضی از اسم
گوییم زند را میگوییم نویسنده. کسی که حرف مینویسد را میه میسی گوییم قادر. یا مثال ککه دارای قدرت است، ما به او می

کنیم( یعنی اند. اسم حقیقی چیست؟ اسم حقیقی، )توجه کنید بعد راجع به خدا پیاده میها اسامی حقیقیمتکلم، گوینده. این
یقی شکل گرفته است. ذات متجلی در یک جلوه خاص. هروقت یک حقیقت متجلی در یک جلوه خاص شود، این اسم حق

یعنی یک ذات  ولی این یک اسم حقیقی است. زند، گوینده یک اسم استگوییم گوینده. االن طرف دارد حرف میمثال می
گوییم رونده. روتده بک رود، میمتجلی شد در یک راستای ویژه، در یک جلوه خاص، در یک فعل خاص مثال. کسی که راه می

 اسم حقیقی است. 

بریم اسامِی حقیقی است. مثال ای که به کار میزنیم، اسامیقتی راجع به خداوند متعال که داریم حرف میحاال ما و
گوییم رحیم، رحمان، گوییم رازق، میگویین شافی یعنی تداوند با جلوه ی شفادهندگی. میگوییم شافی، وقتی میوقتی می

شود غفور. ی ذات با جلوه ی غفران. ذات پروردگار با جلوه غفران میگوییم غفور؟ یعنودود، غفور. چرا به خداوند متعال می
ها اسِم ها اسُم االسمند. یعنی اینبینیم، اینخوانیم و یا در روایات میها اسامی حقیقی پروردگار هستند. آنچه که در قرآن میاین

که، و علم اآلدم اسماء کلها، قران بحث هست  اند. مثال در آیات قرآن وقتی راجع به حضرت آدم علیه السالمحقیقیآن اسم
ها ها که این الفاظ و اینفرماید که خداوند متعال همه اسما و نام ها را به حضرت آدم علیه السالم آموخت. منظور از ناممی

ردگار. یعنی واسطه آورد مثال بر فرشتگان و اینها و بعد مثال برسد به منصب خالفت پروکه تفضیل و برتری ای نمی نیست. این
د داشته باشد؟ بحث این توانها چه اثری میها لفظی و اینگوید که یادگیرز اسمخواهد بشود. میی حضرت حق و خلق می

نیست، آقایان توضیح دادند که عّلم اآلدم االسماء کلها، این منظور از اسما، اسما حقیقی است. یعنی حضرت آدم به تمام جلوه 
گاه شده است.های حضرت حق سبح عّلم اغلب در این  یعنی در واقع به یک خدا شناسی کامل دست پیدا کرده. انه و تعالی آ

. این به معنای علم حضوری است. یعنی مثال رحمت حق را دریافت کرد، به نحو فضا به معنای علم حصولی مفهومی نیست
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حاال با توجه به آن توضیحی که راجع به علم شهودی و وجودِی شهودی کامال این را حس کرد. محبت حق را کامال حس کرد. 
 اینها باید بدهیم. در هر صورت، عّلم االسماء کلها، این اسما در اینجا منظور این است.

 تقید و تعین

دهید، از یک جهت چون تقّیدهای موجودات عادی را شما وقتی که حق سبحانه و تعالی را دارید مورد نطالعه قرار می
شود که این شکل بگیرد. یعنی د  یک متن وجود بر اساس ن بحث تقّید و تعّین را توجه کنید. اصال این تعّین ها باعث میندارد. ای

گیرد. با اینکه ظرفیتش در وجود متحقق ها نباشد این شیء شکل نمیهای اصالت وجود، این ها را دقت کنید، اگر این تعینبحث
شود و آهن آهن شود و سنگ، سنگ نیشود و آن، آن مینکه این شیء، این شیء میگیرد. ایاست ولی این شیء شکل نمی

ها برداشته شود که در متن وجود بر اساس برهان اگر این تعین .شود و چیزهاز مختلف، به دلیل تعّین های فراوان استمی
ف این حقایق اعتباری، اعتباری با با حذکردیم، متن هستی بدون، صدیقین اگر یادتان باشد که بر سر اصالت وجود پیاده می

بینید متن حقیقت بک امر کردیم. نه اعتباری به معنای ذهنی. با حذف این چیزها اگر در تظر بگیریر میمعنای آنکه بحث می
. این گویید اصال اسم نداردواحد مبسوط است. یک چنین حقیقتی که هیچ تعّین ندارد. آنجا را اگر نگاه کنید، از یک جهت می

 . گویم، روشن شداسم که می

سم بعدا متفرع بر امثال آن عّلم االسما کلها که اسما الله است، اصال او اسم ندارد چنانچه در برخی از روایات داریم که 
کند و بعد بقیه اسما چطور خلق شود. مثال مشیت و بعد خداوند چطور مشیت را خلق میشود مثال اسم بعدا خلق میذات می

قبل از  شوند، همینجور این بحث ادامه دارد.شوند، مثال اسم اول، اسِم الله است، بعد به وسیله الله چه چیزهایی خلق مییم
توانید توانید بگوید اصال هیچ اسم و رسمی نیست. اصال میاین مرحله شما با یک حقیقت بسیط رو با رویید. شما اینجا می

گردانید، آنجا توانید در همان لحظه که نگاه را برمیارد. فقط یک وجود صرف است. میبگویید هیچ چیز در آن جا وجود ند
خب این دو نسبت تقابلی به خاطر  آید.یشود به شکل اشیا در متوجه کنید که اتفاقا همه چیز اینجا هست که بعد مبسوط می

 گیرد.تعّینی در حضرت حق سبحانه و تعالی شکل میهمان خاصیت بی

 صفات با یکدیگر و با ذاتعینیت 

پس عینیت صفات با یکدیگر نه یعنی علم و قدرت یک چیز است. همه به معنای این هست که به متن واحد موجودند. 
یعنی شما یک حقیقت دارید، که از دل او تمام ...، یک حقیقت نه یک حقیقتی که چندین پاره است. یک حقیقت دارید که از 

تواند استخراج شود. پس می.شود عینیت صفات با یکدیگر و با ذات به صفات و همه ی این ها میدل او همه این کماالت و 
گوییم یک نحوه؟ چون این نحوش تفاسیر درش هست ولی تمّیز معنی یک نحوه موجودیت همه کثرات در نقطه ی ذات. چرا می

که عرض کردم در ادبیات  و البشرط درش هست.ال یی درش نیست، به نحدر آن نیست. یعنی همه چیز در آن هست ولی بشرط
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کند، وجود تراکمی، وجود جمعی، وجود اندماجی یعنی حقایق فراوانی در آن مندمجا صدرا از آن به عنوان وجود جمعی یاد می
 موجود هستند. 

ادی، مودات فقط باید مراقب باشیم به شکل مادی معنا نکنیم چون یک نکته مهمی که هست این است که اساسا در موج
هایی دهد. با توجه به چیزهایی که االن شکل گرفته، مثال همین حافظهشود که رویوجود جمعِی تراکبی، اندماجی، اصال نمی

دارند. اگر خوب دقت کنیم مثال نحوه کاری که در که در عین اینکه کوچک هستند، اطالعات فراوانی را در خودشان نگه می
د، بدون اینکه هیچ تقسیمی بپذیرد، دو چیز روی ا دارند، اینطور نیست که دقیقا در یک نقطه واحافزاری این ههای سختبحث

 کنم در این قسمت. همدیگر به حسب متن موجود باشند. اگر غیر از این است یا چیزی شنیدید، من استفاده می

نین دیگر، موجود مادی ظرفیت چ این بحث مهمی است که اساسا از یک زاویه دیگر به بحث نگاه کنید، در یک بحث
له خواهد بود. نحو تحققی را ندارد. یعنی هرچه هم که شما ریز کنید، بازهم فاصله هست، یعی مثال بین دو چیز مادی قطعا فاص

ین همه ولو خیلی خیلی ریز شود. مثال من احساسم این است، شاید برداشت ذهنم اشتباه است، مثال شما همین حافظه که ا
داشته، اگر بتوانیم کوچک شویم و داخلش برویم، به نظرم مثل یک ساختمان بزرگ خواهد شد که با فایل ها ت را نگهاطالعا

 شود.چیزهای مختلفی اینطور می

یه این کند ولی در هر صورت شبمثال است. فرق می بزرگ خواهد شد. این ها یا اگر او بزرگ شود، مثل یک بایگانی
گوییم همه چیز در آنجا بدون هیچ حاال اینکه می گوید.قواعد فلسفی این را می کنم به این سبک باشد.خواهد شد. من فکر می

تواند یک حقیقت امتدادی باشد. یک نقددر از بحث خارج شدم. اگر یک حقیقت تکثری به نحو جمعی وجود دارد، این نمی
. مثال وقتی شما شود استفاده کردر این بحث میچیزهای دیگر هم دتواند در آن میسود شود. حاال امتدادی باشد، این اتفاق نمی

 بینید که باهمدیگر تالووم و هماهنگی دارند، حتما باید در یک نقطه واحد به هم پیوند خورده باشند. به نظرمیک کثرتی را می
است. اگر مثال یک مجموعه ی ر ساختار انسانی هم مهم ها هم خیلی مهم است. داین خیلی مهم است، در بحث نظم و این

ترری برایش کارخانه بزرگ که با هم تالووم دارند، یعنی اجزایش با همدیگر هماهنگ است، این قطعا یک اتاق فکری، اتاق کن
دهد، یعنی همه باید به یک نحو به همدیگر وصل شوند. ولی آیا واقعا مثال در هست که دارد همه را زیرمجموعه خودش قرار می

ا هم فاصله دارد. تاق کنترل، همه این ها به هم متصلند؟! نه! یعنی دقیقا مثل خود کارخانه که از هم فاصله دارند، اینجهمان ا
گیرد؟! یعنی اگر مثال وجود انسانی نباشد، شما هرچه هم افتد که این کنترل یک مجموعا ی بزرگ صورت میکجا اتفاق می

. کل این کارخانه ی بزرگ دارد در این یک تکه شودهمه در این یک تکه دارد کنترل می افزار ریز، بگوییدبیاورید، مثل یک نرم
شود کارخانه، یعنی اگر کسی برود ای را که شما در نظر گرفته اید اگر مبسوط شود میشود. اگر دقت کنید این تکهکنترل می

با  ا )همه ی این اجزای کوچک شده در اینجا(داخلش، بازهم همه از هم فاصله دارند. چه چیزی موجب هماهنگی آن اجز
 شود؟!یکدیگر می
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. حتی اگر بگویید فاعل انسانی، گردد به آن فاعل انسانیشد، این قطعا برمیاین در بحث همان نفس باید مطرح می
د بگویید کنم. حتی اگشد ولی حاال که رسیدیم به اینجا دارم عرض میعرض کردم بحث نفس و تجرد نفس باید صحبت می

ت تمام این در مغز است، خود مغز هم همین حالت را دارد، اگر به لحاظ مادی نگاه کردید، همین حالت را دارد. نقطه ی وحد
ها و اینها هماهنگی پیدا کند؟! باید در یک نقطه وحدت پذیرند تواند از آنجا این سیستم ها و این مجموعهکثرات کجاست که می

رسد که در فضاهای مادی قابلیتش وجود نداشته باشد. اگر ما بتوانیم یک فضای مادی د. به نظر میو دست به دست هم بدهن
گذاری ها باید داشته باشد که به نحو یک چیز مادی متعارف خواهد بود. چون دعوا بر سر اسمپیدا کنیم، که به نظرم خیلی ویژگی

های خاصی درش باشد رسد باید ویژگیهاست. به نظر مین ویژگیکه نیست. شما گفتید مجرد یا مادی فرق ندارد بحث سر آ
 که بتواند این ظرفیت را داشته باشد.

داشتیم بود.  به واسطه اینکه فرمودید این بحث را قبال نگفتیم، این بحث به عنوان تکمیل آنچه را که ذیل مطلب چهارم
ذات و  ، یکی اثبات صفات ذاتی بود، یکی عینیت صفات بادر مطلب چهارم ما پنج نکته مطرح کردیم، یکی اقسام صفات بود

های مهمی گاهبا یکدیگر بود که االن مجددا دوباره توضیح دادیم، یکی هم بحث علم باری تعالی بود، یعنی موضوع علم ما دید
مت متعالیه که علم اجمالی در ها را توضیح دادیم و دیدید که دیدگاه حکرا که در این زمینه بود را از دیدگاه مشا و اشراق و این

گیرند. یعنی اصل بحث باید درست عین کشف تفصیلی است، چقدر با آن بحث عینیت صفات با ذات از یک آبشخور نشئت می
بحث صفات باری تعالی ما موضوع باشد تا ما از زاویه دیدهای مختلف بخواهیم مسئله را نگاه کنیم. و بعد هم در نکته پنجم از

 طرح کردیم و توضیح دادیم. و یک شبهه ای هم در مسئله قدرت بود که در جلسه ی قبل مطرح کردیم. قدرت را م

 ای بر شبهه عمومیت قدرت خداوند متعال و فواعل مختاراشاره
بحث عمومیت قدرت باری تعالی نسبت به افعال اختیاری انسان. خیلی بحث خوبی است. عالمه هم به نحو مختصر آن

ارند. مثال راجع به مثال من این جمله را توضیح دادم. همه ی این آقایان د رده و در نهایه هم آورده. جای کار دارد.در بدایه آو
گویند مجبوٌل، یعنی به نحو جبّلی. مجبوٌر، اینکه انسان در شود االنسان مجبور في اختیاره، یا میاختیار انسان وقتی گفته می

گویم در پایان نامه ها هم راه پیدا کرد، در برخی از ها بد برداشت کردند. اینکه میضیاختیارش مجبور است، متاسفاته بع
 ها راه پیدا کرد.نوشته

 همان کلمه مجبول این مجبوٌر فی اختیاره، یعنی به نحو جبری باید اختیار کند. این اوج اختیار است نه نزول اختیار. مثال
ار باشد. است. انسان به نحو خلقتی مختار است. یعنی اینگونه خلق شد که مخت بهتر است، مجبول یعنی به نحو جبلی مختار

گویند، یعنی به کاربردیم و توضیح دادیم، فاعل به تسخیر به آن میکنید، این تعبیر همبله! وقتی شما در بسط کالن که نگاه می
گری است. این اختیار داشتن رد، کل این بسته فعل دیوسط وجود داچه؟! یعنی این فاعل با فعل و با همه  ی فرایندهایی که این

 زند.فاعل را در این فعل به هم نمی
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کننده را کنار هم بگذاریم در آن تقسیمات فاعل، ما سه فاعل داریم که کنار مخصوصا اگر این دو فاعل را، دو نوع عمل
دیکند تسخیری است. که اینها خیلی به هم نزهم بگذاریم خیلی جالب است، یکی فاعل قصری، یکی فاعل جبری و یکی فاعل 

کنند به علت کند یک چیز هستند. ولی واقعا یک چیز نیستند. همان موقع هم عرض کردم، علت را که تقسیم میحس میو آدم
فاعلی، علت غایی، علت اعدادی حقیقی خیلی جالب است. یعنی سهم چیزها مشخص خواهد شد، باز از چیزهایی که من 

توانیم داشته باشیم. اقسامی را در آنجا ها را نگفتیم در آنجا، اقسام فاعل، که چند نوع فاعل و کننده ی کار میکنم اینفکر می
توانست به درد ما بخورد این است، یکی فاعل قصری است، یکی فاعل جبری و یکی هم شمرند. سه قسمی که اینجا میمی

 فاعل تسخیری.

 فاعل طبیعی و قسری

دهد. اگر دهد، به نحو طبیعی انجام میی عبارتست از یک شی طبیعی که فعلش را به نحو علمی انجام نمیفاعل قصر
گویند فاعل بالقصر یا فاعل قصری. مثال هم که تحت فشار عوامل دیگر کار کند، به این میبر اساس طبیعت اولیه کار نکند،

دارید، اگر رهایش ، که مثال شما اگر سنگ را در این فاصله از زمین نگهزدندزندند بر اساس طبیعت قدیم، این سبکی مثال میمی
ها گویند فاعل طبیعی، یعنی طبیعت این سنگ، قرائتی را که بحث جاذبه و جرم و اینرود، این را میکنید، این به طرف پایین می

کمی در این کار بودند، گفتند خب این هم  گفتند میل به کل. عرض کردم بعضی از اینهایی کهکنند، آن زمان میرا مطرح می
فهمیم. جوهر ذات این شیء ها را ما از همین آثار میکشد و اینیک مدل است برای توضیح، اینکه حاال ما واقعا جرم دارد و می

ا کنید، را که رهگفتند که این سنگ آوریم. حاال به هر صورت آن موقع اینطور میکه مثال ِکشنده است، این ها را ما سر در نمی
دادند که گفتند مثال شما اگر هوا را فشار دهید در درون آب، میل به بیرون آمدن دارد. توضیحاتی میمیل به کل دارد، لذا مثال می

رکز مشاید اگر بحث نفس پیش آمد عرض خواهم کرد. مثال زمین در مرکز است، منظور از زمین کره زمین نیست، زمین در 
گفتند. یعنی یک چیز بسیار داغ بعد از هوا معتقد بودند ت بعد هواست و بعد آتش است که کره ی اثیری میاست، بعد آب اس

  که این سبکی است.

آید، میل به آن نقطه جوشد و باال میگفتند آبهایی که زیر زمین است، می. میاستداللشان چه بود؟! همین میل به کل
مثال آب میل  میل به بیرون آمدن دارد. یا اگر زیر آب باشد، میل به بیرون آمدن دارد. باشد، خودش دارد، یا هوا اگر در درون زمین

خواهم مثال روشن باشد. بر اساس کنیم فقط میها رها میبه فضای خاص دارد، همینطور آتش، آتش میل به باال دارد. همه این
گویند، یعنی فاعل ر این سنگ را رها کنید، این فاعل بالطبع به آن میاگ ها را مثال زد.شود اینگویند میآنچه که امروزه هم می

 را به طرف باال پرتاب کنید.  رود به طرف پایین. ولی اگر سنگطبیعی است، می

رود را دارد به طرف باال می گیرد، این است که مثال این سنگ کهیک اشتباهی که متاسفانه خیلی از جاها صورت می
دانیم. مثال من فاعلش هستم. درحالیکه من فاعِل دست و حرکت دست خودم هستم. یعنی فاعل این ضربه هستم. فاعل را ما می

دهد لذا فاعل را دهد؟! سنگ دارد انجام میدهد. االن این حرکت را که انجام میفاعل آن چه که دارد این حرکت را انجام می
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ود. مثال همین توپ، االن این بحث را کردیم، مثال وقتی ما به توپ شوت ردانند، این که دارد به سمت باال میخود سنگ می
کند کیست؟! به نحو فلسفی ما فقط فاعل حرکت پا تا همانجایی که زنیم، به نحو فلسفی، فاعل این توپی که دارد حرکت میمی

 خورد هستیم. همین فقط.به توپ ضربه می

اصال  با فاعل. هیچ وقت هیچ فعلی از دایره ی فاعل بیرون نیست. این بحث را قبال هم مطرح کردم، رابطه ی فعل
تواند تحقق داشته باشد. همیشه فعل، زیرمجموعه ی خود فاعل است. چون فعل اصال متقوم وجودی به فاعل است. اصال نمی

یه چه؟! حاال بر اساس یم، بقزنیم فقط فاعل این هستتواند داشته باشد. ما وقتی که این توپ را شوت میقوام وجودی مستقل نمی
آن بحثی که مطرح هست، خیلی چیزها وجود دارد. خود توپ به لحاظ وجودی فعل چیست؟! این حرکت چیست؟! هوا 

کند. متحرک، توپ است، گوییم این توپ دارد حرکت میچیست؟! ده ها عامل دیگر آن جا وجود دارد. حاال به لحاظی ما می
توپ  است. بله نه به حسب طبیعت خودش، به نحو قصری. یعنی تحت فشار عوامل دیگر، االن پس یعنی فاعل این حرکت توپ
های زیادی راجع به اینکه مثال هر و بحث کند.ال حرکت میکند. یا یک سنگ دارد به طرف بادارد به طرف دروازه حرکت می

کند بر آن عامل فشار آورنده که طبیعت ثانوی می رسد که آن میل طبیعی به کل غلبه میداشود تا جایی میلحظه سرعت کم می
ها ایستد؟! در طبیعت قدیم این بحثایستد یا نه نمیکنند که آنجا یک لحظه میکرد در آنجا خیلی بحث میدر سنگ ایجاد می

هد، به نحو طبیعی دشود فاعل بالقصر. فاعل بالقصر یا فاعل قصری در فاعلی است که عالمانه کار انجام نمیبوده. پس این می
 شود فاعل قصری. میکند. ایناست. لکن به نحو طبیعی، تحت فشار عوامل دیگر کار می

 فاعل جبری
بین نگاه عالمه و نگاه صدرالمتالهین اختالف است. اما فاعل جبری چیست؟! فاعل جبری اگر قبال اشاره کرده باشم

در یک شرایط عادی تصمیم گیری کند و فعل انجام دهد، از این وضعیت فرماید که اگر کسی را از اینکه عالمه طباطبایی می
خواهد غذا بخورد، این یک داستان است. یک خارجش کنیم، مثال یک انسانی را در نظر بگیرید، یا وقتی خودش میل دارد می

یا هر چیز دیگر، شما را از بین  گویند اگر شما غذا نخوری یا مثال غذا بخوریوقتی هم نه، یک تفنگی باالسرش گرفته اند و می
کند، تحت اکراه و بریم. در این جا این شخص، درست است فضای عادی اختیار را ندارد، ولی با اختیار خودش حرکت میمی

خواهم وارد گوید این فاعل جبری نیست. نمیداند. ولی صدرالمتالهین میاجبار دیگران. عالمه طباطبایی این را فاعل جبری می
فرماید فاعل شود و این چیست و پیامدهایش چیست. صدرالمتالهین میِز کار شوم که این چه نگاهی دارد و به کجا منتهی میری

جبری این است که شما یک آدمی را از پصت بام به طرف پایین پرت کنید. یعنی هیچ اختیاری در فعلش ندارد، فقط علم به فعل 
دهد. عالمه می فرمایند نه اختیارا انجام میدهد سقوط می.کند ولی اختیارا آن کار را انجام نمی دارد.علم به این دارد که االن دارد

گفت تواند انجام ندهد و مثال آن خطر را به جان بخرد.عالمه آن را میولی اختیارش تحت تاثیر فشار دیگران است. یعنی می
. این مثل اینکه دهانش را باز کنند و به زور غذایی در دهانش بریزندگوید فاعل بالجبر ولی صدرا فاعل بالجبر را به کسی که می

 شود فاعل جبری.شود فاعل جبری در نگاه صدرالمتالهین. پس این میمی
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 فاعل تسخیری
خورد، فاعل تسخیری بر اما فاعل تسخیری. فاعل تسخیری که به درد آن بحث آخری که در جلسه قبل مطرح کردیم می

 ماند، است.ری میکند که فاعل تسخیری مثل فاعل جبدم فکر میخالف اسمش که آ

دهد و یک فرایندی موجب تولید این فاعل تسخیری یعنی شما یک فاعل و کننده ی کار دارید، و یک کار دارد انجام می
کلش فعِل دیگری شود. بعد چنانچه عرض کردیم کل این مجموعه یعنی فاعل، فعل و تمام فرایندهای درونی اش، کار دارد می

تواند چه باشد؟! دهد، حاال فاعل تسخیری میاست. تمامش کار و فعالیِت دیگری هست. در اینجا فاعل تسخیری روی می
روید و باال گیریم یا گیاه که به نحو طبیعی میتواند باشد، همه فوائد، مثال همین مثال سنگ که در نظر میفاعل طبیعی می

تعال که خودش فعل  دیگری نیست، ماز پروردگار متعال، همه فاعل های تسخیری اند. غیر از خداوند  آید، از یک منظر غیرمی
این فاعل تاِم کامل فقط در خداوند  .زنیم، فاعل تسخیری هستیمهمه ی موجودات فاعل تسخیر هستند، یعنی ما داریم حرف می

کند، فاعل تسخیری است. هر حرکتی و هر تحولی که کت میکند، یک سنگی که حرمتعال تصویر دارد، یک گیاهی که رشد می
تیار و رضا اتفاق می.افتد فاعل تسخیری است در اینجا. میان این مجموعه شما یک کننده ی کار دارید که بر اساس علم و اخ

 کند.عمل می

 قدرت خدا و اختیار انسان
بین قدرت خدا و اختیار ما جمع کنیم؟! مثال  ر بایدآورد؟! چون یک بحثی بود که ما چطواین هیچ مشکلی به وجود نمی

کنند که در یک سیستم علی، اختیار دیگر معنایی ندارد. آقایان فالسفه و حکمای ما همین بحثی که راجع به جبر عّلی مطرح می
آید و یمببرید. یعنی علت  گویند نه! اختیار معنا دارد، چون شما باید این بسته ی فعالیت اقتصادی را در نظام عّلی و معلولیمی

آفریند. هیچ منافاتی ندارد که سیستم علیتی باشد و در عین حال اختیار هم در آن یک چنین معلولی را با این فرایند و این فعل می
 تعبیه شده باشد. اصال خداوند اختیار را خلق کرده است.

ودن نباید بیندازیم. اختیار را خلق کرده است. یعنی واقعا ما خداوند اختیار را خلق کرده. دقت کنید! اختیار را از اختیار ب
کنیم باید چه بگوییم؟ باید بگوییم کل این بسته برای گیریم. ولی وقتی با خدا مقایسه میکنیم، ما واقعا تصمیم میاختیار می

دهیم، این بحثی یاری که ما انجام میتوانید نسبت دهید. تمام افعال اختخداست. و لذا شما تمام افعال اختیاری را به خدا می
تواند معنا کند. که مثال شما میگویید همه چیز به مشیت که عرض کردیم چقدر از آیات مهم و چقدر از روایات سخت را می

هرچه ما انجام دهیم، همه این بستر منتسب  اما این به معنای ارزشی نیست. خداست، حتی کفر کافران، حتی گناِه گنهکاران.
ست به حق سبحانه و تعالی. و جالب اینجاست که اراده حق و اراده ما. قابل جمع است؟ یعنی ما هر اراده ای کنیم، همان اراده ا

پروردگار است، اصال منافات ندارد. و ما تشاؤون اال عن یشاء الله. یا در آیات شریفه هست که و االه خلقکم و ما تعملون. 
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کنند. و لذا به جبر گراییدند که همه افعال ما شاعره در تعملون به واو که ضمیر است توجه نمیکنند مثال اها توجه نمیبعضی
 جبری است.

کنید. بله؛ والله گویند که جبری نیست، در و ماتفعلون نگاه کنید، واو ضمیر است و یعنی شما دارید کار میولی اینها می
خواهد باشد؟ ل خداوند متعال است. بله درست است مگر غیر از این می..... یعنی کل این سیستم ما۵۲:۵۶خلقکم و ما ....

های درون غیر از این امکان پذیر نیست. پس ما اینکه کل سیستم مال خداست، درون سیستم را به هم نزنیم. یعنی ویژگی
دیم، معنایش این است که اشینی را اگر خلق کرمماند که ما یک سیستمی نباید با ]برون سیستم اشتباه شود[، مثل این می

مورد  .... اصال معنایش این است که ماشینی را که آفریدیم،این است که تمام سیستم های دروین اش۵۳:۲۰سیستمهای ...
..... ۵۳:۳۶کند، این منافاتی با ....مالحظه ماست. اگر سیستم فعالیت اختیاری انسان را قبول کردیم، که انسان با اختیار عمل می

ا یک ماشین انسان اصال اختیار ندارد، مثل سنگ ی در آن مصداق شک کند. بگوید فعالیت اختیاری بالکل معنا ندارد.کسی که 
 ماند. آن داستان جداست. معمولی می

شکلی ندارد. مسوال ما چه بود؟! جمع بین قدرت خدا و افعال اختیاری انسان. جمع بین اراده خدا و اراده ما. این هیچ 
اقعا ما اختیارا عمل ورید بود و اراده داشتن و اختیار داشتن ما، منافاتی با این بسته ی نظام هستی ندارد. اینکه آیا یعنی اصل م

شود و ممکن است به دلیل عقلی هم اثبات شود. آن داستان جداست. ولی اگر کنیم یا نه، به دلیل تجربی و شرعی اثبات میمی
توانیم وعه می. اگر احتمال اختیار بدهیم، مشکلی وجود ندارد. مثال بگویید در این مجم..۵۴:۲۸شما چیزی را مرتب و منظم ..

رد. این گوییم بله اشکالی نداها باشد؟! میتواند در این مجموعهگوییم بله. اگر انسان مختار است می... می۵۴:۳۳اختیار را ...
دم، با مقایسه ی که شکل گ فته بود، که االن یک مقدار توضیح داهم راجع به نکته پنجم بود در قدرت باری تعالی و آن شبهه ا

 ی این سه فاعل با یکدیگر و مجموعه ای که باید در نظر گرفت.

 فعل خداوند متعال

خواستیم مطرح کنیم که این مطلب پنجم در الهیات بمعنی االخص آخرین مطلبی را که ما در الهیات بمعنی االخص می
 . ما چند نکته را در بحث فعل باری تعالی دنبال خواهیم کرد. بود، بحث فعل باری تعالی بود. این یعنی خلقت

 چرایی فعل خداوند متعال
جع به آن بحث کنیم، چرایی فعل حق تعالی است، یعنی برای چی؟! همان چیزی که به خواهیم رااولین نکته ای که می

شود. هدف از خلقت چیست؟! چرا این خلقت شکل گرفته است؟! حاال این به نحو کلی است، عنوان هدف خلقت مطرح می
باید یک توضیحی راجع به این اول  گوییم مثال چرا ما خلقت یافتیم؟! چرا انسان خلق شده؟!گاهی اوقات به نحو خاص می

دانم اگر کتاب استاد شهید پرسس داده شود. و آن این است که خود این پرسش دو حور قابل طرح است، دو معنا دارد. نمی
مطهری در هدف خلقت را دیده باشید، ایشان همین تفکیک را انجام دادند، مبنای اصلیش را از کتابهای صدرالمتالهین و حکمای 
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گنجد، ولی آنوقت که تک تک دانم چگونه در مجموعه میکرده اند، ولی شرح و بسط داده، یک چیز کوچکی. نمی ما اتخاذ
شد به نام یا هدف از زندگی بود یا هدف از خلقت. شاید هدف از زندگی باشد. با این عناوین بود. آن ریشه اش همین منتشر می

 هایی است که حکما مطرح کرده اند. بحث

 ست از چرایی فعلمعنی نخ
ین است در هر صورت، خود این پرسش و سوال، چرایی خلقت، دو معنا دارد و در واقع یعنی دو سوال است. یک سوال ا

گیریم، کنند؟! مثال ما یک شیی را در نظر میکه هدف مخلوق از خلقت چیست؟! یعنی این مخلوقین چه هدفی را تعقیب می
 رود؟!عنی به کدام سو میگوییم این به چه هدفی است؟! یمی

گفتند حضرت موسی علیه السالم دانم به لحاظ روایی چقدر سند داشته باشد. میاین را گفتم و چیزی یادم آمد. نمی
رفت و مثال یک کرمی را دید، خدمت خداوند متعال عرض کرد که این کرم را برای چه خلق کردی؟! این یک وقتی داشت راه می

پرسد، این را شما برای چه خلق ارد؟!  خداوند متعال هم فرمود که اتفاقا این کرم چند دفعه است که از من میای ددیگر چه فایده
کند؟! چه هدفی کردید؟! این چه فایده ای دارد؟!حاال یک وفتی سوال ما این است که این شیء مورد نظر، چه غایتی را تعقیب می

آن این این که خداوند متعال  ین یک نوع سوال کردن است. یک سوال دیگر داریم ما وا خواهد برود؟!را در پی دار  و به کجا می
امان داده؟! یعنی او سخداوند متعال چرا خلقت را  کند؟!از این خلقت و از این مخلوقین به جایی برسند، چه هدفی را دنبال می

بینیم در هایی را که الزم میطرح شده که آن بخشهای خیلی دقیقی هم اینجا مکند؟! بحثدر فعلش چه غایتی را تعقیب می
 اینجا خدمتتان عرض خواهیم کرد. 

کنند؟! من یک چیزی را االن و اما برگردیم به پاسخ معنای نخست از سوال. یعنی مخلوقین چه هدفی را تعقیب می
ت یک چیز چیست، باید ببینیم مجموع خلق کنم. اگر ما بخواهیم ببینیم که هدف ازای را بعد اضافه میگویم و بعد یک تکلمهمی

چیزی  بینیم که این بالقوه چهکنیم میهایی که امکان فعلیت درباره ی او دارد چیست؟! یعنی وقتی یک شی را مطالعه میظرفیت
ار کاریم این تواند باشد؟! یعنی ظرفیت چه چیز شدن را دارد؟! اگر درش خوب مطالعه کنیم. ما در بسیای از دانشها و علوم دمی

دهیم. اگر دقیق در یک شی مطالعه کنیم، ببینیم ظرفیت چه چیز شدن درش وجود دارد؟! اگر دقیق به دست بیاوریم را انجام می
خواهد به نقطه الف توانیم متوجه شویم. یعنی میتوانیم غایت حقیقی اش را به دست آوریم، یعنی هوف از خلقت را دقیقا میمی

 .خواهد به ج برسدخواهد به ب برسد، آن یکی میمی برسد، یا آن چیز

کند؟! پس بنابراین، هدف از خلقت مخلوقین اگر به معنای نخست از پرسش باشد که این فعل چه هدفی را تعقیب می
گردد به مطالعه ساختار وجودی خودش. اگر ساختار وجودی خودش را خوب کند؟! برمیاین مخلوق چه هدفی  را تعقیب می

های ی مطلوب اوست. این بسیار مهم است. مثال بحثکند و چه چیزدانیم که دارد چه غایاتی را تعقیب میطالعه کند، میم
ها هن به تعبیر رسول گرامی استعداد سنجی و اینها همین است. حاال شما بیایید در موحودات مختلف و بیایید در انسانها. انسان
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شود که برای او آفریده شده. یعنی کاری برایش آسان است و آسان میُخِلَق له، هر کسی آن اسالم، حضرت فرمود کٌل میسٌر لما
کنند. چون این بر کند، به نحو جزئی باز خیلی فرق میحتی در آن موطن انسانی که یک هدف کالن و یک سره را تعقیب می

 اساس نظام احسن است. باید امورات مختلف بشری تامین شود.

 دادهای مادی منظور نظرتان است؟! استع سؤال:

 هم مادی و هم معنوی، همه. استاد:

 آخر در معنوی که همه مشترک هستند سؤال:

 کند. ها فرق میکند با دیگران. حتی در استعداد علمی. ابن سینا با خیلینه! رسول الله فرق می استاد:

 ها واحد است؟!یعنی کمال همه انسان سؤال:

کند. است، جهتش واحد است ولی میزانش نه، واحد نیست. تنوعش واحد نیست. خیلی فرق می اینکه واحد استاد:
، بعضیها در علوم میانی خیلی کاربرد دارند، بعضی ها در اجرا، ها فرض کنید که در علوم بنیادین خیلی استعداد دارندمثال بعضی

اینکه بدن ها مختلف است، نیست. مثال بعضی بدنها به  به معنای ها در مدیریت، همینطور مختلفند. فقط بحث مادیبعضی
حاال این تنوع استعدادهای مادی و  های مسحاء است یعنی بنیه ی خیلی قوی دارد.تعبیر آقایان در طب، ممراض است، بعضی

 هم جای بحث و گفتگو دارد.ود دارد، که آنهای مهمی در اینجا وجگیرد؟! خیلی بحثروحی از کجا شکل می

 کمترین استعداد از بقیه موحودات بیشتر است؟!   ؤال:س

. و کف رسیدن بله، کمترین استعداد انسانی از بقیه ی موجودات باالتر است. بقیه ی موجوداتی که انسان نیستند استاد:
رود( دیگری میهایمان جای ... فقط اگر که در فضای دینی )بحث۱:۰۲:۰۳به سعادت را هم همه دارند. در همه شرایطی که ....

ها داشتند غلط بود، ولی اصالح نژاد به یک معنایی های اصالح نژاد، به معنایی که هیتلر و این... مثال بحث۱:۰۲:۰۱۳خیلی ...
گر این اتفاق بیفتد، های قبلی باشند و اهای بعدی بهتر از نسلکوشد که نسلصحیح و کامال درست است. یعنی دائما دین می

کوشد و دین معتقد است اگر یک نسل خوبی شکل بگیرد، هم به لحاظ جسمی بعدی، )ادامه ندادند(همیشه میهای یعنی نسل
 ترند در پیمودن این مسیر. های بعدی راحتو هم به لحاظ روحی، نسل

بحث خیلی خوبی در اینجا هست.همان بحث وراثت فقط در مباحث جسمی نیست. در مباحث روحی هم هست. 
ها گاهی . اصل اختیار موجود است. تمایلها بستر واحد و مشترک سعادت برای همه هست. در همه شرایطمه اینولی در عین ه

 میسٌر لما ُخِلَق له. یعنی اگر نگاه کنید، کل  ٌشود. خیلی از چیزها. آن بحث کلشود، ضعیف میاز اوقات شدید و ضعیف می
وایت یعنی همان بحث هدف مخلوقین از خلقت. و لذا این بحث کشف استعدادها میسٌر "ل"ما خلق له، این لما خلق له در این ر

رویم که اصال با طبیعت انسان خیلی مهم است و این را همه ما باید در زندگی توجه کنیم. یک وقتی در زندگی یک راهی را می
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ها و ق له هست را پیدا کند. و اگر گروهشود. باید آن مسیری را که لما خلسازگار نیست. این در وین مسیر، خیلی موفق نمی
کسانی باشند که این کمک را به انسان کنند، خیلی عالی است. انواع مطالعات اینجا الزم است تا این نکته به دست آید.راجع به 

ن به چه کنیم، برای اینکه ببینیم اینها قابلیت شدموجودات مختلف هم همین است. داریم این همه موجودات را مطالعات می
 له است. یعنی برای چه خلق شده است به معنای نخستی که مطرح کردیم. چیزی را دارد؟! در واقع این تشخیص همان لماخلق

شود، هایی خلق میاین تا اینجا باشد و من در اینجا نکته ای را عرض کنم. ببینید وقتی یک موجودی بر اساس یک ظرفیت
اش را عرض کنم تا راجع پرسند، حاال به نحوکلین گهگاهی در بحث انسانی را این را میکنم مهم است چواین را که عرض می

شود، وقتی هایی خلق میشود، یعنی با یک ظرفیتبه انسان هم بگویم. وقتی یک موجودی برای یک چیزی خلق می
خواهید شود، هرچه میشود، ارضا مییخواخید بگویید اشباع مای ندارد. یعنی مثال میواستههایش بالفعل شد، دیگر خظرفیت

 گیرد، مطالبات حقیقی نه مطالبات کاذب. ها شکل میها بر اساس ظرفیتها و طلببگویید، یعنی دیگر مطالبه ای، اصال مطالبه

کند. می هایی که درش هست، مطالبه ایجادگیرد. یعنی مجموعه ظرفیتها شکل میمطالبه ی حقیقی بر اساس ظرفیت
شود، براساس ظرفیت مطالبه ایجاد ش رسید، خلقت اینطور است که اول ظرفیت ایجاد میطالبه وقتی به آن مرحله بالفعلاین م

رساند، وقتی به اینجا رسید دیگر مطالبه رساند، به آن چیزی که قرار است برساند میشود، این روند، آن موجود را به نتیجه میمی
توانید پیاده کنید، به یمبه لحاظ قوای جسمانی خودمان پیاده کنید، به لحاظ قوای روحی خودمان توانید ندارد. حاال این را می
گویند ما مثال بیاییم این گویم؟! مثال بعضی اوقات میتوانید پیاده کنید، از هر منظری. این را برای چه میلحاظ موجودات می

ها، کنند. این که چی کردنبهشت برسد، خب که چی؟ این سواالت را می گوییم بهکارها را انجام دهیم، مثال در نگاه الهی می
 گیرند. یا حقیقی است، که به نظر من اغلب کاذب است، یعنی وقتی رسیدند همانجا موابشان را می

رد بای در ما هست، چشایی، وقتی لذت را مینهایت بسیاری از استعدادها رسیدن به لذائذ است. مثال فرض کنید یک قوه
ها به نحوی که  خواسته را کشیده، اصال مطالبه ندارد. انساندیگر برای چی برای خود آن لذت چشایی، معنا ندارد. همان که می

شود بهشتی، وقتی خلقت پیدا کردند و استعدادهایی که دارند، یعنی اگر نهایت ظرفیتش این باشد که بر اساس قواعد دینی، مثال ب
بینید یک کسی شود. اگر میشود، یعنی همان که خواست، شد. و دیگر چرا برای او مطرح نمیام میرفت بهشت مطالبه اش تم

تواند واقعی باشد، به دلیل مطالبه ی کمال مطلق است. در خصوص گوید چرا؟ اگر این معنا واقعی باشد که در دنسان نیمدام می
کجا برسد؟!  ند؟! یعنی خداوند متعال انسان را خلق کرده تا بهکانسان، اگر بگویید انسان چه هدفی را در خلقت تعقیب می

کنید، یعنی انسان به نحو افراد مختلف، ولی ما اگر نوع انسان را در نظر داشته باشیم، مثال انسان را یک وقتی شما پخش می
کمال مطلق درش  انسان، مطالبه ی مطالبه ی یک انسان هم اینطور باشد، برای ما کافی باشد، آن در جوهره ذاِت االنسان بما هو

 شود. نهفته شده است. خیلی نکته های مهمی است. یعنی انسان با داده های عادی سیر نمی
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گوید االبذکر الله تطمئن القلوب، یعنی اگر ابعاد عادی انسان را تامین کردید، سیر هایی که داریم که میمثال در بحث
ها نیازهای اولیه است، به محض اینکه نیازهای اولیه پاسخ داده شد، رسیده شده است، اینهای زیادی از کار شود. بله بخشنمی

کرد، مغلوب بود. که جالب است که چرا برخی نیازها اول خیلی داغ نیازهای دیگر که از همان اول وجود داشت ولی توجه نمی
مندی ما اول خیلی ا طبقات دارد. چرا برخی از بسته ی نیازو گرمند، بعضی دیگر الیه به الیه مخفی اند، بسته ی نیازمندی های م

 کند؟! این خیلی جالب است، شدید بروز می

کند، . چون از دل ماده رشد میکندبر اساس نظام صدرالمتالهین چون جسمانیة الحدوث است، از دل ماده رشد می
ه ی چیزها غالب است. ولی به محض اینکه یک براوردگِی سترده است و بر بقیگهای نیازمندی مادی اش، اول خیلی وسیع و بسته

کند، و چون برخی از این نیازها خیلی عمیق است  اگر رسد، نیازهای دیگرش بروز میشود یا انسان به یک رشدی مینسبی می
ود دارد و چقدر آیات شود در اینجا زد.یعنی دنیا دنیا تحلیل و حرف اینجا وجبراورده نشود، بسیار دردناک است، خیلی حرف می

 کرد. شود بر اساس آن معناها را میو روایات و این

ها مطالباتشان اینطور ها، بعضی از انسانگویم انسان نه همه ی انسانانسان درش مطالبه ی کمال مطلق هست، اینکه می
اد اینکه هدف نهایی وصول به کمال مطلق دانید که به تعبیر این آقایان بسیاری از افرخواهد. مینیست. مثال خوشی خودش را می

حتی کارهای  باشد اصال معنا ندارد، هدف نهایی چیست؟! مثال اینکه میوه و غدا در کار باشد و همه چیز سر جای خودش باشد.
ایی هستند . حاال انسانهلی کمال باال نیستدهند. و این نه اینکه بد باشد ولی خیمیدهند، برای این انجامخوبی که انجام می

اگر این بحث را معنا کنید و این  دهند. حاال می رود باالتر و باالتر و باالتر.که اصال به خاطر زیبایی کار این کار را انجام می
کنند، تحت عنوان فناء فی شود که آقایان اهل معرفت و عرفا مطرح میبحث را داخل پرانتز حساب کنید، این همان طرحی می

 شود لقاء الله. ایی انسانی که باگویش دینی میکمال نه الله.

در آیات قرآن اگر نگاه کنید، اال الی اللِه تصیر االمور، تصیر یعنی صیرورت، یعنی حرکت ما به طرف خدا مکانی و زمانی 
رساند. ینیست، تحولی است. گشتن است. صیرورت است. علی الی الله تصیر االمور. ما خیلی آیات داریم که این معنا را م

دهند. ولی آیه ی شریفه ی علی الی ها دقیقا نوع رفتن را نشان نمیانا لله و انا الیه راجعون. یا مثال إن الي ربك المنتهي. و این
دهد که بر اساس شدن و تحول است. این حرکت به تعبیر حضرت امام در کتاب مصباح الله تصیر االمور، نوع رفتن را نشان می

اشتباه نکنم( حرکت یا ظاهری است یا باطنی، این حرکِت بتطنی است. یعنی ما در درونمان به طرف حق حرکا الهدایه )اگر 
گوییم تقرب به حضرت حق، کنیم و این صیرورت و شدن است، تبدیل و متحول شدن است به طرف حق تعالی. و مثال میمی

ها اینجا هست که باید در جای از ما دور است؟! خیلی حرفاین یعنی چه؟! نزدیک شویم به حق تعالی، یعنی چه؟! مگر خدا 
خودش مورد توجه قرار گیرد. پس بنابراین یک معنای نخست از پرسش این است که مخلوق چه هدفی را در خلقت تعقیب 

ست. خب این گوییم این چه غایتی را در پی دارد؟! این مدنظر ماکند؟! مثال خدا برای چه این را آفریده است؟! یعنی میمی
 درواقع یک نوع پرسش است. 
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شود می فقط یک چیزی را اشاره کنم. اینکه گفتیم غایت هر شیء را به حسب ظرفیت هایی که درش هست باید بشناسیم،
ت غیر مادی غیر این را تعمیم داد ولی این معنا به نحو واضح و شفاف در موحودات مادی معنا دارد. اگر ما اثبات کنیم موجودا

ود، در فضای شخداوند. خداوند بحث و سوال دوم ماست ولی غیر از خداوند، اینکه آنها ظرفیتهایی باشد که بخواهد بالفعل  از
کنند، بخواهیم آنها را وارد کنیم. پس این تعبیری که هایی را که عرفا مطرح میاولیه ی فلسفه این معنا ندارد. مگر اینکه بحث

ها، بله این در فضاهای ای اسو که باید به آن توجه داشته باشیم که اینکه ما گفتیم مجموعه ظرفیتکردیم فقط یک حاشیه و تکمله 
خواهیم بدانیم غایت اینها چیست باید ظرفیت مثل انسان، حیوانات، گیاهان، مجموعه موجوداتی که اینجا هستند، اگر ما می

این روند  فهمیم که نهایت و غایتش چیست؟موجود شده در آن می کنیم، و با تامل در ظرفیتهایهای موجود در آن را نگاه می
 تواند طی شود. می

 ها در بد بودن، خوب هستند.تواند منفی باشد؟!مثال بعضیتواند منفی باشد یعنی در لما خلق، ما میغایت می سؤال:

رتر از بباید غایت را حقیقتی عرض کردم، ببینید! اساسا یک مسئله ای در علت غایی مطرح است، حتما فاعل  استاد:
گر است و بعد خود ببیند تا دست به فعالیت ببرد و به آنجا برسد. یعنی امکان ندارد یک کسی بداند خودش برتر از یک چیز دی

کنند، این در مقایسه با یک بینیم انسانهایی به طرف افعال ناشایست حرکت میبه خاطر او دست به فعالیت ببرد. اگر هم ما می
کنیم. و اال به حساب خود او شایسته است. یعنی به حساب خود او که در نظر ها را مطرح میانسانهای دیگر داریم این بحث

المتالهین گرفته است، یا به خیال او. مثال این بحث شهید مطهری که من علوی و مِن سفلی را مطرح کرده است، که خود صدر
های جالبی دارد های حوزوی در آن هستیم، آنجا هم یک بحثاالن به لحاظ بحث های غایت کهدر جلد دوم اسفار در بحث

 های پایین دست. که انسان یک حقیقت اصلی دارد و یک حقیقت

خواهیم کرد، آنها را در نظر بگیرید، در  های نفس که دست کم دو سه جلسه بحثاگر بر اساس حرکت جوهری و بحث
آرام به انسان برسد. بله این انسانی که دارد به طرف حل گیاهی، حیوانی و اینها را دارد تا آرامسیر تکامل یک انسان، انسان مرا

کند و به طرفشان ها را کمال خود حساب میبیند. و اینها را برتر از خود میچیزهای بد حرکت می کند، این انسان واقعا این
ای اتفاق افتاد و گیر کردید، و تردید داشتید که چه کنم؟ از یک  سئلهرود. امکان پذیر نیست. و جالب است. مثال شما یک ممی

بینید که من این کار را انجام گیرید، میبینید که نباید این کار را بکنید، از یک جهات در نظر میگیرید میجهات در نظر می
سرجمع رسیدید، غیر از این امکان پذیر نیست.  ادید، یعنی به یکگیرد. اگر در نهایت انجام دبدهم، و این نزاع در درون شکل می

لی وو آن سرجمع چیست؟! اینکه این به حال من خیلی بهتر است.یعنی ممکن است که بگویید درش پانصد ضرر وجود دارد 
شما، ه در علم باالخره باید بگویید که پانصد و یکی فایده درش وجود دارد. باید ترجیح بدهید، ترجیح هم بر اساس این است ک

های ریز دارد ولی در  علوم تربیتی اینها خیلی کاربرد در نگاه شما، آن چیز باید فوائدش بیشتر به نظر برسد. اینجا هم خیلی بحث
 دارد. 
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 دانسته که رفته است و این کار بد را انجام داده. بر چنین شخصی حرجی نیست، چون واقعا برتر می سؤال:

گیرد، می نیست، اینکه چه چیزی را مالحظه نکرده، در حوزه انتخاب چطور دارد صورت اینکه حاال حرجی بر او استاد:
شود. لذت  االن را تر فهم میخواهی. این راحتمثال پیش او گذاشته شده است؟! مثال اگر به یک معتاد بگوییم عاقبت را می

دهد؟! مثال لذت االن را. با اینکه زی را ترجیح میخواهید؟! این در نهایت چه جییخواهید یا یک زندگی راحت و خوب را ممی
کند. بله اینجا نکته های خیلی مهمی به لحاظ زیرمجموعه اختیار بیند، خودش دارد این معنا را انتخاب میاو دارد فواید را می

 وجود دارد. 

 ز میلش بیشتر به این است. داند که آن برتر است ولی بایعنی او می سؤال: 

دهد؟! لذت بردن به لحاظ ابعاد جسمی را. مثال میلش به این است. مثال االن چه چیزی را دارد ترجیح می استاد:
گیرد، مثال این افکار است که ظر مینیعنی آن جهات دیگر را که در  کنم.شاءالله بعدا من توبه میها باشد انگوید االن اینمی

 کنم. یعنی یک جوری باید آنها را پوشش دهد تا این ترجیح پیدا کند.می کنم. بعدا جبرانمثال بعدا خودم را درست می

 اگر از دایره انسان خارج شویم مثال ابلیس، هدف خلقتش این بوده که بیاید اینچنین موجودی شود. سؤال:

تیار انسان یا اختیاِر های اخگردد به ریشهاگر بخواهیم آن را در نظر بگیریم، بحث.هایی را که باید لحاظ کنیم برمی استاد:
خواهم به آنجا کشیده شود که نهایت نتوانیم به موضوع خودمان هر موجوِد مختار. درست است، این بحث هست ولی من نمی

رند، ورزند، مومنین ایمان داکنند، کفار کفر میهای خیلی جالبی هم دارد. مثال عرض کردم که گنهکاران گناه میبرسیم. بحث
دهند، ما انواع افراد را داریم. مخصوصا آن روایت شریف که کٌل میسر لما ُخِلق له. خلق کارهای خیر انجام می های خوبانسان

شود؟! اختیار تحت پس بحث اختیار در اینجا چه می له عام است، فقط بحث شغل که نیست. گناه هم هست، همه اینها هست.
 های خیلی مهمی است.گیرد؟! بله اینها بحثطور صورت میگیرد؟! مقوله ی انتخاب چتاثیر چه دارد انجام می

 فایده برایم دارد.... ؟؟؟ ۵۰۱خواهم یک کاری انجام دهم افتیم. من میگرایی مییاد مکتب فایده سؤال:

ظر داریم؟! بله این بحث خیلی مهمی است که به لحاظ فلسفه اخالق، مطابق این نگاه، ما چه مقوله ای را در ن استاد:
 ا فایده نگاری است؟! و فایده نهایی چه جیزی در نظر است؟! فعل اخالقی....آی

 شود لذت گرایی.؟؟؟ می سؤال:

بله بله. من خودم اعتقاد دادم که دین برای لذت هست، همینطور است. یعنی آمده تا انسان همه مراتب از لذا و  استاد:
گرایی می.شود خیلی نازل است، انسان با این معنا مخالف است ه از لذتخواهد ببرد، ببرد. منتها چون معنایی ککمال را که می

ولی اگر لذت گرایی درست معنا شود، با همه ی گستره ی وسیعش معنا شود، که آخرین مرحله ی لذت، اگر شما نگاه کنید 
بعد از خداوند متعال،کسی گوید که گوید، دارد میکلمات آخر ابن سینا در نمط هشتم اشارات، همین بحث لذت را دارد می
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برد. خود خداوند چی هست؟ ایشان برد عارف است. عارف باالترین لذت را بعد از خداوند متعال میکه بیش از همه لذت می
نهایت لذت در او معنا دارد. از او که نازل شویم، راجع به عارف است. بله لذت گرایی را اگر به معنای گوید خود خداوند بیمی

ادِی حیوانی معنا کنیم، قطعا دین با آن مخالف است. ولی اصل معنای اینکه ما در افعالمان دنبال منافعی برای خودمان خیلی ع
 هستیم، این بسیار جدی و قابل پیگیری است.

 است. دهم، به خاطر لذتش نیست، چون درستمن کاری را انجام می سؤال:

خواهید آسایش روحی داشته باشید، به ثال میمواهید انجام دهید؟! خدانم وقتی درست است، برای چه مینمی استاد:
کنید، اینطور لحاظ کنیم. یک آرامش روحی برسید، چون اگر که کار بد را انجام دهید، یک نوع به هم ریختگی روحی پیدا می

ورزی. مثال رگردد. مثال خود عشقبه یک نکته ای در درون خودتان ب روید؟! حتما بتیدیعنی چرد شما دارید دنبال کار درست می
کنم چون خدا را دوست دارم.  این دارد یک نیازی را از امیرالمومنین برطرف فرمایند حبًا له، من عبادت میامیرالمومنین می

 هایی هست، بحث غایت بالذات،های فلسفه اخالقی شوم، چون آنجا یک نکتهکند. البته من االن نمی.خواهم وار  این بحثمی
ر نهایت بالعرض، بحث خیدی جالب و مهم آنجا وجود دارد که خودش مفصل است. چنانکه مبادی اختیار فعل انسان و دینکه د

 کند هم یک بحث خیلی جالب و مهم هست. چطور انسان انتخاب می

 بقیه باشد برای جلسه ی بعد.

 علیکم و رحمة الله.والسالم
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 امسی_#جلسه

 بسم الله الرحمن الرحیم

 الحمدلله رب العالمین و صل الله علی محمد و آله الطاهرین

 معنی دوم چرایی خلقت
ین انکته اول از نکات بحث باری تعالی، خلقت، مسئله چرایی خلقت و چرایی فعل حق تعالی بود. عرض کردیم که 

جلسه گذشته به عرض رساندیم،  ، یکی این است که هدف مخلوق از خلقت چیست؟! که این را درتواند دو داشته باشدسؤال می
 کند؟! اما معنای دوم از این پرسش که خداوند متعال چه هدفی از فعل و خلفت برای خودش تعقیب می

 تحلیل افعال ماسوی الله
توانیم داشته ای در این بحث داشته باشیم و آن هم تحلیلی است که ما از افعال خودمان میببینید باید اول یک مقدمه

گیرد؛ یعنی ما کار را میبینیم کارهای ما بر اساس نگاه استکمالی انجامکنیم، میوقتی ما کارهای خودمان را تحلیل میباشیم. 
های بینیم، افزدن بر آن ظرفیتهایی را در خودمان میدهیم برای اینوه به آنچه که نداریم برسیم؛ یعنی ما ابتدا نقصانجام می

بریم تا در نتیجه این فعالیت، در نهایت نقص کنیم، بعد دست به فعالیت میهایی مشاهده میبینیم، نقصخودنان را هم می
 گوییم فعالیت استکمالی.خودمان را برطرف کنیم. این را می

کنیم، بینیم، اینطور هستند، یعنی آنچه را که در موجودات مادی مشاهده میبسیاری از موجودات که در اطرافمان می
کنند، چه طبیعی باشند و چه فاعل علمی باشند؛ یعنی چه فاعلی باشند که به نحو طبیعی دارند کار ل میهمین سبکی عم

ها برطرف روند، آن نقص زنند که در طی اینهایی در آنها وجود دارد، دست به فعالیتی میها هم همینطورند، نقصکنند، اینمی
ها. در تمام گیرد. بسیاری هم ارادی و علمی هستند. مثل ما انسانمیشود. منتها این روند به شکل کاماًل طبیعی انجام 

کنیم، بله اصاًل روند ما هایمان، همین پرسشی که خواهرمان مطرح کردند که ما بر اساس منفعت و اینها عمل میفعالیت
بینیم، اگر بخواهیم کل یست آوردن یک کمال است. اول در خودمان نقص مدهای ما در پی به استکمالی است، تمام فعالیت

شود هده میاین فرایند را توضیح دهیم، باید چیزهای دیگری را هم مورد مالحظه قرار دهیم، چون بسیاری از اوقات نقص مشا
ی های تحققش وجود ندارد؛ یعنزند. به دلیل اینکه ظرفیتکند، دست به فعالیت نمیولی انسان بر اساس نقصی که مشاهده می

ها را هم مالحظه کرد. کند. یک چند ضابطه این جا وجود دارد که باید آنی، انسان را منبعث به طرف فعل نمیکشف هر نقص
 االنونیازی به بحث آنها نداریم.

کند تا نقص خودش را برطرف کند، حاال در زند و فعالیت میکند، دست به کار میپس مثاًل انسان نقص را مشاهده می
کنند برای ها فکر میپیگیری، مثاًل حتی این جزئیات را هم توضیح دادند که مثاًل گهگاهی که انسانتوضیحات مفصلتر باید 

بیند کسی از نظر زند. میخواهد نقص دیگران را برطرف کند، دست به فعالیت میبرطرف کردن نقص خودشان نیستند، مثاًل می
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کند، کسی از نظر علمی مشکل دارد، کمکش دارد کمکش میکند، کسی که از نظر روحی مشکل مالی مشکل دارد، کمکش می
بیند نه؛ کند میکند که برای خودش نیست. بلکه برای دیگران است. ولی وقتی خوب دقت میکند، در بدو امر انسان فکر میمی

 خواهد.خواهد نقص مالی دیگری برطرف شود؟ این چرا پاسخ میچرا می

هایت این چراها آن وقتی منقطع نند، صدرا هم در اسفار آورده، می. فرمایند در هایی که حکما مطرح کردمطابق بحث
خواستم ای که در درون من هست و نقصی که وجود داشت و من میشود که پاسخ به خودش برسد؛ یعنی بگوید برای این نکتهمی

 برطرف کردِن  وسط، غایت نهایی که در نظر گرفته،های متگوییم غایتها را میدهم. آناین خأل را پر کنم، این کار را انجام می
هستیم،  نقصی از خود است؛ بنابراین فرایند فعالیت ما، فعالیت استکمالی است، یعنی کمال جویی، چون دنبال کمال جویی

یی جوگوییم کمال جویی. کمال جویی همان لذت.... مثاًل کلمه لذت چون در فضاهایی یک معناهای خاصی پیدا کرده، می
ذت و کمال است و فرقی ندارد، چون در دل هر کمالی لذتی است و انسان به خاطر همان لذت به دنبال آن کمال است. اصاًل ل

زنیم. خیریِت کمال برای چیست؟! جاذبه داشتن دو روی یک سکه هستند. این هم البته جای بحث دارد که چرا این حرف را می
 ست که باید بشود.کمال برای چیست؟! این هم بحثهایی ا

بینیم فعالیت به نحو استکمالی یا گاهی گفته کنیم، میدر هرصورت ما وقتی فعالیت خودمان و امثال خودمان را نگاه می
کند یعنی به شود إحراز الکمال، یعنی چون در مقابل ابراز الکمال است که آن شق بعدی است، به نحو احراز الکمال کار میمی

 خواهد کمالی را به دست بیاورد. نحو استکمالی. می

 معنای هدف خداوند از خلقت
یت تحقق ندارد. چون طبیعتًا این معنا، یعنی این نحو از فعالیت و فرایند در باب خداوند متعال، قابلیت جریان ندارد، قابل

 زند. دست به فعالیت بشما خداوند سبحان را کمال مطلق برایش قائل هستید، نقصی ندارد که برای برطرف کردن آن نقص 

دهد که اگر ما عرض کردم که شهید مطهری هم در همان کتابی که عرض کردم، در همان کتاب همین توضیح را می
یم. این مهم بخواهیم غایتی رو برای خود خدا تعقیب کنیم، باید مواظب باشیم، نه به سبکی که در ما هست انتظار داشته باش

دهیم برای ها را انجام میکنیم. مثاًل ما انوال فعالیتکنیم، خومان را لحاظ میؤال را مطرح میاست چون ما اغلب وقتی این س
خواهیم پیش برویم، طبیعتًا اینکه نقصی از ما برطرف شود، خب خدا برای چه این دنیا را خلق کرده است؟! اگر این سبکی می

 دهد. ها و این خلقت را انجام نداده است و نمیعالیتجواب منفی است، یعنی خدا برای رسیدن به هیچ امری، این ف

گوییم خداوند متعال برای چه خلقت را انجام داد در طرح استکمالی و احراز الکمال باشد، پس اگر منظور از اینکه می
از خداوند  اصاًل چنین پرسشی راجع به خداوند متعال محال و غلط است. چون باید موضوع را در نظر بگیریم. حتی اگر شما

کنم بحث بعدی ماست که متعال، فرض کنید که االن خداوند را موضوع مطالعه قرار ندهید، این موجوداتی که دارم عرض می
اثباتش کنیم، ولی االن فرض کنید به عنوان ... اگرموجوداتی هم وجود داشته باشند که این موجودات، به تعبیر فلسفی حالت 
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ای داشته باشند که باید به فعلیت برسد که ما راجع به تعبیر عقول و های بالقوهر نیست که یک ظرفیتبالقوه نباشند، یعنی اینطو
ها گوییم یعنی موجودات مجرد غیر از خداوند متعال، تقریبًا همین اعتقاد رسمی در میان حکما هست که اینمفارقات که می

ها موجودات مافوق زمان و مکان هستند. تغییر و تحول نیست. اینموجوداِت فعلیت محضند یعنی حالت قوه ندارند، در آنها 
ای با ماده ندارد که مثاًل در نفس انسان با اینکه مجرد است، به دلیل ارتباط وثیق ها نیست. هیچ ارتباط ویژهتغییر و تحول در آن

شود. ولی در برخی موجودات هستند  شود، اگر تجرد برایش ثابتبا ماده، تغییرات جسمی موجب تغییرات در نفس انسان می
 ها اصاًل ارتباط اینطور هم با یک بدن ندارند، با یک ماده ندارند؛ که این

شود؛ یعنی اگر کار بنابراین آن دست از حقایق با اینکه نقص هم دارند، بازهم فعالیت استکمالی از آنها صادر نمی
د. حتی در این فعالیت استکمالی تبیین شود یا احراز الکمالی تبیین شو وفعالیتی انجام دهند، نباید فعالیتشان بر اساس طرح

ه اینطور دست از موجودات هم به این شکل است. پس بنا بر این این معنا در باب خداوند متعال مورد جریان نیست. حاال ک
هند، این بر چه اساسی قابل تبیین دوجودات انجام میدهد یا این دست از ماست، فعالیت و خلقتی که خداوند متعال انجام می

 و توضیح است؟!

کنم یک مقدار ما در کنار فعالیت استکمالی یا احراز الکمالی، یک قسم فعالیت دیگر هم داریم که حاال من تالش می
نی حث عرفاگیرد. اگر بعدًا مبااش در کدام ساحت انجام میبحث را توضیح دهم گرچه اشاره هم خواهم کرد که بسط واقعی

ها ها آمده، من آنهای حکمی و اینداشتیم، آنجا واقعًا عرفا بسط خیلی عالی نسبت به این مسئله دادند ولی اجمالش در بحث
 کنم.را عرض می

 فعالیت استکمالی و تکمیلی )احراز الکمال و ابراز الکمال(
ت دیگری داریم اساس استکمال، یک نوع فعالیببینید در کنار فعالیت احراز الکمال یا به دست آوردن کمال یا فعالیت بر 

های ابراز الکمالی. جوهر اصلی کار اینجاست، یعنی نقطه ثقل اصلی که در این مسئله های تکمیلی یا فعالیتبه نام فعالیت
رد دست ستکمالی، فاعل چون ندااکند. در فعالیت های استکمالی، فاعل چون ندارد کار میوجود دارد این است که در فعالیت

کند. دقت کنید؛ یعنی فعالیت از سِر ِغنا، دارایی. به بیان های تکمیلی، فاعل چون دارد کار میزند. ولی در فعالیتبه فعالیت می
کننده است به طرف فعالیت. نداشتن کننده است، داشتن هم تحریکدیگر، چنانچه نداشتن، به طرف فعالیت تحریک

 کننده است، برای اینکه ابراز الکمال کند، تکمیلی. حراز الکمال کند. داشتن تحریککننده است، برای اینکه اتحریک

دهد؟! چرا خداوند این کنیم، چرا خداوند خلقت انجام میبه بیان دیگر مثاًل راجع به خداوند متعال که داریم عرض می
های بنیادین این معنا چیست؟! حاال ریشه خواهد بسط بدهد.کماالن را دارد، میدهد؟! چون اینها را انجان میفعالیت

گویم که ها داریم. مثاًل کسی علم دارد، نمونه نسبی میاش را در انسانهای نسبیهایش هم فراوان است. مثاًل ما نمونهنمونه
یک پولی  مالحظاتی که در آن هست، دوست دارد این علمش را منتشر کند. این بخش. بله دوست دارد منتشر کند که بعدًا به
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مثاًل یک جایی  ای دارم،گوید من یک اندیشهآورد میبرسد. آن طرفش را کار نداریم. همین قسمت. مثاًل آن فضایی که فشار می
خواهد این نکته را عرضه کند. این فعالیت نشسته است، مسائل دیگری هم در کار نیست، به یک نقطه خوبی رسیده است. می

پرسند، شود، به این معنا که فعالیت از سر دارایی است. گهگاهی هم کسانی از ما میمتعال شبیه می های خداوندکه به فعالیت
کند؟! این جواب که اند که خداوند برای چه خلق میدهیم، شده است که در این کالس هم پرسیدهما هم همین جواب را می

 ترین جواب همین است. عمیق رسد، ولی اتفاقاً دهیم در سطح اول خیلی جالب به نظر نمیمی

شکافید و جلو ترین جواب است؛ یعنی وقتی مسئله را میگوییم خداوند دوست دارد که خلقت کند. این عالیمثاًل می
عال و هدفی مندی به بسط آنچه را که دارد، به بیان دیگر، غایت خداوند متقهرسید؛ یعنی عالجا میروید، در نهایت به همینمی

ن معنا د متعال از خلقت دارد، نفس خلقت است؛ یعنی خود خلقت برایش مطلوب است. همین که بیافریند. و اال آکه خداون
ری، راجع به که بیافریند تا نقصی از خودش را پوشش دهد که در باب خداوند متعال اصاًل معنا ندارد؛ بنابراین ما نوع دیگ

های پیرامونی ها هم همینطور فعالیت دارند. با یک مقدار نکتهاثبات شود، آن مجردات تام مثل عقول و مفارقات غیر از خدا، اگر
زند برای اینکه خودش را بسط دهد، یعنی برای اینکه آنچه را که دارد، که در اطرافش باید داشته باشیم؛ یعنی دست به فعالیت می

تب حکمی را کی است که در باب خدا مطرح است و شما بروز دهد، نه آنچه که ندارد را به دست بیاورد. این یک نوع از فعالیت
شود که خداوند متعال از سِر تکمیل و فعالیت تکمیلی و فعالیت ابراز الکمالی دارد اش همین پاسخ داده میهم نگاه کنید، همه

 که...

ی این بروز را نداشته شود؟! یعنی اگر خدایی تصور کنیم دارای کماالت ولاستاد نبودِن این بروز نقص حساب نمی سؤال:
 باشد، این نقص نیست؟!

خواهم واردش نقص به لحاظ مرحله ذات نیست چون آن کمال ذاتی است. حاال یک ادبیاتی است که من می استاد:
شود که خداوند متعال برای چه دست به های عرفانی مطرح کنیم. اینجا به نظر من این پرسش تمام مینشوم و بگذاریم در بحث

آورد که منتشرش کند؛ کنند ولی ظرایفی در آن هست که چرا دارایی فشار میزند. همین بحث تکمیلی را مطرح میمیخلقت 
فهمیم که گاهی از اوقات موجوداتی به خاطر اینکه دارند، این دارایی تحریک اما این را در اینجا بحث نکردیم. بله فی الجمله می

کننده است و دارد. تحریکوی مدنظر است و اال حرکت که در خداوند متعال معنا نکننده به معنای لغکننده است. تحریک
فهمیم که چون ندارد دست فهمیم. آن را که بهتر میطرفش را هم فی الجمله میکند فاعل را برای فعالیت، چنانچه آنمنبعث می

بیشتری هم در اینجا وجود دارد که چرا دارایی فشار های الجمله قابل فهم است ولی یک نکتهزند. این طرف هم فیبه فعالیت می
 آورد؟! می

ها را بگویم و چند مقدمه خواهم سر بحث خودش اینها را بزنند. حاال میمثاًل برای عرفا خیلی سخت نیست این حرف
مثل این که چیزی دهند، اصاًل یک فشاری است، ها میهایش را بکنیم. توضیحی که آنهم دارد، بگذارید همانجا این بحث
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بخواهد منفجر شود، این حالت است. این از سر چیست؟! از سر شدت دارایی. این شدت دارایی خودش موجب حالو 
خواهیم بگوییم اگر این بسط پیدا نکند، نقصی در او هست، قطعًا اگر خواد بسط پیدا کند. حاال میکند، میانفجارگونه پیدا می

توانیم برگردیم و بگوییم در نقطه ذات یک خالیی وجود دارد. دیم؟! از شدِت پری در ذات، پس نمیبرگردیم، ما از کجا شروع کر
 خواهد بسطش دهد. پس چه توضیحی باید داد؟! اینکه از بس که انباشته از کماالت است می

همه آقایان، چه اهل  کنیم که اگر این بسط ندهد، این به معنای وجود یک نقص در ذات پروردگار است.باز یک سؤال می
وع کردیم حکمت چه عرفان، گفتند نه! چون ما اصاًل شروع بحثمان از شدت انباشتگی کماالت در حق بوده است. از اینجا شر

توانیم برگردیم نقصی را در ذات جستجو کنیم. تا اینجای کار را اهل حکمت به همین فعالیت تکمیلی یا ابراز پس دوباره نمی
اش در کتب فلسفی به عنوان عنایت گویم که اصطالح حکمیاند. البته یک توضیح دیگر هم دارند که من نمیدهالکمال معنا کر

کند، این توجه از سر نیاز نیست. توجه مافوق به مادون است؛ یعنی مثاًل فعالیِت عنایی، همیشه وقتی مافوق به مادون توجه می
ازی که بخواهد کم این معنا را رساننده است، از سِر عنایت است، نه از سِر نیاز سر عنایت است؛ یعنی یک تعبیر عرفی که یک 

 این کار را انجام دهد. 

کنیم عنایت هم برای برطرف کردن یک نیاز است. عنایت در فضای انسانی به نحو نسبی وجود دارد ولیکن هرچه دقت می
تعبیر  تصور ناشدنی است. تعبیر حکیمانه که عرض کردم مطلق فقط در حق سبحانه و تعالی معنادارد که هیچ نیازی در او

رات آقایان نگاه تکمیلی، محتوایش است. خود واژه تکمیل یا ابراز الکمال محتوای عنایت است. عنایت یعنی همین. مثاًل در تعبی
و از سوی دیگر قدرت مطلق شود که خداوند متعال به خاطر اینکه علم به نظام کامل و نظام احسن دارد از یکسو کنید، گفته می

ها باید منتشی شود به ایجاد ماسوی و کثرت؛ ها را دارد، طبیعتًا ایندارد، بخل هم ندارد و این دست از صفات مثل رحمت و این
کند. نه از سرنیازی که برای خودش است. اگر از جانب خداوند نگاه کنیم. یعنی او نه از سر نیاز از سر لطف و عنایت خلق می

ک خالیی ز جانب مخلوق نگاه کنیم یک دستان دیگری دارد. از جانب خدا نگاه کنیم، این از جهت برطرف کردن یک فقر و یا
 برد. در درون خودش است، اتفاقًا چون همه این صفات را دارد و مملو از کماالت است، دست به خلفت می

چون کمال محض است، چون دارا هست، به نظرم این های ذاتی او. گردد به ویژگیپس چرایی خلقت پروردگار برمی
برند. این معنای ها چون دارند، دست به فعالیت میبرند، بعضیها چون ندارند، دست به فعالیت میتعبیر خوب رساست. بعضی

سفه این بحث دوم در خداوند متعال به نحو کامل و نهایی تحقق دارد. ولی ما از فلسفه یک مطالبه کوچکی هم داریم که در فل
کند؟! هیچ نقصی در ذات وجود ندارد، اگر نقص در ذات وجود نیامده و آن این است که چرا دارایی بعث به طرف فعالیت می

برد، ولی وقتی در خودش نقص وجود ندارد و از سِر دارایی داشته باشد که این کاماًل معقول است که چرا دست به فعالیت می
رسد که بعدها ما دین بحث ها نورد توجه قرار داد. چون به نظر میک بنیادهایی مانده است که باید اینکند، هنوز یدارد کار می

را در فضای عرفانی هم به پیش ببریم و مطرح کنیم، آنجا که رسیدیم منان شاء الله آن نکاتی را که عرفا در این بحث مطرح 
 تر شود را عرض خواهم کرد.کنند، واضحمی
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ع خلق خالق کته اول و پرسشی که در نکته اول داشتیم که چرایی خلقت و چرایی فعل پروردگار باشد، از موضتا اینجا ن
تواند باشد، فعالیت استکمالی و ... این نگاه کردیم، از موضع خالق نشان دادیم که این برای برطرف کردن یک نقص نمی

 جای خودش مطرح کنیم. شاء الله سرالجمله دادیم و یک بسطی که مانده را ان توضیحات را فی

 چگونگی فعل خداوند متعال
های خواهیم واردش شویم، چگونگی خلقت و فعل پروردگار است. اینکه چگونگی البته، در قسمتنکته دومی که می

کنیم میها را جدا شود و بعد اینها از یک جهت چگونگی فعل و خلقت حساب میبعدی که ما داریم مثاًل مراحل خلقت، آن
کند، چگونه این خلقت انجام ها از هم تمییز پیدا کند. نکته دوم این است که خداوند متعال که دارد خلقت میبرای اینکه بحث

ونم و بعد همین بیان اجمال را تفصیل خواهیم گیرد؟! یعنی نحوه بسط به چه شکل است؟! من اول یک بیان اجمالی عرض میمی
 داد و باز خواهیم کرد. 

 بیان اجمالی
کردیم، اگر هایی که دوستان در نظام تشکیک فراگرفتند، اگر یادشان باشد، بحث تشکیک را که مطرح میبا توجه به نکته

 جا را توجه داشته باشند، بر اساس چند قاعده عقلی که بعد بازش خواهم کرد، یکی قاعده سنخیت، یکی قاعده الواحد، یکیآن
ها را توجه کنیم، برای ما روشن خواهد ه تجافی، با یک الی دو ضمیمه دیگر، اگر اینقاعده استحاله طفره، یکی قاعده استحال

طبقات  شد که فعل پروردگار به شکل طبقات هرمی است؛ یعنی بخواهیم چگونگی فعل خدا را در نظر بگیریم، فعل پروردگار
کنید از این منظر، باری تعالی را که ما نگاه میهرمی است، البته نه طبقاتی که در حال افزایش باشد، یعنی نظام هستی را که ش

 مورد توجه قرار دادید و بعد طبقه طبقه خلقت او هست، همین االن کل طبقات پر است، 

کند و بعد با توجه به استحالی طفره و تجافی که توضیح خواهم داد، گوییم وجود حضرت حق تنزل میاین که بعدًا می
گیرند، این به معنی زمانی و مکانی نیست، یعنی االن کل هستی چه خداوند متعال، چه کل میطبقه به طبقه موجودات هستی ش

اش، به نحو افقی در حال بسط است نه به نحو عمودی؛ کل مراحل خلقت، مملِو مملو است، پر است. فقط الیه وجود مادی
هایی که هر هست را، حقیقت وحود بو همان ویژگییعنی ما به نحو عمودی، تمام آن مراحلی را که به لحاظ وجودی قابل تصور 

 معناست. مرحله دارد پر کرده است. از این منظر جای خالی بی

بله مثاًل بحث بعدی ما، عالم حق سبحانه و تعالی، عالِم اله، بعد عالم عقل که خود عالم عقل هم مراحلی دارد، بعد 
ماده، مراحل عالم ماده. اینطور نیست که باز ادامه بسط داشته باشد. این هم رسیم به عالمعالم مثال، مراحل عالم مثال، بعد می

توان در این زمینه مطرح کرد. اینطور نیست گیرد. یک چند نکته را میماده، پایان ماجرا قرار میبحث مهمی است که چرا عالم
جهت مملِو مملو است. راجع به الیه مثالی  که باز حالت بسط داشته باشد، نه دیگر حالت بسط ندارد و طبقات هستی از این
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هایی هست، فقط راجع به الیه مادی به نحو نه عمودی، بلکه افقی، در حال بسط است. و همیشه هم همینطور است و لذا بحث
 کند. یکنید، همیشه همینطور ادامه خواهد داشت و این مسئله به این سبک بسط پیدا ماز این منظر مسئله زمان را که مطرح می

دی است. آغاز البته ما سواالتی داریم، مثاًل از جمله سؤاالت مهم، راجع به مسئله معاد است. و راجع به بدء خلقت ما
ها را در نظر گرفتم های مهمی است. یک کمی از این دست بحثخلقت مادی، یعنی چطور باید تصویر کنیم. چون اینجا بحث

جا که به خلقت عالم مادی رسیدیم، ان شاء الله یک توضیحاتی راجع باری تعالی آنکه در ادامه در ذیل همین بحث خلقت 
 بهش عرض خواهم کرد. پس این سبکی، به نحو افقی جای بسط دارد ولی به نحو عمودی و طبقاتی نه. 

فزایش پیدا گیرد، یک موجود است، به شکل هرمی اای شکل میدهد که اولین نقطهبعد به حسب قاعده الواحد نشان می
کند؛ یعنی کند؛ یعنی خلقت درست است که به شکل عمودی است ولی خطی نیست، بلکه به شکل هرمی بسط پیدا میمی

رویم، وجودها کنید، موجودات بسیار متکثر هستند. هرچه که به طرف باالتر میمثاًل شما انتهای قاعده هستی را که نگاه می
شود شود تا به یک نقطه وحدت منجر مییمه قباًل هم داشتیم، وجودها جمعی و جمعی هایی کشود به حسب ادبیاتجمعی می

ن که همان وحدت باری تعالی باشد. آن وحدت باری تعالی از منظر کثرت واحدترین است. ولی از منظر شدت، شدیدتری
 است. 

کشیدیم. اگر از جانب روط برعکس میکردیم، دو مخاگر یادتان باشد در بحثی در آنجا که تشکیک در وجود را مطرح می
. ولی اگر از وحدت به کثرت نگاه کنید، سر مخروط باید باال باشد و قاعده مخروط باید در پایین باشد، چون خیلی کثرت دارد

ترین است، ولی آنی جهت شدت و ضعف باشد، زاید برعکس باشد، چون آنی که بیشترین کثرت را دارد از نظر وجودی ضعیف
جمال ما اترین کثرت را دارد، از نظر وجودی شدیدترین است. یک چنین حالتی دارد. پس این چگونگی خلقت را به نحو که کم

هایی که صدرالمتالهین در تشکیک مطرح کرده، با همین توضیحات و با توجه به همین قواعد، به این سبک باید بر اساس بحث
 ترسیم کنیم. این بیان اجمالی است؛ 

 یلیبیان تفص
شود را یم چند قاعده مهمی که در فلسفه مطرح است و به آنها توجه میهخوااما بیان تفصیلی که در ضمن این بیان، می

ها همه مربدط به قاعده علیت است. ما چون در علیت مطرح خوانیم، اینای که میهم توجه کنیم؛ یعنی مثاًل دو سه قاعده
آید؛ یعنی یک بار به آید و یک بار در الهیات بمعنی االخص میهوی علیت میبحث های فلسفی یک بار درنکردیم، در کتاب

شود، به ینحو قاعده کلی به عنوان الهیات بمعنی االعم یعنی وجودشناسی عام یعنی کاری به خداوند متعال نداریم، بحث م
گردد. مثاًل خداوند متعال را که اش کنیم برمیدهخواهیم پیاگردد به وقتی که میشود و یک بار برمیعنوان قانون علیت بحث می

کنند شود، اینجا هم بحث میشود. وقتی این قوانین پیاده میخواهد علت بقیه باشد، خب این قوانین پیاده میاثبات کردیم، آن می
 ایم که اینجا مطرح کنیم.ها را آوردهو آن
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 قاعده سنخیت
ای که باید حل شود، قاعده سنخیت است. م. در بیان تفصیلی اولین نقطهخواهیم در بیان تفصیلی ورود کنیحال می

 کنیم.گوییم و بعد راجع به خداوند پیاده میخواهد بگوید؟! االن ما راجع به کل علیت میقاعده سنخیت چه چیزی می

عنی وجود یک نوع خواهید در نظر بگیرید یقاعده سنخیت، در دو سطح قابل تبیین است. حاال معنای کلی آن را می
اند، یعنی بین علت و ای از متکلمین، همه این معنا را قبول کردهمشابهت و مناسبت میان علت و معلول. تقریبًا این را غیر از عده

شود. حاال من یکی را گفتم تفسیر معلول، باید اصل مناسبت وجود داشته باشد. منتها چنانچه عرض کردم در دو سطح تفسیر می
تحلیل و  تر وجود دارد ولیتر هست، در آن تفسیر عمیقهایی که در تفسیر سطحیتر. مالکو یکی هم تفسیر عمیق ترسطحی

 ول وجود ندارد. هایی که در تحلیل دوم وجود دارد در بیان انکته

 سطح اول قاعده سنخیت
ین آغاز بحث در مباحث علت و ه طباطبایی، در همکنند که مثاًل خود عالمدر سطح اول، این بحث را که مطرح می

، ۴است؛ یعنی فصل  ۸۷های علت و معلول، اگر کتاب ما را داشته باشید، صفحه کنم آورده باشد. در بحثمعلول هم فکر می
الجمله دهد به قاعده سنخیت. حاال من فیکند ولی سریع سطر اول را اختصاص می، آنجا قاعده الواحد را بحث می۷مرحله 

اص نداده کنم که قاعده سنخیت، با همه اهمیتی که دارد، متاسفانه فصل خاصی را در آثار حکمی به خودش اختصاین را عرض 
شود. عالمه طباطبایی ها فصلی را در خصوص سنخیت نداریم. ولی خیلی هم کاربرد دارد و استفاده میاست؛ یعنی در کتاب

ده سنخیت ، در این جا راجع به قاع۸۷رحله هبت از کتاب ما صفحه هم ذیل همین قاعده الواحد، چند سطر اول، فصل چهاِر م
 بحث کرده است. منتها تبیینی که اینجا ارائه شده است، همان تبیین سطح اول است. 

گیرید، علت و معلول باید تشابه و مناسبت با همدیگر تبیین سطح اول، یعنی اینکه شما وقتی علت و معلول را در نظر می
ربط به هم نباشند. یک مقدار بازش کنیم؛ یعنی در اصل طبیعت و جنسشان ضد هم نباشند، نقیض هم نباشند، بی داشته باشند،

گوییم اگر معلول یک امر وجودی است، علت هم باید یگ با هم شریک باشند. لذا از تبعات این تفسیر این است که مثاًل ما می
گویید عدم باران. علتش چیست؟! عدم لت هم امر عدمی است. مثاًل میامر وجودی باشد. اگر معلول یک امر عدمی است، ع

 اند، ماهیت.ابر. یک تناسب و مشابهتی به لحاظ جنس و طبیعت باید وجود داشته باشد. حاال چون دوستان ماهیت را خوانده

بعد ماهوی کافی است.  کنیم، علت آن هم همانشما اگر یک معلولی داشته باشید که فقط به بعد ماهوی داریم توجه می
دهنده یک ماهیت، نسبت به خود ماهیت علیت دارند. مثاًل اجزای انسان، حیوان ناطق، اگر یاد دوستان باشد، مثاًل اجزای تشکیل

ها همه تناسب در آن محفوظ است. علیت دارند نسبت به کلش که انسان باشد. مثاًل هر جزئی نسبت به کلش علیت دارد. این
ه عدم، وجود نسبت به وجود، ماهیت نسبت به ماهیت. یک چنین حالتی هست. این معنا همان معنای سطح اول عدم نسبت ب
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است که عالمه هم در همین چند سطر اول استداللی کرده است راجع به این سطر اول، استداللش را بخوانم، اگر دوستان کتاب 
 دهد. ا که به سنخیت دارد توجه میخوانم همانجرا داشته باشند و آن سطر اول نصفش را نمی

د؛ یعنی به و ذلک أن من الواجب أن یکون بین العلة و معلولها سنخیة ذاتیة. باید بین علت و نعلول سنخیت ذاتی باش
یعنی باید یک طبیعت و یک جنس در هر دو حاکم باشد.  لحاظ ذات باید یک اشتراکی باشد، از منظر ذات باید مشابهت،

بینید، ای که شما میباید باشد. از منظر علت به لحاظ ذاتش، معلول به لحاظ ذاتش باید شباهت باشد. به گونهسنخیت ذاتیه 
خواهد بگوید اگر سنخیت بین علت و معلول الزم نباشد، معنایش این است که هرچیزی بتواند علت هرچیزی عالمه اینجا می

بینید که فقط الف است که نسبت پذیر نخواهد بود. چون شما مثاًل میمکانبشود و هر چیزی بتواند معلول هر چیزی باشد. این ا
کند؟ شود که یک ارتباط ذاتی بین این دو وجود دارد. چرا ج با الف ارتباط علیتی پیدا نمیکند، معلوم میعلیتی با ب پیدا می

بینید علتش این یکی یا این ب هست، فقط میر مثاًل معلول کند؟ چرا چیزهای دیگر نیست؟ اگچرا د ارتباط علیتی پیدا نمی
دهد که اصل سنخیت، مناسبت یک امر الزم در بحث علت و معلول تواتد علتش باشد. این نشان میدوتاست، هرچیزی نمی

 است. 

کند. کند. هرچیزی که سرما تولید نمیخواهیم گرما داشته باشیم. هرچیزی که گرما تولید نمیمثاًل فرض کنید که می
ای، عمل کند، این یعنی همان مسئله ای در شرایط ویژهکند. حتمًا باید علِت ویژههرچیزی که فالن شیء خاص را درست نمی

فرماید، لیست بین الواحد منهما و غیر اآلخر؛ یعنی تناسب و سنخیت که باید میان علت و معلول رعایت شود. لذا عالمه می
ین علت و او معلول و غیر دیگری نیست، بلکه با خود آن دیگری است، یعنی هر یک از این سنخیت ذاتی بین یکی از این علت 

شود یینید این تناسب و ارتباط علت و معلولی برقرار نمیمعلول با آن دیگری ارتباط دارد، ولی هریک از اینها با غیر دیگری می
بین علت و  نی اگر قرار باشد الزم نباشد سنخیت ذاتیچون تناسب نیست. اگر قرارباشد که سنخیت ذاتی الزم نباشد و اال یع

 معلول باشد و اال جاز کون کل شیٍء علًة لکل شیٍء، و کل شیء معلوٌل لکل شیٍء، پس باید جایز باشد.

ر دهر چیزی علت هرچیزی باشد و هرچیزی معلول هرچیزی باشد. و این یعنی هرج و مرج در نظام عّلی و معلولی 
رود. ففی العلة جهة مسانحة لمعلولها، پس در علت یک جهت همسنخی با نیم مطابق یک نظمی پیش میبیحالی که ما می

شود که بشود این معلول را از علت استخراج معلولش وجود دارد که حاال هي المخصصة لصدورها که اتفاقًا همان نکته باعث می
شود، اینجا آدرسهای فراوانی برای مسئله سنخیت مطرح میکرد. یک مناسب ذاتی باید باشد. این تفسیری که در سطح اول 

 ام ولی نیازی نیست.نوشته

 سطح دوم قاعده سنخیت
اما سطح دوم از تفسیر سنخیت. سطح دوم از تفسیر سنخیت، این مسئله هست، حاال توجه داشته باشید که خود بحث 

مین االن از سوی کسانی که در مباحث معارفی ای از متکلمین و حکما محل بحث و گفتگو است. هسنخیت میان پاره
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دانم گویند بین علت و معلول نباید سنخیت باشد، نمیاندیشند، روی مسئله سنخیت خیلی حساسیت وجود دارد یعنی میمی
 شنیده باشید، 

ای که از ویژهکنند اگر این حرف را بزنند، آن تبیین ها، چون احساس میهای موسوم به مکتب تفکیک و اینمثاًل گروه
خواهد سنخیت را حضرت حق سبحانه و تعالی دارند که بر اساس آیه شریفه لیس کمثله شیء، آن لیس کمثله شیء در واقع می

کنند که این در الهیات آنها را دچار کنند و احساس میبردارد. لذا از این باب با این بحث حکمی، تقابل دارند و این را قبول نمی
 رساند یا نه؟ ها را کرد که آیا خود آیه شریفه این معنا را میدر جای خودش باید آن بحث کند.اشکال می

اورد رمیدمثاًل لیس کمثله شیء، یادتان باشد مثل آن بحث است که در اشتراک معنوی داشتیم که سر از الهیات سلبی 
ها را اش این حرفتوانیم دربارهتوانیم ولی خدا را نمیتوانید خداوند را بگویید وجود و موجود، ممکنات را میگفتند نمیکه می

انجامد؛ یعنی شما حتی یک گزاره سلبی دهند این است که این به ترتیب معرفت الله میبزنیم. خب آنجا پاسخی که حکما می
توانید بکنید. کردم که شما بر اساس آن فضا اصاًل خدا را انکار هم نمیتوانید درباره خدا به کار ببرید. من آنجا مطرح میهم نمی

خواهید انکارش کنید؛ یعنی حتی وانید داشته باشید و میتخواهید انکار کنید؟ هیچ تصوری از خدا نمیچه چیزی را می
شود، از این طرف هم های سلبی هم قابلیت مطرح شدن در آنجا را نخواهند داشت. آنجا به آیه لیس کمثله شیء توجه میگزاره

ر آنجا هم سنخیت  در اصل شیئیت، آیا دگویند که لیس کمثله شیء، مثالً هایی که هست میراجع به این آیه شریفه و بحث
لی از نیست؟ یعنی همه شیء هستند، خدا شیء نیست؟ مثاًل الشیء است؟ طبیعتًا در اصل شیئیت، در اصل موجودیت، در خی

خواهیم بگوییم که مثاًل همان جوهر ذاتی که گوییم نمیآرام این سنخیت هست. سنخیت که ما میبینید که آرامچیزها شما می
 شود. نقد میشود و آرام آرامهایی میهمان را ما هم داریم، پس ما خدا هستیم. چنین گمانپروردگار متعال دارد، 

های قصنه! بحث این نیست، تفاوت است. چون حرف صحیح در باب باری تعالی تنزیه است. تنزیه یعنی ما او را از ن
ماالت را هم که چ گونه سنخیت ندارد، آن وقت ما کمخلوقین مبرا بدانیم، نه از کماالت موجود. تنزیه این است. اگر بگوییم هی

بینیم باید اصل کماالت، نه کماالت همراه نقائص، اصل کماالت را هم باید قطع کنیم و در واقع به تعبیر آقایان در خلق می
حث برگردیم. تحلیل آن ب توانید پیدا کنید. ازآید یعنی شما اصاًل معرفتی به خداوند متعال نمیتعطیل در معرفت به وجود می

صدار و ادومی که از سنخیت وجود دارد این است که مراد از سنخیت، این است که معلول باید در علت باشد که علت ظرفیت 
ای در اینجا نهفته است، همان بحث قبلی، مناسبت، در آن خست ولی سّر مناسبت را در علیت را داشته باشد. ببینید چه نکته

کند؟ چرا با ج مناسبت ندارد. شود. چرا این الف با ب مناسبت پیدا میدهد. سّر مناسبت روشن میح میاین تحلیل دوم توضی
 گوییم چون ج به نحو مناسب الف در الف حضور ندارد.می

در تفسیر دوم  ها یک مناسبت و سنخیت باید باشد.گوییم بین اینالف را علت در نظر گرفتیم، ب را معلول. ما می
شود. مثاًل و سنخیت یعنی باید ب در الف باشد. اینجا سر آن مناسب و سنخیت ذای بین الف و ب توضیح داده میمناسبت 
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بینید، این به دلیل وجود ب در الف است. وجود معلول در علت هست. البته وجود شما یک نوع مشابهت بین علت و معلول می
 تواند در الف حاظر باشد.گیرد؛ یعنی به آن گونه که میمعلول در الف، با حفظ شرایط و وضعیت الف صورت می

رویم، غذا در کردند که سر سفره غذا ما میکردیم اشکال میها در بحثی که مطرح میشاید عرض کرده باشم که بعضی
یک جایی بله ها بوده، بعد... اگر خوب دقت کنید، در مرحله قبل.... چون اینجا علت متکثر است. از جیب پدر و مادر و این

دهد، به هنری که مادر دارد شود که پدر انجام میشود، خود پول تبدیل به فعالیتی میهمین غذا در جیب پدر تبدیل به پول می
 شود این شیئی که در اینجا قرار داده شد.شود، میورزد، هنر در درون او بود. همه آنها وقتی ترکیب میمی

خواهیم؛ یعنی خداوند متعال در گویند ما از خداوند متعال چلوکباب مینند، مثاًل میها را نقد کهستند کسانی که این
گوییم قطعًا همینطور است ولی بله! چلوکباب بخواهد در مواطن قبل معنا دهد؟ میذات خودش چلو کباب دارد که با ما می

ین علت د باشد. خب سّر مشابهت و مسانخت بشود دیگر به شکل چلوکباب که نیست. به شکل کمالی متناسب با آن مراحل بای
تر، همین است که معلول باید در علت باشد. استداللش چیست؟ استداللش این است که فاقد و معلول، اصاًل تفسیر عمیق

 اش باشد. درست است کهتواند اعطا کننده و ایجادکنندهتواند معطی شیء باشد؛ یعنی چیزی که چیزی را ندارد نمیشیئی نمی
شود چیزی تحلیل و تصورش راجع به علت و معلول بسیار سخت است ولی اصل مسئله بسیار واضح و بدیهی است؛ یعنی نمی

 کند.یجاد میکه چیزی را ندارد، دست به ایجادگری بزند. حتمًا دارد. بله متناسب با ساحت خودش او را دارد و االن دارد ا

شود به چنین چیزی. مطابق ادبیاتی که قباًل آید، تبدیل میت پیش میمتناسب با ساحت خودش وقتی که فرایند علی
گر اداشتیم، این به معنای چیست؟ یعنی وجود کماالت به نحو البشرط ریشه وجود کماالت، به نحو بشرط ال هست. شما 

به نحو البشرط در حوزه علت ء متحقق شده به نحو بشرط ال هست، باید پیش از این ها همان اشیامعالیل را توضیح دهید که این
ال. اگر شود همان بشرطکند، اینطور نیست که همینطور زمخت باشد، این که میداشته باشید. خیلی این تفاوت ایجاد می

خواهد ولی اصلش باید آنجا باشد. اگر این حرف را خواهد کبدیل شود به نحوه ال بشرط، یک تحوالت خیلی مهمی میمی
کند[ در سنخیت نگاه کنیم یک نوع عینیت نهفته شده است؛ یعنی بین علت و ت معنای عمیقی ]پیدا میزدیم، آن وقت سنخی

 معلول یک نوع عینیت باید برقرار باشد. 

در اینجا در همین بحثی که االن عرض کردیم، اگر بخواهیم دقیق این عینیت را توضیح دهیم و در واقع خود سنخیت را 
را مطرح کنیم که در مسانخت و سنخیت دو نکته باید با هم برقرار شود. مثاًل این کلمه عینیت که به کار  باز کنیم، باید این نکته

بردیم، این چه نوع عینیتی است؟ عینیتی است که در عین مغایرت، شباهت باشد، دو چیز باید در آن محفوظ باشد. مثاًل نگاه 
اصاًل تکثری اتفاق نیفتاد، یک چیز است. اگر صد در صد متباین باشند، کنید اگر علت و معلول، صد درصد عین همدیگر باشد، 

تصال امکان ندارد یک متباین از یک متباین شکل بگیرد، متباین به معنای لغوی؛ یعنی صد در صد. اگر ما دو چیز داشته باشیم 
 این دو چیز نیست، وایعا یک چیز است، هیچ نقطه نفاوت نخواهد داشت، اصالً  دهیم،وقتی این دو چیز را مورد مطالعه قرار می
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اگر دیدیم که صد در صد با همدیگر اختالف دارند، اصاًل امکان اصدار یکی از دیگری وجود ندارد. حتمًا در اینجا دارد یک نوع 
جهاتی  افتد. اصاًل سنخیت یعنی عینیت در غیریت. از یک جهاتی باید عینیت باشد، از یکعینیت در غیریت دارد اتفاق می

 شود. باید یک تفاوتی باشد.غیریت. اگر از یک جهاتی غیریت نباشد اصاًل تکثر تولید نمی

ا عینیت، یاگرجوهره ذات معلول را در خود نداشته باشد، یعنی عینیت، اگر عینیت نباشد، یا همان شباهت یا مناسبت 
خواهد اش این است که وقتی میک پایهیلیت دو پایه دارد. گیرد؛ یعنی اصدار و عاگر از آن منظر نباشد بازهم اصدار صورت نمی

د. من فرایند اصدار شکل بگیرد، یک چیزی شکل بگیرد که نه صد در صد شباهت و عینیت باشد و نه صد در صد مباینت باش
افتد. تفاق دارد میزنیم همین اوجٍه عینیت، من وجٍه غیریت. در تمام فرایندهای علیتی همین است. االن هم که داریم حرف می

شود، نسبت به خودمان که در نظر بگیریم، ما تز یک جهت شباهت هایی که صادر میزنیم، دین صحبتاالن که داریم حرف می
ها را من در درون خودم به نحو البشرط دارم، خب من از جهت وجود این کماالت به نحو البشرط، مشابه و چون تمام اینداریم

ها چیست؟ به نحو همان بشرط، ال و البشرط م، ولی اینها به نحو بشرط ال هستند. اختالف من و این صحبتها هستعین همین
 گیرد.است. اتحاد ما در چیست؟ در آن جوهره کار که دارد شکل می

های اعدادی هم همینطور های مهم در علیت است. حتی در علیتشود عینیِت در عین غیریت. یکی از بحثاین می
های عالم ماده اینطور نیست که هرچیزی مقدمه شکل گیرِی هر چیزی بشود. یک تناسبی باید وجود داشته ؛ یعنی در علیتاست

ّد شیء ب، چرا باشد. یک تناسبی باید در علل اعدادی و در علل مادی باید وجود داشته باشد که چرا این شد علت اعدادی و مِع 
بیند، چرا این در فرایند تکاملش تبدیل به خرما فرض کنید هسته درخت پرتقال میعلت اعدادی و معّد شیء ج نشد؟ مثاًل 

شود؟ باید یک مناسبتی بین درخت پرتقال و هسته درخت خرما وجود داشته باشد، شود؟ چرا تبدیل به درخت پرتقال مینمی
باشد، مقل  درخت خرما را در خود داشته یک مناسبتی اینجا وجود دارد. از یک جهت که در نظر بگیرید، باید این هسته خرما

 همان تفسیر دوم، در خودش داشته باشد تا بسط پیدا کند.

م در هیا مثالهای دیگر؛ یعنی حتی در علل اعدادی هم این قاعده جریان دارد. در مطلق فرایند علیت. همین بحث 
گیرد، مثاًل ای که شکل میکنید تغّیر و گوناگونیمباحث معرفت شناسی، همانطور که راجع به اصل اثبات خارج از ما یا فرض 

فرض کنید شما دیشب در یک وضعیت خاص بودید، دیروز در یک وضعیت خاص، االن در یک وضعیت خاص، چرا این تحول 
د در ها هم بایکنم، اختیار اینها را تولید میگیرد؟! اگر همه چیز در درون خودم باشد و خودم دارم اینها صورت میوضعیت

دهد که این نباید از گیرد. این قواعد علیت مثل سنخیت، نشان میها با اختیار خودم صورت میکف خودم باشد. اگر همه این
شود. گوناگون هایی از من هست ولی بخشهایی خارج از من است. اصل واقعیت خارج اثبات میمن باشد. درست است، بخش

 شود. رویم، تغییر حاصل مییرون از کالس میشدنش. مثاًل در کالس هستیم، بعد به ب
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حثی را که ببر اساس قواعد علیت و قواعد سنخیت، چه اتفاقی افتاد؟ اگرواین بحث همینطور ریز به ریز طی شود، همان 
خالت یابیم، هم باید متأثر از خارج از من باشد، من هم دگویند آنچه را که ما در درون خودمان میدر وجود ذهنی، حکما می

ها باید ریشه در شود. افزون بر این، تغییرها و تحولدارم ولی خارج از من هم دخالت دارد، پس اصل خارج از من اثبات می
ونه این مسائل خارج داشته باشد، اگر خارج از وجود من هیچ گونه تغییری وجود نداشته باشد، نباید در فضای فاعل شناسا اینگ

 تواند این معنا را پیش ببرد.عد سنخیت و قواعد دیگری که در باب علیت هست، میبازتاب پیدا کند؛ یعنی قوا

کند که چرا معلولی از علتی سر زده؟ چه کند. سؤال میکنم که بحث سنخیت دارد از سؤال فرار میاحساس می سؤال:
 .دهد که مناسبت و سنخیتی وجود دارد..مناسبتی وجود دارد؟ بعد جواب می

گوید اصاًل مناسبتی بین علت و معلل نیست. شما مناسبت را قبول ن بحث در مقابل کسی است که مینه ای استاد:
 ی.گویید چه مناسبتی هست؟ اصل مناسبت را قبول کردکردید، می

 ولی استداللی برای سنخیت این است که یک مناسبتی بین علت و معلول است. سؤال:

رچیزی مناسبت الزم نباشد، هرچیزی باید بتواند علت هرچیزی بشود و هنه، اصل استدالل این است که اگر  استاد:
شود تواند معلول هرچیزی باشد، پس معلوم میتواتد علت هرچیزی شود، و هرچیزی نمیمعلوِل هرچیزی. اینکه هرچیزی نمی

آیا سنخیت  نخیت یعنی همین.اصل مناسبت الزم است. سؤال ما این است که آیا باید مناسبت بین علت و معلول باشد؟ اصاًل س
گوییم اگر سنخیت یعنی همان مناسبت نباشد، معنایش این است که هرچیزی علت هرچیزی باید بین علت و معلول باشد؟ می

ول در باشد. این تفسیر اول. تفسیر دوم گفتیم سنخیت یعنی وجود معلول در الف، استداللش چیست؟ این است که اگر معل
خواهیم لفظ را تغییر دهیم، اصاًل کند؟ امکان پذیر نیست. نمینه بستر را برای اصدار معلول فراهم میالف نباشد، الف چگو

 سنخیت یعنی همان مناسبت. 

گوید اگر مناسبت یا سنخیت گویید باید مناسبت باشد؟ ما دو تفسیر کردیم. یک تفسیر همان بیان عالمه، میچرا شما می
یست و قطعًا اینگونه نیست، ما ّلی و معلولی است و چون هرج و مرِج عّلی و معلولی پذیرفته ناش هرج و مرِج عنباشد، الزمه

ج عمل کنید، حتی در علل اعدادی نه علل حقیقی، در علل اعدادی هم تناسبات ... یعنی اینطور نیست که شما به نحو هرج و مر
کند. یا با تجربه یا با ت، این را علوم کشف میی بین الف و ب هسرساند؛ اما اینکه چه مناسبتاین لزوم مناسبت بین اینها را می

 آورد. اگر مثاًل از سنخ تجربه باشد.چیزهای دیگر این هه را به دست می

یک بیان دیگر این بود که اصاًل منظور از سنخیت یا به بیان دیگر ریشه مناسبت چیست؟ وجود معلول در الف است. 
گوییم معلول در الف باشد، باید به نحو ف باشد چیست؟ یک توضیحی هم دادیم که لینکه میعلت اینکه معلول باید در ال

گوییم آب در فالن چیز قشنگ به شکل آب متناسب با الف در الف باشد؛ یعنی نباید ساده انگاری کنیم که حتمًا ما که می
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الیی است. آنجا البشرطی است. به نحو بشرطبخواهیم جست و جو کنیم. خب این حالت به تعبیر اصطالحی که مطرح کردیم 
 شود.خب فقط لفظ که نیست، خیلی تحول در آن ایجاد می

گوییم اگر علت معلول را در خودش نداشته اگر تحلیل دوم این است که معلول باید در الف باشد استداللش چیست؟ می
کنیم. حال گهگاهی خود و نسبت را داریم اثبات می صل تناسباخواهد فرایند علیت را انجام دهد؟ پس ما باشد، چگونه می

گویند برخی از چیزها روشن است. ولی بسیاری از چیزها واقعًا پنهان است که چه تناسبی بین این الف و ب وجود ها میاین
، ولی باشدها تهدید آمیز شود منشأ ب؟ ممکن است خیلی دشوار باشد، بعضی از چیزها روشن باشد، بعضیدارد؟ که الف می

 این بعد از این است که اصل مسئله به لحاظ عقلی تمام شده است که قطعًا باید مناسبت باشد.

ی و البشرطی اگر نیستی و عدم برای معلول پیش بیاید، اگر این نیستی و عدم علت العلل یا علتش به نحو اندماج سؤال:
 وجود دارد؟

گویم. چه چیزی گویم و در الواحد باز هم به تناسب قاعده میاالن می خواستم در الواحد بگویم ولیاین را می استاد:
ها به خاطر تنزل شود که معلول مثاًل پنج تا از کماالت علت را داشته باشد ولی ده تایش را نداشته باشد؟ این نداریباعث می

لول بودن است. اتفاقًا این همان فرایندی ه از علت برخیزد، از نفس معها در معلول اینطور نیست کاست؛ یعنی برخی از ویژگی
شوند. چون اابشرط که هستند، بیست کمال با همند، چطور این تبدیل به ال ها میها تبدیل به بشرطاست که چطور البشرط

ا را اینجا هشود؟ اگر این بیست کمال را اسم بگذارید، مثاًل کمال یک را بر فرض الف بگذارید و به ترتیب همه اینالها میبشرط
ال. در افتد که فقط بشود الف. بشرطبچینید، یک نحوه وجود دارد، الف ب ج و... به نحو جمعی وجود دارد، چه اتفاقی می

 رسیم و بحث خواهیم کرد. ها هم خیلی مهم است. میدهد، این بحث در قضا و قدر و اینفرایند علیت االن را الف دارد می

های ب، ج، د دهد. اینجا آن نداشتهکدام را نمیعنی ب، ج، د تا آن نوزده تای دیگر را هیچخواهد بدهد یوقتی الف می
توانید این را به علت ال شدن. شما میو اینها که همراهش نیستند، این نبوِد اینها به خاطر همین تنزل است؛ یعنی همین بشرط

خواهم الف بدهم. من گوید من فقط میکند؟ مییمه کار توانید به علت نسبت ندهید. چون علت دارد چنسبت دهید و می
ها به خاطر همین که خود الف شکل دهم ولی جنبه نداریخواهم الف ایجاد کنم. این جنبه وجودی و کمالی را من دارم میمی

توانیم بگوییم میشه میم دهیم؛ یعنی ما هتوانیم هیچ فعلی انجاآید؛ یعنی اگر غیر از این باشد ما نمیگرفته است همراهش می
خواهم صحبت کردن را بیرون بدهم، اینکه من کتابت نیستم، فالن نیستم، خاصیت همراه خود اوست؛ یعنی من فقط االن می

آید که ب، ج، د و اینها نیستم. خود آن ب، ج، د و اینها نیستم، نیستی را الزم نیست دهم، به همرا او این میمن وقتی الف می
 علت بدهد. 

کنیم آید. بحث شر را معنا میکنیم چون در بحث قضا و قدر، بحث شرور میما در بحث قضا و قدر هم این بحث را می
شود. دهیم که از یک جهت به خدا انتصاب دارد ولی از یک جهت از خدا صادر نمیها را توضیح میها. این نیستیبه نیستی
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روشن کند و حل کند. مثاًل خود معلولیت و فقر، معلول فقیر و محتاج است. آیا تواند فضا را خیلی بحث جالبی است؛ یعنی می
گیرد؛ یعنی چون معلول، ها به خاطر این تنزل صورت میاین احتیاج هم در خدا باید باشد؟! نه. اصاًل احتیاج و فقر و نقص و این

د، که بدهد. ولی همین فرایند اعطاء شیء را همراه معلول است، لذا ناقص است. این جنبه وجودی و کمالی آن باید در علت باش
کند، نه اینکه خدا این ها میکند. خود فرایند اعطای یک امر وجودی، آن شیء را همراه با بسیاری از نداریبا نبودهای فراوان می

ندارد. چون اگر خدا آن وجود را  ها را به او داده است، اشکالتوانیم بگوییم خدا این نداریها را هم به او بدهد. بله مینداری
شد. من چون در بحث شرور هم باید این بحق را مطرح کنم، اصل و جوهر کار آن همین ها همراهش نمیداد، این ندارینمی

 است که االن پرسیدید و جوابش همین است. 

مین است. قاعده هده سنخیت قاع خواستیم بحث کنیم،پس بنابراین ما مسئله سنخیت را، یعنی قاعده سنخیت را که می
دهیم می سنخیت، وجود مناسبت بین علت و معلول است. وجود مناسبت بین علت و معلول را یک بار بر اساس این نکته توضیح

منظر علو و معلول وجود دارد. علت آن این است که خالف این نیست.  ای بین اشیا ازبینیم ارتباط ویژهشویم. مییعنی عمیق نمی
ها مناسبت هست، پس اصل مناسبت بین علت و معلول شود که بین اینرج و مرج علی و معلول نیست، پس معلوم میچون ه

ل و اثبات ثابت است. به دلیل اینکه هرج و مرج علی و معلولی باطل است. چون آن باطل است، این درست است. این تفسیر او
 خود سنخیت و استدالل آن هم هست؛ 

ود مناسبت خین است که معلول باید در علت باشد و لذا علت بتواند بدهد. خود این معنا از یک جهتی اما تفسیر دوم ا
کند که دهد. معلل تبیین میجور مناسبتی؟! مناسبتی که این مناسبت را در خود معلول توضیح میدهد که چهرا هم توضیح می

بینید به خاطر حضور من در ساحت علت است. ن علت و معلول میمن باید پیش از این در علت باشم. اگر شما یک مشابهتی بی
شوم به کماالت علت. چون من در ساحت چون من در ساحت علت وجود دارم. البته در ساحت علت دیگر من نیستم، تبدیل می

 کنید. من در آن حاضر هستم. علت وجود دارم، لذا شما بین من و علتم احساس تشابه و سخیت و مناسبت می

ست، ولی در بحث علل اعدادی هم همین است. مثاًل اگر گرما را از اصطکاک دریافتیم، گرچه این علت علِت حقیقی نی
زی باشد. حتی قطعًا باید گرما در هویت اصطکاک به نحو متناسب با اصطکاک وجود داشته باشد که بتواند تولید کننده چنین چی

رود آب بنوشد. اگر خواهد سیر شود، نمیدر فضاهای اعدادی اگر کسی می در فضاهای اعدادی هم مسئله همین است. لذا
خواهد غدا شور ها. اگر کسی میرود غذا بخورد. یک مناسبتی وجود دارد بین ایناش برطرف شود نمیخواهد تشنگیکسی می

است. اگر  ین است که تناسب برقرارریزد. این معنایش ارین بشود، در آن نمک نمیریزد، اگر بخواهد شیبشود، شکر در آن نمی
لبته مناسب تناسب برقرار است، دقت فلسفی کنیم بهنی باید بگوییم که معلول باید به نحوی در علت متحقق و موجود باشد. ا

 با فضای علت.
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راق هم و اش این تبیین دوم که فرمودید در فضای علت و معلول از نظر صدرا قابل تبیین است، آیا در فضای مشاء سؤال:
 توان اینگونه تبیین کرد؟می

کند، چون اصالت در اشراق ما شیخ اشراق را درنظر بگیریم، چون شیخ اشراق نظام نور و ظملت را مطرح می استاد:
 ماهوی هست ولی ایشان قائل به دو ماهیت است. یک ماهیت نور، یک ماهیت ظلمت، یک مشکلی که همیشه فلسفه اشراق

شود که شما قاعده سنخیت جا مطرح میلمت با نور است. به خاطر همین مسئله سنخیت؛ یعنی هماندارد، ارتباط دادن ظ
گوید خداوند کنید ولی شیخ اشراق در سیستم نور خیلی زیبا جوابگوی بحث است؛ چون میعلیت و معلول را دارید رعایت نمی

ر ایشان جوابگو است فلذا ایشان حث ما. در پهنه نور، خیلی زیبا کارسد به بنوراالنوار است و بعد بقیه نور، نور، نور هستند تا می
ون یک اصالت ماهوی خاصی است. اگر یک کسی اصالت ماهوی جدی بشود، واقعًا نظام علیت برای او بغرنج خواهد شد. چ

ا نظام علیت را در ظلمت تواند پیاده کند و مشکلی ندارد یایشان اصالت ماهوی هست ولی نظام تشکیک را در پهنه نور راحت می
 اط بین ظلمت و نور است؛ کند و آن ارتبتواند پیاده کند. چون سنخیت برقرار است. فقط یک چالش پیدا میمی

لمت ظهمین باعث شد که خیلی از شارحین کار ایشان بگوید که اصاًل منظور ایشان از ظلمت یعنی سایه، نه یعنی 
گیریم این مشکل هم در کار ایشان برطرف خواهد شد ولی چون ایشان صراحت محض؛ یعنی نور ضعیف. اگر نور ضعیف ب

اء به حقایق دارد در آن مسئله، طبیعتًا کار مقداری سخت خواهد بود. یا مثاًل در نظام مشاء اگر آن حرف درست باشد که مش
ین صد درصد با وجود این تفاوت این هم وجود است ولی وجود ا وگویند این هم وجود است متباینه قائل هستند؛ یعنی می

شود، لذا بعضی از فالسفه معاصر که خواستند بگویند این دارد. این هم مسئله سنخیت بین علت و معلول دچار چالش می
ها در مباحث علیت و معلولیت، نسبت به مشاء غلط است و درست نیست، همین بحث علیت را مطرح کردند و گفتند این

شود طرح حقایق متباین را مطرح کرد؛ یعنی در تناقض ول را مطرح کردند. با وجود سنخیت دیگر نمیسنخیت بین علت و معل
 با همدیگر هستند.

 شوند، از خودشان اصالت دارند؟جواهر غاسقه که در اشراق مطرح می سؤال:

ستند هودشان جوهری بله. اصالت به معنی عدم نیازمندی به علت نیست. منظور از استقالل، اعراض نیست. خ استاد:
گویند برازخ. یک اصطالحی که باید در شیخ اشراق مثل جسم. جواهر قاسق در کارشان همین اجسام است. جوهر قاسق یا می

گویند ...)ادامه نداند( اصطالح برزخ مشهور به چیست؟ عالم پس از مرگ یا عالم مثال مراقب آن بود این است که برزخ که می
گوید. قاسق یعنی شب، گوید برزخ منظور جسم مدنظر است. برازخ قاسقه، جواهر قاسقه میایشان می مدنظر است ولی وقتی

 تاریکی شب، در آیات قرآن هم دارد. این قاسقه که دارد به معنی تاریکی و شب است.

 کنید یا عرضی برای وجود؟تبعی وجود تعبیر می سؤال:
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گوید آن چیزی که در بیرون داند. میساخته میداند. وجود را یک امر ذهناصاًل شیخ اشراق وجود را اعتباری می استاد:
ها در خارج واقعیت دارد. وجود چیزی است که در ذهن تولید واقعیت دارد ماهیت اشیا است. مثاًل سنگ، چوب، آهن، این

گویند جوهرش قاسق است؛ یعنی تاریک است. این تاریک نه ها میاز آن تند و اصیل، بعضیها که جوهر هسشود. خود اینمی
گاهی ندارد که قباًل در بحث علم یک توضیحی دادم؛ اما جواهر نوری آن موجود اتی هستند به معنای تاریک مادی، یعنی خودآ

گاهی و خودپیدایی دارند، نور هستند. تفسیرشان گاهی دارند. همه موجوداتی که خودآ ور مادی مدنظر از نور این است. ن که خودآ
گاه. لذا می گاهی از خداوند نیست. همه جواهر نورانی یعنی خودآ گوید خداوند را نور االنوار است؛ یعنی منشأ اصلی خودآ

گاهی تا می گاهی، خودآ گاهی، خودآ گاهی، خودآ گاهی متعال است. بعد موجودات دیگر، خودآ رسد به نفس انسان که خودآ
گاهی ندارند، لذا ایندارد. از طر  شوند قاسقه. ها میف دیگر جواهر قاسقه یا اجسام قاسقه یا برازق قاسقه، یعنی حقایقی که خودآ

تعالی را مطرح کردیم، آمدیم در بیان تفصیلی. در بیان تفصیلی پس ما یک بیانی اجمالی در چگونگی فعل و خلقت باری
ت، به اس قاعده سنخیت، باید بین علت و معلول چه باشد؟ مسانخت، مناسبابتدا قاعده سنخیت را مطرح کردیم. پس بر اس

نید. کای که باید معلول در علت باشد و باید بسط پیدا کند. خب همین معنا را شما در بحث خداوند متعال با مخلوقین پیاده گونه
باشد، ارتباط  و صد در صد تباین وجود داشتهباید سنخیت و مناسبت باشد و اال خداوند اگر هیچ مناسبتی با خلق نداشته باشد 

 شود.شود. از منظر حکمی ارتباط خلقت قطع میعّلی قطع می

تواند همه مخلوقات را به وجود بیاورد، سّر آن این به تفسیری که ما در تفسیر دوم مطرح کردیم، اگر خداوند متعال می
اشتیم. رت حق در حق موجود هستند. ما قباًل در بحث تشکیک داست که تمام مخلوقات پیش از خلقت به گونه متناسب با حض

هایی که اخیرًا داشتیم که چگونه تمام کماالت گوید بسیط الحقیقه کل االشیا. همین بحثاین همان عنوانی است که صدرا می
ه خلقت نباشد، مسئل به نحو وجود جمعی و البشرطی آنجا هستند. همه چیز در آنجا هست. اگر این ظرفیت در خداوند متعال

 و فعل روی نخواهد داد.

کند حتمًا باید دارا باشد. تواند فاقد شیء باشد؛ یعنی چیزی که چیزی را ایجاد میگویند که معطی شیء نمیحکما می
باشد تا تواند بدهد؟! باید داشته گویند این امر بدیهی است و وقتی که ندارد چگدنه میکنند میبعد از حکما که استدالل می

کرد، دیدم و اینطور برداشت کردم که ادعای بداهت راحت است. ما از آن طرف هایی که نقد میاعطا کند. من یکی از این کتاب
ها را هم ببیند. گوییم. اتفاقًا معطی شیء نباید داشته باشد، بداهتا! نوشته بود و منتشر هم کرده بود. گاهی بد نیست آدم آنمی

توانیم کنید خوب است، ما نمیگوید که خب شما که ادعای بداهت میگوید که نباید داشته باشد. میمی حاال در هر صورت
 اشد تا بدهد.گوییم بدیهی است که نباید داشته بادعای بداهت کنیم؟ ما می
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نخیت را ث ساین یک قاعده. پس بنابراین ما در آن ساختار نظام هستی باید به مسئله سنخیت توجه داشته باشیم و بح
عنا دارد. مباید مالحظه کنیم. مخصوصًا با توحه به نظامی که در تشکیک مطرح است، سنخیت با توجه به نظام وجودی کاماًل 

 اول. اگر کسی اصالت وحود را مطرح کند، تشکیک رر وجود رد مطرح کند، قطعًا اصاًل سنخیت رعایت شده است. این مطلب

 قاعده الواحد
ه طفره را بگوییم ما باید در این بیان تفصیلی بگوییم، بحث قاعده الواحد است. تا بعد ما قاعده استحال اما مطلب دوم که

 و بعد استحاله تجافی را بگوییم و بعد یک نکته را هم باید اضافه کنیم؛ در شکل هرمی هستی توضیح داده شود.

هایش را بگویم کنم بیشتر بحثن بحث کرد. من سعی میتوااما قاعده الواحد. در قاعده الواحد، طبیعتًا خیلی مفصل می
 ها حالت خالصه داشته باشد.ولی همه آن

 انگیزه طرح قاعده الواحد
خواهم درباره قاعده الوحد بگویم، این است که انگیزه طرح قاعده الواحد چه بوده؟! انگیزه طرح اولین چیزی که می

یکی از  . حاال در فضاهای فلسفی، ممکن است منشاهای مختلفی داشته باشد.قاعده الواحد، کیفیت صدور کثیر از واحد بود
کنند؟! اطن کثراتی ها بحث الهیاتی بود؛ یعنی خداوند متعال حقیقت واحد است، این همه کثیر چطور با او ارتباط برقرار میآن

شود از ثرات در جاهای دیگر وجود دارند، آیا میکنیم ولی کانال مطمئنیم این همه ککنیم، یا مشاهده نمیکه ما االن مشاهده می
 پذیر است؟ یک امر واحد محض، در وهله اول موجودتت کثیر شکل بگیرد؟ یعنی صدور کثیر از واحد امکان

یم، در کیفیت بسطی به بیان دیگر، از طرف دیگر بیاییم. ما خدا را اثبات کردیم، بعد از اینکه خداوند متعال را اثبات کرد
پذیر است؟ شود بعد از حق یک دفعه کثیر داشته باشیم؟ این امکانپذیر است؟ مین کثرات شکل بگیرد، چگونه این امکانکه ای

کرد، یعنی بعد از اثبات نقطه وحدت، یعنی انتصاب کثیر در ها را بعد از اثبات خداوند متعال درگیر مییعنی پرسشی که ذهن آن
 شد که آیا امکان دارد کثیر به وحدت انتصاب پیدا کند؟!یدا میآن نقطه وحدت، این سؤال برایشان پ

 شود این سول به وجود بیاید؟!خود قاعده الواحد باعث نمی سؤال:

 کند.خود قاعده دارد راجع به این بحث می استاد:

 آید؟!شود این مشکل به وجود بیاید که بگوییم از واحد چطور کثیر به وجود میخود الواحد باعث می سؤال:

ها در واقع نوع ورودهای مختلف به یک بحث است، یعنی شما ذهن قاعده الواحد اشکال ندارد؛ یعنی چون این استاد:
آید. وقتی آید. اگر کثرت قبول نباشد این سؤال به وجود نمیرا پاک کن، اگر نقطه واحد اثبات نشده باشد، این سؤال به وجود نمی

خواهیم نسبت این واحد و کثیر را با هم بسنجیم. اگر فرایند علیتی بین واحد و کثیر وجود ریم، میما واحد هم داریم، کثیر هم دا
داشته باشد، مثاًل شما بگویید این کثیر علت آن واحد است، فرقی ندارد، چه از آن طرف، چه از این طرف. مثاًل ما وحدت را 
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خواهیم ببینیم این ارتباط بین این وحدت و کثرت را هم قبول کردیم. میقبول داریم، کثرت را قبول کردیم، ارتباط علی و معلولی 
شود قاعده الواحد یا تخریب قاعده الواحد. فرقی ندارد. یا شما قاعده تواند برقرار شود؟! این از یک جهتی میعلیتی چگونه می

 آید.پس این نکته نخست. تر این سؤال به وجود میکنید ولی در این بسکنید یا شما قاعده الواحد رد قبول نمیالواحد را قبول می

ام که عرفا و متکلمین و فخر رازی و حکما و... چه دیدگاهی دارند و نکته دوم. به لحاظ تاریخی مفصل در اینجا نوشته
مه هست. حاال ها، اصل قاعده الواحد مورد اتفاق هاند. ولی اصل این قاعده، غیر از موارد قلیل مثل فخر رازی و اینچه گفته

توان ا میرقاعده الواحد چیست؟! راجع به آن توضیح خواهم داد. چون دو بخش دارد. یک اصل دارد و یک فرع. قاعده الواحد 
رض خواهم کرد. از دو سو و جهت وارد آن شد، لذا تبدیل شدخ است به اصل قاعده و فرع قاعده، لذا من به تدریج هر دو تا را ع

روند. و این مهم است. ها، بر اساس قاعده الواحد دارند پیش میقبول دارند. مثاًل همین االن در تمام دانش تقریبًا همه این را
های اصول فقهی، متاسفانه افرادی که های تفسیری و برخی از بحثها مخصوصًا در برخی از بحثچون دیدم بعضی

ها هم در کنند. درحالیکه همانها کار را خراب میبرخی از مثال شوند و با طرحهای الزم را ندارند وارد این بحث میشایستگی
خواهم بگویم که باید بر این موضوع توجه داشت. همیشه این را روند. میدانش خودشان بر اساس قاعده الواحد دارند پیش می

کردیم شویم، اگر تاکنون فکر میها که میلمی وقتی که ما متوجه ساختار علل و معلولام، مثاًل در یک عخدمتتان عرض کرده
های مکرر هم همین را جواب داد، اگر یک دفعه ببینیم که یک آید و آزمایشکه این چند عامل شکل بگیرد، این معلول پدید می

 چیز جدید اتفاق افتاده است، 

آورد. یک ت را به بار میها، ما تاکنون شناسایی کرده بودیم که این مجموعه جمع شود، این صدمامثاًل در حوزه بیماری
یک صدمه دیگر  دفعه در یک جا ببینید که این مجموعه جمع شد ولیکن آن صدمه قبلی را ایجاد نکرد یا آن صدمه را ایجاد کرد و

 رسیم، مثاًل بارها انجام دادیم و همین شدهکنیم به یک نتیجه واحد میهم اضافه شد. یا در آزمایشگاه. ما چند عامل را دخیل می
بینیم یک چیز جدید اتفاق افتاد. اگر قاعده الواحد را قبول نداشته باشیم، معنایش این است که نباید است، اما یک دفعه می

گردید که خب پس آن عوامل قبلی نباید موجب وجو کنیم از سّر این پدیده جدید. چون اگر قاعده الواحد را قبول دارید، میجست
رود که تاکنون برای شما دیگری وجود داشته باشد. اینکه ذهن شما دنبال یک عامل جدید می این شده باشند، باید یک چیز

کند. کند. مثل بنیادهای منطقی که ذهن ما بر اساس آن عمل میمخفی بود یا وجود نداشت، این بر اساس قاعده الواحد عمل می
 قاعده الواحد اینگونه است. 

رویم این کاوش و تا ببینیم که مسئله از چه قرار است. لذا اصل قاعده را یم که میکنما بر اساس قاعده الواحد عمل می
رسید، مثاًل قاعده الواحد را انکار کردند. راجع به ای که به ذهنشان میها به خاطر مشکالت نظریاند، ااّل بعضیهمه قبول کرده

تواند یک معلول داشته ند متعال که یکی است، فقط میکنند که اگر ما بگوییم خداوخداوند متعال، چون بسیاری گمان می
شود. بسیاری از متکلمین که اشکال کردند از همین باب بوده است. مثاًل باشد؟ این موجب محدود شدن قدرت پروردگار می

دهند می تواند صادر شود، پس شما قدرت خدا را محدود کردید. حکما جوابگویند که اگر از خداوند متعال یک چیز میمی



625 
 

گیرد. عدم تعلق قدرت خدا به محال که اگر این قاعده ثابت باشد، آن وقت معنایش این است که قدرت خدا به محال تعلق نمی
که این محدود کردن قدرت خداوند نیست. اگر شما مثاًل گفتید که امکان ندارد فردا بشود امروز و امروز بشود فردا، خب بعد 

تواند این کار را بکند، معنایش این است که قدرت خدا محدود است؟! قدرت خدا که محدود نیست. گوییم که خدا که نمیمی
شود مثاًل یک چیز گیرد. آیا میگویند قدرت خدا به محال تعلق نمیمنتها این امر نشدنی است. این امر محال است. لذا می

الیکه توپ هم کوچک باشد و آن هم بزرگ باشد؟ خب این خیلی عظیم مثل کره زمین را در یک توپ خیلی کوچک قرار داد درح
 پذیر نیست.امکان

پرسند. برای تبلیغ که ها از ما بیشتر میکنند. مثاًل مخصوصًا ما که طلبه هستیم از اینجور سوالها میاز این مدل سوال
تواند خلق کند، میگویند بگوییم نمیتر از خودش خلق کند؟ اگر تواند مثل خودش یا قویپرسند آیا خداوند میرویم میمی

تواند وجود داشته باشد. ما در فضای تر هم میگویند عجب، پس از خدا قویتواند خلق کند، میقدرت ندارد، اگر بگوییم می
تواند م مینیپرسند بیاییم این طالب را آزمایش کنیم ببیتر میای افراد دارند که مثاًل بعضی از افراد مسنطلبگی، چند سؤال کلیشه

دانم، گفت پس یا نه؟ من خودم جایی بودم، بنده خدایی آمد و گفت که مادر حضرت موسی اسمش چیست؟ من گفتم نمی
 انی. اینجور سؤاالت هم گهگاهی هست.است که این نکته را بدهنوز درست به آنجا نرسیده

خواهد معلولی را از خودش صادر کند، مثاًل یتوضیحی که شما درباره خلق ؟؟؟ دادید، مثاًل وقتی که علتی م سؤال:
خواهد کمال الف را بدهد، خب بر اساس این توضیح چه اشکالی دارد که خدا یک مخلوقی داشته باشد که کماِل الف و ب می

 و ج و... را داشته باشد و مخلوقی داشته باشد که فقط کمال الف را داشته باشد؟

 یعنی همزمان دو تا. استاد:

 واسطه...بله، بی سؤال:

رویم. گام جلو میبهطور گامبله، فرمایش شما درست است. ما هنوز به استدالل قاعده الواحد نرسیدیم. همین استاد:
اند؟! ما هنوز استدالل نکردیم، ان شاء الله استدالل در ادامه خواهد کار کردهمثاًل انگیزه طرح چه بوده؟ به لحاظ تاریخی چه

که معرفی کردیم، هنوز حتی معرفی قاعده الواحد را هم نکردیم که دو چهره دارد، یک اصل داریم، یک عد از اینبود؛ یعنی ما ب
رسیم که استدالل این ماجرا چیست که خداوند متعال همان مثالی را که آرام به اینجا میها را که توضیح دهیم آرامفرع داریم. این

دارد که هم الف رل بدون بقیه کماالت و هم ب را بدون بقیه کماالت در همان وهله عالی مطرح فرمودید، چه اشکالی حضرت
اول در عرض هم ایجاد کند، این چه اشکالی دارد؟! باید بینیم که نکته نظری که حکما در این بحث دارند، چه چیزی است. 

ل اینکه اگر ما اثبات کردیم که قاعده الواحد شود. چرا؟ به دلیکه مثاًل قدرت خدا را محدود کردید. این اشکال نمیولی این
صحیح است، معنایش این است که خالف قاعده الواحد، محال است. وقتی خالف قاعده الواحد محال بود، طبیعتًا قدرت 

ع به قاعده عنوان نکته دوم که راجها تا اینجا بهگیرد. ولی ما باید قاعده الواحد را اثبات کنیم. اینخداوند به محال تعلق نمی



626 
 

گویم، ماند که اآلن فهرستش را عرض کردیم. من خیلی خالصه اصل و فرع قاعده را میالواحد گفتیم، یک چند نکته باقی می
 هایش بماند.استداللش و بقیه بحث

 توضیح قاعده الواحد
ه واهم داد، اصل قاعدها را خیلی توضیح خگرفته من اینببینید اصل قاعده الواحد چیست؟ به دلیل مشکالتی که شکل

له را. علت از جهت مکند. دقت کنید این جالواحد این است که علت از جهتی که واحد است، جز معلول واحد صادر نمی
اهد داشت. واحده یا مثاًل بگویید که علت اگر بسیِط محض باشد و هیچ جهتی نداشته باشد اال همان جهت ذات، یک معلول خو

عد راجع خداوند بلیل مباحثی است که در ادامه خواهیم داشت. اجازه دهید من همان معنای عام را بگویم این تعبیر و تأویل به د
 بحث کنیم.

« الواحُد الیصدُر عنُه إال الواحد»زند. عبارت رسمی آن این است: علت از جهت واحده، جز معلول واحد از او سر نمی
حد است. این اصل قاعده واحد. اگر علت واحد است، معلول هم وا شود از او جز یک شیءیعنی یک شیء واحد صادر نمی

چیز هستند، باهم فرق ها یکنگویید این« زندمعلول واحد جز از علت واحد سر نمی»است. فرع قاعده برعکس آن است: 
زند؛ یعنی نمی لت واحد سرعکند. معلوِل واحد جز از ها باهم یکی هستند ولی محتوا فرق میدارند. درست است در ریشه

جا شده است. جا به جا شده است. بین علت و معلول جابه« الواحُد الیصُدُر إال عِن الواحد»گویند: طور میعبارت آن را این
گوییم الواحد الیصدر اال بار میشود. یکگوییم الواحد الیصدر عنه اال الواحد، یعنی واحد فقط از واحد صادر میبار مییک

بار از طرف آییم و یکبار از طرف علت به معلول میشود مگر از امر واحد. یکیعنی یک امر واحد صادر نمیعن الواحد؛ 
دهم و هم استداللی که برایش هست و آییم. حاال بازهم بعدًا توضیح خواهم داد. همین را بیشتر توضیح میمعلول به علت می

هایش روشن شود تا آن چگونگی فعل پروردگار برای ما بتواند نکتهطرح میهای دیگری که در اینجا هست، مموطن جریان و نکته
 شود.

 ان شاء الله موفق و مؤید باشید.

 والسالم علیکم و رحمة الله.

 اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
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 سی_و_یکم_#جلسه

 بسم الله الرحمن الرحیم

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

 مروری بر مباحث گذشته

های الهیات را به معنی االخص شروع کردیم. در مباحث اگر دوستان در خاطرشان باشد، ما در مسئله هشتم، بحث
لت عالهیات به معنی االخص، چند مطلب مطرح شده و باید بشود. مطلب نخست راجع به اثبات واجب الوجود تعالی بود. 

در جلسات  اًل گذشت. بعد از اثبات واجب الوجود، مطلب دوم، اثبات توحید بود و این بحث هم مطرح شدالعلل که مسائلش قب
ها را هم . که آنپیشین. البته باز به عنوان مطلب سومی که گذراندیم، چند شبهه رایج در مسائل الهیاتی، مورد توجه قرار گرفت

ها را و این« فاقنظریه تصادف و ات»، «خدا را چه کسی آفریده است؟»، «شود؟چرا خداوند دیده نمی»بحث کردیم. مثل اینکه: 
 بحث کردیم. 

بحث خیلی  مطلب چهارمی که مورد توجه قرار گرفته بود، صفات واجب الوجود بود. تقسیماتش و نحوه اثباتش را گفتیم.
ها مطرح علم و قدرت حق تعالی و این جدی عینیت صفات با ذات و با یگدیگر که خب بحث پر دامنه ای بود، مطرح شد. بحث

وضوع مشد. پنجمین مطلبی که مورد توجه قرار گفت، ذیل همین الهیات به معنی االخص، مسئله فعل حق تعالی بود. یعنی 
هایش خلقت. ذیل این مطلب پنجم، یعنی بحث فعل حق تعالی یا همان خلقت، چند تا نکته مورد توجه قرار گرفت که بعضی

خواهیم انشاالله امروز مورد توجه قرار دهیم. مثاًل چرایی خلقت یا همان چرایی فعل حق تعالی، هایش را میبعضیگفته شد، 
توانیم راجع به آن داشته باشیم. راجع به چرایی خلقت. هدف از خلقت این بحث شد در جلسات پیش که اصاًل دو رویکرد می
 ها را تا جاییکه ظرفیت مباحث ما بود، بحث کردیم. قتی برای خالق. اینچیست که یک وقتی برای مخلوق، مطرح است و یک و

ره ای نکته دوم، چگونگی فعل به خلقت بود که این را هم بحث کردیم که نظام خلقت به شکل هرمی است. براساس پا
شود که ده میاین نشان دا از قواعد فلسفی. مثل: قاعده الواحد، قاعده سنخیت و برخی از قواعدی مثل: استحاله طفره تجافی.

خواستیم ذیل اگر نظام هستی، از نقطه وحدت به کثرت مالحظه شود، به نحو هرمی مانند است. این هم نکته دومی بود که می
 مسئله خلقت مطرح شود. 

 ساختار نظام خلقت
شود اسمش یا می فصیل به آن دهیم و واردش شویم، بحث مراحل کلی خلقت هست.تخواهیم یک کم نکته سوم که می

فه وارد را گذاشت " ساختار نظام خلقت " غیر از حق سبحانه تعالی، این چینش موجودات هستی به چه شکل است؟ وقتی فالس
 ارند. یکی، مراحل یا عوالم جزئی و دومی، عوالم و مراحل کلی.شوند، دو عنوان داین بحث می
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ر آن نظام ویند که ما بی نهایت مراحل و مراتب داریم. یعنی اگبه لحاظ مراحل جزئی اگر لحاظ شود، از یک جهت می گ
نهایت خواهید تا بیتشکیک مراتب در نظر گرفته شود، یعنی همان شکل هرمی مانند، از این جهت مثل یک خطی که شما می

نهایت را دارد. یعنی ا بیسانتی متری است ولی قابلیت تقسیم ت 10تقسیمش بکنید، االن به نحو بالفعل، یک واحد به هم پیوسته 
ز یک اشان همینجوری هستند. مثاًل یک قطعه زمان، با این که اصاًل خاصیت وجودهای کشدار است. وجودهای کشدار، همه

نهایت را دارد. یک خط، یک اش مشخص است اما قابلیت تقسیم تا بیجهت، متناهی است و اینور و آنورش معلوم است، اندازه
 نهایت را دارد. اگر ما ... . حدود، یعنی حجم، با اینکه محود است، اما قابلیت انبساط تا بیسطح یا یک جسم م

نهایت است. اصاًل متناهی بودن عالم واقع، بی معناست. محدود بودن عالم واقع، بی نظام هستی از یک منظر، بی
نهایت ف ما از نهایت را قبول دارد. با این واقعیت بیبی معناست. یا کسی اصاًل واقعیت را قبول ندارد، اگر واقعیت را قبول دارد،

رسد به آنچه یک منظر گفتیم که در نظام تشکیکی، یک سقف و کفی دارد. از این منظر، محدود است. مثاًل کف نظام واقع می
تواند بشود و فقط میرسد به ماده نخستین. یعنی به وجودی که قابلیت صرف است. یعنی را که به تعبیر فیلسوفانه هست، می

شود عدم صرف و هیچی. این کف عالم و نظام واقع است. فقط می توند بپذیرد. دیگر پایین از آن دیگر معنا ندارد. چون می
ید مراقب سقف نظام عالم واقع هم حقیقی است که چون شدیدترین نوع اندماج کماالت هست، دیگرفوق او تصور ندارد. فقط با

بینید که سقف و کف دارد و از یک حالت مکانی پیدا نکند. یعنی سقف و کف عالم واقع، از یک جهت می باشیم که هردویشان
 بینید که بی نهایت است. از این جهت مراقب باشی.جهت هم می

نهایت است و از یک منظر، جهان واقع، توانید بگویید از یک منظر، جهان واقع، غیر متناهی و بیپس ببینید شما می
الوجود، اهی است. بین واجب الوجود و ماده اولی. هردو گزاره درست و صحیح است. حاال بحث ما ینجاس که بین واجب ومتن

ماند نهایت. مثل یک خطی میحق سبحانه تعالی، و بین هیوالی اولی، ما چند درجه وجودی، احصاء کنیم؟ از یک منظر، بی
نهایت تقسیم نهایت تقسیمش کنید. این بیتوانید تا بیماند که میه زمان مینهایت تقسیم بکنیم. مثل یک تککه بتوان تا بی

است،  شدن، معنایش تسلسل نیست، چون فضای بالفعلش معلوم است. از ماده اولی تا ... تمام شده است. ولی چون یک سره
شود یک مقدار ن باشد، فاصله دار میها را اگر یادتاکنیم. بحثوجود تکه تکه نیست. عالم واقع ...، ما احساس بریدگی می

 شود. باید توجه بکنید. ها و از ذهنیت کاسته میبحث

ت، یک چون ما اصالت وجود را قائلیم، عالم، ُپِر ُپر است. یعنی شکاف ندارد و فرجه وجودی نیست، تکه تکه نیس
ید، منتها وجود واحد، در نگاه حقیقت به هم پیوسته است. یکپارچه است، یک واحد است. یعنی یک وجود واحد دار

ا صدرالمتألهین حالت تشکیکی دارد. یعنی مثل خود انسان. چجوری یک مرحله قوی دارد و بعدش ضعیف، ضعیف، ضعیف ت
شود رسد به مرحله جسمانی. یک حقیقت است ولی دارای مراتب است. یعنی مراتبی هست که از نقطه بسیار شدید شروع میمی

 و تا نقطه ضعیف. 
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گفتیم، دوستان ذهنشان با حرکت در عالم واقع، این بحثی که االن مطرح هست و ان موقعی که مثاًل بحث تشکیک را می
شد. بحث حرکت نیست. تشکیک غیر از حرکت است. در حرکت، تشکیک هست. تشکیک یعنی "ذوالمراتب بودن"، درگیر می

قتن ت که هرجا تشکیک باشد، حرکت هم آنجا باشد. حرکت مستچند مرتبه ای بودن، شدید و ضعیف بودن. ولی اینطور نیس
ی ما مقوله تشکیک از لحاظ قوه بدون فعل است. ولی معنایش این نیست که هرجا تشکیک است، حرکت هم در آن باشد. یعن

االبد اینطور  شود. خیر، این، الیاگر گفتیم یک حقیقت َسَریانی که ضعیف، ضعیف، ضعیف ...، نه اینکه حاال دارد ضعیف می
پذیرد، فقط دامنه هستی که عالم ماده هست، تغییر و تحول است. این نظام و سیستم همینجور است. آنکه تغییر و تحول می

 پذیرد. می

توانید بگویید که: بله، این سقف و کف دارد ولی چون کنیم ف از یک منظر میحاال وقتی این شکل هرمی را توجه می
بینید که می گویند: " عوالم، غیر متناهی نهایت تقسیم کنید. از این منظر در کلمات فیلسوفان میتوانید بیپیوسته هست، شما می

کنید، یک جهان، یک جهان، یک جهان ها را که دارید طی میها غیر متناهی است"، یعنی مثاًل شما طبقات جهاناست، جهان
ی به نوع تقسیم نکه می گوییم تا برسیم، وقتی ما می گوییم..، ای باز بستگ..... تا برسید به جهانی که حضرت حق است. باز ای

توانید انقدر تقسیمات را ریز کنید که اصاًل یک تکه هم در نیاید و قابلیت کنیم. شما میما دارد و بستگی دارد که چگونه تقسیم می
کید میگیرد، دارم اینمیشکل  ماند، چون اینجا گهگاهی مشکالت زیادیآن را دارد. مثل یک خط می  کنم.ها را تأ

 بحث نفس و مراحل عالم
بینیم یک مرحله ای ما داریم که های معرفت نفس و نفس است[، میها بحثکنیم ]اینما وقتی در خودمان بررسی می 

ه اعراض متناسب با این های عالم ماده را دارد. یعنی ابعاد سه گانه دارد، قابلیت شدن دارد، مجموعاین مرحله کاماًل ویژگی
ی که در مرحله را دارد. رنگ و اندازه وشکل و هرچیزی که در این خصوص مطرح هست. مثاًل سنگینی، سبکی و انواع چیزهای

 این مرحله مورد توجه هست. این مرحه بدنی، جسمانی انسان است. یعنی این خودش یک جهان است در انسان. 

رسیم که در آنجا، صور خیالی وجود دارد. یم، آرام آرام به یک مرحله دیگری در انسان میکنتر میوقتی این مرحله را دقیق
های مرحله مادی ها و اجساد مثالی و خیالی هست. در آنجا بسیاری از ویژگیها و اشباح خیالی هست و بدنیعنی صورت

دی. اصاًل ویژگی عالم مثال که برزخ و نیمه تجر کنم به مرحله نیمه مادینیست ولی بسیاری هم هست. لذا از جهتی تعبیرش می
اند. منتها محسوس به حواس شان محسوسها همههم می گویند، چون صور و اشباح خیالی غیر مادی در آنجا وجود دارد. آن

در  ضحشپنجگانه باطنی. ما همینجور که االن حواس پنجگانه ظاهری داریم، حواس پنجگانه باطنی هم داریم. که نمونه وا
کنیم، واضح تر است از مقام خیال پردازی ما. که البته چند سطحی گیرد. در رویاها، این مسئله ای که عرض میرویاها انجام می

 است. 
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کند. ولی گاهی خیلی اش زندگی نمیبعضی اوقات، خیال پردازی ما خیلی سطحی است. یعنی در آن خیال پردازی
کند و گاهی آنچنان در خیال های مختلف هم فرق میکند. از منظر ساحتشود. در افراد هم فرق میعمیق و عمیق و عمیق می

شود. یعنی شفاف تر اش میؤیا و حتی زندگی مادیرو شفاف تر از شود که موجودات و اشباح خیالی، واضح تر خود غرق می
بوید و کند، میکند، مزه میشنود، لمس میبیند، میکند. یعنی میشود. در انجا همه حواس کار میاش میاز حواس ظاهری

یشه حله مادی در آنجا نیست. ما همهای مربعاد دارد و همه این چیزها را دارد. ولیکن بسیاری از ویژگیاها را دارد. و همه این
بینید که این حواس چندگانه ما، مشغول کار هست. یعنی قشنگ ها ورویاها میکنیم. در خوابها تجربه میاین را در خواب

گیرد، گیرد، خوردن انجام میگیرد، بوییدن انجام میگیرد. گاهی اوقات خیلی واضح تر شنیدن انجام میمسئله دیدن انجام می
های های خیلی سطحی تا خوابگیرد. و خود خواب هم باز مراحلی دارد؛ از خوابها انجام میگیرد. همه اینلمس انجام می

 خیلی عمیق. این فضاست. این را ما می گوییم مرحله درواقع، مثالی و خیالی وجود خودمان. 

ی درگیر لی است که آنجا ما با حقایق معناییک مرحله عمیق تر هم در ما هست و آن، مرحله معانی صرف یا مرحله عق
حاکم است. مثاًل برفرض مثال می  اهایی که ما داریم، به شکل معانی کلی، آنجهستیم. مثاًل برای مثال: مجموعه مطلوبیت

یت، رک هودگوییم: این جهان را خدایی هست. من به لحاظ تعیین موقعیت نظام هستی در این جایگاه قرار دارم که برای فضا 
های دانیم کجا هستیم. مجموعه این تالشمینشود که ما ها مهم است. یعنی مثالض بی هویتی آنوقت و آنجا محقق میاین

گیرد. مثاًل مفاهیم اخالقی دهد که ما در کجا هستیم و این توسط مرحله عقلی دارد انجام میکنیم، به ما نشان میفکری که می
 ها آنجا حاضرند. ارزش ها و ضددر آنجا حاضرند، ارزش

هاست. در ها، بدن ما حامل اینها و اینکنیم که بدن ما اصل است و حامل مراحل مثالی و دانشما اغلب فکر می
زنم که مثاًل بدن این حالیکه به نظر فیلسوفان، برعکس است. یعنی بدن ما آویزان به آن حقایق برتر است. من همیشه مثال می

ر مغز ما" از شهرستان تا اینجا کی آورده؟ یک سری مفاهیم کلی عقلی در مغز ما هست ]خود این کلمه "دکیلویی را  70آدم 
ر حالیکه تسامحی است[ که این معانی چکار کرده؟ این هیکل به این بزرگی را از کجا کشان کشان تا اینجا کشانده است. د

ما روحمان را حمل بکنیم از اینور تا آنور اتاق. بلکه روح ما، ما  ست کهتوانست در بسیاری از جاهای دیگر باشد. اینجور نیمی
کند تا آنور اتاق. چون روح چیست؟ مرحله عقلی انسان است که به ان می گویند: عالم معانی. اصاًل به عالم عقلی را حمل می

کند. ا هم او کنترل میر خیاالت ما کند. اصالً می گویند عالم معانی. آنجا حقایقی وجود دارد که کل زیرمجموعه را کنترل می
کند. چنانچه تمام چیزهایی هم را که در بدن ما هست، کند. مرحله تخیلی ما را هم آن تنظیم میهای ما را هم آن تنظیم میخواب

معانی  زنیم، هر سه مرحله مشغول کار است. یعنی مرحله عقلی و عالمشود. االن مثاًل ما داریم حرف میتوسط آن کنترل می
 خورد با الفاظ. های جزئی، پیوند میشود به یک سری صورتکند و تبدیل میکار می

های خیالی پیش از این به نحو قراردادی درست کردیم و در این نهاد ما ریخته شده. آن معانی خود الفاظ هم که صورت
های جسمی ما این را به شکل کند بعد سیستمر میشود و با الفاظ پیوند برقراهای جزئی میشود و تبدیل به صورتریخته می
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دهد. یعنی طبقات موجود در ما، این شکلی است. فیلسوفان می گویند از باب تطابق، حاال مبانی تطابق این عالم مادی بروز می
ه این دسته بندی خواهیم استفاده کنیم کها خودش باید بحث شود. ولی از باب اینکه ما االن این مقدار میو آدم چیست؟ این

کالنی را که فیلسوفان راجع به عوالم کردند، یک مقداری شناخته بشود. از باب تطابق عالم و آدم، نظام هستی هم همینجوری 
هست. نظام خلقت. یعنی باری تعالی را اگر به عنوان خالق هستی در نظر نگیرید، وقتی شما طبقات هستی را، کالن طبقات را، 

 بینید یک مرحله عقلی وجود دارد که به آن، عالم عقل می گویند.دهید، میکالن عوالم را مورد توجه قرار می ها را،کالن جهان

. آن را که پشت پس بنابراین خداوند متعال یا عالم اله. عالم اله یعنی همه چیزی که مربوط به حق سبحانه و تعالی است 
اش همین است که نه ویژگی اجسام را دارد یژگیوعالم معانی. عالم معانی،  رسیم به عالم عقول، عالم ارواح،سر بگذارید، می

ست، بعدًا نه ویژگی اشباح و صور مثالی برزخی را ندارد و حتی اندازه هم در آن نیست. مثاًل درخت، در درخت، اندازه نی
اصل محتوای انسان، یک شود؛ در مراحل دیگر. در اصل محتوای درخت، یک معنی کلی است. هایش مشخص میاندازه

آید در مرحله مادی، مثاًل دست و پا نداشته ها یک حقیقت کلی است. لذا فرض کنید وقتی میمحتوای کلی است. همه این
 هایش مختلف باشد، خب باشد.هایش مختلف باشد، رنگگویید انسان؟ بهش می گویید انسان. یا مثاًل اندازهباشد. به او نمی

بحث ارواح  د دارد که به آن می گویید انسان یا فالن حیوان یا انشاالله عرض خواهیم کرد که یواش یواشیک حقیقت کلی وجو
 دهم. و ُمُثل افالطون را توضیح می

اد تجردی. مثل پس بنابراین یک عالم عقل ما در نظام هستی داریم، پایین تر از آن، عالم مثال؛ عالم اشباح تجردی، اجس
گردم دوباره راجع ه ما داریم. یک همچین چیزی ما داریم و پایین تر از آن چی؟ عالم ماده است. من برمیهمان مرحله خیالی ک

 ها بحث خواهم کرد تک تک.به عالم عقل و مثال و ماده و این

ه که گفت شود، یک نکته ایهای سه گانه ای که برای عوالم، برشمرده میبگذارید حاال چند نکته بگویم. در این الیه
ها ترّتب طولی دارند. یعنی عالم ماده به لحاظ وجودی، متوقع بر عالم مثال است. به بیان دیگر، عالم عقل، علت شود، اینمی

شود. نه در یعالم مثال است. عالم مثال، علت عالم ماده هست. قباًل عرض کردم. نظام علی و معلولی به شکل طبقاتی تبیین م
گردیم. در حالیکه این سبکی شما ها، دنبال آغاز هستی به معنای باری تعالی میهستی و در رأس آنبستر زمان به دنبال پیشینه 

 توانید بروید. نمی

های مباحث کیهان شناسی مطرح شده. مثاًل فرض کنید رسیدیم به انفجار بزرگ. خب چه مثاًل برفرض این همه تالش
خواهیم انباشته و انواع سؤاالت، آنجا مطرح است. یعنی سابقه او را ما میاتفاقی افتاده؟ چون در انفجار بزرگ، یک ماده ای 

کند و از این سمت، شما همینطور جلو برو و از نظر بحث کنیم که چیست. یعنی این خیلی مشکالت الهیاتی ما را حل نمی
پراکنده ای حالت انقباض پیدا ِحکمی اینطوری نگاه بکنی، اصاًل ته ندارد. همینجور هست. چه بسا فرض کن که یک اجزای 
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کردند که بعد، این انفجار بزرگ صورت گرفته است. باز آن حالت بازشده به یک جای بسته شده برسد. همینطوری ادامه دارد و 
 توانیم ... . ما به لحاظ زمان نمی

وقتی مثاًل می گوییم علت  قات هستی، مراتب هستی است. لذا ماکنیم، نگاه طبنگاهی که در فضای الهیاتی، ما پیدا می
یث معراجی را عالم مادی چیست، باید برویم الیه قبل این عالم را بررسی کنیم. حاال بحث جالبی عرض کرده باشم. مثاًل احاد

جا در اگر نگاه بکنید، که حضرت رسول به معراج رفته، در آنجا خب حضرت رسول، در زمان خودش به معراج رفته. ولی آن
این اصاًل بحث «. یا علی، اولین چیزی که خلق شده مثاًل من بودم»فرماید: که مثاًل خطاب به امیرالمؤمنین میروایات دارد 

های توانید پیشینهزمانی نیست که اولین چیز به معنای مثاًل بدع زمانی نیست. وقتی شما از عالم ماده خارج شدید، آنجاها می
رسید به فرض کنید به چه شکل هست. آنجا به شکل طبقات و مراتب است تا می های هستیهستی را مالحظه کنید که پیشینه

 کل ترّتب طولی، درواقع نسبت به هم ترّتب دارند. شها، این عوالم به خواهید برسید. پس اینعالم اله می

 تطابق سه عالم
کدیگر است. ، تطابق سه عالم با ییک نکته دیگری که باید اینجا باید به آن توجه بشود و در خیلی از جاها مفید است

های عالم یژگییعنی چه؟ یعنی عالم عقل، تنزل یافته عالم اله است. این خیلی معنا درش نهفته است. یعنی شما اگر بخواهید و
ت توانید با مطالعه عالم عقل بفهمید. عالم عقل، مشابه عالم اله است. یعنی آیت اوست. مظهر اوست. مرآاله را بفهمید، می

دهد. عالم عقل، متطابق با عالم اله شان میهای مؤثر خودش را ندهد. اساسًا هر اثری، ویژگیهای او را نشان میاوست. ویژگی
 است. 

یست. آید در عالم مثال، عالم مثال، تنزل یافته عالم اله است. پس تطابق دارد با عالم اله. یعنی بریده نهمینطور، وقتی می
ها همه باهمدیگر شود، اینکنیم. از آن معانی عقلی گرفته تا این الفاظی که االن دارد عرضه میما االن می مثل همین صحبتی که

رسید. روید تا به معانیش میها میشوید، از ظاهر این صحبتهای من روبرو میارتباط طولی دارند. ولذا شما وقتی با صحبت
شود، شما ها میون من هست، به شکل معانی آرام آرام تبدیل به این صوت و اینیعنی اگر اینجور نبود که آن حقایقی که در در

سماِن افکنده توانستید از این صوت بیایید باال و به آن معانی برسید. این صوت من مثل یک حبل آویخته است. مثل یک رینمی
ه در فضای دینی وجود دارد، که مثاًل قرآن حبل الله آید باال. فلذا آن تعبیراتی کگیرد و میاست. این ریسمان افکنده را آدم می

یست؟ یعنی است. حبل، منقطع و بریده نیست. مثل یک سنگی نیست که پرتابش کنند، به باال وصل است. این اتصاِل به باال چ
های مراحل یژگیتواند آرام آرام وحکایت. این حکایت از آن باال دارد. فرض کنید این اگر دست کسی است، آن را بگیرد، می

 باال را شناسایی کند و دست پیدا بکند به آن باال. خب. 

شود ولی باالخره از رسیم به عالم ماده. عالم ماده تنزل عالم مثال است. بله، خیلی از آن حقیقت محض دور میتا می
 یه تطابق دارند تا باال.ینجور الیه الیه الها باهمدیگر است. همآنجاست. وقتی باالخره از آنجا هست، تطابق الیه
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 السالم(مراحل عالم در بیان امام صادق )علیه
اند. اند. یعنی آیت عالم مثالها همه آیت اللهها مثاًل از منظر اولیای الهی، اینولذا تمام موجوداِت حتی در عالم ماده، این 

متعال،  ت که بیانشان اینطور هست که خداونددر یک روایت البته سندش خیلی قوی نیست. که در فرمایش امام صادق )ع( هس
ه بر عالم مثال کعالم ناسوت )عالم ماده( را خلق کرده. اگر اشتباه نکنم: دلیاًل علی ملکوته. ملکوت، یکی از اصطالحاتی است 

چرا جبروت  شود. بعد عالم ملکوت را خلق کرد تا اینکه دلیلی بر عالم جبروت باشد. جبروت همان عالم عقل است.اطالق می
های خوبی در آنجا و در این رابطه هست. و عالم جبروت، دلیلی است بر عالم الهوت. یعنی الهوت، گویند هم درواقع بحثمی

 شود. یجبروت، ملکوت، ناسوت. این اصطالحات هم کاربرد زیادی دارد. گاهی اوقات در فضاهای ادبی هم از آن استفاده م

کند. همینطور تا باال. حاال شما توجه بفرمایید که هر چه ت، هر یکی بر دیگری داللت میها چون الیه به الیه هساین
شود. لذا اگر کسی دارای کشف شود، داللت، ضعیف تر میشود و هرچه نزدیک تر میشود، داللت، ضعیف تر میدورتر می

بیند. یعنی یمنحو بسیار واضح، حقایق الوهی را مثالی باشد، یا یک کسی دارای کشف عقلی باشد و به آن مرحله عقل برسد، به 
های حصولی گفتند خیلی بحثتواند مشاهده کند. یعنی دلیلی که میها را خیلی خوب میآن وحدت و آن هیمنه و آن قدرت. آن

رنگ و بوی الهی، بسیار  خواستند مستقیمًا عوالمی را تجربه کنند که آنجاها میها به دلیل این بود که آنباید بیفتد در مسیر، این
شوند، چون کثرتش خیلی شبیه به شدید است. در عالم مثال، به آن حد نیست. یعنی خیلی از کسانی که وارد عالم مثال می

 اینجاست، 

ها شاید هدایت شود[ خیلی از افرادی که به عالم مثال راه دارند، بسیاری از آنلذا ]حاال این بحث داخل پرانتزی دارد می
توانند کارهایی را انجام دهند. و چون ها بازی بکند و خیلی میفته هم نباشند. یعنی یواش یواش شیطان هم ممکن است با آنیا

گذریم، کثرت ضعیف نور وحدت، آنچانکه باید غالب باشد، غالب نیست. اگر کسی از این عوالم بگذرد، هرچه از این عوالم می
بیکران را انسان، آنجا  تلؤلؤهای نور وحدت بسیار...، آن احساِس هیمنه داری، یک قدرتشود. آنجا، تر و وحدت، شدیدتر می

 کند. بله، گرجه در عوالم پایین هم هست. ولی آنجا واضح تر و شفاف تر هست. پس یکی از نکات، تطابق است. می

 پذیری حقایق عوالم دیگربیان
دانم این بحث را من یک چیزی اینجا یادداشت کردم که گرچه این هم داخل پرانتزی است، ولی خیلی مهم است. نمی

ر در مباحث عرفانی دوستان دیدند یا نه. مسئله بیان پذیری حقایق آن سویی. که بسیاری معتقدند بیان پذیر نیست. مثاًل این بیشت
توانند بیان بکنند. برای ها اصاًل نمیاهل کشف بودند و به آن مقامات باال رسیدند، آن مطرح است که معتقدند کسانی را که مثالً 

یزی شده. شما چه؟ برای اینکه مجموعه الفاظ و لغاتی که ساخته شده، در عالم وضع و قرارداد، برای موجودات عالم ماده پی ر
ها قرار داده شده و وضع شده. یعنی سیستم فاظ که بر همینه الفاظی؟! این الخواهی از ماورای عالم ماده گزارش کنی با چمی

 ک بکند. این یک بحث مهمی است. دهد که آن معنا را طرف دراجتماعی لغت، اجازه نمی
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اید بروید ببینید ها را گزارش بکند. یا بتواند آنها بیان پذیر نیستند و اصاًل کسی نمیعده زیادی طرفدار آن شدند که این
ن ایده ده زیادی معتقد هستند که بیان پذیر هست، گرچه سخت است. ولی بیان پذیر است. خب شواهد فراوانی اییا هیچ. ع

کشاندند ت هم افراد را میدوم دارد. اصاٌل انبیاء برای همین آمدند. تمام عرفا که آمدند و زبان باز کردند و حرف زدند، خیلی از اوقا
 ی عملی هست که نظر دوم درست است. ها شواهد، تأییدهاطرف خودشان، این

های هستی شناسِی این نظریه، نظریه دوم، همین تطابق عوالم است. یعنی اینجور نیست که عالم ترین پایهیکی از مهم
ت غات بر همه موجوداماده کاماًل بریده باشد از عوالم مثالی و عقلی و الهی. از همانجا تنزل کرده و آمده اینجا. اگر الفاظ و ل

تواند بفهمد. اینجور نیست که آدم کاماًل هایی را آدم میوضع شده، این موجودات، نازله همان موجودات است. یعنی یک ارتباط
گردد. بحثی های دیگر هم دارد. میدانید که این بحثی االن عرض کردیم، به مسئله تبیین متن هم بر میبیگانه باشد. خب بحث

گردد. ما مثاًل چگونه ها هم بر میهای خودمون در اصول فقه مطرح هست، به آنیا در بحث ها مطرح هستکه در هرمنوتیک
ها هم تواند حاکی از آن معانی باشد؟ در این بحثتوانیم یک متن را مورد پژوهش قرار دهیم و بررسی بکنیم؟ آیا این متن میمی

 تواند باشد. آن مباحث هم می آنچه را االن بحث کردیم، به عنوان یک پایه هستی شناسی برای

ها یک گردیم دوباره راجع به تک تک اینها دادیم. حاال برمیما یک تصویر کلی ای از مسئله کالن عوالم و کالن جهان
ها فی الجمله نهایشان ذکر کردند، آکنیم تا آنچه را آقایان حکمای ما دست کم در کتابهای بیشتری را مطرح میمقدار بحث

 ها داشته باشیم. ک نگاهی، نیم نگاهی به آنیها حاصل شود. یعنی ما ختی به آنیک شنا

 عالم عقل
اش را تازه عرض کردیم به چه شکل شویم، خب من عالم عقل را که ویژگیما بعد از عالم اله، وارد عالم عقل که می

ک هرم یگونگی فعل باری تعالی که به شکل هست. در آنجا براساس قاعده الواحد که قباًل هم توضیح دادیم در آن چینش چ
قل اولین نقطه تماِس ]این را به حالت مکانی فقط نگیریم[ خلقت با حضرت حق، یک ع»هست، فیلسوفان می گویند که: 

یه ، یک معنای کلی است. این معنا خیلی کلی است. به طوریکه دیگر معانی را در شکم خودش قورت داده است. بق«است
 ت دینی، مثاًل، او هستند. این را می گویند عقل اول. خیلی حرف راجع به آن زدند. حتی به لحاظ برخی از تطبیقا مندرج در خود

خب من این نکته را هم اینجا عرض بکنم که اصاًل عالم عقل، عالم فرشتگان است. عالم مالئکه است. البته عالم مالئکه 
خواهند ارتباط برقرار بکنند با مالئکه، میدانید که اصاًل مقوله وحی با َمَلک که میمنحصر به اینجا نیست. مثاًل تمام انبیاء وقتی 

ها، ارتباطاتی با عوالم دیگر پیدا هایی، برخی از انسانگره خورده است. حاال از بحث دور نشویم. گاهی از اوقات انسان ارتباط
 در وحی باید واسطه ای به عنوان َمَلک باشد. یعنی یک فرشته ای گویند. حتماً ها را وحی نمیکنند اما آن ارتباطات و دریافتمی
کند. برخالف مثاًل فرض کنید که بین امام و نبی کند، حتی گاهی از اوقات به شکل لفظ القا میآید، مفاهیمی را القا میمی

. خیلی بحث مهمی است در روایات بیند ولی امام نهچیست؟ کافیست در روایات ما ببینید. فرقش این است که نبی، ملک را می
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ما هست. و گاهی اوقات ممکن است امام اصاًل مستقیمًا یک مفهومی را از خداوند متعال بگیرد. یک معنا، یک حقیقتی، یک 
گویند. حتمًا در وحی، چه چیزی واسطه هست؟ مسئله َمَلک، واسطه هست. این ها را وحی نمیدریافتی از آنجا بگیرد. ولی این

ها جبرئیل را همین عقل اول تطبیق ها مطرح است. مثاًل بعضیخورد با عالم عقل. مثاًل راجع به جبرئیل، این بحثک گره میَملَ 
ها پیدا بکنند که این مباحث مطرح خواهم یک اشرافی دوستان به این بحثهای پیرامونی است که میها بحثکنند. حاال اینمی

 است. خب، 

 عقول طولی و عرضی
ست، یک براساس قاعده الواحد، ما یک، در عالم عقل، آن موجودی که از یک منظر در ارتباط مستقیم با حق تعالی ه

شود. خب ما هم که از عالم عقل عقل بسیار وسیعی هست. که به آن می گوییم عقل اول. بعدًا این عقل، امتداد و شعبه شعبه می
کند. اینجا ما با دو دسته عقول یا شما می گویید معانی یا بگویید ارواح، ی را طی میافتیم در عالم مثال که. یک مراتبیکهو نمی
هایشان من می گویم. برای خواهید بگویید یا موجودات آن عالم. با دو دسته از آن موجودات، ما روبرو هستیم. با اسمهرچه می

ی گویند "عقول د. یک دسته از این موجودات عالم عقل را ماینکه عرض کردم این آشنایی به لحاظ ادبیات و واژگانی، برقرار شو
گوید که: انوار قاهره طولی. که حاال اصطالح ایشان در جای خاصی باید بررسی شود. وقتی طولی". یا شیخ اشراق اینطور می

 اند، ها چطوریمی گویند طولی یعنی حالت علی و معلولی با همدیگر دارند. راجع به اینکه این

های ده گانه. معتقد مّشاء یک نظر دارد، معتقد به عقول عشره است. احتمال زیاد این لفظ را شنیدید. یعنی عقلحکمت 
رسد به عقل ا میاست مّشاء که در عالم عقل، ده تا عقل به شکل طبقه ای وجود دارد. یعنی عقل اول، عقل دوم، عقل سوم، .... ت

جودات م در نگاه حکمای مشاء، عالم مثال مطرح نبود. آن عقل دهم، تمام مودهم. که عقل دهم، یادتان هست که عرض کرد
ثرت عالم ماده کعالم ماده تحت کنترل او هستند. لذا به آن می گویند عقل فعال. زیرا خیلی کارش زیاد است و مستقیمًا با آن 

شود و شاید نیازی به ورود نباشد. نکته می های ما مفصلدر ارتباط است. حاال چرا این، معتقد به ده عقل بودند؟ یک کم بحث
ها را به ده عقل خواستند پیاده بکنند، اینای که وجود دارد، بحث افالک نه گانه بوده است. آن افالک نه گانه و سیستمی که می

 کشاند. 

ایشان وارد بود و  شود تعداد این عقول طولی را مشخص کرد و انصافًا هم ایرادهایشیخ اشراق که آمد، گفت اصاًل نمی
آورد ولی در برخی از جاها، دو سه جا قشنگ نشان های مّشاء را میبعد هم صدرا هم همین روند را گرچه خیلی از اوقات، حرف

داند. حاال روند، ده تا نمیداند. یعنی موجودات عقلی در عالم عقل را به نحو طولی که پیش میها را ده تا نمیداده است که عقل
شود شناسایی کرد. خب، پس یک ها هست، نمیها هست، دویستدانیم. بیستشراق تصریح کرده که ما تعدادش را نمیشیخ ا

ها، یک بحث دیگری مطرح شد به نام عقول عرضی که سری عقول طولی ما داریم که حالت علی و معلولی دارند. افزون بر این
 ر ندارند. از اسمش پیداست یعنی حالت علی و معلولی با همدیگ
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باب انواع عقول عرضی همان هست که در سنت قدیم فلسفی، به عنوان ارباب انواع مطرح است. یعنی ُمُثل افالطونی. ار
خواهم این دستگاه در ذهن دوستان درواقع شکل بگیرد. غیر یا چندین اسم دیگری که وجود دارد، در همین عالم عقل است. می

ارند، ما به جایی دطرح کردند یا ده تا نه، بیش از این، یعنی یک سری عقول علی معلولی که قرار از آن عقول ده گانه ای را که م
ها، حقایق تجردی محض که حتی صورت ندارند و شکل ندارند و اندازه ندارند( ... رسیم که عقول )موجودات معنایی، روحمی

کنند، که حاال می دانید که این دیدگاه را افالطون یمکه مطرح  رسیم. عقول عرضی چه هستند؟ تبیینی را. به یک عقول حقیقی می
ست، نمونه ایست قبول داشت فلذا معروف شده بود به ُمُثل. ُمُثل، جمع مثال است. مثال یعنی نمونه. آن مثال در آنجا موجود ا

یخ اشراق عالم شست. مثاًل بعدًا که از موجودی که در آن پایین است و این پایینی هم مثالی است از موجودی است که در باال ه
شود: ُمُثل. ینی چندتا نمونه ما داریم. یک نمونه عالم عقلی، یک نمونه عالم مثالی، مثال را هم کشف کرد، جمع عالم مثال می

 ت. رای همین هسبشان مثال همدیگر هستند. علت این که من می گویم مثال و ُمُثل، ها همهیک نمونه عالم مادی. لذا این

هایی که رابطه علی معلولی نسبت به همدیگر ندارند( چجوری هست؟ تبیینشان این است حاال این عقول عرضی )عقل
ها حاال با افالطون خوب ها را افالطون قبول داشت فلذا معروف به اسم ایشان شده، "مُثُل افالطونی". بعضیکه عرض کردم، این

اشته، برای دنیستند. نه، مال ایشون هست. ایشان کشف کرده و بیشتر روی آن اصرار  نیستند، یا مثاًل با چیزهای قدیمی خوب
ها خیلی چیز هست، مثاًل با "ُمُثل افالطونی"، انگار با ایشان هست. بعد مثاًل در برخی از فضاهایی که مثاًل بحث حدیثی و این
ردم که کات ما اینجور چیزها هست ها. ببینید عرض یک کلمه ناهنجار روبرو شدند، یا عجیب و غریب. در صورتیکه در روای

 افالطون این را قبول داشت. ارسطو که آمد، این را رد کرد و این را قبول نکرد. 

گردد به روش فلسفی. روش فلسفی ارسطو، بیشترین نکته ای که وجود دارد در این قبول و رد، به تعبیر فیلسوفان، بر می
ه تبع ارسطو بافالطون، استداللی ـ کشفی بوده. ارسطو رد کرده، مّشائیان اسالمی که آمدند،  استداللی بود. ولی روش فلسفی

مد و این مسئله رد کردند. ابن سینا، دیگران، دیگران رد کردند تا رسید به شیخ اشراق. شیخ اشراق که فیلسوف قرن ششم هست، آ
گوید من مکرر مشاهده کردم حقایق را و با روش بحثی ودش میرا مطرح کرد که آنچه را که افالطون گفته، درست بوده. به خ

 کند که اثبات بکند. ایشان ُمُثل افالطونی را مجددًا پذیرفته و در دستگاه فلسفی خودش آورده. هم تالش می

دقیقًا این بعد از ایشان، باز عده ای رد کردند، عده ای قبول کردند تا ی رسیم به مالصدرا. مالصدرا، صدرالمتألهین، هم 
کند. بحث پذیرد و مطرح میکند، گرچه یک مقدار تفاوت در تقریر با شیخ اشراق دارد ولی این بحث را میدیدگاه را قبول می

چیست؟ بحث این است که هر نوع مادی ای که در عالم مادون یعنی عالم مادی وجود دارد، دارای یک َرّب ویژه در عالم عقل 
موجود عقالنی که تناسب حداکثری با این موجود دارد و تمام وضعیت این موجود، تحت کنترل او است. رّب ویژه یعنی یک 

گیرد. لذا کلمه رب برای همین است. یعنی برفرض مثال: رب النوع آب، رب النوع هوا، رب النوع آتش یا رب النوع صورت می
بحث رب النوع انسان مطرح است. که رب النوع انسان چیست؟  فالن گیاه، رب النوع فالن حیوان. تا برسد به رب انسان. که اصالً 

اند؛ علی و معلولی نیستند. ها عقول عرضیرسید که اینکنید، به جایی مییعنی وقتی شما در عالم عقل، مسائل را بررسی می
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باعث بسط عرضی  کردیم، آن عقول طولیگذرد، اگر توجه بکنید با آن هرمی که مطرح میهای علی و معلولی میآن بخش
رسد که ما با این عقول کند. تا یک جایی میشود. درست است که اول، عقل اول است ولی ِهی گسترش عرضی پیدا میمی

 عرضی روبرو هستیم. 

 استاد، این طبقات طولی هم، عقول عرضی دارند؟ سؤال: 

رسد که باید باشد. حاال این عقول یکنند. ولی به نظر ماین بحث خیلی خوبی هست که معمواًل مطرح نمیاستاد: 
کنید، این عقول عرضی شدت و ضعف دارند ولی علت و معلول نیستند. مثاًل رب النوع انسان عرضی را وقتی شما بررسی می

 بسیار قوی تر از رب النوع مثاًل یک گیاه است. ولیکن علت و معلول یکدیگر نیستند.

های او به دست درواقع آن یجاد مراحل مادی و هم کنترل تمام وضعیترب چیست؟ رب، آن هست که اموِر هم اصل ا 
ها را که شما در نظر بگیرید، باز خود حقیقت قرار دارد. مثاًل االن ما چرا می گوییم خداوند رب العالمین است؟ مثاًل این رب

 این "رب االرباب". حاال من عرض کردم قباًل.ول باالتر، باالتر، باالتر تا برسد در نهایت به چه؟ ها یک رب دارند. همان عقاین
کنم که می ها را نگاه میهای یونانیگیرد، در فضاهای غیر آشنا به مباحث. مثاًل گاهی بحثهای که معمواًل صورت میبحث

وفان ما ی فیلسدانند جریان چیست. یعنها شرک آلود است. اصاًل نمیگویند: رب، خدای آب. خدای فالن. بعد می گویند این
ها را دلیل بر شرک نگرفتند. اصاًل بحث شرک نبود در آنجا. حتی در روایات ها، اینها را کردند. هیچ کدام از اینهم این بحث

بقات هست. طما اگر سرچ بکنید، بحث رب االرباب یعنی ارباب داریم ما. ارباب و بعد رب االرباب. یعنی نظام هستی به شکل 
ستی هی رب موجود مادون است. هر موجود مافوقی، رب موجود مادون است. این سبکی درواقع نظام قطعًا هر موجود مافوق

های زیادی هست که چرا ارباب اجناس شود. خب اگر اینجوری است، ما یک درواقع ارباب انواع داریم. حاال بحثپیاده می
 مفصل تر باید مطرح شود.  هاینگفتند، چرا ارباب اعراض نگفتند، چرا فقط انواع؟. حاال در بحث

تواند بگوید مثاًل این تعداد، حاال اگر قابل شمارش ها را هم داشته باشد، میاگر کسی عالم عقل برود، البته قدرت و این
خورد و انقراض آنجا نیست و متغیر هستند و ثابت نیستند. بله یک تراتیبی بینشان حاکم است که باشد. یعنی آنجا دست نمی

گیرد. این خاصیت عالم ماده است. آنجا هر نوعی یک ربی دارد. در عالم ماده به شکل انقراض و پدیدارشدن شکل می بروزشان
ها. باالخره یتیعنی یک موجود عقلی کاماًل متناسب. اصاًل فضاهایی را که ما در روند علیت گفتیم، همین اقتضا را دارد. سنخ

رسد که همه یمهمینجور برو باال، برو باال، برو باال. بله در نهایت به یک جایی  علت من، غیر از علت یک گیاه باید باشد.
 شود که آن یک داستان جداگانه دارد که مسئله توحید است ولی در زیرمجموعه، این سبکی است. ها به او منتهی میویژگی

. موجودات عقلی 1ل دو سری موجود اند: ما بعد از خداوند سبحان، عالم عقل را وقتی با آن روبرو هستیم، در عالم عق
. موجودات عقلی عرضی. که این موجودات عقلی و عرضی را می گویند ارباب انواع. یعنی رّب النوع. یا مثاًل 2طبقاتی طولی 

یات ها، حتی در آمی گویند ارباب اصنام. اصنام یعنی صنم. صنم یعنی نمونه مادی، بت. مثاًل میدانید که بت پرست ها و این
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گفتند این یک تنزل یک حقیقت برتر است. بینیم، میگفتند ما این سنگ را میقران هم آمده، بت پرست های بسیار فاخر، نمی
و این، نمونه آن هست. حاال ایرادهای ان تفکر چیست، همین به لحاظ فلسفی قابل پیگیری است. هم از لحاظ دینی قابل پیگیری 

های همین خودمان، در مباحث دیگر هم همین یگر این فضا نبود و واقعًا همین بود. ما در بحثها داست، گرچه در میان توده
 افتد. لذا دائمًا باید این را هشدار بدهیم و حواسمان باشد. اتفاق می

ظب خواهیم، باید مواا شفاعت میکنیم، از انهها را بر فرض مثال بهشان توسل میاگر ما راجع به ائمه معصومین، این
ها درواقع چون ربانی هستند و ارتباط با خداوند حق سبحانه تعالی، در نقطه باشیم. اصل مسئله چیست؟ توحید است. و این

آید در کر میاوج قرار دارد، از باب اینکه، حاال برفرض من آیه عظمای خدا هستم، آیت است. از این باب. ولی وقتی همین تف
کند. خب این کاماًل نادرست است. مثاًل بسیاری ممکن است گمان گاهی استقالل پیدا مییک فضای بسیار عمومی و ساده، گه

ت مثاًل. یک کنند که دم و دستگاه برخی از ائمه معصومین که خیلی بهشان عالقمند است، این با دم و دستگاه خدا متفاوت اس
زنم ولی زیاد ها را نمیی است. حاال من برخی از مثالدستگاه دیگری این دارد، یک دستگاه دیگر این دارد مثاًل و به این سبک

 گردیم به این بحث. ها نادرست است. حاال براست از اینجور تأمالت و تفکرها. خب این

 پس ما مسئله موجودات عقلی طولی، عرضی. این موجدات عقلی عرضی به حدی کثرت دارند که دیگر نزدیک هستند
گویند. آورد میان عقول عرضی که به آن ُمُثل مید. یعنی این تنزل مراتب هستی، خیلی شباهت میبه اینکه مسئله عالم مثال رخ ده

گویند، ارباب انواع به آن می گویند، ارباب اصنام ُمُثل نوری به آن می گویند، ُمُثل افالطونی به آن می گویند، ُمُثل عقلی به آن می
بارت است از تمرکز نیروهای ماورائی می گویند. این تعبیرها هست. طلسم ع دانم اصحاب طلسمات به آنبه آن می گویند، نمی

مین را استفاده کند. حاال هروی یک نقطه در عالم طبیعت. یعنی مثاًل آنجا را گره می زند یا یک وضعیت خاص در آنجا ایجاد می
های آن ی موجودات پایین دست، طلسمشان هستند. یعنکردند برای این ارباب انواع نسبت به آن انواعی که زیرمجموعه

ستیم عرض های عالم عقل که به اجمال خواشود درواقع ویژگیشود. این میموجودات باالدست هستند. این نحوی قرار داده می
 بکنیم. 

 قاعده امکان اشرف
اعده "امکان اشرف" کند برای اینکه ارباب انواع درست است. ایشان از قمن یک اشاره ای به مثالی که شیخ اشراق می

درا صکند. یعنی اگر ما یک موجود نازل تر قطعًا داشتیم، قطعًا موجود برتر متناسب با او موجود است. این در دستگاه استفاده می
شود یکدفعه یک حلقه از عالم نباشد، بعد برسیم به حلقه بعدی شود، چون طفره و تجافی که غلط است. نمیقشنگ معنا می

آید. همینجور تا مقاطع پایین. که می گویند قاعده امکان اشرف. یعنی تا موجود شریف نیاید، موجود پایین تر نمی که. این است
رسد های دیگر داشته باشد. تا که میاگر ما یک نوع مادی ای در اینجا داریم، این قطعًا باید یک نوع متناسب با خودش در الیه

 قل. عصطالح که بیشتر چشم فیلسوفان را گرفته، همین نکته هست. خب، این عالم به وحدت. چند اصطالح مطرح است. یک ا
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 عالم مثال
ثار فلسفی، آحاال عالم مثال. عالم مثال را چنانچه عرض کردم، در میان فیلسوفان مشائی مطرح نبود و اگر دوستان با 

در آثار فلسفی باقی  لسوفان مشائی به عالم مثال، تاکنونبیشتر سر و کار دارند، باید به این نکته توجه کنند. تبعات عدم توجه فی
بینید باید حواستان باشد. این یا عبارِت اگر مشائی باشد، با غفلت از عالم مثال ها را میمانده است. یعنی همیشه شما عبارت

شان باشد یا شنیده باشند، جوهر که ک نمونه بگویم: اگر دوستان آشنا باشند یا رشتهیکند. مثاًل من دارد این مباحث را مطرح می
نوع دارد: عقل، نفس، ماده، صورت جسمیه، جسم. اصاًل خبری از  5کنند؟ یکی از مقوالت است، انواعش را چند تا ذکر می

دهند که اگر ما مرحله مثالی را اثبات موجود مثالی نیست، خبری از جوهر مثالی اصاًل نیست. در حالیکه نهایت توضیح می
ها را باید مواظب باشیم. یا خواهم بگویم این، شما جوهر مثالی را اضافه بکنید که یک نوع دیگر از جوهر است. یعنی میبکنیم

 از یک جهت تأسف دارد. 

ها دست بخورد و تکمیل شود در همه خب بعد از اینکه باالخره پذیرفته شد این معنا در میان فیلسوفان، باید این بحث
 گذارد باید تأثیر بگذارد. حاال بازهم راجع به عالم مثال، ما هنوز ابهامات فراوانی داریم. مثالً که تأثیر میجای مباحث، جایی 

کند که بنشیند و بحث را هایی که در ارتباط با عالم مثال، ذهنم را درگیر کرده بود، گاهی اوقات آدم فرصت نمییکی از بحث
بیند، وقوع یا عدم وقوع تغییر در آن عالم است. خیلی تبعات دارد. هم به لحاظ ِهی میجمع و جور بکند، ولی حاال این ال به ال 

 های دیگر. مباحث دین پژوهی تبعات دارد و هم بحث

جرد دارد در تببینید عالم مثال آیا عالم تغییر و تحول هست، چون نزدیک به عالم ماده است؟ یا نه، چون مرحله ای از 
بینم در صدرالمتألهین که آدم رگ و ریشه تغییر و تحول را های آقایان را میاست؟ مثاًل من برخی از متن مرحله ای از عالم ثبات

ها تغییر و تحول نیست که جای بررسی و کار بیشتر دارد. عالم بیند که اینجا تغییر و تحول هست. بعضی از عبارتها میدر آن
من ساعت  ها مواظب باشیم. شیخ اشراق که آمد ]چونردم که باید در کتابمثال را مشاء قبول نداشت. تبعاتش را هم عرض ک

 دانم چطور است[. پیش رویم نیست نمی

 توانیم صورت را ببینیم؟ببخشید در عالم مثال میسؤال: 

ه است یا شود، این صورت درواقع یا صورت جسمیهایی که انجام میشود، براساس معرفیصورت که گفته میاستاد: 
ها همه احصا شده و اساسًا صور مثالی ت نوعیه که احصا شده. یعنی دواقع صور نوعی بسیط یا مرکبات. مرکبات هم اینصور

منه ها دارد، متفاوت است با فضای صورت مادی. باید توضیح داده شود. فقط این یک نمونه نیست. یعنی تأثیراتی که این زیردا
شود. ده طرح میحث تغییر و تحول که عرض کردم. مثاًل مباحث حرکت عمدتًا در عالم ماباید مورد توجه قرار بگیرد. مثل همین ب

 ها را آنجا هم راه بدهد. حاال اگر کی تغییر را در عالم مثال تأیید بکند، خب باید خیلی از بحث
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سوفان مشاء. اش را تغییر داد نسبت به روش فلسفی فیلشیخ اشراق که آمد، خب شیخ اشراق میدانید، روش فلسفی
کردند. شیخ اشراق کردند، استدالل میکردند. علم حصولی و ذهنی کار میفیلسوفان مشاء به تعبیر خودشان فقط بحثی کار می

ه. عارف باشد گفت این روش به تنهایی کارآمدی باالیی ندارد. باید افزون بر روِش، چون ایشان فیلسوف بود، عارف که نیست ک
آورد که درواقع آن در درجه دوم است. ولی ایشان فیلسوف است. ایشان مهم است. استدالل هم میفقط روش کشفی برایش 

تر گوید استدالل باید باشد. ولی باید استدالل و روش کشفی باید دوش به دوش هم پیش بروند. تا بتواند حقایق عالم را بهمی
گوید اگر کسانی فقط روش کند. میزیادی را مطرح می هایکشف بکند. به لحاظ این مباحث معرفت شناسی هم ایشان بحث

اش ناختیشبحثی داشته باشند، احتمال خطایشان زیاد است. ولی اگر روش کشفی و بحثی با هم باشد، اتقان و اعتبار معرفت 
 های قشنگی می زند که در جای خودش باید بحث شود. کند. حرفافزایش پیدا می

ضت روشی که ایجاد کرد، خودش هم که خوب میدانید اهل کشف و شهود بود، اهل ریاخب ایشان با توجه به تفاوت 
کنید، مثل یک عارف کنید، زندگی شیخ اشراق را نگاه میاش را نگاه میبود، اهل تهذیب بود. یعنی از این جهت شما زندگی

ها باشد، در ت شخصی وجود و ایناست. گرچه عارف به عنوان آن اصطالح عارف که بحث فناء ذاتی و تجلی ذاتی و وحد
نیم، کایشان نیست و لذا هیچ یک از عرفای ما ایشان را عارف حساب نکرده که برخالف ما. ما برای هرکس یک گردنی کج 

که.  میگوییم این عارف است. یا مثاًل خواب خوبی دیده باشد، حتی اگر کسی مثاًل چشم برزخی داشته باشد عارف نیست
فان اصاًل مرتبه و ت. ممکن است خیلی هم آدم خوبی باشد. ممکن است از اولیای الهی هم باشد. ولی عرگوییم بد اسنمی

های خوبی ببیند یا حتی عالم مثال بتواند برود، حتی تا عالم عقل تبیینش روشن است. صرفًا حاالت خوبی داشته باشد یا خواب
 نشاالله بحث عرفان را در پیش داریم. اذاتی برسد. به عالم اله. حاال  شود که. باید به فناءهم بتواند برود، عارف حساب نمی

کند آورد استدالل میشیخ اشراق عالم مثال را کشف کرد. منتها خودش استدالل کرده. یعنی خودش وقتی در فلسفه می
د نباشد. ولی خودم مکرر در کنم که اهل کشف و شهوها را برای کسی میگوید این استداللیهایی که دارد، مولی در تبیین

هایش، درختانش، هایش، کوهکند، جابلقا، جابلسا، هورقلیا، آسمانمکرر به عالم مثال سفر کردم. راجع به شهرهایش بحث می
اش را گفته. اقالیمش را ها می گویند او شهرهای کلیشهرهایش، مردمانش که معروف شده، عوالم مثالی هست. البته بعضی

دهم مثاًل این سه شهر را. هورقلیا راجع به عالم سمائی عالم مثال هست. در آیات ینکه مثاًل برفرض مثال توضیح میگفته. نه ا
فرماید: بهشتیان و جهنمیان در بهشت و جهنم هستند: مادامت الّسماوات و االرض. یکی از تفاسیر خیلی هم داریم آنجا که می

و  است. بهشت و جهنم مثالی است و ااّل بهشت و جهنم اخروی که خلود استخوب این است که درواقع برای عالم مثال 
 ها و زمین باشد، معنا ندارد. ابدیت است. آنجا دیگر تا آسمان

حاال در هر صورت، آنچه که اینجا نمونه دارد، آنجا هم نمونه دارد. منتها آنجا وسیع تر و گسترده تر است. یک تعبیر 
ه اگر با عالم مثال مقایسه شود، مثل یک انگشتری است که در یک صحرا انداخته بشود و عالم مثال دارند می گویند عالم ماد
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هایشان اینطوری است. اگر کل این اگر مقایسه شود با عالم عقل، مثل یک انگشتری که در یک فالتی افکنده شود. یعنی نسبت
 شود.عوالم در مقایسه با عالم اله سنجیده شود، صفر می

های کند. اول بحثپس عالم مثال را ایشان کشف کرده، آنچه را که االن عرض کردیم، درواقع همیشه ایشان این کار آ می
ن، مسئله استدالل هم در ها را کشف کردند و افزون بر ایگوید فقط من نیستم. دیگران هم اینآورد بعد میاش را میکشفی

کند، استداللی هست که ما بعدها برای تجرد نفس، تجرد خیالی و ایشان مطرح میکند. استداللی را هم که کنارش مطرح می
اش را صدرا قبول ه و برخیاش را صدرا تأیید کردها و توضیحاتی هم دارد که برخیکنیم. حاال برخی تبیینمثالی هم استفاده می

 نکرده. 

بینیم، برای عالم مثال است. یعنی در آینه، یدر آیینه م گوید این است که هرچه که مامثاًل یکی از چیزهایی که ایشان می
ها کجا هستند؟ صاحب صورت که من هستم. در گیرد، خب این صورتهایی که شکل میگوید در آینه، این انعکاسایشان می

صدرا اینجا را  های مرآتی در کجا قرار دارد؟خود آینه که چیزی وجود ندارد. بین ما و آینه هم که چیزی نیست. این صورت
ر این قسمت دمخالفت کرده. ولی در باب خیال. مباحثی که ایشان مطرح کرده، صدرا آن مباحث را هم پذیرفته. قفط تفاوتی که 

دانست. یبین شیخ اشراق و صدرا وجود دارد و خیلی هم اهمیت داشت، این بود که شیخ اشراق عالم مثال را فقط یک عالم م
مثال دو قسم  تا داریم: عالم مثاِل متصل و منفصل. این که بعدًا خیلی مشهور شده که عالم 2گوید ما ولی صدرالمتألهین می

عالم مثال  است، عالم خیال دو قسم است: عالم متصل و منفصل، این را صدرالمتألهین انجام داده. خود شیخ اشراق فقط جهان
بینیم یا تخیالت گوید نه، مثاًل ما رویاها را میا نه. ولی صدرالمتألهین میرا مطرح کرده. اینکه در انسان هم یک نمونه دارد، این ر

دهیم، یک بهره ای از آن مثال داریم که در اختیار ما هست. آن را گفته عالم مثال متصل. خب این بحث باطلی که انجام می
جا در عالم مثال متصلیم، کند که ما تا ها و چقدر بحث کردخیلی خوبی برای اهل کشف و شهود و مباحث سیر و سلوک و این

 های زیادی درواقع اینجا وجود دارد.شویم، چه ابزارهایی ما باید اینجا اعمال بکنیم، بحثاز کجا وارد مثال منفصل می

ها. دیگر به خودش مشغول است. اینجاست که متوجه یعنی چیزی وجود ندارد که مثاًل چشمش را بگیرد و این حرف
خورد و راجع به ایشان خبر در درون است. ایشان مثاًل تصریح کرده و صدرا چقدر استفاده کرده و صدرا تأسف می شوید چهمی

ها که در بحث توانستید با آن حل کنید. انشاالله عرض خواهم کرد. مثل بحث تناسخ اینمیگوی شما چرا؟ خیلی مسائل را می
 کند، بحث قبر هست. مثال حل و فصل می خ اشراق با مسئله همین عالمکنم. پس یکی از چیزهایی را که شیمعاد عرض می

ها کردم همینرفتم بحث میفرماید من میدهند مثاًل بزرگان ما، آقای حسن زاده، ایشان میاصاًل در بحث آیین توضیح می
دید که علوم پیشرفت کرده و گفتند که بله شما مثاًل دیها میرا، خب مثاًل حقیقت قبر چیست، حقیقت صراط چیست، بعضی

آید، دارید این ها جور در نمیشود، االن که دیدید اینسوزد، فالن میگفتید مثاًل اینجا میهای سابق که قباًل میدیگر آن جواب
نیست. سال پیشمان را به شما نشان بدهم که برای بعد از انقالب  500های کنید. بابا این بحث را بگذارید کتابها را میبحث
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سال پیش بود و هست ولی باالخره به لحاظ برداشت عمومی فرضًا قبر  700سال پیش،  600سال پیش،  500ای ها برنه این
کنند، این قبر بدن ماست. بدن ما دیگر نیست و دیگر یک جسدی است. میدانید که بعد از مفارغت چیست؟ این گودالی که می

گویم یک ارتباط رود پی کارش. این سبکی. نمیشود و میشتی هست که تجزیه میکنند. یک تکه گواصاًل بدن حسابش نمی
 ...، بله این بحث خاص خودش را دارد آنجا. آن، قبر بدن ما هست. قبر حقیقت ما چه هست؟ مثاًل عرض کردم. 

، ریفه هست، وراء دنیاشه در آیه و من َوراِئِهم برزٌخ ِالی یوِم یبَعثون کدر روایت امام صادق بود که القبُر هو البرزخ. که 
ن نمونه ای از کند. این عالم مثال را چرا مثال می گویند؟ چوبرزخ است تا قیامت. به یک نشئه دیگری ز هستی دارد اشاره می

عنی حائل. عالم ماده و نمونه ای از عالم عقل است. چرا به آن برزخ می گویند؟ چون وسط بین دو جهان است، حائل، برزخ ی
َوُسِطِه َبیَن العقل ِ و الجوَهِر الماده. ائل مشابه طرفین. هر چیز حائل مشابه طرفین را می گویند برزخ. لذا میح گوید: برزٌخ اِللت 

می  چون بین عالم عقلی و جوهر مادی فاصله هست، به واسطه همین ویژگی که گفتم، بهش می گویند برزخ. خیالم به آن
ل هست. بعد این ویند. از باب تشبیه به مرحله مثالی انسان. منتها آن خیال منفصل و این خیال متصگویند. خیال هم به آن می گ

 بیان ...، 

است، اشباح  مثاًل عالم اشباح. اشباح اصاًل یعنی ابدان که شبح است ولی بدن است. منتها ابدان گاهی از اوقات مادی
ست. موانع غیر لطیف. ولی گاهی از اوقات، ابدان، اشباح غیر مادی امادی است. درواقع به تعبیرات خودشان "کثیفه" یعنی 

کند که ابدان، ابدان ثقیل نیست یعنی ایشان سنگینی ابدان مادی را ندارد. مثاًل یکی از تعبیرها را که من از صدرا دیدم، تعبیر می
وجودات آن عالم قابل در نظر گرفتن و مطرح کردن داند. حاال، تعبیرات مختلفی را که برای مهای عالم ماده میرا یکی از نشانه

 هست. 

های هستی دادیم، دو عالم را بحث کردیم. یکی عالم عقل و دیگری پس بعد از اینکه ما یک شمای کلی از کالن جهان
هم خواهیم  کنیم و دو سه تا نقطه تصمیمیهم عالم مثال. حاال انشاالله جلسه بعد، ما یک مقدار راجع به عالم ماده بحث می

کردم امروز مباحث دور توانیم بحث را جمع و جور کنیم. دست کم اگر امروز بتوانیم. چون من فکر میداشت که چطور می
خواهید کامل شود، ما باید دست کم یکی دو جلسه بحث نفس داشته باشیم و حداقل شود. بعد دیدم اگر میفلسفی ما تمام می

اش برای جلسات کنیم و بقیهاشیم که این فضا کامل شود. حاال اگر توانستیم امروز بحث مییک جلسه راجع به معاد داشته ب
 آینده. والّسالم علیکم و رحمت الله. ]صلوات[
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 کند؟اینکه خلقت خدا، نامحدود است، مشکلی ایجاد نمیسؤال: 

ت. توجه لحاظ افقی، نامحدود اس نخیر. خلقت خدا نامحدود است، به لحاظ طبقه عالم ماده است. یعنی به: استاد
شود. چون تسلسل، باطل است. توجه کردی؟ از اینور، کردید؟ به لحاظ عمودی، طبقاتی محدود است. یعنی به خدا منتهی می

شود که دیگر پایین تر از آن، معنا ندارد. طبقات عالم هستی، محدود است. ولی به یک چیزی به اسم ماده نخستین، منتهی می
ست. ولی االِم ...، البته یک بحث هست که هر طبقه ای به لحاظ مراتبی خودش اصاًل نامحدود است که قابل پیگیری طبقه ع

 کنید، این راجع به طبقه عالم ماده است. طبقه ماده از منظر نگاه فیلسوفان، هم ازلی است و هم ابدی. یعنیشما االن سؤال می
جا مورد توجه ر طبقه عالم ماده همچنان ادامه دارد و بحث " دوام فیض" را هم همینهمیشه این خلقت ادامه دارد. این خلقت د

 دهیم.قرار می

 ماده ای هم که هستش االن، همان ماده هم ثبات دارد؟سؤال:  

شود. توجه کردید؟ حاال کند و عوض میاصل عالم ماده ثبات دارد و ااّل شخص عالم ماده دائمًا دارد تغییر می: استاد
 کنیم.کنیم، یک مقدار بیشتر این را بحث مینشاالله جلوتر. چون بحث حدوث است و در مورد عالم ماده بحث میا

ها هست؟ و یعنی طبقه تفاوتی خیلی ریز هم اگر باشد، در تفکیک کردن آن هم تفاوتی بین موجودات آن طبقهسؤال: 
 نهایت موجودی هم داریم؟بی

اس . حاال ممکن است که... . حاال درواقع شکل گیری یک موجود واحد که احسبله. به نحو واقع هست: استاد
ها هم وابسته است که خودش یک حقیقت است، ادراکی داشته باشد که ها به ادراک و اینموجودیت واحد بکند که حاال این

ایست؟ یا مثاًل طبقه گیاهی،  ه انسانی چجور طبقههای خاصی است. که طبقاحساس بکند، این واقعًا راجع به انسان، بحث
ها به شکل طیف مانند است. مثاًل می گوییم از اینجا تا آنجا یک موجود است. به این سبک. چطور طبقه ای است؟ بیشتر این
 داشتند، چه بساها هم واقعًا ادراک میاگر آن توانید ریز شوید.ها هم موجود اند. همینجور میگرچه اگر در آن خرد بشویم، آن

کردند. اگر فضای ادراکی نباشد، متفاوت است. خب، پس از این منظر شما می گویید عوالم و جهاناحساس خودیت هم می
ها عوالم و اند. اگر از منظر دیگری که االن اشاره کردیم، به لحاظ کالن تحوالت، که کاماًل مشهود است، اینها، غیر متناهی

ه عالم شناسایی شده. یعنی تا زمانیکه حکمای َمّشا بودند، ن به نحو مشخص و ممتاز، سدانند و تاکنوها را متناهی میجهان
دانستند. انشاالله در بحث بعدی هم یک تا می 2ها درواقع این کالن عوالم را های فیلسوفان اسالمی که بودند، آناولین گروه

کنیم و بعد انشاالله بحث خواهیم کرد. عالم عقل، گذاری می دانستند. ما حاال اسمتا می 2ها مقدار بیشتر عرض خواهم کرد. آن
ع، فیلسوفان عالم ماده. بعد که شیخ اشراق آمد، شیخ اشراق یک جهان دیگری را کشف کرد و آن هم عالم مثال است. فلذا سرجم

. عالم 2عقل  . عالم1. عالم وسیع و بزرگ است 3ها شود مرحله بندی کرد، اینهایی که میاسالمی معتقدند آن کالن جهان
 . عالم ماده.3مثال 



644 
 

 آیا این تقسیمات، اعتباری است یا خیر؟سؤال: 

، حقیقی بله. اعتباری، از یک جهت اعتباری است. بستگی دارد شما کجا را تقسیم بندی کنید. از یک جهت: استاد
ید، انقدر شمارت هایش به هم نزدیک است که اصاًل یزی که دارها زیاد شده. مثاًل آن عوالم راست. نگاه کنید یعنی انقدر تفاوت

کند، کند. چون وقتی خرد خرد تغییر میها دارد تغییر میرسد که میبنید جنس ویژگیبینید یک عالم است. ولی یک جایی میمی
ین عالم ماده با عالم ه همین بحثی که عرض کردیم توجه بفرمایید، مثاًل بببیند دیگر نه. مثاًل شود و مییک جایی انباشته می

رسیم که محض عالم مثال است. همینطور، بین عالم مثال و عالم عقل هم مثال، عوالم میانی فراوانی وجود دارد. تا جایی می
نجا مثاًل آدیگر جزو عوالم خلقت نیست.  همین است و همینطور بین عالم عقل و آنچه االن می گوییم، عالم اله. عالم اله،

رسد رود جلو تا میشود. به این سبکی میشود. که خدا نیست ولی خیلی دارد شبیه میارد خیلی شبیه به خدا میچیزهایی که د
ها خدا هستند، خدانیستند، این بخاطر همین است. به... حاال داخل پرانتز هست. مثاًل مشکالتی وجود داشت که آیا مثاًل این

فرمایند ما وجه الله هستیم، این غلوهایی که صورت گرفته و مشکالتی که داشته، می مثاًل راجع به وجه الله یا ائمه معصومین که
 های خداوند است. آن به دلیل اوج مشابهت آن موجودات با ویژگی

توجه کردید؟ « أنا االّول، أنا اآلِخر، أنا الّظاِهر، أنا الباِطن»فرمایند که: مثاًل حضرت امیر در یک سخنرانی رسمی، می
« نحُن َوجُه اللهِ »فرمایند. در روایات هست که ن همان ویژگی راجع به خدا هست که ایشان راجع به خودش مطرح میخب ای

ار نیست. لذا وجه یعنی آن وجه همیشه باقی است. آن وجه، ذات پروردگ« ُکلُّ َشیٌئ هاِلٌک ِااّل َوجَهه»مثاًل. همان وجهی که 
هایی که فهرست شده تا کنون، سه تا دهد. پس بنابراین کالن جهانش را نشان مییعنی آن صورتی که شیء از آن طریق خود

ک مقدار برای کالن عالم و کالن جهان هست. یکی، عالم عقل، دومی، عالم مثال، سومی، عالم ماده. ولی اینکه این سه عالم، ی
طابق عالم و آدم"، نام بحث تطابق "ُنسَخَتین یا ت ما ملموس تر شود و شناخته شده تر شود، خود آقایان حکما یک بحثی دارند، به

کنیم، دارای یممعتقدند که نظام هستی شبیه به انسان است و انسان شبیه به نظام هستی است. ولذا چنانچه ما انسان را بررسی 
ها با ر کتاب. یعنی دسه الیه بزرگ هست. الیه عقلی، الیه مثالی و الیه مادی. این بحث خیلی مورد استفاده قرار گرفته است

یر از خدا. از بحث تطلبق دو جهان آمده است. مثاًل می گویند انسان کبیر، انسان صغیر. کل جهان را می گویند انسان کبیر، غ
های مراحل کلی سه گانه عالم، از باب اینکه انسان یک نمونه تمام عیار از تمام مراتب خلقت هست، لذا برای معرفی ویژگی

 آن برزخ و قیامتی هم که میگویند چطور؟سؤال: سه گانه مراتب کلی 

ییم در قوس صعود حاال این را بگذاریم بعدًا انشاالله. چون ما یک بحث معاد داریم که باید بهش برسیم، می گو: استاد
 ها را داشته باشیم.رسیم، آنجا باید آن بحثو به آنجاها که می

 بگویید؟شود به ما ها را میاین گزارشسؤال: 
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دغه این را پیدا کند آره. همین آثار ایشان. منبع پراکنده هست. ایشان مثاًل گزارش کرده که ... . اگر یک کسی دغ: استاد
شود. خیلی چیزهای خوبی در آنجا قابل برداشت کردن که همه گزارشات اهل کشف ر از عالم مثال جمع کند، خیلی قشنگ می

 است

ینکه واقعًا بخواهد عوالمی در این توصیفات شیخ اشراق از عالم مثال، حالت تمثیل داشته؟ نه توانیم بگوییم امیسؤال: 
 این دنیا قائل بشود.

مثیل نه. درواقع تنه، او خودش گفته من رفتم کشف کردم و عوالم را مشاهده کردم، استدالل هم پیاده کرده. نه، : استاد
ها های صوری. چون کشفکند. مثاًل مسئله کشفها را با عالم مثال حل میشان بحث جنیاگر بیانشان را نگاه بکنید گفته. مثاًل ای

بیند. شود و یک صورتی را میهای آن سویی که انسان دارد، یک معنایی به آن القا مییا صوری است یا معنوی. یعنی دریافت
هایی که در ارتباط با مثاًل پاره ای از مالئکه تبیین ها همه جزو عالم مثال هست. یا ایشاندهد که این صورتایشان توضیح می

کند. خیلی بحث مهمی های زیادی را از معاد با عالم مثال، ایشان حل میدارد، در خصوص همین موجودات عالم مثال، بحث
ل از تا قباست. بحث شیخ اشراق بسیار اهمیت دارد. چجوری؟ مثاًل در همین قسمتی که ایشان عالم مثال را کشف کرده. 

تر خواهند بگویند. هم در آیات و وسیعهای دینی برای ما روشن نبود که چه میهای زیادی در آموزهشناسایی عالم مثال، بحث
 های زیادی را راجع به عذاب قبر داشتیم و انواع مسائل عذاب قبر داشتیم. ما روایات داشتیم. در روایات. مثاًل ما بحث

فهمیدیم امام صادق چه فرمود. دائمًا این بحث مطرح آن موقع نمی«. القبُر هو یا هی البرَزخ»مود: فرمثاًل امام صادق می
هایی . مثاًل داستانها بود و هم در فضای جدیدها اینکنند چیست؟ و هم در گذشتههای قبری که مطرح میبود که مثاًل این عذاب

، تحت آزمایش ذاب قبر، خب این کاری ندارد که. ما فردی را که قبر کردیموجود دارد که مثاًل روایات می گویند عذاب قبر، ع
آمدند یک اتاق چکی کنار همین ها قشنگ بررسی کرد. آن زمان میشود با چشمدادند. االن میدهیم و ساده انجام میقرار می

هایی ها ه یک لولهکقبر را دید. یا فرض کنید قبری که درواقع دفن کردند، یک اتاقکی که روزنه ای داشته باشد و بشود در آن توی 
 کنیم. گفتند ما این را بررسی میکردند و میحالت کوزه مانند درست می

آید. می گویند خب ما این را بررسی ها، آتش میپرسند، این حرفآیند، میاین همه میگویند عذاب قبر، نکیر و منکر می
ها را تکه ها آمدند اینبری نبود. جز مار و عقرب و اینخسی روز پیش اینجا نشستیم هیچ  کنیم. بعد می گویند آقا ما از ده یامی

ها خب خیلی واضح تر هست و نیازی هم نیست که این کارها را انجام بدهند. قشنگ تکه کردند و تمام شد. االن که این بحث
بررسی کرد که مسئله به چه شکل هست. یعنی برای ما شود هایی را اینجا نصب کرد تا اصاًل چند سال میشود یک دوربینمی

خواهد ها چی هست؟ و چه را میواضح نبود عالم برزخ که ما می گوییم یا عالم قبر که می گوییم یا عذاب قبر که می گوییم، این
ک جهان، شما ست. از یفرماید، انتقال از یک عالم به عالم دیگری اتوضیح بدهد؟ اصاًل مسئله مرگ، چنانچه امیرالمؤمنین می

 کنید. دارید به یک جهان دیگری حرکت می
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افتد، وابسته هست به خود شیخ اشراق تذکر داد که د خصوص عذاب قبر و بسیاری از مسائل بعث و حشر اتفاق می
ه برای او ک عالم مثال. یعنی انسان پس از افکندن مرحله معاد، داریم. پس از مرحله افکندن عالم مادی خودش، آن چیزی را

کند. مثل یک کسی که اش کأّنه زندگی میاش است. اصاًل با مرحله مثالیثالیمکند، مرحله بیشترین بروز و شفافیت را پیدا می
ر خیال بینید چقدر در تخیل قدرتمند اند و قوی هستند. افراد تخیالت بسیار قدرتمندی دارند. هستند اینجوری. اصاًل کاماًل دمی

های مجازی که مثاًل طرف درد و غم و شادی و همه چیزش همان جاست. کنند. مثل بعضی از بازیند زندگی میخودشان دار
کند. یک تبیین خیلی زیبایی که از مرگ دارند، یعنی اصاًل از عالم واقع به معنی عالم ماده، بریده و در آن فضا دارد زندگی می

 ز خود است. حال انشاالله ما بحث معاد را داریم.مرگ، یک نوع بریده شدن از اشتغال به بیرون ا

استاد این نفس، کل آن هرم هست؟ / انسان کامل کیست؟/ این که عالمه معرفت نفس را سلسله حصولی سؤال: 
 شوید یا بار دوم؟میرید و آدم میضیه است که ما می گوییم یا شما میقبینند، مثل همان می

ه هستی. یعنی هرم هست. نفس انسان، شما اینجایید. توجه کردید؟ شما دارای سه مرحلنفس انسان؟ شبیه به آن : استاد
شود کل جهان. انسان کبیر. / انسان کامل بهره ای از آنجا دارید، بهره ای هم از آنجا دارید نه اینکه همه آن باشید. همه آن می

شود کل آن کند و میاش انقدر بسط پیدا میرتبه وجودیرسد که این سه مکند. انسان کامل در قوس صعود به جایی میفرق می
داند. لذا مثاًل یکی از چیزهایی که می گویند شود با او. یعنی جهان ماده آن را بدن خودش میسه مرحله عالم. یعنی متحد می

را از یک جهت، گناه ها مطرح هست، چون گناه دیگران کنند، بحث گناه و اینهای سنگینی که معصومین میاینکه این گریه
دهند. ها. این فضا را دارند. گرچه آن را با اختیار خودشان انجام میکنند در قبال آندانند. لذا احساس مسئولیت میخودشان می

ه امت را ولی چون آن هیمنه وجودی هست، در باب انسان، مسئله اختیار خیلی جدی است. آن بحث اختیار که وجود دارد، کأنّ 
بیند. خودش تقاضای عفو امت است. انبیاء اینطور هستند. لذا غم خود به آن معنای چیز بیند. خودش را امت میخودش می

 ندارند./ بله بله همینطور هست.
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 سی_و_دوم_#جلسه

 بسم الله الرحمن الرحیم

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

اده داشتبم ینکه یک معرفی اجمالی از کالن هستی یعنی عالم عقل، عالم مثال، عالم مخب ما در جلسه پیش به غیر از ا
ثال هم مو برخی از نکات پیرامونی مطرح شد، یک توضیحاتی راجع به عالم عقل مطرح کردیم و پس از آن هم راجع به عالم 

 هایی ارائه شد. تبیین

 عالم ماده
شود، عالم ماده هست. من چند تا نکته راجع به عالم خصوص آن ارائه می سومین عالمی که در آثار فلسفی، مباحثی در

 شویم. شویم، بحث بعدی میکنم بعد وارد نکته بعدی میماده عرض می

 ترین عالمنازل
ترین مرتبه وجود هست و به دلیل وجود ماده نخستین در عالم ماده که خب عالم ماده از منظر چینش نظام هستی، نازل

جود بعد مادی صرف است، تنزل از این عالم، دیگر معنا ندارد. یعنی عالم ماده، کف مراتب نظام هستی است. به خاطر وقابلیت 
رچه از نظر خود و بعد قابلیتی ای که در آن هست. از این منظر به واسطه شکل گیری عالم ماده، مراحل خلقت به پایان رسیده. گ

گفتید مرحله دیگر معنا دارد. ها همیشه ادامه دارد. مثاًل وقتی شما در عالم بودید، میخلقت عالم ماده و در بستر افقی عالم ماده،
اش که همان قابلیت در عالم مثال هستید، می گویید عالم مثال معنا دارد. ولی در عالم ماده که هستید، با لحاظ آن بعد مادی

ترین مرتبه عالم وجود به لحاظ مرحله ترین و نازلتبیین آقایان، پایین شدن است، دیگر پایین تر از آن معنا ندارد. و لذا براساس
 وجودی، همین عالم ماده هست. 

 تدریج در همه امور
هایی را که هایی که در عالم ماده هست، این است که تحقق همه چیز در آن تدریجی است. حاال بحثاز جمله ویژگی

ها را سابق بر این داشتیم. همه چیز در عالم ماده به نحو تدریجی مقدار بحثذیل حرکت و حرکت جوهری باید مطرح کرد، یک 
گیرد. خب عرض کردم که در عالم ماده، تحقق همه چیز به نحو تدریجی است. گاهی از اوقات برای به ثمر رسیدن شکل می

اش هاست. ریشهالم تزاحم ها و تصادمین عالم، عگیرد و به همین خاطر ابرخی از این حقایق تدریجی، موانع و عوائقی شکل می
تواند اینجا بنشیند. اگر فرض هم به این برمی گردد که این عالم، عالم ابعاد است. یعنی اگر من اینجا نشستم، کس دیگر نمی

ن تواند آن را اشغال کند. چوکنید یک چیزی در یک جایی نهاده شد، در یک زمانی یک چیزی را اشغال کرد، چیز دیگری نمی
ها، شکل گیری موانع، عالم ماده، سرتاسر عالم ابعاد است، به همین خاطر مسئله تزاحم در آن جدی است. تزاحم، درگیری

 ها مال عالم ماده و مخصوص عالم ماده است. ها ایننرسیدن
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 واحد حقیقی
لمتألهین مطرح می کنند، این ای عالم ماده معمواًل در فضای فلسفی، صدرایی و پیروان صدراهای دیگری که براز ویژگی

شد. بلکه است که عالم ماده یک حقیقت واحد حقیقی است. یعنی اینجور نیست که اجسام جدا جدا و بی ارتباط با یکدیگر با
ست. از نظر ما یک جسم کل داریم، یا یک ماده کل داریم. بله، تمام اجسام در زیرمجموعه، درواقع انشعابات همان جسم کل ا

. ایی، آن جسم کل در حال حرکت جوهری است. یعنی عالم ماده یک واحد سیال است. یک واحد ناپایدار استفلسفه صدر
اشید. قباًل ما بحث بیک نهاد کاماًل نا آرام است. این کل عالم ماده به عنوان یک حقیقت به هم پیوسته. توجه به این نکته داشته 

است در خاطرشان نمانده باشد. ولی بحث حرکت جوهری را توضیح  حرکت جوهری را مطرح کردیم خدمت دوستان و ممکن
 دادیم. 

ل، عرض و عمق، ببینید از منظر صدرالمتألهین، اجسام را بگیرید و بعد جسم کل را هم پیاده بکنید. افزون بر سه بعد طو
ها محسوس هستند. این رض و عمق،کنیم، یعنی طول و عدارای یک امتداد و کشش زمانی است. آن سه بعدی که مطرح می

تواند ابعاد سه گانه را درک بکند. ولی یک تواند درک بکند. هم حس المسه، هم حس بینایی مییعنی کاماًل حواس ما آن را می
ه هست. بعد چهارمی هم همه اشیاء مادی دارند که امتداد و کشش زمانی باشد. کشش زمانی امتداِد در گذشته، حال، آیند

خواهم یک تصویری از عالم ماده اینجا پیدا شود. مثاًل ما وقتی االن یک شی را را مطرح کردیم ولی من می جا ما بحثهمان
هایی )حاال شویم درحالیکه واقعًا اینشی، زمان مند است. یعنی ِهی یک تکهکنیم، اصاًل متوجه بعد زمانش نمیمشاهده می

آید و به آید. این سبکی. یعنی از عدم میز او دارد از عدم میشود و مقاطعی اخواهید تعبیر بکنید( از آن دارد نابود میهرچی می
 رود. یعنی یک حقیقِت..... عدم فرو می

د. یعنی یک مثاًل اگر از افق باال شما نگاه بکنید، یک حقیقت چنانچه طول و عرض و عمق دارد، کشداری زمانی هم دار
شویم. چون آن امتداد در زمان را نم توانیم مجتمعًا داشته باشیم. یک تعبیری یچنین تعبیری است. ما متوجه حرکت جوهری نم

و بعد را دبرخی از اساتید دارند که شاید خدمتتان عرض کردم. مثاًل اگر شما عرض کنید که چشم ما مسطح باشد، یعنی فقط 
کنید که چشم ما هم در فضای کر میفید، شما ای را شما در نظر بگیرببیند، نه سه بعدی باشد، فقط دو بعدی باشد، اگر صفحه

خواهید وارد بر این سطح بکنید، به شکل عمود. این چشمی سطح قرار دارد. اگر ما این سطحی که داریم، یک حالت خطی را می
هیچی گوید که در داخل سطح قرار دارد، اگر ازش گزارش بخواهیم و بگوییم که شما بگو االن چه خبر است در این سطح؟ می

گوید یک نقطه ایجاد شده. فرض کنید این خط عمودی هم در حال حرکت پیدا نیست. به محض اینکه این خط وارد شد، می
گوید نقطه محو گوید نقطه نقطه نقطه بعد میشود. یعنی دائمًا میاست. ولی اینکه در فضای سطح است اصاًل متوجه خط نمی

 د. کنشد. یعنی توجه به َسَیالن نقطه نمی

بیند. ایجاد خط، ثبات خط، محوشدن خط. چنین فرض کنید در همین فضا اگر یک سطح را وارد کنیم، آن چشم خط می
کنید از سطح کند. اگر شما یک جسم تعلیمی و یک حجم را وارد بر این سطح بکنید، این چیزی که مشاهده میاحساسی می
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کند تا مدتی. حاال ما چشممان سه بعدی است. ثبات در سطح میاست. سطح ایجاد شده و سطح نابود شده. ولی احساس 
گوید به سبب تغییراتی که در آن حاصل شویم. این را باید با استدالل بفهمیم. یعنی صدرا مییعنی بعد زمان را ما متوجه نمی

کند. ذات جوهر در حال ییر میکند، نشان دهنده این است که جوهر دارد تغشود؛ تغییرات در اعراض. وقتی اعراض تغییر میمی
تحول هست. لذا حرکت جوهری، یک حرکت محسوس نیست. باید با استدالل این نکته را دریافت و متوجه شد. حرکت جوهری 

گوید کل عالم ماده را نگاه گوید. میاز عدم به وجود و از وجود به عدم است. این فضا. و لذا صدرالمتألهین این بحث را می
کنند به ...، مثاًل ن االن نابود شده. کلش نابود شده. جدید آمده، جدید آمده و همینجور پشت به پشت هم. تشبیه میبکنید. همی

ای که کمی ثبات داشته باشد. مثل همین المپ. ما شما در نظر بگیرید، فرض کنید مثل یک شعله شمع را نگاه بکنید یا شعله
دانیم که لحظه به لحظه کل شعله این شمع در حال تغییر است. یعنی هر ما می کنیم در آن شعله شمع. ولیاحساس ثبات می

کنیم. کل کند. ولی ما احساس ثبات در شعله میرسد، متصاًل دارد این شعله ما تغییر میسوختی که دارد، هر جنسی که دارد می
 عالم ماده مشابه همین هست.

 دیدگاه مشاء درباره ارتباط ثابت و متغیر
ای را راجع به همین بحث ربط ثابت و متغیر که عرض کردیم، راجع به نگاه مشائین بگویم که این حکمای من یک نکته

اید از عالم ماده مشاء چه نگاهی در این قسمت داشتند. این نگاه صدرا بوده. ببینید این بد نیست به لحاظ تصویر کالنی که ما ب
ها را گیریم که ماده و صورت و صورت جسمی و این، حاال دوستان ما فرض بر این میداشته باشیم. ببینید ما در عالم ماده

تواند محقق باشد. همیشه بعد قابلی در کنار آن هویت شناسند. ما هیچوقت در عالم ماده، بعد قابلی صرف نداریم. اصاًل نمیمی
سه جهت.  نی حقیقت درواقع سه امتدادی، کشدار درامتداد دار سه گانه که به آن می گویند "صورت جسمیه". صورت جسمیه یع

سازد. جسم عبارت است از حقیقتی که همیشه ماده و آن قابلیت شدن، به همراه یک چنین چیزی است که مجموعًا جسم را می
ه یک ن بدارای دو بعد است که با بعدهای سه گانه قاطی نکنیم. یکی اینکه در سه جهت، ممتد است. یکی اینکه یک بعد شد

ه، ما چیز دیگر یا شدن به یک صورت دیگر. این همیشه درش هست. در جسم همیشه این نکته وجود دارد. حتی در عالم ماد
 جسم خالص نداریم اصاًل. 

هایی داشتند( ما همیشه چهار تا عنصر داشتیم. یعنی آب، خاک، هوا، از نگاه مشاء )حاال خودشان هم یک سری بحث
ها هستند. اینطور نیست که ما یک جسم خالص داشته ها قدیم زمانی. یعنی عالم ماده هست، ایننظر آن آتش، قدیم هستند. از

ها را داریم همیشه. این چهارتا را شوند و اینها به هم تبدیل میها تبدیل شود به آب، هوا یا آتش. نه، ِهی اینباشیم بعد این
ها از کره ماه به باال را از این چهار دن افالک، حاال طبق نگاهی که داشتند، آنها، حکمای مشاء معتقد بوداریم. افزون بر این

دانستند. که ها و آن مدارها، انها را قدیم میگفتند "طبیعت خامسه"، طبیعتی پنجم. و آن طبیعتها میدانستند. به آنعنصر نمی
ها نگاهی که داشتند این است که کند. ولی آنرا خراب می کنند، این طرحمثاًل االن ما میگوییم انفجارهای بزرگ که مطرح می
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دانستند و حرکتشان هم دائمی بود. عامل ارتباط متغیر با ثابت در ها و کواکب را قدیم زمانی میاین، قدیم بوده. افالک و ستاره
 نگاه مشاء، همان افالک بود. 

افالک، حقیقت جوهری متحول و متغیر هستند که از  گفتند آنها میگیرد، اینبرخالف صدرا که کل جوهر مادی می
دانستند. اند؟ چون همیشه هستند، ازلی و ابدی هستند. افالک را ازلی و ابدی میها ارتباط دارند. چرا ثابتجهت ثباتشان با ثابت

ثاًل روی گفتند مدند و میدادهند. لذا توضیح میها پوشش میولی چون دائم الحرکت هستند، تمام تغّیرهای زیرمجموعه را این
آورد پایین و چه آورد باال، میکند؟ آب دریاها را میگذارد. مثاًل جذر و مد چکار میها تأثیر میکره زمین، ماه، خورشید و این

کند و این موجب تالطم و برخورد کردن آب با خاک، با هوا، با آتش، با حرارت، خورشید هم که موج و انرژی ای ایجاد می
ها چطور توضیح خواهم بگویم اینها دارند؛ تأثیر تمام ستارگان روی زمین. یعنی میهای مفصلی که آنست و آن بحثه

ها هم تأثیر روی زمین دادند تغّیرهای روی زمین را براساس اینکه چهار عنصر قطعی داشتیم، افالک هم همیشه بودند. آنمی
شد. یعنی زیرمجموعه ماه. که فلک قمر به آن می گویند. فلک در عالم مادون می داشتند. این موجب یک سری فعل و انفعاالتی

برد کند، میبینید آفتاب می زند بعد آب دریاها را بخار میها درش تغییر و تحوالت است. مثاًل میقمر، اولین فلک است. این
ال انشاالله اگر بحث نفس داشتیم، فی الجمله شوند. حاها با هم قاطی میبارد و ایندر یک جایی که کوه و خاک هست می

 دهم. توضیح می

ای که به نقل ها، یعنی آن حرکت دائمی فلک، این مجموعهها، این تغییرها و این تحولامتزاج عناصر، شکل گیری مزاج
دادند، این سبک توضیح میا به ردهند. هم ربط متغیر با ثابت ها کل تحوالت عالم ماده را سامان میازلی و قدیم داشتند، این

ها های نفس را رسیدیم، آنجا عرض خواهم کرد که چطوری اینکردند. اگر بحثهم شکل گیری موجودات عالم ماده را تبیین می
شود تا به مزاج انسانی. این مباحثی را که درواقع طرح ها شروع میترین مزاجگیرد. از سادهمی گویند براساس امتزاج شکل می

یم عرض بکنیم. خواستند، انشاالله در آنجا عرض خواهم کرد. این تا اینجا درواقع توضیحاتی که راجع به عالم ماده میکنمی
کنیم، گرچه در ادامه بحث عالم ماده هست، ولی به عنوان یک نکته مستقل ذیل آن مطلب پنجم این چیزی که االن مطرح می

خلقت، نکته سوم  را تا االن گفتیم. نکته اول چرایی خلقت، نکته دوم چگونگی فعل وکه راجع به خلقت بود، ما تقریبًا سه نکته 
                                                                                                 مراحل کلی فعل و خلقت بود. االن نکته چهارم چون بحث مهمی بود جدا. ولی ذیل همین عالم ماده است.         

 حدوث و قدم در عالم ماده
نکته چهارم راجع به حدوث یا قدم عالم ماده است. عالم ماده، حادث است یا قدیم است؟ من فی الجمله یک توضیح 
کوتاهی راجع به حدوث و قدم بدهم. حدوث، معنایش، مسبوقیت به عدم است. یعنی نباشد و باشد، نباشد و محقق شود. 

توانید پیدا سبوق به نیستی و نبودن. قدیم چیست؟ قدیم یعنی غیر مسبوق به نیستی. یعنی هیچ جایی را شما نمیحدوث یعنی م
شود حادث. حاال این مسبوقیت به عدم و عدم مسبوقیت شود قدیم. مسبوق به عدم میکنید که آن نباشد. غیر مسبوق به عدم، می

  به عدم، دست کم دو معنا در فلسفه پیدا کرده.
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 حدوث و قدم ذاتی
نی یک چندتا مرحله است و ما االن دوتا مرحله اصلی آن را کار داریم. یکی حدوث و قدم ذاتی است. یعنی چه؟ یع

بینید کنید، میبینی ذاتًا مسبوق به نیستی است. ذاتًا. وقتی شما ذاتش را مطالعه میدهی، میچیزی را شما مورد مطالعه قرار می
دیم ذاتی. مثل: وجود ندارد. وجود عین ذات او نیست. اگر جایی وجود عین ذات او باشد، این را می گویید ق این ذات، عینیت با

توانید به ما نمیخداوند متعال. خداوند متعال، وجود عین ذات او هست. لذا قدیم ذاتی. یعنی ذاتًا با وجود گره خورده. یعنی ش
تواند ه؛ مید. ولی حادث ذاتی چیست؟ آن که ذات او با موجود بودن گره نخوردلحاظ ذاتی بین او و موجودیت، فاصله بیندازی

تواند موجود نباشد. اینجوری است. ولی خب االن موجود است. می گوییم حادث ذاتی. با توجه به این موجود باشد، می
توانست نباشد. ولی االن هست. پس یتوانست باشد، متوضیح، عالم ماده قطعًا حادث ذاتی است. یعنی چه؟ عالم ماده ذاتًا می

اند که عالم ماده، به آن می گویند حادث ذاتی. این، دیدگاه حکما راجع به عالم ماده است. حکما در ارتباط با عالم ماده، قائل
 ت.حادث ذاتی است و قدیم ذاتی فقط خداست. اما معنای دوم از حدوث. معنای دوم از حدوث، حدوث زمانی و مکانی اس

 وث و قدم زمانیحد
عنی اما معنای دوم از حدوث: حدوث زمانی و قدیم زمانی است. این دیگر محل و معرکه آراء هست. حدوث زمانی ی

ما حادث زمانی شچه؟ یعنی در یک برهه زمانی، اینشی نبوده نبوده نبوده حاال هست. این را می گوییم حادث زمانی. مثاًل من و 
ها را ما می گوییم شوند. آندیم و بعد محقق شدیم. بسیاری از چیزها االن نیستند و بعد محقق میهستیم. یعنی در یک زمانی نبو

توانید یک مرحله زمانی را ببینید که چه هستند؟ حادث زمانی هستند. خب، حاال قدیم زمانی چیست؟ آن هست که شما نمی
 حاال که این از آن هست. این را ما می گوییم قدیم زمانی.موجود درش نباشد. در کل بستر زمان، هرچه به عقب هم برگردید، ب

ت عالم ماده اصطالح روشن شد، در ارتباط با اصل عالم ماده، بین حکما اختالف افتاده. دقت کنید جزئیات عالم ماده، جزئیا
 اند حادث زمانی است.را هم متکلمین، هم حکما، همه قائل

 ماده عالمحدوث و قدم  بارهمتکلمین دردیدگاه 
ای از متکلمین اعتقادشان ولی اصل عالم ماده آیا حادث زمانی هست یا حادث زمانی نیست، بینشان اختالف افتاده. پاره

کنند این هست که خدا ازاًل و ابدًا هست. زمان هم این است که کل عالم ماده اگر در نظر گرفته بشود، تصویری که متکلمین می
گیرد. هایی از زمان هست که مخلوق و عالم وجود ندارد و بعد، عالم و مخلوق شکل میولی برههبه همین مقدار امتداد دارد. 

 شود که عالم، حادث زمانی است. کل عالم. پس معلوم می

ای از متکلمین دارند این است که قدیم زمانی فقط خداست. من این نکته را هم عرض کنم، نگاهی که دست کم پاره
تواند قدیم زمانی باشد. این مراحل خصوص عالم ماده نیست. اصاًل همه عوالم را می گویند. اوند متعال نمیاصاًل به غیر از خد

ها هم معتقدند اصاًل بین عالم ماده و خدا واسطه نداریم. خدا هست و بعد عالم ماده هست و اصاًل مجردات حرف بعضی
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ات همه مادی هستند. یعنی مجرد حق تعالی و بعد مادی. و بعد نادرستی است و فقط خداوند حالت تجردی دارد. بقیه موجود
ها نبودند، عالم وجود نداشت و بعد عالم محقق شده است. ای از زمان بود که اینها حادث زمانی است. یعنی یک برههکل این

را از داشتن علت، بی نیاز ترین استداللشان این هست که اگر یک چیزی دائمًا باشد، نیازی به علت ندارد. دوامشی، آن مهم
کند. خب شما اگر بخواهید بگویید دائمًا عالم هست، دیگر نیازی به علت نخواهد داشت. این نگاهی هست که بسیاری می

 کنند. متکلمین مطرح می

 نقد دیدگاه متکلمین درباره حدوث و قدم عالم ماده
سمت مد نظر ده است. حاال چیزهایی را که باید در این قخب، این تصویر بسیاری از متکلمین در رابطه با اصل عالم ما

ها در برخورد با این دیدگاه چند نکته دارند. یک نکته این شود کرد چند مرحله است. آنهایی که میقرار داد و نقد و بررسی
لت بی نیاز ع، آن را از هست که اواًل دوام وجود، دلیلی بر بی نیازی از علت نیست. معنای این که شما می گویید دوام وجود

ر کند، این است که هرگز هیچ علتی نتواند دائمًا معلول داشته باشد. در حالیکه این هیچ استداللی پشتش نیست. مثاًل اگمی
ت دیده خداوند ازلی و ابدی است، اشکال دارد که به نحو ازلی و ابدی، یک معلول داشته باشد؟ هیچ اشکالی در این قسم

  وجود اینطور نیست که او را بی نیاز از علت بکند. شاید دائمًا محتاج به علت باشد. شود. دوامنمی

کند. های دیگری را مطرح میگیری. این استدالل که گرفته شد، حاال بحثلذا اواًل این استدالل را از دست آنان می
هایی هست ولی برهه ید حق تعالی ازاًل و ابداً کند، زمان است. شمو می گویدا مطرح میخ. اولین بحثی که راجع به ۱گوید می

اش چیست؟ معنایش این است که راجع به زمان، شما قائل به قدیم بودن زمان هستید. از ازل، عالم نبود بعد محقق شد. معنی
مخلوق هست  کنیم، آیا زمان جزو عالم هست؟ یعنی زمان،یعنی به امتداد ازل و ابد، شما مسئله زمان را دارید. خب سؤال می

هم  یا مخلوق نیست؟ اگر بگویید زمان هم مخلوق است، خب آنوقت سؤال ما راجع به خود زمان مطرح خواهد شد. خب این
 دوام وجود دارد. با اینکه دوام وجود دارد، شما چطور می گویید مثاًل جزو عوالم هست. 

باشد، معلول هم باشد، وابسته به علت هم  کن همشود یک چیزی دائم الوجود باشد ولی ممپس اشکالی ندارد، می
توانید این حرف را مطرح کنید. اگر بگویید یک طرحی که باشد. پس شما چطور حدوث زمانی کل عالم را قائل هستید؟ نمی

دهند این هست که خود زمان هم حادث زمانی باشد. اگر بگوییم خود زمان هم حادث زمان باشد، نفی زمان باعث اثبات می
ح االن هم ن خواهد شد. مثاًل می گویند این زمان اصاًل نبوده، خداوند امتداد و کشش زمانی را خلق کرده. همین توضیزما

کنیم که شما می گویید نبوده، یعنی چه؟ یعنی در بستر زمان نبوده؟ شما می گویید اصل طرفدار دارد. ما هم همیشه عرض می
هنشان باز یک امتداد خداوند ایجادش کرده. اینکه این را می گویید، یعنی ناخودآگاه در ذزمان نبوده، نبوده و یکدفعه ایجاد شده. 

 «شودنفی زمان موجب اثبات خود زمان می»ند: گیرد. لذا فالسفه می گویزمانی شکل می
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ین هست دهند، اها گفتند اصاًل زمان یک امر ذهنی است، انتزاعی است. واقعیتی ندارد. پاسخی که فالسفه میبعضی
های ت مثاًل نسلکه می گویند اگر واقعًا زمان یک امر اعتباری و ذهنی باشد، پس نباید فرقی بین قدیم و جدید باشد. چون تفاو
ها باشد. پس آن گذشته با نسل ما چیست؟ در زمان است دیگر. اگر واقعًا یک امر اعتباری و ذهنی باشد، نباید تفاوتی بین ما و

ها یک اوت اینتی باشد بین اینکه ما بخواهیم دعوا کنیم که حادث زمانی هست یا حادث زمانی نیست. چون تفنباید اساسًا تفاو
ها اصاًل گفتند زمان جزو واجب الوجود است. امر ذهنی و اعتباری است. پس اینجور نیست. زمان یک امر واقعی است. بعضی

 ییر راه دارد. شود. زمان درش تغمی خب اگر این را بگوییم موجب تغییر در ذات واجب الوجود

گیرد. یعنی شما زمان دارید باید افزون بر مسئله زمان، زمان، مقدار حرکت است. حرکت بدون متحرک صورت نمی
خستین، اصل نجسم داشته باشید. متحرک باید داشته باشید. لذا فالسفه می گویند نه تنها زمان، قدیم زمان نیست، اصل ماده 

ها زمان است. چون باید جسم داشته باشیم تا حرکت داشته باشیم تا زمان معنا داشته باشد. زمان مقدار حرکت نجسم همه ای
مانی بودن عالم هست. لذا دیدگاه تقریبًا مورد اتفاق همه فالسفه این هست که اصل عالم ماده، قدیم زمانی است. البته قدیم ز

ها معمواًل با بحث المی آشنا هستند، آنهای کدانم دوستان چقدر با بحثلبته نمیماده هیچ منافاتی با معلول بودنش ندارد. ا
خواهند اثبات واجب الوجود بکنند. و وقتی این عنصر از دستشان گرفته بشود، خب در بحث اثبات واجب دچار حدوث می

 مشکل خواهند شد. 

تواند باشد که مثاًل فرض کنید طبقاتی باشد. آیا علتی نمی معلول باید یک موقعی نباشد، آن را پدید بیاورد یا باید به نحو
خواهم این گوید میای که آمده، میتا من هستم، فرض کنید که اصاًل یک علت محدود داشته باشیم. این علت محدود از لحظه

اشته باشد؟ ل بی نهایت دمعلول را داشته باشم و تا آخر هم داشته باشد. حاال یک علتی بی نهایت است. اشکال دارد یک معلو
ارها و مشکلی ندارد که. هیچ مشکلی وجود ندارد در این قسمت. منتها در ذیل این بحث، صدرالمتالهین در همین گیر و د

 ها، معتقد شده که جهان عالم ماده نه تنها حادث به حدوث ذاتی است، حادث به حدوث زمانی هم هست. اختالفات و بحث

گوید عالم ماده، حادث زمانی است. چطوری حادث جود دارد و حکما بحث کردند، ایشان میدر تمام فضاهایی که و
گوید براساس حرکت جوهری. یعنی کل عالم ماده وقتی در حرکت شان میهایشان که محکم بود! ویزمانی است؟! استدالل

بات کردم. از اینکه من حدوث زمانی را اثجوهری است، این نقطه از عالم، مسبوق به عدم است. خیلی هم آثارش را پر کرده 
پذیرد و حرفش هم درست اثبات حدوث زمانی ایشان، همراه است با قدیم بودن اصل عالم ماده. یعنی هر دو را همزمان می

. ه این نبودکاست. یعنی شما این وضعیت بالفعلی که در عالم دارید، این کاماًل حادث است. حادث زمانی یعنی یک زمانی بود 
 شود.ز روایات معنا میخواهد بگوید با توضیحات من، بسیاری اایشان می
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 خیر و شر
خواهیم مطرح بکنیم، بحث خیر و شر هست. من چند نکته ذیل خیر و شر بحث بعدی که ما به عنوان نکته پنجم می

 ، کاماًل روشن شود.کنیم تا آن فضایی را که حکما درش هستندمطرح می

 ثنویت خیر و شر و مسئله
ست کم غیر دمسئله اولی که باید در خیر و شر مورد توجه داشت، این اس که برخورد با مسئله "شر" به لحاظ اعتقادی، 

 2نی را که قائل به از آن نگاه الهیاتی که دارند، دو تا بازتاب پیدا کرد. یک بازتاب، به شکل ثنویت بروز کرد. یعنی مثاًل کسا
گویم همه قرائتی که در یزدان و اهریمن یا نور و ظلمت بود، همین بود. دست کم یک ، مثاًل نمیخدایی در نظام هستی بودند

ای هست قرائتی که جدی هم شد در فضای دین زرتشت، همین بود. در جاهای دیگر هم البته شکل گرفته. ثنویت یک اندیشه
کنند، ثنوی زندگی گاهی از اوقات افراد، ثنوی فکر میکه، من همیشه می گویم ثنویت گاهی از اوقات افراد بروز دادند ولی 

ای به ثنویت رسیدند؟ همین بحث خیر و شر. یعنی دیدند در نظام ها براساس چه نکتهکنند، گرچه تصریح نکنند. حاال آنمی
 عالم زندگی یک سری خیرات وجود دارد و در کنارش یک سری شرور وجود دارد. 

بدأ شرور انتساب م توانیم خیرات را بهترینش قاعده سنخیت است، نمیعلیت داریم، که مهم با توجه به قواعدی که ما در
شود: عالم خیرات و مبدأ خیرات / بدهیم. چنانچه شرور را به مبدأ خیرات انتساب بدهیم. بنابراین، عالم به دو طیف تقسیم می

م خیرات و شرور با هم در تزاحم اند و این گر هستند. یعنی هها دائمًا در تزاحم با یکدیجهان شرور و مبدأ جهان شرور. این
د دهد که این مبدأها هم با هم در تضاد هستند. مسئله خیر و شر اینگونه به ثنوی اندیشی منجر شده است. و نتوانستننشان می

ن. خب، این اندیشه توحید یعنی ای این نظام و مبدأ خیرات و نظام شرور و مبدأ شرور را به یک مبدأ واحد برسانند. یعنی توحیدی.
ها مثاًل در فضاهای خودمان گهگاهی مسئله شیطان و خدا تا این کنم بسیاری از تحلیلثنوی اندیشی هست. که من عرض می

توانیم این معنا را دریابیم. مثاًل حتی بحث حق و باطل که مطرح شود. یعنی به نحو عمومی، خوب نمیحد تغییر تحلیل داده می
کنند، کأّنه حق و باطل دو نظام شاخ به ها و در فضاهایی که مسئله حق و باطل را خیلی جدی میشود در آیات قرآن و اینیم

 شاخ یکدیگر هستند. 

درحالیکه شما میدانید این نحوه تلقی با نگاه توحیدی سازگار نیست. ما باید درک بکنیم که شیطان هم مخلوق خداوند 
گنجد. یعنی ما یک انیم درک بکنیم این باطلی که در مقابل حق است، از یک جهت ذیل حق مطلق میمتعال است. باید بتو

حقی داریم و یک باطل. که آن باطل مطلقًا اصاًل وجود ندارد. اصاًل موجود نیست. هیچی. آن حق مطلق، در زیرمجموعه 
شوند. و اگر دقت هستند و دائمًا دارند با هم درگیر می خودش حق و باطل دارد و این حق و باط درواقع در کش و قوس با یکدیگر

توانیم مسئله توحیدی های بعدی ماست که میشود. حاال این بحثکنیم، سیستم تکامل اصاًل بر همین اساس پی ریزی می
م هدایتی و فضای انبیاء ها، کأّنه شیطان و نظام شیطانی کاماًل در مقابل هدایت و نظابودن را بیندیشیم. ولی در خیلی از برداشت
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قرار دارد. یعنی این مبارزه را کاماًل یک مبارزه وجودی که با یک شکاف وجودی همراه هست، می دانیم. درحالیکه اندیشه 
 توحیدی معتقد است که این سیستم براساس یک نقشه کالن تر پیاده شده است. دقت کنید این را. 

کند، نظام احسنی است که خداوند و درواقع شیطان و رحمان اگر در نظر یدر فضای توحیدی، نظام احسنی که تصویر م
ها بلعیده ایستند و با یکدیگر در تزاحم اند. یعنی در یک نظام احسن، همه اینبگیریم، یا ضاللت و هدایت روبروی هم می

کنیم. مسئله خیر و بعدی پیدا می به بحث شود. که آن حاال یواش یواش داریم ورودشود و معنا میشود و درش تعریف میمی
ها را اشغال کرده که این یکی از تبعات الهیاتی آن ها را به ثنویت کشانده است. غیر رسمی، بسیاری از اندیشهشر رسمًا خیلی

 است. 

 مسئله خیر و شر و هرج و مرج عالم واقع
رج و مرج عالم تی هست که بدتر از ثنویت است: هیکی دیگر از تبعات الهیاتی را که مسئله شرور دارد، این اندیشه الهیا

کند. یعنی همان نگاه اتفاق و واقع. یعنی اصاًل یک سیستم منسجم ندارد. چون در آن، ثنویت هم با سیستم منسجم فکر می
ع بیند شروکند با مسائل در زندگی خودش، یکدفعه میتصادف، هرج و مرج علی و معلولی. یعنی مثالض وقتی برخورد می

شود. و بع مبینید یک کسی که در شرایط بسیار مناسب بینید یک راه نجاتی حاصل میها او را احاطه کرده. یکدفعه میگرفتاری
آمیزند، احساس به هم پاشیدگی در شود که این خیرات و شرور که در هم میشود. معلو میبود، یکدفعه کارهایش خراب می

گیرند. پس بنابراین، مسئله خیر و شر ممکن است به ها روی یک روال شکل نمیکند که اینکند. یعنی احساس میمبدأ پیدا می
 ثنویت منجر شود و ممکن است به چنین نگاه هرج و مرجی در فضای مبدأ علی منجر بشود.

 خیر و شر در نگاه حکما
های ای که در بحثآییم آرام آرام در نگاه حکمای ما که ببینیم چه تصویری از بحث خیر و شر دارند. اولین نکتهخب، می

شود. این در حالیکه بحث بسیا جالب شود و شر تفسیر عدمی میشود، این است که خیر تفسیر وجودی میحکمی مطرح می
شود. این که می گوییم خیر، وجودی است، یعنی وجود یافتن ت از آن میو خوبیست، گاهی اوقات متأسفانه برداشت نادرس

ن را یک ذات، یا وجود یافتن یک کمال برای ذات. شکل گیری یک وجود از اساس. این خیر است. شکل گیری کماالت که ای
ست، یعنی یر است. خیر امی گویند کماالت اول و آن را می گویند کماالت ثانی. شکل گیر کماالت برای این ذات. که این خ

 گردد. ها البته به یک سری قواعد نفس االمری بر میمطلوب است، پسندیده است. هر چیز وجودی دنبال همین است. این

مثاًل هر وجودی خواهان خودش است. هیچ وجودی خواهان ابطال خودش نیست. اصاًل اگر اینطوری بود، موجود 
دهد، بیشتر برای تثبیت خواهد خودش را تثبیت کند و اصاًل بسطی هم که میمی شد. هرچیزی وقتی موجودیت یافت،نمی

رود، برای ثبیت خودش است. وجود اساسًا مطلوب است. خودش خودش خودش هست. حتی دنبال کماالت ثانی هم که می
 خواهد محقق باشد. خواهد و میرا می
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یا عدم یک ذات است یا عدم یک کمال برای ذات  خب حاال، شر چیست؟ شر، عدمی است. عدمی یعنی چه؟ یعنی
ین نیست که است. من اینجا این نکته را توضیح دهم. حتمًا دوستان توجه کنند. منظور از اینکه می گویند شر، عدمی است، ا

ها توانم از آنمیها کردیم، من حاال هایی که درباره اصالت وجود و ماهیت و اینشر وجود ندارد. دقت کنید این نکته را. با بحث
 فرض کنید اینجا استفاده کنم. وقتی فالسفه می گویند شر یک موجود عدمی است، یعنی امور عدمی است که واقعیت دارد. مثالً 

ی آمدید )انشاالله که پیش نیاید(، ماشین داشتید و پارک کردید و آمدید به این کالس و بعد غروبم با خوشحالشما که داشتید می
بینید که ماشینی در کار نیست. که از این اتفاقات روید، میخواهم بروم برفرض و دارید میها تمام شده و من میسای که کال

رفتید مثاًل زدید تو سر خودتان و نمیافتد. خب االن نبودن ماشین، یک امر واقعی است. چون اگر واقعی نبود، شما نمیهم می
حث ماهیت بجود است. موجود بودن با امر عدمی منافات ندارد. یادتان هست راجع به پیگیری کنید. پس ببینید امر عدمی، مو

گفتیم؟ ماهیت، وجود نیست ولی یک موجود است. امور عدمی، وجودی نیستند ولی موجود اند واقعًا. مثاًل وجودهایی چه می
 که در اطراف هست ولی این یکی را نداریم. 

بینید. نبودن پول در جیبتان واقعی است. این را می ید در جیبتان، پولی را نمیگذارفرض کنید که شما وقتی دست می
گردد به نیستی یک ذات یا نیستی یک کمال برای ذات. مثاًل کنید، بر میگردد، وقتی که تحلیل میگوییم شر. همیشه شر بر می

ت. م اینجا شر است. عدم قدرت، عجز اسانسان هست ولی علم نیست، جهل است. جهل البته همان عدم علم است. می گویی
دانستیم. لذا تعبیرهای یمثاًل نبودن چشم را می گوییم کوری. این شاید به لحاظ زبانی برگردد به این نکته که ما این امر را واقعی م

ان اتفاق برایتکنید، همین مسئله آوریم. حاال ر هر صورت هر جا شما عدم را وقتی که تحلیل میاثباتی، ایجابی برایش می
آید یک کس های فلسفی. شما هر موردی که می گویید، مثاًل یک کسی میها را مطرح کردند در بحثافتد. مثاًل انواع مثالمی

کنیم. مثاًل با چه کنیم، بررسی میآییم سؤال میکشد. شما می گویید عجب شری اتفاق افتاده اینجا. خب ما میدیگر را می
ساله اواًل  19رض کنید که با تفنگ آمده کشته. خب بررسی کنیم ببینیم کجایش شر است؟ این آدم که جوان چیزی آمده کشته؟ ف

ها همه توانایی، خیر است، چه شری دارد؟ ]با این مقدار توان یا قدرت را داشت که اسلحه هم بردارد، مهارت داشته که این
ها در آن نفوذ کند، تواند گلولهکه بدن آن شخص این انعطاف را دارد که می خنده[ از آن طرف هم آن اسلحه را به کار برده، آن هم

 این هم که خیر است. 

پس شر در این وسط چیست؟ این است که بابا قباًل این نفس و بدن، باهم بودند ولی االن مفارقت حاصل شده. یعنی 
مثاًل زده دستش را قطع کرده. االن اینجا یک شر مطرح این امر کمالی که در این جا وجود داشت، این امر کمالی مضمحل شده. 

توان با آن کار کرد. پس آن هم که خیر است. قدرت دارد می زند، آن هم که است. حاال آن چاقو که تیز باشد، اگر نباشد که نمی
داشته باشد. پس چه شود، خیر است برای آن دست. چون آن دست باید نرمی و انعطاف را خیر است. آن هم که دست بریده می

کنید و تحلیلش دهد. پس همشه شما در هر موضعی که وقتی برخورد میشر است؟ اینکه این بدن، این دست را از دست می
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های نفی ای که پیش از این، وجودی بوده و االن برداشته های وجودی به حسب خودشان خیر اند. جنبهبینید آن جنبهکنید، میمی
 کنیم. پس بنابراین خیر و شر به لحاظ معنایی و تحلیلی، یک چنین چیزی است. ما شر حساب میها را شود، آنمی

 شر عام و شر خاص
ای که االن به عنوان مسئله دوم مطرح کردیم، در ذیل آن نکته خیر وشر، عرض بکنم که ما شر، یک من ذیل همین مسئله

گردد. با توجه به این نکته، فقط خیر محض کیست؟ خداوند ر میشر عام داریم و یک شر خاص. شر عام به مطلِق نداری ب
غلب، امتعال. یعنی حتی عقل اول هم همراه با شر است. چون یک ذره ضعف وجودی دارد. این شر، به معنی عام است. ولی 

االن ندارد.  توانست داشته باشد ولیاصطالح شر، به معنی شر خاص است. شر خاص در کجا هست؟ در عالم ماده. یعنی می
شود. شر به معنای خاص، فقط در عالم ماده که تزاحم یا داشته و از دست داده. این سیستم از عدم در مافوق عالم ماده پیاده نمی

آید از آن غصب دهد. مثاًل یک مکان خاص را یک نفر رفته گرفته و آبادش کرده. یک نفر دیگر میها هست، روی میها و تصادم
تواند تحت آید. چرا؟ چون عالم تطاحم و تصادم است. اگر او گرفته، دیگری نمیدارد. اینجا شر به وجود میمیکند و بر می

شود. وااّل مثاًل در امور مفارقات، اختیار داشته باشد. لذا در چنین عالمی هست که عدم ذات یا عدم کمال ذات، شر تلقی می
ها را اوت است. اینارد. یا رّب النوع یک درخت با رّب النوع انسان، کماالتشان متفکماالتی که عقل اول دارد، قطعًا عقل دوم ند

کنند ولی اینجوری نیست که ازاًل و ابدًا همینجوری است. یعنی کس دیگر کنند، شر به معنی عام حساب میشر حساب نمی
اال که ندارم، پس حیتش را ندارد تا بخواهد بگوید آمده باشد و این کمال را از آن گرفته باشد. اینجوری نیست. یعنی اصاًل قابل

تواند داشته باشد یا نداشته باشد و این وضعیت است، شر خاص اینجا معنا شر است. ولی عالم ماده چون تزاحم و تصادم را می
 گیرد. شکل می شود. ولذا ما دائمًا ردر زندگی دنیوی می گوییم شر به وجود آمده، اینجا گرفتاری داریم و این فضاهامی

ای هم توانیم یک مقدار نکتهخب اجازه بدهید که ما انشاالله جلسه بعد هم ادامه بحث خیر و شر را بدهیم و ظاهرًا می
توانیم راجع به مطلب ششم، بحث انسان را یک مقداری وارد بشویم. اگر دو جلسه داشته راجع به نظام احسن عالم بگوییم. می

هایمان را تکمیل کنیم و اگر یک جلسه باشد، شاید نرسیم. والّسالم علیکم و رحمت الله. انیم بحثتوباشیم احتمااًل می
 ]صلوات[
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 پرسش و پاسخ

 گیرد. همین است؟اینکه می گویند خلقت هر لحظه دارد انجام میسؤال: 

شود. علی د نابود میمًا دارگیرد و دائبله همین است. خلق مدام همین است. یعنی دائمًا دارد خلق صورت میاستاد: 
شویم شود. ولی اینجور نیست که اگر این نگاه را داشته باشیم کاماًل متوجه میشود و علی الّدوام دارد نابود میالّدوام دارد خلق می

شود و هیچ تواند علت حقیقی برای مرحله بعدی باشد. نیست و نابود شده. کلش نابود میکه اصاًل عالم ماده، مراحل قبلی نمی
گوییم حرکت جوهری یگزین. ما به این میشود و جایگزین و جاماند. کل عالم ماده دارد لحظه به لحظه نابود میچیز باقی نمی

 پایه.

 شود؟چجوری حفظ می وحدتشسؤال: 

خود نفس اتصال حرکت. خب این بحثی است که در حرکت جوهری، صدرا باید پایده بکند. چون دیگران استاد: 
گوید موضوع ثابت الزم نیست که. مثل یک خط که چطوری گفتند وحدتش باید یک موضوع ثابت داشته باشد. ایشان میمی

کند. این یک اتصال است. یعنی هر مقطع بعدی فعلیت مرحله قبلی، به قوه مرحله بعدی را ثباتش را مثل اتصالش حفظ می
آید. جهان آید، براساس جهان قبلی میوه قابلی. یعنی آن جهان بعدی که میدرش دارد. قوه به معنای قوه فاعلی نه. به معنای ق

آید. و چون عرفا به آن می گویند بعدی براساس جهان قبلی، جهان بعدی براساس جهان قبلی. همینجور پشت به پشت هم می
ال من به این می گویم حرکت جوهری گیرد. حاها شکل میتجدد امثال. یعنی مثل، مثل، مثل و تغییرها یواش یواش در این مثل

کنیم، به این سبک شود. یعنی تمام حرکاتی را که ما داریم مطرح میها تبیین میپایه. در این حرکت جوهری پایه، تمام حرکت
آید، شود، تغییرات بعدی به آن سبکی که آن تغییر جدیدی که دارد میاست. یعنی چون کل عالم دارد لحظه به لحظه عوض می

فهمیم. من یک متفاوت است. یک مقدار متفاوت است، یک مقدار متفاوت است، حرکت دیگری را در دل حرکت بزرگی می
ای که این درخت کند، چون کل عالم ماده در حال تغییر است، این شخص اندازهنمونه مثال بزنم که یک درختی که دارد رشد می

تر تر و بزرگآید، آن درخت ِهی بزرگدن، در هر لحظه بعدی، آن چیزی که میشود. ولی در دل این عوض شدارم، دارد عوض می
کند. ولی این به معنی تغییر کلی عالم است. حاال کنیم که دارد رشد میکنیم؟ احساس میشود. ما چجوری احساس میمی

گیرد. یعنی هری پایه صورت میدهیم، این براساس ظرفیت حرکت جوبراساس نگاه فلسفی، همین بحثی که ما داریم تکان می
گیرد، دست اگر کل عالم ماده دم به دم تغییر نکند، این بسترها فراهم نیست که در، یعنی در لحظه بعدی، ایجادی که صورت می

گیرد. حاال من ها، حرکت دست من صورت میمن اینجاست، دست من اینجاست، دست من اینجاست و از جمع حرکت این
کنم. حاال براساس مبانی فلسفی، چون عالم واقع، ُپِر ُپر است، اصاًل دیگر جای خالی ندارد، خب االن ر میهمیشه اینطور فک

توانیم تنوع بدهیم و حرکت بدهیم. مثاًل االن اگر شما یک اتاقکی را در نظر بگیرید می گوییم که جای خالی زیاد است که ما می
بکنید که قشنگ کیپ در کیپ پر بکنید این را و ادیگر اصاٌل تغییر و حرکت در آن هایی درست مثل این و بعد مثاًل مکعب مربع
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معنا ندارد. امکان حرکت در آن نیست. ولی هوا هست یا فرض کنید که آب اگر باشد، این تغییر معنا دارد. ما می گوییم چون 
یدا بکنیم و بگوییم که عالم، ُپِر ُپر است و بتوانیم ها معنا دارد. اگر نگاه فلسفی پهایش خالی است و این جابجا شدنمثاًل وسط

ای جز حرکت جوهری رسد ما هیچ چارهها میسور خواهد شد؟ به نظر میاین نکته را تثبیت بکنیم، آنوقت چطور این حرکت
ُپِر ُپر است،  گوید حرکت جوهری، این تغییرها براساس این است که بسته واقع کهصدرا نداریم. یعنی صدرالمتألهین وقتی می

های جزئی در این مجموعه را سامان دائمًا در حال تغییر است. تغییر از عدم به وجود و از وجود به عدم. و این تغییرها تمام تفاوت
 دهد.دهد و توضیح میمی

انی هم ک زمکند، امکان دارد یروند دیگر؟ و حرکت هم دارد ادامه پیدا میاین موجودات دارند از قوه فعلیت میسؤال: 
 های گذشته، تکامل یافته ترند؟آیند، از انسانیهای آینده که مشود که انسانعالم ماده به فعلیت تام برسد؟/ این می

دهند. البته باید دهند. یعنی این حرکت را به طرف معاد، اینطور توضیح میبله، هست و برخی این توضیح را میاستاد: 
دانم االن مطرح بکنم شود ]حاال بحث معاد را نمیو آن این هست که عالم ماده برچیده می مالحظات دیگری هم صورت بگیرد

 نظریه اینجا هست./ ممکن است بتوان این را نتیجه گرفت. ممکن است. 6یا  5یا نه[. 

ولی، های درواقع عرضی و طپس بنابراین یک بحث، حرکت جوهری کل این عالم ماده است و بعد در دل او تمام حرکت
های عرضی است. یعنی گیرد، قباًل این را گفتیم. حرکتهای جوهری که در عالم انجام میمیدانید که برخی از حرکت

های قبلی است. مثل حرکتی که در ناحیه عناصر آید، درواقع از نظر درجه وجودی، یکنواخت با صورتهای بعدی که میصورت
ها اشتدادی است. مثل اینکه فرض کنید که یک هسته درخت ولی برخی از حرکتگیرد. ها به یکدیگر صورت میو تبدیل آن

رسد به درخت خرما. این را می گویند حرکت جوهری اشتدادی، آن را می گویند حرکت کند تا میخرما، مراحل کمال را طی می
ه تحوالت عرضی را هم مثل جوهری عرضی و افقی. این یکی عمودی است و آن یکی درواقع افقی است و در کنارش مجموع

ای را که تبیینش را ها را در زیرمجموعه خودش دارد. باز یک نکتهمثاًل حرکت در رنگ، در اندازه، در وزن، در مکان و امثال این
دهد، ربط متغیر به ثابت است. خب میدانید یک بحث تقریبًا سخت و پیچیده فلسفی هست همین جا صدرالمتألهین توضیح می

نقطه باالی هستی، واجب الوجود، ثبات محض است و هیچ تغییر و تحول در آن وجود ندارد، از سویی ما در عالم ماده  که اگر
قطعًا تغییر و تحول داریم. چطور باید این حرکت متغیر را به این حرکت ثابت برقرار کرد؟ خب آن که ثابت است. یعنی علی 

و فعلیت محض است، باید معلول کاماًل ثابت بدهد. آن هم باید مثاًل معلول ثابت، القاعده اگر علت ما یک حقیقت کاماًل ثابت 
رسیم؟ حاال این که متغیر داریم، افتد که ما یکدفعه به یک متغیر میثابت، ثابت. هرگز نباید به متغیر برسیم. چرا این اتفاق می

تبیین آقایان فالسفه، می گویند فاعل مباشر یک تجدد و تغّیر،  این متغیر را چطور به آن ثابت ارتباط برقرار کنیم؟ ببینید علِت،
خودش هم باید متجدد و متغّیر باشد. آیا همین سیستم را پیش ببریم همین تا آخر پیش خواهد رفت؟ این ربط ثابت به متغیر 

عالم ماده توضیح  دادند. صدرا براساس همین تحول جوهری پایهچطور باید توضیح داده بشود؟ حکما یکجور توضیح می
گوید شما به یک اش، ثابت است. میگوید نگاه کنید این عالم ماده، ذاتًا متجدد است ولی این عالم وتجدد ذاتیدهد. میمی
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کنید که دارای دو چهره است. یکی چهره ثبات، یکی چهره تغّیر. چهره تغّیرش چیست؟ ذاتش است و این حقیقتی برخورد می
کنم مثل یعنی تجدد، ثابت است. یک تجدد، نابود شود، باید به ثبات برسد یا نابود بشود. من تشبیه می ثابت است. یعنی چه؟

آید تا المپ. این المپ، یک حقیقتی است که دائمًا دارد شما فرض کنید که یک سیم برقی را که ثابت است در نظر بگیرید، می
کند. ولی از یک جهت، شما را در نظر بگیرید که دائمًا دارد تغییر میشود. این نورش، المپ مد نظرم نیست. نورش تشدید می

دهد، ذاتش است. ولی این کنید. این دو چهره ایست. یعنی ذاتًا متجدد و متغیر است. آن که علت ثابت میاحساس ثبات می
تًا متجدد است، تبیین بکنید. معنایش ای ذاتوانید ارتباط ثابت و متغیر را با این حلقهذات عین تجدد است. یعنی شما راحت می

ماند( این است که نظام هستی، مثل همین مثالی که زدم )یک سیمی که آویزان باشد و یک نور برق جلویش باشد، مثل همین می
ابت کند. ولی خود این تغییر، ثاش دارد تغییر میبینیم کاًل درش تغییر است. همهاز یک جهت کاًل ثبات است. از یک جهت می

گیرد. گیرد. تمام تغّیرهای زیرمجموعه در دل همین تغییر جوهری انجام میاست. یعنی علی الّدوام این تغییر دارد صورت می
رسیم به عالم ماده. عالم ماده هم مثاًل شما االن اگر عوالم هستی را نگاه کنید، فرض کنید که اگر بخواهیم تصویر بکنیم، تا می

ه عالم ماده ثابت است. ولی عالم ماده جوهرًا متغیر است. یعنی شما ذات، ذات، ذات، یکدفعه به یک همیشه ثابت است. همیش
رسید که جوهرًا متغیر است. همیشه این هست، این متغیر هست. این تغّیر همیشگی، تبعاتی دارد. تبعاتش چیست؟ ذاتی می

هایی، شود، درگیریهایی برقرار میشوند، تصادمض متغّیر میپذیرد. از سوی دیگر، اعرااش تحوالت فراوانی میاجزاء جوهری
کند هایی و هزار چیز دیگر. یعنی در دل ایجاد یک ذات متجدد، تمام تجددها سامان پیدا میهایی، فروریختنهایی، تکاملتصادم

 شود.و ارتباط متغیر با ثابت در نگاه صدرالمتألهین روشن می

ارند و اند، چون وجود دگفت که وجود ضعف در حقیقت، یعنی نسبت به وجودش ثابت شوداستاد، این را میسؤال: 
 حاال چون تشکیک دارند و ضعف دارند، متغیر اند؟

ها هم تشکیک دارند. مراحل باال تشکیک دارند؟ ضعف دارند بگویید خوب است تا تشکیک. تشکیک، خب آناستاد: 
توانید اینجور توضیح دهید که حاال این بحث خوبیست که و تجدد ندارند. می هم تشکیک دارند. ولی انها هم تغییر و تحول

کنم به وجود لرزان. یعنی عالم ماده یک عالم کشدار شود. من تعبیر میشود، متشابه با اعدام میوقتی وجود خیلی ضعیف می
عنی بعد زمان لحاظ بعد زمان متفرق شده. یلرزان است. نه وجود جمعی. و لذا هم به لحاظ ابعاد سه گانه متفرق شده و هم به 

شود. رود. این به دلیل ضعف وجودی این وضعیت حاصل میآید و میرود، میآید و میآن را یک حقیقت لرزان، ثبات ندارد. می
 شود.شوید. که لذا ربط ثابت و متغیر روشن میو در آن نقطه، شما با یک جوهر به ذات متجدد روبرو می

ن وجهه آوهر بالذات متغیری، یک وجهه تغییر دارد، یک وجهه ثبات؟ از آن وجهه ثباتش، ثابت است و از هر جسؤال: 
 تغییرش، متغیر؟ و علت مباشر این تغییر هست؟
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آورید. لذا می گویند امر ذاتی، علت دیگری وجهه تغییرش، ذاتی خود او هست. یعنی شما ذات متجدد میاستاد: 
کند. بله. اصاًل ذاتش این است. یعنی آن ت را در واقع ایجاد کرده، همان درواقع دارد تجدد را ایجاد میخواهد. همانی که ذانمی

آفریند. یک ذات که دارد عین تجدد آفریند. این همیشه نسبتش کامل است یعنی آن دارد تجدد میآید تجدد میعلت ثابت، می
تجدد پیدا بکند. یعنی مرحله بعدی به یک مرحله جدید، دیگر نیاز ندارد. اش است که آفریند. ولی این دیگر خاصیت ذاتیرا می

هایی جموعه ظرفیتهمان علتی که این ذات را آفریده، درواقع تجدد اش را هم آفریده. فقط ما زمانی نگاه نکنیم. مثاًل به اون م
شود، بله در همین لحظه فریده میو چیزهایی که آ هاها، حکمتکه آن باال دارد. مثاًل می گوییم براساس این همه تغییرها، تحول

ها درش هست. یعنی شما در آن لحظه ثابت، که یک ذات، ذاتًا متجدد است یعنی اگر تجدد اش را برداری، ایجاد ذات، همه این
آفریند. نه ذاتی دد میآید یک تجکأّنه انگار ذاتش را برداشتی. ایجاد ذات یعنی ایجاد تجدد. رفع تجدد یعنی رفع ذات. لذا او می

دیده که بعد تجددش بدهد. مثاًل یک چیزی اینجا درست کنیم بعد حرکتش بدهیم، اینجوری نه. حرکت، خاصیت ذاتی این پ
 هست. این تبیین مالصدرا است. مشائیان بیان دیگری داشتند در این باره.

 ل عقلی و نقلی مشخص دارد؟پیش فرض شما این است که مبدأ هستی، خودش ثابت است؟ این دلیسؤال: 

طعًا باید قبول قبله، عقلی و نقلی است. حتی فرض کنید اگر بخواهید در عالم ماده کار را ببندید و تمام بکنید، استاد: 
ها را کنترل بکند. یعنی کل هستی متغیر باشد، اصاًل نظام علی ومعلولی کنید یک عالم ماده ثابت دارید. که بتواند زیرمجموعه

تواند تأمین کننده فضای علیت باشد. یعنی هیچوقت آنچه را که دارید، علت ندارد و همیشه بی علت محقق پاشد. نمیم میبه ه
عنی یشود و این با قوانین علیت سازگاری ندارد. یعنی حتی اگر ما بخواهیم فرض کنید خداوند متعال را اصاًل اثبات نکنیم. می

کنند، شما باید یک مرحله ثبات ها مطرح میها هیچی. حتی خواستیم گهگاهی بعضیو اینها و تجرد و عقل و علم آن ویژگی
 مادی، چنانچه یک ماده واقعی که وحدت حقیقی دارد باید ثابت کنید. تا بتواند این مجموعه را سامان بدهد.

رسد که خیلی با آن عدم، معدوم یکند، به نظر ماستاد ببخشید، این تعبیر "لبس بعد لبس" که مالصدرا استفاده میسؤال: 
 شود.خورد. یعنی انگار اصاًل معدوم نمیشدن نمی

ها مطرح درست است. در حرکت کلی راجع به عالم ماده، این بحث را خود صدرا مطرح نکرد، گرچه بعضیاستاد: 
کردند. حرکت جوهری دو جور است. یک وقت، یک حرکت یکنواخت است، یک وقت یک حرکت اشتدادی است. در حرکت 

رود، مقاطع جوهری بعدی ای ی از بین میکنند به "لبس بعد از خلع" که یعنی مقاطع جوهری قبلجوهری یکنواخت تعبیر می
اند. حاال این مثال های در عرض همها صورتآید که این مقاطع جوهری بعدی، کماالت مقطع جوهری قبلی را ندارد. اینمی

تبدیل آب به هوا خواهیم قبول بکنیم یا نکنیم، زدند این مثال را فیلسوفان ما اعتقاد داشتند و زدند. مثل تبدیل آب به هوا. در را می
ها یا دهد و طیف صورتهای آبی را از دست میها می گویند دائمًا صورت آب )به شکل تدریجی( یا طیفی از صورتاین

های جدید شکل رود و صورتهای قبلی از بین میای هست که صورتکند. اینجا به گونههای هوایی محض پیدا میصورت
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های قبلی ندارد. این را می گویند "ُلبس بعد از خلع" جدید از یک جهت ربطی به صورتهای گیرد. که اصاًل این صورتمی
پوشد. این تعبیر را دارند. که این برای حرکت یکنواخت است. افکند و لباس دیگری میهای جوهری قبلی را مییعنی آن لباس

فرض کنید که یک مجموعه عناصری که در یک کنند، شما اما حرکت جوهری اشتدادی چجور است؟ مثاًل مثالی که مطرح می
کنند. در اینجا یک توضیحی دارند و می گویند "لبس بعد از لبس" که ای مسیر کمالشان را تا انسان شدن طی میشرایط ویژه

ن پوشد روی پوشیدآید؛ میهای بعدی روی آن میماند و صورتهای قبلی که وجود دارد، محفوظ مییعنی چه؟ یعنی آن صورت
قبلی. اما این لبس بعد از لبس مثل انبار کردن اجناس روی هم نیست. مثل گذاشتن آجرهایی روی هم نیست. این یک ترکیب 

خواهید ترکیب حقیقی رخ بدهد، بین این صورت جدید و صورت قبلی، یعنی صورت قبلی باید حقیقی و واقعی است. اگر می
فزون بر داشتن کماالت صورت قبلی، کماالت دیگر هم دارد. یعنی اگر دقت شود، ااز بین برود. صورت جدیدی که پیدا می

گیرد. این خلع به معنای شخص است. شخص که می گویم یعنی خود آن فرد کنید، در لبس بعد از لبس یک خلعی صورت می
آید که این صورت یرود. یک صورت جدیدی متوانید دست بزنید، این از بین میو شخص وجودی، تشخصی که شما مثاًل می

تواند در دل خودش کماالتی که قباًل وجود داشت )نه شخص آن(. لذا محمدعلی ای هست و ساختاری دارد که میجدید، به گونه
به نوع یعنی اگر مثاًل آنجا رشد «. مانندروند ولی به نوع، ثابت میهای قبلی به شخص از بین میصورت»گوید که: سبزواری می

بود و تولید مثل بود، در این صورت بعدی هم رشد هست، تغذیه هست. ولی نه همان رشد. رشدی که متناسب با آن بود، تغذیه 
شود. حتی در مسیر لبس بعد از لبس، یک خلعی وجود دارد. خاع از ساختار جدید باشد. مراحل تکاملی اینطور طی می

گیرد. ولی چرا می گویند لبس بعد از لبس؟ ش را میهای بعدی جایهای قبلی. و شخص صورتچیست؟ از شخص آن صورت
ها در صورت جدید محفوظ است. فلذا ما می گوییم در حرکت به این دلیل هست که تمام آن کماالتی که سابق داشت، نوع آن

جوهری اشتدادی، صورت بعدی اگر مقایسه شود با صورت قبلی، کامل تر است. ولی در حرکت جوهری یکنواخت، صورت 
داشت، یک کماالت لی با صورت بعدی در یک درجه وجودی قرار دارد. چون کماالت ...، مثاًل اگر هوا، کماالت آب را هم میقب

هایی دارد که هایی دارد که هوا ندارد و هوا یک خاصیتشد تکامل. در حالیکه آن یک خاصیتداشت. این میای هم میافزوده
 آن ندارد. جداگانه هست.

پذیرد، بله در دل او موجوداتی کامل هایی که معتقدند که عالم ماده براساس تجددش تکامل نمیم ماده، آنراجع به عال
شود تقریبًا حرکت جوهری اش هست. این میرسند ولی خود جوهر عالم ماده همیشه تجددیشوند و به کمالشان میمی

اشته باشد که این داعتقاد را دارد، من ندیدم صدرا این تصویر را یکنواخت. ولی اگر شما خود مسئله عالم ماده مثاًل عالمه این 
اش را اگر بپذیریم، در مسئله معاد تأثیر دارد. که آید به طرف تجرد. که این نتیجهعالم ماده دارد براساس خودش در جاده می

. مؤیداتی هم این معنا دارد. اگر این الم ماده استها، به معنی جمع شدن عشکل گیری این به هم پاشیدن کرات و سیارات و این
توجه  حرف را بزنیم، این حرکت جوهری لبس بعد از لبس اشتدادی خواهد شد. پس اسن بحث را هم ما در حرکت جوهری باید

 بکنیم که این لبس بعد از لبس یا لبس بعد از خلع که می گویند، این منظورش چیست.
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 شتباه نیست؟استاد، اساسًا فهمیدن زمان خلقت ا سؤال:

 توانیم بحث زمان را مطرح بکنیم. ماده، عالم ماده. نه. راجع به عالم ماده و جزئیات ما می استاد:
گوید انسان بعد می گویند قبل آن چه بودی گفتند انسان، این هم این روایت که می گویند: قبل انسان چه بودی؟ می سؤال:

 همین است؟

د، عالم دیگر شآهان، آن بحث ادوار و اکوار است. که حاال باید در بحث معاد مطرح شود که مثاًل این عالم جمع  استاد:
آید که دوباره شروع شود و دوباره و دوباره؟ این سیر چطوری است؟ در چند روایت داریم که این بحث هست که مثل این می

پرسند مگر ما چند تا آدم داریم؟ عد میکدام آدم؟ ب آدم هم که می گویید،پرسد: کدام عالم؟ کدام آدم؟ یعنی حضرت طرف می
گوید؟ که باید شما بگویید پنجاه هزار گوید؟ راجع به آدم میدانم راجع به عالم میگوید: بله. ما یک فرمایشی داریم که نمیمی

 ود عدد گذاشت. شآدم داریم. شاید این هم بیان تکثیر است. چون وقتی خداوند علت است، نمی

 [ ۴۶: ۱۱پس این هم راجع به مسئله حدوث زمانی عالم ماده. ]ساعت چند هست؟ 

 رابطه خیر و شر، رابطه عموم و خصوص مطلق است؟ چون فرمودید تباین نیست.سؤال: 

ل هم ابیک خیر مطلق که نسبت آن با این دو تا اعم و اخص مطلق است که آن خیر نسبی و شر نسبی که در مقاستاد: 
شوند خب پس بنابراین این مسئله گیرند و باهم مباین اند. ولی در مقایسه با آن چه هست؟ زیرمجموعه آن حساب میقرار می

 اول ذیل نکته پنجم که همان بحث خیر و شر باشد، اصل وقوع خیر و شر و تبعات الهیاتی آن.

 شر عام همان فقر است؟سؤال: 

 توانست داشته باشد.ری مطلق. نه نداری ای که میبله. نداری است. ولی ندااستاد: 

شود درک کرد، اما ها را میاند، ایناینکه برخی از متکلمین معتقدند که موجود مجرد تنها خداست و بقیه مادی سؤال:
صاًل این بحث آید؟ یعنی اگر آن دسته از متکلمین به عوالم مجرد اعتقاد داشته باشند، امگر بحث زمان در عالم ماده پیش نمی

 نباید پیش بیاید. چون در این عوالم ماده دیگر اصاًل بحث زمان وجود ندارد.

ین بحث را در در آن عوالم اصاًل بحث زمان وجود ندارد و طبیعتًا این بحث مثل خداوند متعال خواهد شد. ولی ا استاد:
دانند، دیگر اصطالح دوام وجود، از علت بی جرد میکنند. آن دسته که موجودات دیگر را هم مها مطرح میعالم ماده، همان

های دینی. توانند بکنند. عمدتًا ناظر هستند به حوزه آموزهها این استدالل را نمیبرند. دیگر آنکند را به کار نمینیاز می
مده. این آد به وجود احساسشان این هست که معتقدند آیات و روایات عالم ماده حادث زمانی است. یعنی یک زمانی نبود و بع

 دائمًا توجه کنند و بیاناتی راجع به آن داشته باشند. شود که به این نکتهنکته باعث می
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 شان؟استاد، رابطه خدا و موجود چیست؟ / خدا خودش وجود است یعنی تساوی است رابطهسؤال: 

گوید. مینوجود است. / فلسفه این را در فلسفه یا عرفان؟. در فلسفه خب، خداوند خودش وجودی است که منشأ استاد: 
 تواند وجود را بیافریند.گوید خدا وجودی است که میگوید. فلسفه میعرفان این را می
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 سی_و_سوم_#جلسه

 بسم الله الرحمن الرحیم

 الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین

 مروری بر جلسه قبل

د. یک الهیات به معنی االخص و در بحث فعل الهی مطرح کردیم، مسئله خیر و شر بونکته پنجمی که در ذیل مباحث 
کند. وز مینکته و مسئله را مطرح کردیم که تاثیرات الهیاتی موضوع شر به چه شکل است. گاهی به شکل اعتقاد به ثنویت بر

ینها بروز سئله تصادف و اتفاق و شانس و ااعم از این که تصریح بشود یا نشود و گاهی هم به سبک هرج و مرج در عالم و م
 آورد. دگی انسان گاهی از اوقات این را به بار میکند. یعنی وقوع شرها در زنمی

. آقایان مسئله دومی که در ادامه همین بحث پیگیری کردیم، این است که اصاًل معنای خیر و شر از نظر فلسفی چیست
ن وقتی که ما آند. توضیح دادیم که مراد از عدمی بودن شر، معدوم بودن نیست. چه کنحکما و فالسفه، شر را عدمی معرفی می

کنیم، این عدم ها واقعیت دارند کنیم. چون وقتی که عدم کمال یک ذات را شر معرفی میعدم یک ذات را به عنوان شر معرفی می
طرح هست، چیزی که در بحث شرها و شرور مکند. و انسان به لحاظ درک واقعیت های عدمی است که احساس رنج و درد می

ادراک یک امر نامالیم با طبع، از »گویند: دهند، میرا به نحو فلسفی وقتی توضیح می همین مسئله درد و الم هست. درد و الم
گیرد، ینیست، مورد توجه قرار م وقتی یک چیزی مالیم با طبع انسان نیست، از آن جهت که مالیم« آن جهت که نامالیم است

 اش، عدم ذات یا عدم کمال ذات است.  کنیم، میبینیم ریشهشود. و وقتی اینها را تحلیل میرنج حاصل می

اص. خدر ادامه همین مسئله توضیح دادیم شر حاال که به معنی عدمی است، گاهی اوقات شر عام داریم و گاهی شر 
د. وقتی ست که کمال مطلق است. بقیه همه شان نقص هایی دارنشر عام در غیر از باری تعالی وجود دارد. فقط حق تعالی ا

ر به معنی خاص نقص هایی داشته باشند، طبیعتًا باید بگوییم شر به معنی نداری و عدمی هست، در همه آنها جریان دارد. اما ش
توانست ذات هایی باشد، می شود.گیرد، محقق میدر عالم ماده، در عالم تزاحمات، عالمی که موانع و تصادم و اینها شکل می

توانست کماالت گیرد. میاما عواملی هستند که نمی گذارند این ذات ها محقق شوند که اینجا شر به معنای عدم ذات شکل می
گیرد. یعنی و دارایی هایی باشد ولی عواملی و موانعی نمی گذارند که این کماالت ثانوی شکل بگیرد. لذا اینجا شر شکل می

 شود. لذا شر به معنای خاص در همین عالم ماده معنا دارد.کمال محقق می می عدمهویت عد
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 نسبیت شر 
مسئله سومی که در خیر و شر باید مورد توجه قرار داد، افزون بر عدمی بودن شرور که بحث  در ادامه بحث، به عنوان

ز آنها همین حساس و مهم راجع به شر دارند، یکی ا کردیم، نسبی بودن شرور است. یعنی اگر بگوییم فالسفه چند تا نقطه نظر
 مسئله نسبی بودن شرور است. 

رش این نسبیت، نه نسبیت در فضای معرفت و اینها مد نظر نیست. منظورشان این است که یک شی اگر احساس شر د
گیرد و در کند و موضوع شر شکل میشود، در مقایسه با امور دیگر هست که این عدم ذات یا عدم کمال ذات معنا پیدا میمی

رساند. د، میبینیم دارد به آن نفع میامر در مقایسه با چیز دیگری بررسی بشوشود. چه بسا همان کنارش درد و رنج و الم محقق می
. یعنی از نظر فلسفه حکمی، روی یا وجود یک کمال ذات است، یا وجود یک ذات است و از آن منظر باید خیر به حساب بیاید

د، اگر نگاهتان را برگردانید وشال ذات میدم ذات یا عدم کمعکنید این شر است، چون منشا هرچیزی انگشت بگذارید که فکر می
تواند باشد. همه چیزهایی را و جور دیگری نگاه بکنید، میبینید که چون وجود یک ذات یا کمال ذات برای وجود هست، خیر می

 . که در نظام هستی هست، مثاًل هرچیزی که در عالم ماده قرار دارد، نسبتی با مجموع اشیای پیرامونی خودش دارد

شود و انواع مثال ها و نمونه ها که اینجا می کندکنیم، موضوع خیر و شرها تغییر میین نسبت ها را وقتی ما بررسی میا
آورد، برای خودش مثاًل که اغلب وجود برخی از حوادث )سیل ها، زد و معمواًل هم همان چیزهایی را که آدم شر به حساب می

پنداریم، مثل مثاًل مار، عقرب و اینجور چیزهایی که موجب اذیت پاره ای از چیزها که شر می ها، نداری ها( یازلزله ها، بیماری
کنیم، در مقایسه با ما و در شرایط ویژه، میبینیم که شر به آوریم، اینها را وقتی بررسی میشوند را شر به حساب میو آزار می

اری از موجودات دیگر خیر است. چنانچه انشاالله عرض ر بسیآیند. اما مثاًل از منظر خودش خیر است. از منظحساب می
. بله در نسبتی کنیم، در آن جهت هم خیر استخواهیم کرد، از منظر نظام احسن هم خیر هست. وقتی ما بررسی همه جانبه می

و از این حیث تواند با یک شی خاص برقرار بکند، ممکن است موجب عدم او یا موجب عدم کمال او بشود که این شی می
دارد شود. و این واقعیت هم دارد. یعنی این شی در مقایسه با او یا ذات او را بر میشود و شر تلقی میهست که شر برداشت می

 شود. دارد و از این حیث شر تلقی مییا کمال ذات او را بر می

مطابق این بحث، آقایان حکما معتقدند که شر مطلق نداریم. یعنی یک چیزی که از همه جهات شر باشد، از هر حیثی 
دهند. حاال ما هم در نظر بگیری شر باشد، چنین چیزی نداریم. این هم یک نکته ای است که آقایان فالسفه مورد توجه قرار می

نکته ممکن  اسرار نسبت یک شی را با خیلی از چیزها متوجه نشویم. اینممکن است که به حسب علم محدودی که داریم، 
رود. حاال از باب مثال شاید قباًل کنیم، میبینیم این مسئله به همین شکل پیش میاست اینگونه باشد. ولی وقتی ما بررسی می

شد یا نباشد[ از خدمت خداوند گویند که یک وقتی حضرت موسی)ع( ]نمیدانم در روایت باخدمتتان عرض کرده باشم. می
فرمایی هر چیزی برای یک حکمتی هست و اینها، بیشتر چیزهایش را میفهمم و درک میکنم متعال سوال کرد که: "خدایا اینکه می

شود که خداوند متعال ولی این ِکرم را برای چه خلق کردی؟ این چه فایده ای دارد؟ ]من خودم روایتش را ندیدم[ ولی گفته می
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پرسد که شما این آقا را برای چه خلق کردی؟ این هیکل به این درشتی چه فایده رمود که اتفاقًا این ِکرم االن چند دفعه از من میف
 شود که برخی از مسائل را خالی از فایده و اینها میدانیم. ای دارد؟ یعنی منظور اینکه از نقص علمی ما ناشی می

آید و متوجه ته باشد، متوجه اسراری که در یک مسئله ای که به ظاهر بد به حساب میاگر انسان یک نگاه همه جانبه داش
ن اسا عن تحّبوا شیئًا و شرُّ َلُکم و اسا ع》ایات ما هم این معنا فراوان نهفته شده. مثاًل : شود، در آیات قرآن و روخیراتش می

رسد که نمی شود، به جایی میبازتر و عمیق تر و چند الیه ای می و این هست و هرچه نگاه انسان،. 《ُتکِرهوا شیئًا و خیر َلُکم 
نجور تواند حرف محکمی در خصوص اینکه برفرض این درست یا نادرست است بزند. حاال اگر در یک نگاه کالن و وسیع همی

ز حتی شیطان، زیرمجموعه شود که همه چیباال بروید، مثاًل در قالب نظام احسن اگر فکر بکنید، در آن صورت انسان متوجه می
کند، کفرها، گناهان در یک ساختار کالن، همه چیز در جای خودش خوب و درست و هایش، آن گمراهی هایی که ایجاد می

کند. بله وقتی نگاه ها صحیح است و باید اینگونه باشد تا خداوند متعال طبق آن حکمت بالغه خودش، این طوری عمل می
آوریم. این هم یک نکته شود، همیشه نمی توانیم جوانب مختلف قضیه را ببینیم و شر به حساب میشود و ریز میمحدود می

 پردازند. هست که معمواًل فالسفه به آن می

 خیر و شر قلیل و کثیر
مطرح   همهایی که سابقاً یک نکته دیگری که شاید در رابطه با مسئله خیر و شر باشد این است که، براساس همان بحث

ند تمام اموری که های الهیاتی که راجع به خداوند سبحان در فلسفه پی ریزی شده، فیلسوفان معتقد هستردیم و با توجه به نگاهک
شود، از این پنج حالت بیرون نیست : یا خیر مطلق است یا خیر غالب است یا شر مطلق است یا شر در عالم خلقت واقع می

 از این پنج حالت بیرون نیست.  غالب است یا خیر و شرش مساوی است.

کنیم، او را کنیم، خدا را اثبات میبا تکیه و توجه به این دیدگاه الهیاتی و ویژگی هایی که برای خداوند سبحان تثبیت می
 گیریم که در او بخل وکمال مطلق میدانیم، او را رحمت مطلق میدانیم، با توجه به ویژگی های الهیاتی که در حق در نظر می

کنیم، گیریم و آنها را مطرح میترس و جهل وجود ندارد، ما از این پنج فرضی را که در حوادث عالم خلقت، بدوًا در نظر می
شود. از آن طرف شر مطلق قطعًا محقق نمی شود. آنجایی هم که خیر و شر کاماًل مساوی باشد خب خیر مطلق قطعًا محقق می

شر قلیل و  راساس این نگاه الهیاتی محقق نمی شود. میماند جایی که خیر غالب باشد وو هیچ رجحانی نداشته باشد، آن هم ب
آن است که  از آن طرف شر غالب باشد و خیر، قلیل. که چنین موردی از خداوند متعال سر نمی زند و فقط میماند یک مورد که

 خیر غالب داشته باشد و شر قلیل داشته باشد.

ز نگاه فلسفه د که خیر غالب باشد و شر قلیل باشد. اگر خیر غالب باشد و شر قلیل باشد، احاال جایی را در نظر بگیری
تگاهی که حکمی اگر خداوند متعال به خاطر شر قلیلش این خیر کثیر را رها کند، خودش شر کثیر است. یعنی براساس این دس

 ن مبدایی خارج خواهد شد.ند، هم از چنیکنند، قطعًا موجوداتی که خیر غالب داردارند تنظیم می
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قلیل هم  به خاطر خیر غالبی که دارند. اگر موجوداتی که خیر غالب دارند محقق شوند، معنایش ان است که حتمًا شر
 همراهش خواهد بود. بنابراین ما در نظام هستی شر )عدم ذات، عدم کمال ذات( داریم. 

گر یک نگاه کالن داشته باشید، ازمه وجودی خیر کثیر است. مثاًل آورد؟ چون که الچرا خداوند متعال این شر قلیل را می
اری ها و امثال اگر این شرهایی را که در عالم ماده مطرح هست، این تزاحم ها، درگیری ها و شکل گیری موانع، نرسیدن ها، بیم

اصاًل نباشد. یعنی خلقت را باید جمع  د، به این معنا است که عالم مادهگیرد، بخواهند نباشناینهایی که در عالم ماده شکل می
ا و امثال کنیم. خلقت مادی را باید جمع بکنیم. خلقت مادی، خاصیتش همین تزاحم ها و درگیری ها و رسیدن ها و نرسیدن ه

کثیری طعًا خیر قاینها هست. اگر بنا باشد که این مشکالت وجود نداشته باشد، معنایش این است که عالم ماده باید جمع بشود و 
شود و چون نمی شود به خاطر شر قلیل از خیر کثیر بگذریم، به خاطر خیر کثیر آن شری که الزمه الینفکش است برداشته می

 آید. می

خواهید انجام دهید، یک عوارضی هم این کار دارد. اصاًل کارهای مادی همه شان مثل فرض کنید کاری که شما می
ید یک صنعتی را راه بیندازید، باید درخت ها را قطع کنید. خب این یک خیر غالبی دارد. خواههمینجوری است. مثاًل شما می

خواهید درخت بکارید و جنگل را زیاد بکنید، نمی شود به خاطر اینکه درخت را قطع میکنی، خیر غالب را حذف بکنی. شما می
سیستمی هست. طبیعتًا چون عالم تزاحم هست،  مشکالت دیگر درواقع شکل خواهد گرفت. اصاًل سیستم عالم ماده یک چنین

گیرد. بله در نهایت در غالب نظام احسن باید همه چیز در جای خودش قرار بگیرد و آن زیبایی خودش شرهای نسبی شکل می
 را داشته باشد. 

بر  تعالم دخداون برای ما که هایی ویژگی به توجه با برمیداریم. یعنی الهیاتی نگاه همان از ما را احسن نظام
 کالن نظام یک رد باید او  خلقت و فعل اگر .باشد بهترین باید کالن ساختار یک در او خلقت و او شمریم، فعلمی

 هایفضا در کنید فرض مثالً  هم شده ذکر معنا این قرآن آیات در زیباست. هم خودش جای در چیز باشد، همه بهترین

 در را چیزی هر ینکها دلیل به بردرا می لذت کند، کمالمی  نگاه هستی نظام به وقتی عارف یک که عرفانی، میدانید

 میبیند.  خودش جای

باشد،   داشته آن به ای احاطه یک انسان نگر کالن اگر ولی .کندشر می احساس که هست ما بین جزئی های نگاه این بله
 افراد ترین نیک هست، از الهی اولیای از اینکه با که دهددست می افراد به احواالتی .است خودش جای سر چیز همه میبیند

 به .دهد نمی انجام را کاری هیچ او ولی برندبین می از و کشند دارند می را فردی مثالً  رویش جلوی میبیند راحتی هست، به
 اینها همه از باالتر خب .شودمطرح می ها بحث این گهگاهی چون .کرده پیدا شکل کالنش نگاه احسن، آن نظام در اینکه دلیل
 پیش اینها و میانمار اوضاع که موقعی هست یادم مثالً  .دیگر گیردانجام می اینها دارد او محضر در و دیگر است خداوند  خود
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سوزانند، کذا، مثاٌل می ظلم جور این متعال خداوند  جلوی هست، مثالً  گسترده که اجتماعی فضاهای در ها بود، خیلی آمده
  شود؟چجور می این کند؟نگاه می فقط همینجوری خداوند بعد .کذا، کذا

 رسول که موقعی همان که کنید آمدند، فرضمی  انبیاء که موقعی کنید، همانایجاد می شما را اختیار وقتی کردم عرض
 کنید فرض اگر .گرددر میب آن به چیرها این همه گرفت، ریشهانجام می سقیفه داشت که موقعی رفت، همان دنیا از اسالم گرامی

 گفتندآنها می که اریمد را اسرائیل بنی قوم عقیده همان مان بسیاری تقریباً  بکنند، ما حفظ را خودشان اتحاد توانستند مسلمانان می
 آنجابکنید،  فتح را هست شما دشمنان مال که  شهری و بروید فرمود پیامبر که .اینها و کنیم است، چه مان نداریم، گشنه غذا
  .کنیماستفاده می آییما میم شد آزاد و باز وقتی بجنگید بروید خدا و تو .نشینیمهمینجا می ما نه گفتند .شودپیدا می چیز همه

 لوازمش ولی مبکنی نامناسب اختیارات ما باشد قرار اگر .هست تبعات نامناسب، آن اختیار لوازم آمد،  پیش اختیار وقتی
د. مثاًل جهنم. یعنی برچیده شو اختیار باید و .کرد مطرح نباید را اختیار بحث همین برای .خوردضربه می احسن نظام نباشد، آن

، اگر چه خداوند متعال...، بله. اگر خلقت انسانی مطرح است، اگر موضوع اختیار مطرح است، اگر کفران شکر مطرح هست
کنند و اینها لوازم انتخاب های خودشان انسان ها انتخاب میعصیان و اینها مطرح هست، خب این راه های متعددی هست که 

یطنت شهست و این لوازم باید شکل بگیرد. در ساختار نظام احسن همه چیز در جای خودش زیبا و درست است. حتی شیطان، 
 نه شکل گرفته.کنیم که برای چه مثاًل این نظام و این سیستم به اینگوها و امثال اینهایی را که گهگاهی ما حساب می

 شناسی معرفت النفس یا انسان
بکنیم، بحث معرفت النفس یا انسان شناسی فلسفی است که انشاالله نکته هایی را  مطرح خواهیممطلب ششمی که می

م هکه دست کم یک بیان کلیاتی در این بحث باشد، خدمتتان عرض خواهیم کرد و مطلب هفتم هم مسئله معاد هست. این 
متتان عرض گاه های معادی را که آقایان حکما و فالسفه دارند، خدیک دورنمایی از بحث های معاد، یک توصیف گونه ای از ن

 خواهم کرد. 

 مقدمه
نم. در بحث های نفس، خب مسائل فراوانی مطرح هست. من ابتدا یک مقدمه ای را، مقدمه کوتاهی را به عرض برسا

وی و اینها م. در بحث های متن حوزتمام اینها را ما برای دوستان روانشناسی که در همین دوره هستند، مفصل تر مطرح کردی
( را اختصاص داده به بحث های نفس شناسی ۸شود. مثاًل صدرالمتالهین یک جلد از اسفار )جلد خب خیلی مفصل مطرح می

 خواهم یک دورنمایی از این فضا دست دوستان بیفتد. می و انسان شناسی. خب بحثی مفصل است. من
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 النفساقسام معرفت
هنوز فعلیت  ه معرفت النفس یا روانشناسی یا نفس شناسی، چند مدل نفس شناسی ما داریم. برخی از اینهاببینید راجع ب

 پیدا نکردند و ما روندهای ضعیفی درشان داریم. بعضی از اینها به فعلیت بیشتری رسیدند. 

 النفس دینیمعرفت
هسته مرکزی  مثاًل نفس شناسی دینی رشد پیدا نکرده. منظور من از نفس شناسی دینی این است که ما با روش تالیفی ولی

ازیم. ما هنوز هم آیات و روایات بیاییم به معرفی حقیقت انسان، الیه های انسان، ویژگی های انسان و تطورات زندگی انسان بپرد
گوییم این بحث را دوستان توجه داشته باشند. ما به زمینه نداریم. روش تالیفی که می که هنوز است، یک متن منقحی در این

ردیم. یعنی کلحاظ تالش هایی که اندیشمندان ما در هزار سال اخیر انجام داده اند، به لحاظ روشی به یک تکاملی دست پیدا 
کردند، بعضی ها درواقع فقط روش اشتهادی و کردیم، بعضی ها فقط روش کشفی اعمال میابتدا فقط روش عقلی اعمال می

 کردند. استنباطی اعمال می

رام آرام اینها آبه تدریج متوجه شدند که این تک روشی ها نمی تواند درواقع چندان مفید باشد و خطاهای ما را کم بکند. 
کنند اعمال می یعنی هم روش عقلی کنند.رسیدند به روشهای تالیفی یعنی در یک مسئله همزمان از چند تا روش استفاده می

کنند. این روش تالیفی، آسیب های معرفتی را بسیار کنند، هم از متون دینی استفاده میهم روش کشفی ـ شهودی اعمال می
آن برد. حاال آن ریز روش هایی که مثاًل در تجربی، اینها وقتی در کنارش باشد، دهد و درجه اطمینان را بسیار باال میکاهش می

تواند عمل گیرند حکما، نه در فضاهای دیگر نه، یعنی جاهایی را که تجربه میشناسی که درواقع در نظر میبا مبانی معرفت
تواند عمل بکند. خب، این روش تالیفی، اگر با هسته مرکزی توجه به آیات و روایات باشد، در خصوص بکند. در آن حدی که می

دهد. ما چنین محصولی هنوز نداریم. نمی گوییم اصاًل نداریم. داریم جسته عرفت دینی میمباحث نفس شناسی باشد، به ما م
جود و گریخته در تفسیرها، شرح حدیث ها، برخی از کتاب ها چیزهایی آمده. ولی یک چیز مدون و روشن در این قسمت و

 ندارد.

 النفس عرفانیمعرفت
ی کشف فس عرفانی باز هم همین روش تالیفی است، با هسته مرکزچنانچه ما معرفت النفس عرفانی داریم. معرفت الن

کنند. کنند، از عقل هم استفاده میو شهود. یعنی محور کشف و شهود است. ولی اینکه آنها هم از آیات و روایات استفاده می
بیشتر نزدیک شده.  عنا یک مقدار به فعلیتشود. خب این مخصوصًا در بحث نفس همیشه از مباحث تجربی هم استفاده می

ما گرچه متاسفانه یک اثر مستقلی در باب معرفت النفش عرفانی نداریم، ولی بحث های مفصل تری، این به فعلیت  باز هم
 نزدیک تر است االن.
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 النفس تجربیمعرفت
کار  که خب، ما االن یک معرفت النفس تجربی داریم که خب االن به نحو گسترده مباحثش پیگیری شده و روانشناسی

شود، روش تجربی است ولی نقطه ایده آلش، حاال دوشتان که دارند در باب علم دینی کار کردند و آنی که االن دارد اعمال می
کنند، نقطه ایده آلش شکل گیری روش تالیفی با هسته مرکزی روش تجربی است. این خیلی علی است. یعنی همیشه کسی می

ف های آقایان عرفا گوشه چشمی باید به آیات و روایات داشته باشد. یک گوشه چشمی به حر کند، یککه در این فضا تحقیق می
را داخل بکند  و فالسفه داشته باشد. در یک فضای منسجم درواقع روشمند، بتواند تجربه را هم داخل کند. نه اینکه فقط تجربه

ه بار نیاورد. ولی اگر روش تالیفی اسی خیلی عمیقی برای ما بتواند یک روانشنو بعد غافل از خیلی از چیزهای دیگر شود، این می
تواند عرضه بکند. گرچه ما االن نداریم به کار ببریم، بله، مسئله تجربه هم درش خیلی جدی باشد، آن خیلی محصول عالی می

 این را وااّل علم دینی باید همین کار را بکند.

 النفس فلسفیمعرفت
بسیار باالیی  معرفت النفس فلسفی داریم. ولی معرفت النفس فلسفی، تقریبًا به فعلیت و بلوغخب، در کنار اینها ما یک 

شود، در دوره مشائیان اسالمی یک روندی را طی رسیده. معرفت النفس فلسفی یک تاریخی دارد. از دوره یونان قدیم شروع می
ه. معرفت النفس بحث هایی را هم ایشان افزوده و اضافه کرد کرده، شیخ اشراق کارهایی کرده تا رسیده به جناب صدرالمتالهین و

ه از فلسفی اصاًل ساختار خودش را پیدا کرده. یعنی موضوع خودش، مسائل خودش، روش خودش را پیدا کرده. درست است ک
د حتمًا ه بایاول تک روشی بوده ولی به تدریج از همین روش های تالیفی با هسته مرکزی روش عقلی استفاده شده. در فلسف

. گرچه عرض هسته مرکزی به روش عقلی باشد. یعنی روش برهانی، استداللی، تحلیلی. حتمًا باید این فضا درواقع طی بشود
 دهد. می شود یک گوشه چشمی هم به آیات و روایات ...، مثاًل صدرا اغلب این کار را انجامکردم می

قابل  د مباحث عرفانی و دینی را جدا بکنید و خالص فلسفی بکنید وصدرا اغلب در مباحث فلسفی اش، شما میتوانی
روش  عرضه باشد. ولی خود ایشان با روش تالیفی استفاده کرده. عرضه اش، عقلی محض است. ولی دست یابی اش به نحو و

گویم پایان پذیرفته، تالیفی انجام شده. خب، ما معرفت النفس فلسفی عرض کردم تقریبًا مسیرهای خودش را طی کرده و نمی
 ولی به یک نقطه کاماًل بالغ و نقطه بلوغ خودش نشسته. 

النفس فلسفی در طول تاریخ، تحوالتی پذیرفته، حاال اگر در فضای اسالمی در نظر بگیریم، از جمله بهترین آثار معرفت
و از فالسفه هم آثاری در این قسمت را ابن سینا در این قسمت دارد و آثار خیلی مهمی عرضه کرده. دیگران هم همینجور. 

رسیم به صدرالمتالهین. پس از صدرا و حاال دوستانی که چون بدایه دستشان است، متاسفانه عالمه طباطبایی داشتند. تا می
بود این در کتاب بدایه و نهایه در هیچ کدام از این دو کتاب، مباحث نفس را نیاورده و بعد ن)رضوان الله تعالی علیه( چون ایشان

ها در این دو کتاب درسی باعث یک رکود در مباحث نفس در حوزه های علمیه شده است. در المیزان هست. کتاب درسی بحث
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منظومه بوده ولی در این کتاب )بدایه( نیامده. جز به صورت بحث های پراکنده  فلسفی. مثاًل در قبل از بدایه و نهایه، در شرح
خوانند و نمی رسند همین دو تا کتاب را می فس فلسفی نه در نهایه آمده و نه در بدایه و اغلب همجزئی. ولی مباحث معرفت الن

به کتاب های دیگر. و این باعث رکود بحث های فلسفی در حوزه معرفت النفس بوده و تبعاتش االن پیداست. یعنی در خیلی از 
 مشکالتی که ما داریم، پیداست.

 جایگاه فلسفی بحث نفس
خواستم عرض بکنم، جایگاه فلسفی بحث های نفس کجاست؟ پس یک بحث شما مطرح کردید به کته ای که مییک ن

نظومه مباحث معنوان معرفت النفس فلسفی که میخواهیم به آن اشاراتی داشته باشیم. یکی دیگر اینکه اصاًل جایگاه این بحث، 
ر دل طبیعیات فلسفه را آوردند. مثاًل جناب ابن سینا، از فالسفه د گیرد؟ ببینید بحث های نفس را، بسیاریفلسفی کجا قرار می

عیات مباحث نفس را در دل طبیعیات آورده. یا فرض کنید که محقق سبزواری، حاجی سبزواری، در شرح منظومه در دل طبی
شارات اجناب ابن سینا در کتاب دهند. مثاًل قت ها بین طبیعیات و الهیات قرار میوآورند، بعضی آورده. بعضی وقت ها اینجا می

حث کرده، بخش بهمین کار را کرده. یک کتابی که ابن سینا دارد به نام "اشارات"، نمط )بخش( اول و دوم را راجع به طبیعیات 
 سوم راجع به نفس است و نمط چهارم راجع به الهیات است. یعنی مباحثش را بین طبیعیات و الهیات قرار داده. 

رسد موفق ترین طرح، طرح صدرالمتالهین است. خیلی خوبی هم در اینجا هست، اما به نظر میحاال یک نکات 
شتیم، اگر یادتان صدرالمتالهین بحث نفس انسان را در متن فلسفه آورده و جزو فعل الهی قرار داده. یعنی مثاًل بحث هایی که دا

ر الهیات به معنا ، هشتمین مسئله، الهیات به معنا االخص هست. دباشد، تقریبًا هفت مسئله ما در الهیات به معنا االعم داشتیم
شود. االخص، صدرالمتالهین بعد از اثبات واجب الوجود، توحید، تبیین صفات حق تعالی وارد فعل و خلقت حضرت حق می

 دهد. می کند، این بحث ها را توضیحآید عوالم را بررسی میکند. میمثاًل در جلد هفت اسفار این کار را می

خب، زیرمجموعه بحث بخاطر نوع ویژگی هایی که انسان دارد، مسئله نفس انسان را به عنوان فعل الهی مطرح کرده و 
جلد است[  ۹شود، ]اسفار که الهیات به معنا االخص شروع می ۶کند. و لذا شما اگر اسفار را مورد توجه قرار بدهید، از جلد می

مباحث واجب الوجود و  ۷و  ۶به بعد الهیات به معنا االخص است. البته جلد  ۶عم است، جلد الهیات به معنا اال ۵تا جلد 
کند. ، بحث نفس انسان را به عنوان فعل الهی مطرح می۸کند. در جلد صفات باری تعالی و بحث فعل و خلقت را مطرح می

معاد مبتنی بر بحث نفس است. یعنی گل حوزه ای را گوید مباحث ما همین ترتیب را که درواقع در نظر گرفتیم، بعد صدرا می
که ما راجع به معاد داریم، صدرا معتقد است تا مسئله نفس انسان شناخته نشود اصاًل بحث های معاد حل نخواهد شد و یکی 

اد به یک از مشکالتی که عرض کردم در بدایه و نهایه پیش آمده به دلیل اینکه بحث های نفس ندارد این است که مباحث مع
رکود خیلی جدی در بحث هتی حوزوی کشیده شده. یعنی دیگر در مباحث فلسفی، بحث معاد طرح نمی شود. چون کمتر 
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هستند افرادی که به اسفار و امثال اینها برسند. یعنی به این دسته از درواقع کتاب های درسی برسند. معمواًل در همین قسمت 
 شود. تمام می های بدایه و نهایه، فلسفه خوانیشان

صدرا معتقد است اگر بحث نفس حل نشود، بحث معاد جسمانی حل نمی شود. بحث مواقف در معاد حل نمی شود. 
کند. ولذا جایگاه فلسفی که صدرالمتالهین بحث صراط مستقیم حل نمی شود. تمام اینها براساس و پایه نفس انسانی معنا پیدا می

الهین مطرح و به عنوان مقدمه مباحث معاد است. حاال در جلد نهم بحث معاد را صدرالمت برای نفس قرار داد، ذیل فعل الهی
شود مورد توجه قرار بگیرد. من حاال قبل از اینکه وارد یک بحث کرده. این هم یک نکته که به عنوان نکته های مقدماتی می

فه کلی از بحث های نفس را که آقایان فالسالنفس فلسفی بشوم، یک فهرست توصیف گونه از مهم ترین بحث های معرفت
کنم و بعد چندتا از این بحث ها را برای اینکه نگاه فلسفی به خصوص نگاه صدرایی کمتر کنند، خدمتتان عرض میمطرح می

 شود، مطرح خواهیم کرد. 

 مسائل بحث نفس 
ح به لحاظ جسمانی بحث را مطربینید اینها معمواًل در بحث های نفس، مسئله تبیین چگونگی شکل گیری انسان 

گیرد. بحث هایی دارند در این خصوص، مثل مثاًل مباحثی که در شود تا بدن انسان شکل میکنند. یعنی چه روندی طی میمی
حث ها را بحوزه امتزاج و شکل گیری مزاج و مراتب مختلف مزاج های معدنی، گیاهان، حیوانات و انسان ها وجود دارد، این 

 کشند. نند با عنوان ورود به بحث های نفس. یعنی اول از این ناحیه بحث ها را پیش میکمطرح می

کنند، راجع به حقیقت نفس و اقسام نفس است. یعنی چه تعریفی اینها از جمله بحث های دیگری که در نفس مطرح می
نمی کنند. چرا ساختار  نفس را مطرح از نفس دارند. چرا برای سنگ بحث نفس را مطرح نمی کنند. چرا برای آب مثاًل بحث

ز گیاهان انفس را از گیاهان شروع نمی کنند؟ چرا برای معدنیات فرض کنید مثاًل ذغال سنگ، بحث نفس را مطرح نمی کنند. 
کنند ؛ نفس گیاهی، نفس حیوانی و انسانی. چه تعریفی برای نفس دارند. تعریف نفس چیست؟ اقسام و گونه های شروع می

رسیم انشاالله یک توضیحی خواهیم داد، نفوس کنند. مثاًل فرض کنید که حاال مینفس چیست؟ این را هم بحث می مختلف
 کنند. سماوی، نفوس ارضی، نفس گیاهی، نفس حیوانی و نفس انسانی. اینها را مطرح می

ابل استفاده است، بحث قوا های متعالی اش بسیار ق کنند که در آن نقطهباز از جمله بحث های دیگری که مطرح می
کنند. اصاًل نفس یک حقیقتی است که با ابزار فعالیت های خودش را انجام است. چون همه نفس ها با آالت و ابزار کار می

دهد. برخالف طبایع ساده. موجودات ساده به حسب اعضا و جوارح و آالت و قوا کار نمی کنند. انسان یا نفوس دیگر، به می
دهد. خب این قوا چه هستند؟ این قوه ها دهد و کارهای خودش را بروز میجوارح فعالیت های خود را بسط میحسب اعضا و 

 دارد.  و اعضا و قوای منطبع در اعضا چه هستند؟ حیوانات چه قوایی دارند، انسان از آن جهت که انسان است چه قوه ای
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می کنند مثاًل گاهی بعد از درواقع مباحثی را که مطرح رابطه نفس و بدن به عنوان یک بحث بسیار جدی مطرح هست.
آیا ما در مسئله انسان مرحله غیر تجردی داریم؟ چیز بسیار مهمی هست. آیا مرحله تجردی  بحث تجرد نفس و گونه های تجرد.

، ش پیدا شدچند مرحله ای است یا یک مرحله ای است؟ این هم بحث های خاص خودش را دارد. بعد از اینکه نفس، تجرد
ین بحث رابطه نفس و بدن به چه شکل است؟ خیلی بحث در اینجا کردند که در فلسفه غرب هم خیلی بحث شد و تا االن هم ا

 ست؟ اها ادامه دارد که در دستگاه های مختلف با نگرش ها و زاویه دیدهای مختلف. بحث رابطه نفس و بدن به چه شکل 

شود که "النفُس فی وحَدِتها ُکلُّ ُقوا". یعنی رابطه نفس و صدرالمتالهین مطرح می در ذیل همین بحث، آن دیدگاه مشهور
داند. که معروف است با همین ادبیاتی که عرض کردم، فصل داند. رابطه یک شی بسط یافته میبدن را، رابطه شی واحد کثیر می

 دهد. هایی از کتاب را به خود اختصاص می

 خیلی جدی شده، مسئله حرکت جوهری اشتدادی نفس و مراحل و مراتب تکاملی نفس ازجمله بحث های مالصدرا که
است که خب در فضای معرفت نفسی صدرایی بیشتر مطرح هست. باز از جمله بحث هایی که در نفس هست، این است که 

، حادث است. در ارتباط با عتقد بود قدیم است. ارسطو معتقد بود نفسمدانید افالطون آیا نفس قدیم است یا حادث. چون می
حدوث هم دست کم دو تا تحلیل راجع به نحوه حدوث نفس مطرح است. یکی مال حکمای مشا و ارسطو یکی هم مال 

اینها  صدرالمتالهین هست. که صدرا معتقد است که نفوس، جسمانیت الحدوث و روحانیت البقا هستند. اگر رسیدم برخی از
 خواهم داد.  را توضیح

معاد را  دانید که صدرالمتالهین مباحثشود. در ادامه همین بحث میبحث هاییست که معمواًل مطرح می یکی از
دهد. چون ایشان معتقد است همین مسیر تکاملی اش میرسد به مقطع مرگ. یعنی مرگ جزو زیرمجموعه مباحث نفس قرار می

آید. لذا ایشان در ادامه بحث نفس، بحث معاد می احوال نفس است و مقاطع پس از مرگ جزو ویژگی های نفس به حساب
 برسیم، عرض خواهیم کرد. مثاًل در مباحث معاد، اول باید بحث تناسخ مطرح شود، 

بشود، بعد از آن  ، حقیقت مرگ باید روشن بشود، سبب مرگ باید مطرح بشود، انواع مرگ باید مطرحبعد از بحث تناسخ
حث هایی که در حوزه معاد مطرح بمشخص شود و توضیح داده شود و بعد مسئله قیامت و پس از مرگ که برزخ باید  عوالم

بحث های سعادت و شقاوت انسان باید مطرح شود. این تقریبًا فهرست اجمالی از بحث های معرفت النفس  هست و آنجا هم
 فلسفی است. 

، فلسفه صدرایی به دلیل اینکه مبانی جدیدی در اگر خواسته باشیم یک نکته ای راجع به این بحث مطرح بکنیم باز هم
فلسفه اش ریخته، در بحث معرفت النفس فلسفی از توفیق بیشتری برخوردار بوده. یعنی اگر کسی اینها را نداند، نمی تواند بحث 

رکت های معرفت النفس صدرایی را عمیق متوجه شود. من فقط فهرست اینها را بگویم : اصالت وجود، تشکیک وجود، ح
آید این را در مباحث جوهری اشتدادی، وجود جمعی و اینهایی که ایشان در جای جای مباحث فلسفی اش درست کرده، بعدًا می
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کند. این هم در مقدماتی از بحث های معرفت النفس. ]ساعت چند است؟ معرفت النفس فلسفی خودش درواقع پیاده می
در بحث معرفت النفس مطرح هست را یک مقدار با سرعت بیشتر و مشابه فرصت داریم دیگه؟[ من چند تا از مسائلی که 

 کنم. برای اینکه یک دورنمایی از بحث های نفس شناسی حکمی و فلسفی روشن شود.فهرست عرض می

 عالم ماده و عناصر آن 
گیرد. در اولین جایی را که شروع میکنم، بحث شکل گیری مزاج و تنوعات جسمی هست که در عالم ماده شکل می

سمیه و جسم جتبیینی که آقایان فالسفه از عالم ماده دارند که من هم جلسه قبل یک اشاره ای کردم، بحث ماده اولی و صورت 
کنند، بحث عناصر اربعه است. ببینید این عناصر ی را که اینها شروع میگذریم، نکته او اینها حاال خیلی از آن بحث ها می

کنند این یماربعه، یک مشکلی که اینجا شکل گرفته متاسفانه برداشت و برداشت های بدی صورت گرفته این است که مثاًل فکر 
اریم. این توجه و چند تا مثاًل عنصر د لفظ عناصر اشتباه، لفظی است. مثاًل عناصری را که االن ما به دست آوردیم، باالی صد

 داشته باشید، 

کردند، این یک زاویه دید در ارتباط با تقسیم های عالم جسم و جسمانی بوده. اینکه این آقایان مسئله عناصر را مطرح می
گوید . یا گاز. طرف می۳یع است . یا ما۲مد است . یا جا۱قسم :  ۳کنیم به مثاًل ما عالم ماده را تقسیم می مشابهش را ببینید. االن

ینید این بحث، ما صد و خرده ای چیز کشف کردیم، اصاًل ربطی ندارد. این یک زاویه دید است و آن یک زاویه دید دیگر است. بب
ارسی( فمن یک کلمه عناصر، موقعی که استفاده شد، درست بوده. در دوره اخیر که این اطالِق عناصر شده بر )در ترجمه 

. یعنی آن اصاًل یک نگاه خاصی بوده. آقا این نظام احسن، کسی فات جدید که چندین عنصر به دست آمده، این اشتباه بودهاکتشا
 روشنی است.  ونمی تواند منکر شود. ما در نظام هستی، آب داریم، خاک داریم، هوا داریم و حرارت و آتش داریم که چیز واضح 

گویند آقا این بحث قدیمی شده و دور ریخته شده. یعنی چه؟ مثاًل رها دیدم که میاصاًل این بحث، چون من بارها و با
گاه گوییم عالم ماده یا جامد است یا مایع است یا گاز است اصاًل درگیری و منافاتی با این بحث ندارد. آن یک نآن نگاهق که می

گذرد که درست هم هست. مثل همین ماده دارد می است و آن نگاه هم صحیح است. یک نگاه کلی بینی هست به آنچه در عالم
آمده، ربطی به  تقسیمی که عرض کردم. پس اصاًل اشتباه نکنید این ربطی اصاًل به عناصری که بعدًا از زاویه دید دیگر به دست

گفتند که لی میشوند حاال من کتاب های قدیمی شان را ندیدم وآن اصاًل ندارد. چنانچه برخی از اساتید، گهگاهی متذکر می
گیرد ورت میاینها مد نظرشان عناصر کلی بوده. یعنی کار نداشتند که در درون اینها چه خبر هست. به نحو کلی این تقسیم ص

گوییم گاز، خب و درست است. مثل همان تقسیمی که عرض کردم، مثل جامد و مایع و گاز که ما مطرح کردیم. حاال ما می
 دهیم.کنیم و توضیحاتی راجع بهش میبا یک عنوان هنه اینها را بهش اشاره میانواع گاز ما داریم ولی 
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 امتزاج عناصر
شود، اینها با آقایان فالسفه معتقد بودند که این عناصر چهارگانه تحت تاثیر پاره ای از درواقع نیروهایی که وارد می

. مثاًل اگر در یک به شکل گیری یک مرّکب حقیقی نمی شود کنند. این امتزاج ها، گاهی از اوقات منجرهمدیگر امتزاج پیدا می
ت نتواند کار خودش جایی و در یک ترکیبی فرض کنید درصد آبی که آنجا به کار رفته، کاماًل به گونه ای غالب باشد که اصاًل حرار

ه نشود این کخاک به حدی باشد را به راحتی انجام دهد. خب اینجا طبیعتًا ترکیب حقیقی رخ نمی دهد. یا مثاًل ترکیب آب و 
تواند تحت تاثیر پاره ای از فعل و انفعال ها یک معنا رخ بدهد. ولی در بسیاری از این امتزاج ها، امتزاج به گونه ای هست که می

 ترکیب حقیقی روی بدهد و یک موجود جدید شکل بگیرد. 

نباتات  د. یک دسته معدنیات، یک دسته گیاهان وطیف دسته بندی شدن ۳این موجود جدید از نگاه حکما، دسته کم در 
آید. پس بنابراین در امتزاج این است و یک دسته حیوانات است که حاال انسان هم به لحاظ بدنی جزو حیوانات به حساب می

ل عناصر و شکل گیری ترکیب حقیقی، طیف وسیعی از موجودات جدید که در خود آن فضای عناصر اربعه ما نداشتیم، شک
شکل  گیرند. معدنیات، مثل مثاًل فرض کنید نفت، ذغال سنگ، انواع سنگ های ویژه و خاص، انواع فلزات و امثال اینها. اینهامی
 گیرد. گیرند، معدنیات. بعد از آن بحث گیاهان، بعد از آن بحث حیوانات که در نقطه اوجش هم مسئله انسان در آن شکل میمی

نجند، بحث خیلی مفصل راجع به همین بحث مثاًل معدنیات، انواع معدنیات را شناسایی بکنند، اینها را بد هم بس
حاتی که راجع معدنیاتی که نزدیک به فضای نباتی هستند را مورد بررسی قرار بدهند و بعد حوزه نباتات و گیاهان و بعد توضی

ه شناسی، بحث اب الحیوان" یا "کتاب النبات" مثاًل راجع به نبات شناسی، گیابهشان داشتند. رشته های این شکلی. مثاًل "کت
گیاهان و  وهایی که داشتند در جایگاه خودش. پس بنابراین، این سبکی بوده که از عناصر اربعه، مبلدات سه گانه معدنیات 

 گیرد. حیوانات درواقع شکل می

 حرکت جوهری
یگری در دستگاه صدرایی مطرح شده که این بحث که در فضای صدرا مطرح کردند، بحث داین بحث را که مطرح می

داده و آن هم بحث حرکت جوهری است. خب در شده، کیفیت تحول موجودات را از موجودات ساده به پیچیده توضیح می
ع به حرکت جوهری کنیم، راججلسه قبل، ما یک مقدار مسئله حرکت جوهری را توضیح دادیم. از همان پایه بحث استفاده می

که ایشان مطرح کردند، آن دو نوع حرکت جوهری که توضیح داده ؛ یک نوع حرکت جوهری یکنواخت و یک نوع حرکت جوهری 
درواقع اشتدادی عمودی. یعنی رو به باال دارد. خب در آن فضای حرکت جوهری اشتدادی، اگر بحث را توجه داشته باشیم، 

دهد. مثاًل این موجودات برتر از موجودات مادون را به سبک حرکت اشتدادی توضیح میصدرالمتالهین، کیفیت شکل گیری 
خواهیم راجع به انسان بحث تبیین را دارد: شما اگر در خصوص انسان بخواهید )این راجع به چیزهای مختلف هست ولی ما می

خواهیم مطرح بکنیم، لی را که برای انسان میبکنیم(. وقتی بحث انسان را بخواهیم پیش ببریم...، خب ما حرکت جوهری تکام
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شود، خب یک توضیحی اینها دارند که عناصر اربعه ای که ما شود. یعنی از عناصر اربعه شروع میاز حوزه عناصر شروع می
 گیرد. گیرد و یک بار به نحو توالدی شکل میداشتیم، امتزاج و شکل گیری مزاج انسانی، یک بار این به نحو تولدی شکل می

گیرد. مثاًل راجع به حضرت آدم، شکل گیری تولدی این هست که مستقیمًا از عناصر و امتزاج عناصر، انسان شکل می
شود. یعنی امتزاج عناصر بدون اینکه در قالب یک رِحم النفس فلسفی مطرح میحضرت آدم یک چنین تبیینی به لحاظ معرفت

کند. آیات قرآن را هم که اگر توجه داشته باشید، همان که این معنا را محقق می شود رِحمی راصورت بگیرد، همین طبیعت می
 توانید پیدا کنید؟ همان آیات اول سوره مومنون را اگر توجه فرمایید[ بحث سوره مومنون ]کسی قرآن دارد االن؟ سوره مومنون را می

م  َجَعلناُه ُنطَفًه فی َقراٍر َمکین". یعنی ما، قسمت اول ، "ثُ دهد که ما انسان را از ِگل خلق کردیمآنجا این توضیح را می
دی( یعنی خلقت به نحو مستقیم بوده. ولی پس از آن به اصطالح فلسفی، به نحو توالدی )آن اولی، تولدی، این دومی، توال

ز بطن است. یعنی ا درواقع وقتی یک نسل که درست شد، راحت ترین راه شکل دادن به این موجود، به نحو درواقع توالدی
ِِ َمکین"، "ُثم  َخَلقنا کند. میگیرد و ادامه پیدا میدرواقع این موجود، موجود همسان شکل می فرماید : "ُثم  َجَعلناُه ُنطَفَه فی َقراِر

 النطفه فخلقنا النطفه علقه فخلقنا العلقه مضغه فخلقنا المضغه عظامه و فخلقنا العظامه لحمًا". 

دهد. یعنی این بحث را ما داریم که وقتی این عناصر، امتزاج پیدا احل خلقت را در درون رِحم توضیح میاین درواقع مر
گیرد و یک وقت هست که نه، شرایط آماده شده در قالب کند، یک وقتی مستقیم در یک شرایط فوق العاده خاص شکل میمی

ست. این اصطالح تولدی است و یک وقت توالدی ه گیرد. فضا یک وقت،همین موجود هست که نسل های بعدی شکل می
برند. حاال، در هر دو فضا، شما وقتی عناصر را دارید و اینها امتزاج پیدا کردند، براساس تولدی و توالدی را به این سبک به کار می

میبینید  قبلی. مثالً حرکت جوهری اشتدادی، ما صورتوهای بعدی را داریم که این صورت های بعدی، کامل تر هستند از صورت 
شود به کاماًل ِقضا یا َقضایی که آماده هست برای اینکه در مرحله بعدی تبدیل شود کند، تبدیل میکه این عناصر، امتزاج پیدا می

 کند. به نطفه انسانی. یعنی این مراحل را به گونه حرکت جوهری طی می

ه این یک نبات است. یعنی حیات کدرالمتالهین معتقد است گیرد، صشکل می خب تا رسید به فضای جنینی که در رِحم
بلی نبود، نباتی دارد. حیات نباتی آن است که کماالت قبلی را دارد ولی االن مجموعه کماالتی که درش هست و در مراحل ق

فس ری که نیکی تغذیه، دومی رشد و سومی تولید مثل همه گیاهان این خاصیت را دارند. یعنی در سیر تکامل حرکت جوه
دهد، شخص شود، ترکیب حقیقی رخ میدهیم، از عناصر شروع میکند، وقتی این مسیر را ما مورد توجه قرار میانسانی پیدا می

گیرد. این صورت های جدید کامل تر از قبلی ها است، این سیر تکاملی روند. صورت های جدید شکل میعناصر از بین می
ن بالقوه است و د. جنین که شکل گرفته، به نظر صدرالمتالهین، اینجا یک گیاه بالفعل و یک حیواادامه دارد تا جنین شکل بگیر

 تواند به مرحله حیوانیت برسد. یعنی می
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شود بحث هایی را مطرح کرد. مثاًل صدرا معتقد است که تا بچه برد. اینجا البته میاما االن در مرحله گیاهی به سر می
گیرد. نگاه صدرا این هست که حیوانیت با اولین ادراک حسی صورت می حیوانیتش بالفعل نمی شود. چون به دنیا نیاید، مرحله

افتد، از مرحله گوید : اولین جایی که ادراک برایش اتفاق میاین حرکت جوهری این جسم را که شما توجه بکنید، صدرا می
کار میکند،  یا بیاید، چشمش را که باز میکند، لمسش که شروع بهنباتی خارج شده. خود صدرا معتقد است که به محض اینکه دن

گویند نه. جلوتر از اینکه به دنیا بیاید، حواسش مشغول به کار است و دست کم برخی از حواسش آنجا فعال حاال بعضی ها می
 است. 

ی همه اینها براساس حدکت افتد. ول، جلوتر دارد اتفاق میدهد مرحله حیوانیحاال این اگر اثبات بشود، نشان می
آید. یعنی شکل گیری مرحله تجردی)یک ادراک بصری که اتفاق افتاده( که حاال باید بحث کنیم که این چرا جوهری پیش می

گوید به محض اینکه یک مرحله ادراک پیش آمد، اصاًل مجرد است. اینها را بعدًا باید در جای خودش بحث بشود. ایشان می
جوهر این جسم، از نباتیت به حیوانیت کشیده شده. خب، وقتی به مرحله حیوانی رسیده،  ول شده یعنی سطحجوهر این شی متح

 آنوقت باز حرکت جوهری اش دائمًا در حال افزایش هست. 

گیرد و تا زمان بلوغ جسمانی کامل حاال صدرا معتقد است که مرحله حیوانیت بالفعل پس از تولد یک انسان صورت می
رسد، دارد آرام آرام یک کند، دارد یواش یواش به قوانین کلی میاین مسیر ادامه دارد. دائمًا دارد ادراکاتش افزایش پیدا می انسان،

کند. حاال البته نوع افراد و انسان سری درواقع ضوابط، یک سری فرمول ها، یک سری عرض کردم حقایق کلی را دارد درک می
شود. این انسان به این معنا که سعادتمند انی که رسید، مرحله انسانی بالفعل درش محقق میها متفاوتند. به مرز بلوغ جسم

تواند قاعده کلی را بفهمد. خیر و شر را متوجه بشود. در فضای اختیار انسانی قرار بگیرد. نه در فضای هست نیست. این می
تواند اختیارات گیرد که میده بکند. نه. در یک ساحتی قرار میاختیاری که فقط دنبال غذا باشد یا احتیاجات حیوانی اش را برآور

 انسانی داشته باشد. 

 به حسب این یک مرحله ای از زندگی انسان است و رشد عقالنی انسان براساس حرکت جوهری آنقدر ادامه دارد که حاال
سالگی را اوج  ۴۰سالگی درواقع،  ۴۰تا  کرد. اینها هم بشود مطرح دهند، ممکن است بحث های دیگرتوضیحاتی که اینها می

کند، در گیرند. ببینید این فضایی را که صدرالمتالهین به لحاظ حرکت جوهری تبیین میمرحله رشد عقالنی انسان در نظر می
ت را ین کماالاین فضا اگر در نظر داشته باشیم، مجموعه کماالتی را که هر مرحله بعدی نسبت به کماالت مرحله قبلی دارد، ا

 در دو ساحت حفظ کرده. من این را توضیح بدهم. ]فرصت دارم این را عرض بکنم؟[ 

ببینید تبیینی که صدرالمتالهین در خصوص حرکت جوهری نفس دارد، اگر بخواهیم تقسیمش بکنیم ممکن است بشود 
مرحله جمادی در انسان باشد، که  کشم. مثاًل شما اگر فرض کنید که اینشکل های بهتری کشید ولی حاال من به این سبک می

تا کمال را در درون خودش دارد. براساس حرکت جوهری، ما در جلسه قبل عرض  ۳تا کمال را حائز است.  ۳مثاًل فرض کنید 
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کردیم در حرکت جوهری اشتدادی کمالی، لبس بعد از لبس است. البته بدین معنا نیست که صورت های قبلی شخصش 
گیرد. شما فرض تر هست شکل میرود و صورت های جدیدی که کاملآن صورت های قبلی از بین می ماند، شخص درواقعمی

شود به مرحله نباتی. در مرحله نباتی، همان کماالت کنید که این در فرایند حرکت جوهری قرار گرفته. مرحله جمادی تبدیل می
ارد، رشد وجود دارد، تولید مثل وجود دارد. در عین اینکه جمادی هم هست ولی کماالت افزوده هم وجود دارد. تغدیه وجود د

چیزهایی که مثاًل حجم داشتن، سنگینی داشتن، ویژگی هایی که این عناصر دارند، اینها در این مجموعه نباتی وجود دارد ولی 
گیرد. مرحله شکل می شود. ایندر ساختار جدید. براساس توضیحاتی که صبح دادیم، به لحاظ وجودی، این مرحله نابود می

 رسیم. اینها هنوز نیامدند، محقق نشدند. در یک فرایند حرکت جوهری، ما به مرحله بعد می

رسیم، که مرحله حیوانی باشد، آن کماالت جمادی را هم دارد، این کماالت نباتی را هم دارد وقتی ما به مرحله بعد می
نحو  است ؛ هم احساس میکند هم حرکت ارادی دارد. یعنی بازهم به ولی افزوده هم دارد. افزوده اش حس و حرکت ارادی

شود. االن شما با این حقیقت روبرو هستید. حقیقتی که کماالت جمادی، نباتی را دارد و کماالت حیوانی شخصی این حذف می
انسانی که رسید کماالت جمادی را  ثاًل به مرحله انسانی. به مرحلهمکند تادمی رسد را هم دارا هست. و این مسیر ادامه پیدا می

کند. بعد شخص این دارد، کماالت نباتی را دارد، کماالت حیوانی را دارد، افزون بر اینها عقل نظری و عقل عملی هم پیدا می
ین نکته کشیدم بهتر بود. چون من اشود. حاال که این را کشیدم، فکر کنم اگر این را معکوس میرود و نابود میمرحله از بین می

 ل ندارد شما از پایین حساب کنید. خواهم توضیح بدهم، حاال اشکاای که االن می

گویند "صورت نوعیه" ببینید این مراحل را اگر توجه داشته باشید، همیشه هر مرحله بعدی دارای یک، به تعبیر فلسفی می
دهد. م بسط میهوج قرار دارد و در عین حال، همان را یعنی مغز این حقیقت که تمام کماالت جمادی و نباتی و اینها در نقطه ا

ر خود او هست. یعنی یک گیاه، یک حقیقت اصلی دارد ...، چون میدانید که تمام مراتب پایین یک موجود، تنزل یافته حقیقت برت
، همه م انبساطیولذا حقایق پیشین با حقایق افزوده در اصل آن حقیقت فصل اخیرش موجود است و آن فصل اخیر در یک مقا

رسد به حیوان. حیوان یک کند. یعنی شما یک نبات را در نظر بگیرید، همین وضع را دارد. مثاًل میآنها را از خودش ناشی می
است و بعد یک حقیقت مبسوط دارد که  حقیقت حیوانی دارد که هم نباتیت، هم جمادیت، هم ویژگی های همه درش مندرج

دهد. همینجور در انسان. انسان هم همینجوری است. یعنی وقتی ما کند و بسط میواقع منتشی میآورد دراین مراحل را می
 گویند "کثرت در وحدت". رویم، ما تمام کماالت موجود را در دو مرحله داریم : یک مرحله را میوقتی در فضای تکاملی پیش می

یت حاضر است، حیوانیت حاضر است، انسانیت هم مثاًل االن در آن نقطه عمیق نفس ما نباتیت حاضر است، جماد
حاضر است. در آن نقطه عمیق و بسیط نفس ما و بعد همان نقطه عمیق و بسیط نفس ما تمام مرحله بروزیافته، قائل به اوست. 

گوییم ه ما مییعنی مرحله عقلی ما، مرحله خیالی ما، مرحله جسمی ما بسط یافته آن حقیقت انسانی ما هست. لذا اگر از ببینیم ک
شود کثرت در وحدت. ولی اگر ببینیم که آن نقطه وحدت، انبساط پیدا کرده و کثرات در آن نقطه اوج موجود هستند، این می

شود "وحدت در کثرت". چیزی شبیه به نظام هستی. در تمام مراحل نظام هستی خودش را در مراحل مادون ریخته، این می
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اوج دارد که در آن نقطه اوج، همه چیز موجود است و بعد یک نقطه بسط یافتگی که وابسته به همینجوری است. یعنی یک نقطه 
آن نقطه اوج هستند. این درواقع اه صدرالمتالهین در حرکت جوهری اشتدادی نفس هست. حاال دو، سه تا مسئله دیگری هم 

کنیم که بتوانیم جمع و جور جلسه های بعد عرض میمثاًل اگر تذکر بدهیم و بحث های مربوط به مراتب نفس را انشاالله در 
 بکنیم. والّسالم علیکم و رحمت الله. ]صلوات[
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 پرسش و پاسخ

 مساوی باشد به چه معنی است؟ / یعنی بر فرض اینکه از خدا هیچ خیری صادر نمی شود؟ سوال:
اشیم. / بله. بنابراین ی ما نمی توانیم این را داشته بیعنی هیچ رجحانی ندارد. ترجیح بر دیگری، چنین مشکلی را ندارد. یعن استاد:

 این معنا ندارد.

 استاد ببخشید، این توجیه نیست؟  سوال :

خواهیم نکته الهیاتی که داریم، یعنی بد توجه به نوع شناختی که از حضرت حق داریم، اصاًل اشکال ندارد. ما می پاسخ :
را نمی توانیم انکار بکنیم.  کند که یک شری در نظام خلقت محقق بشود ؟! از یک سو ما شرور را در عالم میبینیم. اینراه پیدا می

دانیم، او نمی تواند مبدا شرور چنین خداشناسی برای ما شکل گرفته ؛ او را خیر مطلق می از سوی دیگر راجع به خداشناسی یک
کند شود که از او این بدی ها سر بزند؟ اگر بخواهید اینها را باهم جمع بکنید، این تبیین معنا پیدا میو بدی ها باشد. چطور می

یدانی درواقع سر صحنه هم که ما مکثیر است. به نحو پژوهش های  کنید، الزمه خیر هایکه این شرهایی را که شما مشاهده می
توانیم اینها را متوجه بشویم. ولی در ساختار کالن، به صورت اندیشه بریم، خیلی از اوقات به نحو مصداقی میکار را پیش می

رور وجود دارند، حتمًا باید بگویید الهیات درست است و اگر ش گوییم االن اگر اینکالن ما بخواهیم این بحث را حل بکنیم، می
 الزمه شرور کثیر است. اگر معگوس این بود، نمیشد از چنین خداوند متعالی صادر بشود. 

 یعنی این حدود شرور، الهیات ما را زیر سوال نمی برد؟ سوال:

ه ل این هست کنه عرض کردم. ما االن یک شرح حال داریم. االن فرض کن این یک احتمال است. یک احتما پاسخ :
گوییم بله. شما اثبات بکنید در یکجا واقعًا شر غالب شود؟ میاین شرها الزمه خیر کثیر باشد. آیا با آن الهیات جفت و جور می

اصاًل  وجود دارد. یعنی اصاًل این اثبات کردنش مشکل است. نمی شود اثبات کرد. خیلی سخت است نمی شود اثبات کرد یا
، آن با دستگاه الهیاتی اثبات کرد. اگر ما واقعًا بتوانیم اثبات بکنیم که در مواردی واقعًا شر غالب وجود داردبرعکسش را نمی شود 

ید این ما سازگار نمی افتد. االن آن چیزی که در دست داریم چیست؟ یک دستگاه الهیاتی هست و یک وجود شرور. چجور با
ر هست. ببینید ا همین نکته که این شرور، شرور قلیلی است که الزمه خیر کثیدستگاه الهیاتی وجود این شرور را کنترل کند؟ ب

االخص شود. اگر آن استدالل هایی که شما در الهیات به معنیبه محض اینکه این احتمال را دادید، اواًل آن تنافی برداشته می
ر قلیلی است که در کنار ش همینجوری هست. این گویید حتماً کردید، آن نگاه الهیاتیتان محکم پی ریزی شده باشد، طبیعتًا می

 دارد. ر میب. دست دست کمش این است که آن تنافی را خیر کثیر آمده

استدالل اینکه الزمه خیرهایی که باید باشد، شرهایی کنارش باشد، این استداللش چیست؟ / این هم جور در  سوال:
اند. خب اگر این دستگاه خیر محض است، خب این شرور هم انگار نباید  نمی آید دیگر. میگوییم شرور قلیل الزمه خیر کثیر
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وجود داشته باشد. / میدانم. میگویم همین شر قلیل، دشتگاه الهیاتی ما را زیر شوال نمی برد؟ / نه خب اگر دستگاه الهیاتی انقدر 
 آفریند که اصاًل شری در آن نباشد ... .پر و غنی است، یک نظامی می

ت که خداوند رض کردم ببینید این .... االن این نگاهی ما در دست داریم به طور یقینی، یک نگاه الهیاتی هسع استاد:
را خیر مطلق میبینیم. کمال مطلق میبینیم، هیچ جهل درش نیست، هیچ بخل درش نیست، هیچ گونه خالف عدالت درش 

این  اگر بخواهیم شرور را به نحو وجدانی درمیابیم به نحو مسلم.نیست. این را در نظام الهیاتی اثبات کردیم. از سوی دیگر ما 
معنایش این  دو دستگاه را با هم هماهنگ بکنیم، چه تحلیلی باید ارائه بدهیم؟ اگر این دو تا دستگاه بخواهد هماهنگ شود،

گوییم با آن دستگاه الهیاتی ود، میر از این بافتد. چون اگر غیخواهد بود که چون این شرور، الزمه خیر کثیر هستند، اتفاق می
کنیم این است. / درست است. اگر این احتمال را بدهم که این شرور اثباتش جور از آب در نمی آید. این که ما االن بحث می

کند؟ دهم که این شرور قلیل، یک خیر کثیر درونش است. آیا اینها با هم تنافی پیدا میچیست؟ شاید اثبات نکنم ول احتمال می
کنید، جمع این دو می قطعًا تنافی پیدا نمی کند. یعنی اگر نگاه الهیاتیتان اینطور بسته شد و از این طرف هم شر را قطعًا مشاهده

گویند در نمی آید. / نه، نه. اگر شر قلیل را بردارید، باید خیر موضوع به چه شکل در خواهد آمد؟ غیر از همین که فالسفه می
آفریند، هرچه که نظام میتواند خیر مطلق باشد هیچ. ما سوال میکنیم آیا فرض ن، را هم بردارید. / آنهایی که میکثیر، مالزمه آ

آفریند. عوالم و جهان داریم که نگاهی داشته باشیم که این نظام، خیر کثیر همراه با شر قلیل باشد؟ آنهایی که خیر است، خیر می
ه این یک مدل د. یک مدل هم مقابل این فرض هست که خیر کثیر در کنار شر قلیل باشد ککنهای فراوانی که آن ها را خلق می

ی باید چنین است دیگر. آن مدل این است که این خیر غالب با شر قلیل همراه بشود. سوال ما این است که این دستگاه الهیات
 بشود خواهند بگویند نه حتمًا ایجادعالمی را ایجاد کرد یا نکرد؟ فالسفه می

 شده؟ حل نکته این االن

 .بزنید؟ مثال شوددارد می سوال جای هم است قلیل خیرش و است کثیر شرش اینکه :سوال

 ولی.کنیم استراحت و اشیمب خانه توانستیمطبیعتًا می ،خب آییماینجا می وقتی ما مثال فرض بر مثالً  چرا؟ استاد:

 النا.است همراهش فراوانی  خیرات خیلی میبینیم ولی.هست همراهش قلیلی شر یک این خب .اینجا آییماالن می

 و ردد احساس و دردسر و زحمت با همراه همه اینها همه خب و بریدند خانواده از و دانشگاه در و آمدند کنید فرض
 .است غالب خیر کنارش ولی.اینهاست و رنج

  باشد؟ تواندچه می کثیرش این، خیر و است بدبختی ته که بگیرید نظر در را کرمانشاه زلزله االن شما:سوال

 .داریم لّمی نگاه همیشه ما .است خوبی نگاه داریم، خیلی که فلسفی نگاه ما باشید داشته توجه ببینید استاد:

 اگر مثالً  .بکنیم بررسی توانیم  نمی را جوانب ما، همه کم دانش دلیل بکنید، به بررسی موضوعی شما خواهیداگر می
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 به افتاد، نسبت اتفاق این اینها به نسبت .بود عالی چقدر زلزله این گوییدباشد، آنوقت می دستتان در جهان چند شما

 بحث  و اخروی عقل، عوالم مثال، عالم عالم ؛ باشد دستتان جهان چندتا  اگر.دیگر نکته هزاران و ها، بزرگترها بچه آن

 همین مثل .کنیم عمل لّمی که است بهتر مسایل این در کنیم، مامی نگاه را چیز یک فقط ما چون .دارد وجود که هایی

 هم این) معنا این گوییمبستیم می محکم وقتی بندیممحکم می را مان الهیاتی دستگاه رویممی .کنندآقایان می که  کاری

ساختیم،  که بدی های ساختمان کردیم،  که بدی اختیارهای با ما (است جدی هم ما اختیار مسأله که باشید داشته توجه
 بیاورد، اینجا خیر باید دانش اعمال که دارد وجود که برتری حکمت آن لحاظ به ریختیم، طبیعتاً  که بدی های سیستم

 .کند نمی رعایت را بهداشت کسی یک و کندرعایت می را  بهداشت کسی یک مثالً  .بشویم مشکل دچار باید ما

 آن آرام آرام تا .بشود زحمت و رنج دچار که است کند، این نمی رعایت را بهداشت که کسی این بر دار غلبه حکمت

 که آنهایی و کنندرعایت می را بهداشت که آنهایی باشد قرار اگر.بکند حرکت کمال طرف به  بدنی سیستم دستگاه

 چندالیه اینها یعنی  .روند نمی پیشرفت طرف به دیگر بکنند، خب زندگی فضا یک در کنند، هردورعایت می را بهداشت

 عوالمی چندتا دارد وجود انسانی اختیارات حوزه با انسانی افعال درواقع دارد، بحث وجود درش اجتماعی مسایل.است

کنیم می بررسی و میبینیم موردی هر در واقعاً  توانیم نمی ما  ببینید پس .بگیرید نظر در شما هم را آنها کردم عرض که
 شما که جایی در مثالً  .دارد وجود هم دیگر مسایل .نیست این فقط.هست اش صحنه پشت ها نکته انواع که میبینیم

 به دارد وجود دیگری حاد مشکالت که میبینید زندگیشان در رویدهست، وقتی می آرامش اش  همه کنیداحساس می

 زندگی سطح  است؟ خوب رفاه همیشه آیا. کجا؟ تا رفاه .کنندبحث می دارند ها خیلی االن .رفاه بحث مثالً  این دلیل

 پول حتی که کسانی همه که گویندببینید می ما روایات در مثالً  .جالب کامالً  بحث یک بشود؟ مطرح باید کجا تا ها

 این گذاشته، باید ثروت برایش خیلی شخص، پدرش  این ولو .گیردرا می مفاسد جلوی کار چون .کنند کار دارند، باید

 اینجا خواهیموقتی می ما حاال، ببینید .مسایل نیست بعدی تک فقط و است الیه چندین ببینید پس .بکند کار شخص

نشدیم،  هم اگر .شویماسرار می از خیلی کنیم متوجهمی فکر هم هرچقدر .است کم ما  دانش کنیم، میبینیم بررسی را
 حرف  توانید نمی دیگر باشد، شما مطرح است ممکن عالم چندین است ممکن که دادم من که احتمالی یک با واقعاً 

 نگاه که کنیم، اینجامی شروع سر از وقتی .بکنیم شروع سر از برگردیم که است این کار بهترین پس .اینجا بزنید

 مسأله این در اسراری یک بگوییم باید است،  مطلق کمال دادیم بستید، نشان استدالل بستید، با محکم را الهیاتیتان

 فرض مقابل هم عالمی کرده، یک ایجاد خدا را است محض خیر که عوالمی همه .نشویم متوجه ما االن ولو .هست

 نگاه به توجه با متعال خداوند اینجا خب .است شر هم درصد 30است،   خیر درصد 70درصد،  60عالم،  این .بود

 آن در شر که بکند ای گونه به را عالم اصالً  که نیست این بحث بکند؟ ایجاد نباید یا بکند ایجاد را این باید ما الهیاتی

 کنید داریم، فرض االن ما که عالمی این .کندایجاد می خداوند .شودخودش می شود بخواهد اینجوری اگر خب  .نباشد

 بر افزون .کنیمبحث می داریم را این  شود؟ صادر تواندمتعال می خداوند از دارد، این وجود درش شر، هردو و خیر که
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 .بله ؟ باشد خیرات، شرور از ای پاره همراه به باید حتماً  که کرد استدالل شودرا می فرمود ایشان که سوالی این اینکه

 ای گونه به تزاحم عالم .است تزاحم عالم ماده شود، عالم خلق ماده عالم اگر بشود،  خلق نباید ماده عالم اصالً  یا

  50جایی،  یک در گزینش برای که کنیدفرض می شما مثالً  .است قطعی درش عوائق و موانع و ها نرسیدن که هست

 بگیرند، بسیاری قرار ِسَمت این در خواهندکه می نفری 2000 طبیعتاٌ  خب .خواهند نمی این از بیش و خواهندنفر می

 مطلب یک به رسیدن برفرض مثالً  شما ولی  .گیرندقرار می آنجا در که شوندانتخاب می نفر 50 فقط.میریزند اینها از

 آن به هم انسان میلیون 100 .است تجردی حقیقت یک چون .ندارد مزاحم اصالً  علمی مطلب یک به رسیدن .علمی

 نداریم جا تنگی .است اینطوری دیگر عوالم از برخی کنید فرض یا .اصالً  ندارد  معنا و آید نمی کم درش برسد، جا

  اندازه که است وسیع آنقدر گوییمبهشت می در مثالً  .را روایات و آیات بکنید نگاه .نیست ابعاد عالم چون .آنجا اصالً 

 تزاحم که را ابعادی امتداد عالم اصالً  یعنی .اینجوری نفر یک بهشت.نفر یک برای بهشت و ارض و سماوات تمام

 و شود نمی که هست عالمی ماده  عالم که کرد پیاده استدالل شوداینکه می بر افزون .نست شکل این بکند، به برقرار
اختیاری،  خوردن غذا اگر .هست ها هست، مریضی اگر ماده شود، عالم برداشته ماده عالم کالٌ  باید یا اگر ندارد امکان

 باید یا .دارد وجود هم است، بیماری اختیاری خوردن غذا اگر .اینها و درختان  مثل نباشد اختیاری خوردن غذا باید یا

 امثال  و هست کشتار و هست، کشت هست، درگیری هست، جنگ گیرد، بیماریشکل می اگر اختیار یا بردارد را اختیار

 خداوند باید بگیرید، یا نظر در را اختیار بحث بکنید، اگر نگاه را اختیار موضوع مثل .گرفت خواهد شکل هم اینها

 ارزش آنقدر اختیار این اگر اختیار، یا موضوع  از بکند نظر صرف کند، یعنی خلق طبیعی نحو به را چیز همه متعال

 .گرفت خواهد شکل ها تزاحم این از بسیاری شود، طبیعتاً  آفریده که دارد

م که حل هببخشید، شما فرمودید که از باال درست کنیم یعنی کمال مطلق بودن خدا را اثبات کنیم و شر قلیل  سوال:
کنم کمال مطلق بودن خدا را هم ما با مشاهده کماالت مخلوقات ثابت کردیم. یعنی باز هم از کند. خب االن من فکر میمی

 پایین به این مسئله رسیدیم. 

کنید، اه است. یک راهش اصاًل بی نهایتی متن وجود است. یعنی شما که متن وجود را توجه مینه، این یک ر استاد:
چون متن وجود، بی نهایت هست، طبیعتًا هیچ محدودیتی در متن عالم وجود ندارد. یعنی فقط از طریق اّنی نیست. از طریق 

شود. به این هم راه هایی هست که معمواًل مطرح می شود. این یکی ازلّمی و با بردسی متن وجود هم اثبات همه کماالت می
آیید اثبات واجب الوجود اصاًل یکی از، گرچه توجه داشته باشید که ما مخالف این نیستیم. مثاًل شما این سیر را دارید. مثاًل می

آییم از روش وجو دارد. ما میآییم. ولی این شود. ولی اغلب ما از پایین میحاال از باال هم میشود. از خود نفس وجود هم می
چینیم که کنیم بعد در وهله اول آن روند را طوری میکند قطعی است، این مسیر را طی مییک ابزارهایی که اندیشمند فکر می

در کنیم. گردیم مراتب را معنا میراس هرم هستی را اثبات کردیم، دوباره بر می بتوانیم آن راس هرم هستی را اثبات کنیم. اگر
شود. یعنی یک رفت و برگشت. شما اگر بخواهید در دل این کارها همه جزئیات فضای هرمنوتیک هم از این روش استفاده می
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را حل کنی نمی توانی. ولی اگر توانسته باشید از جزئیات، پلی بزنید به آن فضاهای کلی و بعد دوباره از آن کلی برگردید، خیلی 
برند. مثل این است که شما از یک شود. این یک روش خیلی جالبی است که آقایان به کار میاز سواالتتان راحت تر حل می

ماند. دیگر نمی توانید جزئیات، یک قاعده کلی به دست بیاورید و بعد آن قاعده کلی را دیگر همه جا پیاده بکنید. مثل این می
کنید. ما هم همینجوری آورید بعد اعمال میتی به دست میجز با جز بررسی بکنید و آزمایش بکنید. از یک جزئیاتی یک کلیا

کنیم، راس هرم رویم راس هرم هستی را اثبات میهستیم. ممکن است در یک سری از موارد از جزئی حرکت بکنیم ولی می
گردیم. بر می آید و رفع و رجوع هایی صورت گرفت، دوبارههستی را که اثبات کردیم باز یک ویژگی هایی که آنجا دستمان می

مثاًل ما عالم عقل را چطوری اثبات کردیم، وقتی خدا را اثبات کردیم و او را وحدت محض دانستیم، براساس قاعده الواحد 
گوییم حتمًا باید یک عقل اولی باشد. حتمًا باید عالم عقل باشد. مثاًل اینکه تفره و تجافی محال است، پس این تمام مراتب می

است ما برای اثبات واجب به روش اّنی عمل کنیم و خدا را اثبات بکنیم ولی دوباره برمیگردیم خیلی از  پرشده است. ممکن
شود. حتی فقط همین یک دور نیست. کنیم. بسیاری از سواالت ما هم در عالم ماده حل و فصل میموجودات را تثبیت می

خیلی از  شود. و دوباره برمیگردیمرفت ما به این راس بیشتر میبه باری تعالی. چون در هر دو، مع ممکن است دوباره برگردیم
کنیم با تفاسیر جدید. همینجور این سیر ادامه دارد. خب این تا اینجا به عنوان نکته پنجم. مشکالتمان را در این مادون حل می

ل باری تعالی و خلقت حضرت حق االخص، مطرح کردیم که فعما این پنج نکته را درواقع ذیل مطلب پنجم، الهیات به معنی
کنیم که در این جلسه به نحو جمع و جور مطرح بکنیم تا حاال بحث باشد. دو تا مطلب باقی مانده از بحث هامون. تالش می

 هایمان در این سری تمام شود.
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 سی_و_چهارم_#جلسه

 بسم الله الرحمن الرحیم

 لطاهرینالحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله ا

سفی، ما بحثی را که شروع کرده بودیم، ذیل مطلب ششم از مطالب و مباحث الهیات به معنی االخص؛ نفس شناسی فل
های نفس ارائه خواهد شد. انسان شناسی فلسفی بود. تذکراتی را مطرح کردیم. طبیعتًا یک دورنمای بسیار مختصری از بحث

 ه ویژه نفس شناسی صدرایی مطرح شد. یکی دو تا نکته در بحث نفس شناسی فلسفی ب

 های آنحقیقت نفس و گونه

های نفس هست. حاال های فلسفی در باب نفس مطرح است، تبیین حقیقت نفس و گونهیک بحثی که معمواًل در کتاب
اری فضا را مبهم های فلسفی دارد که فضای کار بیشتر روشن شود و طبیعتًا این برش هم از وسط یک مقدیک مقدار نیاز به زمینه

ها آثار و پیامدهای خودشان را یکنواخت خواهد کرد. اما به نحو ساده تر اگر بخواهد نفس مطرح شود، مجموعه اشیایی را که این
ها بیرون بیاید. اینطور نیست که بعضی از این آثار داده بشود، بعضی از کنند، نه اینکه این آثار به نحو کنترل شده از آنعرضه می

گویند: "موجودات غیر نفسی". ها را میکند، اینن آثار داده نشود یا کم و زیاد بشو. همه اشیایی که آثارشان اینگونه بروز میای
ات را توجه بکنیم، فرض کنید ای از عناصر را توجه بکنیم یا معدنییعنی نفس آنجا در کار نیست. مثاًل فرض کنید که اگر ما پاره

دهند؛ ها در پی خودشان دارند، این آثار را به تعبیر خود حکما، به روش واحد بروز میاگر آثاری را اینکه ذغال سنگ یا نفت 
گویند ها را میدهند. اینهای فلسفی هست. علی ُوَتیَرٍه واحٍد از خودشان بروز میعلی ُوَتیَرٍه واحد. یعنی این تعبیر در کتاب

 موجودات غیر نفسی. 

کنند، فرض کنید اگر پنج تا، شش هایشان را به نحو کنترل شده درواقع نمایان میرا که آثار و ویژگیدر مقابل، موجوداتی 
شود. مثاًل ده تا اثر دارد، سه تا شود یا کم و زیاد میبینیم قطع و وصل میتا اثر دارند، دست کم یک اثر یا چند اثرشان را می

دهد. گاهی از اوقات دو تا از این آثار را بروز گاهی از اوقات هر سه اثر را بروز میبینید اثرش را از میان این سه تا اثر شما می
کند. بدون اینکه عوامل بیرونی دخالت کند. اگر ها را کم و زیاد میدهد. گاهی از اوقات یکی از ایندهد، یکی را بروز مینمی

لسفه به آن ففعالش را به شکلی که االن عرض کردیم که در بدون دخالت عوامل خارج از ان موجود، موجودی پیامدهای آثار و ا
گویند: دهند، اگر اینجوری باشد، به آن موجود میگویند: "علی غیِر ُوَتیَرٍه واِحٍد" یعنی به روش و به یک منوال بروز نمیمی

رل شده ش را به صورت کنت"موجود نفسی". پس اساسًا نفس عبارت است از: موجودی را که این موجود دست کم برخی از آثار
 کند. عرضه می
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 نفس نباتی
گذاریم. ن میاگر چنین چیزی باشد، این حاکی از یک مرتبه برتر وجودی در اینجا هست که ما اسم و اصطالح نفس را بر آ

نفس  فاین نفس به حسب استقراء یعنی دیگر استداللی در کار نیست؛ برحسب جستجوها و استقرائی که صورت گرفته، سه طی
ها را وقتی مورد بررسی قرار دهید، وقتی . نفس نباتی. مثاًل نباتات آثار خودشان را تحت کنترل...، مثاًل اگر این1ما پیدا کردیم: 

 در جایی که کند، ای با توجه به شرایط محیطی آثار خودش را ...، مثالً هایشان رشد میکند، یا شاخ و برگهایشان رشد میریشه
اند و اغلب معتقدند خیلی بحث کردهگوییم ادراک به آن معنا دارد. شود. حاال نمیمی هایش به طرف آب، روانهآب هست، ریش

 که اینجا دارایی علم و تجرد نفسانی نیست. 

ها میل دارند که دهد. بعضیاطالق نفس در اینجا فقط به این حساب است که آثار خود را با یک مقدار کنترل بروز می
هایشان را دقت کنید، یک همچین ک نوع علم ضعیف اثبات بکنند و علم و اراده ضعیف اثبات بکنند. مثاًل شما ریشهاینجا ی

اش بینید که شاخهکنید، اگر تحمل داشته باشید، جاهایی که موانع وجود دارد، میهایشان را که دقت میفضاییست یا شاخ و برگ
آید بیرون. یعنی اینجور نیست که شما فرض کنید یک هایش میمانع رد کرد، شاخه کند. یک کم که از آناز آن طرف رشد نمی

اش بزند بیرون ولو اینکه یک جایی مانع باشد خواهد بزند، در هر شرایطی پنج تا شاخهچیز خیلی طبیعی که پنج تا شاخه می
ش را ی. مثاًل یک گوی آتشین که حرارتمثاًل بشکند. اینجوری نیست. پس این یک موجود نفسی است نه یک صورت غیر نفس

دهد. ولی دهد، اصاًل کار ندارد که اینورش آب باشد یا آهن باشد یا چیز دیگر باشد. در هر صورت این اثر خودش را بروز میمی
 کند. پس این یک موجود نفسی است. یک گیاه اینگونه عمل نمی

 نفس حیوانی
وجوداتی را باز یک نفس دیگری را که برای شما آوردند که خیلی واضح این معنا را دارد، نفس حیوانی است. یعنی ما م

دهند. یعنی این معنا در حیوان خیلی دهیم که این موجودات بسیاری از آثارشان را کنترل شده بیرون میمورد بررسی قرار می
ها در خصوص این بحث مطرح هست. حاال باز توضیحاتی را که در جای خودش مونهها و ندهد. و انواع مثالجدی تر رخ می

ایستد و غذاها به سراغش دهند که گیاه در جای خودش میکنند، مثاًل در فرق بین گیاه و حیوان این توضیح را میمثاًل مطرح می
شود که این موجود به سمت غذاهایش ی کامل میآیند. ولی یک وقتی این موجود به حدیآیند، مواد غذایی به سراغ گیاه ممی
ای دارد که بتواند این فضا را انجام رود که در اینجا نیاز به احساس دارد، نیاز به حرکت ارادی دارد و نیاز به این جهازات ویژهمی

 دهد. نمی بینیم این تعریف وجود دارد و آثار خودش را به یک منوال بروزدهد و پیگیری کند. در حیوان ما می

 نفس انسانی
کند کنیم. یعنی انسان موجودی است که آثار خودش را کنترل شده عرضه میباز اوج برتر از آن را ما در انسان مشاهده می

که این کنترل در انسان، بسیار وسیع تر است و یک فضایی در اختیارش قرار دارد. یعنی جدی است. بنابراین ما به لحاظ استقراء، 
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های سابق مسئله نفوس ملکی هم مدل نفس را ما توانستیم احصاء بکنیم. البته در کتاب ۳تعریفی که از نفس کردیم، براساس 
ها داشتند تقریبًا االن مخدوش شده است. ولیکن این معنا جدی است. حاال اینجا نیازی به مطرح بود. ولی استداللی که آن

کنند، هم برخی از متون دینی ازش این استنباط صورت یه دارند و تاکید میطرح نیست ولی در هر صورت هم عرفا روی آن تک
ها دارای حیات هستند. حاال چه اثبات بشود چه اثبات نشود کاری نداریم ولی در گیرد که موجودات آسمانی مثل ستارهمی

را هم داشته باشید. یعنی هم  ها اگر بخواهید پیگیری بکنید، گاهی اوقات ممکن است بحث نفس فلکی یا نفس سماویکتاب
ها دارای نفس هستند. استداللی گیرند، اینها یا حتی آن افالکی را که در نظر میمافوق کره زمین، موجوداتی که هستند؛ ستاره

 شود.کنیم. ولی در هر صورت این ادعا مطرح میکه داشتند، آن استدالل االن تقریبًا مخدوش است و ما قبول نمی

هایش چیست، حاال باز تعریف فنی که کنند و گونهنجا یک بحث که این هم که حقیقت نفس را چه تلقی میاین تا ای
 کنیم. ها را دیگر مطرح نمیست، ما اینهای خوبی هم درش هارسطو راجع به نفس کرده، نکته

 قوای نفس
بحث تقریبًا مبسوطی هست.  حث "قوای نفس" است که اشاره کردیمبهایی که در نفس مطرح هست، از جمله بحث

د، یک تقسیم ببینید قوای نفس، ر منظور قوای نباتی باشد، یک فضای خاصی دارد ولی اگر قوای نفسانی انسانی یا حیوانی باش
قسم: ادراکی و تحریکی. و انشاالله  ۲شود به بزرگ در آن مطرح هست. یعنی مجموعه قوای نفسانی حیوانی و انسانی تقسیم می

 گویم که دوستان شنیده باشند.ها را میهم شد من این ها را ولو اگر فهرستشینتک تک ا

 قوای نفس نباتی
هایی که برای گروه روانشناسی بود ما کنم فی الجمله و خیلی سریع. در همین بحثابتدا قوای نفس نباتی را بحث می 

ها و اصطالحاتش به تر بحث کردیم. ولی اینجا باید تقریبًا فهرستش را بگوییم تا فقط یک مروری شده باشد تا این واژهمفصل
که جمادات انجام  گوش ما خورده باشد. قوای نفس نباتی، تقریبًا سه چیز است. چون ببینید اساسًا یک گیاه افزون بر کارهایی را

ثل است. چون این سه تا کار اساسی در میکی تغذیه است و دیگری رشد است، سومی تولید  دهند، سه تا کار اساسی دارد:می
 گیاهان وجود دارد، بنابراین سه تا قوه هم دارد. 

 قوه غاذیه
ای که مسئول فراهم آوردن غذا هست. توجه داشته باشید قوای نباتی اختصاص به گیاهان یکی قوه غاذیه است. یعنی قوه

ها هم هست. البته هرکدام به تناسب خودش. مثاًل قوای گیاهان هم هست ولی در حیوانات هم هست و در انسانندارد. بله در 
 های خاص خودش را دارد که متناسب با ساختار انسانی است. ها خب ویژگینباتی انسان
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ا مل مایتحّلل" بشود. یعنی بدن کند تا "بدلقوه را تبدیل به غذای بالفعل میکند؟ غذاهای باغذا را قوه غاذیه چکار می
شود، باید از بیرون شود. و همچنین بدن حیوانات و همچنین گیاه که دائمًا دارد مصرف میرود، مصرف میدائمًا دارد تحلیل می

یرد و گگیرد، هم در حیوان انجام میموادی بیاید در طی چند مرحله تبدیل شود به اجزاء متناسب با بدن. هم در گیاه انجام می
گیرد. فقط برای رفع و رجوع بدل مایتحّلل نیست، برای رشدش هم هست و حتی برای تولید مثل هم هم در انسان انجام می

ای که مسئول دهد. لذا چون قوه غاذیه یعنی قوههست. یعنی مسئله تغذیه، آن دو قوه دیگر را هم تحت پوشش خودش قرار می
کند. بحث را عرض کردم مفصل تر باید مجموعه قوه غاذیه چهار تا قوه را مطرح میها هست، مطرح هست، زیرتغذیه و این

تواند هضم طرح بشود. قوه جاذبه یعنی جذب غذا. قوه ماسکه، نگهداری غذا. اگر قرار باش غذا در بدن نگهرداری نشود، نمی
م در دافعه که فضوالت را دفع کند. هصورت بگیرد. جذب غذا، نگهداری قوه ماسکه، قوه هاضمه، چند مرحله هضم و قوه 

ها آن سیستم تا قوه: جاذبه، ماسکه، هاضمه، دافعه، این 4گیاهان هم در حیوانات و هم در انسان این معنا مطرح هست. این 
 دهند. این یک قوه. تغذیه را انجام می

 قوه نامیه
ذایی مثاًل در غتناسب. یعنی اینجور نیست که مواد . قوه نامیه مسئول رشد است. یعنی ابعاد مقوه دوم، قوه "نامیه" است

هایی که در بدن ما هست که مسئول رشد متوازن ای بشود که رشد نا موزون داشته باشد. کاماًل تمام سیستمیک عضو به گونه
سوم، قوه "موّلده" گویند قوه ُمنمیه یا نامیه که در گیاهان هم هست، در حیوانات هم هست. قوه اعضا و جوارح هست، این را می

جوارح که  آید از همان غذاهای جذب شده و تبدیل به غذای اصلی در اعضا واست. قوه موّلده همیشه به این سبک است که می
کند. دقت کنید، مثل جدای از خودش. یک وقتی مثلی متصل است که شد، عصاره آن را برای تولید یک مثل منفصل آماده می

ای ایجاد یک مثل منفصل و جدای از گیرد و در راستها را میآید تمام عصارهو رشد است. یک وقتی میآن برای افزایش اختار 
 کند. خودش استفاده می

 قوه تولید مثل
شود. حاال توضیح دادم. مثاًل قوه غاذیه و قوه منمیه برای بقاء شخص آن نبات اینجا مسئله تولید مثل درواقع مطرح می

ای در آن هست؟ برای بقاء نوع است. خیلی مهم است. چرا باید یک گیاه قوه موّلده داشته باشد؟ چه نکته است. ولی قوه موّلده
یعنی به منافع شخص نیست بلکه نوع ای شخص نیست. یعنی دهد؟ چون ان قوه موّلده برچه چیزی آن را به این سمت سوق می

 ست. هدر نباتات  دارد. ولی در هر صورت این سه قوه اساسیرا محفوظ نگه می

 قوای نفس حیوانی
برای  در حیوانات چنانچه عرض کردم که قوای حیوانی مطرح است. البته قوای حیوانی اختصاص به حیوانات ندارد و

 تحریکی.  دسته است: قوای حیوانی ادراکی، قوای حیوانی ۲گیاهان نیست، در حیوانات هست در انسان هم هست. قوای حیوانی 
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 قوای ادراکی
 قوای ادراکی ظاهری

شود: حواس ظاهری و قوای حیوانی ادراکی که مسئول ادراک و احساس در حیوانات است، این به دو بخش تقسیم می
ود حواس باطنی. حواس ظاهری همین حواس پنجگانه ایست که در حیوانات پیشرفته وجود دارد. در تمام حیوانات حس وج

ها توضیحاتی که میچ حیوانی نیست که حس المسه نداشته باشد. حاال بعضیدارد. پایه حس، حس المسه است. یعنی هی
ایی حتی گویند همان نوعی انشعاب از حس المسه است. مثاًل چشایی، بویدهند حتی تنوع دیگر حواسی که در ما دارند، می

 شاید در سامعه این حرف را مطرح بکنند. 

رسد با حیوانات کند. تا میهای برتر پیدا میشود، حسرفته تر میحس المسه، حس پایه است ولی هرچه که حیوان پیش
ها تمام این پنج حس را دارند؛ حس المسه ها و حتی انسان به لحاظ بعد حیوانی که اینخیلی پیشرفته مثل: چارپایان و امثال این

س حترین حس، حس بینایی است. دارند، حس بویایی دارند، حس چشایی دارند، حس شنوایی دارند و حس بینایی. پیشرفته
ترین شده، تا کنون هم مطرح هست. حس باصره تقریبًا پیشرفتههای بسیار گسترده و فراوانی راجع بهش مطرح میبینایی، بحث

 حسی است که در ادراک ظاهری مطرح هست. 

 قوای ادراکی باطنی
کنم و قطعًا ابهامات فراوانی گویم، یک توضیحی راجع به آن عرض میاما قوای ادراک باطنی. من االن فهرستش را می

گویم قوای حسی باطنی، منظورمان اش، حس مشترک است. یعنی ما به لحاظ باطن خودمان ...، این که میخواهد داشت. یکی
ها، این آن منظور نیست. که مثاًل در رؤیا، همه ان حس باصره و سامعه و اینان چیزی که قباًل عرض کردم که ما در باطن خودم

 کند در عالم مثال این منظور نیست. ار میکند، آنجا هم کاین پنج تا حسی که در ظاهر کار می

 حس مشترک
نش حس مشترک کند. اولیهای این پنج تا حس ظاهری است که ادراک را محقق میمنظور ما از حواس باطنه، پشتوانه

گوید نه، مغز هم یک مرحله گفت مغز، صدرا میاست. حس مشترک آن جایی هست که آن حیطه از مغز هست که مشاء می
ها را کار نداریم. حس مشترک عبارت است از: آن جایی که گیرد. حاال آنِاعداد است در خود ساحت نفس تجردی صورت می

شود. خیلی هم مهم است. یعنی اگر ما حس مشترک را آید، آنجا ترکیب مییتمام آن چیزهایی که از حواس پنجگانه م
ها با توانستیم صدا و تصویر را با هم هماهنگ بکنیم و بگوییم این صدای این شخص است. یا ابعاد را با رنگداشتیم، نمینمی
 دهد.می ها را بگوییم مثاًل برای یک موجود است. حس مشترک این کار را انجامها اینمزه

های خاصی از یک موجود را جذب ها، ویژگیهای مختلف ما پراکنده هستند. هرکدام از آنمثاًل االن اعضا و حس
اش این است، صدایش این است، گیرند. خب ولی چرا ما باید در نهایت بگوییم یک موجود رنگش این است، مزهکنند و میمی
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های دیگری فهمیم؟ این به دلیل وجود حس مشترک هست. باز ویژگینجوری میهایش این است؟ چرا یک موجود را ایدیدنی
هم هست که حس مشترک هست. حس مشترک عبارت است از: مرحله باطنی که تمام محصوالت پنج حس در آنجا گرد هم 

 اش محسوسات است. این حس مشترک. اش صورت است. یعنی همهآیند. ولی اگر دقت کنید، همهمی

 قوه خیال
های به دست آمده هست. این را مواظب باشید، یک قوه دیگری داریم به نام "خیال". قوه خیال خزانه نگهداری صورت

های به دست آمده ای که حفظ صورتهای عمومی، براساس تلقی فلسفی، خیال عبارت است از آن مرحلهبرخالف تلقی
های قوی دارند. مخصوص ها خیالهای ضعیف دارند، بعضیالها خیکند. خب بستگی به آن دارد، درواقع خیال، بعضیمی

 ها هست. این صورت

 قوه وهم
کند. ها ما یک قوه سومی داریم به نام "قوه وهم یا واهمه". وهم همیشه کشف معانی موجود در صورت میدر کنار این

شنویم، کنیم، با اینکه الفاظ را ما میدرک می شنویم، معانی رابحث خیلی مهم و جالبی است. مثاًل ما االن الفاظ را وقتی می
ها کند؟ درک معانی دویده در صورتکند؟ کدام بخش از ساحت وجودی ماست که درک معنا میمعنا را چه کسی درک می

 داند. دانستند. صدرالمتالهین در نفس میای از نفس است به نام وهم یا واهمه. البته حکمای مشاء در مغز میویژگی یک مرحله

کند؟ وهم معانی جزئی ...، معانی جزئی یعنی چه؟ مثاًل برفرض مثال اختالفاتی که اینجا وجود دارد. وهم چکار می
رآمیز است، این لفظی که آمد، معنایش چیست؟ یا فرض کنید این حرکتی که فالنی انجام داد چه معنایی دارد؟ یک حرکتی تحقی

نشانه محبت است، یک حرکتی نشانه نفرت است. نفرت محسوس نیست ولی ما  یک حرکتی احترام آمیز است، یک حرکتی
بینیم، مثاًل شود ولی در دل همین درواقع صورتی که ما میفهمیم. محبت محسوس نیست یعنی با چشم دیده نمیکاماًل می

افتد، کار ن فهمی که اتفاق میفهمد. ایز صورت مادر میکند، فرض کنید که محبت را اانسان وقتی با مادر خودش برخورد می
ها یعنی همین فهمد. صورتها را میاین قوه وهم و واهمه است. این پس حس مشترک و خیال. حس مشترک و خیال، صورت

 محسوسات را. 

ها. قواعد کلی وهم چیست؟ مسئول درک معانی جزئی. معانی جزئی یعنی محبت مادر. یعنی محسوس به همین صورت
های که ما گفتیم، حیوانات هم دارند. یعنی حیوانات حس مشترک دارند، بسیاری از حیوانات خیال مت از بحثنه. تا این قس

گوییم هرچیزی را هم دارند و همچنین مسئله وهم را هم دارند. باالتر از وهم چیست؟ "قوه حافظه". ما معمواًل در اصطالح می
کند. به می ی، خزینه درواقع آن بایگانی که معانی جزئی را در خودش حفظکه مثاًل ...، ولی حافظه در اصطالح معرفت النفس

های جزئی و محسوس است، گویند حافظه فقط به لحاظ اصطالح علمی. پس حافظه، همانطور که خیال، حافظ صورتآن می
 حافظه هم حافظ معانی به دست آمده توسط وهم است. 
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 قوه متصرفه
آید معانی را باهمدیگر کند. میها را با هم ترکیب میآید صورتمتصّرفه". متصّرفه مییک قوه دیگر هم داریم به نام "

ها در همین مرحله متصّرفه انجام ها یا حکایتگریکند. انواع خالقیتنی ترکیب میها را با معاآید صورتکند. میترکیب می
 گیرد. می

 قوه متخیله
گویند "متخیله". متخیله با قوه خیال فرق ها باشد، به آن میمین وهم و اینحاال متصرفه اگر تحت اختیار فرض کنید که ه

خواهم این اصطالحاتش درواقع به گوش دوستان بخورد. اما اگر تحت رویم. فقط میکند. میدانم با سرعت داریم پیش میمی
های موجود گردد در بایگانیآید میهست. که می همان متصّرفه گویند "متفّکره". متفّکرهاختیار عقل انسانی قرار بگیرد، به آن می

کند. اگر در نهایت در خدمت قوه عقلی که در خدمت انسان هست، قرار بگیرد، به آن ها را با همدیگر ترکیب میدر نفس و آن
کند. یعنی ارد تخیل میه. دائمًا دگویند: متخیلگویند "متفّکره". اگر در حوزه حیوانات یا سایر مراحل حیوانی باشد، به آن میمی

چسباند. این فضای متخیله ها میچسباند، معانی را به صورتچسباند، معانی جزئی را به هم میهای جزئی را به هم میصورت
اظ قوای هست. این پنج تا، حس باطنی حیوانات است. پس حیوانات ...، انسان هم در این مرحله شریک است. حیوانات به لح

 حس ظاهری دارند و پنج تا حس باطنی هم دارند.  ادراکی، پنج تا

 قوای تحریکی
قسم  2 در کنار این قوای ادراکی، قوای تحریکی وجود دارد. قوای تحریکی که در انسان هست به لحاظ نگاه فلسفی،

ل. یعنی یا باعث عث و قوای فاعگویند: قوای باشود: یا درواقع قوای انگیزشی است یا قوای اجرای فعالیت است. به آن میمی
 اند، چه چیزهایی است؟ ت هستند. خب آن قوایی که باعث تحریکاند یا فاعل این حرکتحریک

 قوه شوقیه
گویند: "قوه شوقیه". قوه شوقیه دو تا ها از این بعد وجود دارد، میآن قوای باعث تحریک، آنچه را که در حیوانات و انسان

های انسان زیر همین قوا تحلیل و بررسی ارد و یک وقتی شوِق به دفع دارد. تمام فعالیتانشعاب دارد؛ یک وقتی شوِق به جذب د
ها تحت قوه شوقیه عمل کند. همه اینکند یا بعضی چیزها را دفع میشود. یا انسان یا حیوان بعضی چیزها را جذب میمی
 کند. می

 قوه شهویه و غضبیه
گویند: "قوه غضبیه". و حیوانات و انسان به هر دو قوه ". اگر دفع بکند میگویند: "قوه شهویهحاال، اگر جذب بکند می

ها و حیوانات هست. و واقعًا شگفت انگیز است که چطور یک نیاز دارد. جذب منافع و دفع مضرات. این خاصیت انسان
گفت: کافیست که کرد میمیرسد. فوق العاده است! حاال یکی از اساتید تعریف موجودی به یک چنین ساحتی از فعالیت می
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چه تبیین فلسفی و مثاًل چند ساعت این فضای محبتی که در انسان نسبت به فرزندانشان هست، کنار برود. واقعًا این محبت 
 افتد اینجا؟ هستی شناختی ای دارد؟ چه اتفاقی دارد می

ها. برای چه؟ این همه ها، جوب ها پر شده از این بچهفرمود که اگر این اتفاق بیفتد، شما فردا بروید دم خیابانایشان می
گوید: شما نگاه کن خداوند چکار کرده؟ دو تا انسان بزرگ را خادم یک موجود کوچولو زحمت ...، ابن عربی یک بحثی دارد می

کند به این خدمتگزاری ای برند و افتخار هم میدر خدمت این بچه کوچک هستند. و لذت میساعته  24قرار داده. شبانه روز 
ها به لحاظ هستی کنند. یعنی تمام وجودشان را این دو نفر، در خدمت یک بچه کوچک قرار گرفته. یعنی اینکه دارند می

 افتد؟ اق میشناختی، چه تبیینی هست که در سنگ یا چیزهای دیگر، این بروزها دارد اتف

گویند قوه شهویه. ما غذا رود که به آن میحاال، قوای انگیزشی که همان قوه شوقیه باشد، یا به طرف جذب منافع می
شود قوه کنیم. این میپوشیم. انواع چیزهایی را که مالیم با طبع ماست، به طرف خودمان جذب میخوریم، ما لباس میمی

شود قوه غضبیه. پیرو این، قوه فاعل کنیم. این میکنیم؟ دفع میا که ضرر برای ما دارد، ما چکار میقوه غضبیه. آنچه رشهویه. قوه 
هایی شتوانهپوجود دارد. مثل اینکه مثاًل مجموعه سلسله اعصاب، آنچه را که در عضالت انسان منتشر هست که بر اثر درواقع 

کند، زبان انسان کند، چشم انسان حرکت میو دست انسان حرکت می کندکند و عضالت حرکت میرا که دارد، این فعالیت می
کند. اگر بخواهیم فرایند فعالیت حیوانی و هایی بروز پیدا میکند و فعالیتکند، اعضا و جوارح انسان حرکت میحرکت می

کل گیری ی شوق، بعد از شانسان را در مرحله حیوانی توضیح بدهیم به این شکل است: ادراک است، بعد از ادراک، شکل گیر
اش در حد عقالنی است یعنی زند. حاال مثاًل انسان هم همینجوری است. منتها انسان، قوه ادراکیشوق، دست به فعالیت می

 خواهد انجام بدهد. یای را. مثاًل یک فعالیتی را مکنند یک پدیدهها اول حیوانات و انسان، اول ادراک میهمیشه در تمام فعالیت

گوییم. مکالمه زبان انگلیسی. خب ها داریم میگوییم که مکالمه زبان انگلیسی مثاًل حاال راجع به انساناًل به او میمث
کند. یعنی خیلی برای من مفید است. اگر من زبان یاد بگیرم، کند بعد از اینکه تصور کرد، تصدیق فایده میآن را اول تصور می

اش بسته شد، مرحله ای من بهتر جلو خواهد رفت. به محض اینکه آن قسمت پروسه علمیمکالمه یاد بگیرم، خیلی از کاره
. ۱گیرد که انسان ادراک بکند و علم پیدا بکند به اینکه گیرد؛ مرحله شوق. شوق در جایی شکل میبعدی در نفس شکل می

تواند به دست بیاورد. هم در حیوانات د که می. علم داشته باش۳. علم داشته باشد به اینکه آن را ندارد ۲چیزی کمال او هست 
کند که این خوب است. بعد از اینکه علم پیدا کرد این خوب ابنجوری است هم در انسان اینجوری است. اول علم پیدا می

باشد. اگر یکی از  تواند داشتهاست، باید علم پیدا بکند که ندارد. بعد از اینکه علم پیدا کرد که ندارد، باید علم پیدا بکند که می
 شود. ها مثاًل در مباحث علوم انسانی، در تبلیغات خیلی این استفاده میلذا این گیرد.ها خلل ببیند، بقیه فعالیت انجام نمیاین

خواهید مثاًل فرض بکنید که برای یک فرد بخواهی کار بکنی یا روی جامعه کار بکنی. مثاًل به جامعه نشان دهید که می
خورد. حاال شود. درحالیکه واقعًا به دردش میخورد. دیگر اصاًل شوقی ایجاد نمیچیزهایی اصاًل به درد شماها نمی یک چنین
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دانید که خواهید یک فضایی را ِهی تاکید بکنید، توضیح دهید که این بسیار مفید است برای شما. میمثاًل برعکسش؛ شما می
دهند کنند، نشان میها استفاده میهای هنری اینکنند دیگر. یعنی انقدر از بحثمی های بزرگ و پر سرمایه همین کار راشرکت
کنند این خیلی چیز جالبی ها احساس میها به آن نیاز دارند. ِهی تکرار، ِهی تکرار، همه انسانها خیلی مفید است، انسانکه این

شود که شما این را ندارید ها! چون اگر بگویند این القا میاست و چیز خوبی است. به محض اینکه ببینند چیز خوبی است بعد 
توانید شود که شما هم نمیگوید شما هم ندارید. بعد گفته میزند. میخیلی خوب است و شما دارید باز به فعالیت دست نمی

ین مراحل را شما تخطئه بکنید، برفرض مثال این را انجام بدهید. ما باید برای شما بسازیم. اینجوری مثاًل. ببینید هر یک از ا
 خوابد. فرایند فعالیت می

ته. من هم مثاًل یک کمالی را در نظر بگیرید، بعد از اینکه... کمال انسانی، کمال خیلی خوب، یک اخالق خیلی شایس
رود. یک فرد را مثاًل بین میتوانم این را به دست بیاورم، فعالیت انسان درواقع از آن را ندارم. بعد اگر انسان بگوید که من هم نمی

کند. آن جامعه توانید این را به دست بیاورید. او به طرف فعالیت حرکت میتوانید این کار را بکنید، میشما تلقین بکنید که می
ایجاد ها باید تمام بشود تا شوق کند. یعنی تمام این قسمتتوانید به دست بیاورید. آن جامعه حرکت میرا بگویید که شما می

شود. حاال بستگی دارد به توانم به دست بیاورم. بالفاصله شوق ایجاد میدانم این خوب است، این را ندارم و میبشود. من می
 افزاید. ها مهم است و بر شدت شوق میاینکه آن کمال چقدر برجسته باشد، چقدر آن را درک کرده باشند و همه این

ا آ سمت است که آن را جذب بکنم به طرف خودم یا شوق به این سمت که آن ر این شوق چطوری است؟ شوق یا به آن
برد. درواقع قوای خودم دفع بکنم. شوق که حاصل شد، این شوق وقتی به مرحله اکید و شدید رسید، انسان دست به فعالیت می

کند. بعد فعل و کار انجام خواهد ت میکند و حرکفاعله و آن قوایی که اجرا کننده آن مراحل قبلی هست، شروع به فعالیت می
 ها هم به همین سبک هست. این تا اینجا قوای حیوانی.شد. این درواقع فرایند فعالیت کار از منظر فعالیت حیوانی و در انسان

 قوای نفس انسانی
انی موجود است. ولی . قوای حیوانی تمام آن بسته حیوها قوای نباتی هم هستگوییم قوای انسانی، در انسانوقتی ما می

 قل است. افزون بر آن، ما یک قوای انسانی در انسان داریم که در حیوانات و در گیاهان وجود ندارد. آن چه هست؟ قوه ع

 قوه عقل
 عقل نظری

. عقل عملی. یعنی وقتی ما به مسئله عقل رسیدیم، عقل یک ۲. عقل نظری ۱کنند: این عقل را به دو بخش تقسیم می
تواند مورد بررسی قرار ها و نسبت اشیا را میدهد. یا مجموعهکند و ساختارها را تشخیص میید قوانین کلی را درک میآوقتی می

کند. عقل نظری، مفاهیم کلی و گوییم اینجا عقل نظری فعالیت میبدهد، روابط اشیا را درک بکند. اگر اینجوری باشد، ما می
تواند یک قانون ریاضی را کرد. هیچوقت یک حیوان نمیم که معنای جزئی را درک میکند. برخالف وهمعانی کلی را درک می
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تواند یک قانون حیوانی نمیکند. هیچدرک بکند ولی یک انسان قانون ریاضی را از آن جهت که قانون ریاضی هست، درک می
تواند قابلیت درک یک قانون کلی انسان میفلسفی را از آن جهت که قانون فلسفی و عام است، درک بکند. ولی یک، فرض کنید 

ای از قوانین کلی گیرد. مجموعه علوم. چون علوم، مجموعهفلسفی را دارد. مثاًل علوم، زیرمجموعه عقل نظری انسان شکل می
اینکه عقل  کند. حاال راجع بهای از قوانین کلی باشد، این را حتمًا درواقع مرحله عقل نظری انسان درک میاست. وقتی مجموعه

های فراوان اینجا هست که در جلسه هایش صدق و کذب راه دارد و بحثهایش چیست، مثاًل عقل نظری در گزارهنظری ویژگی
 شود مطرح کرد. مختصر نمی

 عقل عملی
آید هایی که در عقل نظری دارد، میعقل عملی چیست؟ عقل عملی این است که پیرو آن عقل نظری و دریافت

کند. مثاًل االن ما اگر در فضای علوم، علوم را دسته بندی بکنیم، یک سری علوم بنیادین داشته اجرا را طراحی می هایسیستم
ها هم ممکن است کند. البته خود اینباشیم، یک سری علوم میانی داریم که بین آن علوم بنیادین و اقدام سر صحنه عمل می

های کلی هستی را گوید این گزارههای کلی هستی را درک بکند. میآید گزارهمیمراحلی داشته باشد. یک سری علوم هست که ن
کند، به خودهم آن را عملیاتی کنم، باید چکار بکنم؟ حتی یک انسان به لحاظ فردی هم این کار را میکه میدرک کردی، من

 شود. عقل عملی عمل می ها را تحت قالب درواقعگیرد. آنها صورت میلحاظ فضای عمومی هم همین فعالیت

ریم. البته توجه داشته باشید ما زیرمجموعه همین عقل نظری و عقل عملی، مسئله حکمت عملی و حکمت نظری را دا
اش فقط این را مواظب باشیم اینجور نیست که حکمت عملی، تولید شده عقل عملی باشد. حکمت نظری و حکمت عملی همه

آید قواعد کلی به دست آمده در حکمت نظری و حکمت عملی ...، حکمت لی میتحت سیطره عقل نظری است. عقل عم
دهد. گوییم. قواعد کلی به دست آمده در آنجا را در مرحله اجرایی شدن قرار میعملی همان علوم انسانی است که ما االن می

ترین عقل نظری کند، ابتدایید که میاًل مراتب عقل نظری، مراتب عقل عملی، انسان رشهای دیگری مطرح کردند. مثباز بحث
رسد، مثاًل عقل هیوالنی، ملکه عقل بالفعل و عقل مستفاد یا قدسی. ترینش تا به عقل قدسی میها چجوری است؟ پیشرفتهانسان

کند تا یا طی مرکه راجع به مراتب عقل نظری که در ارتباط با مثاًل عقل عملی یک مراتبی دارد که عقل عملی انسان این مراتب 
ای را که من اینجا عرض بکنم، بحث نسبت نفس با قوا به آن کمال نهایی خودش برسد. که این بحث دیگر است. یک نکته

ها را ما یاد گرفتیم. نسبت نفس با مجموعه این قوا است. خب این قوا را ما یاد گرفتیم: قوای نباتی، قوای حیوانی، قوای ... این
 چطور است؟
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 ا قواارتباط نفس ب
 دیدگاه مشاء

تواند فهم بشود. ببینید اینجا گردد به آن بحثی را که همان نسبت نفس و بدن هم ذیل همین بحث میاز یک جهت بر می
ارها و قوا را حکمای مشایی دیدگاه دارند. حکمای مشاء معتقد هستند که نفس انسان حقیقتی هست که در ارتباط با بدن این ابز

گویند: نسبت نفس با این مجموعه مثل کنند میااّل نفس غیر از قوا و ابزار و آالت و بدن است. اصاًل تشبیه میکند. و استفاده می
ی از آن است. نسبت ناخدا با کشتی است، مثل نسبت راننده با ماشین است. مثل اینکه این قوا در اختیار غیر از آن است. جدا

ها تشبیه کردند مثل فرض کنید که بدن مثل یک خودکاری در دست نفس مثاًل بعضیمنتها یک ارتباط تدبیری تصرفی پیدا کرده. 
کند برای نوشتن. برای آنکه در عالم ماده کارهای خودش را انجام تواند بنویسد و از خودکار استفاده میاست. بله، خود نفس نمی

 کند. این نگاه مشاء بوده است. دهد، از این ابزار و آالت استفاده می

 دیدگاهصدرالمتالهین
گوید: نه، اینجور نیست که دو تا ها ُکلُّ الُقوا"، میها، وحدتنگاه صدرا که در این قالب آمده که "النفُس فی وحدت

ط یافته موجود مختلف باشند، آن نفس هنه قوا را در درون خودش مندمجًا دارد. همان توضیحی که عرض کردم جلسه پیش. بس
شود این قوا. کند، میدهد و پخش میآورد تنزل میشود همین قوا. یعنی همان نفس وقتی خودش را میقوای اندماجی نفس می

تواند ایشان توضیح بدهد حتی تا بدن. بدن، انتشار یافته حقیقت نفس است. یعنی یک حقیقت بسط یافته. خیلی خوب می
باین تجردی و مادی چطوری یر نیست که آقا دو تا جوهر متدهد. یعنی درگنسبت نفس و بدن را براساس نظام تشکیکی توضیح می

گوید همان نفس وقتی تنزل دهد. یعنی میتوانند با همدیگر ارتباط برقرار کنند. ایشان براساس نظام تنزل به علیت توضیح میمی
شود، هری وقتی نازل میشود همین بدن. دو تا جوهر متباین نیست. همان حقیقت جوکند میکند، تنزل میکند، تنزل میمی

آمدیم پایین تا عالم ماده، آنجا هم همین بحث براساس ....، مثاًل آیا ما در نظام هستی، وقتی از مرحله عقل، مرحله به مرحله می
 کردیم که چطوری مجرد با مادی در ارتباط است؟ عین همین بحث، در ارتباط با نفس انسان هم هست.را مطرح می

 هم یک بحث در مباحث نفس شناسی صدرا.  پس بنابراین این

 قدم و حدوث نفس
طرح هست من یک بحث دیگر را هم مطرح بکنم و این بحث را بگوییم تقریبًا تمام شده. و آن این هست که یک مسئله م

دیدگاه اینجا ای در جلسات پیش داشتیم. تقریبًا سه در بین نفس شناسان فلسفه که آیا نفس قدیم است یا حادث است؟ یک اشاره
 مطرح شد. یکی دیدگاه افالطون، دومی دیدگاه ارسطو و مشائیان اسالمی و سومی هم دیدگاه مالصدرا. 
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 دیدگاه افالطون
. حاال افالطون معتقد هست که نفوس انسانی قبل از خلقت بدن، موجود بودند. لذا قائل هست که نفوس، قدیم بودند

ها را گوید چون ما همه اینگیرد. میاب تذکر میبثل مثاًل بحث تعلیم و تعّلم. و از کند. مهای دیگر هم مطرح میخیلی بحث
ها را یادآوری بکنیم. دانستیم منتها ملحق به عالم ماده شدیم. تعلیم و تعلم برای این هست که ما مجددًا آندانیم از سابق میمی

ها گفتند اصاًل مثاًل تعلیم و تعلم بی معناست. ها، بعضیالطون و اینیک اشکالی بود که در تعلیم و تعلم گرفتند در همان زمان اف
داند و دیگر فهمیدن و دنبال کردن معنا ندارد. ایشان توضیح رود یا میداند که دنبالش نمیچون یا انسان چیزی را اصاًل نمی

وری توضیحمی دهد. حاال افالطون ش اینجدانیم ولی فراموش کردیم. براساس مبنای خودگوید: نه، ما میدهد و میمی
شود. با گیرد، محقق میاعتقادش این هست که نفوس، قدیم بودند. بدن انسانی براساس فرایندهایی که در عالم ماده شکل می

های فراودنی هست که چطوری ارتباط برقرار کند. حاال بحثمحض اینکه یک بدنی کامل شد، نفس با آن ارتباط برقرار می
پسندند. نظر را میها مثاًل در همین فضاهای دینی به دلیل روایاتی که ما داریم، اینکند. بعضینفس با آن ارتباط برقرار میکند. می

بعضی روایات با ارقام  سال قبل از ابدان مثالً  ۲۰۰۰چون روایات داریم که ارواح قبل از ابدان شکل گرفتند. حاال مثاًل تعبیر دارد 
 ین، نگاه افالطون. اما نگاه ارسطو و مشائیان چیست؟دیگری ذکر کرده. ا

 دیدگاه ارسطو و مشاء
اند یعنی چه؟ یعنی قباًل نبودند اینجور مثل افالطون اند. حادثنگاه ارسطو و مشائیان این هست که نفوس انسانی حادث

گویند: که وقتی یک گوید، مشاء میگوید، ارسطو میاند؟ ایشان، مشاء میاند، نه. خب چطوری حادثگوید قدیم بودهکه می
شود در عالم ماده، اصاًل نفسی وجود ندارد. به محض اینکه این بدن به مرحله نهایی نهایی رسید، در عالم بدنی دارد ساخته می

گویند نفس، حادث است با حدوث بدن. برخالف شود. میگیرد و حادث میای شکل میعقل، یک موجود عقالنی تجردی ویژه
[ ۴۲: ۴۳کنم. یعنی کار ندارد. اصاًل به حدوث بدن کار ندارد. فقط این بدن که شکل گرفت، ]ر صدرا که االن عرض مینظ

ماند. آن فضا در جای خودش مثل یک گوید: مثل آینه میگوید و خیلی قشنگ است. میتشبیه، اگر اشتباه نکنم، شیخ اشراق می
گیرد. به محض ست. ولی تا این آینه درست نشود وین صورت مرآتی شکل نمیخورشیدی که تابندگی دارد، سر جای خودش ه

شود. یعنی پیش از این اصاًل این، موجود نبود؛ اینکه این آینه ساخته شد، شما االن یک خورشید جدید دارید که درش تابیده می
گیرد. تشبیه اینجوری هم برای تبیین میاین شخص موجود نبود. به محض اینکه این آینه درست شد، یک آینه دیگر اینجا شکل 

 این معنا صورت گرفته است. خب، این یک بحث و نظریه.

 دیدگاه مالصدرا
کند. نظریه سوم، نظریه مالصدرا است. مالصدرا معتقد است که نفس، حادث است یعنی قدیم بودن نفس را قبول نمی

کند. نظریه مشاء یعنی و ارسطو وده. قدیم بودن نفس را قبول نمیگوید منظورش این نبکند. میهای افالطون را توجیه میحرف
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گیرد برای دیدگاه تا اشکال می ۸بشود. چند، کند که نفس موجود کاماًل عقلی باشد در عالم عقل و آنجا ایجاد را قبول نمی
ث بدن. نه با حدوث بدن. گیرد. ایشان معتقد است که نفس حادث است اما حادث است به حدوتا اشکال می ۸حکمای مشاء. 

کند ما از دل تکامل این ماده یکدفعه حقیقت تجردی را داریم. یعنی شکل یعنی براساس حرکت جوهری ای که این ماده می
گیری یک حقیقت تجردی، کاماًل وابسته هست به سیر تحولی اینشی مادی. ولی حرکت درواقع جوهری اشتدادی ای که دارد 

خیزد. براساس توضیحی که در حرکت خیزد. حقیقت تجردی بر میحوالت مادی، تجردی بر میگیرد. از دل تصورت می
 های قبل، ما مطرح کردیم. جوهری اشتدادی در قسمت

هایی هست که حاال فی الجمله خواستیم که یک دورنمایی از معرفت النفس فلسفی به ویژه با نگاه صدرایی ها بحثاین
های معاد را هم مطرح کنیم خواستم بحثدقیقه[ خیلی خب. بله. من چون می ۵۳: ۴چند است؟ را عرض کرده باشیم. ]ساعت 

که تمام بشود. حالش رو دارید که یک دورنمایی از آن بدهیم؟ ]دانشجویان: نه استاد[ آهان پس خسته شدید. باشه. پس سعی 
خواستیم مطرح بکنیم، تقریبًا این سب آن چیزی که میهای معاد را در یک جلسه انشاالله مطرح بکنیم. دیگر برحکنیم بحثمی

کنند. انشاالله متنش را هم در اختیار شما قرار خواستیم بگوییم، کاماًل دوستان دارند پیاده میای را که از فلسفه اسالمی میبسته
 دهند. والّسالم علیکم و رحمت الله. ]صلوات[می
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 پرسش و پاسخ

 آید که ....م مثال میاجنه هم ضمن بحث عال سؤال:

های فلسفی راجع به جن به معنای اینکه در راستای اجنه در هر صورت، موضوع جن مطرح هست. حاال در کتاب استاد:
ها، خیلی از نفس قرار بگیرد، بحث نشده ولی جای بحث دارد. نه، این صرف اینکه جزو موجودات مثالی باشد، نه خیلی از آن

. افزون بر اینکه مرحله مثالی دارند، ولی مرحله بدنی هم دارند با غلبه فالسفا معتقد بودند که جنیان دارای بدن عنصری هستند
ها غالب است. چنانچه در آیات قرآن هم آن بحث خلق جن از آتش هم مطرح شده، برخی از عناصر. مثاًل هوا و آتش در آن

داشت ولی معمواًل مطرح اش با اینجور فضاهاست. لذا یک جور بدن خاص دارد با یک مزاج خاص. جای طرح غلبه عنصری
 نشده است در این آثار معرفت النفسی، مورد توجه قرار نگرفته.

 نفس علت بدن است؟: یعنیسؤال

تا  ۲شود.گویدشان است. ولی محتوایش همان میبله. تبیینی را که چون صدرا حاال نقطه ارتقا یافته دارد و می استاد:
س هست که نفس انسانی هست )حاال اگر انسان باشد( که مرتبه عقلی، خیالی، تحلیل دارد ولی محتوایش همین است. یعنی نف

رسد که مثاًل به نام "مرگ"، قتی که این دست و پا ای میها بسط یافته حقیقت نفس است. ولذا وقتی یک مرحلهجسمی، همه آن
اندازد. اینجور نیست که در نفس، حقیقت و می کندها را میشود که انسان اینکند مثل ناخن و موی انسان میکه ایشان تعبیر می

ها را ندارد. حاال ها را نداشته باشد. فقط در قالب اعضا و جوارح مادی، ایندست و پا و اعضا و جوارح و مثاًل قوه باصره و این
د. حاال اینکه چطوری دهها را بسط میها در خود نفس وجود دارد و اینکنیم. تمام اینرسیم در بحث حقیقت مرگ مطرح میمی

کند؟ دهد، آیا اختیار انسانی است؟ یا تحت اختیار انسان نیست؟ و تحت اختیار یک حقیقت برتر دیگر این کار را میبسط می
 هایی هست که توضیح دادند و راجع به آن کار کردند.اختالفات و بحث

 مگر نگفتید نفس علت بدن است؟ خب اینجا.. سؤال:

گوییم براساس تکامل در حرکت اشتدادی مطرح اینجا منظورش این است که نگاه کنید. این که ما می درسته. نه استاد:
دهیم. علت افاضه ها را دیگر توضیح نمیاش. حاال اینکردیم، هر مرحله قبلی، اعداد مرحله بعدی است نه علت افاضه کننده

کنیم، مقاطع قبلی باید از بین ای که داریم مطرح می ٔ  رکت جوهاش یعنی اصاًل بحث نفس را بگذارید کنار. اصاًل آن حکننده
تواتد علت اعدادی باشد. یعنی تواند علت مقطع بعدی باشد. ولی میبرود تا مقاطع بعدی به وجود بیایند. مقاطع قبلی نمی

ماده نباشد، یکدفعه بک گیاه کند االن. مثاًل اگر شرایط آکند که علت افاضه کننده وجود، چه افاضه میمقاطع قبلی مشخص می
کند. حاال صدرا چه آید نحوه افاضه وجود آن علت فاعلی حقیقی را تبیین میگیرد. یعنی مقاطع قبلی میاینجا شکل نمی

اش ها. مراحل قبلی، علل اعدادیگیرد. اتصال با آنگوید در فرایند حرکت جوهری است که نفس شکل میگوید؟ صدرا میمی
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ها فاعل ُمفیض، غیر ها هم اینجوری است. در همه حرکتکند؟ به نحو اتصالی. اصاًل در همه حرکتافاضه میاست. چه کسی 
دانید در فلسفه مثاًل حوادث دیروز، علت حوادث امروز نیست. فقط علت اعدادی است. یعنی از فرایندهای اعدادی است. می

گیرد، مثاًل حرکت ابق بر این زده باشیم. یک حرکتی که صورت میکند که ...، یک مثالی شاید خیلی سشرایط را فراهم می
کشیم که به نحو افقی است. یک جوهری، اگر دقت بکنیم، اگر بخواهیم برایش یک جدولی بکشیم، یک جدول در افق زمان می

دارد و این به لحاظ  دهیم، به نحو عمودی است. آن به لحاظ اشرافی است که علت بر آنجدول، یک خط و امتدادی که شکل می
گیرد. ولی این کاماًل شود، از آن سمت افاضه صورت میفراهم کردن بسترهای بروز است. یعنی از آن سمت، بسترهایی آماده می

کنید، قبلی بستر را آماده کرده و خودش از بین مثل یک رودخانه جاری است. یعنی لحظه به لحظه که شما به این برخورد می
 شود. متصاًل.ال افاضه میرود از بامی

 استاد مگر نفرمودید بدن مرحله پایین نفس است؟ تا قبل از اینکه نفس و بدن پیوندش زده شود... سؤال:
ها ِاعداد مرحله بعدی. ولی مرحله زنیم، یک وقتی مقاطع قبلی بدن را داریم. اینبله. ببینید ما راجع به بدن که حرف می استاد:

شود اعداد برای مرحله بعدی. مرحله بلدی که شکل گرفت، یعنی همیشه ؟ انبساط بدنی دارد. باز این میبعدی، خودش چه دارد
آید و دین حقیقت که شکل گرفت، این حقیقت یک حالت انبساطی هم دارد. توانستم توضیح این سبکی است. اینجوری که می

افتد؟ در بعدی به وجود بیاید. مرحله بعدی که آمد چه اتفاقی می رود تا مراحلبدهم این را؟ ببینید مراحل قبلی بدن از بین می
مقاطع قبلی هم مواظب باشید. آن که در رأس حقیقت است، مراتب نازل، وابسته به او هست. یعنی تمام آن مقاطعی که کشیدیم 

دن اینجوری که هست، خودش یک ها یک امتدادی دارند. یعنی باز جمادیت به نباتیت به حیوانیت به انسانیت کشیدیم، همه آن
های نزولی در اینکه یک حالت نزولی دارد، درواقع قوس نزولی دارد. در هر مقطع حالت نزولی نزولی داریم ما. خب، این مقطع

م تر. اینجوری بگویای کاملکند برای اینکه یک بسته استوانهها آماده میکند. یعنی اینیک حالِت در امتداد زمان هم پیدا می
خواهم آن تر که میتر ...، این استوانه کوچکتر دارید، استوانه بزرگبهتر است. یعنی اگر شما در این مقاطع، استوانه کوچک

تر. این سبکی این مسیر درواقع شکل کند برای شکل گیری یک استوانه بزرگفراهم میاش را توضیح بدهم، اینامتداد نزولی
 گیرد.می


