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 ٢٥................................................................................................ الوجود و علله   يف: النمط الرابع 
 ٥١.............................................................................................. البهجة و السعادة  يالنمط الثامن ف 

 ٥٢.......................................................................................................علت طرح مسألٔه سعادت
 ٥٣..................................................................................................................»سعادت «يمعن

 ٥٥.....................................................................................................................سعادت و لذت 
 ٥٨..................................................................................................................سعادت و سرور

 ٥٩......................................................................................................رابطٔه سعادت و قؤه عاقله 
 ٦٠...................................................................................................................سعادت و آرزو 
 ٦١................................................................................................................تيسعادت و رضا

 ٦٥........................................................................................................درجات و مراتب سعادت
 ٦٥....................................................................................................................عوامل سعادت 

 ٦٨.................................................................................................زان دخالت عاملها يارزش و م
 ٧٠....................................................................................................... و ارتباط عاملهايوستگيپ
 ٧١................................................................................................ا ثابت؟ير است يا سعادت متغيآ
 ٧٢.......................................................................................................................ن و مذهب يد

 ٧٢.............................................................................................................ر عوامل ييثبات و تغ
 ٧٣.....................................................................................................فرق عاملها و عامل عاملها

 ٧٤...............................................................................................؟يا نسبيا سعادت مطلق است يآ
 ٧٧.................................................................ازمند به راهنماست؟يدن به سعادت ني رسيا انسان برايآ

 ٨١.............................................................................................. البهجة والسعادة  يف: النمط الثامن 
 ٩١........................................................رات و شروري بودن خيو اثبات نسب» ينسب«و » مطلق «يمعن
 ٩٣.........................ک نوعيک فرد و افراد مختلف  ي مختلف  ير مورد قوارات و شرور دي بودن خينسب. ٢
 ٩٣..............................................رات و شرور در مورد قوا با افراد مختلف  يمناط و مالک اختالف خ. ٣
 ٩٤.............................................................................................فرق است» ليجم« و » حق«ن يب
 ٩٦......................................ا نه؟ي مختلف متفاوت است يا ملتهايه در اشخاص مختلف يرات عقليا خيآ. ٥
 ٩٦................................................................. است؟ي قلل به شکر و مدح و احترام از لذات عيا نيآ. ٦

 ١١١...........................................................................................ني مقامات العارفيف: النمط التاسع 
 ١٣٥.................................................................................................................. نجاتيدرسها
 ١٣٧..........................................................................................ان أقسام الموجود ي بيف): ١(فصل 

 ١٣٨..............................................................................به چه معناست؟» مبدأ اول هر شرح بودن «
 ١٤٠..........................................................................................»مبدأ اول  «ي غلط برايک معناي

 ١٤٣............................................................................................م موجود به جوهر و عرضيتقس
 ١٤٤.........................................................................در برهان بر وجود جوهر » شفا«ان ياشاره به ب

 ١٤٥.................................................................................................ست؟يچ» حلول «از مقصود 
 ١٤٨.......................................................................................... به رابطٔه ماده و صورت  يا اشاره

 ١٤٨......................................................................................................................اقسام جوهر
 ١٤٩..........................................................يت صورت جسمانيان ماهي به فصل اثبات ماده و بيا اشاره

 ١٥٠...........................................................................................................قت ماّدهياقوال در حق
 ١٥١........................................................................................................هيت صورت جسميماه

 ١٥٣.............................................................ة ية الصورة الجسم يان ماهي اثبات المادة و بيف): ٢(فصل 
 ١٥٧................................................................................................................... فلسفهيکارها
 ١٥٨........................................................................................................هي جسمت صورتيماه

 ١٥٩.................................................................................ستيت جسم نيماه ن جزءيت معيداشتن کم
 ١٦٠..............................................................................يت عرضي و کميت جوهريان کميتفاوت م
 ١٦١...................................................................................................يمي و جسم تعليعيجسم طب

 ١٦٦..........................................................................................................ني مّشائير مّدعايتقر
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 ١٦٨......................................................................................... تصور مادهيل روشن برايک تمثي
 ١٧٠.........................................................................................................ي اثبات وجود مادٔه اول 

 ١٧٠..........................................................................................يه با مادٔه اول يان مادٔه ثانيتفاوت م
 ١٧٤......................................................................ها نير عدم تعي با سا ين مادٔه اوليان عدم تعيفرق م

 ١٧٥....................................................................................................اشاره به برهان قوه و فعل
 ١٧٦..........................................................................................................برهان فصل و وصل 
 ١٨٠.....................................................................................................)٢(ياثبات وجود مادٔه اول 

 ١٨١...............................................................................ي برهان قّوه و فعل در اثبات وجود مادٔه اول  
 ١٩٠........................................................................ آنيفهوم فلسفد ماده با ميان مفهوم جديتعارض م
 ١٩٠.....................................................................شود  يه جدا نميچگاه از صورت جسمي هيمادٔه فلسف

 ١٩٣................................................................................. اثبات التخلخل والتکائف يف: فصل چهارم
 ١٩٤.................................................................................يقي و حقيدو نوع تخلخل و تکائف مجاز 

 ١٩٤............................................................................برهان حکما بر امکان وقوع تخلخل و تکائف 
 ١٩٥.......................................................ن هستندير معي مقادياء داراينکه چرا اشيه راجع به اي نظرسه
 ١٩٨.................................................................................................ات فوقي از نظريريجه گينت

 ٢٠٠........................................................................................عتيتخلخل و تکائف در کل عالم طب
 ٢٠٥..........................................................................................ب الموجودات ي ترتيف: فصل پنجم

 ٢٠٧....................................................................................................» ت به وجودياولو «يمعنا
 ٢١٠..................................................................................................ب استير از ترتيت غياولو 

 ٢١١......................................................................................................ک در وجود يمسئلٔه تشک
 ٢٢٥.......................................................................................................»شفا«ات ياله: يدرسها

 ٢٢٧.....................................................................................................................الفصل االول  
 ٢٣٩..............................................واقع شود؟ » مسأله «ي در باب علم جزئي تعاليشود ذات بار   يچرا نم

 ٢٤٠...........................................................................................................روابط فلسفه و علوم  
 ٢٤٧.............................................................................ل موضوع هذا العلم  ي تحصيف: يالفصل الثان 

 ٢٥٧......................................في التام والناقص، و ما فوق التمام وفي الكل، وفي الجميع): ١(الفصل الثالث 
 ٢٥٧...................................................................................................................: چند اصطالح
 ٢٥٨....................................................................................................................تعريف تكامل
 ٢٦١.........................................................................في االمور العامه و آيفيه وجودها: الفصل االول 

)١ (nominalism٢٦١........................................................................................طرح چند مسئله 
 ٢٦٢.................................................................................................................طرح چند مسئله

 ٢٦٢.......................................................................................................................آلي طبيعي
 ٢٦٣...........................................................................................وجه تسميه طبيعي به آلي طبيعي

 ٢٦٣..................................................................................................مسئله اصالت فرد يا اجتماع
 ٢٦٥.........................................................................................................ت اخالقيمسئله انساني

 ٢٦٥.......................................................................................................تحقيق در معناي طبيعي
 ٢٦٧.........................................................................................................ماهيت در مقام تعريف

 ٢٦٧.................................................شود   فرق ميان معدوله و غير معدوله پيدا مي  ] عدم[هائي آه از  هشب
 ٢٦٩..............................................................................................تقسيم قضايا به اعتبار موضوع

 ٢٦٩.....................................................................................................دو اعتبار آلي و استقاللي 
 ٢٧٠...........................................................................................................دو قسم قضيه طبيعيه

 ٢٧١.......................................................................................طرح يك اشكال در باب قضيه مهمله
 ٢٧١........................................................................................................بارات ماهيتمسئله اعت

 ٢٧٤................................................................في آيفيه کون الكليه للطبايع الكليه واتمام   : الفصل الثاني 
 ٢٧٤.....................................................................................اقوال درباره راز آاشفيت وجود ذهني 

 ٢٧٥...............................................................................................آشف راز مسئله علم و آگاهي
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 ٢٧٥.....................................................................................................مسئله تطابق عوالم وجود   
 ٢٧٦........................................................................................................................مسئله آلي

 ٢٧٦........................................................................................................نحوه وجود آلي طبيعي  
 ٢٧٨.....................................................................................................نحوه پيدايش آلي در ذهن 

 ٢٧٩..............................................................................................................خالصه بحث آلي
 ٢٨٠...................................................................................تفاوت ميان آلي و جزئي، و آل و جزء

 ٢٨٢........................................................................)١(في الفصل بين الجنس والماده   : الفصل الثالث 
 ٢٩٠..........................................................................في آيفيه دخول المعاني الخارجه: الفصل الرابع 

 ٣٠٢.....................................................................................................في النوع: الفصل الخامس 
 ٣٠٤...............................................................................قيقهفي تعريف الفصل وتح:  الفصل السادس 
 ٣٠٧.........................................................................في تعريف مناسبه الحد والمحدود   : الفصل السابع 
 ٣١٠........................................................................................................في الحد : الفصل الثامن 
 ٣١٥...................................................................................في مناسبه الحد و أجزائه : الفصل التاسع 
 ٣١٩.....................................................................................في أقسام العلل وأحوالها  : الفصل االول 
 ٣٣٠.........................................................................ذهبي ما يكك بهعلفي حل ما يتش: الفصل الثاني 
 ٣٤٢.............................................................في مناسبه ما بين العلل الفاعليه و معلوالتها  : الفصل الثالث 
 ٣٤٣.......................................................................................................................مسأله جعل

 ٣٤٧......................................................في العلل االخري العنصريه و الصوريه و الغائيه  : الفصل الرابع 
 ٣٤٧.................................................................................................................اقسام علل مادي
 ٣٥٤.....................................................:آند  شيخ در اين فصل چند مطلب را مطرح مي :الفصل الخامس 

 ٣٥٦................................................................................................................. مسأله اتفاق- ١
 ٣٥٦.................................................................................................................. مسأله عبث-٢

 ٣٦٠..................................................................................بيان مرحوم شيخ و آخوند در مورد عبث  
 ٣٦٣............................................................................................. فرق بين غايت و ضروري- ٣

 ٣٦٤...........................................................................................حل اشكال غايت در مورد شرور 
 ٣٦٥.......................................................................................................... مسأله آون و فساد-٤
 ٣٦٦..........................................................................................................مسأله حرآت فلك- ٥
 ٣٦٧.................................................................................................................. مسأله قياس-٦

 ٣٧٠........................................................................................................فرق ميان غايت و خير
 ٣٧٤..............................................................................................................مسأله فعل اخالقي

 ٣٧٥...............................................................................................شفقت و رحمت و: بحث ديگر
 ٣٧٦.................................................................................................جود و خير، رحمت و شفقت

 ٣٨٩.....................................................................................................................بخت و اتفاق
 ٣٩٨..............................................................ها در باب عليت لمين و امروزيشباهت ميان نظرات متك

 ٤٠١.................................................................................................."اتفاق"تعاريف گوناگون از
 ٤٠٣.....................................................غايت داشتن طبيعت از نظر فالسفه، متكلمين و طبيعيون امروز 

 ٤٠٦............................................................................................تقسيم حرآات به قسري و طبعي
 ٤٠٩.........................................................................رد نظر آساني آه اساسا منكر وجود اتفاق بودند  

 ٤١٢.............................................................................................................نظريه ذيمقراطيس
 ٤١٦..............................................................................................................................اتفاق

 ٤١٦.............................................................................................................."نظريه انباذقلس"
 ٤٢٠...............................................................................................................................طنز

 ٤٢٣.....................................................................................................:دليل ديگر بر نفي غائيت
 ٤٢٤..............................................................................................بحث اتفاق از جهت علت غائي

 ٤٢٧........................................فاق در جزئيات است و در امور آلي اتفاق نيست و اقتضاي طبيعت است ات
 ٤٣١......................................................................................غايات امور طبيعي خير و آمال است
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 ٤٣٣.......................................................................................................تفاوت طبيعت با صنعت
 ٤٣٧...............................................................................................افعال بي رويه هم غايت دارند

 ٤٤٢.......................................................................................غايت داشتن مشروط به شعور نيست
 ٤٤٨................................................باشند زشتيها، نقص و زيادت هستند و هر دو از غايات بالعرض مي

 ٤٥٣...................................................................................................هر غايتي غايت الزم ندارد
 ٤٥٤........................................................................................خلط غايت بالذات با غايت بالعرض 

 ٤٥٥.......................................................................................توجيه مسئله ذبول و فساد در طبيعت  
 ٤٥٩............................................................................)١(في لواحق الوحده و الكثره    : الفصل االول 

 ٤٦٠..............................................................................اقسام وحدت در تقسيم بندي شيخ و متأخرين
 ٤٦٢.........................................................................................................تساوق وحدت و وجود  

 ٤٦٣..............................................................................................................هوهويت و وحدت 
 ٤٦٥.......................................................................................نفي هوهويت در فلسفه امروز غرب

 ٤٦٧..................................................................................حرآت و توجيه ثبات بنابر اصالت وجود 
 ٤٧٠.....................................................................................................تحرآت و مسأله هوهوي
 ٤٧٤.........................................................................................................لواحق وحدت و کثرت  

 ٤٧٤...............................................................................ادامه بحث حرآت و اصل ثبات و هوهويت 
 ٤٨٠...........................................................................................ادامه بحث تساوق وجود و وحدت    

 ٤٨٣...............................................................................................................................تقابل
 ٤٨٥...................................................................................................)٣(لواحق وحدت و آثرت   

 ٤٨٥............................................................................................................تقابل سلب و ايجاب
 ٤٨٨.......................................................................................................................تقابل تضاد
 ٤٨٨.......................................................................................................خير و شر: موارد نقض

 ٤٨٩.........................................................................................................................لذت و الم 
 ٤٩٠.................................................................................................................موافق و مخالف 
 ٤٩١................................................................................................................فضيلت و رذيلت

 ٤٩٣................................................................................... توضيح تقابل و تضاد -تقابل ادامه بحث 
 ٤٩٦.................................................................................................برهان بر عدم اجتماع ضدين

 ٥٠٠.........................................................................................................................ضد واحد  
 ٥٠٣...............................................................................................)١(مثل افالطوني : فصل دوم

 ٥٠٨......................................................................................برخورد فالسفه اسالمي با نظريه مثل
 ٥٠٩......................................................................................ة مثل قبل از افالطون ي نظريها شهير

 ٥٠٩...............................................................................ديدگاه شيخ اشراق نسبت به افالطون و مثل   
 ٥١٤.............................................................................................................)٢(مثل افالطوني 

 ٥١٦....................................................................................باره بعد مجرد از ماده نظر افالطون در  
 ٥١٩................................................................................................... تعليميه قول به تجرد مبادي

 ٥٢١...............................................................................................نظريه فيثاغورث در تعليميات
 ٥٢٤.............................................................................................................)٣(مثل افالطوني 

 ٥٢٤.......................................................................................................فيثاغورث و نظريات او
 ٥٢٥..........................................................)١(بررسي و توضيح متن الملل و النحل درباره فيثاغورث   

 ٥٢٦...................................................................................................وحدت در فلسفه فيثاغورث
 ٥٢٨...........................................................................................عدد و معدود در فلسفه فيثاغورث  

 ٥٣١...........................................................................................................آثرت در عالموقوع 
 ٥٣٧.........................................................................................طبايع و نفوس در فلسفه فيثاغورث 

 ٥٣٩..........................................................................................................ترآيب عالم از الحان
 ٥٤٠..............................................................................انسان، عالم صغير است و عالم، انسان آبير

 ٥٤١............................................................................................فلسفه عبادات از نظر فيثاغورث
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 ٥٤٢............................................................................................خلقت عقل و نفس و جسم و جرم 
 ٥٤٣..................................................................................................................علت فناي عالم

 ٥٤٤..............................................................................................ترآيب اشياء از وحدت و ثنائيه
 ٥٤٦.......................................................................................................پيدا شدن عدد از وحدت  

 ٥٤٨.............................................................................................................)٤(مثل افالطوني 
 ٥٤٨..................................................................................نظريه مثل به معناي انكار واقعيت نيست

 ٥٥١..........................................................................................برهان اول شيخ بر رد نظريه مثل 
 ٥٥٣.................................................................................................................برهان دوم شيخ

 ٥٦٢.................................................................................ابطال قول به تعليميات و مثل: فصل سوم
 ٥٦٣...................................................................................نظريه اول در باب انشاء عدد از وحدت  

 ٥٦٤.....................................................................................................................] نظريه دوم[
 ٥٦٥....................................................................................................................] نظريه سوم[
 ٥٦٧.......................................................................]نقد نظريه تأليف اشياء از عدد و عدد از وحدت   [
 ٥٧٠.......................................................................................] فرض تكرار وحدت در همه اعداد  [
 ٥٧١..........................................................................................................]اين وحدتهافرض تب[
 ٥٧٩.......................................................................................)٢( ابطال قول بالتعليميات و مثل يف
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  اشارات يدرسها
  آن علل و ُوجود در: چهارم نمط
  سعادت و بهجت در: هشتم نمط
  نيعارف مقامات در: نهم نمط

 ٢٣
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  علله و الوجود يف: لرابعا النمط
 ال أن إما النّها ذلك و آحادها، عن خارجة علة يتقتض فانّها معلول منها واحد كل جمله كل«: قوله
  .آحادها جبي انما و هذا يتأتّي فيك و ممكنة؛ ريغ واجبة فتكون اصالً علة يتقتض

 أما و واحد، ءيش والكل الجملة و تلك فانّ لذاتها معلولة فتكون أسرها،ي اآلحاد يه علة يقتضي أن إما و
  .الجملة به جبي سيفل واحد كل يبمعن الكل

 منها واحد كل كان إن بعض من بذلك يال اآلحاد بعض سيل و اآلحاد؛ بعض يه علة يقتضي أن أما و
  .بذلك يأول علته ألنّ معلوالً

  ».يهوالباق و كلها، اآلحاد عن خارجة علة يقتضي أن إما و
 اي دور به يمنته وگرنه الوجود واجب به شود يم يمنته ممكن وجود كه شد فتهگ 1گذشته در: شرح

 و دور يعني رياخ شقٌ دو چون و بود، خواهد تسلسل اي دور مستلزم گريد عبارت به و شد خواهد تسلسل
 تنها است، يهيبد به كينزد اي يهيبد يامر دور امتناع و است؛ ثابت اول شقٌ پس است محال تسلسل
 او عقل باشد داشته »دور« از يحيصح تصور يكس هر يعني آن؛ به قيتصد يبرا است يكاف لبمط تصور
   به حكم الزاماً

                                                 
ن درس در ي اول ايسفانه قسمتهامتأ. ات استي الهٔ در دانشكده1342 يلي اول سال تحصٔمهيشرح نمط چهارم اشارات درس استاد در ن. [ 1

 .]دسترس نبود
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 بلكه ست،ين نطوريا تسلسل امتناع يول. شود يبحث دور باب در ندارد يلزوم نيبنابرا كند، يم امتناع
 وسط حد و برهان كه يمادام باشد، داشته تسلسل از هم يحيصح تصور عقل فرضاً يعني است؛ ينظر
 فالسفه ريسا مانند خود كتب ريسا در خيش. كند ينم امتناع به حكم عقل نشود اقامه عقل نزد در

 »هيمتناه ريغ علل تسلسل امتناع« بر »اخسر و اسد« برهان و »طرف و وسط« برهان ليقب از ينيبراه
 اعم – ممكنه علل تسلسل امتناع ثباتا مقام در و رفته را يگريد راه كتاب نيا در يول است كرده اقامه

 و است؛ مكرده اقامه خود عام يمدعا نيا يبرا خاص يبرهان و است آمده بر – هيمتناه ريغ و هيمتناه از
 شود ثابت اعم امتناع اگر پس ه،يمتناه ريغ علل تسلسل از است مطلق اعم ممكنه، علل تسلسل چون
 يعني سلسله، يعني است، مترتبه ٔجمله شد نقل هك خيش رايز است شده ثابت زين اخص امتناع

 از بعد فرد علّت كي هر كه يمعن نيا به باشد گرفته قرار يگريد سر پشت يكي آن آحاد كه يا مجموعه
 در كه »يخارج علت« از مقصود شود يم داده حيتوض باز و. باشد بوده خود از قبل فرد معلول و خود
 علت يعني گريد عبارت به و باشد، بوده مممكنه ٔسلسله آن از ريغ كه يعلت يعني است آمده متن كالم
 پس. است خارج تيمعلول در آنها با اشتراك از كه ت،يمعلول صفت نظر از سلسله آحاد ريسا با ريمغا

 جزء و گرفت خواهد قرار سلسله رأس در ميكن فرض سلسله يبرا ما كه يعلت هر كه نشود اشكال
  .ندارد يمعن يخارج علت پس بود، نخواهد سلسله از خارج پس بود، خواهد سلسله

 شود يم ليتحل كه است برهان مطلوب و مدعا ٔمنزله به »آحادها عن... جملة كل«: ٔجمله متن، عبارت در
 محمول يمابق و هيقض موضوع »معلول منها واحد كل جملة كل« عبارت يعني ؛يمحمول و يموضوع به
 »خلف برهان« را برهان نيا. است برهان ٔكرهيپ همان »ألنّها ذلك و« :ديگو يم كه آنجا از و است هيقض

 ابطال راه از و ميمستق ريغ طور به بلكه ميمستق قيطر از و استقامت ليسب بر نه مدعا يعني نامند
  .است شده اثبات مخالف شقوق
 باشند بوده لمعلو و ممكن آن آحاد ٔهمه كه يمعلول و علت از مترتبه ٔسلسله هر كه است نيا مدعا
 ندهيآ ٔچهارگانه شقوق از يكي وگرنه تيمعلول و امكان صفت در آحاد نيا با ريمغا را يعلت كند يم اقتضا
 اقتضا اگر: كه است نيا شق چهار. است محقّق مدعا پس است محال شق چهار هر چون و بود خواهد
   اي را آحاد با ريمغا يعلت نكند
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 است آحاد مجموع علت آن و را يعلت كند يم اقتضا اي و را، يعلت چيه كند ينم اقتضا اصالً كه است نيا
 اقتضا اي و ،)ياستغراق كلّ (است آحاد از كي هر علت آن و را يعلت كند يم اقتضا اي و ،)يمجموع كلّ«
  :ذلك انيب. است محال شق چهار هر و است، آحاد از نيمع بعض علّت آن و را علت كند يم

 و الوجود ممكن نه باشد الوجود واجب آيد يم الزم را، يعلت نكند اقتضا اكل اگر نكهيا ليدل به: اول اما
  .باشد يم) باالجزاء واجب (ريالغ واجب و است خود اجزاء تابع كل آنكه حال

 كه باشد ذات معلول ء،يش كه ديآ يم الزم و است سلسله نيع آحاد مجموع نكهيا يبرا: دوم شقّ اما و
  .است محال البته

 علت تواند ينم واحد هر و است خود خاص معلول علّت فقط واحد هر نكهيا يبرا: سوم شقّ اما و
 جمله آن از و سلسله تمام فرض مستلزم سلسله آحاد از واحد هر فرض ديآ يم الزم والّا باشد مجمومع

  .باشد واحد آن علل
 در آنچه رينظ اًيثان و است؛ بالمرجح حيترج يبعض دون يبعض نييتع اوالً آنكه يبرا: چهارم شقّ اما و

 انتخاب كه را آحاد از يا دسته هر ثالثاًً و شد؛ نتواند مجموع وجود مناط نيمع يبعض شد گفته سوم شقّ
  .بود خواهند ياول خودشان از آنها علل باشند داشته يعلل سلسله آن در آنها خود اگر ميكن

  .ماند ينم يباق مدعاست همان كه شق كي جز و است باطل و محال شق چهار هر پس
 كي و هيقيحق ٔمنفصله از مركّب ياستثنائ است ياسيق داستيپ چنانچه شد ليتشك نجايا در كه ياسيق

 فرض، چهار مجموع ابطال با كه گريكدي طول در است ياستثنائ اسيق نيچند تر قيدق نظر با استثناء؛
 كند ينم اقتضا ميباش داشته ممكنه علل از يا هسلسل اگر: كه بيترت نيا به شود يم اثبات پنجم فرض
 علت صورت نيا در و است حيصح دوم شقّ پس است باطل برهان با اول شقّ. كند يم اقتضا اي را يعلّت

 اگر و است حاصل مطلوب پس است آحاد از خارج اگر. آحاد در داخل اي است آحاد از خارج اي سلسله
 برهان، به است باطل اول شقّ كنيل. ستين آحاد مجموع اي و تاس آحاد مجموع اي ستين آحاد از خارج

 انيم در شق كي تنها پس. است باطل شق دو هر و آحاد بعض اي است آحاد از كي هر اي دوم شقّ در و
  .ماند

   – آن شقّ دو شد ابطال كه يشقوق انيم در. است مناقشه و خدشه قابل خيش انيب
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 در اما است، البطالن واضح – آحاد از نيمع بعض تيعلّ و تغراقاالس ليسب يعل واحد هر تيعلّ يعني
 كند يم اقتضا مييبگو اي و را يعلت كند ينم اقتضا اصالً سلسله مييبگو نكهيا يعني شده ابطال گريد شقّ
  :انيب نيا به است مناقشه قابل است شده ابطال برهان در كه است اآلسري آحاد علت آن و را يعلت
 از مقصود شود يم سؤال مستدلّ از كند، ينم اي را يعلت كند يم اقتضا سلسله نيا ديتگف شما كه آنجا

 اگر انتزاع؟ منشأ و وجود ضيمف از اعم اي است وجود ضيمف »علت« از مقصود ايآ ست؟يچ »علت«
 الزم پس ديگفت نكهيا و را، يعلت كند ينم اقتضا سلسله كه ميكن يم ارياخت است، وجود ضيمف مقصود

 ياستغنا و را ضهيمف علت ءيش نكردن اقتضا رايز ستين درست ممكن، نه باشد واجب سلسله كه ديآ يم
 بودن تمام و تيفعل وفور و وجود شدت و تحصل فرط جهت به يكي: است راه دو از موجده علت از يو

 نبودن و بطالن تينها و تحصل ال فرط ٔواسطه به يكي و است، الوجود واجب ذات در چنانكه كمال،
 و مجموع، از است عبارت سلسله چون و ممتنعات؛ ٔهمه و يانتزاع و ياعتبار امور ٔهمه مانند ت،يقابل

پس باشد داشته اجزاء وجود يسوا يوجود است محال و ندارد اجزاء وجود از ريغ يگريد وجود مجموع 
  .2است علّت از يمستغن
 عبارت به. جعل دون ياستغنا و جعل فوق يستغناا :است نوع دو بر علّت از ياستغنا و يازين  يب پس

 علّت از يمستغن گر،يد ريكث هو بما ريكث هو و مجموع هو بما مجموع هر مانند سلسله مجموع گريد
 متذكر خود كتب در شخصاً بزرگوار خيش و است ثابت خود محل در رايز. جعل دون ياستغنا به است
 وجود است، التحقّق و الوجود ممتنع بلكه ندارد يتحقق و دوجو خود از ريكث هو بما ريكث كه است شده
 است ممكن چگونه كه است خيش كالم در آنچه پس. است آحاد وجود يمعن به »عشره« مانند ريكث
  .است ممكن چگونه كه شد روشن باشد، علّت از يمستغن »مجموع«
 اصطالح در قوام علل مانند – نهايا ريغ و انتزاع منشأ و ضهيمف علّت از اعم »علت« از مقصود اگر اما و

  مييگو يم پس است، - »تيماه« باب و »معلول و علت« باب

                                                 
ن التحصل ي ذات خود عٔء در مرتبهي شيعني موجود شدن است؛ يء برايت شي از علت، عدم قابليازي ني بيبرا] دوم[راه ] گريبه عبارت د. [ 2
ر و ير بما هو كثي و از آن جمله است كثات محضهي اعتبارٔ ممتنع الوجودها و همهٔت است و امكان وجود ندارد، مانند همهي و معدوميستيو ن

 .مجموع بما هو مجموع
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 ءيش كه ديآ يم الزم«: فرمود خيش نكهيا و است، باألسر آحاد علّت و است علت به ازمندين »مجموع«
 باألسر ادآح. متفاوتند هم با باألسر مجموع و باآلحاد مجمومع رايز ستين حيصح »باشد خود نفس علت

 عبارت »مجموع« اما و آنها، انضمام و اجتماع و تيمع صفت از نظر قطع اي آحاد تمام از است عبارت
 منشأ گريد عبارت به و معلول و علت پس انضمام، و اجتماع و تيمع ديق با باألسر آحاد همان از است
  .است يكاف تهايعل گونه نيا در تفاوت قدر نيهم و متفاوتند اعتباراً منتزع و انتزاع

 خود كه يكلمات به توجه و آن ٔندهيگو تيشخص به توجه با كنيول است وارد گذشته انيب بر راديا نيا
 در دقت و توجه با و بوده نكته نيا به متوجه خود نكهيا به است حيصر و است گفته نهيزم نيا در مكرر
 نيا گريد كه ميده حيتوض گريد ٔگونه به و ميكن هيتوج را خيش سخ ديبا د،يگو يم ندهيآ فصل در آنچه

 به ن،يمتأخر ريسا نيهمچن و مقام، نيا در خيش كالم شرّا چند هر است تمام يانيب و ستين وارد اشكال
 انِيب نيا كه است نشده دهيد بلكه و اند نكرده يتوجه گفت ميخواه كه يهيتوج به نيهمچن و راديا نيا

باشد شده واقع توجه مورد مطلقاً الوجود، واجب به يعلولم و يعل ٔرشته انتهاء باب در خيش خاص.  
 منتج يهنگام اسيق نيا. »مساوات اسيق« نام به است يمعروف اسيق منطق، در: شود ذكر ديبا مقدمتاً
 الف« :دهد يم جهينت »ج يمساو ب و ب، يمساو الف« مثالً. باشد بوده محرز يكل اصل كي كه است
 و. »ءيالش لنفس مساوِ ءيالش يلمساو يالمساو«: است محرز اصل نيا كهنيا ٔواسطه به »است ج يمساو
 »است ج از يمين الف« كه دهد ينم جهينت است، ج از يمين ب و است ب از يمين الف«: مييبگو اگر اما
 معلول و علت باب در اكنون. »ءيالش لذلك نصف ءيالش لنصف النصف« كه ستين محرز اصل نيا رايز
 »ج« علت »الف« كه دهد يم جهينت ايآ باشد »ج« علت »ب« و باشد »ب« علت »الف« راگ كه ديد ديبا

 و است »ب« معلول »ج« مييگو يم گريد بيترت به اي و ؟»ءيالش لنفس علّةٌ ءيالش علّة علّة« يعني است
 ءيالش معلول معلول« حكم به است »الف« معلول »ج« كه دهد يم جهينت ايآ است، »الف« معلول »ب«
  ؟»ءيالش ذلك لنفس لولمع

 از عبارت علت نكهيا يبرا ستين يجار معلول و علّت باب در مساوات اسيق كه ديبگو يكس است ممكن
 به »ب« و عدم از است »ب« ٔآورنده وجود به »الف« اگر نيبنابرا است، عدم از ءيش ٔآورنده وجود به

   ليدل عدم، از است »ج« ٔآورنده وجود
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 يف كه – باشد عمرو ٔزننده ديز اگر نكهيا رينظ عدم، از است »ج« ٔآورنده وجود به »الف« كه شود ينم
 كه شود ينم ليدل – است ديز پدر المثل يف كه – باشد بكر ٔزننده عمر و – است يو دشمن المثل
  .»ضارب للضارب ضارب« حكم به است شيخو پدر ٔزننده ديز نكهيا باشد صادق

 ميشناخت را معلولّيت قتيحق و ميآورد دست به را تيمعلول مناط تدرس اگر كه است نيا قتيحق يول
 در مساوات قانون كه دانست ميخواه) آورده كتاب نيا پنجم نمط در خيش كه مقدار همان به الاقل(

 تمام به يو كه است نيا يمعنا به باشد گريد ءيش معلول واقعاً ءيش اگر. است يجار معلول و علت
 به ياتّكال و ياتكائ تيثيح و يجاديا تيثيح و يصدور تيثيح نيع بلكه علت، به متعلق و يمتك ذات
 نيا يمعنا به باشد اول ءيش معلول دوم ءيش آن و باشد يئيش معلول يئيش اگر نيبنابرا. است علت

 آن به كه يتيثيح چيه او در و است دوم ءيش به يمتك تيهو و ذات تمام به اول ءيش كه بود خواهد
 سوم ءيش با ارتباط نيهم نيع يارتباط به زين دوم ءيش و ندارد وجود است علت از يمستغن تيثيح

 پس است، سوم ءيش به اتكاء نيع قتيحق آن كه است يقتيحق به يمتك اول ءيش پس. است مرتبط
 يئيش اگر پس. »علّةٌ العلّة علّة و معلولٌ المعلول معلول« يعني است؛ سوم ءيش به يمتك زين اول ءيش

 است دوم ءيش يرو هم اول، ءيش تيعل شعاع باشد سوم ءيش علت دوم ءيش آن كه باشد يئيش علت
 پنجم علت چهارم ءيش و چهارم ءيش علت سوم ءيش آن اگر است نيهمچن و سوم، ءيش يرو هم و

  .برود شيپ كه جا هر تا باشد بوده
 كه دارند ها   رشته ريسا با را تفاوت نيا دهد يم ليتشك را يا رشته كه ها   معلول و علت از يا مجموعه پس

 يبرا تيمعلول نيع يبعض يبرا از تيمعلول و است يو مادون تمام يبرا تيعل نيع بعض يبرا علّيت
 را نامش كه كرد تصور توان يم تيعل نوع كي معلول و علت ٔسلسله يبرا پس. است يو مافوق تمام

  .شد گفته باال در كه است »يمجموع كلّ« يبرا تيعل از ريغ نيا و ميگذار يم »يبيترت تيعلّ«
 كه يواحد آنها در يعني – معلولند تمامشان كه معلوالت و علل از ميباش داشته يا سلسله اگر نيبنابرا
 اعتبار دو يدارا سلسله آن ميكن آغاز سلسله نيا يجا هر از – باشد نداشته وجود معلول نه باشد علت
 با معلول واحد آن آنكه گريد اعتبار. است علت واحدِ كي معلولِ ول،معل واحدِ هر آنكه اعتبار كي: است
   م،يدار ليمعال از يا سلسله كه جا هر پس. باشد يم علّت واحد همان مجموعاً خود مادون تمام
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 زين كپارچهي طور به مجموع آن است بالخصوص يعلت معلول بالخصوص واحد كي كه يطور همان
 ٔسلسله آن تمام »معلول المعلول معلول و علة العلّة علّة« قانون حكم به و است بالخصوص يعلت معلول
  .است علت به ازمندين پس است معلول واحد كي حكم در و است تيمعلول كپارچهي ليمعال
 گفته نكهيا ايآ و ستيچ علت به مجموع يازمندين از مقصود ايآ«: شد گفته اشكال در نكهيا پس

 اي هيقيحق از است اعم اي است هيقيحق تيعل خصوص مقصود را، يتعل دارد اقتضا مجموع شود يم
 كه شد گفته اشكال در نكهيا و است هيقيحق تيعل خصوص مقصود: مييگو يم پاسخ در »ه؟يانتزاع

 باشد نيا مقصود اگر است حيصح شما ٔگفته مييگو يم پاسخ در »يقيحق علت از است ازين  يب مجموع«
 از مقصود اگر اما و اجزاء، علت از ريغ است يعلت به ازمندين و اجزاء وجود از ريغ دارد وجود مجموع كه
 معلوالت از يا مجموعه كه جا هر يعني شد گفته كه باشد بيترت نحو به »علت به مجموع يازمندين«

 اشكال گريد است، علت همان به يو مادون آحاد تمام يازمندين نيع علت به واحد كي يازمندين باشد
  .تسين وارد
□  

 ريغ اآلحاد فلتكن الّا و للجملة ثم لآلحاد، اوالً علة يفه آحادها من ءيش ريغ يه جملة علة كل«: قوله
 بعض دون اآلحاد لبعض علة ما ءيش كان ربما بل ها،يال تحتج لم بĤحادها تمت اذا فالجملة ها،يال محتاجة

  ».االطالق يعل للجمل علة كني فلم
 علت بالعرض و اًيثان و است آحاد علت بالذات و اوالً او باشد، آحاد دخو ريغ كه يا مجموعه علت هر

 آحاد به مجموع چون يطرف از و باشند ينم ازمندين او به آحاد كه ميكن يم فرض پس الّا و است مجموع
 يبعض علت ءيش كي كه هست بسا بلكه ست،ين محتاج علت آن به زين مجموع پس شود يم درست
  .شود شمرده مجموع علت كه ستين يكاف نيا و يبعض دون است آحاد
 آحاد از خارج زيچ آن و باشد يا مجمومعه علت يزيچ ميكن فرض اگر: ديگو يم فصل نيا ر خيش: شرح

 يعني باشد يو علت يو آحاد قيطر از كه است نيا مجموعه نيا يبرا يو تيعل راه است مجموع نيا
 باشد يا      مجموعه علت يئيش كه جا هر گريد عبارت به و ؛مجموعه علت اًيثان و باشد آحاد علت اوالً يو
   آن آحاد علت ديبا
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 ازين  يب آحاد اگر و باشند ازين  يب علت آن از مجموعه آن آحاد كه ديآ يم الزم وگرنه باشد هم مجموعه
 ياعتبار به آحاد ميدان يم چنانچه رايز است؛ خلف نيوا باشد ازين  يب زين مجموعه كه ديآ يم الزم شدند
 از ازين  يب آحاد اگر پس كند، دايپ وجود ديبا بالضروره معلول شد مجود علت اگر و اند مجموعه ٔتامه علت
 به ازمندين يا مجموعه شود فرض كه جا هر پس. باشد ازين  يب مجموعه ديآ يم الزم قهراً باشد علت آن

  .مجموعه علّت آحاد، و شدبا آحاد علّت علت، آن كه باشد قيطر نيا از ديبا است علت
  :است ياساس نكتهق دو است مستفاد آنچه. است مبهم يحد تا خيش انيب نيا

 ما كه يترتّب علت ٔهينظر با نيا و »است آحاد عيجم علت مجموع علت«: ديگو يم حاًيصر نكهيا .١
  .است درست ميكرد خيش كالم يبرا ما كه يهيتوج كه است نيا ديمؤ و است سازگار ميگفت

 .مجموع علّت آحاد و است آحاد علّت يخارج علت آن هآنك .٢
 علت آن ميگفت ما آنچه مطابق رايز است ناسازگار ميگفت يو كالم هيتوج در ما آنچه به نسبت جهت نيا

 آحاد عيجم و است آحاد عيجم علت كه ستين آن اعتبار به شود يم شمرده مجموعه علت كه يخارج
 و مجموع يبرا است يو تيعل نيع واحد كي يبرا تّشيعل كه است نيا اعتبار به بلكه مجموع علت

 ستين نيا هم خيش مقصود كه است نيا ظاهر و دارد يبرنم واسطه مجموع يبرا يو تيعل ياخر بعبارة
 انيب اعتبار اعتبار، كي: است اعتبار دو يدارا مجموع كه است نيا مقصود بلكه دارد يبرم واسطه واقعاً كه
 مجموع گريد اعتبار اند؛ يخارج علت معلول كپارچهي همه يبيترت علت حكم به كه است آحاد عيجم

 تيعل به است يو معلول و است يو انتزاع منشأ تابع و يانتزاع است يامر كه است مجموع بماهو
  .يانتزاع
□  

 ان األنه طرف يفه معلولة ريغ علة هايف و الوالء يعل معلوالت و علل من مترتبة جملة كل: اشارة«: قوله
  ».معلولة يفه وسطاًً كانت
 كه شود دايپ يعلت آنها انيم در و باشن گرفته قرار گريكدي سر پشت كه معلوالت و علل از رشته هر

 ءيش معلول قهراً باشد رشته انيم در اگر رايز دارد قرار سررشته كي در علت آن قهراً نباشد معلول
  .است خود ماقبل
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 بود بهتر ديشا و ندارد واستدالل انيب به اجياحت كه است يواضح مطلب كي بر مشتمل فصل نيا: شرح
 كه است نيا مطلب. »اشارة« عنوان تحت نه فرمود يم ذكر »هيتنب« عنوان تحت را مطلب نيا خيش كه
 و ميباش داشته اند گرفته قرار گريكدي سر پشت مرتب طور به همه كه معلوالت و علل از سلسله كي اگر
 در كه است معلوم آن يجا نباشد معلول اما باشد علت او كه باشد داشته وجود يكي آنها انيم در

 هم ديبا ناچار باشد وسط در اگر و است گرفته قرار سرسلسله كي در او كه است معلوم رايز كجاست
 علل از يا سلسله ميكن فرض اگر نكهيا كما) خود ماقبل يبرا (معلول هم و) خود مابعد يبرا (باشد علت

 و دارد قرار سررشته كي در زين آن نباشد علت كه باشد يمعلول آنها انيم در كه را مترتبه لوالتمع و
  .است واضح چنانچه رديبگ قرار وسط در تواند ينم
□  

 فصل سه از آنچه. مختصر هيتنب كي ٔاضافه به است گذشته فصل سه از استنتاج ٔمنزله به فصل نيا: شرح
 واجب يال يتنته سلسلة كل«: شود يم خالصه جمله نيا در شود يم استنتاج هيتنب نيا و گذشته
  :دارد مقدمه چهار به اجياحت مطلب نيا انيب. »بذاته الوجود

 به است ازمندين باشند داشته اشتراك تيمعلول صفت در همه كه معلول و علت از يا.١ سلسله هر 
 نيا و شد اشاره قبالً چنانچه – تيمعلول صفت در خود با ريمغا يعني – خود از خارج يعلت

  .گذشت شيپ فصل سه از اول فصل در كه است يمطلب همان
 عيجم و ب،يترت قيطر به است آحاد عيجم علت يعني است يو ٔالواسطه مع علت سلسله،.٢ علت 

 .شد استفاده دوم فصل در كه است يمطلب نيا و است؛ سلسله علت آحاد
 وستهيپ سلسله آن به قهراً – آحاد ضبع اي آحاد عيجم – باشد سلسله آحاد علت ئيش اگر .٣

   خيش كه است يمطلب نيا و گرفت؛ خواهد قرار سلسله جزء و بود خواهد
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 . است داده تذكر آن به »محالة ال بها تصلي لكنها« ٔجمله ضمن در
 علت آن قهراً نباشد معلول علت آن كه باشد يعلت آنها انيم در كه معلوالت و علل از.٤ سلسله هر 

 .گرفت خواهد قرار آن هيال يمنته و سررشته در
 آن و آحاد، نيا با ريمغا يعلت به است ازمندين اند معلول همه كه معلول و علت از يا سلسله هر چون پس
 با وستهيپ است آحاد علت چون و است، سلسله علت آحاد قيطر از است آحاد ريمغا كه سلسله علت
 قرار سلسله يانتها در پس ستين معلول و است علت يعني آنهاست با ريمغا علت آن چون و است، آحاد
  .ابدي يم انيپا الوجود واجب به يمعلول و يعلّ ٔسلسله هر: نكهيا جهينت پس دارد،
□  

 ما لوازم من الزماً هيف تنفق ما كوني أن فإما لها مقوم امر يف وتنفق انهايباع تختلف اءياش كل«: قوله
 هيف تنفق ال الزماً به تختلف ما كوني أن إما و منكر؛ ريغ هذا و ،واحد الزم للمختلفات كونيف به تختلف

 تختلف ال عرض عارضاً هيف تنفق ما كوني أن إما و منكر؛ هذا و متقابالً، مختلفاً الواحد لزمي يالذ كونيف
  ».منكر ريغ ضاًيا هذا و ه،يف تنفق لما عرض عارضاً به تختلف ما كوني أن إما و منكر؛ ريغ هذا و به،

 امر كي در و مختلفند هم با يخارج وجود در و است گريكدي ريغ آنها يخارج وجود كه يزهايچ ٔهمه
 لوازم از آنها االشتراك مابه كه است نيا اي باشند يم مشترك هم با اوست با آنها ذات قوام كه
 قابل (ستين دمردو عقل نظر از نيا و واحدند، الزم يدارا مختلفه امور و باشد يم شان االختالف مابه
 الزم كه يزيچ آن كه است الزم پس باشد يم االشتراك مابه لوازم از االختالف مابه آنكه اي ،)ستين انكار

 از االشتراك مابه نكهيا اي است، عقل انكار مورد نيا و باشد، بوده ريمتغ و گوناگون است يواحد ءيش
 االشتراك مابه اعراض از ها االختالف مابه اي ،ستين مردود عقل نظر از نيا و هاست، االختالف مابه اعراض
  .ستين مردود عقل نظر از زين نيا است،
 الوجود واجب ديتوح اثبات يبرا شود، يم ذكر »اشارة« عنوان تحت كه گريد فصل و فصل نيا: شرح
 عنوان ريز آخر در و ديآ يم شيپ مطلب ليتكم يبرا »فائدة« عنوان فصل دو نيا از بعد و است،

 و است زيوتما نونتيب مستلزم كثرت كه شود گفته ديبا مقدمتاً. شود يم اشاره مطلب ٔجهينت به »بيتذن«
   تحقق كثرت نباشد كار در زيتما اگر
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 ندارند، اي دارند ياشتراك وجه آنها كه است آن اي ميباش داشته يكثرت اگر: مييگو يم اكنون. كند ينم دايپ
 در الاقل باشند، نداشته ياشتراك وجه شتريب اي ءيش دو ستين كنمم البته (دارند اشتراك وجه اگر و

 آنهاست ذات جزء يعني – است كثرات مقوم اي مشترك وجه نيا) مشتركند هم با »تيموجود« مفهوم
 رايز ست،ين خارج صورت چهار از باشد مقوم و يذات مشترك وجه آن اگر. آنها ذات از خارج اي و –

 عروض؛ اي است لزوم اي – است زيتما و تينونيب مالك كه – االختالف مابه با مشترك وجه نيا نسبت
 است؛ مقارنت صرفاً و ستين كار در ياستلزام گونه چيه اي و است يگريد مستلزم نهايا از يكي] اي [يعني

 اي دوم صورت در و بالعكس، اي و است االشتراك مابه مستلزم االختالف مابه اي اول صورت در
 صورت، چهار نيا. باشد صورت چهار مجموعاً پس. بالعكس اي و است االشتراك مابه عارض الفاالخت مابه
  :بيترت نيا به است، محال صورت كي و ممكن صورت سه

  ).ممكن (باشد االشتراك مابه مستلزم االختالف.١ مابه 
 ).محال (باشد االختالف مابه مستلزم االشتراك.٢ مابه 
 ).ممكن (باشد فاالختال مابه عارض االشتراك.٣ مابه 
 ).ممكن (باشد االشتراك مابه عارض االختالف.٤ مابه 
 كه است نيا اصل آن و است شده نهاده بنا مفروض اصل كي اساس بر استدالل نيا است، واضح چنانچه

 در. دارند يذات االشتراك مابه هستند الوجود واجب دو هر چون باشد، شتريب اي الوجود واجب دو اگر
 الوجود واجب دو ما: ديبگو يكس كه است نيا آن و است نشده بحث اصل نيا لفمخا فرض يرو كتاب

 ميكن يم فرض گريد عبارت به گر؛يكدي به نسبت باشند ذات تمام به نيمتبا كه ميكن يم فرض چنان را
 ذات حاقّ از »وجود وجوب« مفهوم آنكه جز ندارند هم با ياشتراك وجه گونه چيه كه را طيبس ذات دو
  .»...الذات بتمام تانيهو«: ديگو يحاج كه است كمونه نيا معروف ٔشبهه همان نيا و شود؛ يم تزاعان آنها
 به و ميريگ يم مسلم و محرز را نامبرده اصل و ميشو ينم آن وارد ما و شده داده جواب شبهه نيا به
 با ديبا باشند لوجودا واجب دو هر كه ميباش داشته ذات دو اگر: مييگو يم متن ريتعب از ريغ گريد ريتعب
 ٔمنزله به يعني است آندو ذات جزء اي يذات اشتراك وجه آن. باشند داشته يذات ياشتراك وجه گريكدي

 به اختالفشان و باشد يم آندو ذات تمام اي و است، فصول به گريكدي با اختالفشان و آنهاست جنس
   عوارض
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  .3است محال – گفت ميخواه بعداً چنانچه – حال هر به و باشد؛ يم
□  

 مثل ،ياخر لصفة سبباً له صفة تكونه أن و صفاته من لصفة سبباً ءيالش ةيماه تكون أن جوزي قد: اشارة
 يالت تهيماه بسبب يه انما ءيللش الوجود يه يالت الصفة تكون أن جوزي ال لكن و للخاصة، الفصل

  .الوجود قبل بالوجود تقدمي ال و الوجود، يف متقدم السبب ألنّ ،ياخر صفة بسبب او الوجود، يه ستيل
 ءيش صفات از صفت كي است ممكن هم و باشد، او صفات از يصفت سبب زيچ كي تيماه است ممكن
 صفت آن ءيش صفات انيم در اما. است خاص عرض سبب فصل همچنانكه باشد گريد صفت كي سبب

 ءيش آن آنكه مگر دباش او سبب ءيش تيماه كه ستين ممكن شود يم خوانده »وجود« نام به كه
 صفات از گريد صفت كي سبب به ءيش وجود كه ستين ممكن هم و باشد، نداشته وجود از ريغ يتيماه
 وجود وجود، از قبل ءيش كي تواند ينم و مسبب بر است مقدم وجود در سبب رايز ديآ ديپد ءيش

  .باشد داشته
 نيا اش خالصه و الوجود واجب ديحتو اثبات يبرا است يگريد ٔمقدمه شده گفته فصل نيا در آنچه
  :است
 اصطالح در كه ييزهايچ و يانتزاع احكام تمام مانند گردد، او صفات از يصت سبب تواند يم ءيش تيماه

 و متصله اتيكم يبرا ياضير علوم در كه ياحكام يتمام و شود يم گفته »هيثان معقوالت« فلسفه
 از يبعض و شود يم ذكر فلسفه در كه يعيطب جسم احكام از ياريبس نيهمچن و شود يم گفته منفصله
. است تيماه آنها موصوف كه هستند ياوصاف همه نهايا ،)اتيماه احكام (فلسفه در »عامه امور« مسائل
. او تيماه يبرا است يصفت كي است قائمه دو با يمساو مثلث هر يايزوا مجموع نكهيا مييگو يم مثالً
  .باشد بوده صفات از يبعض سبب تواند يم تياهم كه شد معلول اجمال طور به پس

 امور در هم جهت، نيا و باشد صفات از گريد صفت علت است ممكن ءيش صفات از يبعض نيهمچن
 فصل تيسبب از عبارت كرده ذكر متن در خيش كه يمثال. دارد انيجر يقيحق امور در هم و يانتزاع
   »ناطق« سببيت مانند خاص، عرض يبرا است

                                                 
 .]م كه هر دو واجب الوجود باشندي محال است دو ذات داشته باشيعني. [ 3
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  .»متعجب« يبرا
 بر دارد بالوجود تقدم علت، و سبب رايز باشد خودش وجود سبب ءيش تيماه كه ستين ممكن كنيول

 وجود كه است نيا اي مييگو يم پس باشد، موجود وجود از قبل تيماه كه ديآ الزم پس. معلول و مسبب
 متأخر از ريغ تقدمم وجود نكهيا اي و نفس، بر ءيش تقدم ديآ الزم پس است، متأخر وجود نيع متقدم
 در شود يم كالم نقل. 2. باشد داشته وجود كي از شيب واحد تيماه. 1 :ديآ الزم اشكال دو پس است،

 داشته وجود وجود، از قبل ٔمرتبه در ديبا تيماه و است تيماه معلول زين او قهراً كه متقدم وجود آن
 جواب مشروحاً خواجه و گفته يسخنان جانيا در يراز فخر. است تسلسل اي دور مستلزم باالخره و باشد
  .است پرداخته آنها نقد و نقل به اسفار اول جلد در يرازيش نيصدرالد و داده
□  

 كني لم ان و. رهيغ وجود واجب فال الوجود واجب النه ذلك نهيتع كان نيالمتع الوجود واجب«: قوله
 الزماً الوجود كان نهيلتع الزماً الوجود واجب وجود كان ان النه معلول فهو آخر، المر بل لذلك، نهيتع

 عارضاً به نيتعي ما كان ان و لعلة؛ كوني بان ياول فهو عارضاً كان ان و. محال ذلك و صفه او رهيغ ةيلهاه
 جبي لذاته ما ةيلخصوص علة العلة فتلك واحدة ةيماه به نيتعي ما و ذلك كان فان لعلة؛ فهو لذلك

 االقسام يباق و السابق؛ ذلك يف منا فكال سابق اول نيتع بعد روضهع كان ان و محال؛ هذا و وجوده،
  ».محال
 است، الوجود واجب كه است جهت آن از يو نيتع كه است نيا اي ريغ از زيمتما و نيمتع الوجود واجب
 واجب آن پس است گريد امر ٔواسطه به يو نيتع اگر و بود؛ نخواهد او از ريغ يالوجود واجب پس

 يتيماه الزم وجود، كه ستيبا يم باشد او نيتع ٔالزمه او الوجود واجب اگر رايز است ريغ لمعلو الوجود
 پس باشد نيتع عارض بودن الوجود واجب اگر و است؛ محال نيا و باشد بوده يصفت الزم اي خود ريغ
 علولم به است ياول پس باشد وجود وجوب عارض نيتع اگر و گذشته؛ قسم از بودن معلول به است ياول

 اگر و [است؛ يعلت كي سبب به زين او پس باشد وجود وجوب عارض نيتع اگر و گذشته؛ قسم از بودن
 كه بود خواهد يزيچ علت مفروض، علت صورت نيا در باشند يواحد تيماه او نيتع و وجود وجوب
 كه اشدب يگريد نيتع از بعد نيتع نيا عروض اگر و است؛ محال هم نيا و است، الوجود واجب بذاته

   سابق نيتع آن در ما كالم پس داراست، را آن قبل از وجود وجوب

 ٣٧



كتابخانة سايت نسيم مطهر  
www.nasimemotahar.com
.لطفاً نواقص احتمالي و خطاهاي تايپي را اطالع دهيد

  .]است محال اقسام يباق و باشد؛ يم
 با الوجود واجب وجود نيشيپ فصول در. الوجود واجب ديتوح بر يبرهان بر است مشتمل فصل نيا: شرح
 نيا در. ريكث اي است واحد الوجود واجب ايآ كه نشد اثبات جهت نيا فصول آن در يول شد اثبات برهان
 واجب وحدت – است شده فرض محرز واجب وجود اصل يعني – است نيشيپ فصول بر يمبتن كه فصل

  :است مناسب مقدمه چند ذكر مطلب حيتوض يبرا. شود يم اثبات الوجود
 پس. است خاص شخص يعني است متشخّص و نيمتع – ممكن اي واجب از اعم – يموجود.١ هر 

 اجماالً يعني شد؛ اثبات زين واجب نيتع شد اثبات واجب وجود شيپ فصول در كه مقدار نيهم
  .است عالم در نيمتع الوجود واجب

 يو ذات كه ستيبا يم – باشد داشته فرد كي از شيب يعني – باشد متكثّر يعتيطب و ذات اگر .٢
 كه] آمد[ يم الزم بود يفرد نيتع نيع ذات اگر رايز باشد بوده يفرد ناتيتع از كي هر از ريغ

. است خلف نيا و باشد، نبوده ناتيمتع ريسا به نيمتع ذات نكهيا اي و باشد يكي ناتيتع ٔهمه
 محال او در كثرت باشد بوده تشخّص و نيتع نيع يزيچ تيهو و ذات ميكن فرض اگر پس

 .ستين محال او در كثرت باشد بوده تشخّص و نيتع با ريمغا يذات اگر يول است،
 از كيچيه – بود خواهد يو ذات از ريغ نيتع قهراً كه – است متكثّر كه يعتيطب و ذات .٣

 .شد ينم دايپ كثرت والّا باشد تواند ينم ذات لوازم از ناتيتع
يش هر كه ستين شك   هم از جدا و زيمتما امر دو يو نيتع و ءيش آن خود ن،يمتع ء.٤

 زين آندو از كي هر كه ديآ يم الزم الّا و باشد وجود دو به موجود تواند ينم يعني بود؛ توانند ينم
 .است متحد قهراً خود نيتع با ذات هر پس. ينيتع و ذات از باشد مركب

 نيتع نيع ذات يعني است تينيع اي نيتع و ذات هر نسبت مييگو يم شد دانسته مطلب نيا كه اكنون
 گرنديكدي ملزوم و زمال ندويا كه است نيا اي دوم فرض بر و است، اتحاد چه اگر ستين تينيع اي و است

 ذات اي زين عروض بر بنا عكس؛ به اي و است الزم نيتع و ملزوم ذات اي لزوم، بر بنا معروض؛ و عارض اي و
 و ذات نسبت كه است شده گفته الوجود واجب ذاتٔ درباره. عكس به اي و عارض نيتع و است معروض

 »الوجود اصالة« مسلك به بنا البته يول. است عارض نيتع و معروض ذات، نكهيا به است عروض ن،يتع
  بحث آن وارد ندارد يضرورت فعالً كه شده اعتراض سخن نيا بر
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  .ميبشو 
 نيشيپ فصول الوجود واجب وجود: مييگو يم. گفت توان يم چه الوجود واجب ذات در مينيبب اكنون
 قدر مييگو يم پس. شود ينم تشخّص و نيتع بدون وجود كه ميگفت فصل نيا اول ٔمقدمه در و شد اثبات
 واجب همان و ميدار نيمتع الوجود واجب كي حداقل ما ن،يشيپ برهان حكم به كه است نيا مسلم
 نيع واجب نيا نيتع كه انست نيا اي مييگو يم و ميده يم قرار خود برهان موضوع را نيمتع الوجود
  .يو ذات ملزوم اي و يو ذات معروض اي و يو ذات الزم اي و است يو ذات
 نيهم يعني يو ذات رايز است محال يو در كثرت پس باشد يو ذات نيع تشخّص و نيتع نيا اگر
 الزم رايز باشد؟ موجود يگريد تشخص و نيتع با يذت نيچن تواند يم چگونه پس تشخص، و نيتع
  .است وحدت و ستين يكثرت پس باشد بوده نيتع آن نيع نيتع نيا كه ديآ يم
 شود محقق واجب وجود كه هرگاه پس است واجب وجود ٔالزمه نيتع كه ميكن فرض اگر نيهمچن و

 در و ميدان يم چنانكه رايز است كثرت ينف مستلزم خود نيا و باشد نيتع نيا نيع كه ديآ يم الزم
  .گردد موجود مختلف ناتيتع با ذات كه گردد يم محقق يصورت در كثرت شد ذكر دوم ٔمقدمهم

 است محال واجب ذات نكهيا از گذشته مييگو يم است واجب ذات عارض نيتع كه ميكن فرض اگر اما و
 هر نيا خود؟ ذات ريغ اي است ذات خود ست؟يچ عارض نيا عروض علت شود، واقع عوارض محل كه
 يگريد موجود علت و ستين موجود نباشد نيمتع تا ءيش نكهيا يبرا ذات خود اما. است محال قسم دو
  .باشد ريغ معلول الوجود واجب كه آيد يم الزم نكهيا ليدل به دگري ءيش اما و. ستين هم
 از گذشته. است محال كه است واضح اريبس نيا. معروض نيتع و باشد عارض واجب وجود نكهيا اما و

  .باشد ريغ معلول واجب وجود نفس كه ديآ يم الزم باشد بوده خود نيتع عارض ءيش ندارد يمعن آنكه
 تيماه كه ميكن فرض كه است آن مثابه به نيا شود فرض الزم واجب وجود و مملزو ن،يتع نكهيا اما و
 كه است همان نيا و شود آن وجود علت ءيش صفات از يصفت اي و بوده ءيش آن خود وجود علت ءيش
 شروع »...ءيالش ةيماه تكون ان جوزي قد«: جمله نيا به خيش كلمات در كه شد، گفته شيپ فصل در

  .گشت
  اند گفته گرانيد آنچه از است گفته خيش آنچه با ديشا ميكرد انيب نجايا آنچه
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. است مشوش است كرده كه شقوق انيب طرز و فصل نيا در خيش كلمات اجماالً. بكند قيتطب بهتر 
 ما و دارند نظر اختالف خيش كلمات شرح لحاظ از – يطوس و يراز بزرگ شارح] دو [مخصوصاً – شُرّاح

  .ميبپرداز شانيا يها گفته نقد و نقل به انجيا در ميتوان ينم
 اقامه آنها طرف از واجب اثبات اصل يبرا ينيبراه چنانكه اند آورده ديتوح يبرا ينيبراه ياله يحكما
  :است قسم دو ديتوح نيبراه. است شده
 در كه يبرهان. وجود وجوب با است يمناف تيمعلول و است تيمعلول مالزم كثرت آنكه راه از .١

  .است نوع نيا از شد كرذ نجايا
 صرافت قيطر از كه يكس نياول الظاهر يعل. واجب بودن محض وجود و صرافت و اطالق راه از .٢

 كرده صاف را راه نيا كه يكس و است االشراق خيش شده وارد ديتوح يبرا واجب ٔمحضه تيانّ و
 .است يكاف مقدار نيهم نجايا در و است؛ نيصدرالمتألّه دهيكوب و

□  
 كني لم اذا انه و ،ياخر بعلل تختلف فانما واحد ينوع حد لها يالت اءياالش ان هذا من اعلم: فائدة«: قوله
 حق من عةيطب يف كوني أن اال نيتعي لم – المادة يه و – العلل ريلتأث القابلة القوة منها الواحد مع

 كل نيفتع نيريكث يعل تحمل أن نوعها عةيطب يف مكني كان اذا اما و واحداً، شخصاً وجدي ان نوعها
 ما و الموضوع يف نهمايب الاختالف كان اذا االمر نفس يف اضانيب ال و سوادان كوني فال بعلة، واحد

  ».مجراه يجري
 به آنها تكثر و اختالف همانا دارند نوع به وحدت و واحدند نوع تحت كه يائياش تمام كه بدان نجايا از

 ماده يعني – علتها ريتأث قبول ٔقوه آنها از يكي با اگر و است خودشان ذات از ريغ يگريد يعلتها موجب
 بوده شخص در منحصر كه باشد آن آنها نوع ٔالزمه آنها مگر كند ينم دايپ تشخص و نيتع باشد نبوده –

 افراد از فرد هر تشخص و نيتع ناچار پس باشد بوده كثرت امكان آنها ٔهينوع عتيطب در اگر اما و باشد،
 االمر نفس و واقع در يديسف دو اي ياهيس دو مثالً ستين ممكن نيبنابرا. است يخارج تعل موجب به
  .باشد نداشته وجود اختالف) زمان (آن مانند يزيچ اي موضوع اي محل در آنها نيب اگر شود دايپ

   ديبا واجب نيتع و تشخّص كه بود آن بر يمبن »ديتوح« در گذشته برهان: شرح
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 آن آنكه از بعد خيش. گردد واقع علّت ريتأث مورد واجب ذات ديآ يم الزم وگرنه دباش بوده يو ذات نيع
 كه اتيخصوص يبعض ذكر با كند يم ذكر را باب نيا در يكل اصل كي »فائدة« عنوان تحت كرد، ذكر را
 كه است آن اصل آن و) شود ذكر آنجا در نداشت هم يلزوم (بود نشده ذكر نيشيپ برهان ضمن در

 زيچ دو به يبستگ آنها تعدد و كثرت باشند يم قةيالحق متفق و واحدند نوع تحت كه يمورا همواره
 انست نيا اش الزمه نباشد كار در آندو از يكي اگر و قابله، ٔماده يگريد و يخارج يفاعل علت يكي :دارد
 اگر و باشد، شخص در منحصر كه باشد نيا يو تينوع ٔالزمه و باشد يو ذات نيع ءيش آن نيتع كه
 ياستعداد امكان امكان، نيا البته و (باشد رهيكث افراد يدارا كه باشد بوده ينوع عتيطب يبرا امكان نيا

 كي هر يديسف و ياهيس مثالً است، يخارج علت موجب به افراد از فرد هر نيتع ناچار پس) بود خواهد
 در ديبا ناچار شود موجود ارجخ در ياهيس اي يديسف دو بخواهد اگر و باشند يم يواحد ٔهينوع عتيطب
 محلّ آنكه اي و باشد داشته يگريد محل از ريغ يمحل كدام هر آنكه خواه رديگ صورت متعدد يتهايقابل

  .باشد داشته وجود يفاعل علت بر عالوه يقابل كثرت ديبا حال هر به و رديبپذ را آنها زمان دو در واحد
□  
 كثرة يعل قالي ال الوجود واجب أن و ذاته نيتع حسبي حدوا الوجود واجب أنّ هذا من حصل قد: بيتذن

  .اصالً
 آنكه خالصه و ست،ين يديجد مطلب يحاو و گذشته مطالب ٔجهينت به است اشاره جمله چند نيا: شرح
 در و باشد ريالكث و الواحد ذات ٔمرتبه در كه ستين نيچن است، واحد ذات ٔمرتبه در الوجود واجب
 منحصر نكهيا نيع در يعني اند نيچن مجرّده عقول چنانكه شود »وحدت« به صفمتّ ذات بر عارضٔ مرتبه

  .ستين آنها ذات نيع وحدت باشند يم فرد در
 برهان آيا كه است اختالف يطوسٔ خواجه و يراز فخر نيب شد ذكر »قائدة« ليذ در آنچه به راجع
 آمده »فائدة« ليذ در تر جامع و تر يكل صورت به شده گفته قبالً كه آنچه فقط و نه اي است يديجد

 و اوست ذات نيع كه حق ذات وحدت نيب ميگذاشت فرق و ميكرد اشاره كه يا نكته ديشا و است؛
   ذات بر زائد كه مجرّدات ريسا وحدت
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 برهان دو نجايا در مييبگو و ميده حيترج خواجه نظر بر را نيفخرالد نظر نكهيا يبرا باشد يكاف آنهاست
 بوده وجود وجوب با يمناف 4آن و اوست ذات نيع حق وحدت كه است شده اثبات اول برهان در است؛
 از اعم شود يم اثبات كه يوحدت بعالوه و ندارد برهان در يدخالت وجود وجوب دوم برهان در يول. است

 يعني است قابليت ٔجنبه به شتريب توجه دوم برهان در. است ذات بر زائد وحدت و ذات نيع وحدت
  .است ريپذ امكان قابله ٔماده اثر در فقط واحد نوع افراد كثرت هنكيا
□  

  واجب بساطت
 واحد كل او منها الواحد لكان و بها لوجب تجتمع اءياش او نيئيش من الوجود واجب ذات التأم لو«: قوله
  ».كمال يف ال و يالمعن يف نقسمي ال الوجود فواجب الوجود، لواجب مقوماً و الوجود واجب قبل منها
 اجزاء ٔهيناح از را خود وجود وجوب الوجود واجب كه ديآ الزم باشد جزء چند اي جزء دو از واجب ذات اگر
 داشته تقدم الوجود واجب بر اجزاء آن ٔهمه اي اجزاء آن از يكي كه ديآ يم الزم و باشد كرده كسب خود
 بر نه و قتيحق و يمعن حسب بر نه ستين انقسام قابل الوجود واجب پس. باشد واجب ذات مقوم و باشد

  .تيكم حسب
. بود آن نبودن ريكث و بودن واحد مقصود شيپ در چنانكه است بساطت اثبات فصل نيا از مقصود: شرح
 آن بيترك ،يعقل ليتحل با كه يخارج بيترك). وجود و تيماه (محص يعقل :است قسم چند بر بيترك

. مختلف ياعضا از ءيش بيترك ليقب از يحس بيترك. صورت و ماده از جسم بيترك مانند شود معلوم
 قابل و واحد متصل كه جسم بيترك مانند بالقوه بيترك. وحدات از عشره بيترك مانند بالفعل بيترك

 واجب اگر ديگو يم و كند يم نقل را بيترك اقسام تمام يكلّ انيب كي با خيش. است اجزاء به انقسام
  اجزاء وجود تابع كل جودو آنكه حكم به ديآ الزم باشد مركب
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 آن از يبعض الاقل و اجزاء كه ديآ يم الزم هم و باشد، ريبالغ الوجود واجب بالذات الوجود واجب است 
 واجب كه يكل طور به كرد قبول ديبا پس باشند، واجب مقوم و داشته تقدم الوجود واجب بر اجزاء

  .ستين مركب الوجود
□  

 ال و تهيماه يف له مقوم ريغ فالوجود قبل، اعتبرناه ما يعل ذاته مفهوم يف الوجود دخليال ما كل«: قوله
  ».رهيغ عن كوني أن يفبق بان، ما يعل لذاته الزماً كوني ان جوزي

 وجود: كه يمعن نيا به است واجب تيماه و واجب وجود تينيع اثبات انيب در كوچك فصل نيا: شرح
 ذات بر زائد و ستين ذات نيع اگر و فهوالمطلوب است ذات نيع اگر ست،ين اي است ذات نيع اي واجب
 دو هر و است، مفارقه عوارض از اي و است تيماه و ذات لوازم از اي ندارد، دخالت تيماه قوام در و است
 تواند ينم وجود نكهيا اما. است محال وجود با ذات بودن ريمغا يعني فرض اصل پس است، محال شق
 شروع جمله نيا با كه يفصل شد، گفته قبل فصول از يكي در كه يليدل به باشد بوده ذات الزم

 آنكه ليدل به باشد بوده مفارق عرض تواند ينم وجود نكهيا اما و ،»...ةيماه تكون ان جوزي قد« :شود يم
 در كه است همان مطلب نيا. وجود وجوب با است يمناف نيا و جاعل، به دارد اجياحت مفارق عرض هر

 و خيش انيب نيا. »...تهيانّ تهيماه الحقّ«: است آمده شعر نيا ضمن يشتريب ليتفص اب يحاج ٔمنظومه
 شده آن اشكاالت متعرض اسفار دوم جلد در نيصدرالمتأله. ستين خدشه از يخال يحاج انيب نيهمچن

  .دارد نهيزم نيا در يگريد انيب خود و – ستين آن يجا فعالً و –
□  

 متكثر فهو محسوس جسم كل و بذاته؛ ال به، جبي المحسوس بالجسم الوجود متعلق كل :هيتنب«: قوله
 آخر جسماً فستجد محسوس جسم كل ضاًيا و صورة؛ و يوليه يال ةيالمعنو بالقسمة و ةيالكم بالقسمة

  ».معلول به متعلق كل و محسوس جسم فكل ته؛يجسم باعتبار اال نوعه ريغ من او نوعه من
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 »جسم«. يجسمان نه است جسم نه الوجود واجب كه است جهت نيا اثبات فصل نيا از مقصود: شرح
 و حاالت از كه يزيچ يعني »يجسمان« و نمود، فرض توان يم متقاطع بعد سه او در كه است يجوهر

 ستين يجسمان الوجود واجب نكهيا اما. يدرشت و ينرم و ياهيس و يديسف چون است جسم عوارض
 رينظ عرض به موضوع نسبت و است، جسم يعني خود محلّ و وعموض به ازمندين يجسمان امر هر رايز

 عرض هر بالذات، واجب نه است بالعلة واجب معلول هر كه يطور همان و معلول، به است علت نسبت
 با مالزم بودن يجسمان رايز ستين يجسمان الوجود واجب پس بالذات؛ واجب نه است بالموضوع واجب
  .است بودن عرض

 واجب بيترك عدم و بساطت اثبات يبرا كه يدالئل همان به ستين جسم الوجود بواج نكهيا اما و
 قابل و مركب الوجود واجب كه ميكرد اثبات قبالً ما. شد اقامه ديتوح بر كه يدالئل به و شد، اقامه الوجود
 واجب جسم و ستين جسم الوجود واجب پس است، انقسام قابل و مركّب جسم هر اما ست،ين انقسام

 يجسم عالم اجسام از يجسم هر اما است، واحد الوجود واجب ميكرد اثبات آنكه گريد و ست؛ين جودالو
 خود نوع از گريد فرد كه است يقيحقا از جسم حال هر به و دارد خود نوع ريغ از اي خود نوع از گريد

 اساساً بلكه باشد شتهدا يفرد خود نوع از تواند ينم الوجود واجب كه شد اثبات ديتوح ٔادلّه در و دارد،
  .5)ءيشَ كَمِثْلِهِ سيلَ. (باشد ينم ريپذ ممائل و ستين ينوع عتيطب الوجود واجب
□  

 سواه لما ةيماه كل ألنّ ء،يالش ذلك ةيماه يف اءياالش من ئاًيش شاركي ال الوجود واجب: اشارة: قوله
 يالت اءياالش ياعن ء،يش ةيماه من جزء ال و ء،يلش ةيبماه سيفل اماالوجود و. الوجود مكان ال ةيمقتض

 يف اءياالش من ئاًيش شاركي ال الوجود فواجب. هايعل طار هو بل مفهومها، يف الوجود دخلي ال ةيماه لها
 منفصل هو بل ،يعرض او يفصل يبمعن عنها نفصلي أن يال اذن حتاجي فال ،ينوع ال و يجنس يمعن

  »...بذاته
  . است موجودات ريسا از واجب ذات ازيتام وجه انيب مقام در فصل نيا: شرح
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 باشند، بوده گريكدي مثل جهات ٔهمه از كه است محال ت،يواقع دو و زيچ دو كه شود گفته ديبا مقدمتاً
 اي يزيچ از يزيچ ازيامت :اند گفته ازيامت وجه باب در حكما. است يمالك مستلزم تينياثن و يدوگانگ رايز

 ءيش دو آن يعني (است ذات از يجزئ به اي) ستين كار در يمشترك وجه چيه يعني (است بذاته
 اي و) دارند حدهيعل كدام هر كه يازياالمت مابه و االشتراك به ما آن از مركبند و دارند يذات مشترك جزء

  :ديگو يسبزوار يحاج. است عوارض به ها>آ ازيامت و كنديشر گريكدي با ذات تمام در زيچ دو آن نكهيا
زُياَلْم الذّاتِ بِتَمامِ اإم    ضِها أوعب اتٍ جا اَوضَمعبِم  
 كه زيچ دو است ممكن و است زيجا تيماه در كيتشك كه است يمدع و رفته يچهارم راه اشراق خيش
 اختالف عوارض ٔهيناح از آنكه بدون باشند زيمتما گريكدي از حال نيع در كنديشر هم با تيماه در

 به اشاره يحاج. است تيماه آن ذات در تفاوت و كيتشك و كمال و نقص ٔهيناح از بلكه باشند، داشته
  :ديگو و نموده قول نيا

  ةيالْاِشْراق عِنْد جوزي ضاًيأ  ةيالْمه يفِ الْكَمالِ و بِالنَّقْصِ
 نكهيا بر يمبن را اشراق خيش نظر اصل كند ينم زيتجو را تيماه در كيتشك آنكه با نيصدرالمتألّه

 است قائل الوجود اصالة به نكهيا جهت از رديپذ يم باشد ضعف و شدت و كمال و نقص به ازيامت و تفاوت
 گريكدي از اءياش ازيامت ٔمسأله جوانب، عيجم از و كامالً هيمشارال اگرچه وجود، يكيتشك وحدت به هم و
 اصول يمقتضا كه طور آن نه – نيمتقدم سبك به موارد يبرخ در اناًياح و است نكرده حيتنق را

  .6است دفاع قابل و تمام نفسه حد يف مطلب يول دهد، يم نظر – است يو خود يسيتأس
 حق ذات كه است شده ثابت قبالً اولّاً رايز ستين كيشر تيماه در مخلوقات از كيچيه با حق ذات
 در خصوصاً (تيماه در حق ذات اگر و دارد يامكان تيماه است حق ذات ريغ آنچه اًيثان و ندارد، تيماه
 كه ديآ يم الزم پس باشد يامكان تيماه يو تيماه كه ديآ يم الزم باشد كيشر خود ريغ اي) ذات تمام

 – ندارد تيماه كه گفت ديبا اي حق ذات ٔدرباره پس. است خلف نيا و باشد الوجود ممكن الوجود واجب
   و – هوالحق كما
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 جهينت پس. اءياش ريسا تيماه با است ريمغا يو تيماه گفت ديبا دارد تيماه شود گفته فرضاً اگر
  .است زيمتما مخلوقات از بذاته الوجود واجب كه شود يم نيچن
 به و است مشترك اءياش ريسا با است يو ذات نيع كه وجود در الوجود واجب« كه شود گفته اگر و

 كه است آن جواب »هست زين موجودات ٔهمه در وجود نيا و است حق ذات نيع وجود گريد عبارت
 كه يائياش گريد عبارت به باز و ست؛ين هم يزيچ تيماه جزء بلكه ست،ين يموجود چيه تيماه وجود،
 نيا است نظر مورد آنچه و ستين آنها مفهوم و ذات در داخل و آنهاست عارض وجود تنديماه صاحب
 است نيا رب فرع زيچ دو يماهو اشتراك. ندارد يماهو اشتراك يزيچ چيه با الوجود واجب كه اسنت

 نيقي و قطع طور به و باشند مشترك تيماه همان در دو هر و باشند بوده تيماه صاحب دو هر كه
  .ندارد اشتراك يو تيماه در يتيماه صاحب ءيش چيه با حق ذات
 با الوجود واجب يمعن كي به چند هر: كه است نيا راديا ٔخالصه. است كرده يراديا نجايا در يراز فخر
 توان يم گريد نظر از يول ست،ين حق تيماه يزيچ چيه تيماه يعني ندارد، يماهو شتراكا اءياش ريسا

 بلكه دارد، شركت مخلوقات اتيذات در حق ذات كه يمعن نيا به نه است، كار در يذات شركت كه گفت
 است حق يذات آنچه نكهيا گو كنديشر حق با است حق يذات كه يزيچ آن در مخلوقات كه يمعن نيا به
  .است موجودات و مخلوقات يضعر

 از مشتقّ »تيماه« ٔكلمه. ميكن انيب را »تيماه« ٔكلمه يمعن ما كه است نيا به ازمندين مطلب حيتوض
 شده ثابت منطق در. غائب ريضم و استفهام حرف از است مركب خود ٔنوبه به كلمه نيا كه است »ماهو«

 ،»ما« به سؤال: ستين خارج سؤال سه از ردك شود يم ءيش كي ٔدرباره كه ييسؤالها مجموع كه است
 و خواهد يم را ءيش يستيچ انسان كه جاست>آ »ما« به سؤال. »لِم« به سؤال ،»هل« به سؤال

 انواعِ از ينوع هر كه شده ثابت فلسفه و منطق در باز و. كند تعقل و تصور را يو ذات خواهد يم
 به شود يم متصف كه است ذات آن و رددا خود به مخصوص يستيچ و تيماه و ذات كي موجودات،

 از ريغ او و شود واقع »ماهو« جواب در دارد تيصالح كه يزيچ آن يعني »تيماه« پس. عدم و وجود
 و ييكجا و يچگونگ از ريغ او همچنانكه اوست، بر عارض يستين و يهست است، ءيش يستين و يهست
  .نهاستيا امثال و يزمان چه
  او ذات بلكه ندارد، تيماه حق ذات كه است شده تثاب فلسفه در گريد طرف از
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 يطور همان شود، يم او عارض يهست كه است يذات هست چه هر حق ذات ريغ پس. است يهست نيع
 به متصف كه ندارد امكان و است يهست نيع حق ذات يول گردد، يو عارض يستين است ممكن كه
  .گردد يستين
 يول ميريبگ »ماهو« از را كلمه نيا نكهيا آن و دارد زين گريد حاصطال »تيماه« ٔكلمه گريد طرف از باز و

 شيمعن بلكه ستين »او ستيچ« يمعن به »ماهو« ٔكلمه آنوقت. باشد موصول اسم »ماهو« در »ما« ٔكلمه
 تيماه زين حق ذات ميكن اخذ دوم اصطالح به را »تيماه« ٔكلمه اگر. است »هوهو ءيالش به يالذ«

  .است اتيهو نيتر يقيحق بلكه است، اتيهو از يتيهو خود حق ذات يعني دارد؛
 كه است نيا مقصود اگر: ديگو يم يو. شود يم روشن يراز فخر اشكال يمعن شد معلوم كه مطلب نيا

 درست شما سخن باشد مخلوق تيماه نيع تيماه آن و اول اصطالح به باشد داشته يتيماه حق ذات
 دارد اگر و ندارد يمعن آن به يتيماه اصالً او ذات اي رايز ندارد، يماهو اشتراك حق ذات كه است
 گردد حق ذات از بيترك ينف كه باشد نيا مقصود اگر يول مخلوقات؛ تيماه با است نيمبا يو تيماه
 به تيماه حق ذات رايز ست،ين يكاف مقدار نيا شود روشن موجودات ريسا از حق ذات ازيامت وجه و

 تيماه عارض يهست و وجود كه است نيا فرض و است، يهست و جودو همان كه دارد دوم اصطالح
 ديبا شما اكنون. است مخلوقات يعارض است حقّ يذات كه يزيچ آن پس. گرددد يم مخلوقات ٔهمه

 و حق يذات مشترك، ياو آن و است مخلوقات و حق نيب »يمشترك ياو«: كه ديبده را سؤال نيا جواب
 يعارض امر نيا از را حق ذات كه مخلوقات ريسا از حق ذات ازياالمت مابه. است مخلوقات يعرض

 آن باشد، ديبا زين ازياالمت مابه است االشتراك مابه كه جا هر بالضروره رايز ست؟يچ كند زيمتما مخلوقات
  ست؟يچ حق ذات مورد در ازياالمت مابه
 تمام خيش مطلب »اتهايماه يف اءياالش شاركي ال الواجب« كه باشد نيهم فقط مدعا اگر گريد عبارت به

 ذات وراء يازياالمت مابه الوجود واجب بفهماند كه است آورده نيا يبرا را مطلب نيا خيش يول است،
 را يو بيترك ينف و حق ذات بساسطت كه است گفته نيا يبرا را نيا و ندارد، موجودات ريسا از خود
 رايز ست،ين يكاف خيش فوق انيب است، نيا منظور چون و كند؛ مسجل بود مطرح قبل يفصلها در كه

 يمعنا به تيماه يول ندارد يستيچ يمعنا به تيماه واجب ذات چند هر: شود گفته است ممكن
  ستين كيشر اءياش تيماه در حق ذات چند هر باز و دارد؛ تيهو و قتيحق
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 و دارند، اشتراك حق ذات با – وجود يعني – است حق يذات و اءياش يعارض آن، كه يامر در اءياش يول
 پس باشد، داشته وجود هم ازياالمت مابه ديبا ديآ انيم به االشتراك مابه يپا جا هر كه ميدان يم يطرف از
 پس كند، زيمتما موجودات يعرض از را حق ذات كه باشد بوده وجود از ريغ يگريد امر حق ذات در ديبا

  .باشد بوده مركب حق ذات كه ديآ يم الزم
 در اي تيماه در اءياش ريسا با حق ذات] اشتراك: [نكهيا آن و است مناسب زين يگريد الاشك نجايا در

 تيماه در اءياش ريسا با حق ذات هم فرضاً. »ءيشَ كَمِثْلِهِ سيلَ« مسلّم اصل با دارد منافات وجود،
 كه است لاشكا نيهم خاطر به و. ندياو مثل اءياش ريسا پس است، كيشر قطعاً وجود در نباشد، كيشر
 او، ريغ بر هم و شود يم اطالق حق ذات بر هم كه يالفاظ و اسماء كه اند شده يمدع نيمتكلم از يريكث

 اطالق را نهايا امثال و »قادر« اي »عالم« اي »موجود« ٔكلمه خداوند به ما اگر و باشند يم يلفظ مشترك
 است يخاص مصطالحات يمعان آن و ستا متداوله ٔمعروفه يمعان نيا از ريغ يگريد يمعنا به م،يكن يم

 ديبا حتماً اسماءاهللا اند گفته رو نيا از و م؛يندار يدسترس يمعان آن به ما و است نيد شارع مخصوص كه
 ٔدرباره ستين زيجا است دهيترس شارع از »خدا« بر آن اطالق كه يلفظ و كلمه يعني باشد »يفيتوق«

 رايز ستين زيجا آنها نظر در خدا بر »الوجود واجب« ٔكلمه قاطال مثالً رو نيا از و گردد، استعمال خدا
 اشاره قبالً: نكهيا آن و است مطلب كي اشكال دو هر جواب. است دهينرس شرع در يا كلمه] نيچن[

 است ممكن يعني باشد؛ بوده االشتراك مابه از ريغ يامر به ستين الزم يزيچ از يزيچ ازيامت كه ميكرد
 نقص، و كمال و ضعف، و شدت به گريكدي از زيچ دو اختالف و باشد ازياالمت مابه نيع االشتراك مابه كه
  .باشد امكان و وجوب و فقر، و غنا و

 ت،يماه اصالت بر بنا. وجود اصالت به قائل اي ميباش يم تيماه اصالت به قائل اي ما :مييگو يم اكنون
 الزم ياشكال نيبنابرا و است، ليصا يامر حق ذات در يول ياعتبار است يامر مخلوقات در وجود

 انيم اشتراك به اشتراك گونه نيا بود خواهد هيشب و ندارد، وجود مشترك امر دو واقعاً چون ديآ ينم
  .»اسد« ٔكلمه در ابانيب ريش و ديز اشتراك مثل مجاز، و قتيحق
 مرتبه به گريكدي زا وجودات ازيامت كه مييگو يم پس) هوالحق كما (ميباش وجود اصالت به قائل اگر و

 هر حال نيع در است كيشر گريد مراتب با خود ذات حاق در نكهيا نيع در يا مرتبه هر يعني است؛
  . است زيمتما مراتب ريسا از بذاته يا مرتبه
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 اصطالح نيا البته و ،»يعزل نونتيب« مقابل در نامند يم »يوصف نونتيب« را زيتما و نونتيب گونه نيا
 ال صِفَةٍ نونَةُيب زِييالتَّم حكْم و خَلْقِهِ، مِنْ زُهييتَم دهيتَوح«: السالم هيعل نيرالمؤمنيام مكال از است متّخذ

زْلَةٍ نونَةُيبكتاب در نه شود مطرح ديبا يوجود اصالت كتاب كي در مطلب نيا ليتفص البته و 7»ع 
 مقصود شده، وارد »ممائلت ينف« عنوان به انور در آنچه: شد معلوم زين دوم اشكال جواب ضمناً. اشارات

 مثالً يا كلمه اگر كه ستين نيا مقصود. مفهوم اطالق در ممائلت ينف نه است يمصداق ممائلت ينف
 اناًياح اگر و شود اطالق خدا بر دينبا گريد شود اطالق خدا ريغ بر امثالها و »قادر« اي »عالم« اي »موجود«

 كُفُواً لَه كُنْي لَم« كه است نيا به نظر بلكه گردد، مراد يگريد فهومم و يمعن حتماً ديبا شود اطالق
دديز و است عالم و است موجود خدا البته يعني ست؛ين حق ذات ٔمرتبه در يزيچ چيه يعني 8»اَح – 
 يكي است، تفاوت يرمتناهيغ علم و وجود آن و علم و وجود نيا نيب اما است، عالم و موجود زين – مثالً
  ...د،يشد يگريد و فيضع يكي نامحدود، يگريد و دودمح
□  

  »فصل ال و جنس لها سيل اذ حد، لها سيل فذاته«: قوله
 از مركب حق ذات كه شد ثابت چون يعني است؛ گذشته بحث ٔخالصه مختصر ٔجمله نيا: شرح
 ذات يبرا قهراً ندارد، تيماه حق ذات كه شد ثابت قبالً بعالوه ست،ين يذات االشتراك مابه و ازياالمت مابه
 وانيح«: مييگو يم »انسان« فيتعر در المثل يف كه جور آن كرد ذكر »يمنطق حد« توان ينم حق

  .»ناطق

                                                 
 .253ص / 4بحار، ج.  7
 .4/ اخالص .  8
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  السعادة و البهجة يف 9الثامن النمط
  

  مقدمه
  اشارات كتاب
 قسمت دو شامل نايس بن عبداهللا بن نيحس يابوعل خيش ياسالم قدريعال لسوفيف اثر اشارات كتاب

  .فلسفه و منطق: ستا
 عنوان تحت را منطق ٔگانه ده اجزاء از كي هر خيش: است شده ميتقس جزء ده به قسم دو نيا از كي هر
 ينمطها از هشتم نمط. است كرده ذكر 10»نَمط« عنوان تحت را فلسفهٔ گانه ده اجزاء از كي هر و »نَهج«
 و بهجت ٔدرباره مسائل سلسله كي بر است لمشتم ماست ٔمطالعه و بحث مورد اكنون كه فلسفه ٔگانه ده

  .سعادت

                                                 
باشد كه با توجه به  يات مي الهٔ در سال سوم كالس منقول دانشكده1343 – 44 يلي استاد در سال تحصيسي تدرٔن نمط، جزوهيمطالب ا. [ 9

 .]ده استيم گردي موارد، تنظيح خود استاد در برخي موجود و تصحيها مجموع نسخه
 . خوان گسترده استيبه معن» نمط«.  10
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  سعادت مسألٔه طرح علت
 »شقاوت« يعني آن مقابل ٔنقطه و »سعادت« به مربوط مسائلٔ همهٔ درباره جامع بحث نجايا در يبوعل نظر

 و سعادت« كه است شقاوت و سعادت از خاص ينوع اثبات نجايا در مسأله نيا طرح از يو هدف. ستين
 نيا هفتم نمط در كه است شده طرح نجايا در جهت نيا از مسأله نيا و شود، يم دهينام »يقلع شقاوت
 را پرسش نيا قهراً بحث آن و است شده بحث بدن از تجرّد حال در بدنْ از بعد نفس يبقا ٔدرباره كتاب

 حال آن در پس كند ستيز گريد جهان در بدن بدون نفس، اگر كه آورد يم خود دنبال به يبعض يبرا
 كامل يبستگ شقاوت و سعادت و رنج و لذت رايز ،يشقاوت نه و يسعادت نه ،يرنج نه و هست يلذت نه

 كار در يبدن محسوس جوارج و ياعضا و بدن يپا كه آنجا ؛يبدن محسوس ابزار و آالت و بدن به دارد
  .ستين كار در هم امور نيا پس ستين

 كه است شقاوت و سعادت و رنج و لذت از نوع كي تنها: ديگو يم و دهد يم پاسخ پرسش نيا به يبوعل
. ندارد يبستگ يبدن يابزارها و بدن به آنها از گريد ينوع دارد، يبستگ يجسم يابزارها و آالت و بدن به

 يسعادتها و لذتها يبرخ از هستند توأم گريكدي با بدن و روح كه يماد و يعيطب يزندگ نيهم در بشر
 يحس و يجسم لذات از رومندترين و تر يقو يبس آنها كه شود يم برخوردار اناًياح يعقالن و يروح

 يرنج اي لذت آنجا در كه ستين نيا مستلزم بدن بدون گريد يجهان در نفس ستنيز پس. باشند يم
  .نباشد

 توابع از رنج، و شقاوت يعني آنها مقابل يها نقطه و لذت و سعادت ٔدرباره نجايا در خيش بحث قتيحق در
 در معاد، ٔمسأله از نظر قطع »رنج و لذت« و »شقاوت و سعادت« ٔمسأله يول است »معاد« در حثب

 ،يعمل حكمت ٔجنبه از اخالق، يعلما. است مطرح خيتار ٔفلسفه در يحت و يشناس روان در و اخالق
 معرفة يعلمام و اند داده قرار تفحص و پژوهش مورد – را رنج و لذت بالتبع و – را شقاوت و سعادت
 و مطالعه مورد روند يم شمار به يروان حاالت از نكهيا مناسبت به ينظر ٔجنبه از را رنج و لذت النفس

 عوامل قهراً است خيتار حركت عامل خود انسان كه جهت آن از زين خيتار ٔفلسفه در. اند داده قرار قيتحق
  .رديگ قرار يبررس دمور ديبا ستين رنجها و لذتها انواع جز يريتعب به كه انسان محرك
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 متناسب و الزم كه را مسائل يبرخ كتاب، متن مطالب شرح ضمن در هم و بحث نيا ٔمقدمه در ما
 بار نياول يبرا آنها از يبعض بلكه باشد، نشده عنوان كتاب متن در چند هر كرد ميخواه طرح ميدان يم

  .است شده عنوان و طرح نجايا در
  :است ليذ مطالب ودش گفته است الزم مقدمه در آنچه
  .»شقاوت« و سعادتي« يمعن. الف
  .لذت و سعادت. ب
  .سرور و سعادت. ج
  .عاقله ٔقوه با سعادتٔ رابطه. د
  .آرزوها به لين با سعادت ٔرابطه.  ه
  .تيرضا و سعادت. و
  .ياجتماع ٔمسأله كي. ز
  .سعادت مراتب و درجات. ح
  .سعادت عوامل و موجبات. ط
  .عاملها دخالت زانيم و ارزش. ي
  ثابت؟ اي است ريمتغ سعادت آيا. اي
  ؟ينسب اي است مطلق سعادت آيا. بي
  راهنماست؟ به ازمندين سعادت به دنيرس يبرا انسان ايآ. جي

 آن نهايا ٔهمه به ما. شد خواهد يطوالن يليخ شود بحث مفصل مطالب نيا ٔهمه ٔدرباره شود بنا اگر البته
  .كرد ميخواه اشاره ديآ دست به باشد قيتحق طالب كه يكس يبرا بحث ٔسررشته كه اندازه

  »سعادت« يمعن
 واضحات حيتوض ليقب از »سعادت« فيتعر در و يمعن انيب در كوشش كه رسد يم نظر به ابتدا چند هر

 از يدشوار نيا. بود خواهد دشوار اريبس »سعادت« حيصح فيتعر كه شد خواهد روشن جاًيتدر اما است
. دارد كامل يبستگ تيرضا و تيموفق و آرزو و لذت ليقب از يامور با سعادت هك شود يم دايپ آنجا
   از جاًيتدر مطلب نيا. ستين اشكال از يخال م،يمفاه نيا انيم از »سعادت« حيصح مفهوم نييتع
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  .شد خواهد روشن آينده مطالب ضمن
 ٔكلمه يكس به جهت آن از عرب (است كمك و عون مفهوم متضمن ،يلغو ٔشهير حسب به »سعادت«
 عرف حسب به اما) باشد آمده او معاونت و كمك به اسباب و علل كه است كرده يم اطالق را »ديسع«

  . دهد يم را شيآسا و يخوش و سرور يمعن
  :ديفرما يم ميكر قرآن. است آمده يشكفتگ و يخرم يمعن به هم و سرور يمعن به زين »بهجت«

  .11جةٍبه ذات حدائِقَ بِهِ فَاَنْبتْنا
  .ميانديرو) سرورافزا يباغها اي (خرم يباغها باران ٔلهيوس به ما
  :ديفرما يم گريد يجا در
و تَتجٍ كُلِّ مِنْ اَنْبوه ز12جٍيب.  
  .ديانيرو) سروربخش اهيگ نوع هر اي (خرم اهيگ نوع هر از نيزم

 يمعن ،يعرف مفهوم سبح به هم و يلغو ٔشهير حسب به »شقاوت«. است شقاوت سعادت، مقابل ٔنقطه
 سرور و شيآسا يمعن است شقاوت مقابل ٔنقطه عرف در كه سعادت قهراً و دهد يم مشقت و رنج و تعب

 نيا مثل م،يا داده آن به يمنف ٔجنبه صرفاً ميكن ريتفس »شيآسا« را سعادت اگر. دهد يم را يخوش و
 ريتفس »بهجت و سرور« را سعادت راگ يول. رنج از يخالص از است عبارت سعادت ميباش گفته كه است
 يعدم يمفهوم كه نداشتن مشقت و تعب و رنج تنها سعادت يعني ميا داده آن به مثبت ٔجنبه ميكن

 ليقب از آنها تقابل باشد حيصح اول ريتفس اگر. يوجود و ييجايا و ياثبات است يحالت باشد، ينم است
  .است تضاد تقابل
 كه نظر نيا از اما است ملكه و عدم تقابل ليقب از شقاوت و عادتس تقابل نكهيا آن و هست يسوم نظر

  .است يعدم شقاوت و يوجود سعادت،

                                                 
 .60/ نمل .  11
 .5/ حج .  12
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 و است، تضاد ليقب از آنها تقابل و هستند يجابيا و ياثبات و يوجود دو هر نظر كي از كه است نيا حق
  .شد خواهد حيتشر بعداً نظر دو نيا. است يعدم شقاوت و يوجود سعادت گرينظرد از

  لذت و سعادت
 سعادت كه آنجا. است برقرار كامل ارتباط رنج و شقاوت انيم هم و لذت و سعادت انيم كه است يهيبد

 ميتوان يم ايآ اما. هست هم يناراحت و الم و رنج است شقاوت كه آنجا و هست هم يخوش و لذت است
 همان لذت به لين لذت، يعني سعادت مييبگو و ميبدان يكي را رنج و شقاوت نيهمچن و لذت و سعادت

  .نه البته است؟ شقاوت نيع رنج تحمل و است سعادت به لين
 ممكن. آيند يم ديپد يخاص موجبات به كه هستند خاص يروان حاالت رنج نيهمچن و لذت نكهيا يبرا

. باشد بوده يلذت ٔمقدمه كه باشد يرنج است ممكن و بكشاند را يرنج خود دنبال به كه باشد يلذت است
 كه گردد سببب يرنج اي و گردد فوت يبزرگتر و مهمتر يلذتها كه شود سبب يلذت به لين است ممكن
 يلذت يعني رنج؛ رنج، و است لذت لذت، احوالْ نيا ٔهمه در. شود گرفته يبزرگتر و مهمتر يرنجها جلو
 ندهيآ در اي حاضر حال در يبزرگتر لذت فوت سبب اي هست ندهيآ در يبزرگتر رنج مستلزم مثالً كه

 يبزرگتر رنج مانع اي و است آينده در يبزرگتر لذت ٔمقدمه كه يرنج نيهمچن و است، لذت واقعاً هست
 شقاوت رنجها گونه نيا و ستندين سعادت لذتها گونه نيا اما است؛ رنج واقعاً است آينده اي حاضر حال در
  .روند ينم شمار به
 شقاوت رنج آن و نباشد، يبزرگتر رنج ٔمقدمه اي و بزرگتر رنج مانع كه شود يم شمرده سعادت لذت، آن

 مدار دائر رنج، و لذت رو نيا از. نباشد بزرگتر لذت ٔمقدمه اي و بزرگتر رنج مانع كه شود يم شمرده
 مصلحت و بودن مصلحت مدار دائر شقاوت و سعادت و باشند، يم زيچ كي بودن نامطبوع و مطبوع
 و خاص واستعداد قوه كي به است مربوط يزيچ نبودن بخش لذت و دنبو بخش لذت. باشند يم نبودن

 استعدادها و قوا مجموع به است مربوط نبودن و بودن مصلحت اما. انسان وجود در خاص عضو كي به اي
 مصلحت اما دارد تعلق حال زمان به تنها بودن نامطبوع و مطبوع. انسان يروح و يجسم شؤون عيجم و
   انسان. است گسترده كساني استقبال زمان و حال زمان بر

 ٥٥



كتابخانة سايت نسيم مطهر  
www.nasimemotahar.com
.لطفاً نواقص احتمالي و خطاهاي تايپي را اطالع دهيد

 نكهيا يمعن است نيا. ديجو يم عقل كمك به را مصلحت يول كند يم انتخاب زهيغر تيهدا به را لذت
 صيتشخ و است زهيغر و عتيطب با لذت صيتشخ يعني ؛يعقل سعادت و است يزيغر لذت نديگو يم

 حيصح صيتشخ يبرا انسان عقل ايآ كه شود يم طرح مسأله نيا جا نيهم در باز و. عقل با سعادت
 يمعرف ديبا) يوح تيهدا يعني (عقل ماوراء از كه است دهيچيپ و مبهم آنقدر اي و است يكاف سعادت
  .ستين يزيغر سعادت صيتشخ كه است نيا است مسلم آنچه شود؟

 و سعادت اما د،دار يبستگ مستقالً انسان يوجود يها جنبه از يا جنبه هر به رنج و لذت: گريد عبارت به
  .شود يم مربوط عقل ماوراء اي عقل به يجانبگ همه ٔواسطه به و باشند يم جانبه همه شقاوت

 ٔنقطه و سعادت صيتشخ اما است، آسان دارد يبستگ زهيغر به چون آن، مقابل ٔنقطه و لذت صيتشخ
 هر و دارد يفلسف و يكل ٔجنبه »شقاوت و سعادت« در بحث سبب نيهم به و ستين آسان آن مقابل

 محدود و يجزئ ٔجنبه كه رنج و لذت برخالف باشد، داشته آنها ٔدرباره يخاص نظر است ممكن يلسوفيف
 اظهارنظر رو نيهم از باز و آورد؛ عمل به قيتحق آنها ٔدرباره شناس روان نفر كي كه ست ا يكاف و دارد
 شقاوت از زيپره و سعادت به دنيرس يبرا ديبا بشر كه يراه و شقاوت و سعادتٔ درباره يلسوفيف هر

 جهان و انسان ٔدرباره كه يصيتشخ و لسوفيف آن ينيب جهان نوع به دارد كامل يبستگ كند انتخاب
 است جهت نيهم از و ندارد؛ امور نيا با يبستگ گونه چيه كه رنج و لذت ٔدرباره اظهارنظر برخالف دارد،
 دو در اناًياح و است متفاوت گريكدي با آسمان تا نيمز از سعادت ٔنهيزم در دانشمندان يشنهادهايپ كه

 در يكي لذت، ترك در يگريد و لذت كسب در را سعادت يكي رند؛يگ يم قرار هم با مخالف ٔنقطه
 امور در يگريد و يحس و يماد امور در يكي داند، يم يشياند مĤل در يكي و »دم« شمردن متيغن

 يمكتب آن اي شخص آن كه يتفكر طرز به دارد يبستگ مهه نهايا. كند يم جستجو نامحسوس و معقول
  . دارد جهان و انسان ٔدرباره است مكتب آن به وابسته او كه

 اگر يعني – شنديخو سعادت طالب نكهيا آن و مشتركند جهت كي در نكهيا با مردم ٔعامه نكهيا علت
 يراهها و مختلفند يهدفها دنبال معذلك – رود يم آن يپ در بالطبع دهند صيتشخ را شيخو سعادت
 مكتب اي آنها يشخص تفكر طرز كه است نيا زين كنند يم انتخاب خود يهدفها به دنيرس يبرا يمختلف

   گريد علت جهت نيا البته و باشد؛ يم متفاوت جهان و انسان ٔدرباره دارند اعتقاد آن به نهايا كه ينيآئ و
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  .كرد ميخواه ذكر »؟ينسب اي است مطلق سعادت ايآ« نكهيا بحث در ما كه دارد هم
 است ممكن. است اجتماع سعادت با فرد سعادت ٔرابطه ليقب از فرد كي وجود در سعادت با لذت ٔرابطه
 صادر را كشور ارز و دهد يم انجام كشور خارج با تاجر فرد كي كه يتجارت خاص ٔمعامله كي مثالً

 اما كند فراهم وافر طور به را او يخوش وسائل و باشد سودمند و ديمف اريبس او شخص نظر از كند يم
 انيز و خطرناك اريبس كنند يم ستيز كشور آن در كه يافراد مجموع و كشور لحاظ از كار نيهم

 يزيچ است ممكن نكهيا كما ست؛ين اجتماع مصلحت اما است فرد مصلحت كار نيا يعني باشد؛ بخش
 ندهيآ نسل يبرا و ندهيآ در اجتماع مصلحت ماا باشد حاضر نسل يبرا حاضر حال در اجتماع مصلحت
  .نباشد

 باشد آور لذت است ممكن – غذا كي خوردن و آواز، كي دنيشن و منظره، كي دنيد مانند – عمل كي
 تنها چشم انسان اما هست، هم مصلحت و ديمف عمل آن تنها ٔذائقه اي تنها گوشِ اي تنها چشمِ لحاظ از و
 زمان به هم انسان استعدادها، و غرائز و قوا از است يا مجموعه انسان ست،ين هاتن ٔذائقه اي و تنها گوش اي

 كرد حكم آنگاه و گرفت نظر در هم با را ها جنبه نيا ٔهمه ديبا نده،يآ زمان به هم و دارد يبستگ حاضر
 آن كه ستين يكاف زيچ كي بودن بخش لذت صرف والّا ست،ين اي است بخش سعادت عمل فالن ايآ كه
 خاص طيشرا در لذتها يبرخ از را بشر كه را يكسان دينبا ليدل نيهم به و م؛يبشمار بخش سعادت را

 نظر در را بشر سعادت آنها است ممكن رايز م،يآور شمار به يخوش و لذت ضد دشمن اند كرده منع
 حال زمان و خاص ٔجنبه به محدود فكرشان و باشند داشته يا جانبه همه فكر و نظر يعني باشند گرفته
 است فرد سعادت فوق كه را اجتماع سعادت و باشند كرده فكر عتريوس هم نيا از است ممكن اي نباشد،

  .باشند گرفته نظر در است اجتماع سعادت به بسته فرد سعادت و
 صادق زين قوه كي اي عضو كي ٔدرباره شد، گفته فرد لذت و فرد سعادت انيم فرق در كه تفاوت نيا

 ادراك كه است نيا به عضو كي لذت. نباشد عضو آن سعادت عضو كي لذت است كنمم يعني است؛
 است ممكن دنيد نيهم اما ببرد، لذت يا منظره دنيد از چشم نكهيا مثل بدهد، دست او به يمالئم

. بشود گريد يدنهايد مانع و گردد آن در يآالم و رنجها موجب و باشد زين بخش انيز چشم يبرا
 در را يمخصوص ٔجنبه اي عضو آنكه ولو جانبه كي ٔجنبه لذت و دارد جانبه همه ٔجنبه حال هر به سعادت

   روح از را بدن ما »يروح سعادت و يبدن سعادت« مييگو يم كه آنگاه مثالً. ميريبگ نظر
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  .شود ينم اعتبار 13]يجانبگ همه [ٔجنبه ديبا تنها روحِ اي تنها بدنِ ٔجنبه از اما ميا كرده فرض مجزا
 ٔمقدمه و لهيوس يرنج چيه و رنج ٔمقدمه يلذت چيه كه بود يم گونه نيا جهان اوضاع ميكن فرض راگ

 لذت كه ميگفت يم البته رنج، دو انيم نيهمچن و شد ينم واقع تزاحم انيم هرگز و شد ينم واقع لذت
 انسان يراب يخاص فهيوظ كه نجاستيا. ستين نطوريا متأسفانه اما است، شقاء نيع رنج و سعادت نيع
 اما است كينزد ٔرابطه لذت و سعادت انيم چند هر پس ن،يبنابرا. است »اخالق« همان كه شود يم دايپ

  .دانست »لذت« با مرادف را »سعادت« توان ينم

  سرور و سعادت
 ٔنقطه اندوه و سرور. ستين راديا از يخال زين يخوش و سرور به سعادت ريتفس شود يم معلوم نجايا از

 و هدفها از يكي نكهيا به اطالع و علم از كه است يبخش لذت و خوش حالت سرور. گرنديدكي مقابل
 است يدردناك و ناگوار حالت واندوه غم دهد؛ يم دست انسان به افتي خواهد انجام اي افتهي انجام آرزوها

 اندوه و رورس قتيحق در و دهد؛ يم دست انسان به آرزوها و هدفها از يكي نشدن انجام بر اطالع از كه
 دست يخارج عامل به ميمستق برخورد اثر در يگاه رنج و لذت. باشند يم رنج و لذت از خاص ييحالتها

 عضو كي دنيد صدمه از كه يناخوش حالت و مطبوع يغذا خوردن از كه يخوش حالت مثل دهد يم
 شود يم گفته »رنج« و »لذت« يناخوش و يخوش حالت گونه نيا به. شود يم دايپ وانيح اي انسان يبرا
 گفته يناخوش و يخوش خاص حالت آن به تنها »اندوه« و »سرور« شود، ينم گفته »غم« و »سرور« اما
 شود؛ يم دايپ ندهيآ اي حال اي گذشته در يناخوش اي يخوش عامل وجود به اطالع و علم از كه شود يم
 در الاقل – واناتيح در رو نيا از. موجبات آن تيواقع نه باشند يم رنج و لذت موجبات تصور تابع يعني
 هستند موجود كه يحال در رنج و لذت موجبات ميمستق احساس به قادر فقط كه پست واناتيح
   تفكر و آنها تصور به قادر اما باشند يم

                                                 
 .]آمده است» يهمه جانب «يدر متن اصل. [ 13
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  .باشد ينم موجود رنج و لذت از خاص حالت نيا يعني اندوه و سرور – باشند ينم آنها ٔدرباره
 ريتفس در كه يراديا همان و باشند يم رنج و لذت از خاص حالت دو اندوه و سرور كه است نيا مقصود
 جانبه همه ٔجنبه زين سرور يعني هست؛ زين سرور به آن ريتفس در ياول قيطر به هست لذت به سعادت
 جانبه همه ٔجنبه نهايا از كيچيه نها؛يا امثال و »تيموفق« اي »يخوش« ٔكلمه است نيهمچن. ندارد
  .ندارد

  عاقله قؤه و سعادت رابطٔه
 و لذتها تواند يم قوه نيا با است، عاقله ٔ قوه يدارا بشر كه شده دايپ بشر يبرا آنجا از »سعادت« مفهوم
 شيپ يزندگ در را يراه و رديبگ نظر در را خود يزندگ مختلف جوانب و كند اسيق گريكدي با را رنجا
 حداقل به را هايناخوش و رنجها و شود مند بهره ياملترك و شتريب يخوش و لذت از مجموعاً كه رديبگ

  .برساند
 واقع قبول و بيتصو مورد كه ستين يكاف است لذت كه جهت آن از مخصوص لذت كي عاقله، ٔقوه يبرا

 مگر شود ينف و طرد كه ستين يكاف است رنج و درد كه جهت آن از مخصوص درد و رنج كي و گردد،
 از آن بخش لذت و مطلوب اثر آنها مجموعهق در و گردد مشخص رنجها و تهالذ ريسا با آن ٔرابطه آنكه
 و نامطلوب اثر از آن بخش لذت و مطلوب اثر آنهأ مجموعه در و گردد مشخص دردناك و نامطلوب اثر

 آن با سعادت و دارد يبستگ بودن مطبوع با لذت كه ميگفت گذشته در لهذا. باشد شتريب آن دردناك
 در با زيچ آن نكهيا از است عبارت زيچ كي بودن مصلحت. است عاقله ٔقوه كار يسنج مصلحت. مصلحت

  .باشد داشته يشتريب ٔدهيفا عواقب، و جوانب ٔهمه گرفتن نظر
 شيخو سعادت طالب عتاًيطب و فطرتاً يكس هر« :شود يم گفته كه سخن نيا شود يم معلوم نجايا از

 لذت تابع و طالب نكند حكومت غرائزش بر صددرصد عاقله ٔقوه كه يوقت تا انسان. ستين درست »است
 رنجها و لذتها و كنند يم رسم خود يبرا يزندگ در يكل ٔنقشه كه غرائز بر مسلط و يعقل يانسانها. است

 مند بهره لذت حداكثر از كه يراه يبرا را كوشش حداكثر و رنديگ يم نظر در جينتا و عواقب ٔهمه با را
 نه است يعقل مفهوم كي »سعادت«. سعادتند طالب برند يم كار به برسانند حداقل به را آالم و شوند

 ٔقوه و كند دايپ يقو درك اگر يعني است، سعادت طالب بالقوه يكس هر ،يبل. يزيغر مطلوب كي
   را كمتر رنج و شتريب لذت راه عمالً و طبعاً رديبگ روين اش عاقله
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 را سقراط نظر كه است حيصح آنگاه) است سعادت طالب بالقوه نانسا (هم نظر نيا تازه. كند يم انتخاب
 را ارسطو نظر اگر اما د،يمايپ يم را يگمراه و شقاوت راه ينادان و جهالت علت به تنها انسان كه ميريبپذ
 ديبا يفطر صفات اي و ياكتساب ملكات و اراده قدرت ست،ين يكاف ييتنها به علم ديگو يم كه ميريبپذ

  .است انكار و رد قابل نظر نيا بدهد، كمك

  آرزو و سعادت
 سلسله كي جهان نيا در يكس هر. آروزها به كامل لين از است عبارت سعادت: ديبگو يكس است ممكن
 به كه است نيا به يكس هر سعادت. است متفاوت مختلف، افراد در آرزوها آن و دارد ييآرزوها و هدفها
 نائل خود يآرزوها از كيچيه به انسان كه است نيا يبدبخت و شقاوت. ابدي قيتوف دارد كه ييآرزوها
 آن و مندند بهره كامل سعادت از گردند يم نائل خود يآرزوها تمام به كه يكسان آن انيم آن در. نگردد
 تنفر آنها از كه آورد يم رو آنها به يامور بالعكس بلكه شوند ينم نائل آرزوها از كيچيه به كه يكسان
 سعادتمند آرزوها به لين عدم و لين نسبت به مردم يباق اند؛ فرورفته كامل يبدبخت و وتشقا در دارند،

  .محرومند و بدبخت اي
 شده تيرعا يا اندازه تا سعادت بودن جانبه همه ٔجنبه ريتفس نيا در چند هر. ستين حيصح ريتفس نيا

 توان ينم اما است رقرارب ارتباط آرزو و سعادت نيب كه است قبول مورد مطلب نيا چند هر و است
 زهايچ آن پندارد يم كه كند يم آرزو را ييزهايچ بشر اوالً رايز دانست، آرزوها به لين نيع را سعادت

 خود يآرزو و يتمنّ در كه افتد يم اتفاق اريبس اما كنند، يم نيتأم را او سعادت و شيآسا و يخوش
 سعادت به انسان كه است محال. است كرده باهاشت كه نديب يم رسد يم آن به كه بعد كند، يم اشتباه
 يآرزو به كه افتد يم اتفاق اريبس بلكه ستين محال اما است، كرده اشتباه كه بفهمد بعد و شود نائل
 اما ست،ين بردار يمانيپش سعادت به لين گريد عبارت به. است كرده اشتباه كه فهمد يم و رسد يم خود

 شَرٌّ هو و ئاًيشَ تُحِبوا اَنْ ٰيعس و لَكُم، رٌيخَ هو و ئاًيشَ تَكْرَهوا اَنْ ٰيعس و (است بردار يمانيپش آرزو به لين
14)لَكُم.  
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 را ييزهايچ و كند كنترل و ضبط را خود يآرزوها انسان كه است نيا سعادت به لين طيشرا از يكي
 آرزو كه است نيا »آرزو« و »ادتسع« ارتباط. كند نيتأم را او سعادت و يخوش حداكثر كه كند آرزو
 درآورد حركت به را او كه شده داده انسان به جهت نيا يبرا آرزو يعني است؛ سعادت به دنيرس شرط

 نيع سعادت نكهيا نه است، انسان وجود نيماش ٔمحركه ٔقوه آرزوه. بكشاند سعادت ٔگمشده دنبال به و
 به كه آزادند آرزوها آن خود و است رفتن آرزوها دنبال همان رفتن سعادت دنبال و آرزوهاست به لين

 هم كه است يسوار مركبِ مانند آرزو. آنهاست از يرويپ فقط انسان ٔفهيوظ و شوند دهيكش طرف هر
 و تيهدا و ضبط را آن ديبا هم و گذاشت پا ريز را مسافتها آن ٔلهيوس به و كرد استفاده آن يروين از ديبا

 مقابل در و گرفت ديبا را آن شدن دراز و دور و شدن پخش يجلو و داد نظم ديبا را آرزوها. كرد كنترل
  . افزود ديبا آن ارتفاع بر و كاست ديبا آرزو عرض و طول از يعني برد؛ باال را آرزو سطح ديبا
 بخش سعادت كه باشند ياديز امور است ممكن. است انسان اطالع و فهم زانيم تابع آرزو شيدايپ اًيثان

 مثالً. خواهد ينم و كند ينم آرزو هرگز را آنها آنها، با نبودن آشنا و نشناختن واسطهق به انسان اما باشند
 ايآ كند، ينم آرزو را آن هرگز ستين آگاه آن فوائد به و شناسد ينم را علم كه نظر آن از طفل كي
 سعادت او يراب علم پس ندارد علم يآرزو يوحش اي طفل و آرزوست به لين سعادت چون گفت توان يم
  !ست؟ين

 يحال در كند ينم آرزو را زهايچ از ياريبس و ست،ين سعادت و كند يم آرزو انسان را زهايچ از ياريبس
  .اوست سعادت كه

  تيرضا و سعادت
 از كه بشود ياحوال و اوضاع يدارا انسان نكهيا از است عبارت سعادت كه اند كرده تصور نيچن يبعض
  .است تيرضا كمال سعادت كمال باشد؛ داشته يشنودخ و تيرضا كمال دارد آنچه

 رو نيا از. حاضر وضع با تيرضا و دارد يبستگ ندهيآ با آرزو كه دارد را تفاوت نيا »آرزو« با »تيرضا«
 ريپذ يمانيپش و بردار تخلف آرزو يعني ست؛ين يجار تيرضا مورد در شد گفته آرزو مورد در كه يراديا

 تيرضا اما نباشد، او شيآسا و يخوش موجب عمل در كه كند آرزو را يزيچ انسان است ممكن و است
   و بردار تخلف
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 دست يوقت تيرضا. كند يم دايپ عمل در انسان كه است يحالت تيرضا يعني ست؛ين ريپذ يمانيپش
 بود وارد لذت به سعادت ريتفس در كه يراديا نيهمچن و. باشد يخوش موجب هست آنچه كه دهد يم

 در كه يبيترت به تيرضا به سعادت ريتفس در سعادت، بودن جانبه همه و لذت بودن جانبه كي بر يمبن
 ياحوال و اوضاع مجموع از تيرضا منظور ست،ين تيرضا مطلق منظور، رايز ستين وارد شد گفته باال

  .دارد انسان كه است
 وارد يراديا شد گفته كه باال جهات از چند هر رايز ستين حيصح تيرضا به سعادت ريتفس حال نيع در
 و درك و فهم و فكر سطح با آرزو مانند زين تيرضا: كه است نيا آن و است وارد يگريد راديا اما ستين

 از و دهد ينم قرار خود يآرزو يمنتها را يزيچ جهت آن از يگاه انسان. دارد يبستگ همت و اراده
 را نفر دو. است نييپا فكرش سطح اي و ندارد بلند همت كه كند ينم حاصل تيرضا كمال آن به دنيرس
 و هدف و بشود، يده يكدخدا كه است نيا آنها از يكي يينها يآرزو و هدف كه ميريگ يم نظر در
 يآرزو اي كند؛ حكومت جهان ٔهمه بر و گردد جهان اول شخص كه است نيا يگريد يآرزو تينها
. است جهان اسرار كشف يگريد يينها يآرزو و ،]يشهوتران [و ياشيع وسائل شدن فراهم يكي يينها
 به نفر دو هر بلكه شد خواهد دو هر بينص تيرضا كمال برسند خود يآرزو يمنتها به اگر نفر دو نيا

 بود خواهد برابر و يمساو لذت لحاظ از بلكه و تيرضا لحاظ از آنها ٔبهره. گشت خواهند نائل لذت كمال
 لذت و تيرضا موضوع از يكي لذت و تيرضا وضوعم. است متفاوت آنها لذت و تيرضا موضوع يول
 بوده متفاوت گريكدي با آنها يآرزوها و ها   خواسته سطح گريد عبارت به. است كاملتر و تريعال يگريد

  .است
 گونه چيه و باشد داشته خود وضع از را تيرضا حداكثر انسان كه است نيا به سعادت كمال اگر

 از چكداميه و اند شده نائل سعادت كمال به اضيمتساو الذكر بقسا نفر دو نباشد، كار در يينارضا
 موضوع نقص و كمال باشد، نداشته يبستگ تيرضا به تنها سعادت اگر يول. ستين سعادتمندتر يگريد

 درجه كي در الذكر سابق نفر دو گفت توان ينم باشد داشته دخالت زين آن قلّت و كثرت اي تيرضا
  .باشند يم دارا را سعادت كمال دو هر و سعادتمندند

 تابع نه باشد شخص تيرضا تابع صددرصد سعادت اگر: است مهم ياجتماع مطلب كي بحث نيا ٔثمره
   واجد و مرفّه و ركيز يا      طبقه اگر پس ت،يرضا موضوع
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 يايمزا فاقد نكهيا نيع در ريضم ساده و عوام طبقات كه بدهند كارها در يبيترت ،يزندگ مواهب ٔهمه
 كمال دارند خود آنچه به تر، مرفه و تريعال يزندگ از ياطالع  يب و يخبر  يب اثر در هستند، مرفه يدگزن

  :باشد نيا حالشان زبان شهيهم و نكنند ندارند را آنچه تصور و كنند دايپ را تيرضا
  خدا از كردم طلب آنچه كه خدا شكر

  شدم كامران خود همت يمنتها بر        
 ييوسطا قرون متوسط يزندگ حد كي از بوده همتشان يمنتها و كرده طلب خدا از آنچه كه يصورت در

 مانع و اند نكرده ستم و ظلم خبر  يب طبقات نيا بر مرفه و ركيز ٔطبقه آن صورت نيا در نكند؛ تجاوز
 آنها به شكل نيا در را كمك و خدمت حداكثر بلكه اند، نكرده ماليپا آنها از يحق و اند نشده آنها سعادت
 تيرضا در سعادت كمال دارد، يبستگ تيرضا به سعادت و كند يزندگ سعادتمند ديبا بشر رايز اند، كرده
 سعادت كمال از پس، دارند تيرضا كمال شده بشانينص آنچه به نييپا طبقات آن چون و است
  .اند درجه كي در مرفه طبقات با لحاظ نيا از و مندند بهره
 حاصل تيرضا كمال چند هر: مييبگو ديبا باال فرض در م،يندان وابسته تيرضا به تنها را سعادت اگر اما

 كه پندارند يم مرفه ريغ طبقات خود چند هر و ند،يمساو مرفه ريغ و مرفه طبقات نظر نيا از و است
 را سعادت كمال رمرفهيغ طبقات و ستين نينچنيا قتيحق در اما است، حاصل آنها يبرا سعادت كمال

 چند هر ركيز ٔطبقه پس. است رفته نيب از مرفه و ركيز ٔطبقه ٔلهيوس به آنها سعادت از يمقدار دارند،ن
 سعادت كمال مانع حال نيع در اما برده نيب از را آنها آالم و كند نيتأم را گريد طبقات تيرضا توانسته

  داد؟ نظر و كرد حكم ديبا چگونه اكنون. است كرده ظلم آنها به قتيحق در و شده آنها
 مشكل حل تا كرد كيتفك »لذت كمال« و »تيرضا كمال« انيم ديبا نجايا در كه است نيا قتيحق

 كمال هست تيرضا حداكثر و تيرضا كمال جا هر كه شده فرض نيچن سؤال ريتقر در. گردد آسان
 ايآ لذت حداكثر و تيرضا حداكثر وجود با كه شده سؤال نيچن آنگاه. هست زين لذت حداكثر و لذت
 يصورت در ندارد؟ اي دارد سعادت در يريتأث آن، موجبات قلت و كثرت اي سعادت موضوع كمال و نقص
   و لذت، حداكثر نه است تيرضا حداكثر هست اًيمتساو نفر دو هر در آنچه باال يمثالها در كه
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 كه است نيا تابع تيرضا. دارد جداگانه يعلت »لذت« و »تيرضا« از كي هر. كرد كيتفك ديبا ندويا نيب
 را آن يآرزو كه يموضوع به نسبت نظرش و باشد نداشته زين يمانيپش و گردد نائل دارد آرزو آنچه به

 آرزو به لين از و آرزوست تابع تيرضا يعني باشد؛ كساني آن به دنيرس از بعد و دنيرس از قبل داشته،
 طرف از و است بخش سعادت موضوعات با انسان ييآشنا زانيم تابع يطرف از آرزو خود و شود يم دايپ
 كماالت و لذات از ياطالع  يب و يخبر  يب علت به يگاه انسان يعني است؛ انتظار و توقع تابع گريد
 و توقع يعلل به يگاه و دهد يم قرار خود يآرزو يمنتها و آل دهيا را تر نييپا اي كمتر لذات تر، يعال

 اطالع تر يعال لذت آن از اگر اما د،يآ يدرم يخفتگ حال به اي و رديم يم وجودش در لذتها يبرخ انتظار
 داريب و زنده روحش در خفته انتظارات و مرده توقعات يخاص علل به اي و بچشد را آن ٔمزه و كند دايپ

 تيرضا كمال و داد يم تيرضا قبالً آنچه به گريد و شود يم عوض فوراً شيآلها دهيا و آرزوها بشوند
 توقع و اطالع و علم زانيم تابع آرزو و آرزوست زانيم و سطح تابع تيرضا پس. دهد ينم تيضار داشت

  .است انتظار و
 يخارج تيواقع تابع لذت. باشد ينم است ينفسان حالت كي كه آرزو تابع لذت. ستين نينچنيا لذت اما

 به كه اندازه هر به د؛دار را كماالت آن استعداد كه يكماالت به است انسان دنيرس تابع يعني است
 آرزو و تيرضا گريد عبارت به. برد يم لذت شتريب گردد نائل شتريب دارد استعداد و قوه در كه يكماالت
 نيا تابع است، يخارج و ينيع امور تابع لذت اما و باشند يم ينفسان مختلف حاالت و يذهن امور تابع
  .گردد نائل دارد را آن داستعدا كه يتيفعل و كمال به وانيح اي انسان كه است
 يگريد يآرزو و است علف و آب حدود در فقط شيآرزو يكي است، متفاوت شانيآرزو سطح كه نفر دو
 حد نفر دو هر برسند خود يآرزوها نيا به نفر دو هر اگر آسمانهاست، ملكوت در يمعنو و يعلم ريس

 و بهجت و لذت از اندازه كي به فرن دو هر كه گفت توان يم كجا اما داشت خواهند را تيرضا ياعال
 و تيرضا برخالف خود، ٔبالقوه كماالت به است انسان دنيرس تابع لذت پس. داشت خواهند بينص سرور
  .آرزو
 به را آنها تيرضا چند هر گفت ديبا را، محروم طبقات ركيز ٔطبقه نگهداشتن يراض مثالِ در هذايعل

 نكهيا گو اند كرده محروم كاملتر و تريعال لذات از را آنها رايز ندا شده آنها سعادت مانع اما اند آورده دست
   خود تيمحروم به نيمحروم آن خود
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 از را آنها آالم كامل، تيرضا جاديا اثر در كه است نيا اند كرده آنها به كه يخدمت حداكثر. ندارند توجه
 و ها بهره و حظوظ ٔجانبه همه يفاياست سعادت ست،ين آالم از شيآسا تنها سعادت اما اند، برده نيب

  .دردهاست و رنجها از يبركنار

  سعادت مراتب و درجات
 كم قابل بلكه شوند، يم دايپ حد كي در و كساني موارد، ٔهمه در كه ستين يامور از سعادت شك بدون

 تيفيك لذت، و دارد يبستگ يخوش و لذت با يطرف از رايز است ضعف و شدت و كمال و نقس و اديز و
 واحد عامل با سعادت – كه گفت ميخواه بعداً – گريد طرف از و باشد، يم ضعف و شدت قابل و ستا

 به و است تر كامل سعادت باشد فراهم شتريب سعادت عوامل كه اندازه هر به دارد، يعوامل ندارد، يبستگ
 و سعادت ميكن قبول اگر كه است يهيبد. است تر ناقص سعادت باشد فراهم كمتر كه اندازه هر

 نيا. دارد مراتب و درجات زين يبدبخت و شقاوت كه ميكن قبول ديبا دارد مراتب و درجات يخوشبخت
  . ندارد حيتوض به ياجياحت مطلب

  سعادت عوامل
 و ايميك آن كند؟ يم نيتأم را بشر سعادت زيچ چه كه است نيسعادتا باب در مهم مباحث از يكي

 و شد خواهد مند بهره يلذت و يخوش حداكثر از و سعادتمند واقعاً برسد آن به بشر اگر كه ياعظم رياكس
  ست؟يچ شد خواهد دور او از رنجها حداكثر اي رنجها تمام
  است؟ اليخ و خواب صرفاً يزيچ نيچن وجود اي دارد وجود يزيچ همچو ايآ اوالً،
 گريكدي دست به ستد ديبا يامور مجموع اي است زيچ كي فقط بشر سعادتٔ كننده نيتأم ايآ اً،يثان

  گردد؟ نيتأم بشر سعادت تا بدهند
 هر بطلبد خود از« يكس هر ديبا اي و كرد جستجو ديبا خود وجود از رونيب در را عوامل اي عامل آن ثالثاً،
  ؟»است خودش در كه خواهد آنچه
   در را آن ايآ است پنهان انسان خود وجود در سعادت عوامل اي عامل اگر رابعاً،
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  خود؟ روح در اي كند جستجو ديبا خود جسم
  است؟ خارج او ارياخت از اي است بشر ارياخت در سعادت عامل ايآ خامساً، و

 و يزندگ و اتيح رايز است محض مرهوم سعادت اند گفته تمام ينيبدب اي و كرده يدينوم و أسي اظهار
 نيا بتواند كه يعوامل اي ملعا ند،يبب را سعادت ٔچهره بشر ندارد امكان هذايعل است، شرّ يهست بلكه

  .اند كرده انتخاب را نظر نيا جهان نانيبدب. ندارد وجود برساند بشر به را مطلوب
 ٔسرچشمه كه است نيا است بدبخت كه كس آن يبدبخت علت. ستين نيچن: اند گفته گريد يبرخ

 ٔسرچشمه به افتني دست با. افتي دست توان يم سعادت ٔسرچشمه به. است نكرده دايپ را سعادت
 ٔسرچشمه: كه اند شده يمدع يبرخ كجاست؟ سرچشمه آن نكهيا اما و. شد سعادتمند توان يم سعادت
 و كند ازين  يب شتريب رونيب از را خود انسان چه هر. كرد جستجو ديبا خود درون در تنها را سعادت
 است يخوش ٔهيما آنچه. شد خواهد رابيس سعادت ٔسرچشمه از بهتر و شتريب گردد يدرون عوامل متوجه
 و رود يم آنها دنبال غلط به يآدم و باشند يم درد و رنج يباع يرونيب عوامل است، يروح و يدرون عوامل

 يايدن و يماد عوامل از زيپره و استغنا و قناعت دسته نيا. شود يم دايپ يبدبخت و رنج جا نيهم از
  .دانند يم سعادت اول شرط را رونيب

 از است »وژنيد« آنها نيتر معروف و معروفند »ونيكلب« نام به كه فالسفه از يا طبقه انيوناني انيم در
 شهير جا همه از شتريب هند در تفكر طرز نيا نيزم مشرق ٔفالسفه انيم در. روند يم شمار به دسته نيا

  .است انينما تفكر طرز نيا ياديز حد تا »بودا« ٔفلسفه در. است دهيدوان
 از يجزئ انسان هستند يمدع. كنند يم جستجو يخارج يماد عوامل در تنها را دتسعا گريد يگروه

 كه است عوامل آن از استفاده با تنها آنهاست، به ازمندين و گريد عوامل ريتأث تحت و است جهان نيا
 خود شخص ٔهيناح از انسان آنچه. گردد مند بهره جهان يلذتها از و دهد ادامه خود اتيح به تواند يم
 كه يزيچ آن. آورد يم رنج و يبدبخت نشود برآورده اگر حاجتها نيا و است حاجت و يازمندين تنها اردد

 جهان مخلوقات و مواهب است لذت موجد و موجب و] كند يم [برطرف را هايازمندين و رفع را حاجتها
 ٔجهينت در لذت. ندارد وجود بجوشد يآدم خود درون از و باشد نداشته يخارج منشأ كه يلذت. است
   دايپ عوامل يبرخ از يعصب تأثر و انفعال ينوع
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 با شدن مواجه از چشم اعصاب و غذاها، يبعض با تماس از زبان و دهان اعصاب كه يتأثر مانند شود يم
 اءياش از يا پاره كردن لمس از لمس اعصاب و نغمات، يبعض دنيشن از گوش اعصاب و مناظر، يبعض

 عامل است ممكن رنج و درد اما و. دارد يخارج عوامل با يبستگ صددرصد لذت نيبنابرا. كنند يم دايپ
 درون از است ممكن و كشد يم حبس اي خوردن كتك از انسان كه يرنج مثل باشد داشته يخارج
 يخارج مساعد عوامل فقدان زين رنجها نيا ياصل منشأ يول ،يگرسنگ رنج مثل رديبگ سرچشمه انسان
 سعادت پس. رنجها از يخالص و لذت حداكثر از شدن مند بهره از است عبارت سعادت يطرف از و. است
 ديبا خارج يايدن در را شقاوت عوامل و سعادت عوامل ،يخارج عوامل به دارد يبستگ صددرصد انسان

  .كرد جستجو
 كه است آنچنان نه انسان. است مبالغه دانستن رونيب از اي درون از تنها را سعادت اند گفته گريد يگروه
 شيهايخوش تمام كه است يليطف و فرع آنچنان نه و گردد يمستغن خود وجود از رونيب عوامل از بتواند

 و گردد نيتأم يخارج عوامل ٔلهيوس به ديبا كه دارد هايازمندين يا پاره انسان. گردد نيتأم خارج از ديبا
 و دهد، يم دست شيبرا گريد لوقاتمخ و مواهب به دنيرس و لين از تنها كه هست شيبرا لذتها يا پاره
 يا پاره و گردد يخوش و لذت منبع خود يبرا تواند يم كه است يلياص وجود آنچنان يدارا گريد طرف از
 ٔجهينت در منحصراً لذت كه است غلط فكر نيا. ديبجو خود درون از لذتهاست نيتر يعال كه لذتها از

 كه دهد دست انسان به يلذت است ممكن. شود يم دايپ يخارج يماد عوامل از يعصب يماد انفعاالت
 لذات با يروح لذات كه كرد ميخواه ثابت بعداً ما. بجوشد يآدم باطن از و باشد نداشته يماد ٔشهير چيه

 محركات به يچندان اجياحت يروح لذات كه شد خواهد گفته و باشند يم گريد ينوع و دارد تفاوت يماد
  .ندارد يرونيب و يخارج
 يدرون و يرونيب عوامل مجموع برشمردن صدد در رو نيا از نظرند؛ نيا تابع جهان انشمنداند اكثر

  .اند برآمده
  .يخارج ،يبدن ،يروح: است دانسته دسته سه را سعادت عوامل ارسطو نديگو

  .شجاعت عدالت، حكمت،: از است عبارت يروح عوامل
  .ييبايز قوت، سالمت،: از است عبارت يبدن عوامل
  .ليفام مقام، ثروت،: از است عبارت يخارج عوامل

   از كي هر در. دانست نهايا به منحصر توان ينم را سعادت عوامل كه است يهيبد
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 از بشر سعادت در آنها از يبعض ريتأث. ديايب حساب به ديبا كه هست هم يگريد عوامل قسمت سه نيا
  :مثالً است، باالتر نامبرده ٔگانه نه عوامل يبرخ
 يقو عقل رومند،ين ٔاراده ،يروان سالمت ق،يرق عواطف صنعت، و هنر خوب، تيترب مان،يا: روح ٔهيناح در
  ).ميكن ريتفس علم به را حكمت نكهيا بر بنا(

  .ورزش ،ياخالق يتهايفعال عمل، و كار: بدن ٔهيناح در
 طيمح ،يآزاد ت،يامن عت،يطب جمال فرزند، سته،يشا همسر ،يميصم دوست: يخارج امور ٔهيناح در

  .شرفتيپ يبرا مساعد
 است مشترك يبرخ و عبادت، مانند است بدن و روح انيم مشترك كه است عوامل يبرخ انيم نيا در
  .15كتاب مانند خارج و بدن و روح انيم

 اي و كار اي و) حكمت (علم اي و صنعت و هنر يبخش سعادت ٔجنبه مثالً كه كرد را اشتباه نيا دينبا البته
 ستند،ين جداگانه عامل ثروت مقابل در آنها پس باشند يم ثروت مولد كه است نظر نيا از مساعد طيمح
 شوند، يم شمرده يخوش و نشاط يبرا يكانون ثروت ديتول و يماد ٔجنبه از نظر قطع كدام هر نهايا رايز

 و يكوكارين و ياخالق تيفعال حساب و كرد جدا ديبا سالمت حساب از زين را ورزش حساب همچنانكه
 كدام هر چون كرد جدا ديبا مطلق كار حساب از را كتاب و عبادت حساب نيهمچن و خلق به خدمت
  .شود يم شمرده سعادت و بهجت كانون و نشاط و لذت منبع جداگانه

  .ميبپرداز عاملها نيا از كي هر اطراف در بحث به الًيتفص ميتوان ينم ما نجايا در

  عاملها دخالت زانيم و ارزش
 هر باشند، ينم درجه كي در ريتأث و ارزش لحاظ از دارند دخالت بشر سعادت در كه يعوامل شك بدون
 گريد يكي و باشد داشته دخالت درصد ستيب يكي است ممكن مثالً دارد؛ ينيمع »درصد« نهايا از كدام

   يعامل هر ارزش قيدق نييتع. درصد مين اي يكي

                                                 
ن است كه بحث در خود يجواب ا. د كسب كرديرون باي آنها را از بٔ همهيعني دارند يروني منشأ بي عوامل درونٔن شبهه است كه همهينجا ايا.  15

ك ينكه منشأ يا ايت و صنعت، ي است مثل علم و تربيروني امور بين عوامل درونيأ انكه منشيو اما ا. يرونيا بي هست يعوامل است كه درون
 و يرونينكه عوامل بيق و مقام است، و باالخره ايش ثروت و رفيداينكه عقل و علم و اخالق منشأ پي است مثل ايگر دروني عامل ديرونيعامل ب
 . استيگريگر مؤثرند مطلب ديكدي در يدرون
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 يكل طور به اما. ندارد هم يلزوم چندان و است يدشوار ركا گريد عوامل با آن ٔسهيمقا و است چقدر كه
 عوامل اي بدن اي روح مؤثرترند؟ دسته كدام نامبردهٔ دسته سه از ايآ كه كرد مطرح را بحث نيا توان يم

  ؟يخارج
 دوم ٔدرجه در يبدن عوامل و اول ٔدرجه در يروح عوامل گفت توان يم. است متفاوت نظرات زين نجايا در
 آغاز محسوسات از معلوماتشان كه آنجا از بشر افراد معموالً يول. است سوم ٔدرجه در يارجخ عوامل و
. گردند يم يروح عوامل متوجه آخر در و يبدن عوامل متوجه بعد و يخارج عوامل متوجه اول گردد يم

 از. ندده يم تياهم ياخالق تيشخص از شيب سالمت به و سالمت از شيب پول به بشر افراد غالباً لهذا
 و بهداشت و سالمت حفظ متوجه يطرف از را بشر كه اند كرده كوشش بشر نانيب يبار و معلمان رو نيا

 آشنا دارد خود روان در كه يخوش و لذت ميعظ يكانونها با را او يطرف از و بكنند يبدن عوامل ريسا
 مواعظ و حينصا. ندينما درون متوجه و منصرف يرونيب عوامل به توجه در افراط از را او همت و كنند

  .زند يم دور مباحث گونه نيا محور بر غالباً اخالق معلمان
 از شيب است زيچ كي به دادن ارزش و دادن تياهم از يناش صفات، و حاالت از يبعض يناپسند و يزشت

 انانس كه دارد يبيع چه است؟ ناپسند چرا است، ناپسند آز و حرص مثالً. زيچ آن يواقع ارزش ٔاندازه
 و دار تيسوءن افراد طرف از حرص يناپسند و يزشت ليدل چه به باشد؟ آزمند و صيحر شتريب چه هر

 آز و حرص كه اسنت نيا جواب باشد؟ نشده نيتلق آنها به گرانيد اغفال منظور به ركيز يول آزمند
 ثروت ديد ديبا. كند ثروت و مال يگردآور صرف را خود ٔاراده و همت تمام انسان نكهيا از است عبارت
 درصد ده ديبا دارد دخالت درصد ده مثالً اگر. دارد دخالت بشر سعادت نيتأم در درصد چند و چقدر
 و گردد سعادت طيشرا ٔهمه نيتأم مصروف ديبا اراده و همت. شتريب نه بشود آن صرف كوشش و همت
 خود يسو به را اراده و همت اآنه از يكي ٔجاذبه اگر و شود ميتقس آنها انيم نيمع نسبت به ديبا ناچار

  .آورد خواهد رو يبدبخت كه است يهيبد بماند نيزم به طيشرا ريسا و بكشاند
 و يركن طيشرا: است قسم دو بر گريد نظر از مينام يم »سعادت طيشرا« را آنها اناًياح كه سعادت عوامل

  .يرركنيغ طيشرا
 تواند ينم گريد زيچ و آورد يم بار به يناكام ينوع ناخواه خواه آنها نبود كه هستند آنها يركن طيشرا

   اما. مانيا سالمت، عدالت، حكمت، مانند گردد آنها نيجانش
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 را آنها نبود يول. ديافزا يم سعادت كمال و رونق بر آنها بودن كه هستند ييآنها يركن ريغ طيشرا
  .الجم و قوت مانند آورد حساب به رنج و درد و يناكام و تيمحروم توان ينم
 حد به اگر يروح عوامل كه است نيا آن يماد عوامل بر سعادت يروح عوامل يبرتر جهات از يكي

 ولو يماد عوامل اما ببرند نيب از را يماد عوامل فقدان از يناش رنج كه قادرند ياديز حد تا برسند كمال
  .گردند يروح عوامل نيجانش ستندين قادر برسند كمال حد به
 در بشر كه – را يمعنو و يروح لذت يكانونها يطرف از بشر انيراهنما كه شده سبب نهايا حال هر به
 يالعادگ فوق و عظمت و كنند يمعرف او به – ييابتدا حالت در نه برد يم يپ آنها وجود به يتكامل ريس

 انيم گريد طرف از و رند،يبگ را امور يبعض به يافراط دادن تياهم جلو يطرف از و ند،ينما گوشزد را آنها
 است يپوش چشم و اغماض قابل كه يركن ريغ طيشرا با ديپوش چشم آنها از توان ينم كه يركن طيشرا
  .بگذارند فرق
 لذت يگسار يم از كه كس آن به خطاب نشاط، و لذت يروح ميعظ كانون يمعرف ٔنهيزم در يمولو
  :ديگو يم كند يم طلب

  عدم؟ ييجو يم چه يهست همه يا      كردنم؟ يخواه چه ايدر همه يا
  ؟يكش باده منت خود چرا تو    يخوش هر كانِ و خوب و يخوش تو
  انتفاع؟ و نشاط آن ز ييجو تو تا      سماع اي و جماع اي باشد چه يم

  سبوس يحلوا ز تو ييجو ذوق      فسوس يكتبها از ييجو علم
  غرض تو و اند هيسا و فرع جمله    عرض را او چرخ و انسان است جوهر
  خواه؟ جام شد يك خمره از يا زهره      خواه؟ وام شد يك ذره از آفتاب
  فيح نتيا عقده حبس يآفتاب      فيك محبوس شده يفيك  يب جان

  عاملها ارتباط و يوستگيپ
 ميكن يم بحث نامبرده يعاملها دخالت زانيم و ارزش ٔدرباره ما نكهيا نيع در كه نماند ناگفته نكته نيا
 مجزا را يا دسته هر بتوان كه ستين نيچن يعني م؛يكن غفلت دينبا گريكدي با آنها ارتباط و يوستگيپ از
   از كي هر. كرد نيتأم گريد يا دسته از

 ٧٠



كتابخانة سايت نسيم مطهر  
www.nasimemotahar.com
.لطفاً نواقص احتمالي و خطاهاي تايپي را اطالع دهيد

 هم، به نسبت همه. دارند گريكدي به نسبت كامل يوستگيپ يخارج و يبدن و يروح ٔگانه سه يها جنبه
 دسته هر نبود و است، مؤثر گريدٔ دسته شدن فراهم در يا دسته هر وجود يعني معلول؛ هم و علتند هم
 آن در بحث مجال اكنون كه دارد يمفصل حساب خود نيا. بخشد يم اثر گريد ٔدسته امدنين دست به در
  .ستين

  ثابت؟ اي است ريمتغ سعادت ايآ
 از سعادت گفت ميخواه و گفته چنانچه رايز ستين گفتگو يجا ريتغ و ثبات ٔجنبه از سعادت خود در
 يروح و يبدن استعدادات و قوا شدن بارور و شدن شكفته از و دارد قوه در كه يكماالت به انسان دنيرس
 خواهد گفته و شد خواهد حيتشر »لذت« تيماه يبوعل طرف از اشارات كتاب متن در. شود يم دايپ او

 نچو و »دارد استعداد در كه يكمال به قوا از يا قوه لين ينفسان انعكاس« از است عبارت لذت كه شد
 كماالت حداكثر كه يطور به كماالت ٔهمه به جانبه همه لين و جانبه همه لذت از است عبارت سعادت

 اي شود يم متفاوت زمان طول در جهت نيا ايآ ديد ديبا پس گردد، فاياست يعيطب و يفطر حظوظ و
  است؟ كنواختي و ثابت
 ستين نيچن. ندارند يتفاوت روزام يبشرها اي گذشته قرون يبشرها جهت نيا در كه ستين ديترد يجا
 با اند برده يم خود كماالت به لين از كه يلذت تيفيك و اند داشته استعداد در آنها كه يكماالت نوع كه

  .باشد متفاوت كند يم احساس امروز كه آنچه با و دارد استعداد در بشر امروز كه آنچه
 سعادت عوامل به را گفتگو ديبا ميكن حثب »سعادت« ٔمسأله در ريتغ و ثبات ٔجنبه از ميبخواه اگر

 تكامل سبب و سعادت عامل يزمان در زهايچ يبرخ گفت توان يم كه است سعادت عوامل در. ميبكشان
 و شقاوت سبب است، سهل ستند،ين تكامل موجب و سعادت عامل گريد زمان در همانا و گردند يم بشر

  .باشند يم تأخّر و انحطاط موجب
 بود؛ سعادت طيشرا از گذشته در اصطبل و عيوس منزل داشتن و مهتر و نوكر و قاطر و اسب داشتن مثالً
 ست،ين يازين آنها از كيچيه به شده عوض ياجتماع اوضاع و كرده رييتغ مسافرت وسائل كه امروز اما

 يجا يزندگ وسائل لحاظ از اجتماع بودن مجهز گرفته، را قاطر و اسب يجا هيكرا اي يشخص لياتومب
   گرفته را كلفت و كرنو
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 زمان و ميقد يزندگ يركن طيشرا از يكي كه پول يحت. را عيوس يمنزلها يجا يعموم عيوس يپاركها و
 ياجتماع و ياشتراك يستمهايس به يفرد يزندگ يستمهايس رييتغ اثر در است ممكن است حاضر
 و بهداشت و پوشاك و خوراك يبرا بشر را پول. بدهد دست از فرد كي يزندگ در را خود تياهم

 كار يعموم يكارگاهها در مردم كه گرفت خود به يشكل يزندگ ميرژ اگر خواهد، يم رهيغ و فرهنگ
 و فرهنگ و برسد لباسشان قيطر نيهم به و بخورند غذا يعموم ٔبودجه از يعموم يسالنها در و كنند

 ريسا و بهداشت و فرهنگ و برسد لباسشان قيطر نيهم به و بخورند غذا يعموم ٔبودجه و بهداشت
 و داشت نخواهد يشخص ٔجنبه از پول به يازين گريد گردد نيتأم اجتماع طرف از لوازمشان و ليوسا

 از يكي رهيعش و ليفام گذشته در. داد خواهد دست از فرد سعادت نيتأم لحاظ از را خود تياهم ثروت
 رايز است شده حذف باًيتقر سعادت ملعوا ستيل از عامل نيا امروز اما شد، يم شمرده سعادت موجبات

 ٔشهير هم و همخون افراد به ازمندين خود شرف و ناموس و مال و جان از دفاع در كس هر گذشته در
 يا لهيقب و يا رهيعش يزندگ شكل هايزندگ و كردند يم تيحما گريكدي از ليفام افراد رو نيا از بود، خود

 ارزش يا لهيقب يهايزندگ و است كرده نيتأم نظر نيا از را ربش اجياحت تمدن و قانون امروز اما. داشت
  .است داده دست از را خود

  مذهب و نيد
 عامل گذشته در مذهب و نيد كه است شده گفته است، شده گفته مطلب نيهم مذهب و نيد مورد در

 و قانون و صنعت و علم كه امروز اما است، بوده بشر يبدبخت و شقاوت با مبارزه و سعادت يبرا يمهم
 و فرهنگ رشد مانع چون اناًياح بلكه ست،ين مذهب و نيد به يازين افتهي توسعه و كرده رشد فرهنگ

  .شود شمرده يبدبخت و انحطاط و تأخّر عوامل از ديبا حاضر زمان در گردد يم تمدن بسط
 گريد زمان در و باشد سعادت عامل يزمان در يزيچ است ممكن و ثابت، نه رنديمتغ سعادت عوامل پس
  .عكس به اي و شقاوت عامل

  عوامل رييتغ و ثبات
   يكل طور به نه و رنديمتغ سعادت عوامل ٔهمه يكل طور به نه كه است نيا قتيحق
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 سعادت عامل شهيهم ييبايز و بدن سالمت و ياخالق عدالت و هنر و علم مثالً. ريتغيال و ثابت همه
 در و سعادتند ابزار يزمان در كه هستند هم امور از يبعض فطر آن از و بود خواهند و هستند و اند بوده
 يبعض و رنديمتغ عاملها يبعض كه است چگونه كه آورد دست به را مطلب راز ديبا اما. ستندين گريد زمان
  داد؟ دست به نهيزم نيا در ياسيمق توان يم ايآ و ست؟يچ مطلب سرّ ثابت؟

  عاملها عامل و عاملها فرق
 يبعض يعني اند؛ عامل عامل يبعض و اند ميمستق عامل عاملها يبعض كه است نظر نيا از هست كه يفرق

 ليدل به عاملها گونه نيا كه – سالمت مثل شرّند، و رنج ٔكننده دور و ريخ و لذت مبدأ ماًيمستق عاملها
 املهاع يبرخ يول – اند كنواختي و ثابت است جور كي زمانها ٔهمه در بشر ياصل فطرت و عتيطب نكهيا

 شرّ ٔكننده دور و لذت و ريخ مبدأ ماًيمستق ثروت. ثروت مثل اند، عامل عامل بلكه ستندين ميمستق عامل
 دست خود مقاصد به توان يم پول با. عوامل ريسا ليتحص و كسب يبرا است يا لهيوس بلكه ستين رنج و
 با كرد، نيتأم فرهنگ و هداشتب توان يم پول با. كرد هيته خوب پوشاك و خوراك توان يم پول با افت،ي

  .طور نيهم و رفت گردش به و كرد مسافرت توان يم پول
 ميرژ رييتغ با يعني ياجتماع قرارداد نيا خوردن هم به با دارد يقرارداد ٔجنبه چون پول بودن لهيوس

  .رود يم نيب از ياجتماع
 كه بود جهت آن از دندش يم شمرده سعادت ٔلهيوس يروز كه مهتر و نوكر و قاطر و اسب نيهمچن

 يهايازمندين نيا يبرا بهترٔ لهيوس كه يوقت. بودند هياول وسائل نيتأم و ياول يهايازمندين رفع ٔلهيوس
  .رنديگ يم سعادتند دوم درجه وسائل كه را وسائل نيا يجا قهراً شد دايپ هياول وسائل و هياول
 به بشر يبرا يفطر و يعيطب حاجت كي و بشرند فطرت و عتيطب ازين مورد ماًيمستق كه يامور اما

  .باشند يم كنواختي و ثابت زمانها ٔهمه در روند يم شمار
 ٔشهير يمذهب مانيا كه مينيبب ديبا اوالً ميكن دنبال مذهب و نيد مورد در را خود بحث ميبخواه اگر
 و صنعت و علم اآي ندارد يفطر ٔشهير نكهيا فرض به اًيثان و نه؟ اي دارد بشر روح در يفطر و يعيطب

   نه؟ اي كند پر را نيد يجا است توانسته قانون و تمدن
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 مطلب نيا يليتفص بحث وارد ميتوان ينم نجايا در. يمنف دوم سؤال جواب و است مثبت اول سؤال جواب
  .ميبشو

  ؟ينسب اي است مطلق سعادت ايآ
 و طيمح به نسبت و اشخاص و افراد به نسبت سعادت كه است نيا است مطلق سعادت نكهيا يمعن
 همه در و است سعادت همه يبرا است سعادت كه يزيچ آن كند، ينم فرق و است كساني ملل و اقوام
 و فرد كي يبرا زيچ كي است ممكن كه است نيا است ينسب سعادت نكهيا يمعن و است؛ سعادت جا
 و يبدبخت نيع بلكه نباشد سعادت گريد طيمح در و گريد فرد يبرا و باشد سعادت خاص طيمح كي در

  .باشد بوده شقاوت
 بحث را مسأله نيا و ميديسنج زمان و خيتار لحاظ از را سعادت تفاوت عدم و تفاوت شيپ فصل در

 از و افراد لحاظ از را سعادت تفاوت عدم و تفاوت فصل نيا در ثابت؟ اي است ريمتغ سعادت ايآ كه ميكرد
 به نسبت اي است كساني جا همه در و كس همه يبرا ايآ مينيبب و ميبسنج ديبا مكانها و طهايمح لحاظ
  گردد؟ يم متفاوت طيمح طيشرا به نسبت و افراد

  :ليدل دو به بداند ينسب را سعادت و كند انتخاب را دوم نظر يكس است ممكن
 افراد سعادت آنكه حال و كند يم دايپ آنها به كامل يبستگ نفر كي سعادت كه زهاستيچ اريبس. الف
 به يشخص مثالً. دارد يبستگ آنها مقابل ٔنقطه به اناًياح بلكه ندارد، آنها به يبستگ گونه چيه گريد

 دايپ كامل يبستگ شخص نيا سعادت رد؛يگ يم او از را آرام و قرار عشق آن و ورزد يم عشق يمعشوق
 و دارد يرگيد معشوق نكهيا اي ندارد يمعشوق گريد شخص كه يصورت در معشوق؛ نيا وصال به كند يم

 به دارد يبستگ سعادتش كس هر. فرزند است نيهمچن. دارد يبستگ خودش معشوق وصال به سعادتش
 است سعادت خودش يبرا فقط يكس هر فرزند. يگريد فرزند نه خودش فرزند يخوب و سالمت و اتيح
  .گرانيد يبرا نه
 كي در المثل يف كه نفر دو. است يگريد شقاوت و يبدبخت نيع نفر كي سعادت يخاص موارد در

 روزيپ كه نفر دو نيا از كدام هر دهند يم مسابقه هم با و كنند يم شركت يالملل نيب يقهرمان ٔمسابقه
   بخورد شكست آنكه و داند يم سعادتمند را خود بشود
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 يبدبخت نيع اوست سعادت كه قهرمان دو از كي هر ٔغلبه نيبنابرا. داند يم سعادت  يب و بدبخت را خود
  .است يگريد شكست و
 و لذت و يخوشحال سبب زيچ كي است ممكن. است متفاوت افراد يهدفها و آرزوها و ها   خواسته. ب

 كي المثل يف. نگردد او يخوشحال سبب بدهد دست يگريد يبرا اگر زيچ همان و بشود نفر كي سرور
 مشكل كند يم كوشش هرچه و است يخيتار ٔمسأله كي يجستجو و بحث مقام در كه دانشمند نفر

 ابدي يم يزيچ آنجا در و معتبر و يميقد ٔنسخه كي به كند يم برخورد ناگهان كند، حل تواند ينم را خود
 و سرور ايدن كي مشكل نيا حل و مقصود نيا به افتني دست از شخص نيا. كند يم حل را او مشكل كه

 حل يآرزو كه يكس يبرا مطلب نيا و نسخه نيا به افتني دست كه يصورت در كند، يم دايپ بهجت
  .ندارد بر در را يسعادت و بهجت و لذت گونه چيه ندارد را مفروض مشكل

  .است ينسب سعادت ليدل دو نيا به پس
  .شمرد يكاف سعادت بودن ينسب يبرا توان ينم را فوق ليدل دو از كيچيه كه است نيا قتيحق
 سبب كه يعتيطب و قتيحق كه است نيا »تاس مطلق سعادت« يمعن نكهيا جهت به اول، ليدل اما

 سبب كه قتيحق آن از يفرد همان نكهيا نه است افراد ٔهمه سعادت سبب است فرد كي سعادت
 با سالمت مييگو يم اگر مثالً. بشود افراد ٔهمه سعادت سبب ديبا حتماً است انسان فرد كي سعادت

 فرد كي حكمت و مانيا و المتس خصوص كه است نيا مقصود است سعادت سبب حكمت اي مانيا
 هذايعل. باشد زين گريد فرد سعادت سبب ديبا حتماً فرد نيا سالمت نكهيا نه اوست خود سعادت سبب
 غلبه كه است كس همان سعادت سبب يعني است سعادت سبب يروزيپ و غلبه شود يم گفته اگر
 فرزند شود يم گفته اگر نيهمچن. است يگريد يبدبخت سبب غلبه نيهم چند هر است شده او بينص

 نكهيا يمعن پس. است كس همان سعادت موجب يكس هر يبرا داشتن فرزند يعني است سعادت سبب
 انسان بينص اگر زيچ نيا يكل عتيطب كه است نيا است بشر سعادت سبب زيچ فالن شود يم گفته
  .گردد يگريد بيصن چند هر است سعادت سبب يكل عتيطب نكهيا نه كند، يم سعادتمند را او بشود

 آن – ميبدان ها   خواسته افتني انجام و آرزوها به لين نيع را سعادت ما اگر نكهيا جهت به دوم، ليدل اما و
   نيا – باشد يا نهيزم هر در ها   خواسته آن و باشد چه هر آرزوها
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 سعادت ريمس از است كنمم ها   خواسته و آرزو ست،ين نطوريا كه ميكرد ثابت قبالً ما اما است، تمام ليدل
 و نباشد خود يآرزوها و ها خواسته ميتسل انسان كه است نيا سعادت به لين طيشرا از. گردد منحرف

 آرزو را يزيچ و ستين سعادت كه كند يم آرزو را يزيچ يگاه بداند و كند كنترل و ضبط را آنها
 را يبعض امور يبعض به افتني دست كه جهت نيا صرفاً پس. هست سعادت كه يحال در كند ينم

 بودن ينسب بر ليدل كند يم نيغمگ را يبعض اناًياح و تفاوتند  يب آنها به نسبت يبعض و كند يم شادمان
 يياستعدادها افتني تيفعل و كماالت به لين ست،ين آرزوها و ها خواسته به لين سعادت ست،ين سعادت

  .دارد خود عتيطب در كس هر كه است
 ياستعدادها ايآ كه داد قرار دقت و بحث مورد ديبا را مطلب نيا سعادت بودن ينسب اي مطلق يبرا پس
 متفاوت اي است كساني طهايمح ٔهمه و افراد ٔهمه در دارند بالقوه افراد ٔهمه كه يكماالت و افراد يعيطب

 و ستا مطلق جهات يبعض در سعادت كه ميرس يم جهينت نيا به ميريبگ نظر در را جهت نيا اگر است؟
  .ينسب جهات يبعض در

 استعدادات و غرائز و قوا يدارا و دارند ينوع اشتراك و دارند واحد تينوع كه نظر آن از انسان افراد
 و كم و دارند استعدادات در ييتفاوتها كه جهت آن از و دارند يكساني سعادت هستند، يمشابه

  .دارند يمتفاوت يسعادتها دارند نظر نيا از ييادهايز
 در يگوناگون استعدادات نكهيا به دارد اجياحت يانسان اجتماع. است شده دهيآفر ياجتماع عتاًيطب نانسا
 شكل به افراد در است، يمافوق و قاهر قتيحق ريتسخ در كه عتيطب رو نيا از. وندديبپ ظهور به آن

 و ذوق يا دسته هر. ندگرد يم متفاوت طبعاً ها   رغبت و ليم و استعدادها و ذوقها كند، يم ظهور يمتفاوت
 تكامل و شرفتيپ يبرا كه يياستعدادها مجموع. كنند يم يريگ يپ و دهند يم نشان را يا رشته استعداد
. يرسالت فرد، و دارد يرسالت نوع،. است شده ميتقس افراد مجموع انيم در است الزم يانسان ٔجامعه
 انجام فرد رسالت. يانسان ياستعدادها امتم شدن شكفته راه از است نوع تكامل و شرفتيپ نوع، رسالت

 يياستعدادها و دارد كساني گرانيد با كه يياستعدادها شدن شكفته راه از است ياجتماع يعيطب ٔفهيوظ
  .است شده او بينص يعيطب ميتقس در كه

 كمشتر ياستعدادها و غرائز و قوا و حاالت و صفات و واحدند نوع افراد كه نظر آن از انسان افراد پس
   از و كند، يم سعادتمند را آنها يمشابه راتيخ و كماالت دارند
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 به ديبا و دارند قوه در ييزهايچ يا دسته هر و اهست آنه در استعداد لحاظ از ييتفاوتها كه نظر آن
 مورد در پس. سازد يم سعادتمند را آنها يخاص راتيخ و كماالت ندارند را آنها گرانيد و برسد تيفعل

  .ينسب ،ياختصاص راتيخ و كماالت مورد در و است، مطلق سعادت مشترك، راتيخ و كماالت
 استعدادها از يبرخ. يو ٔهيثانو اتيغا و عتيطب ٔهياول اتيغا انيم است فرق گفت ديبا يفلسف نظر از
 در انسان نفر كي كه يمدارج از است عبارت آنها و است عتيطب ياول و ياصل اتيغا به دنيرس يبرا

 و 16)هِيفَمالق كَدحاً ربك يٰاِل كادِح اِنَّك الْاِنْسانُ هاياَ اي (كند يم يط صعود قوس در وجود اتبمر سلسله
 عبارت يثانو يهدفها. است عتيطب يثانو يهدفها و اتيغا به انسان دنيرس يبرا استعدادها يبرخ
. كند يم بيتعق هيذات و هياول يهدفها يبرا نهيزم جاديا يبرا را آنها عتيطب كه ييهدفها از است

 سعادت عت،يطب هياول يهدفها لحاظ از بشر افراد. است ليقب نيا از همه انسان ياجتماع ياستعدادها
 آنها انيم عتيطب ٔهيثانو يهدفها لحاظ از يول است، مطلق نظر نيا از سعادت پس دارند، يكساني

  .است ينسب نظر نيا از سعادت پس كنند، يم دايپ اناًياح يمتفاوت يسعادتها و است ييتفاوتها
 اجاتياحت از يناش كنند يم دايپ مختلف يها منطقه و مختلف يطهايمح در ملتها اناًياح كه ييتفاوتها

 يثانو هدف نوع كي يعني ؛يعيطب طيمح برابر در است يانسان عتيطب العمل عكس و يعيطب مخصوص
  .شود يم دايپ عتيطب يبرا كه است

 ٔمسأله با ندارد، يبستگ آرزوها و ها خواسته بودن ينسب ٔمسأله با سعادت بودن يسبن ٔمسأله حال هر به
 خيش طرف از بحث نيا فصول، از يكي ضمن كتاب متن در. دارد يبستگ »كمال« و »ريخ« بودن ينسب
  .كرد ميخواه بحث مطلب نيا اطراف در باز آنجا در ما و شد خواهد طرح يابوعل

  راهنماست؟ به ازمندين سعادت به دنيرس يبرا انسان ايآ
 چه سعادت به دنيرس يبرا انسان مينيبب ديبا اوالً. ستين دشوار چندان مطلب نيا در بحث

   اندازه چه هايازمندين آن به دنيرس يبرا انسان خود و دارد ييهايازمندين

                                                 
 .6/ انشقاق .   16
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  كند؟ مجهز را خود تواند يم اندازه چه و است مجهز
 به پا انسان كه يجسم لذات از بود عبارت هم لذت و لذت، از بود عبارت سعادت اگر كه است يهيبد
 دنيرس يبرا انسان. نبود راهنما به يازين گردد يم آگاه آنها وجود از خود يجسمان و يعيطب رشد يپا
 و. ندارد راهنما و رهبر به يازين يجنس زشيآم و كردن غلبه و دنيخواب و خوردن ليقب از يلذات به

 نداند را آنها ٔچاره زهيغر حسب به و كند احساس جداً يا هيناح در را خود يازمندين نانسا اگر نيهمچن
 دچار انسان. ابدي قيتوف هايازمندين آن از يا پاره رفع به صنعت بسط و علم راه از جاًيتدر است ممكن

 دايپ را آنها ٔچاره جاًيتدر قرنها و سالها از پس باالخره و افتد يم آنها ٔچاره فكر به و گردد يم ييهايماريب
  .كند يم
 آن يجستجو در ييابتدا ٔزهيغر حكم به كس هر كه ستين يحس لذات ٔمسأله تنها سعادت، ٔمسأله اما
 و تالش با باالخره كه ستين هايماريب ليقب از يحس يهايازمندين از يبرخ ٔمسأله نيهمچن د؛يبرآ

 سعادت به دنيرس. ستين يازمندين دو ،يندازمين كي ٔمسأله كند؛ دايپ چاره يسو به يراه كوشش
 طرح به ازمندين سعادت به دنيرس. ستين يازمندين دو ،يازمندين و عيوس ٔبرنامه كي طرح به ازمندين
 و يماد خواه – دارد استعداد در كه يكماالت يسو به را انسان كه است يا جانبه همه و عيوس ٔبرنامه كي

 با – نكند احساس اي كند احساس را خود يازمندين و بشناسد را آنها خودش نكهيا خواه. يمعنو خواه
  .كند يرهبر و تيهدا برسد، انسان به درد و رنج حداقل و لذت و يخوش حداكثر نكهيا گرفتن نظر در
 و طرح. كند ميتنظ گرانيد يبرا اي خود يبرا يا برنامه نيچن ستين قادر يفرد چيه كه است يهيبد

 بشود، شناخته دارد كه يمكتوم ياستعدادها تمام با انسان كه است نيا بر رعف سعادت ٔبرنامه ميتنظ
 سعادت. شود يم دايپ ها قوه افتني تيفعل و ظهور و بروز و استعدادها شدن شكفته از سعادت رايز

 قوه از ،يو وجودِ يعال ياستعدادها باالخص ،يانسان ياستعدادها تمام كه شود يم حاصل يوقت يقيحق
 يا برنامه نيچن ميتنظ و طرح تا شود شناخته ديبا شياستعدادهأ همه با انسان پس. برسد تيفعل به

  .گردد سريم و ممكن
 ٔهمه با و شده صنعت و علم در بشر بينص كه يميعظ يشرفتهايپ ٔهمه با نكهيا به توجه با گريد طرف از

 عنوان هنوز انسان فتهگر صورت جانداران و نباتات و جمادات يايدن در كه يآور شگفت اتيكشف
 طرح تواند يم كه شود يمدع نتوانسته بشر علم هنوز كه كرد قبول ديبا پس دارد، »ناشناخته موجود«

  . كند ميتنظ را بشر سعادت
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 را يازمندين نيچن زين بشر نوع بلكه راهنماست به ازمندين سعادت به دنيرس در فرد كي تنها نه پس
  .دارد
 انسان يسرگشتگ اش جهينت كه يبزرگ يازمندين نيچن كه كرد قبول توان يم ايآ گريد طرف از يول

 بروز را خود يشاهكارها همواره اجياحت ٔنهيزم در كه خلقت منظم و ميعظ دستگاه و باشد كار در است
 را او – يوح افق يعني – يانسان ريتدب مافوق افق از و باشد گرفته دهيناد را يازمندين نيا دهد، يم

  نكند؟ روشن يبيغ اشراق انوار به را آماده و پاك يافراد ريضم لوح و نكند تيداه و يرهبر
  :ديگو يم النجاة كتاب آخر در نايس يابوعل خيش

 يعل الشعر انبات يال الحاجة من اشد وجوده تحصلي و الناس نوع يبقي ان يف االنسان هذا يال والحاجة
 يف هايف الضرورة يالت المنافع من ياخبر اءياش و نيالقدس من االخص ريتقع و نيالحاج يعل و االشقار
  .البقاء يف تنفع انها لها ما اكثر بل البقاء
 اجياحت از شتريب يبس انسان نوع يبقا در) رديبگ را ياله يوح بتواند كه يانسان (يانسان نيچن به اجياحت
 ليقب نيا از يائياش و ،يگود قدم، كف در و ابرو چشم، يباال بر و مژگان چشم، يپلكها يرو بر نكهيا به
  ...شود دايپ ندارد، انسان يبقا در يضرورت كه گريد يها نهيزم در
 يوح قيطر از كه است يطرح دهد، قرار خود سعادت ٔبرنامه را آن بشر دارد تيصالح كه يطرح گانهي
 بحث. است ماسال مقدس نيد آن كامل صورت و است شده انيب بشر يبرا جاًيتدر عظام اءيانب ٔلهيوس به
  .است خارج درس نيا ٔفهيوظ از طرح نيا اتيجزئ در
 اند كرده اءيانب سعادت طرح ميتسل را خود كه ريضم ساده و اطالع كم يافراد كه شود يم دهيد اريبس

 را آن صدم كي كه باشند يم مند بهره سعادت از اندازه آن باشند برده يپ آن يايمزا به كامالً آنكه بدون
 را كران  يب ابانيب نيا خواهد يم خود دانش فروغ كم شمع با و است دانش يمدع كه رگيد نفر كي
  .ستين دارا دود، يم سو آن به سو نيا از سرگشته و ديمايبپ

  .ميپرداز يم نمط نيا متن حيتوض و شرح به اكنون مقدمات نيا از پس

 ٧٩



كتابخانة سايت نسيم مطهر  
www.nasimemotahar.com
.لطفاً نواقص احتمالي و خطاهاي تايپي را اطالع دهيد

 ٨٠



كتابخانة سايت نسيم مطهر  
www.nasimemotahar.com
.لطفاً نواقص احتمالي و خطاهاي تايپي را اطالع دهيد

  والسعادة البهجة يف: الثامن النمط
  

 لذات ماعداها أن و ةيالحس يه ةيالمستعل ةيالقو اللذات أن ةيالعام االوهام يال قسب قد انه«: هيتنب و وهم
  .ةيقيحق ريغ االتيخ كلها و فةيضع
 هو ليالب هذا من تصفونه ما ألذّ سيأل :له قاليف ما زييتم له من جملتهم من نبهي أن مكني قد و

 أمر يف ولو ما غلبة من المتمكن أن تعلمون أنتم و هايمجر يتجر امور و المطعومات و المنكوحات
 الغلبة لذة من عتاضهي لما رفضهيف منكوح و مطعوم له عرضي قد هما نحو و النرد و كالشطرنج سيخس

  .ةيالوهم
 ديال نفضيف حشمه صحبة يف جسمه صحة مع اسةيالر و العفة لطالب مكنوح و مطعوم عرضي قد و

 اذا و. المطعوم و المنكوح من هناك محالة ال ألذّ و آثر الحشمة مراعاة فتكون. للحشمة مراعاة منهما
 و هيف متنافس يوانيح يبمشته االلتذاذ يعل آثروه موضعه بونيصي بانعام االلتذاذ الناس من للكرام عرض
  .به اإلنعام يال نيمسرع أنفسهم يعل رهميغ هيف آثروا

 الموت هول ستحقري و ماءالوجه يعل المحافظة عند العطش و الجوع ستصغريل النفس ريكب فانّ كذلك و
 أن بان فقد اًيممتط عددهم يعل الواحد اقتحم ربما و نيالمبارز و االفران مناجزة عند العطب مفاجاة و

  .ةيالحس اللذات يعل ةيمستعل الباطنة اللذات
  .واناتيالح من العجم يف و بل فقط العاقل يف ذلك سيل و

  .هيال حمله ربما و صاحبه يعل مسكهي ثم الجوع يعل قنصي ما ديالص كالب من فانّ
   مخاطرتها من أعظم هيعل ةيمحام خاطرت ربما و نفسها يعل ولدته ما تؤثر واناتيالح من والمرضعة
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 قولك فها – ةيعقل تكن لم ان و – الظاهرة من أعظم الباطنة اللذات كانت فاذا. نفسها تهايحما ذات يف
  ة؟يالعقل يف

 همان به منحصر غالب و يقو لذات كه است آمده شيپ اليخ نيا امانهعو يها واهمه از يبعض يبرا
 در اگر يول. باشند ينم يواقع لذات بلكه و هستند فيضع يلذات آنها يماسوا و باشند يم يحس لذات

 نيتر يقو كه است نيا نه ايآ: كه شود آگاهانه است ممكن شود دايپ يزيتم صاحب اشخاص نيا انيم
 كه ديدان يم شما و باشند يم) مسكنها و هايدنيپوش (نهايا رينظ و هايخوردن و يجنس لذات ،يحس لذات
 امور از ،ينردباز و يباز شطرنج مانند يپست كار كي در ولو ف،يحر بر يروزيپ كي خاطر به يآدم يگاه

  .كند يم ترك را آنها هست يوهم ٔغلبه نيا در كه يلذت خاطر به و پوشد يم چشم يجنس و يخوردن
 است مند عالقه استير و عفت به كه شود يم داشته عرضه يشخص بر يجنس اي يخوردن امر نينهمچ و
 دست آنها از نشود دار لكه انياطراف نيب در شكوهش و عزت نكهيا يبرا تن و نفس سالمت نيع در او و
  .كشد يم
 است مند هعالق استير و عفت به كه شود يم داشته عرضه يشخص بر يجنس اي يخوردن امر نيهمچن و
 دست آنها از نشود دار لكه انياطراف نيب در شكوهش و عزت نكهيا يبرا تن و نفس سالمت نيع در او و
  .كشد يم

 و لذات بر را دنيرسان راحت و دنيپوشان و دنيخوران و بخشش لذت النفس ميكر مردمان نيهمچن
 مقدم) آسودن و دنيپوش و دنخور ليقب از (شكنند يم دست و سر آنها يبرا گرانيد كه يوانيح شهوات

  .اندازند يم شيپ شتنيخو بر را گرانيد و دارند يم
 و يگرسنگ اي بدهد دست از را خود كرامت و آبرو كه بشود دائر امر كه آنجا نفس بزرگ آدم نيهمچن و

 با مبارزات در كه آنجا و ديآ يم كوچك نظرش در آبرو بر محافظت يبرا يگرسنگ تحمل بكشد يتشنگ
 حمله يريكث گروه بر تنه كي يگاه و شمرد يم كوچك را يناگهان هالكت و مرگ گردد يم روبرو فيحر
 خواهد يو از مردن از پس ولو كه يبخش لذت شيستا خاطر به اندازد يم خطر به را خود جان و برد ي

 پس. برد خواهد لذت او و ديرس خواهد او به شيستا نيا مردن از بعد كه كند يم فرض نيچن و شد،
 لذات خاطر به يحس لذات از كه جهت نيا. چربد يم يحس لذات بر يباطن لذات كه شود يم معلوم
 مثالً. باشند نيچن است ممكن زين زبان  يب واناتيح ندارد، انسان به اختصاص بشود نظر صرف يباطن
 تا ستديا يم او سر يباال بلكه خورد ينم و رديگ يم را شكار است گرسنه كه يحال در يشكار سگ

 فرزندان ردهيش واناتيح زين و. كند يم حمل خود صاحب طرف به را ديص آن گاه و برسد، صاحبش
 يبرا كه اندازند يم خطر به را خود آنچنان فرزند تيحما يبرا و دارند يم مقدم خود بر را شيخو
  .كنند ينم چنان خود از تيحما
 لذات از ياول قيطر به يعقل لذات پس باشند تر يقو يحس يظاهر لذات از يوهم يباطن لذات كه يوقت
  .باشند يم تر يقو يحس
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 از يحس ريغ لذت كي خاطر به يآدم كه است شده داده نشان انسان يزندگ در يموارد نجايا در: شرح
  :از است عبارت موارد آن. است دهيپوش چشم يحس لذت
  .مسابقات و هايباز در يروزيپ خاطر به يجنس امور و يخوردن ترك .١

ت   .استير و عفت خاطر به مزبور امور رك.٢
 مواد و اءياش از ماًيمستق شخص خد كه يحس لذت بر گرانيد به رساندن لذت داشتن مقدم .٣

 .ببرد است ممكن يخارج
 فرار يبرا مرگ تحمل نيهمچن و نفس، كرامت و آبرو حفظ خاطر به يتشنگ و.٤ يگرسنگ تحمل 

 .شكست از
 يحس لذت بر را يحس ريغ لذت زين آنها كه است شده داده نشان گريد واناتيح يزندگ از مورد دو

  .دارند يم مقدم
 بودن تر كامل و بودن دتريشد بر ليدل يحس ريغ لذات نيا داشتن مقدم است شده گرفته جهينت و

  .آنهاست
 يعقل لذات مقدمند يحس لذات بر كه نامبرده لذات نكهيا با كه است شده گرفته جهينت نيچن بعد و
  .ترند كامل و دتريشد ياول قيطر به يعقل لذات پس باشند، يم يباطن صرفاً كهبل ستندين

  :است الزم مطلب چند دانستن فصل نيا دنيفهم يبرا
 و است شده گفته متن در كه كند يم عمل طور همان يآدم نامبرده موارد در نكهيا به اعتراف .١

 يپ موارد نيا به خود يندگز اتيتجرب در كس هر ندارد، حيتوض به اجياحت مطلب نيا البته
  .است برده

 لذت بودن تر كامل و بودن تر يقو ليدل گريد يلذت بر يلذت داشتن مقدم كه مطلب نيا قبول .٢
 ميباش داشته اعتراف كه قدر نيهم رايز. است قبول قابل زين مطلب نيا. است دوم لذت بر اول
 كه ميكن قيتصد ديبا الضرورهب است الم و لذت تابع صددرصد خود ياراد حركات در انسان كه
 در. كند يم انتخاب را تر يقو لذت رد،يبگ قرار لذت دو انيم در يمتساو طيشرا در انسان اگر

 دائر امر اگر ،يجنس لذت اي يخوردن لذت مثالً باشند، يم نوع كي از كه يلذات در مينيب يم عمل
   يمساو طيشرا در كه بشود
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 است ذتريلذ يگريد از يكي كه كند انتخاب را يجنس امر دو از يكي اي و يخوردن دو از يكي يآدم
 .است طور نيهم باشند ينم نوع كي از كه هم يلذات در مسلماً. كند يم انتخاب را ذتريلذ البته
 لذت انيم نكهيا اما و باشند، يم يحس ريغ و يباطن نامبرده، لذات كه مطلب نيا.٣ به قيتصد 

 لذت نيب است مصطلح ديجد يشناس روان در كه رگيد ريتعب به اي و يحس ريغ و يحس
 .داد ميخواه حيتوض بعداً و دارد حيتوض به اجياحت هست، يفرق چه يروح و يجسم

 قيطر به يعقل لذات پس ترند يقو يحس لذات از نامبرده يباطن لذات اگر كه هست يليدل.٤ چه 
 يباطن لذات ريسا با است يباطن لذت كي خود كه يعقل لذت نيب اساساً و هستند؟ تر يقو ياول
 ست؟يچ يعقل لذت يمثالها و هست يفرق چه

  :ميدار حيتوض دو به اجياحت نجايا در ما پس
 ذكر ميقد يحكما زبان از را حيتوض نيا نكهيا از قبل. است سوم مطلب به مربوط كه اول حيتوض اما
 قسم دو به را آالم و لذات ديجد شناسان روان. ميكن يم ذكر ديجد شناسان روان زبان از يمطلب ميكن

 اي يحس اي (يجسم لذات نيب فرق سه كه اند گفته نيچن. يروح لذات و يجسم لذات: اند كرده منقسم
  :هست) يمعنو اي يحس ريغ اي (يروح لذات با) يظاهر
 نيمع عضو كي يعني دارد تعلق نيمع عضو به – يجسم آالم و لذات يعني – اول ٔدسته نكهيا .١

 كي به مربوط كدام هر المسه شامه، ذائقه، سامعه، اي باصره لذات مثالً. گردد يم ممتألّ اي متلذّذ
 شود يم دايپ مخصوص محل همان در لذت نيا برد يم لذت ذائقه كه يهنگام. است نيمع عضو

 اما. است روشن مطلب نيا هم آالم در و است، عضو همان به مخصوص هم عضو هر آالم و
 از قهرمان كه يلذت مثالً. ندارند نيمع عضو به تعلق – يروح آالم و لذات يعني – دوم ٔدسته

 مانند ليقب نيا از يآالم اي برد يم فرزند وجود از پدر اي يعلم كشف از دانشمند اي يروزيپ
 موت در پدر اي مجهولش كشف يبرا لهيوس عدم از دانشمند و شكست از قهرمان كه يا يناراحت

  .ستندين يعضو آالم چشم درد و دندان درد نندما نهايا كند يم دايپ فرزندش
 در يو بدن در يكيتحر كه باشند يم انسان وجود از خارج يعامل به وابسته اول ٔدسته نكهيا .٢

 حاصل لذت آن باشد نداشته وجود يخارج محرك آن اگر و كند، جاديا اعضا از يعضو محل
   ءِيش كي تا د،يآ يم ديپد ذائقه يبرا كه يلذت مثالً. گردد ينم
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 قوا ريسا است نيهمچن و ستين سريم بگذارد اثر ذائقه در كه باشد نداشته وجود يخارج يدنيچش
 به وابسته دوم ٔدسته لذات يول. است طور نيهم ناًيع هم اول دستهق آالم و ؛)رهيغ و سامعه باصره،(

 كي با انقهرم كي كه يلذت. ستين كند جاديا يو در يكيتحر كه انسان وجود از خارج يمحرك
 اي و يعلم كشف] تصور [از اي و تيمحبوب و يروزيپ تصور ٔهيناح از صرفاً برد يم پدر كي اي دانشمند

 .است فرزند داشتن تصورِ از
 و خود، بيرق با قهرمان كه يتماس مثالً دارد؛ تماس خارج با حال آن در انسان كه دياين شيپ گمان نيا

 است يهيبد رايز است؛ لذت ٔآورنده وجود به و محرك دارد فرزند با پدر و شگاه،يآزما و كتاب با دانشمند
 اكنون كه است يلذت نوع از ريغ باشد يلذت موجب فرزند اگر و است يبصر اي يلمس تماسها نيا كه

 نظر از حال نيع در و باشد مولم يبصر اي يلمس نظر از تماسها نيا است ممكن گاه و است سخن مورد
  .اشدب بوده بخش لذت گريد

 زين يجسمان لذات يحت«: ديگو يم دارد، يا هينظر نيصدرالمتأهل نكهيا آن و هست گريد مطلب البته
 يخارج محرك بدون را لذت نيا نيع گردد يقو نفس اگر. ندارند يخارج محركات بر يقطع توقف

  .است رجخا فعالً ما بحث افق از يول است حيصح چند هر كه است يمطلب نيا. »كند جاديا تواند يم
 – دارو كه است نيا ستندين يخارج محركات به وابسته و يعضو دوم، ٔدسته آالم و لذات نكهيا ديمؤ
 لذت مثالً اش ذائقه كه كرد دايپ يحالت اگر يآدم. ندارد ريتأث آنها در طبابت و – يماد يدارو يعني

 دايپ شياعضا در يالم اگر اي و كند يم مراجعه بيطب به) كند ينم ادراك نكهيا ليدل به البته (برد ينم
  .است خارج دوا و بيطب دسترس از كه يروح آالم و لذات برخالف طور، نيهم شود
 طور به است ممكن كه دوم ٔدسته آالم و لذات برخالف هستند دوام كم اول ٔدسته آالم و لذات .٣

  :اند گفته لهذا و باشند موجود دائم
  17اللسان جرح ام لتامي ال و   اميالت لها السنان جراحات

  18»ٰيتَبق ال لَذَّةٍ و ٰٰيفْني مٍيلِنَع و يلِعل ما«: ديفرما يم السالم هيعل يعل

                                                 
 .]رديپذ يام نميزه است اما جراحات زبان التيجراحات سرن. [ 17
 .222 ٔنهج البالغه، خطبه.  18
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 آن از ،)يباطن (يحس ريغ و يحس: است قسم دو بر لذات اند گفته ميقد يحكما نكهيا :مييگو يم اكنون
 ،يباطن يادراك يقوا و يظاهر يحس يادراك يقوا: اند دانسته قسم دو بر را ادراك نوع كه است جهت

 كه ليدل همان به پس است، ادراك از ينوع لذت آمد خواهد زين بعداً و شد اشاره هم سابقاً چنانچه رايز
 به رايز گشت معلوم زين دوم حيتوض جا نيهم از و است؛ قسم دو بر زين لذت است قسم دو بر ادراك
 زين يباطن لذات ،يعقل ريغ و يعقل: است سمق دو بر يباطن ادراكات كه اند گفته حكما كه يليدل همان

  .يعقل ريغ و يعقل: است قسم دو بر
  است؟ تر يقو يعل ريغ يباطن لذات از يعقل يباطن لذات ليدل چه به نكهيا آن و مانده يباق مطلب كي

 ريغ از يعقل لذات است تر يقو يحس لذات از يعقل ريغ يباطن لذات كه مالك همان به: است نيا جواب
 شده ثابت خود محل در و است ادراك شدت و قوت تابع الم و لذت شدت و قوت رايز است تر يقو يعقل

  .است تر يقو يرعقليغ ادراكات از يعقل ادراكات كه است
 ٔمرحله به ديبا ذهن يعني: شود يم دايپ كامل مجردات تصور از كه يلذات از است عبارت يعقل لذات
 ليقب نيا از است »يكل« ادراك چون يعلم اداركات. گردد نائل لذت آن به تا برسد كامل تجرد و تعقل
 و اديع كه يلذت نيهمچن و است يعقل لذت برند يم يكل نيقوان ادراك از علما كه يلذت نيبنابرا. است
  :است يعقل لذات نوع از برند يم حضور و خلوت از عرفا
  است افروز جهان روز خدا مردان شب

  ستين يظلمان شب قتيحق به را روشنان        
□  
 هايف تشرب ال و هايف تأكل ال جملة يعل حصلنا لو انا: قولي من قول يال نستمع أن لنا ينبغي فال: بيتذن
  لنا؟ سعادة فأبة ننكح ال و

 و أبهج و ألذّ فوقها ما و للمالئكة يالت الحال لعل نيمسك اي: له قالي و بصري أن جبيف هذا قولي يوالذ
  بها؟ً عتدي نسبة اآلخر يال الحدهما كوني أن مكني فيك بل م،األنعا حال من أنعم
   ييجا به ميبرس ما اگر: ديگو يم كه يكس ٔگفته به ميكن گوش ما كه ستين سزاوار پس
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 يبرا يسعادت و يخوش چه پس ميباش داشته يجنس مقاربت نه و مياشاميب نه و ميبخور آنجا در نه كه
  بود؟ خواهد ما

 تر راحت و تر خوب يدرجات به دارند) كامل انسان (فرشتگان مافوق و فرشتگان كه يحال كه بده احتمال
 فرض يدرست نسبت نهايا نيب كه است ممكن چگونه بلكه ان،يچارپا حال از باشد بوده زتريآم بهجت و
  !م؟يكن

 لذات، كه شد ثابت گذشته در. شود يم استفاده گذشت آنچه از كه است يا جهينت قسمت نيا: شرح
 يعني آنها نيباالتر و يباطن لذات ست،ين است انسان و وانيح االشتراك مابه كه يحس لذلت به منحصر
 يروحان معاد و يمعنو لذات موضوع در كه يكسان به نيبنابرا. است تر يقو يدرجات به يعقل لذات

 بشر يبرا يذتل و سعادت گريد نباشد يجسمان و يحس لذت جهان آن در اگر اند گفته و اند كرده اشكال
  :گفت ديبا جواب در بود، نخواهد

 بهجتها نيتر بزرگ و لذات نيتر يعال كه ديا كرده گما شما. است ياساس  يب اشكال اريبس اشكال نيا
 گريد نباشد نهايا اگر و برند يم نهايا ريغ و يجنس امور و دنيآشام و خوردن از انيچارپا كه است همان

 نيا با برند يم كامل يانسانها و فرشتگان كه يمعنو لذات قطعاً ست،ين نيچن ر،يخ. بود نخواهد يلذت
 جمال و سعادت و لذت آنچه گفت ديبا بلكه ستين سهيمقا طرف كدورت و نقائص انواع به ختهيآم لذاتِ
  .آنهاست از يناقصٔ نمونه و است گريد جهان در آنچه از است يپرتو هست ماده و عتيطب عالم در

  كند چون ندانم يصاف شود گر    كند مجنون ودتانآل درد باده
   :ديگو يم اسفار »يافالطون مثُل« مبحث در نيصدرالمتأهل

 صورت يف الحت و ة،يالعقل ةيالروحان مراتبها عن تنزلت و الملك، عالم يف يالت انواره آثار ان يأالتر«
 تكثفت و ةيالجسم الظلمة بصحبة ضعفت انها مع والدالل، الغنج و اللطافة و بالحسن اتسمت و اتها،يجزئ

 يف توقع و اصحابها، و االلباب ريتح و العقول تدهش فيك تجردها، و صفاتها و نفاتها بعد ةيالماد بالكثافة
 العظمة ةيغا يف يالذ ياالله الساطع النور و يالذات المطلق الجمال يف ظنّك فما طالبها؛ المحن و الفتن

 كما ،يظلمان و ينوران حجاب الف نيسبع وراء من القلوب و للعقول هشالمد الكمال و اءيالكبر ةينها و
   هللا انّ: سلم و آله و هيعل اهللا يصل رسوله عن يرو
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  19».خلقه من بصره هيال يانته ما وجهه سبحات ألحرقت كشفها لو ظلمة و نور من حجاب الف نيسبع
□  
 وااللم كذلك؛ هو ثيح من ريخ و الكم المدرك عند ماهو لوصول لين و ادراك يه اللذة ان: هيتنب

  .شرّ و آفة المدرك عند هو ما لوصول لين و ادراك
 از است ريخ و كمال كننده ادراك يبرا كه يزيچ به دنيرس از كه است ادراك و دنيرس نوع كي لذت
 به دنيرس از كه است دنيرس و ادراك نوع كي الم و گردد؛ يم حاصل است ريخ و كمال كه جهت آن
  .شود يم دايپ است شرّ و آور انيز مدرك به نسبت هك يزيچ

 ادراك از خاص ينوع لذت كه ديبگو خواهد يم. است »الم« و »لذت« فيتعر انيب قسمت، نيا: شرح
. باشد شده مهيضم او به هم ريخ و كمال به دنيرس حتماً كه است يادراك ست،ين ادراك تنها يول است

  :است يحيتوض به اجياحت نجايا
 و عالم؛ نزد در معلوم خود حضور از است عبارت يحضور علم. يحصول و يحضور: است قسم دو بر علم
 خود نفس به علم انسان مثالً. عالم نزد در معلوم از يصورت و نقش حضور از است عبارت يحصول علم
 شيپ خود نفس، رايز است يحضور علم نهايا به علم. است آگاه زين خود يذهن صور به نيهمچن و دارد
   به و خودش به نفس علم پس. حاضرند نفس شيپ خودشان زين هيذهن صور نيهمچن و است حاضر خود

                                                 
 خود فرود ي و عقلي كه از مراتب روحانينيب يرا در عالم ملك نم) يحق تعال(ا آثار و انوار او يآ[ ؛78 و 77ص / 2، جياسفار، چاپ حروف.  19

ن انوار نازله در عالم ملك ي موسوم است؛ و حال آنكه اي و طنّازيي و لطافت و دلرباييباي و به زده استي آشكار گردي جزئيآمده و در صورتها
در . اند ها بودهين آلودگي از اي و صفا و جدايزگين پاكيش از آن در عياند و پ ت آغشته شدهي مادينين گشته و به سنگيت همنشيبا ظلمت جسم

و بنگر كه چگونه ! روان آنها را سرگردان و واله خود ساخته استيخته و خردمندان و پ خود ساين حال چگونه عقول را مدهوش و بيع
 و ي مطلق و ذاتييباي جمال و زٔ دربارهيكن ين صورت چه حكم ميسازد؛ پس در ا يدوستداران و خواستاران خود را به فتنه ها و رنجها دچار م

 از ي و ظلماني كه عقلها و قلبها را از پس هفتاد هزار حجاب نورانيآن كمال.  است مرتبهيت عظمت و بزرگي كه در نهاي الهٔره كنندهينور خ
 هفتاد هزار حجاب از يهمانا خداوند دارا«: ت شده است كهيه و آله رواي اهللا عليكند آنچنانكه از رسول اكرم صل ي خود و سرگردان ميخود ب

 .]»ند آتش خواهد زدي را كه آن را ببيا دهير آفر او هينور و ظلمت است كه اگر آنها را كنار زند انوار رو
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 علم مثل دارد علم زين خود وجود از خارج اءياش به انسان يطرف از و. است يحضور خودش ٔهيذهن صور
 حاضر نفس رد گريد اء،ياش آن خود كه ستين شك. كوهها و اهايدر و صحراها و گريد يانسانها به يو
 علم پس حاضرند، ذهن در هيذهن صور تبع به آنها پس هست، نفس نزد در آنها از يصورت بلكه ستندين

  .است يحصول علم نهايا به نفس
 نقص از و فعل به قوه از خروج نوع كي شود يم دايپ مدركه ٔقوه يبرا كه يادراكات از كي هر: گريد مطلب

 يادراك هر در كه يمخصوص طيشرا كه رديگ يم صورت يوقت فعل به قوه از خروج نيا و است، كمال به
 ٔقوه محاذات به يخارج يئيش تا مثالً دارد، طيشرا آن به يتمام و تام يبستگ و باشد شده فراهم هست
  .ءيش آن تيفيك به دارد يبستگ هم دنيد نيا تيفيك و رديگ ينم صورت دنيد ردينگ قرار باصره
 از خروج قهراً كند يم درك يحضور علم نحو به را خود يادراك يقوا نكهيا محك به يوانيح هر اي انسان
 خود حضور به اي :است قسم دو بر ادراك شد معلوم پس. كند يم درك حضوراً زين را نهايا فعلِ به قوه
 حضوراً كمال به را خود يقوا دنيرس انسان كه شد معلوم و ء؛يش از يصورت حضور به اي و است ءيش

  .دارد يبستگ يخارج امور با – شد گفته چنانكه – كمال به دنيرس نيا البته و كند، يم درك
 »لين« ٔكلمه همه و است آورده را »ادراك« ٔكلمه هم ،»الم« و »لذت« فيتعر در نكهيا: مييگو يم اكنون

 ٔهكلم است دهيد چون و باشد گفته را يحضور علم است خواسته يم مجموعاً كه بوده جهت نيا از را،
 را لغت دو هر ست،ين يكاف ييتنها به هم »لين« ٔكلمه و است يحصول و يحضور ادراك از اعم »ادراك«
 اوردهين را »يحضور علم« ريتعب حاًيصر خيش نكهيا علت كه رسد يم نظر به نيچن و است؛ برده كار به

 به »مجرّد« علم به است دانستهيم منحصر را يحضور علم خود يفلسف مشرب در يو كه است نيا است
 در بعد و داشتند يمشرب نيچن زين او از بعد قرن دو يكي تا زمان آن ٔفالسفه گريد همچنانكه خود، ذات
 و ست؛ين خود ذات به مجرد علم به منحصر يحضور علم كه شد مبرهن مسأله نيا اشراق خيش زمان
 وارد نجايا در ميتوان ينم فعالً ما و او، خود هيعل است يحجت است گفته نجايا در) ره(خيش آنچه البته
  .ميشو يحصول و يحضور علم بحث

 و شود يم يمتعد »باء« با و شود ينم يمتعد »الم« با معموالً »لين« ٔكلمه كه شود گفته زين نكته نيا
  .ميريبگ علت الم نجايا در را »وصول« الم كه است بهتر
   »يالمناف ادراك« به را »لما« و »المالئم ادراك« به را »لذت« گرانيد خيش از قبل
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 يگاه انسان رايز ستين يكاف تنها ادراك كه شد اشاره قبالً كه ليدل همان به خيش يول اند، كرده فيتعر
 تصور انسان يگاه نيهمچن و كند يم يخوردن تصور كه گرسنه آدم مثل را خود محبوب كند يم تصور

 لذت خوردن، لذتِ و تصور در نه يول را قربع شين كند يم تصور نكهيا مثل را يمناف امر كند يم
 بود جهت نيا از و د،يآ يم درد به اعضا از يعضو الم، تصور در نه و شود يم دايپ ذائقه عضو در خوردن

  .است كرده اضافه زين را »لين« ٔكلمه »ادراك« ٔكلمه بر و كرده عدول فيتعر نيا از خيش كه
□  
 و المالئم المطعم مثل هو ريخ الشهوة عند هو يالذ ءيفالش ،اسيالق بحسب الشرّ و ريالخ ختلفي قد و

 هو باعتبار و فتارة ريخ العقل عند هو يوالذ الغلبة، فهو ريخ الغضب عند هو يالذ و المالئم، الملبس
 فانّ بالجملة و. الكرامة و الحمد و المدح وفور و الشكر لين اتيالعقل من و ل،يفالجم باعتبار و تارة و الحق
  .مختلفة ذلك يف العقول يوذ هم
 است ريخ هيشهو ٔقوه به نسبت كه يزيچ مثالً شوند، يم مختلف اء،ياش به نسبت شر و ريخ يگاه

 يروزيپ و غلبه است ريخ هيغضب ٔقوه به نسبت كه يزيچ و است، مناسب يها جامه و مناسب يغذاها
 گريد ينظر از و يگاه و است حق ينظر از و يگاه است ريخ هيعقل ٔقوه به نسبت كه يزيچ و است،
. است شدن واقع احترام و يسپاسگزار و شيستا و شكر مورد ه،يعقل راتيخ ٔجمله از و است؛ ليجم

  .دارند اختالف گريكدي با امور نيا در عقل صاحبان يهمتها نكهيا مطلب اجمال
 از كه باشند يم يلين و يادراك نوع كي كه شد فيتعر نطوريا »الم« و »لذت« از كي هر قبالً: شرح

 از حاًيتلو. شود يم دايپ است آفت و شرّ اي است كمال و ريخ كننده ادراك به نسبت كه يزيچ به وصول
 اند شده واقع »الم« و »لذت« فيتعر در كه »شر« و »ريخ« از كي هر كه شود يم دهيفهم فيتعر نيهم
 به نسبت و باشد شر اي و ريخ مدرك، كي به نسبت يزيچ كي كه است ممكن يعني باشند يم ينسب

  :است نيا كند يم ذكر خيش كه يمثال. نباشد نينچنيا گريد مدرك
 و رنديخ هيغضب ٔقوه به نسبت كه باشند يم يائياش از ريغ هستند ريخ هيشهو ٔقوه به نسبت كه يائياش
  :ديگو يم باشند يم ريخ عاقله ٔقوه به نسبت كه هستند يامور از ريغ نهايا يدو هر
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 ريخ ليجم و حق به دنيرس و ه،يغضب ريخ يروزيپ بر غلبه و ه،يشهو ٔقوه ريخ ملبوسات و وماتمطع
 در شدن واقع محترم و شدن واقع شيستا مورد و ممدوح كه كند يم اضافه سپس. باشند يم هيعقل ٔقوه
  .است هيعقل ٔقوه لذات و راتيخ از مردم نزد
  :شود داده حيتوض ديبا مطلب چند به راجع نجايا در

  .باشند يم ينسب شرور و راتيخ يبعض نكهيا اثبات و »ينسب« و.١ »مطلق« يحت 
 مختلف يقوا مورد در اي و دارد مصداق مختلف افراد مورد در باشند ينسب شر و ريخ اگر ايآ .٢

 گفت؟ توان يم زين فرد كي
 مختلف يقوا ٔدرباره اي مختلف افراد ٔدرباره شرها و ريخ كردن دايپ اختالف سرّ و مناط و مالك .٣

 ست؟يچ فرد كي
 ست؟يچ »ليجم« و »حق« نيب فرق .٤
 نه؟ اي است متفاوت مختلف يملتها اي مختلف اشخاص در هيعقل راتيخ ايآ .٥

 است؟ شمرده يعقل لذات از را احترام و مدح و شكر به لين خيش كه است.٦ چگونه 
  .ميپرداز يم كي هر پاسخ به اكنون

  شرور و راتيخ نبود ينسب اثبات و »ينسب« و »مطلق« يمعن
  .ميكن ذكر را »ينسب« و »مطلق« يمعنا ديبا اول

 و »يقيحق« ريتعب به يگاه حكما كه باشد ياصطالح آن »ينسب« و »مطلق« از يكس مراد است ممكن
 يقيحق اي يتعال يبار صفات نديگو يم نكهيا مثل كنند يم ذكر »ياضاف« و »ينفس« ريتعب اي و »ياضاف«

 است نيا مقصود موارد گونه نيا در. ياضاف اي است ينفس اي اتصال نديگو يم نكهيا اي و ،ياضاف اي و است
 »تيرازق« مثالً است؛ زيچ دو انيم نسبت رايز دارد زيچ دو به اجياحت خود تحقق در يمعان از يبعض كه
 تحقق »تيرازق« نسبت تا مرزوق يگريد و رازق يكي باشد ديبا زيچ دو رايز است ياضاف مفهوم كي
 از يبعض در »اتصال«. ستين نيچن »بودن كامل« اي »بودن قادر« اي »بودن موجود« صفت اما ابد؛ي

   گريكدي به ريزنج يها حلقه«: مييگو يم نكهيا مثل خود يمعان
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 فالن« اي »داشتن را مقدار فالن« اي »بودن جسم« خالف به است ياضاف و ينسب يمعن كي »متصلند
  .يسبن نه است مطلق كه »بودن عدد

 گفته »ينسب« يزيچ به يعني شود؛ يم اطالق يمعن نيا از اخص يمعنا به »ينسب« و »مطلق« يگاه و
 يزيچ به »مطلق« اما و باشد، نداشته شمول موارد ٔهمه در يول باشد ياضاف اولْ يمعن به كه شود يم

 نكهيا اي و دارد شمول موارد ٔهمه در يول است ياضاف كه نظر آن از خواه نباشد نيچن كه شود يم گفته
  .ستين دارد طرف دو به اجياحت كه يا يمعان سنخ از يعني ستين ياضاف اصالً

 شرّ هم و ميدار مطلق شرّ هم نيهمچن و ،ينسب ريخ هم و ميدار مطلق ريخ هم: مييگو يم اكنون
 »وثَري ما و ارختي ما« يمعنا به كه »ريخ« مفهوم رايز ميكن يم يرويپ دوم اصطالح از نجايا در و ؛ينسب
 كه هستند يوجود امورِ از يبعض :مييگو يم آنگاه. است اول اصطالح حسب به ياضاف مفهوم كي است
 و كمال كه است يهيبد. ستين كمال و ريخ گريد زيچ كي يبرا و ست ا كمال و ريخ زيچ كي يبرا
 در بودن« يماه يبرا ست،ا ريخ »هوا در بودن« پرنده كي يبرا. كند يم فرق انسان ريخ با وانيح ريخ

 يشكل و رنگ مثالً و شكل و رنگ لحاظ از م،يريبگ نظر در را انسان كي بدن ياعضا اگر يحت و ؛»آب
 به ياجياحت كه نهايا امثال و است، مطلوب ابرو در كه است يزيچ آن از ريغ است مطلوب چشم در كه

 يبرا هوا مثل باشد، ريخ اتموجود از يميعظ قشر به نسبت است ممكن زيچ كي و. ستين گفتن
 كه پروردگار ذات ليدل نيهم به و. آنها ٔهمه يبرا نيزم ٔجاذبه ٔقوه و ياب ريغ جانداران و اهانيگ

 كه طور همان (ميريبگ نظر در فرد كي ٔمنزله به را جهانٔ همه اگر و اوست به قائم كماالات و راتيخٔ همه
 يمعنا نجايا از. است »مطلق ريخ« او ذات پس ست،ين جهان يبرا او جز يريخ) است نيچن هم واقعاً

 آفت و گردند يم گريد موجودات كماالت مانع و قيعا كه زهايچ از ياريبس. شد معلوم هم »ينسب شرّ«
 ياجتماع اي يروح ياختصاص آفات و واناتيح آفات و نباتات آفات مثل شرّند، آنها به نسبت هستند، آنها

 مطلق شرّ كه ميندنار يموجود ما يعني ست؛ين انطباق قابل مطلق عدم بر زج »مطلق شرّ« اما و. انسان
  : اند گفته لهذا و باشد

  ممات شد را يآدم مر آن كيل    اتيح باشد را مار آن زهرمار
 پس  بدان هم را نيا باشد نسبت به بد    جهان در نباشد مطلق بدِ
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  نوع کي مختلف افراد و فرد کي مختلف يقوا مورد در شرور و راتيخ بودن ينسب. ٢
  
 آفت بودن عنّين مثالً است، متفاوت قوا ريسا شرّ و ريخ با يا قوه هر شر و يا      قوه هر ريخ كه است يهيبد
  .ستين عاقله ٔقوه شرّ و آفت وجه چيه به اما است مولّده ٔقوه شرّ و
 چند هر. شود يم دهيفهم لفمخت انواع به اسيق از است، متفاوت شر و ريخ مختلف افراد در نكهيا اما و

. است متفاوت اجاتشانياحت اجماالً يول ندارند اختالف گريكدي با مختلف انواع ٔاندازه به مختلف افراد
 و گردد؛ يم متفاوت زين هاستيازمندين آن رافع كه يازمندين مورد امور شد متفاوت اجاتياحت نكهيهم

 ريخ مثالً است؛ مشخص كامالً امر نيا وانيح و انسان مختلف ينژادها و مختلف يملتها در باالخص
 نيا يياستوا مناطق مردم ريخ كند؛ يم فرق قطب به كينزد مناطق مردم ريخ با يياستوا مناطق مردم
 نيا. قطب به كينزد مناطق مردم برخالف باشد بوده مجعد شانيموها و اهيس پوستشان رنگ كه است

  .شد خواهد تر روشن دهنيآ يها جواب و سؤال و حاتيتوض از مطلب

  مختلف افراد با قوا مورد در شرور و راتيخ اختالف مالک و مناط. ٣
 مصداقاً كمال و ريخ نكهيا آن و ميده تذكر را يگريد مطلب است الزم مطلب نيا به پرداختن از قبل

 هر د؛نباش ريخ و باشد كمال اي و نباشد كمال و باشد ريخ يزيچ كي كه ستين نيچن يعني زند؛يچ كي
 يبرخ در كه شود يم دهيد اناًياح اگر و است؛ ريخ است كمال كه يزيچ هر و است كمال است ريخ چه

 از كه شود يم معلوم دقت از بعد ست،ين كمال يول است ريخ زيچ فالن كه ديآ يم شيپ گمان نيا موارد
 او به نظشر كي زا يآدم و كمال، نه و است ريخ نه گريد جهت از و كمال هم و است ريخ هم ،يجهت

 واقعاً نظر آن از كه كند يم كمال ينف گريد نظر از و كمال، هم و است ريخ هم واقعاً كه »ريخ« ديگو يم
 نكهيا كما هستند گريكدي يمساو مصداقاً »كمال« و »ريخ« حال هر به. كمال نه و است ريخ نه
 و اوست كمال زيچ آن معد مقابل در يزيچ هر وجود. گرنديكدي يمساو زين »وجود« و »كمال«

   و ريخ همه وجود، استكماالت و وجود ٔادامه نيهمچن
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  .كمالند
 نيا آن و گردد، روشن سؤال پاسخ تا ميكن يم اضافه گريد مطلب كي شد دانسته مطلب نيا كه اكنون
  :دارند اختالف گريكدي با نظر دو از موجودات كه است

 متفاوت واناتيح انواع با نباتات انواع و است گوسفند از ريغ انسان نوع مثالً ؛ينوع اختالف نظر از يكي
 كه يامور قهراً. شود يم متفاوت آنها ينوع اختالف تناسب به زين موجودات اجاتياحت انواع قهراً و است
 يهيبد. باشد متفاوت است ممكن گريد نوع اجاتياحت رافع با باشند يم نوع كي يهايازمندين ٔكننده رفع
 واناتيح اجياحت قلمرو و است متفاوت گريد وانيح هر اجياحت قلمرو با انسان اجاتياحت قلمرو كه است

  .كند يم فرق نباتات اجياحت قلمرو با
 كه ستين ديترد يجا البته. دارند طيمح عوامل لحاظ از گريكدي با كه است ياختالفات دوم، نظر از و

 يسرد و يگرم نظر از جهينت در و باشند بوده يا منطقه چه در نكهيا نظر از جاندارها يزندگ يطهايمح
 بودن آن از دور اي بودن ايدر به كينزد و گزندگان و درندگان وجود و آن يفراوان عدم و آذوقه يفراوان و
 نيهم به آنها اجاتياحت قهراً. كنند يم فرق گريكدي با طيمح بودن يكوهستان اي بودن دشت نيهمچن و

  .گردد يم متفاوت كماالت و راتيخ شد متفاوت اجاتياحت نچو و گردد يم متفاوت موجبات
 پس. يعرض اجياحت و يذات اجياحت اي ،يفرد اجياحت و ينوع اجياحت: ميدار اجياحت ازيامت نوع دو پس
 اجاتياحت گريد و است ينوع اجاتياحت اختالفات يكي گردند يم متفاوت شرها و ريخ نكهيا علت
  .يطيمح

  است فرق »ليجم« و »حق« نيب
 ميقد از حكما. يعمل عقل افتيدر »ليجم« و است ينظر عقل افتيدر »حق«: نكهيا مطلب اجمال

  :است قسم دو بر يكل طور به كند يم درك انسان عقل آنچه كه اند افتهيدر
 هستند كه جهت آن از را اءياش انسان عقل و هست االمر نفس و واقع در كه است يامور ادراك يكي

 كوشش و است تماشاگر يآدم عقل و ييتماشا است يا صحنه كي وجود عالم نظر نيا زا. كند يم مطالعه
   و بهتر چه هر مختلف طرق از كند يم
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 از. نكند اشتباه كه كند يم دقت و است چگونه نديبب و كند تماشا را صحنه نيا مختلف يها گوشه شتريب
 شود يم دهينام »حق« باشد صحنه واقع با مطابق است دهيد آنچه اگر است صحنه ٔنندهيب كه نظر نيا
  .شود يم دهينام »باطل« باشد نداشته مطابقت واقع با اگر و دهيد درست دهيد آنچه يعني
. كند جاديا را آنها خود ارياخت و اراده با تواند يم انسان يول ستندين خارج در كه است يامور ادراك گريد

 كه يياسهايمق با كه است ينحو به اي :است قسم دو بر ندك يم جابيا خود ارياخت و اراده با انسان آنچه
 عقل نظر از اگر. ستين طور نيا اي و كند جاديا را آنها ديبا و است الزم و است خوب هست عقل نزد در
 »ليجم« را آن شود انجام ديبا و است خوب – هست عقل نزد در كه يياسهايمق حسب به يعني –
  .نديگو

 بزرگتر نيزم از ديخورش نكهيا اي دارد را تيخاص فالن ءيش فالن كه ابدي يدرم عقل وقت كي مثالً
 است واقع با مطابق است افتهيدر آنچه چون و است رونيب جهان ناظر و تماشاگر عقل نظر نيا از است؛
 تماشاگر و ناظر نقش فقط چون عقل خود و مينام يم) واقع با مطابق ادراك (»حق« افتهيدر كه را آنچه

  .عقل حكم نوع كي نيا. شود يم دهينام »ينظر عقل« ددار را
 ديبا« ،»بود عادل ديبا« ،»بود مهربان و مؤدب ديبا و است خوب«: ديگو يم ما عقل كه هست وقت كي و

 و تماشاگر عقل موارد گونه نيا در. نهايا امثال و »داشت يقو ٔاراده ديبا ،»كرد تيرعا را گرانيد حقوق
 دستور بلكه ستين يخارج موجود قيحقا انيب يابد يدرم آنچه و است فرمانده و آمر بلكه ست،ين ناظر
 جامعه اي و بسازد گونه نيا را خود انسان كه است خوب و شود عمل گونه نيا است بهتر نكهيا به است

  .نديگو يم »ليجم« را افتيدر گونه نيا. بسازد چگونه را
 به توجه يعمل عقل و دارد مافوق به توجه ينظر عقل«: ديگو يم نجايا در يطوس نيرالدينص خواجه
 متحد يكل عقل اصطالحبا به و برساند فعل به قوه از را خودش خواهد يم ينظر عقل يعني »دارد مادون
 كه را يكمال خواهد يم يعمل عقل اما و دهد، يم دست يو به قيحقا ادراك ٔواسطه به كمال نيا و شود
  .دينما جاديا بدن در و ينفسان يقوا در يعني خود مادون در است افتهيدر
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  نه؟ اي است متفاوت مختلف يملتها اي مختلف اشخاص در هيعقل راتيخ ايآ. ٥
 احوال و ظروف نظر از حق ن،يبنابرا و است گانهي اقوام، و افراد ٔهمه در ينظر عقل كه است نيا پاسخ

 و احوال و ظروف حسب به ست،ين جور كي اشخاص ٔهمه در يعمل عقل اما و گردد ينم متفاوت
 عموم اجاتياحت كه يموارد به نسبت جز (اءياش قبح و حسن رو نيا از گردد، يم متفاوت اجاتياحت
  .ستين كساني مردم ٔهمه نظر از) است كساني
 ست،ين ريرناپذييتغ و ثابت عقلْ حكم كه ورزند يم اصرار ديجد دانشمندان از يبعض شود يم دهيد نكهيا

 ليتفص يبرا و دارد يعيوس ٔدامنه مطلب نيا. ينظر عقل مورد در نه است حيصح يملع عقل مورد در
  .شود رجوع سميرئال روش و فلسفه اصول دوم جلد به شتريب

  است؟ يعقل لذات از احترام و مدح و شکر به لين ايآ. ٦
 خواجه و است، شمرده هيعقل راتيخ ٔجمله از را شدن واقع يسپاسگزار مورد لذت خود كالم در خيش
 بلكه باشند ينم محض يعقل راتيخ رات،يخ گونه نيا« :ديگو يم كالم نيا شرح در يطوس نيرالدينص
  .دهد ينم يحيتوض باره نيا در يول »دارند شركت زين گريد يقوا

 كه است امدهين دست به يليدل يعني است انسان مختصات از شدن واقع مشكور لذت كه ستين شك
 سابقاً چنانكه مندند، بهره ريغ به خدمت لذت از واناتيح يبعض. باشد مند بهره تلذ گونه نيا از يوانيح

 دست در باشند مند بهره شدن واقع مشكور لذت از نكهيا بر يا نهيقر اما شد، گفته يشكار سگ ٔدرباره
 لذت نوع از برد يم خود فرزند به اي انسان به خدمت از وانيح كه يلذت گفت توان ينم بلكه و ستين

  .برد يم خود غيدر  يب احسان از بشر كه است ياخالق و يوجدان
 نيا كه است نيا است دانسته يعقل لذت را شدن واقع شيستا مورد لذت خيش نكهيا علت ستين ديبع

 با يمساو ماده از تجرد – نيصدرالمتأله نظر برخال – خيش نظر از و ندارند يماد يمبنا راتيخ و لذات
   لذات و راتيخ گونه نيا لهذا است، تعقل
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  .است دانسته يعقل لذات و راتيخ را
□  

 تتعل فانها لذة كل و. االول باستعداده بنحوه و به ختصي الكمال فهو ءيش يال اسيبالق ريخ كل و: قوله
  .كذلك هو ثيح من له بادراك و يريخ بكمال: نيبامر
 را آن ،يفطر و ياول استعداد حسب به و دارد اختصاص او به كه يكمال از است عبارت قوه هر ريخ
  .ديجو يم
 ادراك گريد و باشد، او در ءيش آن ريخ كه يكمال تيواقع يكي: دارد يبستگ زيچ دو به يلذت هر و

  .يريخ كمال صفت به يريخ كمال آن كردن
 لذت«: شد گفته نيچن »لذت« فيتعر در اوال گذشته در. است گذشته به مربوط قسمت نيا: شرح

 شده گفته اًيثان و »است كمال و ريخ مدرك يبرا زيچ آن كه يزيچ به دنيرس و ادراك از است عبارت
 ٔقوه يبرا و باشد ريخ قوه كي يبرا زيچ كي است ممكن يعني: كنند يم فرق نسبت به شر و ريخ كه
 كه ميبدان كه دهيرس آن نوبت اكنون. كند يم فرق گريد ٔقوه لذت با قوه هر لذت جهينت در و نباشد، گريد

  است؟ چگونه هم به نسبت ها   قوه ريخ تفاوت
 يا قوه هر قهراً نيبنابرا. متفاوتند هم با باشند يم مختلف يقوا در كه يياستعدادها: مييگو يم جواب در
  .هست يو در كمال آن استعداد كه ديجو يم را يكمال خود يفطر استعداد حسب به
 مطلب يحاو نموده اشاره شرح، در خواجه كه يطور انهم كه است آورده يا      جمله خيش هم بعد و

 به دنيرس يكي :دارد يبستگ زيچ دو به لذت نكهيا آن و است بحث ٔخالصه ٔمنزله به بلكه ستين يديجد
  .يمعن همان درك گريد و است كمال و ريخ ت،يواقع آن كه يتيواقع
□  

 مثل مبلغه تناسب يالت اللذة به لتذّي ال ما راتيالخ و الكماالت من انّ بظنّ ظانّاً لعلّ و: هيتنب و وهم
  .رهيغ و بالحلو لتذّي ما بهما لتذّي فال والسالمة الصحة
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 استقرّت اذا المحسوسات لعلّ و. عاًيجم شعوراً و حصوالً كان الشرط انّ ميالتسل و المسامحة بعد فجوابه
 جيالتدر يخف ريغ مغافصة ةيعيالطب الحالة يال الثؤوب عند جدي والوصب ضيالمر انّ يعل بها، شعري لم
  .مةيعظ لذة

  .است شده ذكر جوابش با ياشكال نجايا در: شرح و ترجمه ٔخالصه
 راتيخ آن با مناسب كه يلذت يول رسد يم راتيخ و كماالت يبعض به يگاه انسان كه است نيا اشكال

 لذت مقدار آن انسان تندهس كمال و ريخ نكهيا با كه سالمت و صحت مثل ابد،ي ينم باشد كماالت و
  .برد يم ينيريش كي از كه برد ينم

 به لذت ميگفت گذشته در ما كه گفت طور نيا ديبا ميكن قبول را مطلب نيا ما فرضاً كه است نيا جواب
 است ممكن. دنيرس آن احساس و ادراك يگريد و كمال به دنيرس يكي: دارد يبستگ زيچ دو

 ٔرهيدا از و گردند يم عنه مغفول كردند دايپ استقرار نكهيهم كه باشند داشته را حالت نيا محسوسات
 دهيكش يطوالن يماريب اگر خصوصاً ضيمر آدم كه مينيب يم ما ن،يا از گذشته. شوند يم خارج ادراك
  .ابدي يم شيخو در را ياديز لذت ابديباز را خود سالمت) جاًيتدر نه (ناگهان اگر باشد،
□   
 سيل و شائقاً؛ اشتهاء يشتهي ال ان عن فضالً للحلو، يالمرض بعض ةيكراه كرهيف بصل قد ذيواللذ: هيتنب

  .ريخ هو ثيح من الحس به بشعر سيل اذ الحال تلك يف راًيخ سيل النه سلف، مايف طاعناً ذلك
 متنفّر او از بلكه ندارد اشتها او به تنها نه و رسد يم انسان به ذيلذ امر كي يگاه: شرح و ترجمه ٔخالصه

 كه گفت و گرفت ما بر ياشكال دينبا را نيا. دارند تنفر ينيريش از ضهايمر از يبعض نكهيا مثل هست، هم
 حال نيع در و كند يم هم ادراك را آن و رسد يم خود ريخ و كمال به انسان نجايا در كه است چگونه

 شده عوض مزاجش اتيمقتض است ماريب كه يحال در ماريب كه است واضح رايز ست؛ين لذت ادراكش آن
 باشد ديمف هم يماريب حال در بوده ديمف او يبرا سالمت حال در چه هر كه ستين نيچن و) موقتاً(

 طلبد ينم را آن مزاج جهينت در و ستين مزاج نيا كمال ينيريش آن حال نيا در چون و است مضرّ بلكه
   است نيا شود ينم حاصل لذت نجايا در نكهيا علت پس
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  .ستين ريخ و كمال است شده فرض ريخ و كمال ماريب نيا يبرا كه يامر آن كه
□  
 آنها شرح از هم شُرّاح و ستين آنها ذكر به الزم كه است كرده ذكر كوتاه »هيتنب« دو خيش نجايا در

  .اند كرده يخوددار
 در تاس خوب نماند يباق ها شبهه و اشكاالت يجا ميبخواه اگر كه است نيا هيتنب دو آن از يكي ٔخالصه

 لذت حصول شرط نكهيا ديق كي. ميكن اضافه شرط و ديق دو شد، گفته گذشته در كه »لذت« فيتعر
 جهاز چون برد ينم لذت يخوردن از كه ريس آدم مثل نباشد، شاغل كننده ادراك ٔقوه كه است نيا

 ٔقوه يبرا ينقص و بيع و يمانع آنكه دوم شرط. است موجود يغذا هضم سرگرم و مشغول هاضمه
  .برد ينم لذت غذا از كه المزاج ليعل و ماريب مثل نباشد، مدركه
 و شود گفته هم »الم« باب در است ممكن شد گفته »لذت«ٔ درباره كه ياشكاالت :نكهيا دوم هيتنب ٔخالصه
  .بود خواهد جوابها همان هيشب هم جواب البته
□  
 و شوقاً، هايال تجد ال أن جاز ذوقاً سميي يالمعن قعي لم اذا لكن و ناً،يقي ما لذة اثبات صحي قد انه: هيتنب

 ال أن الجواز يف كان بالمقاساة يسمي يالذ يالمعن قعي لم اذا لكن و ناً،يقي ما ياذ ثبوت صحي قد كذلك
 قاسي لم من حال يالثان مثال و الجماع، لذة عند خلقة نيالعن حال االول مثال. االحتراز بالغ عنها قعي

  .ةيالحم دعن االسقام وصب
 و باشند يقيحق لذات تنها يحس لذّات كه ستين نيچن كه شد اثبات گذشته در: شرح و ترجمه ٔخالصه

 از يمعنو لذات برعكس بلكه باشند، بوده تر يقو يحس ريغ لذات از يحس لذات كه ستين نيچن زين
 ٔهمه ديبا پس است نيچن اگر: نكهيا آن و ديآ شيپ ياشكال است ممكن نجايا در. ترند يقو يحس لذات
 نيچن بالضروره آنكه حال و بدهند، تياهم يحس و يصور لذات از شيب يعقل و يمعنو لذات به مردم

   تياهم يكاف ٔاندازه به يرحسيغ لذات به مردم نكهيا علت كه شود گفته اگر يحت بلكه ستين
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 آشنا كه هم يكسان يحت مييگو يم باشند، ينم آشنا آنها با و شناسند ينم را آنها كه است نيا دهند ينم
 يحس لذات مجذوب كه باشند ينم لذتها آن مجذوب آنقدرها هم باز دارند هم ينيقي علم و هستند

  .اشكال ريتقر بود نيا. باشند يم
 تر يقو مردم در يحس لذات نكهيا رمز :است نيا نكته آن و است كار در يا نكته كه است نيا جواب اما و

 بار كي نمونه عنوان به دارند، ينيقي علم آنها به نكهيا بر عالوه كه است نيا دارد يرشتيب ٔجاذبه و است
 غالباً باشند يم آشنا آنها با و شناسند يم را يعقل لذات كه يكسان اما و اند، دهيچش را آنها بار چند اي و

 ظرف در يزيچ به انانس نكهيا نيب است فرق اريبس و اند دهينچش يول شناسند يم و باشند يم آشنا فقط
 اصطالح به و باشد، كرده شهود خود يقوا از يا قوه به را زيچ آن نكهيا نيب و باشد داشته علم خود عقل
  .ستين نيقيال نيع اثر ٔاندازه به نيقيال علم اثر. نيقيال نيع و نيقيال علم نيب است فرق
 حداكثر كند دايپ نيقيال علم يزيچ به انسان اگر. است شك و ظنّ مقابل در علم: نكهيا شتريب حيتوض

 كي تيواقع به انسان يگاه يول. »نيقيال علم« نديگو يم را نيا.. گردد يم ليزا او از شك كه است نيا
 كي يكس است وقت كي مثالً. گذارد يم يباق وجودش در الم اي لذت از ياثر ءيش آن و رسد يم ءيش

 چه در غذا آن كه دارد نيقي اند كرده فيتوص او يبرا گرانيد آنچه از اما است نخورده را ذيلذ يغذا
 نيا البته. است دهيچش غذا آن خوردن با را لذت آن خود كه است وقت كي و است، لذت از يا درجه
 و ليم كيتحر نظر از يول نداشت مطلب در يا شبهه و شك هم قبالً رايز ديافزا ينم او علم بر دنيچش
 نيقيال نيع اثر حال هر به. شود يم افزوده نيقي ٔدرجه از بعد يعني مندك يم فرق البته زيچ آن به شوق

 كه جهت آن از خواه است، شتريب نيقيال علم اثر از) زيچ آن دنيچش و شهود و وصول به مقرون نيقي(
 و شوق كيتحر و جييته در شهود و ذوقٔ اندازه به فقط علم كه نظر آن از خواه و رود يم باال نيقئ درجه
 اي و باشد خوانده اي و دهيشن اكمل نحو به را يمسافرت فيتوص است ممكن مثالً. ستين مؤثر عشق
 وادار را او دانستنها نيا اما باشد دانسته را جهان اي و كشور ٔنقطه فالن در كردن يزندگان فيتوص
 آن در يمدت كي اي و كرد مسافرت بار كي نكهيهم ،يبل. ابدي انتقال آنجا به اي و برود سفر به كند ينم

 كه ستين يكاف آنها به علم است؛ طور نيهم زين يعقل امور. كند ينم دل آنجا از گريد كرد يزندگ نقطه
   كه درجه آن تا را انسان
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 به وصول و ليم عرفا اصطالح در »ذوق« (شد ذوق به مقرون علم اگر اما سازد؛ مجذوب است ستهيشا
. گردد يم دايپ است ستهيشا كه يا جاذبه آن) آنهاست دنيچش گريد عبارت به و هيعقل لذات قتيحق
 آنقدرها باشد نكرده »مقاساة« اصطالح به و باشد دهينچش رنج كي انسان تا است؛ طور نيهم هم آالم
  .ندارد زيپره
□  
  ...ريخ هيال اسيبالق هو و للمدرك، حصلي كمال سبب فهو به مستلذّ كل: هيتنب
 و شرح يبرا يضرورت شد گفته سابق در آنچه انيب با يول است لمفص عبارت لحاظ از »هيتنب« نيا

 يجسم لذات از يعقل لذات كه است نيا آن و دارد هدف كي هيتنب نيا. ستين هيتنب نيا حيتوض
 كمال يكي :دارد يبستگ زيچ دو به لذت نقس و كمال شد استفاده گذشته از آنچه مطابق رايز ترند، يقو
 دو هر از يعقل لذات. يادراك ٔقوه نقص و كمال هم يكي و لذت، موضوع يعني به، مستلذّ ءيش نقص و

 دهيفهم يدرست به مطلب نيا – آمد خواهد هم بعداً و – شد گفته آنچه از. ترند يقو يحس لذات از نظر
  .شود يم
□  
 بحصول تتألم لم او المناسب كمالك يال تشتق لم و عالئقه و شواغله يف و البدن يف كنت اذا اآلن: هيتنب

  .هيعل مانبهت بعض ذلك اسباب من كيف و المنه، منك ذلك انّ فاعلم ضده
 آن و گذشت كه رياخ قسمت سه دو از است ياستنتاج ٔمنزله به قسمت نيا: شرح و ترجمه ٔخالصه

 حسي آالم از زين يعقل آالم و شد فيتوص كه چنانند يمعنو و يعقل لذات اگر كه ديبگو يكس اگر: نكهيا
 چرا م؟يبر ينم رنج يعقل آالم از و ميكن ينم احساس يعقل لذات به يشوق خود در ما چرا پس ترند يقو
  م؟يندار رنج و وحشت ينادان و جهالت از چرا و ميابي ينم ياله معارف يبرا يفراوان شوق خود در ما

   اًيثان و ميا دهينچش ما را يعقل لذات اوالً كه شد گفته قبالً كه است نيا جواب
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  .ميكن دايپ توجه ما كه گذارند ينم يحس و يبدن شواغل و موانع
□  
 بمجاورة النفس نلحق ئاتيه و انفعاالت انها من علمت كما يه يالت الشواغل هذه ان اعلم و: هيتنب

 شغل عنها كان متمكّنة كاالم تكون لكنها قبلها كنت كما بعدها كنت المفارقة بعد تمكنت ان البدن
 ألم هو و الموصوفة اللذة تلك لمثل المقابل األلم ذلك و. مناقبة يه ثيح من فادركت فراغ هايال فوقع
  .ةيالجسمان النار الم فوق ةيالروحان النار

 كي ،يحس و يبدن لذات به يسرگرم و بدن به تعلق ٔواسطه به نفس ميگفت قبالً: شرح و ترجمه ٔخالصه
 نفس مقام قيال كه يعقل آالم و لذات صفات، آن با و حال آن در كه كند يم دايپ عادات و صفات سلسله
 و نفس نيب اگر مييگو يم اكنون. ستين آنها به مستشعر نفس و رديگ يم قرار نفس غفلت مورد است
 صورت نيا در – ماند يباق خود تجرد حالت به نفس و ديرس فرا مرگ يعني – شد حاصل ييجدا بدن
 تألّم احساس نفس كه گردد يم سبب باشد شده ملكه و شدبا كرده دايپ رسوخ عادات و صفات آن اگر
 مانند قتيحق در ست؛ين يا كننده سرگرم و يشاغل و يمانع نشئه آن در گريد رايز ديبنمان العاده فوق
 يحس  يب آن نكهيهم اند، كرده حس  يب را عضو آمپول قيتزر با موقتاً و دارد يديشد درد كه است يكس
 لذات به اشتغال ايدن در كه يحال در زين نفس. كند يم بروز خود شدت تينها در رنج و درد آن شد ليزا
 يدرد كه است يكس مانند است جهاالت و رذائل دچار يعقل نظر از حال نيع در و دارد يحس و يبدن

 ددر آن شد ليزا قيتزر آن موقّت اثر نكهيهم اند، كرده حس  يب را عضو مخدر، قيتزر با يول دارد
  .گردد يبازم
□  
 المفارقة بعد يبرج يالذ للكمال االستعداد نقصان جنس من النفس لةيرذ من كان ما أن اعلم ثم: هيتنب
  .التعذب به دومي ال و زوليف بةيغر غواش بسبب كان ما و مجبور؛ ريغ فهو

   ٰگريد جهان در ماند يم يباق نفس يبرا كه يا لهيرذ صفات: شرح و ترجمه ٔخالصه
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 و است شده نفسٔ ملكه اي باشد يوجود اگر ؛يعدم اي و است يوجود اي صفات نيا رايز است؛ قسم سه بر
 و ها يخبر يب مثل گردد، يم جبران نه و جهان آن در است عذاب موجب نه باشد محض يعدم اگر نه؛ اي

 مثل باشد ردهك دايپ استحكام و رسوخ و باشد يوجود اگر اما و دارند؛ النّاس عوام كه ييها طيبس جهل
 و رنج موجب و مانند يم يباق نهايا افته،ي رسوخ ياخالق صفات و باطل محكم اعتقادات و مركبها جهل
 يمادام و شد خواهد ليزا باشد نكرده دايپ استحكام و رسوخ و باشد يوجود اگر اما و بود؛ خواهند عذاب

  .كرد واهدنخ دايپ دوام عذاب نيا يول بود خواهد عذاب موجب هست يباق كه
□  
 دهيفي لتنبه تابع الشوق ذلك و الكمال، يال قةيالش النفس بها يتتأذّ انما النقصان لهيرذ ان اعلم و: هيتنب

 هميال به المع عما نيالمعرض و نيالمهمل و نيللجاحد هو انما و العذاب هذا من بجنبة البله و االكتساب
  .هبترا فطانة من الخالص يال يأدن فالبالهة الحق من

 شوق و اند كرده دايپ ياريهوش نقدريا كه ييناقسها دسته كي: قسمند دو ناقصان: شرح و ترجمه ٔخالصه
 اثر در اي و لجاج و عناد اثر در يول است شده حاصل تذكّر و تنبه آنها يبرا و شده دايپ آنها در كمال به

 مطلق يخبر  يب يپ در كه هستند ييآنها دوم ٔدسته :اند نرفته يمعنو كماالت ليتحص يپ يتنبل و اهمال
 دچار قهراً كنند يم تيمحروم احساس چون جهان آن در اول ٔدسته. برند يم بسر ساده و طيبس يذهن با

 دچار برند يم بسر مطلق يخبر  يب در چون دوم ٔدسته اما و بود؛ خواهند عذاب در و شد خواهند حسرت
 وارد ثيحد در اي »است بهتر ناقص فهم از بودن ابله« :اند گفته كه است نيا. شد نخواهند رتيح نيا

  20»الْبلْه الْجنَّةِ اَهلِ اَكْثَرُ«: كه است شده
□  
 عالم يال خلصوا الشواغل عن انفكوا و البدن مقارنة درن عنهم وضع اذا المتنزهون والمعارفون: هيتنب

  .عرفتها قد و ا،يالعل اللذة لهم حصلت و ياالعل بالكمال السعادة و القدس
□  
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 الجبروت تأمل يف المنغسمون بل البدن؛ يف والنفس وجه كل من مفقوداً االلتذاذ هذا سيل و: هيتنب
 شغلهميف منهم تمكّني قد وافراً حظّاً اللذة هذه من – البدان يف هم و – بونيبص الشواغل عن المعرضون

  .ءيش كل عن
 آن در شد، رفع شواغل و موانع و شدند خالص نبد از كه يوقت كامل مردمان نكهيا مطلب ٔخالصه
 و حس گرفتار نكهيا نيع در هم جهان نيهم در افراد نيا و ديرس خواهند سعادت ياعال حد به جهان
  .شوند يم لذت در غرق گردند يم يربوب معارف در غرق كه آنگاه هستند بدن
□  
 سمعت اذا ةيالجاس ةياالرض االمور اشرةمب فظظهاي لم و الفطرة يعل يه يالت مةيالسل والنفوس: هيتنب

 يأ (مبرح وجد أصابها و سببه، عرفي ال شائق غاش هايغش المفارقات احوال يال ريبش اًيروحان ذكراً
 21]اًيتجرب [هذا جرب قد و للمناسبة ذلك و دهش؛ و رةيح يال بها ذلك يفضي مفرحة لذة مع) ديشد
 طلب باعثه كان من و صار،ياالست تتّةي الّا قنعي لم اهيا عثهبا كان من و البواعث؛ افضل من ذلك و داًيشد

  .نيالعارف لذة حال فهذه الغرض، بلغه ما أقنعه المنافسة و الحمد
 ديتول يماد امور به اشتغال با و باشد مانده يباق ياصل فطرت بر اگر يبشر نفوس: شرح و ترجمه ٔخالصه
 و مجردات حاالت بر مشتمل كه برسد گوشش به يمعنو يذكر اگر باشد نكرده صالبت و قساوت
 كي و يالسبب مجهول خاص حالت كي كه است شده ثابت اديز يها تجربه به باشد بوده يمعنو يلذتها
 اي و كنند يم تالوت قرآن كه يموارد در اشخاص از ياريبس و دهد؛ يم دست يو به مفرط يلذت و وجد

 اديز حالت، نيا خورد يم گوششان به يعرفان بلند عاراش اي و كنند يم مناجات و دعا اي و شنوند يم
   اگر و لذتهاست گونه نيا موجب نيتر بزرگ نيا و دهد؛ يم دست شانيبرا

                                                 
 .]آمده است كه ظاهراً غلط است» اًيتجرب«در اشارات . [ 21
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 كمال از اعال حد به تا كند يريگ دنبال كه شد خواهد موجب خود به خود باشد يو در هيما نيا يكس
  .برسد
□  

 عن ءيبر هو يالذ كماالً اءياالش ألشد ادراكاً اءياالش اشد النه بذاته االول هو ءيبش مبتهج اجلّ: اشارة
  .عنه له شاغل ال و الشر، متبعا هما و العدم و االمكان عةيطب

 كانت اذا االبتهاج هذا ميتتم يال الحركة هو والشوق ما ذات حضرة بتصور االبتهاج هو يقيالحق والعشق
 متمثلة تكون ال ان تفقي كما وجه من متمثلة ريغ – اليالخ يف تمثلي كما – وجه من متمثلة الصورة

 ما، ءيش فانه و ما ئاًيش نال قد فانه مشتاق فكل. يالحس لالمر يالحس التمثل تمام كوني يحت الحس يف
  .آخر يفمعن العشق اما و

 معشوق هو بل رهيغ من عشقي ال سيل لكنه و عشقي أولم رهيغ من عشق ذاته من لذاته عاشق واالول
  .رهيغ رةيكث اءياش من و ذاته من لذاته
 به نسبت است پروردگار ذات اسنت رضامند و خوش او به و برد يم لذت يزيچ از كه يزيچ نيتر بزرگ
 آن كه است كماالت نيتر بزرگ كه را يقتيحق است موجودات نيتر االدراك ديشد رايز خودش ذات
 محبوب آن از را او هم يزيچ و است منزّه باشند يم شرور منشأ كه عدم از و امكان از قتيحق

  .دارد يبازنم
 عبارت »شوق« اما و ،يزيچ ذات حضور درك از يرضامند و بهجت از است عبارت »يقيحق عشق«

 هر از محبوب ليشما و صورت كه است يصورت در نيا و بهجت، ليتكم يبرا كردن حركت از است
 اليخ در نكهيا مثل ست،ين ضرحا گريد جهت از و است حاضر جهت كي از بلكه ستين حاضر جهت
 و دارد يزيچ كه است حال نيا در شهيهم شوق صاحب پس. ستين حاضر حس در و است حاضر

  .است يگريد زيچ و است شوق از ريغ عشق اما و ندارد، را يزيچ
 خود به خود از كه يعشق ،يقيحق عشق اما است، عشق يدارا ست،ين شوق يدارا الوجود واجب ذات
 معشوق ر،يغ ٔهيناح از كه ستين نيچن لكن و ندارد دخالت او ريغ بودنِ عاشق عشق، نيا در و است

  .گريد اءياش از ياريبس ٔهيناح از هم و ذات ٔهيناح از هم است، مطلق معشوق او بلكه ست،ين
 در بحث اكنون. شد بحث ياخرو آالم و لذات از و آنها انواع و الم و لذت تيماه از گذشته در: شرح
 دارد اختصاص شوق و عشق و بهجت و لذت كه مينيبب ديبا و موجودات، در است لذت و بهجت انيسر
   مانند انسان مافوق در اي وانيح و انسان به
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 زين نبات و جماد از انسان مادون در نيهمچن و) ميقد يحكما ٔدهيعق به (هيفلك ٔناطقه نفوس و مجرّدات
 اشاره موجودات ريسا به سپس و شاعرند، خود ذات به كه است يموجودات در سخن ابتدا دارد؟ وجود

  .شود يم
 مادة تا گرفته يتعال حق ذات از است، يسار موجودات ٔهمه در بهجت و عشق نجا،يا در خيش ٔدهيعق به

مادون موجودات در يكي و انسان مافوق موجودات در يكي: است اشكال دو نجايا در. عتيطب عالم المواد 
  .انسان
 موجود يبرا بهجت و لذت و شوق و عشق كه است نيا هست انسان مافوق موجودات در كه ياشكال
 معروف ٔقاعده يرو يطرف از و است، بوده آن طالب كه برسد يزيچ به كه دهد يم دست آنگاه
 و است طلب بر فرع بهجت و لذت پس »ندارد كه است طالب را يزيچ شهيهم انسان« كه انسانٔ درباره
 به بعد و هستند يكمال فاقد كه يموجودات به دارد اختصاص امور نيا پس است، شتنندا بر فرع طلب
 است ممكن شانيبرا آنچه كه است نيچن وجودشان ٔنحوه كه يموجودات يبرا اما و رسند؛ يم كمال آن

  .ستين معقول امور نيا دارند، بالفعل
 و شعور بر فرع بهجت، و لذت و شوق و عشق كه است نيا است انسان مادون موجودات در كه ياشكال
  .ادراكند و شعور فاقد موجودات نيا و است ادراك
 نبوده حاصل كه يزيچ به دنيرس يكي: باشند يم زيچ دو به متوقف امور نيا نكهيا اشكال دو ٔخالصه
 »الم« و »لذت« يبرا خيش كه يفيتعر از كه يطور همان. دنيرس آن به شعور و ادراك يگريد و است
  .شود يم استفاده مطلب نيهم »...لٌين و ادراك«: تگف و كرد

 سپس و نداشتن از بهجت و لذت كه است افتهي رسوخ مطلب نيا اذهان در چند هر: اول اشكال جواب
 و هيتجز و قيتحق يول كند، يم دييتأ را مطلب نيهم هم يسطح يشهايآزما و شود يم دايپ شدن دارا
 لذت و بهجت در تواند ينم است فقدان كه جهت آن از اشتنند و فقدان كه رساند يم يفلسف ليتحل
 جاًيتدر شد دارا نكهيهم و ندارد كه است يزيچ طالب شهيهم انسان شود يم ديد نكهيا و باشد مؤثّر
 نامحدود عشق انسان در نكهيا به است شده حل حكما و عرفا طرف از كند يم دايپ يخستگ و مالل
 به انسان ٔعالقه و عشق. است نامحدود ذات و مطلق كمال ان،انس يقيحق معشوق و محبوب و است

 به و دارد يقيحق معشوق از كه است يتيمظهر اعتبار به يعني ؛يقيحق نه است يمجار عشق محدودها
   كه است يا جرعه اعتبار به يمولو قول
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 خود يقيحق عشق و برسد خود يقيحق محبوب و معشوق به انسان اگر و است شده ختهير خاك نيا بر
 يخستگ يبهشت لذات ليدل نيهم به و 22)الْقُلُوب تَطْمئِنُّ بِذِكْرِاهللاِ اَال (گرفت خواهد قرار و آرام ابديباز را

 مردم برخالف انيبهشت يعني 23»حِوالً عنْها بغُونَي ال«: ديفرما يم انيبهشت ٔدرباره ميكر قرآن. ستين آور
 گريد يجا به موكول مطلب نيا شتريب ليتفص. ستين آنها در تجدد و تحول و وضع رييتغ به ليم ايدن

  .است
 درست بود شده شناخته لذت و بهجت مقوم »نداشتن« هم خيش عبارت در كه شد گفته نكهيا اما
 خواه و باشد »نداشتن« از پس آنكه خواه دن،يرس يعني »لٌين و ادراك« فرمود قدر نيهم خيش. ستين

 كه است يمورد در شوق :شد دانسته هم »شوق« و »عشق« فرق ضمناً. دنباش »نداشتن« از پس آنكه
 كه حق ذات مورد در نيبنابرا. است اعم عشق اما ستين حاصل دنيرس خود يول باشد دنيرش تصور
 مطلق، كمال نيا به است مستشعر يعني است خود ذات به شاعر حال نيع در و است مطلق كمال خود

 ياعال حد در است خود ذات به مستشعر ذاتِ چون و ست؛ين صادق »شوق« يول است صادق »عشق«
 تر يقو ادراك و تر كامل محبوب چه هر كه ميدان يم يطرف از و است مطلق كمال يو ذات و استشعار

 به است حق ذات بهجت و عشق بهجتها و عشقها نيباالتر و نيتر  بزرگ پس است تر كامل عشق باشد
  :فرمود خيش لهذا و خود ذات
 الجواهر هم و به تهجونيب هم ثيح من بذواتهم و به المبتهجون تلوهي و بذاته هواالول ءيبش مبتج أجلّ
  .شوق نييالقدس ائهياول خلص من نيالنائل يال ال و الحق االول يال نسبي سيفل ةيالقدس ةيالعقل

 از صودمق. است عشق درجات نيتر يقو خود به حق ذات عشق كه ميگفت: شرح و ترجمه ٔخالصه
 هيعقل مجردات در كه است همان بهجتها و عشقها نيتر يقو حق ذات از بعد كه است نيا باال يها جمله
 ريتعب »مالئكه« به آنها از هم عتيشر اصطالح در و شوند يم دهينام »عقول« فالسفه اصطالح در كه است
   چنانكه البته و. است شده

                                                 
 .28/ رعد .  22
 .108/ كهف .  23
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 نيد زبان در. باشند يم زين يعيطب يقوا يحتّ و نفوس از يا پاره شامل مالئكه كرد ميخواه اشاره بعداً
 كه حق ذات به جز و برند يم بسر مطلق عشق در كه اند شده خوانده »نيميمه« نام به مالئكه از يگروه

 عقول از دسته نيا. آدم از نه و باخبرند عالم از نه ندارند، توجه يزيچ به آنهاست محبوب و معشوق
  .بود نيچن هم، يبار ذات در نكهيا كما ست،ين شوق اما هست عشق آنها در ستنده كامل مجرد چون
□  
 من و ملتذّون، فهم ما، الًين نالوا قد عشاق هم ثيح من فهم ن،يالمشتاق العشاق مرتبة نيالمرتبت بعد و
  ...ما يأذ منهم ألنصافل كوني فقد مشتاقون هم ثيح

 ليقب از است كامله نفوس ٔمرتبه ميبگذر كه مجرده عقول ٔهمرتب و ذات ٔمرتبه از: شرح و ترجمه ٔخالصه
 از است عشق شوق، هم و است عشق هم نها،يا در). ميقد يحكما ٔدهيعق به (هيفلك نفوس و اءياول نفوس

 خود درجات و مقامات تما به هنوز كه نظر آن از است شوق و اند، دهيرس يقيحق معشوق به كه نظر آن
  .باشند يم ريس و لوكس حال در و اند دهينرس
 النفوس تلوهي ثم درجاتها يعل والسفالة ةيالربوب يجهت نيب مترددة ةيبشر ياخر النفوس هذه تلوايو □

  .المنكوسة لرقابها مفاصل ال يالت المنحوسة عةيالطب عالم يف المغموسة
 نوسان در يلسف جهت و يعلو جهت نيماب و دارند يمتوسط مقام كه هستند ينفوس كامله نفوس از بعد
 و صفا از يمختلف حاالت نند،ينب خود يپا پشت تا يگه – نندينش ياعل طارم بر يگه باشند، يم تردد و

  .دارند انحطاط و اعتال از و كدورت
   به و اند رفته فرو عتيطب در سخت كه باشند يم ينفوس ميبگذر كه نهايا از
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 مانند و است نييپا به رو و واژگون آنها قلبٔ چهره 24»رؤُسِهِم يٰعل نُكِسوا ثُم« ٔمهيكر ٔهيآ مصداق
 به نه نگرند يم نييپا به شهيهم كه است شده ساخته يطور گردنشنان يبندها و مفاصل كه يواناتيح

  .محرومند باال عالم به توجه از باال،
□  
 اًياراد عشقاً و خصهي كماالً ةيالجسمان اءياالش من ءيش لكل وجدت تأملتها و االمور يف نظرت فاذا: هيتنب
 به يه يالذ النحو يعل ياالول ةيالعنا من رحمة فارقه اذا اًياراد او اًيعيطب شرقاً و الكمال لذلك اًيعيطب او

  .الًيتفص لها المفصلة العلوم يف تجد و جملة فهذه. ةيعنا
 كمال عالم، يجسمان امور از كي هر كه ينيب يم يينما تأمل آنها در و عالم امور ٔهمه در يكن نظر اگر

 آن فاقد كه يحال در و ورزد يم عشق آن به است كمال آن واجد كه يحال در كه دارد خود به مخصوص
 جستجو ديبا گريد يجاها در مطلب نيا ليتفص و است يمجمل ٔاشاره ن،يا. ورزد يم شوق او به است
  .كرد
 اختصاص دارد، انيسر – اتيسمانج در يحت – اءياش ٔهمه در شوق و عشق نكهيا مطلب ٔخالصه: شرح
 كه ياشكال متعرّض نجايا در خيش يول. هستند هيوانيح نفس اي ناطقه نفس يدارا كه يموجودات به ندارد

  .است نشده شود داده آن به ديبا كه يجوان و است مطلب در
 داتموجو ٔهمه و است شعور بر فرع شوق و عشق كه شد اشاره قبالً كه است همان هست كه ياشكال
 يدارا است يقتيحق وجود قتيحق كه طور همان كه است نيا شود داده ديبا كه يجواب. ندارند شعور
 با متناسب يموجود هر و دارد درجات و مراتب كه است يامور از زين ادراك و شعور درجات، و مراتب
 نباتات و جمادات در شود يم گفته نكهيا پس. دارد يا اراده و شعور و علم خود يوجود ٔدرجه و مرتبه
 اما و. ستين درست ستين آنها در يادراك و شعور چيه كه است نيا مقصود اگر ست،ين ادراك و شعور

 هر و دارد درجات و مراتب وجود تبع به و است وجود يمساو شعور كه مطلب نيا برهان و ليدل
 نجايا در كه است يطلبم است، مند بهره شعور از خود يوجود ٔمرتبه و حد و حظّ با متناسب يموجود

  .شد آن متعرّض توان ينم

                                                 
 .65/ اء يانب.  24
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  نيالعارف مقامات يف: التاسع النمط
 يف هم و فكانّهم رهم،يغ دون ايالدن اتهميح يف هم و بها خصوني درجات و مقامات نيللعارف ان: هيتنب

 عنهم ظاهرة رامو و هميف ةيخف امور لهم و القدس عالم يال عنها تجرّدوا و نضوها قد أبدائهم من بيجالب
  .كيعل نقصها نحن و عرفهاي من ستكبرهاي و نكرهاي من ستنكرهاي

 آنهاست خود مخصوص كه ايدن نيهم در دارند يمقامات و مراتب يواقع خداشناسان و معرفت اهل همانا
 و آنهاست ٔچهره حجاب بدن ٔپرده نكهيا نيع در آنها. ستين مراتب و مقامات آن از يبينص را گرانيد و
 قدس عالم آهنگ و گشته انيعر آن از و كننده را بدن ٔجامه كه است نيا مانند هست بدن با حشانرو

 يبرخ و بس، و آگاهند آن از خودشان فقط كه است ياسرار را اهللا اهل و معرفت اهل همانا و اند؛ نموده
 را آنها شناسند، ينم را آنها آشكار امور نيا كه يكسان. گردد يم دايهو و ظاهر آنها از كه است گريد امور

 بدان يبزرگ و اعجاب ٔدهيد به شناسند يم را امور آن كه يكسان و شوند يم شگفت و شمارند يم مستنكر
  .ميكن يم تيحكا شما يبرا را آنها ما اكنون و نگرند؛ يم

. شود يم ريتعب »نيعارف« به آنها از و است اهللا اهل مقامات و مراتب انيب در كتاب نيا نهم نمط: شرح
 سعادتها بلكه ستين يحس لذت و سعادت به منحصر لذت و سعادت كه شد گفته اجماالً هشتم نمط در
   و سعادتها از يدرجات به كه هست ييلذتها و
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 آن درك و خود كماالت به موجود دنيرس از لذت، كه شد گفته هم و است؛ رومندترين يحس يلذتها
 و كماالت سلسله كي انسان كي يبرا از كه شد معلوم الاجم طور به پس. گردد يم حاصل كماالت
 لينا سعادتها و لذتها نيتر يعال به دينما ريس آنها در و برسد بدانها اگر كه هست مقامات و مراتب

  .شود يم
) ره(خيش. است مقامات و مراتب و كماالت همان يليتفص انيب است »نيعارف مقامات« در كه نمط نيا

 كه شود يم يمدع و كند يم اشاره يمعنو مقامات آن به اجماالً »هيتنب« كي ضمن در سخن آغاز در
. اند كرده يط را مقامات آن كند مفارقت بدن از روحشان آنكه از قبل ايدن نيهم در كه يكسان هستند

 ملكوت عالم به و شده انيعر و كنده را آن كه است نيا مانند اند دهيپوش بدن ٔجامه كه يحال در آنها
  :فرمود السالم هيعل يعل كه يطور همان اند، فتهشتا

مجه بِهِم ل الْعِلْمق يٰعص قَةِيحرَةِ،يالْب باشَرُوا و حونِ،يقيالْ ر تالنوا وا اسم رهعتَوتْرَفونَ، اسالْم ا أنِسوا وبِم 
شحتَواس وا الْجاهِلونَ، مِنْهحِبن صها دانٍيبِأ ايالدواحلَّقَةٌ اَرعلِّ محل بِالْم25ٰيالْاَع.  

 كرده لمس را نيقي روح جانشان ست؛ ا آورده هجوم آنها بر خود ييروشنا كنه و درجه منتها به دانش
 العبور صعب ٔگردنه و دشوار و سخت را آنها نعمت، نازپروردگان و تنعم اهل كه را ييزهايچ است؛

 وحشت آن از خبران  يب و نادانان كه يزيچ آن به و است، عمطبو و سهل و نرم آنها نظر در شمارند يم
 نيا يجانها كه كنند يم معاشرت مردم با ييبدنها با آنها. اند دلخوش و دلگرم و مأنوس آن به آنان دارند
  .است ختهيآو يهست مقام نيباالتر به بدنها

  :ديفرما يم زكارانيپره وصف در السالم هيعل يعل نيهمچن و
و لُ لَا لَويالَّذ الْاَج لَ اهللاُ كَتَتيعتَقِرَّ لَمي هِمتَس مهواحيف أر ادِهِمسطَرْفَةَ اَج قاً نٍيعالثَّوابِ ياِلَ شَو فاً وخَو 

  26الْعِقابِ مِنَ
   مييگو يم »نيعارف« را آنها ما كه مردمان از دسته نيا ديگو يم آنگاه خيش

                                                 
 .139نهج البالغه، حكمت .  25
 .184 ٔنهج البالغه، خطبه.  26
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 يعني (ستين يآگاه آنها از را يكس و آنهاست خود باطن و سرّ به وطمرب كه دارند حاالت از يا پاره
 ظاهر آنها از كه است امور از يا پاره و ،)شود يم آنها بر كه ينيع اتيتجل و مكاشفات و مشاهدات

 و گذشت و مانهيحك سخنان ليقب از آنها، مخصوص حاالت از كنند يم شهود را آنها گرانيد و گردد يم
 را آنها نشناسد را آنها اسباب و علل و نباشد آشنا آثار نيا به كه يكس. كرامات و اتيآ و هايفداكار

 را آن و ديآ شگفت به كه است نيا حداكثر و – داند ينم رفتنيپذ قابل يعني – شمارد يم مستنكر
 گونه نيا به كه يكس اما و. آورد حساب به و شمرد شود يم فرض آنچه ريغ را علتش ديبا كه يمجهول
 آنها به اعجاب و نيتحس و عظمت چشم به شناسد يم را آنها يمعنو اسباب و علل و آشناس امور

  .27نگرد يم
□  
 مثل سالمان ان فاعلم ابسال و لسالمان قصة تسمعه همايف كيعل سرد و قرعهي ما يف سمعك فرع اذا و

  .أطلقت مزانالر حل ثم اهله من كنت ان العرفان يف لدرجتك ضرب مثل ابساالً ان و لك ضرب
 داستان رسد يم تو گوش به كه ييداستانها انيم در و شود يم تو تعجب اسباب كه يامور انيم در اگر

 و تو ذات يبرا است شده زده كه است يمثل »سالمان« كه بدان پس ،يبشنو را ابسال و سالمان
 آن ٔستهيشا اگر تاس شده زده يمعنو مقامات يط و عرفان در تو درجات يبرا كه است يمثل »ابسال«

  .يبتوان اگر يآور دست به را معما آن رمز كن كوشش پس ؛يباش
 و است چگونه داستان نيا نكهيا به راجع. ابسال و سالمان داستان به كند يم اشاره نجايا در خيش: شرح
  .يطوس نيرالدينص خواجه اشارات شرح به شود رجوع ست،يچ آن شرح
□  

                                                 
 .پردازد ين امور خارق العاده ميدر نمط دهم به ذكر علل و اسباب نهان اخ يش.  27
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 و اميالق من العبادات فعل يعل المواظب و الزاهد، باسم خصي باتهايط و ايالدن متاع من المعرض: هيتنب
 الحق نور لشروق ماًيمستد الجبروت قدس يال فكرهي المنصرف و العابد، باسم خصي هما نحو و اميالص
  .بعض مع هذه بعض تركّبي قد و العارف؛ باسم خصي سرّه يف

 به كه كس آن شود، يم دهينام »زاهد« نام به دنيچ يم دامن آن يهايخوش و ايدن يكاال از كس آن
 كرده قدس عالم متوجه را خود فكر كه كس آن و شود، يم دهينام »عابد« دارد مواظبت عبادات انجام
 با نهايا از يبعض يگاه و شود؛ يم دهينام »عارف« بتابد باطنش بر االتصال يعل حق نور آنكه يبرا است
  .شوند يم بيترك گريد يبعض
: آنكه يمعن ٔخالصه. است »عابد« و »عارف« و »زاهد« كلمات فيتعر ريتفس متضمن فصل نيا: شرح

 مثبت عمل »عبادت« يول دن،يچ دامن و ترك و اعراض از است عبارت رايز يمنف است يعمل »زهد«
 و لُب و روح حاالت از و است وجدان »عرفان« اما و خلق، به احسان و حج و روزه و نماز ليقب از است
 كرد فرض توان يم صفت هفت مجموعاً كه نديآ ديپد مجتمعاً اي و منفرداً است ممكن نهايا. است باطن

 و عبادت و زهد عرفان، و عبادت عرفان، و زهد عبادت، و زهد تنها، عرفان تنها، عبادت تنها، زهد: يعني
 آن و ندارد قوعو عمالً گفت ديبا كه است صفت چند شد فرض كه صفت هفت نيا انيم در. عرفان
 رايز زاهد؛ ريغ عابد عارف و عابد، ريغ زاهد عارف و تنها، عارف: يعني است ششم و پنجم و سوم صفت
 يحت و برسد، عرفان ٔمرحله به كند يط را عبادت و زهد مراحل آنكه بدون يكس كه ستين ممكن
 بعد كه است نيا است انيصوف از يبعض يادعا مورد كه يزيچ آن و اند نكرده ييادعا نيچن زين هيصوف
 فرض نيچن و ستين عبادت و زهد به يازين عرفان ٔمرحله به دنيرس و عبادت و زهد ٔمرحله يط از

 گريد منزلْ سر به دنيرس از بعد است، معرفت سرمنزل به دنيرس يبرا تنا عبادت و زهد كه اند كرده
 ٔكعبه به يمركوب با كه يكس مانند ست،ين است رسانده بدانجا را انسان كه يا لهيوس و مركوب به يحاجت

 و است رفته بر بام به نردبان با كه يكس اي و فكند،يب آنجا در اقامت رحل خواهد يم و رسد يم مقصود
 كه اند كرده فرض يجسمان منازل ريس نوع از را يمعنو منازل ريس دسته نيا. ندارد آمدن نييپا قصد

 با را تفاوت نيا يمعنو سلوك نكهيا از غافل نقاط، آن كردن اره و ينقاط از كردن عبور از است عبارت
 هيتشب ديبا نظر نيا از و است اجياحت يقبل منزل به يبعد منزل در شهيهم كه دارد يجسمان سلوك

   يها پله اگر كه يطور به رود يم باال يعمارت واريد يها پله از كه يكس به كرد
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 بحث ندهيآ يفصلها در باره نيا در باز. زدير فرو يتر بيمه شكل به باال يقسمتها زدير فرو نيريز
  .كرد ميخواه
 عما تنزّه عندالمعارف و االخرة، متاع ايالدن بمتاع يشتري كأنه ما معاملةٌ المعارف ريغ عن الزهد: هيتنب
  .الحق ريغ شئ كل يعل تكبر و الحق عن سرّه شغلي
 و الثواب، و االجر يه االخرة يف بأخذها الُجرة ايالدن يف لعمي كأنه ما معاملةٌ المعارف ريغ عند العبادة و

 يال الغرور جناب عن ديبالتعو جرهايل لةيالمتخ و المتوهمة نفسه يقو و لهممه ما اضةير المعارف عند
 الشروق يال السرّ خلصيف التنازعه الحق يستجلي ما نيح الباطن للسرّ مسالمة ريفتص الحق جناب

 عييتش مع بل الهمم من مزاحم ريغ الحق نور يال اطلع الشرّ شاء كلما مستقرة لكةم ذلك ريبص و الساطع
  .القدس سلك يف منخرطاً تهيبكل كونيف له منها
 زهد اما و است؛ آخرت يكاال به ايدن يكاال فروختن ليقب از است، معامله ينوع دارد زاهد كه يزهد

 يتعال حق به توجه از را ريضم كه يزيچ هر از خود نگهداشتن يعار و پاك از است عبارت عارف
  .شود يم محسوب اهللا يماسو به نسبت يياعتنا  يب و تكبر ينوع و دارد يبازم
 آخرت در كه اجرت خاطر به كردن كار و يمزدور ليقب از است معامله ينوع زين عارف ريغ عبادت و
 عادت اثر در تا نفس ياليخ و يوهم يقوا و اراده يبرا است اضتير ينوع عارف عبادت اما و رد؛يبگ

 و همگام قوا نيا نكهيا تا كند متوجه حق يسو به و منصرف زيغرورآم امور از را آنها بتواند دادن
 باطن سرّ و رندينگ خالف راه گردد متوجه حق يسو به باطن سرّ كه آنگاه و گردند يملكوت سرّ هماهنگ

 هيثان عتيطب و ملكه و خلق شكل به حالت نيا جاًيتدر و گردد يبيغ اشراق متوجه يمزاحمت چيه بدون
 او همراه به بلكه نگردد مزاحم يوهم و ياليخ يقوا گردد حق نور متوجه باطن سرّ زمان هر كه بشود

 بعداً كه سان آن (درآيد قدس عالم سلك در خود وجود تمام به عارف شخص جهينت در و كنند حركت
  ).شد خواهد گفته سالك مقامات حيتشر ضمن
 شد انيب »عارف« و »عابد« و »زاهد« نام تحت »عرفان« و »عبادت« و »زهد« يمعن شيپ فصل در: شرح

 كي است ممكن يعني شوند يم جمع گريد يبعض با يمعان نيا از يبعض يگاه كه شد گفته ضمناً و
 در خيش ماا عارف، هم باشد عابد هم اي عارف، هم و باشد زاهد هم اي عابد، هم و باشد زاهد هم شخص

 شخص كي اگر: نكهيا آن و كند يم اشاره مهم ٔنكته كي به نهايا اجتماع حالت به اشاره ضمن فصل نيا
   زاهد هم
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 فرق عارف ريغ عبادت و زهد نوع با او عبادت اي زهد نوع عارف، هم و بود عابد هم اي عارف، هم و بود
 يول ا،يدن باتيط از دنيچ دامن از است عبارت – شد گفته كه طور همان – يكل طور به زهد. كند يم

 نظر صرف ايدن يهايخوش از عارف ريغ. كند يم فرق عارف ريغ و عارف نظر از دنيچ دامن نيا هدف
 يكاال با را ايدن يكاال يعني برسد؛ آخرت در يخوش نيهم نوع از يشتريب يخوش به نكهيا يبرا كند يم

 نظر آن از عارف اما. رديگ يم خود به »تجارت« و »معامله« عنوان يو عمل پس. كند يم عوض آخرت
 ذكر از يمانع نكهيا يبرا يعني باشد؛ داشته يسرگرم و مشغله حق، از ريغ خواهد ينم كه نديچ يم دامن
 سر و خاطر تعلق ٔستهيشا را حق از ريغ يزيچ قتيحق در و كند ينم توجه حق ريغ به نشود دايپ حق
 هدف و منظور: كند يم فرق عارف ريغ و عارف ياصل هدف و مطلوب سپ. داند ينم آوردن فرود يو نزد

 از عارف ريغ هدف: عبادت است نيهمچن و. ستين گريد يكاال جلب يبرا ييكاال انز گذشتن عارف،
 كه كند يك عمل ايدن در رد،يگ يم خود به يمزدور و يعملگ عنوان پس است، مزد و اجر كسب عبادت

 يقوا و بدهد اضتير خود نفس به كه است نيا يبرا كند يم عبادت كه رفعا اما. رديبگ مزد آخرت در
 عبادت يعني كند؛ دايپ حق به توجه يبرا يشتريب يآمادگ و كند خود يعرفان رغبت تابع را خود ينفسان
  .يعال يهدف و منظور يبرا است نفس تيترب و بيتأد ينوع عارف

 دستور شارع ٔهيناح از كه اعمال از يبرخ بر ظبتموا از است عبارت – شد گفته كه چنانچه – عبادت
  .است متفاوت اعمال نيا از عارف ريغ با عارف هدف هست، كه يزيچ است؛ دهيرس
 از كنيل است، يكي ظاهر و قالب و كريپ لحاظ از عارف عبادت و زهد با عارف ريغ عبادت و زهد پس

  .است متفاوت لُب و يمعن و روح لحاظ
 يكي باًيتقر شده وارد رهيغ و يعلو اي و ينبو ثياحاد يبرخ در آنچه با گفت نجايا در) ره(خيش آنچه
  :مضمون نيا به بيقر است،

 اعبدو قَوماً اِنَّ و د،يالْعب عِبادةُ فَتِلْك رهبةً عبدواهللاَ قَوماً اِنَّ و التُّجارِ، عِبادةُ فَتِلْك رغْبةً اهللاَ عبدوا قَوماً اِنَّ
  .28الْاَحرارِ عِبادةُ فَتِلْك شُكْراً اهللاَ

                                                 
 .237نهج البالغه، حكمت .  28
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 آنها يمعن و روح شوند بيترك معرفت با اگر عبادت و زهد از كي هر كه شد معلوم شد گفته آنچه از
 نهايا يمعن در يرييتغ ايآ عبادت و زهد بيترك نكهيا آن و ديآ يم شيپ سؤال كي نجايا. كند يم فرق

 زاهد عبادت نيهمچن و ندارد فرق عابد ريغ زهد با عابد زهد نه،: كه است آن جواب نه؟ اي كند يم جاديا
  .ندارد فرق او ريغ عبادت با

 و بمعارضة و جنسه يبن من آخر بمشاركة اال نفسه بامر وحده ستقلي ثيحي االنسان كني لمالم: اشارة
 و ريكث الواحد يعل الزدحم بنفسه تولّاه لو مهم عن لصاحبه منهما واحد كل فرغي نهمايب انيتجر معارضة

 زيمتم شارع فرضهي شرع حفظهي عدل و معاملة الناس نيب كوني ان وجب امكن، ان تعسري كان
 جزاء ءيالمس و للمحسن كوني ان وجب و ربه عند من انها يعل تدل اتيبĤ الختصاصه الطاعة باستحقاق

 هميعل ففرضت للمعرفة حافظ سبب رفةالمع مع و الشارع، و يالمجاز معرفة فوجب ريالخب ريالقد عند من
 العدل يال الدعوة استمرّت يحت ريبالتكر ريالتذك ستحفظيل هميعل كرّرت و للمعبود المذكرة العبادة

 ديز ثم ،ياالخر يف ليالجز االجر ايالدن يف ميالعظ النفع بعد لمستعملها ديز ثم النوع، اةيلح ميالمق
 ثم الحكمة يال فانظر. شطره وجوههم مولون هم همايف بها صوخ يالت المنفعة هايمستعمل من نيللعارف

  .استقم و أقم ثم عجائبه تبهرك جناباً تلحظ النعمة ثم الرحمة يال
 نوع افراد ريسا شركت با مگر كند اداره را خود يزندگ امر ييتنها به بتواند كه ستين نطوريا انسان چون
 ميتقس و رنديبگ عهده به را يكار كدام هر باشد، بوده لهمباد و يهمكار نوع كي نشانيب نكهيا به و خود
 را ياديز يكارها نفر كي كه ديآ يم الزم رديبگ عهده به نفر كي شود بنا را كارها ٔهمه اگر رايز بشود كار

 و داد مردم انيم در كه است الزم رو نيا از است، دشوار باشد ممكن هم فرضاً اگر نيا و گردد متحمل
 قانون آن و باشد، كرده مقرر يقانون را عدالت و باشد، بوده عدالت يمبنا بر ستد و داد نيا و باشد، ستد

 اطاعت استحقاق به باشد داشته ازيامت گرانيد انيم از شارع آن و باشد، كرده نييتع يمقنّن و شارع را
 و كوكارين كه است زمال و خداست، جانب از نكهيا بر باشد داشته خود با يعالمات و آيات نكهيا ٔواسطه به

 كه كس آن ييشناسا رو نيا از باشند؛ داشته جزا دانا قادر يخدا نزد در كدام هر) متمرد و عيمط (بدكار
 يسبب و موجب به دارد اجياحت ييشناسا نيا و آمد الزم اوست دست در مجازات و اوست دست به قانون

 صورت به عبادت نيا و گشت فرض است معبود ٔآورنده ادي به كه عبادت رو نيا از كند؛ حفظ را آن كه
 كه عدالت يسو به دعوت آنكه تا شود ينگهدار عبادت تكرار با معبود تذكر تا است شده مقرر مكرر

 نفع بر عالوه كنندگان عمل يبرا ن،يا بر اضافه سپس. كند دايپ استمرار اوست به بسته انسان نوع اتيح
   نهايا ٔهمه بر عالوه عارفان يراب و شد، مقرر آخرت ليجز اجر ايدن بزرگ
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 سپس حكمت، به بنگر پس. يبيغ افاضات و يمعنو مقامات از است عبارت كه شد اضافه يخاص منفعت
. كند يم مبهوت را تو او يهايشگفت كه يمقدس ساحت به شد يخواه آگاه نعمت، به بعد و رحمت به

  .باش داريپا و را عدالت دار ايب سپس
 ذكر خواجه ٔدهيعق به. است شده ذكر عبادات عيتشر ٔفلسفه و عقاب و ثواب ٔفلسفه قسمت نيا در: شرح

 خواسته) ره(خيش و است شده برده ثواب و اجر از ينام شيپ فصل در كه است مناسبت نيا به فصل نيا
 فصل كي كه – فصل نيا ذكر كه است محتمل و. كند ذكر را ثواب و اجر ٔفلسفه فصل نيا در است

 آن در آنچه. شد گفته عبادات اثر به راجع گذشته فصل در آنچه از باشد يميتتم – است ياستطراد
 است عبادات عيتشر ٔفلسفه شود يم گفته نجايا در كه آنچه و بود عارف عبادت ٔدهيفا شد گفته فصل
  .مطلقاً

 ناچار و كند يزندگ اجتماعاً ديبا بالضروره و است بالطبع يمدت انسان: كه اسنت نيا فصل نيا ٔخالصه
 نيا يبرا عادالنه باشد يمقررات و نيقوان ديبا و باشد داشته وجود ستد و داد و معاشرت مردم نيب ديبا

 ناچار ؛29شود شمرده الطاعة مفروض واضع آن كه دارد الزم يواضع عادالنه قانون. ارتباطات و معامالت
 ديبا ناچار و بشمارند، فرض را اطاعتش مردم تا باشد داشته خدا طرف از معجزات قيطر از يازيامت ديبا
 حق تذكر و شناختن رو نيا از. باشند داشته فريك و پاداش خدا نزد در متمرّد و عيمط از كي هر

 به عبادات نيا و است شده فرض عبادات بماند ثابت همواره تذكر نيا نكهيا يبرا و كند، يم دايپ ضرورت
 عدالت به را مردم كه ياله انيداع جهينت در و بماند ظمحفو تذكر تا شده مقرر مكرر و دائم صورت
  .باشد فراهم آنها دعوت ٔنهيزم شهيهم كنند يم دعوت ياجتماع
 مقررات مورد در را ياخرو پاداش و ثواب نجايا در) ره(خيش نكهيا از گذشته است واضح چنانكه
 ياجتماع عدالت ٔمقدمه زين ار عبادات عيتشر يحت است، دانسته ياجتماع عدالت لزوم معلول ،ياجتماع
   آنچه ٔخالصه است نيا. است دانسته

                                                 
 ٔزهينكه بتواند غري بر وجدانها و اي باشد مفروض الطاعة بودن و حكومت ويد رجل الهين امر را واضع قانون بايخ علت اينكه شيمثل ا.  29

 وضع و ٔ اجرا را در نظر گرفته نه مرحلهٔگر مرحلهيه احاطه بر مصالح و عادالنه بودن قانون؛ به عبارت دداند ن ياستخدام را در بشر منقاد كند م
 .تر است خ در نظر گرفته روشني اجرا كه شٔ مرحلهيرند وليگ يع را در نظر مي تشرٔمشهور، مرحله. ع رايتشر
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  .است كرده انيب نجايا در) ره(خيش
 ٔفلسفه گريد و انسان، بودن بالطبع يمدن ٔمسأله يكي: است بحث قابل كه است مهم مطلب دو نجايا در

 مطلب سه هر ٔدرباره ام و است، قانون ٔفلسفه ٔمسأله آن و كرد اضافه توان يم هم يسوم ٔمسأله. نبوت
  .كرد ميخواه بحث
 است يا مسأله حال هر به و باشد ارسطو از ديشا »است بالطبع يمدن انسان« كه جمله نيا :اول ٔمسأله اما
 در است »عهيبالطب« نجايا در »بالطبع« از مقصود ايآ ست؟يچ جمله نيا يمعن مينيبب ديبا. يميقد اريبس

 مراد يگريد يمعن اي و است، »بالقَسر« مقابل »بالطبع« از مقصود اي و ،»هباالراد« و »اريباالخت« مقابل
 يزندگ مورچه و انهيمور و عسل زنبور مانند حشرات باالخص و وانانتيح از يبعض شك بدون است؟
 ٔشهياند و فكر و عقل يمقتضا نه آنهاست ٔزهيغر و عتيطب يمقتضا ياجتماع يزندگ آن و دارند ياجتماع

 كرده انتخاب آنها يبرا عتيطب بلكه اند نكرده انتخاب خود يبرا را يزندگ نحو آن يعني نها؛آ ٔاراده و
 دهند، يم انجام خود خودبه دارند كه را يكار و شغل هر آنها از يا دسته هر كه اند گفته لهذا و است
 به را ودخ كار يا دسته هر. يمصنوع و يقرارداد طور به نه است شده نيمع يعيطب طور به پستها
 نيا از ندارند؛ رهيغ و هيعدل و مقررات و قانون به اجياحت لهذا و دهند يم انجام زهيغر همان يمقتضا
 انسان اما و. دهند يم انجام يعيطب طور به را خود يعضو فيوظا كه كرنديپ كي ياعضا مانند جهت

 اِعمال به اجيابند،احتي ينم انجام يعيطب  طور به فيوظا ست،ين يعيطب پستها ،30ستين نطوريا بالضروره
                                                 

 نعمتها و آدمها را در ٔخواهد همه يده شده كه همواره ميستخدام آفر و اي و منفعت پرستيل به خودخواهيك ميبلكه برعكس، انسان با .  30
 و محدود به ي اجتماعي و منفعت جوست، زندگي است، فردير مدنيل انسان بالطبع غين دلي به همي بعضٔدهياورد و لهذا به عقيخدمت خود ب
ست يان مذكور در متن درست نيان دوم از سه بين دسته بي أدهيبه عق.  اوستيعي طبي و ضد آزاديعت انساني بودن مخالفت طبيمقررات اجتماع

 يلي است كه به بشر جبراً شده و فرضاً ميقاتي تلفي و عدالت خواهيده نشده بلكه نوع دوستيزتاً نوع دوست و عدالت خواه آفري انسان غريعني
 يگر هر چند تمام است وليان دير و بالاثر است؛ اما دو ب بشر صفيعي طبيل به منفعت پرستيبه حق و عدالت و محبت در بشر باشد، در مقابل م

 در خلقت بشر ي هم در بشر باشد و مجموعاً تناقضي و اجتماع خور و اجتماع خراب كنيل سركش و ضد اجتماعين مينكه چنيمنافات ندارد با ا
 در او هست كه ي سركش و ضداجتماعيليگر ميف دد تن دهد و از طري و اجباراً باي اجتماعي ندارد از زندگيا  چارهياز طرف: وجود دارد
ن حال و همان وقت كه به رحم محتاج است مادر او را بخورد و ي كه در رحم مادر باشد و در عيا  است، مثل بچهي اجتماعي زندگٔمنهدم كننده
  .تباه سازد
 از يكيانت خود ي اگر نبوت و ديلقت بشر هست ول در خين تناقضيم چنيانت فرض كني نبوت و دي را منهاي ما اگر اجتماع بشرٔدهي به عق

 عمل به بشر يار و آزاديعقل و اراده و اخت. شود ي تناقض حل م– همان طور كه واقعاً هم هست – اجتماع شمرده شود ي ضرورينيعوامل تكو
ف شده كه آنها را ي شده و به او تكل بشر وضعيف و مقررات برايگر در متن خلقت وظاي از طرف دي ول– و الزم بوده داده شود –داده شده 

  ). استخدام بشر را رام كندٔزهيمان قادر است كه غري أتنها قوه(مان ي أ به او داده شده است و قوهيني دٔزهيانجام دهد و غر
دانند،  ي ميرا ضد اجتماع كه او يدانند و نه نظر كسان ي بالطبع ميعت، مدني درست است كه بشر را به حكم طبي كسانٔهيپس، از نظر ما نه نظر

 ندارد و ين حكمي دي ما بشر منهأدهيبه عق. ن نظر دهندي دي بشر منهأاند درباره  بعداالجتماع فرض شده و خواستهٔدهين پدير در هر دو نظر ديز
ان اول و ي بالطبع است، و اما بيدنرساند كه انسان م يان دوم است كه اگر اثبات شود ميقت، تنها بيدر حق. ّ بالطبع است ين مدني دٔبشر بعالوه
 هست، و ي اجتماعي زندگٔزهيل و غريعت او مينككه در طبيده شده نه اي آفري اجتماعيعت محتاج به زندگانيرساند كه بشر در طب يسوم فقط م

 ٔزهيگر به او غري و از طرف دده شدهي آفري اجتماعي محتاج به زندگيبشر از طرف: شود ي نظر مشهود مي تناقض در بادين جاست كه نوعياز هم
ب دهد و باالخره به ي خود را ترتي اجتماعي زندگان–ن ي نباشد به حكم دي و اگر كاف–د به حكم عقل ي داده نشده، پس ناچار باين زندگانيا
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 ياجتماع يزندگ به محتج عتيطب در انسان: نكهيا آن و كرده نجايا در خيش كه است يانيب گريد انيب
 پرتو در جز كه است اديز آنقدر انسان اجاتياحت و است يطور انسان ساختمان يعني است شده دهيآفر

  .ستين بقا و دوام قابل شيزندگ و شود ينم برآورده اجاتشياحت اجتماع،
 كند زرع و كشت دخو يبرا است مجبور و كند انتخاب لباس و مسكن خود يبرا است مجبور انسان پس

   و سرما از او حفظ وسائل نيهمچن و او يخوراك مواد رايز
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 ٔواسطه به انسان نكهيا خالصه. كند آماده را آنها ديبا خودش و است نشده آماده عتيطب در رهيغ و گرما
  .31)فاًيضَع االِنْسانُ خُلِقَ و (است شده دهيآفر فيضع اد،يز اجاتياحت

 گريد عبارت به و است شده داده ياجتماع زيغرا و عواطف سلسله كي انسان به كه است نيا گريد انيب
 محتاجند گريكدي به افراد كه است نيا نه تنها يعني است شده داده بشر به بقا و تعاون حس عتيطب در

 يبرا گريد افراد به هم يعواطف است شده داده افراد نيا به كه اجاتياحت نيا يازا به آن بر عالوه بلكه
 هست مادر به نسبت نزواد در كه يعيطب اجياحت يازا به نكهيا كما است، شده داده اجاتياحت نيا فعر

  .است شده داده نوزاد به نسبت مادر به هم يمهر ٔعاطفه
 عواطف سلسله كي دارند گريكدي به نسبت بشر افراد كه يحوائج يازا به طور نيهم هم بشر ٔجامعه در

 است، انسان عتيطب يمقتضا عواطف آن و است شده داده بشر به اجاتياحت همان رفع يبرا ياجتماع
 انيب نيا كه گفت توان يم و نها؛يا امثال و احسان و مروت و رحم و يخواه عدالت و يدوست نوع ليقب از

  .است شيپ انيب مكمل
 وانيح و نبات رد) پنهان (كامنه استعدادات تمام كه دارد را فرق نيا گريد موجودات با انسان: گريد انيب

 گل و دادن تخم و كردن رشد از هست گل كي استعداد در آنچه رسد؛ يم تيفعل به زين انفراد حال در
 به و كند يم ظهور حرارت و نور و هوا و خاك و آب از عتيطب عوامل ريتأث تحت دادن، عطر و دادن
 و رود، ينم شمار به يعامل و اردند يريتأث گل نيا ياستعدادها بروز در گلها ريسا وجود رسد، يم تيفعل

 هست انسان در استعدادها سلسله كي ست؛ين نطوريا انسان اما) اسب كي (وانيح كي است نيهمچن
 تمام. است استعدادات آن افتنين تحقق و دنيرس ظهور به موجب ياجتماع و يانسان يعاملها فقط كه

 ياخالق فضائل به تخلّق و شدن عالم ليقب از ستا وانيح از يو ازياالمت مابه كه انسان يانسان استعدادات
 نهايا تمام شود، يم دمهينام »تمدن« آنچه باالخره و مقررات نيقوان وضع و عيصنا و هنرها اقسام و

 اگر جاندارها ريسا. ديآ يم وجود به ياجتماع يزندگ ٔنهيزم در تنها كه است ييها هيسرما و است يامور
 رايز اورنديب وجود به شود يم دهينام »تمدن« كه يآثار توانند ينم شوند] آورده [گرد جا كي در فرضاً
   كند يزندگ تنها اگر انسان اما و هستند، استعدادات نيا فاقد

                                                 
 .28/ نساء .  31

 ١٢١



كتابخانة سايت نسيم مطهر  
www.nasimemotahar.com
.لطفاً نواقص احتمالي و خطاهاي تايپي را اطالع دهيد

 عتيطب ،يانسان امكانات بخش تحقق و استعداد محرك عامل رايز اورديب وجود به را آثار نيا تواند ينم
 ياستعدادها كه رفتيپذ توان ينم يفلسف ٔجنبه از و ت؛اس يانسان و ياجتماع يعاملها بلكه ستين

 پس. نباشد است رساندن تيفعل به عامل و نيمب كه يعواطف اما باشد داشته اجياحت انسانها به يانسان
 استعدادات و امكانات كه است شده دهيآفر يطور عتيطب در كه يمعن نيا به است بالطبع يمدن انسان

 تنها هست انسان در بالقوه كه يكماالت گريد عبارت به و رسد، ينم تيفعل به ياجتماع يزندگ در جز يو
 ٔگله مثل ث،يح نيا از ندارد ريتأث اجتماع اي وان،يح و اهيگ در. دارند تيفعل امكان ياجتماع يزندگ در
 عامل دارند، بالفعل عهيبالطب دارند آنچه محتاجند، هم به ياجتماع يزندگ در اگر اي و ،يوحش گاو
  .عسل زنبور و مورچه مثل ست،ين فعل به قوه از ٔرساننده تيفعل به تماعاج
 اهللا معرفة به دعوت كه است نيا شود يم استفاده فصل نيا در) ره(خيش انيب از آنچه: نبوت ٔفلسفه اما و
 ظاهر. است ياجتماع ٔعادالنه يزندگ نيتأم منظور به همه عبادات عيتشر يحت و امتيق و حق تذكار و

 انزال و رسل بعث بود ينم ياجتماع ٔعادالنه يزندگ لزوم اگر كه رساند يم نيچن فصل نيا در رتعبا
 سعادت و بهجت باب در) ره(خيش خود آنچه مطابق بلكه ستين درست مطلب نيا يول. شد ينم كتب
 قران ٔمهيكر آيات از آنچه مطابق و گفت فصل نيا از شيپ فصل در خيش آنچه مطابق و گفت يعقل

 نيا حداقل و بالعرض، مقصود نه است بالذات مقصود او به تقرب و عبادت و خدا معرفت شود يم ستفادها
 به مانيا و ديتوح پرتو در كه يمعنو سعادت به ارشاد يكي :اند داشته هدف دو اءيانب مييبگو كه است
 مقررات جعل ٔلهيسو به ياجتماع ٔهيعال مصالح به ارشاد يگريد و شود، يم دايپ فاضله صفات و معاد

 از هم و يفرد و يشخص سعادت جهت از هم دارد، ضرورت جهت دو از نيد گريد عبارت به و عادالنه؛
 و بِالْحِكْمةِ ربك لِيسب ٰياِل اُدع« :كند يم ذكر اهللا معرفة را هدف اتيآ از يبعض در. ياجتماع جهت

 اَرسلْنا لَقَد«: كند يم ذكر هدف عنوان به را عدل ٔاقامه حاًيرص آيات از يبعض در و 32»الْحسنَةِ الْموعِظَةِ
  33»بِالْقِسطِ النّاس قُوميلِ زانَيوالْم الْكِتاب معهم اَنْزَلْنا و ناتِيبِالْب رسلَنا

                                                 
 .145/ نحل .  32
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□  
 و عبادةلل مستحق ألنه فقط له تعبده و عرفانه ئاًيش ؤثري ال و رهيغ ءياللش االول دالحيبر العارف: اشارة
 هيف و يالداع هو عنه المرهوب او هيف المرغوب كونيف كانتا ان و ة،ياوره لرغبة ال هيال فةيشر نسبة ألنها

  .دونه هوالمطلوب و ةيهوالغا رهيغ ءيش يال الواسطة بل ةيالغا سيل الحق كوني و المطلوب،
 او معرفت بر را يزيچ چيه و گر،يد زيچ يبرا نه حق ذات خود يبرا خواهد يم را حق ذات عارف شخص

 ٔستهيشا حق ذات كه جهت آن از است حق ذات يبرا صرفاً عارف عبادت همانا و دهد، ينم حيترج
 و طمع خاطر به عارف عبادت. حق ذات به فيشر است يانتساب عبادت كه جهت آن از و است پرستش

 ترس مورد اي و طمع مورد ءيش آن كننده، عبادت ٔزهيانگ پس باشند كار در ندويا اگر و ستين ترس اي
 يبرا است واسطه بلكه ستين عبادت تيغا متعال حق پس است، متمركز او در عابد مطلوب و است
  .ترس مورد ءيش از نجات اي طمع مورد ءيش به دنيرس

 قرار بحث مورد است تين به مقرون كه يعباد اعمال لحاظ از و تين لحاظ از را عارف فصل، نيا: شرح
 كه است همان و ،يا زهيانگ و يداع به است مقرون يارياخت عمل هر كه است مسلم نكته نيا. دهد يم

 عمل كه است يمنفعت اي عمل كي ٔزهيانگ ،يكل نظر از. گردد يم عمل به منجر و زديانگ يبرم را اراده
 ات،وانيح در. است انيز از آن نجات ٔمقدمه عمل و است يانيز اي و است منفعت آن به دنيرس ٔمقدمه

 وانيح. است يزيغر كه است »ذات انتيص به ٔعالقه« دو هر جامع بود، خواهد يداع زيچ دو نيا از يكي
 كه را يمضّار خود عمل با و رود يم منافع جلب دنبال به زهيغر حكم به خود ذات انتيص يبرا انسان اي
  .كند يم دفع خود از آورد يم رو او به
 هم يسوم شقّ وانيح در بلكه و انسان در ايآ نكهيا آن و شود طرح يا مسأله كه است ستهيشا نجايا در

 بزند سر وانيح اي و انسان از يارياخت يعمل است ممكن آيا يعني نه؟ اي باشد داشته وجود است ممكن
  نباشد؟ ذات انتيص به مربوط كه
 اي و است ذاتبال مطلوب اي: است قسم دو بر انسان مطلوبات يكل طور به كه است نيا تر جامع انيب

 را آنها خود نكهيا خاطر به خواهد يم را آنها انسان كه ييزهايچ يعني بالذات مطلوب. ريبالغ مطلوب
   شمارد يم دهيفا را آنها خود و دارد يم دوست
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 و نها؛يا امثال و مخالف جنس و مقام و پوشاك و خوراك تيمطلوب مثل برد، يم لذت آنها خود از و
 امر كي يبرا هستند مقدمه آنها نكهيا يبرا خواهد يم را امور آن انسان كه يامور مانند ريبالغ مطلوب
  :هست 34مطلب دو نجايا در اكنون. باشند يم دهيفا كي ٔمقدمه يعني بخش لذت و بالذات مطلوب

 را بشر يذات ٔزهيغر كه يزيچ آن يعني متعدد؟ اي است واحد انسان بالذات مطلوب آيا نكهيا مطلب كي
 امور ريسا و است زيچ كي است ختهير بشر كام به را] خود [عشق و كند يم جلب] خود[ يسو به

 عرفا كه آنطور (هستند او مظاهر اي و) نديگو يم ذات به ٔعالقه ٔدرباره نييماد كه آنطور [هستند او ٔمقدمه
  است؟ زيچ كي از شيب اي و) اند گفته مطلق كمال باب در

 را يزيچ هر بشر و است نفس انتيص و ذات حفظ محبوبها و مطلوبها ٔمهه ٔفلسفه ايآ: نكهيا گريد مطلب
 يعني است؟ نفس انتيص ٔمقدمه عت،يطب انيجر نظر از – ريبالغ چه و بالذات چه – دارد يم دوست كه
 كند، طلب را آن نفس انتيص منظور به خودش آنكه بدون كند يم طلب را يا رهيكث امور انسان چند هر
 در كه يو اتيح حفظ و عتيطب در يو نفس انتيص منظور به طلب آن و ليم آن عتيطب در يول

 انسان يها بالذات مطلوب انيم در نكهيا اي و است؟ شده داده يو به است خطر مورد و حوادث معرض
 يماد و يعيطب يزندگ در] نفس [انتيص و ذات حفظ آنها داشتن دوست ٔفلسفه كه دارد وجود يامور

  .هست يمتعدد اتنظر نجايا ست؟ين
 لذت و شوق عامل ديبا زند يم سر انسان از كه يارياخت عمل هر نكهيا در: شود داده حيتوض ديبا مقدمتاً

 انجام اراًياخت انسان كه را يكار هر يعني ست؛ين يبحث باشد داشته دخالت آن در الم و خوف عامل اي و
 است نيا مقصود اگر پس. يالم كي دفع اي و باشد داشته نظر در كار آن از لذت نوع كي ديبا دهد يم

. ستين ريپذ امكان گفت ديبا نباشد، يالم و لذت گونه چيه كار آن باعث و شود صادر انسان از يفعل كه
 انتيص عدم و انتيص انسان يالمها و لذتها ٔهمه محور ايآ كه است نيا است مطرح كه يگريد مطلب اما

 متألّم و ندارد او ذات انتيص در ريتأث كه يزيچ از ببرد ذتل انسان است ممكن آنكه اي و است ذات
   شقّ البته رساند؟ ينم او ذات به يانيز كه يزيچ از گردد

                                                 
 لذتها را ٔكات و فلسفهي دارد و رمز تحريعي و طبي فلسفٔ جنبهيد و دومكن يان مي را بي روانٔزهي محرك و انگٔ است و جنبهي بحث روانياول. 34
 .ان كنديخواهد ب يم
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 نيوالد عالقه مثل ندنارد، يا شهير نيچن كه ياريبس يزيغر و يعيطب عالئق ليدل به (است حيصح دوم
 خود محل در كه گريد امور از ياريبس و ياخالق وجدان و يدوست انسان عواطف و بالعكس و فرزند به

  ).ميا كرده ذكر
 يماد ٔجنبه تنها »ذات« از مقصود اگر كه شود داده حيتوض مطلب نيا »ذات انتيص« باب در ديبا ضمناً
 ذات كمال كه هست هم امور از يبعض ستين ذات انتيص يبرا كه يامور از گذشته انست، انسان وجود
  .علم تيمطلوب لمث ،يماد ٔجنبه از نه اما است
  :است مطلب چهار مجموعاً است گفته فصل نيا در) ره(خيش كه آنچه
  .گريد زيچ يبرا نه دارد يم دوست حق خود يبرا را حق عارف، .١
 .دهد يم حيترج گريد مطلوب هر بر را مطلوب نيا عارف .٢
 .دشو واقع يضرر دفع اي يمنفعت جلب ٔلهيوس نكهيا يبرا نه است حق خود يبرا عارف عبادت .٣
 را حق او كه ديآ يم الزم باشد يضرر دفع اي نفع جلب عارف عبادت يداع اگر نكهيا بر استدالل .٤

 .نخواهد حق خود يبرا
□  

) ستطعمهايف (ستعظمهايف به البهجة لذة طعمي لم فانه وجه، من مرحوم الحق طيتوس المستحل: اشارة
 مثل اال نيالعارف يال اسيبالق مثله ما و رائها،و عما غافل هايال حنون فهو المخدجة اللذات مع معارفته انما
 بهم اقتصرت و البالغون هايعل حرصي باتيط عن غفلوا لما فانهم نيالمحنّك يال اسيبالق انيالصب

. رهايغ يعل نيعاكف لها نيفيعا عنها ازوروا اذا الجد اهل من تعجبوني صاروا اللعب باتيط يعل المباشرة
 تركهايف الزور لذات اللذات من هيليبما هيكتف اعلق الحق بهجة مطالعة عن بصره النقص غض من كذلك

 شبعة االخرة يف خولهيل طبعهي و يتعال عبداهللاي انما و اضعافها ستأجليل اال تركها ما و كره، عن اهيدن يف
 هاُخرا و اُوالد يف لبصره مطمح فال عنه بعثر اذا يبه منكح و يهن مشرب و يشه مطعم يال بعثيف منها
  .ذبذبه و قبقبه لذات يال اال

 هذا يعل مسترحماً سمتها وجهه يول الحق لذة عرف قد ثارياال شجون يف القدس ةيبهدا والمستبصر
  .وعده بحسب له مبذوالً بكده توخّاهي ما كان ان و ضده يال رشده عن المأخوذ

   يجهت زا) خود عبادات در (دهد قرار حق ريغ ٔلهيوس را حق دارد يم روا كه كس آن
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 طالب اي (بشمارد مهم را آن تا است دهينچش را حق خود به بودن خوش لذت او. است رحمت مشمول
 خبر  يب آنها يماورا از خواهد، يم را همانها فقط و است ناقص لذات با او ييآشنا همانا). باشد آن دنيچش
 كودكان. دهيد تجربه و پخته مردان به نسبت است كودكان داستان عارفان به نسبت او داستان. است
 تعجب ،يباز يهايخوش به اند كرده اكتفا و هستند آنها طالب بزرگان كه ييهايخوش از خبرند  يب چون

 هايباز آن ريغ به متوجه و هايباز آن به نسبت اعتنا  يب را آنها كه آنگاه يجد و بزرگ مردان از كنند يم
 يدستها است بسته حق يخوش ٔمطالعه از را او چشم ت،يقابل معد و نقصان كه يكس نيهمچن. ننديب يم

 ترك و كند، يم ايدن ترك كراهت يرو از كس نينچنيا. خود كينزد لذات نيهم به چسباند يم را خود
 و كند ي يبندگ را خدا همانا و دارد، افتيدر را آنها برابر چند ندهيآ در كهيان يبرا مگر كند ينم ايدن

 كي يسو گردد محشور و بدهد او به لذت آن از يريس قدر به آخرت در نكهيا يبرا كند يم اطاعت
 پس. بگذارد ايدن آن به قدم شود بنا كه يزمان در خوشرو، يهمسر و گوارا يدنيآشام و ذيلذ يخوراك

  .خود دامن و شكم لذات به مگر ندارد چشم خود آخرت و ايدن در يشخص نيچن
 را يواقع لذت است، شد روشن يفداكار يهايواد در رتشيبص چشم ،يباطن ييراهنما با كه كس آن و
 كمال از كه ناقص شخص آنچنان حال به كند يم رقت كه يحال در آورد يم رو او يسو به و شناسد يم

 داده كه يا وعده موجب به خواهد يم زين ناقص آن كه را آنچه چند هر است كرده رو آن ضد به خود
  .شد دخواه داده او به است شده
 مقدسش ذات از ريغ يگريد امر يبرا را خدا كه يافراد نكهيا از است يا ساده انيب قسمت نيا: شرح

 آنها ياله رحمت و فضل حال نيع در و آنهاست نقص و يخبر  يب و جهالت علت به كنند، يم عبادت
  .ستين اجياحت يشتريب شرح به و گذاشت؛ نخواهد محروم دارند كه يناقص يمطلوبها همان به نسبت

□  
 او يالبرهان نيقيبال المستبصر يعتري ما هو و االرادة هم سمونهي ما نيالعارف حركات درجات اول: اشارة

 روح من ناليل القدس يال سرّه تحركيف يالوثق العروة اعتالق يف الرغبة من يمانياال العقد يال الساكن
  .ديمر فهو هذه درجته دامت فما االتصال،
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 يحالت او و نامند يم »اراده« را آن آنها خود كه است يزيچ آن) منزل نياول (عرفا سلوك ٔهدرج نياول
 با برهان لهيوس به ريضم شدن روشن از بعد كه يمحكم ٔرهيدستگ به دنيچسب به رغبت نوع از است
 كند لنائ را خود تا كند يم قدس عالم آهنگ يو باطن پس شود، يم دايپ مانيا ٔلهيوس به نفس نانياطم
  .شود يم داده »ديمر« عنوان او به هست درجه نيا در شخص كه يمادام. اتصال ضيف به

 ميدان يم چنانكه. است عارفان سلوك و ريس منازل ذكر مقام در گريد فصل ازدهي تا فصل نيا از: شرح
 زبان در ميدان يم چنانكه باز و هستند، قائل انسان يبرا يمعنو سلوك و ريس و حركت نوع كي عارفان
 دستورات ياصل ٔجهينت و تيغا بلكه و است رفته سخن زبان حركت و سلوك و ريس گونه نيا از زين شرع

 و) كَدح (»حركت« و »بعد« و »قرب« به ريتعب لهذا و است شده شمرده منازل همان يط ينيد
 اند واستهخ عرفان اهل هست، كه يزيچ ؛35است دهيرس شرع زبان در »پروردگار لقاء« يحت و »رحلت«
 در خيش. حق به وصول منزل تا تيوانيح و نفس منزل از بشناسانند بيترت به را مراحل و منازل نيا
  .كند انيب را سلوك و ريس مراحل و منازل نيعارف نظر طبق است خواسته نجايا

 ياصخ حالت نيا و شود يم دهينام »اراده« عرفا اصطالح در كه است همان مرحله نياول خيش ٔدهيعق به
 از يناش اعتقاد نيا آنكه خواه شود، يم دايپ انسان در بيغ به مانيا و اعتقاد و صارياست از پس كه است
 اعتقاد، نيا از پس حال هر به. باشد شده حاصل اءياول يها گفته به مانيا اثر در اي و باشد يعلم برهان
 يمتك يقو به ديبا و است فيضع و شود متصل كامكل به ديبا و است ناقص كه كند يم احساس انسان
 كي رو نيا از كند؛ دايپ كل به اتصال ديبا و است جزء و شود متحد ايدر با ديبا و است قطره و گردد
 ديشد رغبت نيا. ديآ يم ديپد يو در اصل به فرع بازگشت رغبت نوع از يديشد رغبت و جانيه حالت

  .شود يم دهينام »اراده« عارفان اصطالح در
  است گل يرو با عشق را بلبالن      است كل يسو هايرو را جزءها

  رود يم آنجا كامد همانجا از      رود يم ايدر به ايدر از چه هر

                                                 
 اهللا يقربونا اليما تعبدهم الّا ل«و » ب المسافةيك قريان الراحل ال«و ) 6ة يآ/ انشقاق (» هي ربك كدحاً فمافيها االنسان انك كادح اليا اي«مانند .  35
 .نهايو امثال ا) 3/زمر(» يزلف
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  رو زيآم عشق جان ما تن وز      زرويت يلهايس كُه سرِ از
□  

 عن الحق مادون ةيتنح االول: اغراض ثالثة يال متوجهة اضةيوالر اضة،يالر يال حتاجيل انه ثم: اشارة
 التوهمات يال الوهم و ليالتخ يقو نجذبيل المطمئنة للنفس االمارة النفس عيتطو يوالثان ثار،ياال مستنّ

  .للتنبه السرّ فيتلط الثالث و ،يالسف لالمر المناسبة التوهمات عن منصرفة يالقدس لالمر المناسبة
 االلحان ثم بالفكرة، فوعةالمش العبادة: اءياش عدة يعل نيبع يوالثان. يقيالحق الزهد هيعل نيعي واالول

 الواعظ الكالم نفس ثم االوهام، من القبول موقع الكالم من به لحن لما الموقعة النفس يلقو المستخدمة
 و فياللط الفكر هيعل نيعيف الثالث الغرض اما و. ديرش سمت و مةيرخ نغمة و غةيبل بعبارة يزك قائل من

  .الشهوة سلطان سيل المعشوق شمائل هيف أمري يالذ فيالعف العشق
 هدف سه يبرا اضتير و اضت،ير به گردد يم ازمندين بكند باال عالم به اتصال آهنگ نكهيهم عارف
 يقوا تا مطمئنه نفس به نسبت اماره نفس دنيگردان عيمط دوم. راه سر از حق ريغ كردن دور اول :است
 ديپد يو در يقدس امر با سبمنا يتوهمات و التيتخ و ديدرآ مطمئنه نفس خدمت در يوهم و يليتخ

 قبول يبرا باطن دنيگردان فيلط سوم. گردد منصرف يسفل عالم با مناسب توهمات و االتيخ از و شود
 به مقرون عبادت يكي :دهد يم كمك زيچ چند را يدوم و. يقيحق زهد دهد يم كمك را اول. يآگاه
 ادا آهنگ آن با كه يديمف كلمات و بكند جذب را نفس يقوا كه جذاب و خوش يآهنگها گريد تفكر،

 و حيفص يعبارت به پاكدل يا ندهيگو از كه پند به مقرون سخن خود سوم. كند نفوذ نفس در شود يم
 ٔشهياند: دهد يم كمك زيچ دو را او پس سوم، هدف اما و. شود صادر مؤثر يتيفيك و نافذ و نرم يآهنگ
  .شهوت قدرت نه باشد حكمفرما معشوق ليشما و ييبايز پاك عشق آن در كه پاك عشق و نازك
 شك و پردازد يم بعد ٔمرحله به شد فارغ عارفان سفر و ريس ٔمرحله نياول ذكر از آنكه از پس خيش: شرح

 و مسافر نظر كي از نجايا در. ستين يزيچ عارف نفس جز كند يم يط را راه نيا كه يمركب كه ستين
 از رونيب زين مقصد قيدق و كيبار ينظر از و است يكي هيف مسلوك و سالك گريد عبارت به و مسافت

 الزم كند يط را راه نيا ديبا خود يپا با و است رونده كه جهت آن از سالك حال هر به. باشد ينم آندو
   خود است
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  :است هدف سه ليتحص يبرا اضتير. است »اضتير« يآمادگ و ؤيته نيا نام. كند آماده را
 كوشش ديبا يعني: شود يم دهينام »هيتخل« اي »هيتزك« اصطالح در كه لشواغ و موانع كردن دور اول،
  .36)صنَمك فَهو ربك عنْ شَغَلَك ما كُلُّ (كرد رونيب دل از است كرده پر را دل خدا ريغ از آنچه و كرد
 يقوا كشمكش ٔصحنه وجودش ٔپهنه و است شهوت و عقل از يبيترك كه جهت آن از انسان نكهيا دوم
  :است يعلو و يسفل
  چنگالها نيزم اندر زده تن    بالها باال يسو دهيكش جان
 نفس« كه نفس يسفل ٔجنبه كه كند يكار ديبا كند سفر باال يسو به مزاحم بدون بتواند نكهيا يبرا

 شود يم دهينام »مطمئنه نفس« كه گردد يو يعقل و يعلو ٔجنبه ميتسل و عيمط شود يم دهينام »اماره
 معروف داستان يمولو. بود خواهد سقوط و يترق و بازگشتن و رفتن و كشمكش حال در دائماً نه، اگر و

  .است آورده منظور نيهم يبرا را شتر و مجنون
  .بشود ياتيتجل و انوار قبول ٔآماده تا است روح كردن قيرق و كردن فيلط سوم
 اعتنا  يب خدا ريغ به سبتن را شخص و دهد يم كمك اول هدف به – شد داده شرح قبالً كه – زهد

 و تدبر به مقرون آنكه شرط به عبادت يكي: است ديزمفيچ سه دوم هدف يبرا و. سازد يم آزاد و كند يم
 يسخن يعني خوش؛ آهنگ يكي و) شد گفته عبارت ٔدهيفا در جهت نيا قبالً (باشد قلب حضور و شهياند
 با يسخن نيچن اگر شود، نيتلق نفس به يمعن آن است الزم كه باشد نهفته يمعن سخن آن در كه

 پند سخن خود هم گريد يكي دارد؛ ديمف ياثر ينيتلق لحاظ از البته بشود ادا يجذّاب و خوش آهنگ
 بر الجرم ندينش ديآ برون جان كز سخن«: كه شود، دهيشن معتقد و نفس پاك يا ندهيگو از اگر است
 تيفيك لحاظ از و حيفص ان،يب لحاظ از اگر خصوصاً) الْقَلْبِ فِي خَلَد الْقَلْبِ مِنَ خَرَج اِذا اَلْكالم (»دل
 و خشونت كاستن از بود عبارت كه سوم هدف. باشد محكم و يقو منطق، لحاظ از و نافذ و نرم اداء،

   مطابق ،يو دنيگردان فيلط و روح غلظت

                                                 
 ].ن مضمونيب به ايقر. 168ص / 2كشف الخفاء، ج. [ 36
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 يشياند نازك گريد عبارت به و نازك ٔشهياند يكي: شود يم حاصل زيچ دو با است كرده انيب خيش آنچه
  .پاك عشق گريد و باشد، رفته كار به دقت آن در و باشد داشته اوج كه يا      شهياند هر باالخره و
 معشوقش كه يعشق يعني يقيحق عشق. يمجاز و يقيحق: است قسم دو بر عشق حكما ٔدهيعق به
 عشق اما و. حق به است نيكمل عشق همان آن و است بالذات ليجم و مطلق قتِيحق رايز است يقيحق

 خود آن از هست معشوق در كه كمال و جمال يعني است يمجاز معشوقش كه يعشق يعني يمجاز
  .است تيعار ست،ين يو

  بود يننگ عاقبت نبود، عشق    بود يرنگ يپ كز ييعشقها
  ايك و كار او عشق از افتندي    اءيانب جمله كه نيبگز آن عشق

 يو هدف كه است همان يوانيح عشق. يوانيح و ينفسان: است قسم دو بر يزمجا عشق: نديگو يم باز و
 ينفسان عشق اما و كند؛ يم دايپ خاتمه شهوت به و رديگ يم سرچشمه شهوت از. است شهوت اِعمال
 و عاشق نفس نيب است يتيسنخ نوع كي منشأش كه معشوق شمائل و حسن به عالقه از است عبارت
  .معشوق نفس
□  

 كأنها ذةيلذ هيعل نورالحق اطالع من خلسات له عنت ما، حداً اضةيوالر االرادة به بلغت اذا انه ثم: اشارة
 وجد و هيال وجد: وجدان كتنفهي وقت كل و اوقاتاً عندهم يالمسم هو و عنه تخمد ثم هيال تومض بروق

  .اضياالرت يف امعن اذا يالغواش هذه هيعل كثريل انه ثم ه،يعل
 كه دهد يم دست او يبرا ييها خلسه جايتدر برساند يخاص ٔدرجه به را او اضت،ير و دهارا اگر پس نيا از

 يدنيدرخش كه يبرف مانند است ذيلذ كه ياشراف او، بر) حق نور ٔاحاطه (حق نور اشراف از است عبارت
 ود به است شده احاطه يوقت هر. شود يم دهينام »وقت« عارفان نزد حالت نيا. گردد پنهان و رديبگ

 خود اضتير به عارف اگر و. يو گذشت بر تأسف جهت از يكي و او، انتظار حالت در ينگران يكي: ينگران
  .ديآ يم شيپ يو يبرا اديز حاالت گونه نيا از بدهد ادامه
 گذشت، مرحله دو قبالً. كند يم اشاره عارف سلوك و ريس محصول نياول به) ره(خيش فصل نيا در: شرح

   شوق و ليم از بود عبارت كه »اراده« ٔمرحله نام به يكي

 ١٣٠



كتابخانة سايت نسيم مطهر  
www.nasimemotahar.com
.لطفاً نواقص احتمالي و خطاهاي تايپي را اطالع دهيد

 موانع رفع بر بود مشتمل كه »اضتير« از بود عبارت دوم و آيد، يم ديپد نفس در كه پرواز به مفرط
 كه ياثر نياول رديبگ انجام يخوب به مرحله دو نيا اگر. قلب از غلظت و خشونت رفع و يداخل و يخارج

 يبرق مانند رود يم نيب از و ديآ يم ديپد كه است يودگذرز يهايروشن سلسله كي شود يم دايپ نفس در
 گفته »وقت« حالت نيا به عارفان اصطالح در. شود يم خاموش و كند يم يجهش ابرها تراكم از كه
  :ديگو يم حافظ. شود يم اشاره سلوك ٔمرحله نيا به اديز آنها زبان در و شود يم

  سحر ديبدرخش يليل منزل از يبرق
  كرد چه افكار دل مجنون خرمن با كه وه        

  :ديگو يم اي و
  برو و سركش قدح دو كي اري بزم در

  را مدام وصال مدار طمع يعني        
  :ديفرما يم و كند يم ذكر ضمن در را يمعن نيهم كه هست يمعروف و مختصر ٔخطبه البالغه نهج در
قَد اياَح قْلَهع و اَمات هتّي نَفْسقَّ حل ديجلُه لَ ويغَل طُفظُه رَقَ وب لَه رقِ رُيكَث المِع37الْب  

 هم و بدن بر هم كه آنجا تا است راندهيم اضتير اثر در را شيخو نفس و است كرده زنده را شيخو عقل
 است شده نرم و فيلط يو سخت و خشن دل و گشته نازك ستبرش اندام است؛ كرده ريتأث يو روح بر
  .جهد يم يو بر برق مانند درخشنده رايبس ييروشنا كي كه آنجا تا
 عنوان تحت كه است همان بعد ٔجمله سه. نامند يم »اراده« را آن عارفان كه است همان »عقل اءياح«
) ره(خيش. شد گفته »وقت« عنوان به فصل نيا در كه است نيهم آخر ٔجمله. شد انيب »اضتير«
   است بخش لذت اريبس حالت نيا چون: ديگو يم
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 يناراحت دهد؛ يم دست يو به انتظار سبب به كه يناراحت آن يكي: است عارف يبرا يناراحت ود مستلزم
 شتريب اضتير به كه اندازه هر: ديگو يم آنگاه. دهد يم دست يو گذشتن زود از كه است يتأسف گريد

  .دهد يم دست شتريب حالت نيا شود داده ادامه
□  

 القدس جناب يال منه عاج ئاًيش لمح فكلما اضياالرت ريغ يف غشاهي يحت ذلك يف توغّليل انه: اشارة
  .ءيش كل يف الحق يري كاديف غاش هيفغش أمراً امره من بتذكر

 دهد يم دست يو به زين اضتير حالت ريغ در كه يطور به رود يم فرو حالت نيا در كم كم شخص نيا
 متوجه و شود يم يتداع يمعنو امر كي و ا يبرا و نديب يم را يا ساده زيچ يگاه كه شود يم چنان و

  .نديبب جا همه در را حق كه شود يم نيا به كينزد گردد، يم قدس جانب
 جاًيتدر ينفسان حاالت ريسا مانند يمعنو حالت نيا ديبگو خواهد يم است؛ واضح خيش مقصود: شرح
 حال كي در اهگ و دهد يم دست زين نيتمر حال ريغ در كه شود يم راسخه ٔملكه و گردد يم يعاد چنان
 امر آن در فوراً دارد جهان آن به كه ياتصال شدت نظر از و كند يم برخورد يا ساده انيجر كي به يعاد

 ٔزمزمه گذشت، يم يا كوچه از يعارف: نديگو. شود يم خود  يب خود از و افتد يم يقتيحق ادي به ساده
  :مونمض نيا به كرد يم زمزمه خود با را يشعر كه ديشن را يعابر

  يبنماند را خود بود، بهانه چهيقال      يتكاند چهيقال يآمد بام پشت
 كُنْت« :است شده ريتعب جمله نيا به كه افتاد يقتيحق ادي به يعاد شعر نيا دنيشن از عارف مرد آن

  .شد خود  يب خود از و 38»اُعرَف يلِكَ الْخَلْقَ فَخَلَقْت اُعرَف اَنْ فَاَحببت مخْفِياً كَنْزاً
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 عن فازهيالست سهيجل تنبهيف نتهيسك عن هو زولي و هيغواش هيعل يستعلي الحد هذا يال لعلّه و: اشارة
  .هيف سيللتلب يهد و ةيغاش سفزّهي لم اضةيالر هيعل طالت فاذا. قراره

 يطور هب رديبگ يو از را يو قرار و نهيطمأن و كند غلبه يو بر حاالت نيا هست، كه حد آن تا ديشا و
 يو يپهلو در كه يكس كه يطور به رديبگ را او آرام ريغ حالت است نشسته يو يپهلو در كه يكس كه

 جا از را او يحالت چيه كرد دايپ دوام نيتمر نكهيهم اما كند، احساس را او آرام ريغ حالت است نشسته
 كتمان گرانيد از را حالت نيا و كند حفظ را خود ظاهر بتواند نكهيا به شود يم ييراهنما و برد ينم بدر
  .دينما

 حال ريغ در يحت آيد، يم شيپ شخص يبرا كه يپ در يپ حاالت نيا كه است نيا خيش مقصود: شرح
 يپهلو يكس اگر و كند حفظ را خود آرامش تواند ينم شخص كه است يطور به ياول مراحل در اضت،ير
 نيتمر اگر يول است، يخبر او ريضم سرّ در كه كند يم احساس يو حالت رييتغ از باشد نشسته يو
 خود  يب خود از را او شود واقع يپ در يپ حوادث نيا چه هر كه رسد يم يحالت به گريد ديكش طول اديز
 يدارا امروز اصطالح به و ندارد يا جلوه و ظهور يو ظاهر در گذرد يم يو باطن در آنچه و كند ينم
  .گردد يم تيشخص تعدد ينوع
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  نجات يادرسه
  »موجود« اقسام انيب در: اول فصل
  ٰياول ٔماده وجود اثبات و هيجسم صورت تيماه انيب و ماده اثبات در: دوم فصل
  است ماده با مقارن اجسام ٔهمه در هيجسم صورت نكهيا در: سوم فصل
  تكاشف و تخلخل اثبات در: چهارم فصل
  موجودات بيترت در: پنجم فصل
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  الموجود امأقس انيب يف: )١ (فصل
 يف تقوم صورته بل له شرح فال شرح لكل أول مبدأ ألنه راالسم،يبغ بشرح أن مكني ال الموجود ان

  .ءيش توسط بال النفس
 هر نكهيا و است »موجود هو بما موجود« علم نيا موضوع نكهيا به ميديرس مطلب نيا حيتوض در

 روشن موضوع فيتعر اگر نكهيا يبرا شد؛با مسلم تحقق، نظر از و روشن ف،يتعر نظر از ديبا يموضوع
 يمسائل شود ينم يعني د؛ينما نييتع نينامع موضوع كي يبرا را ياحكام و مسائل تواند ينم انسان نباشد

 به ديمف باشد، زين اثبات قابل فرضاً يحت. ستين هم اثبات قابل و كرد ثابت نينامع موضوع كي يبرا را
 يبرا مسائل نيا داند ينم انسان كه يحال در است شده اثبات يمسائل سلسله كي فرضاً. ستين ييجا
 كه مينيب يم. است درجه 180 شيايزوا مجموع كه هست عالم در يزيچ كي مييبگو نكهيا مثل. ستيچ
  .ندارد يا دهيفا نيا
 مرا كي يبرا را يحكم انسان آنگاه نباشد، نيچن اگر رايز باشد؛ مسلم زين تحقق نظر از ديبا موضوع اما و

   كي يبرا كه ندارد يمانع البته. است كرده اثبات يفرض
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 چنان و نيچن باشد داشته وجود يزيچ نيچن ميكن فرض اگر يعني م؛يكن ثابت را يزيچ يفرض امر
  .بود خواهد درست هم احكامش فرض، نيا يعني بود؛ خواهد

 مصداق يعني ستين رجخا انسان ليتخ و فرض حد از احكام آن باشد، نداشته تحقق موضوع اگر يول
 و – ندارد خواهر پدرش يعني – ندارد عمه كه ديكن فرض را يكس يمثال عنوان به. ندارد يخارج

 يعمو دختر مثالً اي و شد يم ميخواهرها و من ٔعمه خواهر آن داشت، يم يخواهر من پدر اگر :ديگو يم
  .ستين شتريب ليتخ كي ندارد وجود يقتو يول بود، درست نهايا ٔهمه داشت وجود اگر بله،. شد يم يفالن

  فلسفه موضوع
 است؟ چطور تحققش و ستيچ »موجود هو بما موجود« فيتعر است، چگونه فلسفه موضوع مينيبب حال
 بالذات بلكه است، كرده روشن را آن معرف نكهيا ليدل به نه يول است، روشن نديگو يم را فشيتعر

  .است روشن
 موجود« مييگو يم ما يوقت. است محض عدم موضوع، نيا مقابل ٔنقطه كه ميدان يم تحقق، نظر از اما و

 ممكن؟ اي است واجب موجود هو بما موجود ايآ كه ميريگ ينم نظر در را ينيتع چيه »موجود هو بما
 موجود هو بما موجود مييگو يم ما باشد، خواهد يم چه هر ر؟يكث اي است واحد ؟يماد اي است مجرد

 محقق موجود هو بما موجود نكهيا مقابل ٔنقطه. ميستين نشيتع انيب مقام در فعالً ،دارد ياحكام نيچن
 باشد، پوچ و چيه در چيه زيچ همه يعني باشد؛ نداشته وجود عالم در يموجود اساساً كه است نيا باشد
 عقل كه يمسائل نيتر يهيبد از اما. باشد نداشته وجود زيچ چيه و باشم نداشته وجود هم من خود يحت

 موجود« كه است نيهم ندارد، هم يليدل چيه به اجياحت و] نباشد نيچن كه [كند يم ينف را آن انسان
  .هست عالم در يي»ما

  معناست؟ چه به »بودن شرح هر اول مبدأ«
 اي فيتعر به ازين مالك ٔدرباره ميداشت يانيب است، فيتعر از ازين  يب »موجود« كه اول جهت به راجع اما و

 اول در يسبزوار يحا را آن نيع كه است آورده را يا جمله نجات در خيش. فيتعر از يازين  يب كمال
   نكهيا بدون كرده نقل او از منظومه
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 ديفرما يم خيش. ستيچ آن يمعن كه اند گفته منظومه مدرسان و شارحان قهراً يول باشد كرده يريتفس
 يفيتعر و شرح هر اول مبدأ چون »شرح لكلّ أول مبدأ نّهأل« ندارد فيتعر و شرح به ازين »موجود« كه

 به ازين مفهوم نيا خود اگر و است؛ شده اخذ عالم فاتيتعر از يفيتعر هر در مفهوم نيا يعني است؛
 غلط عالم در كردن فيتعر اصالً و بود نخواهد فيتعر قابل عالم در زييچ چيه باشد، داشته فيتعر
 اجزاء به را ءيش كه يمعن نيبد كردن، يذهن ٔهيتجز و كردن ليتحل ينعي كردن فيتعر چون شود؛ يم
). نديگو يم »يتصور يمباد« اصطالحاً (نديگو يم او يمباد را اجزاء آن كه م،يكن يم ليتحل اش هياول

 داشته هيثانو ليتحل يعني باشند داشته فيتعر به ازين است ممكن خود ٔنوبه به هم يمباد نيا البته
 به ازين هم هياول اجزاء آن يحت است ممكن باز و ه،ياول اجزاء به ميكن يم ليتحل هم را نهاآ كه باشند
 اول يمباد به برگردد ديبا امر تينها در حال هر به يول م،يكن يم ليتحل باز كه باشند داشته ليتحل

 ميتوان ينم ما يول دارند مبدأ كه كند فكر يكس دينبا البته ندارند؛ مبدأ گريد آنها كه يمبادث به يعني
 ميندار قدرت ما يول دارند مبدأ مييبگو نكهيا و ندارند مبدأ مييبگو كه نيا انيم است فرق م،يكن ليتحل
 و ذرات؛ از است مركب جسم ان،ياع عالم در نديگو يم يكسان كه است نيا مثل مطلب نيا. ميكن هيتجز

 هم جزئش هر و است ميتقس قابل خارج در جسم نيا نديبگو ذرات، از است مركب ندينگو هم اگر اي
 گريد كه ميرس يم يجزئ به كه ييجا تا است ميتقس قابل هم جزء آن اجزاء باز و است ميتقس قابل
 است؛ خارج ما قدرت از آن كردن ميتقس و است كوچك يليخ چون ميكن ميتقس را جزء آن ميتوان ينم
  .ستين ميتقس قابل ذاته حد يف او كه ميرس يم يجزئ به مييگو يم هم يگاه يول

 قدرت انسان كه نبود نيا مقصودشان بودند قائل ريناپذ شكست اي ٰيتجزّي ال جزء به ميقد در كه يكسان
 كه است محال و رنديپذ ينم ميتقس خودشان ذات در ذرانت آن كه بود نيا مقصودشان بلكه ندارد،
 مبدأ گريد مبدأ آن كه يمبدئ به ميرس يم مييگو يم يوقت است؛ طور نيهم هم نجايا در. شوند هيتجز

 باز كه باشد داشته اگر چون م،يكن ليتحل ميتوان ينم ما يول دارد مبدأ كه ستين نيا مقصود ندارد،
 يخارج ءيش و عنصر مثل هم يذهن عنصر. ندارد مبدأ است طيبس چون بلكه است، ليتحل به ازمندين
 به عنصر هر و باشد مركب عنصر چند اي دو از است ممكن يخارج ءيش. باشد مركب اي طيبس تواند يم

 مركّب گريد كه يعنصر به بشود يمنته ديبا امر تينها در يول باشد، يگريد عناصر از مركب خود ٔنوبه
   ديبا هم يذهن عناصر. باشد طيبس و نباشد

 ١٣٩



كتابخانة سايت نسيم مطهر  
www.nasimemotahar.com
.لطفاً نواقص احتمالي و خطاهاي تايپي را اطالع دهيد

 هيتصور يمباد از و هستند طيبس يذهن ٔهياول عناصر آن كه است نيا خيش حرف. باشند جور نيهم
  .ستين آنها در يتركب گونه چيه يعني هستند »اول يمباد« اصطالح به باشند، يم

 و ميريبگ مبدأ را موجود ،يفيتعر هر يبرا ميتوان يم چگونه »وجود« باب در اي »موجود« باب در اما
 يعني ؛كند ينم يفرق نجايا در وجود اي موجود البته (است؟ فيتعر هر اول مبدأ وجود اي موجود مييبگو
  ست؟ين فصول و اجناس به ما فيتعار مگر) ندارد يتفاوت را، اشتقاق مبدأ چه و ميريبگ را مشتق چه

  »اول مبدأ« يبرا غلط يمعنا کي
 و اجناس به را آن ء،يش هر فيتعر در ما كه است نيا شيمعنا باشد فيتعر هر در اول مبدأ موجود، اگر

 يينها جنس به سرانجا تا گر،يد يفصول و اجناس به ار فصول و اجناس آن و ميكن يم فيتعر فصولش
 مبدأ كه آن يعني – يينها جنس آن ؛)باشد جنس ديبا پس است اعم موجود، چون البته (ميرس يم

 مفهوم كه دارند قبول را نيا گرانيد و خيش ايآ يول. است »موجود« - گريد يجنسها يبرا است
 نيا ياسالم ٔفالسفه از چكداميه نه و خيش نه است؟ تايماه ٔهمه االجناس جنس »وجود« اي »موجود«
 جزء وجود كه است آمده مطلب نيا نيمتكلم كلمات در. است نيهم هم مطلب واشكال ندارند قبول را

 يعني باشد تيماه جزء وجود است محال كه كنند يم اقامه برهان گرانيد و خيش يول. است تيماه
  .باشد فصل اي جنس

 االجناس، جنس شود يم يهست او ٔفلسفه در و داند، يم مقوله نياول را يهست لهگ د،يجد ٔفلسفه در
 يستين با يهست بيترك از او قول به يعني شود؛ يم شروع او از مقوالت گريد و است مقوله نياول چون
 باشد يزيچ نيچن اگر چون ست،ين يحرف نيچن خيش ٔفلسفه در يول. ديآ يم وجود به »شدن« ٔمقوله

 هر ما. باشد محال ءيش هر بر عدم حمل زين و باشد، يذات و يضرور ء،يش هر بر موجود حمل ديبا
 در هم را – آن جنس يعني - »تيوانيح« را، »انسان« تيماه مثالً م،يريگ يم نظر در كه را يتيماه

 االجناس جنس موجود اگر حال. هست هم تيوانيح فرض انسان فرض يعني م؛يريگ يم نظر در ضمنش
 ست،ين نيچن آنكه حال و باشد هم تيموجود فرض انسان فرض ديبا يعني باشد نجوريا دياب باشد

   وجود فرض نكهيا بدون كرد فرض را انسان توان يم
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 جزء موجود اگر آنكه حال و »است معدوم انسان« و »است موجود انسان« مييگو يم بشود؛ شيبرا
 در موجود انسان شود يم چون »است موجود نجايا در انسان« مييبگو مثالً كه است غلط باشد تشيماه

 را نيا خيش حال هر به پس. است غلط هم باز است، معدوم آنجا در مييبگو اگر و است؛ موجود نجايا
  .ندارد قبول
  »شرح هر اول مبدأ« اول ريتفس
 از مقصودش هم خيش: اند كرده يمعن جور سه دو را نيا ست؟يچ »شرح لكل أول مبدأ« يمعنا پس

 فرض موجود را او اول ميكن يم فيتعر كه را يزيچ هر كه است نيا بلكه است، نبوده نيا »اول بدأم«
: مييگو يم يوقت مثالً ست؟يچ فشيتعر موجود ءيش فالن مييگو يم: ميكن يم فيتعر بعد و ميكن يم
 بعد و ميا دانسته يوجود امر كي را برق اول يول ست،ين تيموجود »برق« مفهوم در »ست؟يچ برق«

 ما ذهن در كه يتيماه نيا يعني م؛يكن يم خودمان ذهن در را او وجود فرض الاقل اي م،يا كرده فشيتعر
 فرض الاقل است، شده اعتبار قبالً وجود و تيموجود يفيتعر هر در پس ست؟يچ فشيتعر دارد وجود

  .است شده ذهن در وجودش
  »اول مبدأ« از دوم ريتفس

 به اصطالحاً يگاه را »وجود« اي »موجود« مفهوم كه است نيا باشد نيا از رساتر ديشا كه گريد انيب
 تيماه جزء مفهوم نيا ايآ مييگو ي و ميريگ يم نظر در) يمحمول وجود (ياستقالل و ياسم يمعن نحو
 در كه ميريگ يم نظر در – رابطه و رابط نحو به يعني – يحرف يمعن نحو به را آن يگاه و نه؟ اي است

 نجايا در كه »است موجود انسان« :دييگو يم يگاه نكهيا حيتوض. هست يول ندارد يستقاللا حالت نيا
 ادبا قول به. ديا گرفته نظر در باالستقالل را آن كه است محمول »موجود« مفهوم و است موضوع انسان
 در »است كاتب انسان«: دييبگو يوقت يول. است مسند اي خبر موجود، و است هيمسندال اي مبتدا انسان،

 يمعن نحو به را آن يعني است رابط نجايا در وجود يول است، محمول كاتب و موضوع انسان، نجايا
   واقع در. ديا گرفته نظر در يحرف

 ١٤١



كتابخانة سايت نسيم مطهر  
www.nasimemotahar.com
.لطفاً نواقص احتمالي و خطاهاي تايپي را اطالع دهيد

. شود يم گرفته نظر در مستقل ريغ صورت به يهست نيا كه يطور به »كاتب هست انسان«: دييگو يم
 كي »است« ٔكلمه در: ميگذار يم »است« و »هست« انيم يفرق چه يفارس زبان در كه ديكن توجه
 ذهن در »يهست« كه ييجا در يعني ؛ياسم يمعن كي »هست« در و م،يريگ يم نظر در را يحرف يمعن
 ديز« :مييگو يم مثالً م،يبر يم كار به را »است« دارند استقالل گريد يمعن دو بلكه ندارد، استقالل ما

 محمول اي موضوع را آن است، مستقل ما ذهن در يمفهوم نظر زا »يهست« كه يوقت در اما »است كاتب
  .»ستين ديز« اي »هست ديز« مثل م،يده يم قرار
 خواهد ياسم يمعن نحو به باشد جزء اگر چون محمول؛ جزء نه است موضوع جزء نه وجود يفيتعر هر در

. است شده اخذ »هرابط« در يحرف يمعن نحو به شهيهم »يهست« مفهوم يول. ستين نطوريا كه بود،
 اصالً ديباش نداشته »يهست« از يتصور قبالً اگر »است ناطق وانيح انسان« دييگو يم اگر شما
 يزيچ ديبخواه كه جا هر. معناست نيا به »شرح لكل أول مبدأ« پس. ديبده ليتشك هيقض ديتوان ينم
 بدون ايآ. ديبده ليشكت – يا رابطه و يمحمول و يموضوع يعني – هيقض كي ديناچار ديكن فيتعر را

 يوقت را رابطه انسان خوب،. نه داد؟ ليتشك هيقض توان يم رابطه تصور و محمول تصور و موضوع تصور
 از تصور كي كه است نيا از بعد انسان يقهايتصد يعني باشد؛ داشته يهست از يتصور كه كند يم تصور
 نحو به ولو يستين و يهست از تصور كي كه است نيا از بعد انسان يقهايتصد يعني باشد؛ داشته يهست
 ليتشك ذهنش در هيقض باشد نداشته يستين و يهست از يتصور چيه انسان اگر. دارد يحرف يمعن
 به ذهنشان در يهست كه است نيا علتش ندارد تفكر كه يگريد موجود هر و واناتيح ديشا. شود ينم

 همان يعني كنند؛ برقرار رابطه محمول و موضوع انيم توانند ينم لذا و ستين مطرح تصور كي صورت
. است قيتصد از ريغ يمعان يتداع و شود يم »يمعان يتداع« تصور از بعد و كنند يم تصور را اءياش

 دنبال به يگريد تصور تصور، كي از بعد يگاه ،يروان علل سلسله كي با كه است نيا يمعان يتداع
 كمرتبهي سال پنج از بعد د؛يكرد مالقات گريد نفر كي مراهه بار نياول يبرا را ييآقا شما مثالً. ديآ يم

 يگريد تصور سرش پشت تصور نيا يعني د؛يافت يم هم يگريد آن ادي به بالفاصله و دينيب يم را آقا آن
 كه آن، طعم تصور و آن رنگ و آلو دنيد مثل آورد، يم خودش يبرا هم آثار سلسله كي آورد؛ يم را

 اگر يعني ندارد؛ وجود قيتصد نهايا چكداميه در يول آورد؛ يم همراه به را بزاق ترشح آثار سرش پشت
 او تصور صرفاً بلكه دارد وجود هم گريد شخص آن ديكرد قيتصد كه است نيا نه ديديد را شخص آن
  .شما ذهن در ديآ يم
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 سلسله كي خودش ٔنوبه به هم نيا و نديآ يم شما ذهن در هم سر پشت تصورات »يمعان يتداع« در
 انسان با امروز كه گذشته زمان در غمناك ٔحادثه كي تصور مثالً آورد، يم وجود به انسان در يروان آثار
 گذشت خوش خاطرات اي و كند، يم جاديا انسان ذهن در را يغم سرش پشت ندارد، يارتباط چيه

 كه است نيا غرض. ستين قيتصد نهايا چكداميه يول شود، يم انسان در يخوش ينوع شيدايپ موجب
 ظاهراً و – ميندار يليدل و ميكن اثبات ميتوان ينم ما اما هست آن آثار و يمعان يتداع هم واناتيح در
 ديبا باشند داشته قيتصد و حكم اگر. دارد وجود قيتصد و حكم وانيح در كه – ندارد وجود هم يليدل

  .است »هيانث معقوالت« از نهايا كه باشد، ذهنشان در هم يستين و يهست تصور
 ريبغ بشرح أن مكني ال الوجود« نكهيا به راجع. باشد يدوم نيا است ممكن خيش مقصود نيبنابنرا پس

 سلسله كي به ازمندين يفيتعر هر كه است نيا »بودن اول مبدأ« يمعن »شرح لكل أول مبدأ ألنه االسم
 رابطه خودِ هم يكي و ند،محمول تصور اجزاء و موضوع تصور اجزاء يمباد آن از يبعض است، يمبادث
  .است مبدأ خودش هم رابطه يعني است،
□  

  عرض و جوهر به موجود ميتقس
 بحث نجايا در خيش بحث نياول و عرض؛ و جوهر به شود يم ميتقس ينحو به موجود ديگو يم خيش بعد

 در. 39شود يم شروع وجود مسائل از بحث، منظومه مثل گريد كتب يبعض در. است عرض و جوهر
 بعد. كنند يم مطرح را عدم و وجود مسائل »عامه امور« به ورود با ابتدا منظومه مثل نيمتأخر يبهاكتا
 كنند يم بحث آن ٔدرباره كه يفصل نيآخر و شوند يم امتناع، و امكان و وجوب (ثالث مواد مسائل وارد
   ٔعامه امور باب نيآخر. است نطوريا هم اسفار در نكهيا كما است عرض و جوهر يعني مقوالت بحث

                                                 
  .  امتناع برهان را متذكر شده استيف وجود را گفته، وليخ فقط عدم امكان تعرينجا شيدر ا: سؤال.  39

 . نبوده استياجيمتعرض نشده چون احت :استاد
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 نياول نجات و شفا در خيش يول. است عرض و جوهر باب همان است، مستقل جلد كي خودش كه اسفار
 يبستگ يگريد مسائل به. آخر اي باشد اول نكهيا حال،. است عرض و جوهر باب كرده مطرح كه را يباب

 وجود، مسائل چون يول اند، شتهدا مقدم را نهايا است مهم يليخ نيمتأخر يبرا وجود ٔمسأله چون. دارد
  .ستين ياديز مسائل وجود، مسائل نوع نيا قهراً بوده، دهينرس تشياهم به و نبوده. ستين ياديز مسائل

 يعني – مقوالت انيب البته. است علم نيهم مسائل و احكام جزء عرض و جوهر به وجود ميتقس ميگفت
 نيا منطق بخش در قبالً – اعراض اقسام مخصوصاً و اضاعر اقسام جواهر، اقسام آنها، اقسام آنها، فيتعر

 اند آمده گرانيد بعدها يول كرده، ذكر منطقش در را مقوالت باب زين ارسطو همچنانكه است، آمده كتاب
 ياول ميتقس باب در فقط نجايا در خيش. اند آورده فلسفه در و كرده خارج منطق از را مقوالت بحث و

 ٔپنجگانه اقسام ٔدرباره). مقوالت ٔهمه ٔدرباره نه (است كرده بحث جوهر قساما و عرض و جوهر به موجود
 طرز البته. كند يم شروع نجايا از كند يم بحث بعدها كه) نفس و عقل جسم، صورت، ماده، (جوهر

  .ستين نجوريا شفا در انشيب
  ستين »شفا« ملخّص »نجات«
 نفر كي سندهينو چون البته. است اشتباه است شفا ملخّص نجات اند كرده اليخ يبرخ نكهيا ميگفت و

 شفا در ياديز مسائل. باشد شفا ٔشده صيتلخ صرفاً نجات كه ستين نجوريا يول است اديز شباهت است
 كه آورده ياناتيب به نجايا در را زهايچ يليخ و است، اوردهين يول آورد يم هم نجايا در بود بهتر كه هست

  .جاست نيهم يكي نهاآ ٔجمله از كه اوردهين شفا در

  جوهر وجود بر برهان در »شفا« انيب به اشاره
 به موجود: نكهيا آن و است شده مطلب وارد يبرهان و خوب يليخ راه كي از يخاص جهت به شفا در

 مينيبب و عرض سراغ ميبرو ديبا بعد دارد؛ وجود جوهر حال هر به و عرض؛ اي است جوهر اي عقل حكم
 خارج حال دو از وجودش يعقل حصر به م،يريبگ نظر در كه را يموجود هر رايز نه؛ اي دارد وجود ايآ كه
   نفس به قائم وجودش اي: ستين
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 به است نفس به قائم وجودش اگر. دارد گريد ءيش در حلول اي ندارد، گريد ءيش در حلول يعني است،
 آن. ميكن يم گريد ءيش آن به كالم نقل دارد، حلول گريد ءيش در وجودش اگر و مييگو يم »جوهر« او
 و [ءيش نيا باز است نفس به قائم اگر. دارد گريد ءيش در حلول اي و است نفس به قائم اي باز گريد ءيش
 گريد ءيش در حلول اگر و محل؛ كي و است حال كي جوهر، كي و است عرض كي گريد] ءيش آن

 گريد ءيش در كه يامر به بشود يمنته ديبا امر تينها در. ميكن يم كالم نقل گريد ءيش آن به باز دارد
  .ندارد حلول
 اي است ذات به قائم اي دار وجود آنچه چون دارد؛ وجود عالم در جوهر كه ميدان يم ما برهان، نيا با پس
 قطعاً جوهر پس. است ذات به قائم امر كي وجود مستلزم ستين ذات به قائم اگر و. ستين ذات به قائم

 و نكرده ذكر نجايا در را نيا خيش البته. ميكن اثبات گريد يليدل با ديبا را عرض وجود حال. دارد وجود
  :است نيا آن كه است كرده ذكر را يگريد مطلب
 و دارد، حلول گريد ءيش در كه است آن عرض«: مييبگو »عرض« و »جوهر« فيتعر در ستين حيصح
 ممكن ست؛ين درست لزوماً طلبم عكس يعني »است عرض باشد داشته حلول گريد ءيش در كه چه هر

: كه ميكن اضافه ديبا را يديق كي پس. باشد داشته حلول هم گريد ءيش در و باشد جوهر ءيش است
 و است ازين طرف كي از يعني »اوست از يمستغن محل آن كه دارد حلول يمحل در كه است آن عرض«
 ءيش در يئيش اگر اما. است ازين  يب او از محل يول دارد ازين محل آن به او يعني ؛يازين  يب گريد طرف از
 و تحقق اصل در هم محل آن يعني باشد ازمندين نيا به هم گريد ءيش آن و باشد داشته حلول گريد

 عرض گريد نيا يول ندارد، يمانع نيا باشد، ينيطرف ازين گريد عبارت به و باشد ازمندين نيا به وجودش
  ست؟يچ كه ميكن فيتعر را »حلول« ديبا حال. ستين بودن عرض الكم از،ين مقدار نيا يعني ست؛ين

  ست؟يچ »حلول« از مقصود
 آن يعني رد؛يگ يم يجا گريد ءيش در يئيش كه ميريگ يم يعرف يمعنا به را حلول يگاه ديگو يم خيش
 به نسبت يحاو جسم سطح« از است عبارت خيش ٔدهيعق به »مكان« كه شود، يم نيا مكان گر،يد ءيش
   آن من، مكان مثالً. »يمحو سمج
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 از يقسمت بر و ام نشسته آن يرو كه يصندل قسمت نيا و است دهيچسب من به كه هواست از يسطح
 و است؛ من بدن از يقسمت مكان زين من كفس و است، من بدن از يقسمت مكان دارد، احاطه من بدن
 نيهم حلول از عرف (است كرده حلول واريد در خيم نيا مييگو يم ميببر فرو واريد در را يخيم اگر مثالً

 در واريد يداخل سطح با خيم نيا يرونيب سطح كه انست نيا شيمعنا). شناسد يم را يسطح حلول
 و است طيمح يكي دارند يتالق هم با كه يسطح دو نيا منتها است، سطح دو يتالق يعني است تماس

 در آب حلول اي گل در آب حلول مثل ست؟ا نيچن زين جوهر در عرض حلول ايآ اما. محاط يگريد
 قرار خاك اجزاء يالبال در آب اجزاء يعني است؛ واريد و خيم حالت مثل خاك در آب نفوذ است؟ نيزم

. ستين نجوريا مسأله جسم و رنگ باب در اما. است جور نيهم زين گل و آب مورد در و است؛ گرفته
 نيا. دارد وجود يخط هم شيجا كي در و است ديسف رنگش كه ديريبگ نظر در را گردو چوب كي مثالً
 آن و است ديسف است، ديسف كه ييجا آن دينيب يم باز بدهد، تراش كه چه هر د،يبسپار يخرّاط به را
 يجسم مثل كه ستين يزيچ رنگ يعني دارد؛ را خط آن جور نيهم هست، آن در خط كي كه ييجا
 وجود رنگ نيا جسم، نيا ذرات و اعماق تمام در وار؛يد در خيم نفوذ مثل باشد، كره نفوذ گريد جسم در

 م،يريگ يم گل از را آب البراتور ٔلهيوس به كه طور نيهم گفت توان ينم پس. است يجداناشدن و دارد
 واقعاً يكس اگر. است محال شان ييجدا كه دارند يختگيآم چنان نهايا. ميريگ يم چوب از زين را رنگ
 نيتر يهيبد از شيبرا »است محال عرض انتقال« نديگو يم كه نيا بفهمد، را »جوهر« و »عرض« يمعن

 دست من اگر. ستين عرض شود يم منتقل كه آن و بشود منتقل است محال عرض. بود خواهد مسائل
 زوال نجايا در واقع در. شود يم زائل رنگ كه دينيب يم بعداً ببندم، رنگ حنا مثل يملون ءيش با را خودم
 انتقال ٔمسأله پس. شد جدا و بود دهيچسب من دست به حنا همان از يذرات كي بلكه ست،ين كار در رنگ

 نديگو يم و كنند يم بيتكذ را عرض انتقال امتناع اشخاص يبعض. است كار در گريد يجا به ييجا از
 خودش رنگ همان با را شما عكس درست ،يرنگ يعكسها در مثالً كند؛ يم را كار نيا يعكاس نيدورب

  .ديبگو تواند يم ناوارد آدم كي را نهايا. لميف ٔصفحه يرو كمند يم منتقل
 كه شما گفتند يسبزوار يحاج به) دانم ينم من باشد دروغ اي راست حاال نيا البته (نديگو يم
. كند يم منتقل را عرض كه شده درست اروپا در يدستگاه كي است محال عرض انتقال دييگو يم

   نيچن نه،: گفتند. ستا محال: گفت يم يحاج
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 است محال. كنند يم عرض انتقال نهايا پس! عجب: گفت يحاج كه كنند يم نقل. دارد وجود يزيچ
 ينادان آن. است محال ابد تا است، محال ديگو يم يحاج كه يحرف آن رايز بزند، يحاج را يحرف نيچن
 شما آقا ديبگو ديايب يكس نكهيا مثل. است كرده اشتباه است كرده طرح صورت نيا به را حرف نيا كه
 مثل (ليثق جسم. كند حركت مركز يسو به كه است نيا شيعيطب ليم قاسر بدون جسم دييگو يم

 كه كرده اليخ او چه؟ مايهواپ اما باشد، ييروين نكهيا مگر كند حركت است محال قاسر بدون و) آهن
 هست او در كه يبخار ٔقوه كه يحال در است، قاسر يداد حركت دست با اگر است، دست فقط قاسر
 اصل مييبگو كه ستين قاسر بدون خودش، يمقتضا برخالف عتيطب حركت نيا. قاسرهاست نيتر بزرگ
  .كند يم مطلب از يريتعب نيچن خودش حماقت از هم يكس كي. است شده نقض نجايا در يفلسف

. ميندار يگريد ريتعب دارد، ولحل ئيش در يئيش مييگو يم اگر. است نيا حلول ٔدرباره بحث حال هر به
  .كند نفوذ گريد ءيش در ئيش نكهيا نه است يختگيآم نيچن كي منظور

 نيچن مگر اما. كند حلول گريد جوهر در يجوهر نكهيا اي كند حلول جوهر در عرض است ممكن ميگفت
 قوه گريد ريعبت به اي و ماده در صورت دارد، حلول جوهر در هم جوهر بله، نديگو يم شود؟ يم هم يزيچ
 ليقب از حلولش نه يول دارد، حلول ماده در قوه. است قوه همان نديگو يم كه يصورت چون. ماده در
 رنگ، منتها (رنگ كه طور نيهم بلكه وار؛يد با است خيم يختگيآم ليقب از اي گِل، با است آب يختگيآم

 كي بر را رنگ كه ستين نطوريا و ستين ريپذ هيتجز] جسم از) [ستين محسوس نيا و است محسوس
 به رنگ نيا نه، – ستين يرنگ رشيز در دييبگو ديبده تراش شما اگر و اند دهيمال جسم نيا از يسطح
 تمام به است ماده با متحد كه هم قوه – است مربوط جسم عمق به بلكه ست،ين مربوط جسم سطح
 بخواهند كه ندارند »انيسر« از ريغ يريتعب او، در دارد انيسر نديگو يم اگر است؛ مربوط جسم اعماق

 او با وجودش تمام به نيا كه است نيا شيمعنا انيسر نيا دارد، يانيسر حلولِ مييگو يم اگر. نديبگو
  .است يكي خارج در او وجود و نيا وجود است؛ متحد

 خارج رد ءيش دو كه ندارد يمانع نيا باشند؟ داشته وجود كي خارج در ءيش دو كه شود يم چطور يول
  .اورنديب وجود به را تيواقع كي مجموعاً دارند وجود كي كه ندويا و باشند داشته وجود كي
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  صورت و ماده رابطٔه به يا اشاره
 شامل است، قوه از اعم صورت البته.] دارند يا      رابطه نيچن زين [صورت و ماده حكما نيا ٔدهيعق به

 صورت. است قوه با يمساو هينوع صورت. شود يم هم هينوع صورت شامل و شود يم هيجسم صورت
 ءيش تيفعل مناط كه است قوه همان هينوع صورت در منتهات است، ءيش تيفعل مالك كه آن يعني

 ديبگو تواند ينم يكس. است يا رابطه نيچن هم صورت و ماده ٔرابطه نيبنابرا. هيجسم صورت در است
 ماده شيكجا نميبب شكنم يم] را آن [االن من است؛ تصور و ماده از مركب ءيش نيا كه دييگو يم شما

 م،يزير يم طرف كي را اش ماده م،يكن يم هيتجز البراتوار در را ءيش نيا اي و است؟ صورت شيكجا و
 اثبات قابل برهان با باشد داشته وجود اگر صورت و ماده نيا. ستين نيچن نه،. طرف كي را صورتش

 نه است اثبات قابل نهايا نه حرفها نيا با. است ينف قابل برهان با باشد نداشته وجود هم اگر و است؛
 بيترك كرد ينف شود يم نه و صورت و ماده از را جسم تركب كر ثابت شود يم نه البراتوار با. ينف قابل
  .كرد ينف شود يم اي كرد ثابت شود يم كه است برهان با فقط صورت؛ و ماده از را جسم
 جهت آن از موجود يعني ؛»نيبنحو«: ديگو يم خيش عرض، و جوهر به شود يم ميتقس كه موجود خوب،

 ميتقس نيا كه است موجود تيماه واقع در. تيماه از نظر قطع موجود نكهيا نه است، تيماه يدارا كه
 كه ريتعب نيا به عرض؛ و جوهر به شود يم منقسم است تيماه يدارا كه نظر آن از موجود. رديپذ يم را

 حلول اگر و است عرض دارد حلول اگر ندارد؛ حلول اي مستقل، محل در دارد حلول وجودش اي موجود
  .است جوهر ندارد

  جوهر اقسام
 هر (فعل در و ذات در است ماده به ازمندين اي: شود يم فرض قسم پنج عقل فرض حسب به جوهر اما و

 ازين  يب اي] گريد عبارت به. ستين ازمندين اي و [– تيفعال در »فعالً« و وجود اصل در »ذاتاً« يعني –) دو
 اگر اما و) عقل جوهر (نديگو يم »عقل« او به اصطالحاً است ماده از ازين  يب اگر. ستين اي است ماده از
   ازمندين و ذات در است ازين  يب
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 »نفس« او به اصطالحاً) است ازمندين تيفعال و كار در يول است ازين  يب وجود اصل در ذاتاً (فعل در است
  .مييگو يم
 محلّ و حالّ از است مركب اي و ماده، در حالّ اي است ماده نيع خودش اي نباشد، ماده از ازين  يب اگر اما و

 ،»صورت« مييگو يم او به باشد ماده در حال اگر و ،»يوليه« مييگو يم او به باشد ماده نيع اگر. دو هر
  .»جسم« مييگو يم را نهايا مجموع و

 ماده به قائل اگر شما. باشد دينبا حدهيعل زيچ گريد كه مجموع: كه ماند يم يباق يمهم سؤال نجايا البته
 كي كه ندوديا مجموع گريد د،يدان يم گريد جوهر كي هم را صورت و ديدان يم جوهر كي را او و ديهست
 نطوريا نه، كه شود يم گفته بعد نهايا. است ياعتبار امر »مجموع« چون بشود؛ حساب دينبا جدا جوهر

 گريد جوهر اعتبار كي به صورت و است جوهر كي اعتبار كي به ماده: است اعتبار دو به نيا چون ستين
 كه است ياعتبار همان كه جوهرند، كي صورت و ماده مجموع گريد اعتبار به و – جوهر دو يعني –

  .ميشو يم وارد بعد را نيا كه ،است تيالن بشرط و تيالبشرط اعتبار گفت ميخواه بعدها

  يجسمان صورت تيماه انيب و ماده اثبات فصل به يا اشاره
 اصطالح در »ماده« البته كه – برهان ٔلهيوس به ماده اثبات يكي: است مطلب دو شامل فصل عنوان
 – ستين اثبات به ازمندين دوم يمعنا به ماده و است متفاوت يعيطب علوم اصطالح در »ماده« با فلسفه

  .آن فيتعر يعني هيجسم صورت تيماه انيب گريد و
. باشد »استعداد حامل« ماده از مقصود كه است نيا آن و مسلكهاست ٔهمه اتفاق مورد معنا كي به ماده
 دنيكش يمعنا به »مد« ٔكلمه از يعرب ٔترجمه در يول است؛ يوناني لغت كدام ٔترجمه ماده دانم ينم حاال

 از يا چشمه از كه يآب مثالً. است كشش و دنيكش قابل كه يزيچ آن يعني ماده. است شده گرفته
 كه يآب. ندارد ماده كه يآب گريد و دارد، ماده كه يآب يكي: است قسم دو نديگو يم فقها جوشد، يم نيزم

 شود يم پر شيجا ديبردار را آن از يمقدار اگر يول هست طور نيهم ديبرندار آن از اگر يعني دارد، ماده
 ديكن يخال را آن اگر كه است نطوريا چاه آب مثالً. شود يم پر شيجا دوباره ديبردار دوباره اگر و

  .شود يم پر دومرتبه
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 كي حكم كه دارد وجود يزيچ جهان در مسلم كه است رفته كار به جهت نيا از »ماده« ٔكلمه پس
  .كند يم دايپ كشش كه دارد را منبع
 بعداً نكهيا يبرا است ماده گندم نيا مييگو يم مثالً لسوفان،يف يرفهاح يها خم و چيپ از فارغ حاال
 نجايا. ديايب وجود به گندم ٔبوته كي نكهيا يبرا داد قرار هيما را نيا شود يم يعني د؛يآ وجود به يا بوته
 نآ در و است ماده عالم ما عالم يعني ست؛يچ كه كند فيتعر را ماده تيماه ديآ ينم يكس عام عرف در
 به هست، گريد ءيش به شدن ليتبد استعداد آنها در يعني هستند گريد اءياش استعداد حامل يائياش

 انكار را آن يكس و است بحث قابل ريغ مطلب نيا. هست آنها در »شدن« استعداد امروز اصطالح
 به يواليه ينعي »...ءٍيش قوة حمل ما يأعن االعم، يولياله انّ«: ديگو يم منظومه در يحاج. كند ينم

 ،يماد ،يهند ،يوناني از اعم مسلكها ٔهمه قبول مورد است، گريد ءيش استعداد حامل كه آن عام، يمعنا
 قتيحق كه است نيا آن و است يتر قيدق يمعن كي سر بر اختالف منتها است، ياشراق و يمشّائ ،ياله
 را مختلف اقوال منظومه در يحاج كه ست؟يچ گريد ءيش يبرا شود يم ماده كه يزيچ آن تيماه و

  .است كرده خالصه خوب

  ماّده قتيحق در اقوال
 يعني اند، الجسم ستند،ين جسم ذرات آن كه است ذرات از يا مجموعه ماده: نديگو يم يبعض: اول قول
 كه است نيهم. هستند وضع يذ دارند، زيح يول ندارند عمق و عرض و طول كه هستند ٰيتجزّيال جزء
 يبرا شود يم ماده و هيما كه يتجزّيال اجزاء از يانبوه يعني گندم ٔدانه. گريد اءياش يبرا شود يم ماده
  .گندم ٔبوته
 معنا آن به نه البته هستند؛ يتجزيال خارج در كه است اجزاء از يانبوه ماده: نديگو يم يبعض: دوم قول
 يدارا و هستند جسم نكهيا نيع در نهايا بلكه ،)بود فرد جوهر يمعنا به كه (شد گفته قبالً كه يتجزيال

  .باشند ينم هيتجز قابل صالبتشان ٔواسطه به باشند يم عمق و عرض و طول
 در يجوهر يعني: مييگو يم »جرم« و »حجم« او به ما كه است نيهم ماده اند گفته يبعض: سوم قول

 يبرا شود يم ماده كه است نيهم و است؛ عمق و عرض و طول قابل خود ذرات در كه دارد وجود خارج
  .باشد يم ونياشراق ٔهينظر نيا كه گر؛يد اءياش
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 است يجوهر دييگو يم و دينيب يم خارج در شما كه ييجرمها نيا كه است نيا گريد ٔهينظر: چهارم قول
 همان يكي :اند شده بيترك گريكدي با كه است جوهر دو واقع در است، عمق و عرض و طول يدارا كه

 آن با متحد زين يگريد جوهر و ؛»صورت« نام به ست ا عمق و عرض و لطو يدارا كه است يجوهر
  .»يفلسف ٔماده« اي »ياول يواليه« نام به است محض استعداد و قوه و جوهر نيا قتيحق كه است
 يبحث آن در و است صورت و ماده از مركب جسم، – ستين جسم اثبات يمعنا به ماده اثبات پس

 اقامه برهان دو معموالً آن يبرا كه است مطرح نيمشّائ نظر مورد يمعنا به ماده اثبات بلكه – ستين
 است »وصل و فصل برهان« يكي): آنهاست نيتر معروف ندويا و هست برهان دو از شيب البته (كنند يم
  .آمد خواهد آنها بحث كه »فعل و قوه برهان« يگريد و

  هيجسم صورت تيماه
 آن وجود اصل سر بر بحث ماده مورد در. است آن فيتعر يعني هيجسم صورت تيماه ٔدرباره گريد بحث
 محرز وجودش هيجسم صورت يول. ميندار ازين چندان فشيتعر به و ميكن ثابت را وجودش ديبا و است
 اثبات واقعاً البته كه »المادة اثبات يف« :گفت خيش جهت نيهم به. ستين مشخص فشيتعر يول است
 مخالف و منكر شدت به اشراق خيش و است مشكل يليخ نديگو يم نيئمشّا كه ياول يواليه نيا كردن

  .است آن
 اثبات به اجياحت ديجد علوم يمبان بر بنا البته. ستين اثبات به يازين چندان هيجسم صورت مورد در اما
 چگونه كه بوده ازين فشيتعر به شتريب و نبوده اثبات به يازين چندان گذشته علوم بر بنا يول هست؛ آن
  .بشود فيتعر
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  ةيالجسم الصورة ةيماه انيب و المادة اثبات يف: )٢ (فصل
 انيب گريد و) فلسفه اصطالح به ماده البته (است ماده اثبات يكي :شود يم ذكر مطلب دو فصل نيا در
 اءياش كه ميگفت م،يباش كرده اثبات نكهيا بدون موضوع، اصل صورت به قبالً ما. هيجسم صورت تيماه
: از بودند عبارت قسم پنج آن. ميكرد ميتقس قسم پنج به را جوهر بعد عرض؛ اي جوهرند اي اند، سمق دو بر

  .40صورت و ماده جسم، نفس، عقل،
 وجود جسم و نفس و عقل كه ميا نكرده اثبات هنوز يعني م،يكرد انيب موضوع اصل صورت به را نهايا ما

 آنچه ندارد، اثبات به اجياحت و است يهيبد امر كي م،اع يمعنا كي به دارد وجود جسم نكهيا البته. دارد
 شروع صورت و ماده از و جسم از فعالً ما بحث. ستيچ كنم يم عرض بعداً دارد، اثبات به اجياحت كه
 در را يائياش ما كه است نيا ندارد اثبات به اجياحت و است يهيبد و روشن آنچه جسم باب در. شود يم

 طول يدارا است يئيش كتاب نيا مثالً. دارند را گانه سه ابعاد تيقابل اءياش نيا كه مينيب يم خود مقابل
  .گفت ميخواه بعداً كه ييمعنا به عمق و عرض و

                                                 
  ماند؟ ي ميا باز همان نفس باقيشود  يد نفس بعد از مفارقت، عقل مييبفرما)  معترضهٔه عنوان جملهب(لطفاً : سؤال.  40
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 ءيش نيا كه كند انكار تواند ينم را جهت نيا يمكتب چيه يعني كند؛ انكار تواند ينم يكس را نيا
 آن يبرا شود يم يعني است گانه سه عاداب نيا يدارا كه است ءيش كي ميدار خارج در كه يمحسوس

 هست يبحث اگر ست،ين يبحث نيا در. عمق و عرض و طول ميگذار يم را اسمش كه كرد فرض بعد سه
  .است گريد امور در
 نيهم به خودش است، عمق و عرض و طول يدارا ميكن يم احساس ما كه يزيچ نيهم آيا نكهيا يكي

 است يواحد ءيش ميكن يم اليخ ما كه است مجموعه كي نيا نه، اي است؟ دار تيواقع امر كي شكل
  ء؟يش كي نه است اءياش از يانبوه خارج؛ در

 نيا يدارا مييگو يم و ميكن يم حس واحد ءيش صورت به ما آنچه ايآ كه بود خواهد نيا بحث نياول پس
 و عرض و طول يدارا كه است يواحد ءيش كي م،يكن يم احساس ما كه يطور نيهم است، تيخاص
 جمع كي در اءياش مجموع آن چون و اند شده جمع جا كي در كه است يائياش مجموع اي است؟ عمق
 مجموع نيا كه – ميريبپذ را دوم نظر اگر تازه است؟ شده عمق و عرض و طول يدارا ءيش نيا اند شده
 اءياش آن ايآ كه شود يم مطرح گريد سؤال كي باز – است عمق و عرض و طول يدارا كه است يائياش

 هستند يئيش باز خودشان باشد، عمق و عرض و طول يدارا نيا اند شده سبب كه ن،يا ٔدهنده ليتشك
 تر كوچك اءياش از يمجموع خودش ابعاد با ما محسوس جسم نيا ايآ يعني عمق؟ و عرض و طول يدارا

 كه آمده وجود به يتر بزرگ ءيش هستند عمق و عرض و طول خود يبرا جداگانه آنها كدام هر كه است
  ).سياط مقريذ يميقد ٔهينظر (است هينظر كي نيا دارد؟ عمق و عرض و طول
 طول يدارا چكداميه كوچك اءياش آن كه است يكوچك اءياش ٔمجموعه نيا نه، كه است نيا گريد ٔهينظر
 نيا نكهيا گريد ٔهينظر پس. يجوهر يها نقطه مثل هستند ييها نقطه بلكه ستندين عمق و عرض و

 نهايا چكداميه كه است آمده وجود به يكوچك ذرات از است عمق و عرض و طول يدارا كه مجموعه
  .است نيمتكلم يتجزّايال جزء ٔهينظر نيا كه ،41ستندين عمق و عرض و طول يدارا

                                                 
  .د، كوچك و بزرگ نداردييفرما يم» كوچك« بعد را جرا يذرات ب: سؤال.  41
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 نديگو يم ديگو يم مقراطبسيذ كه هم را آن و »يتجزّيال جزء« به اند كرده اصطالح نيمتكلم را نيا
 يجزئ آن در كه است نيا در تفاوت يول شود يم اشتباه گريكدي با اغلب هينظر دو نيا. »يتجزّيال جزء«
 خارج در يعني بود خارج در بودن يتجزيال »بودن يتجزّيال« از منظورش بود قائل مقراطبسيذ كه

 محال امر كي اصوالً بلكه است، فيضع بشر يروين و ستين قادر بشر نكهيا نه ست؛ين آن شكست امكان
 جسم كوچك واحد كي نكهيا. ستين شيبرا وجود امكان يگريد محال امر هر كه طور نيهم است؛

  .ستين ريپذ امكان زين رديبپذ شكست
 ميتقس قابل ذهن فرض اثر بر ءيش نيا گفت يم يعني نداشت انكار را يذهن يتجزّ سيمقراطيذ يول

 يتجزيال پس شكست؛ را او توان ينم نيع لمعا در اما كند، فرض مين دو او يبرا تواند يم ذهن است،
  .نيالع يف يتجزيال يعني
 قابل نيع در نه الذهن، يف ال و نيالع يف ال يتجزّيال يعني »يتجزّيال جزء« نديگو يم كه نيمتكلم يول

 قابل ذهن در« اما. ستين هم نيع در يأول قيطر به نباشد كه ذهن در. ذهن در نه و است شكست
 جزء تواند يم »خط« يبرا ذهن. كند فرض شيبرا ءيش تا. ندارد ابعاد يعني چه؟ يعني »ستين شكست
  .كند فرض طرف آن و طرف نيا تواند ينم »نقطه« يبرا يول است واحد متصل نكهيا يبرا كند فرض
 ديگو يم و است، مجموعه كي جسم كي كه ندارد قبول ندارد؛ قبول را نهايا از چكداميه گريد ٔهينظر

 يآب نيا مثالً. بودند قائل را نيا قدما اكثر. ميكن يم احساس ما كه يطور نيهم است حدوا كي جسم
 واحد كي را آن ما كه گريكدي كنار در كوچك ذرات نه است يواقع واحد كي م،ينيب يم كاسه در كه
 داشتند را هينظر نيا كه يكسان باز. است واحد كي هم واقع در مينيب يم كه يجور نيهم. مينيب يم

 جزء دو از مركب را آن و دانند يم طيبس يامر را واحد امر يمعن به جسم يبعض: هستند شعبه دو يدارا
  .دارند يا هينظر نيچن – است اشراق خيش مقصود كه – ونياشراق. دانند ينم

 حال نيع در ستين مجموعه صورت به و است واحد نيا صورت به كه واحد نيا نه، نديگو يم گريد قوم
 نيمشّات نظر كه م،ييگو يم »صورت« را يگريد و مادهب« را يكي كه است زيچ دو از مركب ينحو به
  .كند دفاع خواهد يم هينظر نيا از يبوعل و است نيا

   سيمقراطيذ و نيمتكلم ٔهينظر) نجات (كتاب نيا بودن مختصر ليدل به نجايا در
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 جسم كه است اساس نيا بر دو هر كه است گريد ٔهينظر دو نيا بر اش هيتك فقط و نكرده مطرح عجالتاً را
 متفاوت اشراق خيش و نيمشّات نظر نجايا در. دارد يواقع وحدت كي مينيب يم ما كه يجور نيهم
 هم »ماده« اگر و است زيچ كي بلكه ،يا ماده و يصورت ست،ين زيچ دو اشراق خيش نظر از شود يم
  42»ماده« مييگو يم جسم نيهم خود به م،ييگو يم

 وجود باب در گروه دو هر نيا. صورت و ماده: است گريد جوهر دو از مركب جسم نديگو يم نيمشّات اما
 نيهم جز جسم ديگو يم ياشارق منتها دارند، نظر وحدت نامند يم »هيجسم صورت« را آن كه آنچه

 گرشيد جزء و است جسم تيواقع جزء هيجسم صورت ديگو يم يمشّائ و ست؛ين يزيچ هيجسم صورت
  .است دهما
 گريد و ميكن بحث ميخواه يم يمشّائ مخالف ٔهينظر با تنها مينكرد مطرح را گريد اتينظر چون نجايا در
 نيمتكلم ٔهينظر باالخص – نيمتكلم و سيمقراطيذ ٔهينظر اگر. ميستين »هيجسم صورت« اثبات مقام در
 و است مجموعه نيهم جسم دنيگو يم آنها ستند،ين هيجسم صورت به قائل آنها ميبود كرده بحث را –
 ابعاد يدارا خودش اجزاء از يواحد هر«: ديگو يم كه سيمقراطيذ البته. ندارد بعد خودش هم جزء هر

 به نيمشّائ ٔهيجسم صورت نيهم يعني دارد؛ خودش از جدا ٔهيجسم صورت يواحد هر او نظر از »است
 ما حس به. يواقع ذرات ٔمجموعه بر بنا يول. است انطباق قابل سيمقراطيذ يواحدها از يواحد هر
 نيچن واقع در يول است، عمق و عرض و طول يدارا كه ديآ يدرم »هيجسم صورت« نام به يزيچ
  .43ندارد وجود يزيچ

 مييبرآ هم هيجسم صورت اثبات مقام در كه ميبود مجبور ميبود كرده مطرح را نيمتكلم ٔهينظر ما اگر
 هيجسم صورت اثبات قام در. ميا گرفته محرز را هيجسم صورت وجود و مفروض را آن بطالن كأنّه يول
  . ميباش آن تيماه انيب مقام در ديبا يول ميستين

                                                 
  خ اشراق  قائل به سه جوهر است؟يپس ش: ؤالس.  42

 .ستند؛ پس به سه جوهر قائل استي از جسم نيبله، چون ماده و صورت جدا: استاد
  ن است؟ي متكلمٔهي نظريتس همان مبنايب نية الي نظريمبنا: سؤال.  43

ر يدانند؛ سا ي وضع مي ذي به معنايدانند، ماد ي وضع مي ذيعنيدانند  ي نمين روحي متكلميداند، ول ي ميتس ذرات را روحيب نيال: استاد
 .ش قائلندي وضع بودن را براي ذيستند وليخواص ماده را قائل ن
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  فلسفه يکارها
 الوجود مشكوك كه است ياتيماه وجود اثبات يكي فلسفه يكارها از. كند يم كار چند فلسفه اصوالً
 الوجود محقق اءياش تيماه انيب دوم نه؟ اي دارد وجود صورت نه؟ اي دارد وجود ماده نكهيا مثل است،
 سلسله كي البته ست؟يچ فشيتعر و تشيماه مييگو يم دارد وجود ميدان يم كه ءيش كي يعني است؛
 مجموع. شود يم مطرح خود يجا در هم آن كه بود »موجود هو بما موجود« احكام كه ميدار يمسائل
 يگريد علم چيه مسئل با و است فلسفه كار كه آنچه. شود يم خالصه قسمت سه نيا در فلسفه مسائل

 قسم سه به منقسم است، يگانگي ينوع خودشان انيم يول دارد يگانگيب همه با و ندارد يشاونديخو
  :شود يم

 هيتك يكي نيهم به فقط فلسفه اصول در يطباطبائ ٔعالمه كه است، اءياش وجود اثبات.١ اي 
  .اند كرده

يب اي   .نامشخص تشانيماه و است مشخص وجودشان اءياش كه ييآنجا است اءياش تيماه ان.٢
 هو بما موجود« احكام انيب بلكه اء،ياش تيماه انيب نه و است اءياش وجود اثبات نه اصالً اي و .٣

 مثل است، موجود هو بما موجود عوارض ٔمنزله به] كه است يامور ٔدرباره بحث [است، »موجود
 ...و كثرت و وحدت ت،يمعلول و تيعل

 يول ميدار فيتعر به ازين فقط ميا گرفته الوجود مفروض را صورت نكهيا باب از صورت باب در ما جانيا در
 نيا عنوانش ما فصل لهذا م،يكن يم شيبرا وجود اثبات م،يا نكرده را وجودش اثبات هنوز كه را ماده
 الصورة اثبات يف و ادةالم اثبات يف«: ديگو ينم. »ةيالجسم الصورة ةيماه انيب و المادة اثبات يف« :است

 ديبا كرد يم طرح را نيمتكلم حرف اگر. است گرفته مفروض را هيجسم صورت وجود چون »ةيالجسم
  .ميگرفت مفروض را آن يول كرد، يم اثبات را آن

 بعد و ميكن يم را هيجسم صورت تيماه انيب – است بحث عنوان در كه يبيترت خالف به – اول ما حاال
  .ماده اثبات به ميرو يم
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  هيجسم صورت تيماه
  ست؟يچ هيجسم صورت تيماه مينيبب

 نيا – ميخوان يم را آنها لفظ نيا به كه -  »اجسام« نام به هستند خارج در كه يائياش نيا كه ميگفت
 تيجسم ايآ كه است نيا سخن اول. هستند عمق و عرض و طول يدارا كه مينيب يم آنها در را تيخاص
 عمق؟ يكي و عرض يكي طول، يكي باشد؛ گريكدي از زيمتما بعد سه يدارا اًواقع كه است نيا به جسم

 و مقدار كي عرضش مقدار، كي طولش :دارد گريكدي از زيمتما بعد سه كتاب نيا ديكن فرض مثالً(
 ممكن اوالً :باشد داشته زيمتما بعد سه جسم كه ستين نيا به جسم تيجسم] نه، اي) [مقدار كي عمقش
 يمتساو ابعادش اگر مثالً :داد زيتم يگريد از نشود را چكداميه كه باشد داشته بعد سه جسم كه است
 اصوالً كه كره چه؟ باشد كُره اگر است؟ عمق كدام و عرض كدام طول، كدام باشد، 15×15×15 باشد،

  .ستين ابعادش انيم يزيتما چيه
 كره پس د،ييگو يم نيچن جسم باب در شما كه است نيهم يكي كرد يبوعل از حانيابور كه يسؤال

 بعد سه يدارا بالفعل كه ستين نيا به جسم تيجسم كه است جواب نيهم دهد يم كه يجواب چطور؟
 عمود هم بر كه يبعد سه فرض امكان آن در كه است نيا به جسم تيجسم بلكه باشد، زيمتما نحو به

 عمق را يگريد آن و عرض را يكي طول، را يكي ما بعد نكهيا. است نيا اجسام ٔهمه در كه هست، باشند
 كه يوقت در. است يقرارداد امر كي عمق؛ بعد و عرض بعد طول، است شتريب كه آن م؛يكن يم فرض
 و طول جسم، باب در. مييگو يم عمق را يكي و عرض را يكي طول، را يكي است، قرارداد باشند يمتساو
 تيماه آنچه. بالفعل ٔمنقاطعه ابعاد نه هم آن است مطرح منقاطعه ابعاد ست،ين مطرح عمق و عرض
 عمود، نحو به كنند تقاطع را گريكدي كه يابعاد فرض امكان كه است يموجود :كه است نيا است جسم

  .ستين مطرح گريد شكل، آن به سؤاالت آن پس. است تيجسم مقوم نيا. هست آن در
 يعل متقاطعةُ ثالثةُ خطوطُ هيف ضفرَي أنْ مكِنُي جوهرٌ«: نديگو يم »يجسمان جوهر« فيتعر در حكما

 – يجوهر يعني – يجسم شود ينم كه هستند معتقد نهايا. هست يجسم هر در نيا و »قوائِم ايزوا
 ندارد امكان نديگو يم نكهيا كما باشد؛ يبعد دو مثالً بشود، بعد سه از كمتر فرض امكان آن در كه باشد
   فقط او در كه باشد يجوهر

 ١٥٨



كتابخانة سايت نسيم مطهر  
www.nasimemotahar.com
.لطفاً نواقص احتمالي و خطاهاي تايپي را اطالع دهيد

 كه ندارد امكان نيهمچن. يجوهر خطّ شود يم يدوم ،يجوهر سطح شود يم ياول اشد،ب بعد كي امكان
 يتجزّايال جزء همان كه باشد، ذات به قائم يعني باشد جوهر كه باشد داشته وجود يا نقطه كي

. كنند يم اقامه فرد جوهر وجود امتناع بر برهان شتريب فالسفه والبته است، فرد جوهر كه است نيمتكلم
 هم يبعد كي جوهر يعني است محال هم فرد خط نديگو يم بعد. است محال فرد جوهر نديوگ يم

. است محال كه ندارند برهان گريد را يچهاربعد جوهر و است؛ محال هم يبعد دو جوهر است؛ محال
 آن در بعد سه از شيب نكهيا امكان و است بعد سه يدارا دارد وجود كه يزيچ نيا جسم، در نديگو يم

 ايآ كه است مطرح مسائل نيا امروزه مينيب يم كه است؛ محال م،يكن فرض آن در بعد چهار م،يكن فرض
 داشته بعد سه از شيب يجسم نكهيا امكان ايآ نيهمچن و نه؟ اي ميدار يبعد دو و يبعد كي جسم ما

 هم يعدب دوازده تا كنند يم ادعا يبعض يحت نه؟ اي هست) يبعد شش و يبعد پنج ،يبعد چهار (باشد
  .شود يم فرض

 در ايگو. كنند ينم بحث يليخ يول نديگو يم شيكماب كنند، ينم بحث موضوع نيا ٔدرباره اديز فالسفه،
 دو و يبعد كي جسم امتناع بر يليدل ما كه ديرس نظرمان به ميكرد بحث مسأله نيا در ما كه گذشته

  .ميندار يبعد
 او در كه يجوهر يعني دهد؛ يم جوهر ينمع صورت. ستيچ »هيجسم صورت« يمعن دينيب يم پس

  ).قائمه يايزوا بر متقاطع بعد سه فرض (است هيجسم صورت شود يم بعد سه فرض امكان

  ستين جسم تيماه جزء نيمع تيکم داشتن
 جسم، فيتعر در ايآ كه است نيا شود يم مطرح ضمن در كه گريد ٔمسأله كي جسم، تيماه باب در

 عمق و عرض و طول نباشد نيمع تيكم تا چون هستند؟ نيمع تيكم يمعن به عمق اي عرض اي طول
 و دارد، جهت كي در كشش ينيمع مقدار كه »طول« مييگو يم جهت نيا از ءيش يبرا رايز ست،ين

 گريكدي از عمق و عرض و طول باشد، يرمتناهيغ جسم ميكن فرض ما اگر. گريد طرف دو در طور نيهم
 و يحد كي به شود يم يمنته يعني است تينها يدارا ناچار جخار در يجسم هر. ستندين زيمتما
 و است سطح شش يدارا مكعب است، سطح كي يدارا كره البته كه يسطح كي به شود يم يمنته
  يجسم ايآ. باشد است ممكن مختلف يسطحها يدارا يشكل هر در جسم
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 مطلب نيا يول. است محال يرمتناهيغ جسم كه كنند يم اثبات بعد نه؟ اي ميدار تينها و سطح بدون 
 ست؛ين جسم تيماه جزء يول است، جسم لوازم از داشتن تينها كه است درست كه دهند يم حيتوض را
 به جسم. ستين جسم فيتعر جزء »يتناه« و باشد يمتناه كه ستين شرط جسم تيجسم در يعني

 جسم ٔالزمه ميدان يم برهان حكم به ما يول است، يالتناه و يتناه از بشرط ال خودش فيتعر حسب
 ٔالزمه. باشد آن تيماه جزء نكهيا اي باشد گريد ءيش ٔالزمه ءيش كي نكهيا انيم است فرق. است يتناه

 آورند يم جسم يتناه يبرا كه را ينيبراه ما كه نيا به دارد يبستگ هم نيا. است يتناه جسم وجود
  .است جسم وجود ٔالزمه يتناه كه گفت ميواهنخ را نيا ميندان كامل را نيبراه آن اگر والّا م،يريبپذ
 سه خطوط فرض امكان او در كه است يجوهر آن: كه ميكرد انيب را »هيجسم صورت« تيماه نجايا ما

 امتداد نكهيا نه است؛ جوهر خودش كه يامتداد م،ييگو يم »امتداد« را نيا و هست؛ هم بر عمود ٔگانه
  .است دامتدا قتيحق قتشيحق خود بلكه باشد، يئيش

  يعرض تيکم و يجوهر تيکم انيم تفاوت
 تيكم آن و ميهست قائل تيكم كي جسم كي يبرا ما نكهيا آن و شود يم مطرح مهم ٔمسأله كي نجايا
 يول ستين جسم تيماه جزء داشتن عمق و عرض و طول ميگفت و م،ييگو يم »عمق و عرض و طول« را
. منيكن نييتع قرارداد با را عمق و عرض و طول كهنيا ولو هست تهايكم نيا يدارا باالخره يجسم هر
 ندويا فرق. جوهر ٔمقوله از جسم و است عرض ٔمقوله از »كم« چون مينام يم »عرض« را تيكم نيهم ما
 هيجسم صورت همان كه يجسمان جوهر يكي: ميدار زيچ دو نجايا در ما واقعاً ايآ ست؟يچ گريكدي با

 اگر است؟ يكي دو هر جسم خود با تيكم اساساً اي است؟ دهش عارض او بر كه يتيكم يكي و است،
 ديبا اي. اند شده زيچ كي عرض و جوهر كه است نيا شيمعنا است زيچ كي جسم خود با تيكم مييبگو
 عرض، آن و باشد جوهر نيا شود ينم. ستين عرض تيكم مييبگو ديبا اي ست،ين جوهر جسم مييبگو
 يبرا موضوع يكي باشد، داشته موضوع به ازين وجودش يگريد و باشد موضوع از مستقل يوجود يكي
  .باشند يكي حال نيع در باشد، يگريد
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 نام به ميبشو جسم خود از ريغ يگريد امر به قائل كه ميدار يليدل چه ما اصالً ست؟يچ هيقض پس
  ؟»تيكم«

  يميتعل جسم و يعيطب جسم
 به اي حال است، هيجسم صورت همان و يجسمان جوهر همان يعني يعيطب جسم دييگو يم شما مثالً
 جسم مييبگو بعد. جسم جزء] نيمشّائ قول به [اي است جسم نيع هيجسم صورت ونياشراق قول
 كي هم سطح. است اعراض باب از جواهر؛ باب از نه است ريمقاد باب از يميتعل جسم ست؟يچ يميتعل
 يعيطب جسم كه ميدار يليدل چه. است اعراض باب از هم خط چطور؟ خط. اعراض باب از است يتيكم
 اعتبار مبهم اگر را شئ كي يعني است؛ نييتع و ابهام به ندويا فرق نديگو يم دوتاست؟ يميتعل جسم و
 شما را كتاب نيهم االن چطور؟. است يميتعل جسم ميكن اعتبار نيمتع اگر و است يعيطب جسم ميكن
 عمود خطوط فرض امكان آن در كه است يجوهر كه دارد وجود زيچ كي كتاب نيا در. ديريبگ نظر در
 گريد زيچ كي و است؛ خطوط نيا فرض صحت منشأ كه دارد وجود آن در يزيچ ،]هست [گريكدي بر
 كي ،يمتريسانت 20 امتداد كي يدارا االن يعني دارد، نيمع تيكم كي نكهيا آن و هست نيا در هم

 جسم نيا ينحو به اگر. است تيكم كي نيا و ت،اس گريد امتداد متريسانت 3 و ،يمتريسانت 15 امتداد
 آن ايآ ،2 شد عمق ،10 شد عرض ،15 شد طول كرد، دايپ »تكائف« اصطالح به شد، كوچك حجمش

 كي اما هست؛ هم االن فرض نيا است؟ شده معدوم بود متقاطع خط سه فرض امكان او در كه يجوهر
 تيكم با حاال و بود تيكم آن با قبالً ست؛ين سابق تيكم آن گريد ت؛يكم :است شده معدوم نجايا زيچ
  .است گريد

 زيچ كي پس. گريد تيكم با است جوهر همان جوهر هم باز شود بزرگ و كند دايپ »تخلخل« اگر
 آن از ريغ كند يم دايپ رييتغ آنچه پس. كند يم دايپ رييتغ او در زيچ كي و است يباق ءيش در شهيهم
 »يعيطب جسم« است ثابت او در كه را آنچه. كند ينم رييتغ و است يباق و ثابت او در كه است يزيچ
 جسم ليدل نيا به پس. مييگو يم »يميتعل جسم« اي »تيكم« كند يم رييتغ كه را آنچه و مينام يم

 شد يم عوض تشيكم نكهيهم آمد يم الزم بود يكي ندويا اگر. است يميتعل جسم از ريغ يعيطب
   است ءيش همان نيا كه است مسلم يول بشود، گريد زيچ كي و بشود عوض هم خودش
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 را نيا ديبا منتها است؛ زائل از ريغ يباق و ،يباق يكي است زائل ز،يچ كي پس. شده عوض تشيكم كه
 يعني ميگرفت نظر در مبهم نحو به را آن كه است جوهر نيهم است يباق كه آن كه ميبدان نحو نيبد
 در بزرگ، اي باشد كوچك كه كند ينم فرق است، امكان نيا او در كه يجوهر. مينكرد فرض حد شيبرا
 و متريسانت 15 بعد كي و متريسانت 20 بعد كي يدارا كه است يجوهر مينگفت م،ينكرد حد اعتبار او

 »نيالمتع« او ندارد، يدخالت چيه جهت نيا. نداشت دخالت امكان در نيا. است متريسانت 3 گريد بعد
 حالت ن،يا يول است شده اعتبار »نيالمتع« او ن؛يا از يجدا است يزيچ او كهنيا نه. است شده اعتبار

 دارند يوجود اتحاد نيمتع با نيالمتع كه است، نيمتع با نيالمتع نسبت ن،يا با او نسبت. است نشيتع
 دارد وجود يگريد نيتع با نيالمتع رود يم نيب از نيتع كه يحال در يول. وجودند كي به موجود هم با و
  .است يباق و
 به خط كي مداد كي رأس با ديكن فرض. ميريگ يم نظر در حركت از يمثال. كنم عرض گريد مثال كي

 ما دست چون كه است يخط نيا يول آمد؛ وجود به خط ميديكش ذره كي كه قدر نيهم. ديآ يم وجود
 تيكم با است يخط است، ثابت ريغ تشيكم است، لغزان حدش ندارد؛ نيمع حد است حركت حال در
 نه آمدن، وجود به حال در است خط همان كند يم حركت ما دست كه قهيدق كي ظرف در. رثابتيغ
 خط نيا حدود يعني شدن بزرگ شود، يم بزرگ دارد كه است همان او، ريغ است يگريد خط نكهيا

 با االن نيا. دش متريسانت 5 فرضاً. ديدار نگه بعد و ديبكش مقدار كي را خط. است رييتغ حال در دائماً
 نيتع با است خط همان نيا ميبكش كه گريد سانت 5 بعد. خاص نيتع كي با است، يمتريسانت نيتع
  .كرده فرق نشيتع است، خودش همان خودش ؛يمتريسانت 10 نيتع با ،يگريد

 جسم از ريغ را جوهر نكهيا پس. كند يم رييتغ نهايتع و است يباق مبهم امر كه ميدار ياديز موارد
 در را نيا و ميبر يم اعراض ٔمقوله در را آن م،يكن يم حساب جوهر از ريغ را تيكم و ميدان يم يميعلت

 ءيش نيتع كه است خاطر نيبد م،يكن جدا گريكدي از خارج در را ندويا ميتوان ينم نكهيا با جوهر، ٔمقوله
 كه حال نيع در يول رند،دا وجود هم با دارند وجود يوقت ستند،ين گريكدي از يجدا امر دو خودش با
 نيب از اش يقبل نيتع و است يباق مبهم صورت به او ند؛ينش يم او يبجا گريد نيتع كند يم رييتغ نيتع

  .است رفته
   متبدل انواع مييگو يم ميشو انواع تبدل به قائل ما اگر. كنم يم عرض گريد مثال
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 است، يخاص فصل يدارا قهراً كه است خاص وانيح كي يا مرحله كي در زنده موجود يعني هستند؛
 نيجن در باشد، ياشكال شوند يم متبادل و هستند افراد چون نجايا در اگر حال. است خاص نوع يعني

 يا دوره هر در نيجن. كند يم يط خود يشخص وجود با را مراحل تمام نيجن چون ست؛ين ياشكال كه
 بعد دارد؛ را اول يسلول تك موجود تيهما است، يسلول تك موجود صورت به اول يعني است؛ زيچ كي

 تيماه گريد ٔدوره كي در و گر،يد يتيماه بعد ٔدوره در و دارد را يا خزنده موجود تيماه گريد ٔدوره در
 وانيح ماه نه نيا ٔهمه در نيجن نيا دينيبب پس. است شده متحول انسان او از كه دارد را يموجود
 يسلول تك وانيح نطفه، انعقاد اول ٔلحظه. است شده اخذ مبهم كه است آن جنس »وانيح« است،
 گريد نوع به ليتبد نوعش كد، يم دايپ تكامل جاًيتدر بعد است؛ وانيح آن تيماه تشيماه است،

 تشيوانيح. نه شود؛ يم عوض هم جنس آيا يول شود؛ يم عوض فصل ست،ين وانيح آن گريد شود، يم
 وانيح كه نيا. است جنس نيتع فصل،. نيمتع فصل و شود يم اعتبار مبهم شهيهم جنس. است يباق

 فصل كي با يعني گريد نوع كي با است وانيح بعد روز چند در ،يسلول تك نيتع با اول ٔمرحله در است
 از قبل وانيح ميكن فرض حال. شود يم گريد نوع كي در داخل گريد روز چند. گريد نيتع كي با و گريد

 مراحل تمام در تشيوانيح. يانسان نيتع شود يم بعد ،يمونيم نيتع شود يم. است بوده مونيم انسان
  .است شده اعتبار مبهم نهايأ همه در و است يباق

 ناًيع (هستند يكي هم با و دارند وجود كه يحال در نيمتع امر كي و مبهم امر كي كه ندارد يمانع پس
 بماند يباق خودش حال به مبهم امر ندويا از) است يگريد بر عارض يكي خارج در نكهيا نه هستند يكي
 جنس نسبت مثل يميتعل جسم به يعيطب جسم نسبت پس. شوند عوض ناتيتع حال نيع در يول

 خودش؛ نيمتع با است مبهم هر نسبت مثل خالصه و صورت، به است ماده نسبت يحت و فصل به است
 شود، يم واقع ديمف ركتح باب در خصوصاً و است يعيوس و نيريش يليخ باب خودش مسأله نيا كه
 مبهم ء،يش دو نيا از يكي و باشند داشته يوجود اتحاد هم با نهايا كه ميباش داشته ءيش دو ما اگر كه
  .بماند يباق مبهم يو بشود عوض است ممكن نهايتع. است ءيش آن نيتع يگريد و است گريد ءيش

   جسم تيماه با ار آن زيتما ميهست هيجسم صورت تيماه انيب مقام در ما كه حاال
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  .44ميكرد انيب يميتعل
 با يليخ ندويا چون ميكرد انيب هم را يميتعل جسم با هيجسم صورت تفاوت ما نجايا در ضمناً پس

 و »است يميتعل جسم ميدار چه هر م،يندار يعيطب جسم ما«: ديبگو يكس اگر. شود يم اشتباه گريكدي
 هم جوهر نيا م،يندار جوهر«: ديبگو يكي ،»است يعيطب جسم همه ميندار يميتعل جسم«: ديبگو اي

 هم و ميدار جوهر هم شد معلوم »است جوهر هم نيا م،يندار عرض«: ديبگو يكس اي و »است عرض
 دو ندويا خارج در ست؛ين يخارج عرض يعني است؛ يليتحل عارض عرض نيا خيش قول به يول عرض؛
 عارض ذهن در نيا است؛ جوهر بر عارض ودشوج خارج در فيك: جوهر و فيك مثل ندارند، جدا وجود
  .45باشند داشته زيتما خارج در نكهيا نه دارند زيتما گريكدي از ذهن در نيمتع و مبهم است،

                                                 
   فصل است؟ٔ به منزلهيميجسم تعل: سؤال.  44

م كه فصل ييم بگويخواه ي دارد، نميلي تمثٔجنبه.  دارديعي با جسم طبيمي كه فصل با جنس دارد همان نسبت را جسم تعليهمان نسبت: استاد
 فصل جسم يميد كه من گفتم جسم تعلييك وقت نگوي است، يعين جسم طبي تعيمين جنس است، جسم تعلياوست و همان طور كه فصل تع

ان يه و ماده است همان نسبت ميان صورت جسمي كه ميان فصل و جنس است و همان نسبتي كه ميم همان نسبتيخواهم بگو يم.  استيعيطب
 .نيالمتع] به[ن يا نسبت متعين به مبهم ي نسبت متعيعني است يعيب و جسم طيميجسم تعل

رفته يست كه ما تكائف و تخلخل را پذين نين است، منوط به اي نسبت مبهم به متعيميه به جسم تعلينكه نسبت صورت جسميا: سؤال.  45
  م؟يباش

ر يياگر ما به تغ. گردد ي هم برمير كلي است و به تعبي كافير كمييتغ است؛ يم كافير و نمو و ذبول را قبول كرديين قدر كه ما تغينه، هم: استاد
ييالاقل تغ.  وجود داردير كميي تغيم؛ وليم ممكن است دچار اشكال شوي قائل نباشيكميير شكل هم تغييء با تغين است كه شي اير كمير كم 
كند  ير مييت در سه بعدش تغي كميگاه. كند ير مييتش در سه بعدش تغيكمء ين بود كه شي آن أ كه من زدم صورت سادهيمثالً مثال. كند يدا ميپ

  .ادي زيكيشود و  يك بعدش كم ميكه 
  .كند ير نمييمجموع كه تغ -
  .ت استير كميي تغيباشد، باز هم نوع: استاد

م باز ييفزايا به عمقش بيرضش م و به عيء را از طولش بكاهياگر ش. ش استين است كه در هر سه بعد به نحو افزايت اير كمييك وقت تغي
م قبول يتوان ين را نميم اياگر تخلخل و تكائف را هم قبول نداشته باش. دا نشدير پيين حال دو جوهر تغي در عيدا كرده ولير پيي آن تغيتهايكم
م يس را بخواهيمقراطياما اگر حرف ذم، يكن يم بحث ميدار» هيصورت جسم«البته ما بنا بر قول به . ستير هم نيين مقدار تغيعت ايم كه در طبيكن

اند و تا   هستند كه از ازل به همان شكل بودهيريرناپذييك ذرات تغيد واحد جسم يگو ياو م. ستين حرفها نيس ايمقراطيم، در حرف ذييبگو
  .شود يكسته مشود و نه ش ي به او متصل ميزيشود، نه چ يشود و نه حجمش كم م ياد ميمانند، نه حجمش ز يابد هم همان طور م

  ست؟ي نيمي او معتقد به جسم تعليعني: سؤال
  .ن مبناستيم بنا بر همييگو ي كه ما مين برهانيا.  استيعير از جسم طبي غيميشود اثبات كرد كه جسم تعل ي او نمٔهيبنا بر نظر :استاد
رش يي تغياج به عامل ندارد وليند حركت احتيگو يك ميد، امروزه در مكانييفرما يآنچه در بحث حركت م. توان گرفت ي به مثال مياشكال: سؤال

 كه يت به جسم دارد، در صورتي است كه كمينسبت سرعت به حركت، همان نسبت. ن بحث استيناً هميع. اج به عامل داردي سرعتش احتيعني
ت و جسم ين كميما نسبت بن هيع. اج به عامل داشته باشد حركت هم داردي اگر سرعت احتيعنيتش همان حركت است يسرعت هم واقع

  . برقرار است
 درست هم هست ي كه تا اندازه ا–م يرين بگياگر ما نسبت حركت با سرعت را نسبت مبهم با متع. ن حرف با حرف ما منافات نداردينه، ا: استاد

 از سرعت وجود دارد، ينين معزايشه حركت با مي هميعني:  از سرعت كه وجود ندارديني حركت بدون داشتن حد معيعني يي حركت به تنها–
. ن استين به متعيپس باز هم نسبت حركت به سرعت نسبت المتع. كند ي نميخواهد ثابت باشد، فرق ير باشد، مين سرعت متغيخواهد ا يحاال م
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  .بود هيجسم صورت تيماه ٔدرباره ما بحث نجايا تا
 سه فرض امكان آن، در كه ميدار يجوهر ما كه دارند نظر وحدت هم با نيمشائ و ونياشراق نجايا تا

 يتيواقع نيا از ريغ جسم ن،يهم يعني جسم اصالً نديگو يم ونياشراق. هست ميگفت كه ينحو به خط
 يعني هيجسم صورت يعني جسم دهد، يم معنا كي هيجسم صورت و جسم ونياشراق نظر از. ندارد
  .ستندين زيچ دو گريد نهايا جسم،
 كه است هيجسم صورت نيا شجزئ كي: دارد جزء دو جسم ديگو يم زند، يم يگريد حرف يمشّائ
. »ياول يواليه« اي »ياول ٔماده« ميگذار يم را اسمش كه است يزيچ آن، گريد جزء م؛يكرد فيتعر

 قائل يمكتب هر يعني هستند؛ ماده به قائل دانند يم زيچ كي را هيجسم صورت و جسم كه هم ونياشراق
   به ماده چون است، ماده به

                                                                                                                                                 

  شود؟ ي ميسرعت امر اعتبار: سؤال
   بشود؟يچرا اعتبار: استاد

  .شه هست حركت استيچون آن كه واقعاً هم -
نكه يمثل ا. سرعت مثل فصل حركت است. شه با هم وجود دارنديشه وجود دارد سرعت است چون سرعت و حركت هميآن هم كه هم: استاد

ك وجود يشه با يوان و ناطق همينه، ح. وان وجود نداردي حيا ناطق وجود دارد وليوجود ندارد، » ناطق «يوجود دارد ول» وانيح« :دييشما بگو
  .رناطق متحد استي با وجود غي با وجود ناطق متحد است و گاهيوان گاهيموجود هستند، منتها ح

   شد؟يعيه همان جسم طبيپس صورت جسم: سؤال
 .بله: استاد
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 آن يعني اعم يمعنا به ماده چون ؛يتجزّيال جزء مكتب يحت ست،ين منكر يمكتب چيه را اعم يمعنا
 كه اوست. است گريد اءياش استعداد حامل كه اوست يعني د؛يآ يدرم مختلف اءياش صورت به كه يزيچ

 نيا اگر. است يتجزّيال جزء همان ماده نيمتكلم نظر از مثالً. ديآ ينم اي ديآ يدرم صورت نيا به يگاه
 جزء همان درآمده گچ صورت به اگر اي است، يتجزّيال جزء همان است درآمده رتصو نيا به كتاب

  ...و شهيش صورت به اي و است يتجزّيال
 نيهم ماده نديگو يم هم ونياشراق. هستم قائل من كه است يذرات همان ماده ديگو يم سيمقراطيذ

 كه جرم، يعني ماده كيزيف ظرن از. شناسد يم ماده را نيهم هم كيزيف نكهيا كما است، هيجسم صورت
  .نديگو يم »هيجسم صورت« و »جسم« ونياشراق كه است همان نيا

  نيمّشائ يمّدعا ريتقر
 صورت« آن به ما كه يزيچ آن از و گرفته را گوناگون يصورتها كه آن يعني ماده نديگو يم نيمشّائ
 كي د،ينيب يم شما كه يسمج نيا. است تر   طيبس دييگو يم »جسم« آن به شما و مييگو يم »هيجسم

 با او او؛ خود نه درآمده صورت نيا به كه اوست د،ينيب يم شما كه جسم نيا. اوست يصورتها از صورت
  .است آورده وجود به را نيا رفتهيپذ كه يصورت كي
 بعد به نيا از و است جرم همان ياصل ٔماده يعني: شود يم شروع جرم از يريپذ صورت ونياشراق نظر از

 و عناصر نهمهيا او از و رديگ يم مختلف يصورتها كه آن شود؛ يم شروع ها يريپذ صورت كه است
 و. »هيجسم صورت« مييگو يم اي »جرم« مييگو يم آن به ما كه است نيهم آمده، وجود به مركبات

 نآ است؛ تر نييپا هم نيا از درجه كي شود يم شروع يريپذ صورت او از كه آن نه، :نديگو يم نيمشائ
. است رفتهيپذ را آن يواقع ٔماده آن كه است يصورت نياول واقع در د،يهست قائل آن به شما كه يا      ماده

 يزيچ كي قائلند ونياشراق كه هيجسم صورت نيهم و جرم نيهم از ريغ نجايا در ليدل چه به خوب،
 شكل نيا به رفتهيپذ صورت نكهيا از بعد كه اوست واقع در كه باشد داشته وجود ديبا هم يگريد

  دارد؟ وجود جسم از قبل تر طيبس يزيچ و است درآمده
   ها يليخ. ميكن فيتعر را آن ديبا اوالً: ميده انجام اش درباره كار دو ديبا ما
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 م،يكن هيتجز البراتوار در را يخارج ءيش كه ينحو به كنند تعقل نيمتع امر عنوان به را آن خواهند يم
 را صورت از انفكاك امكان ند،يگو يم آنها كه ماده آن نه،. ميبگذار كنار كي را هماد و كنار كي را صورت
  .ديآ يدرم يگريد صورت به آناً ديريبگ او از كه را يصورت هر يعني ندارد
 آن فيتعر اما. دارد وجود يزيچ نيچن كه مياوريب ليدل م،يكرد يمقدمات فيتعر آنكه از بعد نكهيا دوم
 باب در نيمشّائ كه يا هيفرض آن. است هيفرض صورت به مييگو يم نشده شوجود اثبات هنوز چون

 نيا استعداد يعني بودن قوه را قتشيحق تمام كه است يقتيحق كي آن كه است نيا دارند »ياول ٔماده«
 خود ذات ٔمرتبه در خود از آن است، عالم موجودات نيتر فيضع آن دهد، يم ليتشك شدن آن و شدن

 حالت به چوقتيه و زيچ آن اي است زيچ نيا اي شهيهم و بشود زيچ همه تواند يم نكهيا جز ندارد چيه
  :نديگو يم نهايا. باشد تواند ينم و ستين يباق انتظار
  مشْتَهر ٰيولياله حد ةُيجِسم   الصور قُوةِ ذامحضِ بِجوهرٍ
 با هم شهيهم و صورتهاست داداستع. صورتهاست امكان يعني صورتهاست، ٔقوه قتشيحق كه يجوهر

 را صورت از انفكاك امكان ماده »الصورة عن نفكي ال المادة« :مييگو يم بعدها كه هست؛ يصورت كي
 ميكرد ذكر يعيطب و يميتعل جسم باب در كه ييمثالها همان. فهماند ديبا مثال ضمن در را نيا. ندارد

 به قوه از است ءيش خروج كه مييگو يم ما را حركت مثالً. است خوب نجايا در ذهن به بيتقر يبرا
 ٔلهيوس به و ييمنتها يسو به يمبدئ از ،يزمان در و يمسافت در كه است نيا اش الزمه كه جاً،يتدر تيفعل
 فارغ كه ندارد امكان فعل، به قوه از ءيش خروج يعني است؛ الزم حركت در نهايا ٔهمه. باشد ييروين كي
 را آن كه دارد ريمس كي خروج نيا باالخره. است مكان از اعم مسافت نجايا در البته. باشد مسافت از
 كي يعني است ييجا از م؛ييگو يم »زمان« كه مسافت از ريغ دارد مقدار كي ناچار م؛ييگو يم »مسافت«

 انجام يزيچ ٔلهيوس به منتهاست؛ به مبدأ از مييگو يم كه ،ييسو به است ييسو از است، موجه تيكم
 زمان كه است نيا با مالزم جاً،يتدر فعل به قوه از ءيش خروج نيا. است كار در ييروين ينعي شود يم

 طور به زمان هم باشد داشته مسافت ديبا هم است؟ مطلق زمان كي اش الزمه نيا ايآ. باشد داشته
 جزء زمان و مكان باشد؟ نيمع زمان در ضرب نيمع مسافت در ديبا شهيهم ناچار نيا نه، اي مطلق؟

   مطلق طور به حركت يعني است فرمولش
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 كي در لومتريك كي در حركت مثالً. است نيمع زمان در و نيمع مقدار در شهيهم حركت و ميندار
 نيهم حاال. داد رييتغ شود يم و ميگفت مثال عنوان به را نيا. ساعت مين در لومتريك كي در اي ساعت،
 از شتريب اي و است يساعت مين نيتع با يگاه. است يساعت كي نيتع با يگاه يلومتريك كي حركت

  .گرفت نظر در شيبرا سرعت زانيم توان يم يرمتناهيغ يعني نها،يا
 نكهيا ليدل به سرعتهاست از ريغ خودش شهيهم يول. است محال يسرعت گونه هر از فارغ حركت
  .هاستسرعت از ريغ خودش حركت پس. هست حركت سرعتها ٔهمه در يول شود يم عوض سرعتها

  ماده تصور يبرا روشن ليتمث کي
 اديز ارزشش يحيتوض نظر از البته. كنند يم استفاده شهيهم را مثال نيا. كنم يم عرض گريد ٔساده مثال
 كه را ييزهايچ ديريبگ نظر در شما ست،ين هم كم البته ست،ين اديز آن ارزش انطباق، نظر از يول است

 ب، الف، كند يم تلفظ انسان كه حروف نيا يعني حروف؛ طعمقا مثالً هست؛ شهيهم خاص نيتع كي با
 يحت و جو، اي يج اي ج اي جِ اي ج مييگو يم اي. شود يم تلفظ صدا كي با باالخره »ج« حرف مثالً... ج،
  .كند يم تلفظ را آن عرب مثالً كه هست تلفظش امكان هم نهايا وسط حد نيب

 ج است، گريد صورت ستين صورت آن مييگو يم كه جِ است، مخصوص صورت كي با ج مييگو يم يوقت
] نهايا ٔهمه در [نه؟ اي است؟ موجود حرف كي نهايا] از كي هر [در ايآ. است گريد صورت مييگو يم كه
 هم ج است، ميج هم جِ است، ميج ج. ميكن يم انيب »ج« لفظ با كه يهمان است، موجود حرف كي
 يصورتها نيا كه است گريد ٔماده كي نيا. يب بو، با، ب، بِ، ،ب: »ب« سراغ ميرو يم حال. است ميج

 وجود يصورت و ماده جِ در كه ندارم قبول من آقا ديبگو ما به يكس اگر. رديگ يم خودش به را مختلف
 تواند يم ماده نيهم نكهيا ليدل به مييگو يم ست؟يچ شما ليدل است، يكي دو هر نيا و باشد داشته
 شده؟ عوض آن زيچ چه ست،ين كه »ج« ج، دييبگو جِ يجا به ديتوان يم باشد، داشته يگريد صورت

 صورتش مييگو يم شده؟ عوض آن زيچ چه ست،ين كه حرف آن خود يول شده عوض صورتش مييگو يم
 ريغ ب يول است ج صورت همان صورت ب، مييبگو اگر. دارد وجود نجايا حرف آن خود يول شده عوض

   چيه بدون نكهيا با يحرف هر كه ميندار شك ما. است نيا ٔماده از ريغ آن ٔدهما چون است، ج از
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 حركات از يكي اعم يمعنا به هم سكون البته (نهاستيا از ريغ خودش يول ستين تلفظ قابل حركت
 او به وجود و ميكن تلفظ ميبخواه اگر را خودش يول دارد وجود نهايا ٔهمه در كه هست يزيچ). است
 دايپ وجود نهايا از يكي بدون است محال كه يزيچ همان يول است، محال يحركت چيه نبدو ميبده
  .دارد وجود نهايا ٔهمه يالبال در كه است ينيمع زيچ كي كند
 از تر نيتع  يب ،ياصل ٔماده اي المواد، مادة عتيطب در نديگو يم قائلند، ياصل نيچن به عتيطب در نيمشّائ

 از يريپذ صورت نيا و است ماده ه،يجسم صورت نيا يعني ن،يمتع ءيش نيا مييبگو كه حرفهاست نيا
 شروع يزيچ از يريپذ صورت. است شده رفتهيپذ صورت كي تازه خودش نيا نه،. شود يم شروع او
 مييگو يم و ميكن كشف را آن وجود ميتوان يم قدر نيهم داد، نشان جدا توان ينم را آن اصالً كه شود يم

  .هست آنجا در و هست جانيا در كه آن
 بر يبرهان چه دارد؟ وجود يزيچ نيچن يليدل چه به. است »ياول يواليه« اي »ماده« فيتعر تازه نيا
 يعني است؟ رفتهيپذ را صورت نيا كه دارد وجود ميدار االن كه يينهايا از تر طيبس يا ماده كه ميدار نيا
 و است ءيش دو مجموعاً االن نيا است؟ رفتهيپذ را صورت نيا كه است ماده آن است محسوس كه نيا

 آنها از يكي كه كنند يم اقامه برهان چند. است شده شروع ماقبلش از نشده، شروع نيا از يريپذ صورت
 از شيب البته كه هستند ندويا برهانها نيتر معروف. است فعل و قوه برهان يگريد و وصل و فصل برهان

  .كنند ينم طرح را آنها يول ميدار برهان دو نيا
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  ياول مادٔه وجود اثبات
 اصطالحاً را ماده. صورت و ماده و جسم و نفس و عقل: هستند پنجگانه جواهر به قائل حكما كه ميگفت

  ).هيثان يواليه (هيثان ٔماده و) ياول يواليه (ياول ٔماده: است قسم دو بر كه نديگو يم هم »يوليه«
 ٔهمه يماد علل ٔهيناح در و ندارد ماده گريد كه يا      ماده يعني واد،الم مادة يعني »ياول ٔماده« از مقصود
 و كنند يم فيتعر چگونه را ياول يواليه اي ياول ٔماده مينيبب حال. شود يم يمنته او به يماد يعلتها

  كنند؟ يم اثبات چگونه
 كه كنند اثبات ديبا ار ماده و كردند فيتعر را صورت. بود صورت فيتعر و ماده اثبات در ما فصل عنوان

  .ندارد وجود يزيچ نيچن

  ياول مادٔه با هيثان مادٔه انيم تفاوت
 قبول را آن يفلسف يها نحله تمام كه دارد عام يمعنا به فيتعر كي ماده كه ميگفت شيپ ٔجلسه در

 حامل كه است يزيچ عام يمعنا به ماده. كنند يم ريتفس و ليتأو يصورت به را آن كدام هر منتها دارند،
 ٔمنزله به كه هست يزيچ كي مسلم جهان، اءياش و عالم در كه معنا نيا به باشد؛ گريد ءيش استعداد

   آن كه يمعن نيا به است؛ يماد اصلِ
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  .مختلف يصورتها نيا به شده متطور كه است زيچ
 به را يزيچ و كاغذ صورت به را يزيچ ديكن فرض م،ينيب يم را يمختلف يصورتها و شكلها ما اكنون
 كاغذ اول كاغذ نيا كه اسنت نيا مسلم م،ينيب يم اهيگ اي وانيح صورت به را زيچ كي فلز، صورت
 فلز صورت به كه گريد زيچ آن كه بسا چه و است؛ درآمده فلز نيا صورت به كه بوده يگريد زيچ نبوده،
 فلز صورت به درآمده كاغذ صورت به كه ءيش آن و ديايدرب وانستٱ ينم كاغذ صورت به درآمده

  .كاغذ ٔماده را نيا و م،ييگو يم فلز ٔماده ما را آن. ديايدرب توانست ينم
 كي به زهايچ نيا ٔهمه امر تينها در كه دارند قبول را مطلب نيا يفلسف يها نحله ٔهمه در باًيتقر يول

 آن از ريغ است كاغذ به شدن ليتبد قابل كه يزيچ آن كه است درست يعني گردد؛ يبرم ياصل ٔماده
 هيثان يها ماده نهايا يول است؛ نيا ٔماده از ريغ او ٔمامده است؛ فلز به شدن ليتبد قابل كه است يزيچ

 يصورتها كي با ماده. ييصورتها كي با است يا ماده كي خودش او. ستندين اول ٔماده يعني هستند
 ميكن ليتحل را آن ما اگر يعني اء؛ياش ٔهمه ٔماده نه باشد تواند يم خاص ءيش كي ٔماده فقط بالخصوص

 ماده گريد كه يا ماده به ميبرس تا خودش، ياصل ٔماده به هم را ماده آن باز و خودش ياصل ٔماده به
 يا ماده به ميبرس تا خودش، ياصل ٔماده به را ماده آن و خودش ياصل ماده به ميبرگردان هم را نيا ندارد؛

 تا. ادي يدرم آب از زيچ كي نهايأ همه در – ندارد ماده كه ستا يا ماده آن كه – حاصلش ندارد، ماده كه
 دارد يا ماده مينيب يم االن كه يائياش نيا از يزيچ هر كه دارند قبول يفلسف يها نحله ٔهمه مقدار نيا

 يول گردند، يبرم هياول ٔماده كي به امر تينها در هيثان يها ماده ٔهمه و مييگو يم »هيثان ٔماده« را آن كه
  ؟46ستيچ ياول ٔماده آن كه است نيا در بحث

                                                 
  ه نداشته باشد؟ي اولٔگر مادهيه بوده و دي ثانٔه از همان اول مادهي ثانٔست كه مادهين احتمال نيا: سؤال.  46

 يم كه وقتييگو يه مي ثانٔ مادهيزيشود به ماده و صورت؟ ما به چ يل مين است كه االن تحليا مقصود اي ا ست، يا مقصودتان اول زمانيآ: استاد
ه است كه ي ثانٔ مادهيزيپس چ.  استي اولٔل نشود خودش مادهيم كه تحلياگر فرض كن. ي و صورتيا برگردد به مادهء يم به دو شيكن يل ميتحل
ا به هزار يك واسطه برگردد و يخواهد به  يگردد، ال م ي برمي اولٔها به ماده مادهٔ ن است كه همهيپس غرض ما ا. شود به ماده و صورت يل ميتحل

  .گردد بري اولٔواسطه به ماده
  ه بوده است؟يثانٔ  از ازل مادهيتوان گفت موجود ينم: سؤال
 . بوده استي اولٔند اول مادهيگو يه بود بلكه ميست كه اول ثاني قائل نيكس: استاد
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 يليخ قول نيا البته (گفت يم طالس مثالً. ديگو يم يزيچ كس هر منتها دارند، قبول همه را نجايا تا
 ريسا عرض در لياص موجود كي صورت به االن كه ئيش نيهم يعني است آب هياول ٔماده): است منسوخ

 كنار در موجودات ياصل ٔماده االن كانّه پس. است نيمه موجودات ٔهمه اصل: دارد وجود موجودات
 اتينظر نهايا كه هواست؛ گفت يم يكي و است، آتش گفت يم يكي. است آب آن و دارد وجود مركبات

 ياول ٔماده كه است مطلب نيا يحاو تر قيعم نسبتاً اتينظر و است؛ مردود كه است بوده ييابتدا يليخ
  .است موجود مركبات ضمن در بلكه م،يكن ينم دايپ تنها صورت به چوقتيه را
 از يكوچك ذرات اند آمده وجود به آن از اءياش ٔهمه كه ياصل و هياول ٔماده آن كه ديگو يم سيمقراطيذ

 شكل آنجا فلز، شكل آنجا كاغذ، شكل نجايا است، رفتهيپذ را مختلف يصورتها كه اوست و است جسم
  .دهد يم ليتشك را يوليه يكوچك ذرات كي. است آمدهدر وانيح و انسان شكل به ييجا و اهيگ

 اجزاء سلسله كي است گرفته را مختلف يصورتها نيا كه ياصل ٔماده آن كه است نيا نيمتكلم ٔهينظر
 عالم در و دارند محاذات و وضع يعني جزئند نكهيا نيع در جسم؛ اجزاء نه هستند الجسم و يتجزّيال

  .ندارند ابعاد و جرم لحا نيع در دارند وجود حس و ماده
 م؛ييگو يم »هيجسم صورت« آن به كه است يزيچ همان ياول ٔماده آن كه است نيا اشراق خيش ٔهينظر
 اي يجسمان جوهر اي يجرمان جوهر نيهم دارد؛ عمق و عرض و طول مييگو يم كه يجوهر نيهم

 ما اكنون م،يندار المع در االن مطلق جرم چيه ما كه است معتقد هم او منتها است، هيجسم صورت
 است خاص ءيش اي يجسم باز ميدار ما كه ييجسمها باشد، يباق بودن ماده حالت به كه ميندار يجسم

 ٔبعالوه است هيجسم صورت همان كاغذ مثالً است؛ خاص تيماه كي اي و خاص ٔهينوع صورت با يعني
 يزهايچ كي با است هيجسم صورت همان هم فلز آن نها،يا امثال و هينوع صور و اعراض سلسله كي
 يعني ياول ٔماده م؛يبشمار ياول ٔماده را او ميبخواه كه ميندار يتر طيبس زيچ هيجسم صورت از ما و گر؛يد

  .47است گانه سه ابعاد قابل كه يجوهر دهد، يم ليتشك را جسم تيماه كه همان

                                                 
   متناسب است؟يليا خين گوييده با اصول مادين عقيا: سؤال.  47

  چرا؟: استاد
 . معتقد نباشنديول ايواليتوانند به ه ين طورند، آنها هم ميآنها هم هم -

 . ندارديريست و تأثي ني مهمٔمسأله: استاد
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 نهايا ٔهمه از و تر طيبس نهايأ همه از ياولٔ ماده ست،ين آنها از كيچيه ياول ٔماده نه،: نديگو يم نيمشّائ
 وجودشان اصل ن،يمتكلم يتجزّايال جزء و يسيمقراطيذ ذرات آن البته. است تر تشخص  يب و تر نيتع  يب

 تر نيتع  يب و تر طيبس نهايا ٔهمه از ياول ٔماده باز داشتند هم يوجود آنها آنكه فرض به. شود يم انكار
 در مييبگو كه يطور به ستين اشاره قابل هم عقالً يحت ست،ين اشاره قابل نحو چيه به ياول ماده. است
 نشان يشكل به را او بتوان آنكه بدون كند يم كشف را وجودش عقل ست؛ين گريد يجا و دارد وجود آنجا
  .داد ارائه اي داد
 فقط ونيشراقا كه ميگفت ،يميتعل جسم و يعيطب جسم انيم فرق در شد، بحث قبالً كه يمطلب در

 يبرا از است ينيتع است، يصورت يعيطب جسم نديگو يم نيمشائ و دانند يم ياول ٔماده را يعيطب جسم
 مثال همان نديگو يم نيمشّائ كه آنچه تصور يبرا يول. است تر نينامتع هم آن از ياول ٔماده و ،ياول ٔماده
 را ياول ٔماده ميبخواه اگر يعني ند؛ك يم كينزد ذهن به را مطلب يمقدار باز يميتعل و يعيطب جسم
 كه مطلب نيا تعقل يبرا ميكن آماده را خود ذهن ديبا ند،يگو يم چه فالسفه كه ميبكن تعقل درست

 يول نات،يتع ٔهمه از است البشرط و ندارد ينيتع چيه خودش ذات در كه باشد تواند يم ايدن در يزيچ
 نيا ٔهمه ضمن در او و شود يم وارد او بر مختلف ناتيعت و كند دايپ وجود تواند ينم ينيتع چيه بدون

  .دارد وجود ناتيتع
 نيا ٔپرده پشت در را خودش شهيهم كأنّه باشد، داشته وجود ناتيتع نيا از يكي با ءيش نيا ديبا پس
 ديبا فقط ندارد، امكان ميكن دايپ ناتيتع نيا از يعار را او ميبخواه اگر لهذا و. است كرده يمخف ناتيتع
 كي به ديمق و محدود يول دارد وجود ناتيتع نيا ٔهمه در او مييبگو و ميباش داشته يليدل راه نيهم از
  .ستين هم خاص نيتع
 يميتعل جسم بدون يعني خاص تيكم كي بدون يعيطب جسم كه ميديد يميتعل و يعيطب جسم در ما
 اي دارد، خاص تيكم كي ميباش داشته كه يجسم هر كه معنا نيا به باشد؛ داشته وجود توانست ينم

 نيا مثل اي گر،يد ابعاد به است كتاب نيا مثل اي است خاص ابعاد نيا به تشيكم كه است زيم نيا مثل
   مثل اي گر،يد ابعاد نيا به است شهيش
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 باشد، نداشته ينيمع مقدار يعني باشد نداشته خاص تيكم كي تواند ينم و ابعاد؛ نيا به است انسان نيا
 ناتيتع نيا از كيچيه به ديمق خودش ذات در يعيطب جسم يول. است ينيمع مقدار يدارا شهيهم
 مقدار اي زيم نيا مقدار خواه ست،ين يديمق و محدود مقدار مقدارش كه است آن يعيطب جسم. ستين
  ...و شهيش نيا
 نيا زا كيچيه به مشروط خودش اما باشد داشته ينيتع كي ديبا ءيش كي كه است ان يمعنا ن،يا

 زانيم كي يدارا شهيهم و ن؛يمع حد و نيمع سرعت كي با م،يدار اديز نيا رينظ ما و ست؛ين ناتيتع
 نسبت نظر از است حركت به مربوط سرعت و ن؛يمع حد و نيمع سرعت كي با است؛ سرعت از ينيمع
 نكهيا نيع در ستين سرعت حد فالن به مشروط خودش ذات در حركت اما. زمان به مسافت يط
  .باشد تواند ينم هم سرعت  يب

 نيع در يول باشند يم امور سلسله كي از البشرط خودشان ذات در كه هستند يامور نهايا يكل طور به
  .48باشند داشته توانند ينم آنها از كيچيه بدون حال

  ها نيتع عدم ريسا با ياول مادٔه نيتع عدم انيم فرق
   از كه »ياول يواليه« تعقل به ميشو يم كينزد كم كم ميگفت كه امثله نيا با حال

                                                 
  م؟يا باز هم سرعت داشتيم، آيكرد يك حركت نميشتر از يم، تعقل بيشتر نداشتيك حركت بياگر ما در جهان فقط : سؤال.  48

شود، و اگر حركت با  يزمان كه نمن بود، چون حركت بدون سرعت و يك سرعت معي حركت ٔم، منتها الزمهيبله، باز هم سرعت داشت: استاد
سرعت مقدار حركت است از . ستير از حركت ني غيزي دارد، آن زمان، زمان همان حركت است و سرعت چينيك سرعت معيزمان شد قطعاً 

مثالً ما . ستيان نن آن زميي تعياس براين است كه مقيمنتها فرق ا. م باز آن زمان دارديك حركت هم د ر عالم داشته باشياگر ما . نظر زمان
حال اگر در عالم . ميكن ين ميياء تعي اشيو بعد اندازه برا» متر«م به نام يا  از اجسام عالم را اعتبار كردهيكيك واحد از يم و يا اجسام متعدد داشته

م بعد ييمن بگويتوان ي بود و نم بعديم اما خودش در ذات خودش كه دارايسه كني مقايزيبا چ] اء راي اشٔاندازه[م يتوانست ي نبود ما نميمتر
ست كه ي نيدر واقع متر. ستي نيرين بعد قابل اندازه گيم اييگو يم مي كنيق و منطبق نمي تطبيزين بعد را با چينداشت؛ بعد دارد اما چون ما ا

  .ميق كنين را با آن تطبيا
 ما يم، برايست كه ما با آن حساب كني نيگريز دي اگر اصالً چم آن حركت هم باز سرعت و زمان دارد؛ امايك حركت داشته باشياگر ما در عالم 

د يم و فرض كنين به دور خودش اندازه گرفتيرا ساعت را از ؟ حركت زمي نبود زيچون اصالً ساعت» ك ساعتيدر «م ييمفهوم نداشت كه بگو
 .ن در ذات خودش كشش خودش را داشتي وجود نداشت، اما اينيزم
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 هم نيتع چيه بدون يول است نيتع  يب خود ذات در كه ءيش كي يعني نهاست،يا ٔهمه مثل جهت نيا
 كي نهايا كه است جهت نيا در ياول يواليه با فرقشان ميگفت كه ييمثالها. باشد داشته وجود تواند ينم
  .هست نهاآ در شدن امكان تيفعل از ريغ يتيفعل
 است، نيتع  يب خود ذات در جسم مييگو يم اگر. ديكن توجه ديبا كه است مطلب ياصل نكات از يكي نيا
 آن كه ستين نيا فقط دارد، نيتع كه خودش ذات در خودش جسم اما. است نيتع  يب ابعاد نظر از يعني
 جوهر او يعني باشد؛ نداشته را نيتع نيا شود يم و باشد داشته را نيتع نيا شود يم كه است يزيچ

 قتيحق در نجايا. باشد نداشته شود يم و باشد داشته را نيتع نيا شود يم كه است گانه سه ابعاد قابل
 و هست او در هم شدن امكان از ريغ يتيفعل كي و دهد يم ليتشك را بعد جوهر نيا كه است يجوهر

. شدن يامكان تيفعل از ريغ يعني قوه تيفعل از ريغ ندارد يتيفعل چيه خودش ذات در كه است يئيش
 و او تيماه كه هست عالم در يزيچ. ندارد يتيفعل چيه كه است جهت نيبد ندارد يفيتعر چيه نكهيا

 چيه واجد شدن استعدادِ نيهم از ريغ. باشد آن اي و باشد نيا كه است نيا امكانِ فقط قتشيحق
  .ستين يتيفعل

 امكانِ عدم،. است القوه ةيفعل نيا يول ستين هم قوه تيفعل يحت عدم كه است نيا عدم با تفاوتش
 تصورش لذا ندارد؛ يگريد يزيچ چيه و است شدن امكان كي فقط يوليه. است الامكان ست،ين شدن
 نيتع  يب او كه ميباش داشته يتيواقع كي عالم در ما كه شود يم مشكل زين اثباتش قهراً و است دشوار
 تيفعل يدارا است يزيچ او نكهيا نه باشد، داشته ينيتع كي تواند يم كه است نيا شنيتع تنها و باشد

 بلكه. است هيثان ٔماده ء،يش گونه نيا كه چرا باشد، شدن آن اي شدن نيا امكان ت،يفعل يدارا زيچ آن و
  .باشد مطرح او در شدن امكان فقط ديبا خود ذات در

  فعل و قوه برهان به اشاره
 شما: نديگو يم نيياشراق به نيمشائ. شود يم دايپ نيياشراق و نيمشّات نظر تالفاخ كه نجاستيا
 دو به م،يكن يم ليتحل را جرم ما يوقت. است جسم نيهم يعني است جرم نيهم ياول ٔماده دييگو يم

 يتهايواقع و تهايفعل مقابل در است يتيواقع و تيفعل كي خودش ذات در نكهيا يكي: شود يم ليتحل امر
   نديگو يم كه همان گر،يد
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 كرده پر را فضا اكنون كه يهمان اصطالح به اي ،»متقاطعة ثالثة خطوطُ هيف فرَضي أن مكني جوهرٌ«
 يكي: دارد وجود زيچ دو االن پس. هست او در هم يگريد زيچ شدن امكانِ ت،يفعل نيا نيع در و است؛

 تيثيح از ريغ تيفعل تيثيح. كنند يم قامها كه است يفعل و قوه برهان همان نيا. قوه يگريد و تيفعل
 هزاران. هست نكهيا از ريغ گريد زيچ شدن امكانِ يعني قوه و تيفعل از است مركب نيا پس است؛ قوه

  .امكانهاست نيا يدارا كه است يتيفعل كي نيا يول هست نيا در امكان
 امكانِ يكي و) متقاطعة ثالثة خطوط هيف فرضي أن مكني جوهر (تيفعل آن يكي: هست زيچ دو الجرم
  .يگريد زيچ شدنِ
 همان ياول ٔماده و شود يم هيثان ٔماده. امكان يدارا است يتيفعل كي كه نيا. ستين ياول ٔماده نيا پس
 نيا يكي شدنش امكانات ٔجمله از كه است يامر همان شدن، امكان نفس. باشد يم شدن امكانِ نفس
 يفعل و قوه برهان نيا. است سرش پشت يگريد تيفعل كي امكان باز و بشود تيفعل نيهم كه است
  .49دارد ياشكال چه مينيبب تا كنند يم اقامه انيآقا كه است

  وصل و فصل برهان
. كند يم ذكر نجايا در »وصل و فصل برهان« نام به اند كرده اقامه نهايا كه را يگريد برهان خيش حال
 و اشراق خيش كه آنچه به ميا دهيرس ما اكنون. است كرده ذكر تر مفصل يليخ را نيا منظومه در يحاج

 قتشيحق جرم، تيواقع نيا. مينام يم »جرم تيواقع« را آن كه يتيواقع به يعني دارند قبول همه نهايا
 يدارا يزيچ نه است گانه سه امتداد گريد ريتعب به و گانه، سه ابعاد قابل است يجوهر كه است نيا

 »ياتصال تيواقع« آن به كه است كشش تيواقع كي است، كشش كي ،است امتداد نيع خودش امتداد؛
   و يجوهر امتداد كي است، يجوهر اتصال كي كه معنا نيا به ند،يگو يم هم
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 ياول. گر شودي ديزيتواند چ يء است از آن جهت كه مير از شي است غيزيء از آن جهت كه چين است كه شيلش اي است، دلينه، واقع: استاد
را داشتن  امكان يت قبول و نداشتن وليثيح. ت قبول استيثيگر و حيء دي امكانِ شدنِ شي دوميت بالفعل است وليثيت است و حيك واقعي

 .است
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 نه؟ اي برد نيب از را اتصال نيا شود يم ايآ نديگو يم »وصل و فصل« برهان در. است يجوهر كشش
  م؟يكن قسمت دو را آن يعني ميكن انفصال به ليتبد را نيا ميتوان يم يعني

 قابل ريغ جسم واحد هر كه است سيمقراطيذ حرف همان كه شود، ينم ديبگو يكس است ممكن
 قبول هم نهايا و اشراق خيش. اند  كرده رد را نظر آن كه است نيا بر فرض نجايا در يول است، شكست

  .مقدمه كي نيا. است انفصال قابل متصل واحد هر كه دارند
. شوند يم وارد امر كي بر ضد دو بلكه كند ينم قبول را خودش ضد يزيچ چيه كه ناستيا رگيد ٔمقدمه
 يديسف تواند يم هم و رديبپذ را ياهيس تواند يم هم جسم هستند، ضد ديسف و ياهيس ميگفت اگر مثالً
 يديسف را ياهيس كند يم قبول كه آن يعني رد؟يبپذ را ياهيس تواند يم يديسف آيا يول رد،يبپذ را

 كننده، قبول. آن ٔكننده قبول نه است ياهيس ٔشده ينف يديسف و يديسف ٔكننده ينف ياهيس نه، باشد؟
 قبول و هست خودش يعني »كند يم قبول«. باشند داشته وجود گريهمد با] شده قبول [اي كه است آن
  .كند يم

 است عالم لحظه كي در كه است انسان نيا. باشد جاهل تواند يم و باشد عالم تواند يم انسان ديكن فرض
 را جهل دارد وجود كه يحال در علم يعني رد؟يبپذ را جهل تواند يم علم ايآ يول. جاهل گريد ٔلحظه در و

 يرايپذ هم تواند يم است، يگريد قتيحق كه انسان. است علم ينف يمعن به جهل رفتنيپذ نه، رد؟يبپذ
  .جهل يرايپذ هم و باشد علم

 اميق يول باشد، قاعد تواند يم و باشد قائم تواند يم انسان و شوند يم وارد انسان بر دو هر زين قعود و اميق
 انسان و رديپذ ينم را قعود بودن قائم ديق به انسان لذا باشد، قائم تواند ينم قعود و باشد قاعد تواند ينم
  .رديذپ يم را قعود هم و اميق هم انسان اما رد؛يپذ ينم را اميق بودن قاعد ديق به

 خودش ضد ٔكننده قبول ضد كي نكهيا نه شوند، يم وارد ثالث ءيش بر يعني شوند يم متبادل اضداد،
 دو انفصال و اتصال. است محال يامر نيچن و ستين تيمقبول و تيقابل چوقتيه ضد دو ٔرابطه. باشد
 ءيش كي يعني د؛كنن ينم قبول را گريكدي خودشان اما شوند، يم وارد ءيش كي بر متعاقباً كه ضدند

 ليتبد انفصالش و بشود انفصال به ليتبد اتصالش تواند يم باشد، منفصل تواند يم و باشد متصل تواند يم
   الزم چون باشد، انفصال ٔرندهيپذ تواند ينم است متصل كه يحال در متصل اما بشود، اتصال به

 ١٧٧



كتابخانة سايت نسيم مطهر  
www.nasimemotahar.com
.لطفاً نواقص احتمالي و خطاهاي تايپي را اطالع دهيد

  .باشد منفصل هم و متصل هم واحد آن در كه ديآ يم
 مناقشه مثال در (است واحد متصل نيياشراق ٔدهيعق به كه آب مثل ميبدان واحد متصل ار جسم ما يوقت
 نيب از را اتصال كي يعني م؛ييبنما متصل دو به ليتبد ميتوان يم را آب باشد واحد ديكن فرض ست،ين

 و شود يم مطلق معدوم جسم نيا ايآ ميبرد نيب از كه را اول اتصال. ميكن جاديا گريد اتصال دو و ميببر
 و شود يم مطلق معدوم اول آب م،يكن قسمت دو را يآب اگر ند؟يآ يم وجود به نو از گريد جسم دو بعد
 به كه است ياول آب همان بلكه ستين يزيچ نيچن قطعاً د؟يآ يم وجود به عدم كتم از گريد آب دو

 يول نشده قمطل معدوم ياول پس. است درآمده متصل دو صورت به حال و بود واحد متصل صورت
  .است داده صورت رييتغ و شكل رييتغ وضع، رييتغ
 باشد امتدادش و اتصال و تيجرم ٔجنبه همان فقط جسم تيماه اگر: مييگو يم نيچن اشراق خيش به

 هيبالك جسم نيا ديآ يم الزم شود، يم معدوم اتصال آن چون شود، وارد جسم بر فصل وقت هر پس
 اتصال دو و شود يم معدوم اتصالش بلكه شود ينم معدوم هيبالكل طعاًق جسم نيا آنكه حال و شود معدوم

  .هست نيب نيا در يگريد زيچ شود يم معلوم پس. آيد يم وجود به گريد
 نيا از تر طيبس يا ماده و باشد هيجسم صورت نيهم عالم ياوال ٔماده اگر كه است نيا حرفشان نهايا

 است يقتيحق دهد يم ليتشك را عالم ياوال ٔماده كه يزيچ آن كه ميشو قائل ديبا اي م،يباش نداشته
 اتصال كي به گردانند يبرم را هيجسم صورت قتيحق كنند، يم ليتحل يوقت چون (اتصال نيع يجوهر
 ٔماده نيا و) است قتشيحق جزء اتصال كه يزيچ به گردانند يبرم اتصال، يدارا زيچ كي به نه ،يجوهر

 ابد تا صورت همان به داشته وجود ازل از كه يشكل هر به يزيچ هر و ردينپذ فصل اساساً ديبا اي ياول
 كه شود يم متحد يزيچ با نه است، ابعاد نيهم به هم ابد تا بوده ابعاد نيا با ازل از اگر مثالً بود، خواهد
 حمطر نجايا كه است مردود يگريد ٔادلّه به است، مردود نيا شود؛ يم تكه دو خودش نه و شود تر بزرگ

 كه طور نيهم دهد، يم ليتشك را عالم ٔهياول ٔماده كه جسم نيهم نه، كه ميشو قائل ديبا اي و ست؛ين
 ندارند؛ وصل و فصل از يابا خودش ذات در جسم نيا يعني است وصل و فصل قابل دارد وجود واقعاً

 اي صد به جسم كي و شوند ليتبد جسم كي به است ممكن جسمند نيچند مجموع كه ياجسام يعني
 را نيا افالك عالم در فقط قدما چون (افالك مادون عالم در قدما ٔدهيعق به بلكه شود، ليتبد جسم هزار
   – عناصر عالم در يعني) خودشان ليدال به نبودند قائل
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 صورت وصل و فصل دائماً – است آمده وجود به هوا و آتش خاك، آب، عنصر چهار از كه يعالم يعني
 كه آنجا و د،يآ يدرم جسم چند صورت به جسم كي و گردد يم جسم كي جسم دچن يعني رد،يگ يم
 اتصال قتشيحق تمام كه يقتيحق كي كه است نيا شيمعنا ديآ يدرم جسم چند صورت به جسم كي

 معدوم اتصال آن يعني است، اتصال هم كدام هر قتيحق كه ديآ يدرم قتيحق چند صورت به است
 آن يعني شود، يم مبدل اتصال كي به اتصال چند هر اي و د؛يآ يم وجود به گريد اتصال چند و شود يم

 چند شدن معدوم كه ميدان يم يطرف از يول. ديآ يم وجود به ديجد اتصال و شوند يم معدوم تا چند
 مطلق عدم يعني شوند يم معدوم يكل به كه است يمعن نيا به نه درآمدن اتصال كي صورت به و اتصال

  .ديآ يم وجود به نو از يزيچ كي و شوند يم
 صورت ميگفت اگر اي رد،يگ ينم صورت يزيچ نيچن ميشو قائل ديبا اي نيياشراق قول بر بنا نديگو يم
 شود يم جسم چند به ليتبد كه جسم كي يعني شود يم متصل چند به ليتبد كه متصل كي رد،يگ يم
 دو هر و! [نديآ يم وجود به نو از نهايا و شود يم نابود يكل به آن كه را نامعقول حرف آن ميكن فرض ديبا

 ماند؛ يم يباق يزيچ و شود يم معدوم يزيچ] جسم [آن از] نجايا در كه است نيا درست است؛ باطل
 صورت آن كه است يا ماده ماند يم يباق كه يزيچ آن و است هيجسم صورت شده معدوم زيچ آن

 پس. كثرت صورت به كند يم دايپ گريد ٔهيجسم صورت دو حاال و وحدت، صورت به داشته را هيجسم
  .كند يم رييتغ صورت و است يباق ماده

 باز و گفته مختصر يليخ نجايا البته. كنند يم اقامه وصل و فصل راه از نهايا كه بود يبرهان ٔخالصه نيا
 سه ود در مطلب ميتفه يبرا است؛ گفته يشتريب مقدمات كي با را نيا منظومه در و ميا گفته مفصل ما

  .است دتريمف و رساتر كه است گفته منظومه ورق
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  )٢(ياول مادٔه وجود اثبات
 ٔماده وجود بر كنند يم اقامه آنها كه را يبرهان و ميكرد مطرح ماده باب در را نيمشّائ ٔهينظر بحث نيا در
 يكي: است برهان دو نهايا نيبراه ٔعمده و اند كرده اقامه يمتعدد نيبراه البته ميگفت و ميكرد ذكر ياول

 عرض شيپ ٔجلسه در را وصل و فصل برهان. فعل و قوه برهان هم يكي و وصل، و فصل معروف برهان
 برهان نيا بر كه يكسان جمله از و كند، وارد مناقشه و خدشه برهان نيا بر يكس است ممكن. ميكرد

 بعدها او يبحثها يرو هالبت و است، اشراق خيش است دانسته ناتمام را برهان نيا و كرده مناقشه
 در كه ستين درست اي است درست او حرف ايآ كه راديا و رد در است شده گفته ياديز يليخ يحرفها
 آنچه. است شده طرح ليتفص به – اعراض و جواهر مباحث در دومش جلد در اسفار مثالً – مفصل كتب

 اختصاص اسفار بزرگ صفحات آن با صفحه هشت هفت يعني ورق چهار سه اي ورق سه دو ديآ يم ادمي
 كي بر برهان كي اطراف در كه افتد يم اتفاق كمتر. وصل و فصل برهان نيهم به است شده داده

 بحثش هايزود نيا به چون ميكن ينم بحث نيا از شيب نجايا در ما نيبنابرا. كنند بحث همه نيا مطلب،
  .رسد ينم انيپا به
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  ياول مادٔه وجود اثبات در فعل و قّوه برهان
  

 يزيچ واحد آن در يجسم هر كه است نيا برهان آن ٔخالصه و است يتر ساده برهان فعل و قوه برهان
 تيثيح دو يدارا واحد آن در يجسم هر. بشود گريد زيچ تواند يم كه است يزيچ و هست كه است
 گريد زيچ شدنِ امكان نهايا در و هستند كه بودند نيهم كه بودند نجوريا عالم اجسام اگر. است

 تيفعل و است بالفعل كه است نيهم جسم نيا خوب اريبس ميگفت يم م،ينداشت يحرف ما نجايا بود، ينم
 هيجسم صورت از ريغ كه مينداشت يليدل ما و دارد؛ تيفعل او در مسلم قدر هيجسم صورت نيهم دارد،

 هست كه است يزيچ نكهيا نيع در يجسم هر كه ميدان يم ما يول. ميبده صيتشخ هم يگريد زيچ
 يزيچ كه جهت آن از يزيچ هر يعني دارد؛ هم را گريد زيچ شدن امكان كه است يزيچ حال نيع در

 ءيش نيا ء؛يش آن هم است ءيش نيا هم نيا واحد، آن در پس. بالقوه است يئيش هست، كه است
. باشد »ب« است ممكن يول است، »الف« جسم االن يجسم مثالً. بالقوه است ءيش آن بالفعل، است
. ب هم باشد بالفعل الف هم واحد آن در ندارد امكان البته و ب؛ هم است الف هم واحد آن در نيا پس

 بالقوه؛ است ب و بالفعل، است الف كه دارد امكان نحو نيا به يول. باشد داشته مختلف تيماه دو يعني
 يعني است؟ يكي دو هر تيثيح دو نيا آيا كه مينيبب ميخواه يم حاال. باشد ب تواند يم و هست الف

 قوه نيع الف تيفعل يعني بالقوه؟ است ب ثيح همان از بالفعل، است الف كه ثيح همان از ءيش نيا
 باشد، گريد تيفعل كه دارد ابا است تيفعل كي كه ثيح آن از يتيفعل نه، نكهيا اي است؟ ب بودن
 ب شود يم گر،يد زيچ آن موجب به كه اشدب آن در يگريد زيچ كي ديبا دارند، ابا را گريكدي تهايفعل

  .است بودن الف بالفعل مناط از ريغ بودن، ب بالقوه مناط يعني باشد؛
 يزيچ بالقوه و هست كه است يزيچ بالفعل است عتيطب در آنچه كه ستين يشك جهت نيا در پس
 ثيح همان از نيا يعني است؟ يكي دو هر تيفعل جهت و بالقوه جهت ايآ يول. باشد تواند يم كه است
 ديبگو بزند، يحرف نيچن ديايب يكس است ممكن (بالقوه؟ است ب ثيح همان از بالفعل، است الف كه
 اي) باشد؟ گريد ءيش كي بالقوه همان و باشد ءيش كي بالفعل واحد، تيثيح كي كه دارد يمانع چه

   نه، نكهيا

 ١٨١



كتابخانة سايت نسيم مطهر  
www.nasimemotahar.com
.لطفاً نواقص احتمالي و خطاهاي تايپي را اطالع دهيد

 يتر يطوالن يبحثها تر مفصل كتب رد باز جهت نيهم يرو است؟ بالقوه تيثيح از ريغ تيفعل تيثيح
 كه دارند اصرار جداً نجايا در ن،يمشائ ٔهينظر طرفداران يعني فعل، و قوه برهان طرفداران و است شده

  .باشد ديبا بالفعل تيثيح از ريغ بالقوه تيثيح
 ميريگ يم نظر در ثابت را اءياش ما كوقتي :است نيا آن و هست كار در هم يگريد مطلب كي البته نجايا
 كي به مينباش اجسام در يجوهر جركت به قائل اگر م؛يستين قائل اجسام در يجوهر حركت به يعني

 ديبا يگريد جور ميباش يجوهر حركت به قائل اگر و م،يكن ريتقر ديبا را فعل و قوه برهان نيا شكل
 فكر نجوريا ينعي شد؛ انيب كه است شكل نيهم به مينباش يجوهر حركت به قائل اگر. ميكن ريتقر
 قوه و تيفعل انيم يعني باشند؛ است ممكن هم يزيچ و هستند كه هستند يزيچ اءياش كه ميكن يم

 االن الف مييگو يم م؛يدار گريكدي به نسبت يمتتال و يدرپ يپ يتهايفعل يعني م؛يهست قائل ييجدا ينوع
 يكوقتي دارد، وجود شيابر هم بودن ب امكان كي است، تيقطع كي شيبرا بودن الف نيا است، الف
 مناط كه يتيثيح آن ايآ مييبگو آنگاه. باشد ب و نباشد الف گريد آنوقت منتها باشد ب است ممكن هم
 هم فعل و قوه نيا نيب ديبا قهراً است؟ بودن ب امكان مناط كه است يتيثيح از ريغ است بودن الف

 كنار در واحد آن در االن مييبگو م،يباش قائل كأنّه يانضمام بيترك نوع كي يعني باشد ييجدا نوع كي
  .ب ٔقوه و الف تيفعل :دارد قرار زيچ دو گريكدي

 تيفعل يعني ست،ين ييجدا ب تيفعل و الف تيفعل انيم آنوقت ميبشو يجوهر حركت به قائل اگر اما
 بمرات خود هستند تيفعل كي مراتب نكهيا نيع در و هستند تيفعل كي مراتب دو هر ب تيفعل و الف

 يبرا است قوه اش مرتبه هر يعني ،يمراتب به اش مرتبه هر شود يم هيتجز هست حركت صورت به چون
 يعني ت؛يفعل و قوه به است ليتحل قابل جور نيهم و ؛يقبل ٔمرتبه به نسبت است تيفعل و يبعد ٔمرتبه

 ٔماده و ياول يواليه نيا حركت، اصل بر بنا يعني است؛ اثبات قابل بهتر فعل و قوه برهان حركت، بر بنا
 هيتوج حركت اصل بر بنا فعل و قوه ٔرابطه يعني است؛ اثبات قابل بهتر و شتريب نديگو يم نهايا كه يياوال
  .50ميباش كرده عرض نجايا ميخواست خارج از كه بود يمطلب كي هم نيا خوب،. است رتريپذ

                                                 
  ؟...ايم يكن ي است كه ما ميد، منظورتان اعتبارييفرما ينجا ميت كه ايثي حٔمسأله: سؤال.  50

 .دارد ءي است كه خود شي واقعٔ است؛ جنبهيت واقعيثينه، ح: استاد
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  عموماً اماالجس عيجم يف للمادة مقارنة ةيالجسم الصورة أن يف: سوم فصل
 و ماده از است مركب جسم كي كه مييگو يم ما اگر آيا كه است نيا آن و است يا ساده فصل فصل، نيا

 يبعض مييبگو و ميشو قائل يضيتبع شود يم آيا است، ماده با مقارن صورت نيا مييگو يم يعني صورت،
 ٔهمه در يعموم است يا قاعده نيا نه، اي ستند؛ين نينچنيا اجسام يبعض و هستند نينچنيا اجسام
 نكهيا چه شود ينم ماده از منفك صورت اجسام؛ ٔهمه در يعموم است يا قاعده نه، نديگو يم اجسام؟

 چيه مييبگو اي شود، ينم منفك ماده از ميريبگ نظر در االن واحد جسم نيا در كه يصورت نيهم مييبگو
 كه را ينيبراه آن اگر نكهيا يبرا است؟ نطوريا چرا. باشد ماده از منفك كه ميندار عالم در يصورت
 را نهايا امثال و فعل و قوه و وصل و فصل برهان همان يعني كنند، يم ثابت را جسم بودن مركب

 اگر. ميرينپذ هيالسو يعل چكداميه در ميرينپذ اگر و ميريبپذ هيالسو يعل اجسام ٔهمه در ديبا م،يريبپذ
 يا ماده در شهيهم است هيجسم صورت كه جهت آن از هيجسم صورت كه است نيا شيمعنا ميريبپذ

 كه نيالمتع ءيش كي مثل – ميگفت كه جور نيهم – و است يمحل ٔمنزله به او يبرا ماده يعني است
 عيطبا است، واحد عتيطب كي است، هيجسم صورت جا همه در هيجسم صورت چون اوست، نيتع نيا

 در اي و دارد را »ماده در حلول« يعني »بودن ماده نيتع« حالت همان جا همه در اي ست؛ين كه متعدد
   جاها يبعض در نكهيا نه ندارد، جا چيه
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 است؛ اش يذات اساساً نيا يعني ندارد؛ گريد زمان كي در دارد زمان كي در ندارد، جاها يبعض در دارد
 به راجع بحث هك است نيا. باشد موجود تواند ينم وجود نحوه نيا به جز است، وجودش ٔنحوه نيا يعني
 يكتابها در كه كنند يم انيب سطر چند نيا در اقتصار نيهم به را »ستين ماده از منفك صورت« نكهيا
 »يولياله عن نفكي اي) مثالً (الصورة أن يف« اي »الصورة عن التتجرّد يولياله أن يف« عنوان تحت گريد
 يعني نديگو يم طرف دو از نديگو يم هك »تالزم«. كنند يم ذكر »صورت و ماده تالزم« عنوان تحت اي

  .است صورت وجود مستلزم يا ماده هر و است ماده وجود مستلزم يصورت هر
 صورت از مجرد ماده شود يم ايآ چطور؟ ماده ٔهيناح در. گذرانده اختصار نيهم به خيش صورت، ٔهيناح در

 اتفاقاً و شده وارد تر مفصل ياندك خيش را نيا شود ينم اي شود يم صورت از مجرد ايآ ماده نكهيا باشد؟
 درس كه يوقت در يول امدين ادمي درست كردم فكر چه هر من االن و هست هم يخوب درس كي نيا

 يمسائل از يبعض يبرا كه ديايب ذهنم در نيب نيا در هم ديشا حاال بود، ذهنم در آنجا گفتم يم را شفا
 هست نيا امكان ايآ نكهيا ٔمسأله است؛ الزم و ديمف يليخ بحث نيا است مطرح هم ديجد عصر در كه
 وجود امكان صورت از يعار هم آن كي ولو ماده نه، اي باشد؛ صورت از يعار »آن« كي در ولو ماده كه

  ندارد؟
 ديمف و قيدق اصطالح به يليخ مسأله كه آورده شيپ را ياتيفرض ماده ٔدرباره امروز يبحثها كه ديدان يم

 صورت يعني گفتند يم را جسم كردند؛ ينم ريتصو جسم و ماده باب در نيا از شيب سابق در. است شده
 كردند يم فرض هيجسم صورت در كه يتحوالت. است گانه سه ابعاد يدارا كه يجوهر همان ه،يجسم

 وارد آن بر خارج از كه ييروين كي با هيجسم صورت كي نكهيا يعني نبود، وصل و فصل حد از شيب
 راجع اتينظر ديجد عصر در. »وصل« گفتند يم بشود يكي به ليتبد تا دو اي بشود تا دو به ليتبد بشود

 بود؛ قائل اشراق خيش كه يجهت همان در كرد، يم ريس هيجسم صورت همان جهت در ابتدا در ماده به
 آن يعني ماده آنها يبرا و رفتند ينم هم دنبالش كردند، ينم فرض را قدما ياوال يواليه ٔمسأله گريد
 ما را چه هر و است اءياش آمدن وجود به ٔهيما آن يعني است، آمده وجود به اءياش او از كه يزيچ
 نيا به نديگو يم ماده كه را ماده اصالً. است شده عارض او بر كه است ييصورتها و شكلها مينيب يم

   در كه ياختالفات و تنوعات و صور و اشكال نهمهيا كه يتر طيبس حالت آن ،يزيچ آن ند؛يگو يم اعتبار
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 امثال. است شده دايپ او بر كه است يمختلف ينهايتع مختلف، يصورتها مختلف، يشكلها هست، عالم
 گانه سه ابعاد انتزاع منشأ دهد يم ليتشك را ابعاد كه يزيچ همان جرم، نيهم گفتند آمدند اشراق خيش

 اوست مييگو يم است، تنوع چه هر و نيتع چه هر و شك هرچه و صورت چه هر كه يا ماده آن است؛
 يباق او ميريبگ عالم از را صورتها و شكلها و ناتيتع نيا ٔهمه اگر و است، گرفته خود به را نهايا كه
  .ماند يم

  ديجد عالم در يانرژ به ماده ليتبد اصل
  صورت و ماده يفلسف بحث با آن انطباق و

 آمد، شيپ نامند يم »يانرژ« را آن كه يزيچ به ماده شدن ليتبد اي ماده شدن يفان ٔمسأله نيا كه بعد
 آن يعني م،يدينام يم »ماده« ما كه را آنچه كه داد نشان يعني شد، گشوده واقع در يگريد يايدن كي

 كه است يزيچ نكهيا جهت به است، صورت كي خودش نيا ست،ين ماده خودش نيا اشراق، خيش جرم
 كه هست يگريد اصل كي هست، يگريد زيچ كي كه دشو يم معلوم پس. شود يم ليتبد گريد زيچ به
 است تيفعل كي بودن يانرژ پس. است بودن يانرژ گرشيد حالت و است بودن جرم نيهم حالتش كي

 نيا به يگاه كه دارد وجود جرم نيا از تر طيبس يزيچ پس. است يگريد تيفعل بودن جرم او، يبرا
 باطل خودش نيا مطلب؛ آن به رساند را ما قهراً نيا يعني شكل؛ آن به يگاه و كند يم تظاهر شكل

 اصل نيآخر ماده، واحد نيآخر مورد در كه را يكسان ٔهمه ٔهينظر و را اشراق خيش امثال ٔهينظر كند يم
 كه است يهمان المواد مادة بودند قائل) گفتند يم آن اعتبار به گفتند يم ماده كه را ماده اصالً كه (ماده

 معلوم. است كرده دايپ او كه است يتنوعات و صورتها و شكلها همه، گريد ياقب و است تيجسم مالك
 بودن ماده حالت اصالً تشعشعات، سلسله كي اثر در كار، اثر در ءيش نيا كه است ممكن نه، كه شد

 دهد يم دست از را حالت نيا دهد؛ يم حالت رييتغ شود، ينم كه معدوم يول بدهد؛ دست از را خودش
 نشان »رديگ يم را گريد حالت دهد يم دست از را حالت نيا« كه نيهم. رديگ يم خود به گريد حالت

 كه يزيچ نيتر طيبس آن يعني ماده چون ستين ماده ميدانست يم ماده را او حاال تا كه نيا پس. دهد يم
  .اوست يصورتها و او يشكلها زيچ همه
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 نيب نيا در باز يگريد زيچ كي پس. است رگيد ءيش صورت] ماده [نيا خود كه داد نشان موضوع نيا
 كي شد تيجسم نيا خود يعني د؛يآ يدرم حالت آن به يگاه ديآ يدرم حالت نيا به يگاه كه هست

 ياول ٔماده آن نديبگو خواهند يم چون نامند؟ يم »صورت« را تيجسم چرا نيمشّائ. ءيش كي صورت،
 را نيا چرا اشراق خيش. است اشكال از يكلش كي خودش نيا ست،ين نيا است رفتهيپذ را شكلها كه
 ييشكلها گر،يد يباق كه است ياصل آن نيا ديگو يم صورت ديبگو تواند ينم گريد او است؟ ماده ديگو يم

  .51صورت نه است ماده ست،ين صورت گريد نيا كند، يم دايپ نيا كه است
 كه آن يعني جرم نيا نديگو يم نيئمشّا كه يحد در الاقل پس نه، نكهيا به رساند يم را ما مطلب، نيا

 كي خودش بلكه ست،ين ياول ٔمادمه دهد، يم ليتشك را ابعاد و دهد يم ليتشك را تيجسم و تيجرم
 ديآ يدرم گريد صورت به يگاه و است درآمده صورت نيا به كه است يزيچ كي و عالم در است يصورت

 را گريد صورت نيا گريد قدما منتها ذارند،گ يم »يانرژ« را اسمش كه ديآ يدرم گريد تيفعل به يعني
 صورت عرض در كه هيجسم صورت از ريغ كردند فرض آمدند گريد صورت كي نهايا. كردند ينم فرض
 دوتا و شود يم دوتا خودش كه دانستند يم صورت جهت نيا از را هيجسم صورت آنها. است هيجسم

 يجا بشود ثابت ماده به يانرژ و يانرژ به ماده ليدتب ٔهينظر اگر حاال). وصل و فصل راه از (شود يم يكي
  .52رديگ يم را وصل و فصل برهان
   كي خودش تيجرم پس نديبگو وصل و فصل راه از كردند يم كوشش قدما
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ن يه مشّائيمان جواهر خمسه بنا بر نظركند، چون ه يد مييشود بلكه آن را تأ ي عوض كه نم– يم و صورتي داريا  مادهي بنا بر هر مسلكيعني
گر جسم يعقل است و نفس است و جسم، د: ست، جواهر سه گانه استيگر جواهر خمسه نين كه ديي اشراقٔهيجواهر خمسه است، بنا بر نظر

شود و به نحو  ين برهان فصل و وصل مي است كه جانشيزيك چي، يل ماده به انرژي تبدٔهين نظري ايول. ستيمركب از ماده و صورت ن
 .شود ين مي هم جانشيرساتر
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. است درآمده شكل نيا به كه است گريد ءيش كي و گر،يد ءيش يبرا است حالت كي و است صورت
 بعد كه (است واحد از ريغ ريكث نيا و است ريكث از ريغ حدوا آن و كند يم دايپ كثرت و وحدت چون
 آن كه دنديكش يم زحمت و هست وصل و فصل برهان باب در كه شدند يم ياشكاالت آنهمه دچار هم

 اشكاالت كي آنوقت يول. كند يم تر آسان را راه بشود ثابت يامروز ٔهينظر نيا اگر اما). بشود حل اشكالها
 يقيدق يليخ يجاها از كه است مطرح نجايا در كه است يينهايهم اشكاالت نآ. شود يم دايپ يگريد

 توجه خيش حرف ارزش به ديشا. ستين مطلب نيا خيش ريغ كلمات در و كرده مطرح خيش كه است
  .نجات در هم و دارد را نيا شفا در هم است، كرده توجه مطلب نيا به خوب او يول اند؛ نكرده
  يانرژ ٔبارهدر يفلسف سؤاالت يا پاره
 كه كنند ينم ليتحل يانرژ به راجع يول ،يانرژ به شود يم ليتبد ماده نديگو يم ديجد ٔهينظر نيا در
 قدر نيهم كنند، ينم كاوش تشيماه در و را تشيماه كنند ينم فيتعر يعني ست؛يچ يانرژ تيواقع

 و دهد يم دست از را شخود بودن ماده حالت جسم كه دارد وجود »يانرژ« نام به يزيچ كه نديگو يم
  :كند سؤال يكس است ممكن. ديآ يدرم آن صورت به

  ندارد؟ اي دارد اجزاء يانرژ خود ايآ درآمد، يانرژ صورت به جسم آنكه از.١ پس 
 ندارد؟ اي دارد ابعاد خودش اي اجزائش ايآ دارد، اجزاء اگر .٢
 حاال تا كه يا ادهم چون است، ماده خودش همه آن باز دارد، ابعاد يانرژ خود مييبگو اگر .٣

 به ماده از ينوع پس دارد ابعاد اگر. نبود باشد گانه سه ابعاد قابل كه ئيش از ريغ ميگفت يم
 تا كه يا ماده چون است؛ شده ليتبد ماده ريغ به ماده نكهيا نه است، شده ليتبد ماده از ينوع
 ئيش يعني است يشراقا خيش ٔماده همان – گفتند يم آنها كه يا ماده يعني – ميگفت يم حاال
 .است گانه سه ابعاد قابل و دارد تيجرم كه

 .ندارد ابعاد پس ستين ماده چون يعني ندارد، ابعاد خودش يانرژ نه، مييبگو اگر .٤
   همواره يانرژ در. دارد مسلم كه انتقال و نقل ندارد؟ اي دارد انتقال و نقل ايآ .٥
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 .شود يم منتقل آنجا به نجايا از يرارتح يانرژ مثالً است؛ حركت و انتقال و نقل از صحبت
 و نقل امكان كه عرض در چون عرض؛ نه است جوهر صورت به ناچار دارد، انتقال و نقل اگر .٦

 مييبگو ميتوان ينم. گرفت نظر در جوهر كي او خود يبرا ديبا ناچار ست،ين جوهر بدون انتقال
 يانرژ مييبگو اگر. باشد ماده ديبا خودش جوهر آن چون. يجوهر كي يبرا از است يعرض
 ماده با خودش شهيهم يانرژ است، نشده يانرژ به ليتبد ماده پس است، ماده بر سوار شهيهم

 و نقل و حركت ماده از منفك يانرژ وقت آن و ميباش قائل ماده از منفك يانرژ ما اگر. است
 داشته انتقال و نقل تواند ينم كه باشد عرض اگر عرض؛ اي است جوهر اي باشد، داشته انتقال
 :است مطرح سؤاالت نيا باشد جوهر اگر. باشد جوهر ديبا باشد،

 ميتوان يم ايآ دارد؟ محاذات و وضع ايآ يعني نه؟ اي هست يحس ٔاشاره قابل كه است يجوهر ايآ .٧
 جا همه مييبگو مثالً اي هست، نجايا مييبگو مينتوان اگر ست؟ين آنجا اي هست نجايا مييبگو

 آن مجرد ريغ. ندارد يمعن آن در گريد حركت و است مجرد آن پس ست،ين جا چيه و هست
 .است مجرد نديگو ينم قطعاً آنها. آنجا به رفت نجايا از ست،ين نجايا بود، نجايا مييبگو كه است

 ندارد؟ اي دارد گانه سه ابعاد است؟] يجسمان [جوهر ايآ ستين مجرد كه حاال .٨
 صورت به مييبگو ديبا ناچار باشد نداشته اگر و ماده، ودش يم باشد داشته گانه سه ابعاد اگر .٩

 يجسمان كه يجوهر به ميشو قائل يعني است؛ يجوهر سطح اي يجوهر خط اي يجوهر ٔنقطه
 چيه مييبگو اگر يعني باشد؛ نداشته بعد سه يول – باشد هيحس ٔاشاره قابل كه يجوهر – باشد
 را آن وجود يتجزّيال جزء نيبراه كه ن،يمتكلم يتجزّايال جزء يجوهر ٔنقطه شود يم ندارد بعد

 هم باز اند گفته ندارد، بعد سه و دارد بعد دو اي دارد بعد كي نه، مييبگو اگر و كند؛ يم باطل
 .شود يم وارد آنجا در يتجزّيال جزء نيبراه همان

 يعني است؛ يمشكل كار ميريبگ ماده مقابل در را يانرژ ما اگر يفلسف ليتحل نظر از كه است نيا
 نيا در. ميباش قائل يابعاد آن يبرا يعني ميبدان ماده از ينوع را يانرژ خود نكهيا مگر ستين تصورش
. يگريد اتيخصوص با ماده كي و ات،يخصوص كي با ماده كي: ميباش قائل ماده نوع دو به ديبا ما صورت

 بسته چشم طور نيهم واال هستند؛ جرم دو هر كه ماده نوع دو م،يا شده قائل ماده نوع دو به ما تازه باز
   مييبگو
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 را يانرژ م،يبكن فيتعر يزيچ كي را ماده بعد و ماده، به شود يم ليتبد يانرژ ،يانرژ به شود يم ليتبد
  .كند يم مواجه ياشكاالت و بستها بن با را ما يفلسف نظر از نيا م،يبكن حساب آن مقابل ٔنقطه

 هستند او حاالت دو، هر يانرژ و ماده كه ياصل آن كه نديبگو اهندخو يم اتينظر نيهم در نكهيا گريد
 او – شد خارج بودن ماده از گريد ماده، ميگفت يم حاال تا كه را نيا و ماده، مييبگو ديبا واقع در كه –
 ٔماده صورت به يگاه يعني صورت؛ آن به يگاه ديآ يدرم صورت نيا به يگاه كه است يزيچ كي

 منفك تواند يم ياصل ٔماده است شده فرض پس. نه يگاه و شود يم مقدار يدارا يعني ديآ يدرم يميقد
  .53باشد داشته وجود ريمقاد از
 معتقد اند دانسته يم ماده را آن تاكنون آنچه از تر طيبس ياصل كي به خواهد يم ديجد ٔهينظر حال هر به

 صورت كي خودش نيا ميدانست يم مادمه حاال تا كه را نيا ببرد؛ جلوتر مرحله كي را ماده واقع در شود،
 امروز يماد اتينظر كه آيد يم شيپ يبيعج داستان نجايا يول. برود تر عقب ديبا مرحله كي ماده است،

 مقدار، با يگاه و است مقدار  يب يگاه ماده آن كه بشود قائل يا ماده كي به كه يحد در برود خواهد يم
 گونه هر از يعار يعني ستين او ٔجلوه در يگاه و هست ميشناس يم كه يا ماده نيا ٔجلوه در يگاه يعني

  .است نيا حرفشان ٔالزمه يعني است؛ يمقدار

                                                 
   از خود ماده منفك است؟ي اصلٔپس ماده: سؤال.  53

ال ين از ماده بودن خارج شد، خين است كه ايش اين فرض معنايا. مييگو يم سخن ميم ماده، به اصطالح قدييگو ي جرم را كه مٔما ماده :استاد
اند   گفتهين حرفياند چن  ها آمدهيليخ. شود يبه آن اطالق م» ماده«گر لفظ يم ماده، دييگو يگر، حاال اگر ميآن، صورت است د. م ماده استيكرد
 كه يزيم به چيف كنيتر است، چون اگر ما ماده را تعر حاال اثبات وجود ماده از اثبات وجود روح مشكل] كه[ند يگو ي امثال راسل هم ميو حت
 از تظاهرات يكي دارد و در ي هست كه تظاهراتيزيتوان گفت چ ين قدر ميهم. كل است مشيلي ابعاد است، ثابت كدرن آن امروز خيدارا

م ييم بگويتوان ين قدر ميهم. ن تظاهر را هم نداردي از تظاهرات خودش ايكيد و در يآ يم درميدانست يخودش به صورت آن كه ما تا حاال ماده م
نجور ين است كه به ذهن ما اي از تظاهرات مختلفش ايكيتازه . ن استيش ا از تظاهرات مختلفيكي هست كه تظاهرات مختلف دارد، يزيچ
 مسأله يعنيشود؛  ي كار مشكل ميلي نداشته باشد و لهذا خين نمودي حد ذاته چني دارد، آن فين نمودي ما چنين تظاهر هم برايد ايشا. آيد يم

د من جز به جسم و جرم و يخواست بگو ي ميعنيدانست،  ي ميماد خودش را يگفتند و ماد ياثبات ماده در خارج به آن معنا كه قدما م
 .شود ي مشكل ميليگر اعتقاد ندارم، خيز ديت به چيجسمان
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  آن يفلسف مفهوم با ماده ديجد مفهوم انيم تعارض
 از ندارد امكان است عالم ياصل ٔماده كه آن نه، نديگو يم شدند؛ ينم يراض يبوعل ليقب از ياله يحكما
 شيپ را ييها هيفرض نيچن را، ييحرفها نيچن هم امروز يعلم اصول گر يعني بشود؛ مجزا بتواند مقدار

 از يكي كه را يقتيحق كي وجود ميبكن قبول ما كه دهد ينم اجازه انيآقا نيا يفلسف اصول اورديب
 از يكي بودن مقدار يذ گفتند يم هم آنها. نيا از باشد منفك يگاه و باشد بودن مقدار يذ تظاهراتش
 عن التتجرد يولياله انّ (است صورت نيا در شهيهم ست،ين ريپذ انفاك گفتند يم يول صورتهاست

 ماده را او خود اشراق خيش و – نامند يم »صورت« را آن نهايا و خيش كه آنچه از هم »آن« كي ،)الصورة
 يگاه كه است يزيچ كي آن نه، ديبگو خواهد يم امروز علم كه يصورت در. ستين يشدن جدا – داند يم
 الجسم صورت به يعني رد؛يگ يم خودش به بودن مقدار] يذ [حالت بعد و دارد وجود المقدار صورت به

 تجرد« گذارند يم را اسمش كه است يحالت حالت، نيچن. كند يم دايپ يجسم حالت بعد دارد، وجود
 صورت نيا و باشد يلاص ٔماده آن كه ميباش داشته ما يقتيحق كي ،يامر كي يعني ؛»صورت از ماده
 نه، كه ديگو يم خيش. باشد صورت بدون »آن« كي در ولو ياصل قتيحق آن و باشد او صورت هيجسم

  .شود ينم يزيچ نيچن است، محال نيا

  شود ينم جدا هيجسم صورت از چگاهيه يفلسف مادٔه
. ندارد امكان دينبك فرض شيبرا را يحالت هر تجرد حال در ديگو يم كند، يم ذكر شيبرا يشقوق آنگاه

 ستين اگر. ستين اي هست وضع يذ و مقدار يذ با ه،يجسم صورت نيا از تجردِ حال در او: ديگو يم
 يمدت كي نكيا از بعد مجرد امر كي ندارد امكان باشد مجرد اگر. است مجرد كه است نيا شيمعنا

 است، هيالسو يعل زمانها و نهامكا ٔهمه به نسبتش مجرد امر چون رد؛يبپذ مقدار ديايب دوباره است مجرد
 يحال در مييبگو اگر. كند قبول صورت نجايا در مييبگو مثالً د،يايب نيمع ٔنقطه نيا در ندارد يمعن گريد

   وضع يذ امر كي حال نيع در و ستين محض مجرد است، مجرد صورت از كه
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 باز – دارد وجود نسبت اءياش با كه يحال در و دارد نسبت اءياش اي نيمع يجا كي در يعني – است
 اي باشد؛ داشته وجود تواند ينم مستقل نقطه، است؟ موجود نقطه صورت به ايآ كه آيد يم شقوق همان

 از يمعرّا او كه ميكرد فرض. باشد داشته ابعاد خودش ديآ يم الزم باز دارد؟ وجود نقطه ريغ صورت به
 كند؛ يم رد خيش را شود يم كه يفروض ٔهمه كه است نيا. دارد وجود خودش مستقالً ابعاد، ٔهمه

  .54نجايا تا است فصل ٔخالصه نيا. كند دايپ وجود تواند ينم صورت از مجرد ماده پس ديگو يم
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  .ميكن ي تصورش ميالبته واقعاً كه وجود ندارد، ول: استاد
  م؟يتصور نكن» بعد «يم وليتصور بكن» وضع«ست كه ن ايمنظور ا -
  .ن استي متكلمٔهي كه نظريتجزيهمان جزء ال.  كه حالت نقطه را داشته باشديزيك چي يعني؛ ي جوهرٔ نقطهيعني: استاد

  .ميكن يآن را هم كه واقعاً تصور نم -
 .كند يمم منتها برهان آن را رد يكن ي را مين امريم، فرض وجود چنيكن يفرض م: استاد
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  والتکائف التخلخل اثبات يف: چهارم فصل
 و فطر دون نهيبع فطر بقوبل ذاته ختصي أن جبي سيفل حلّه بمقدار كما صار انما الجوهر هذا ألن و«

 له وجوده جوزي مقدار يأ يال رهيبغ يتجزّي انما بل ذاته يف يمتجزّ ريغ هو ما نسبة و قدر دون قدر
  »...واحدة نسبة
 در اصطالح به است ياتيكل كي آن رينظ مباحث و بحث نيا. 55است تكائف و تخلخل در بحث

  .»اتيعيطب«
 و است يجالب يليخ ٔمسأله لحا هر به نيا و است تكائف و تخلخل فالسفه، نيا نظر از اتيكل آن از يكي

 افزوده حجمش بر بشود، اضافه او بر يزيچ خارج از نكهيا بدون كه دارد را نيا تيقابل ماده ايآ نكهيا آن
  بشود؟ كمتر حجمش شود جدا او از يزيچ آنكه بدون اي و بشود؟
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نها دارد به عنوان ي اي برايدر شفا اصالً باب. ات استيعي طبين هم به اصطالح همان مسأله جزء مبادي ايعني است، يگرين بحث دير، ايخ: استاد
 .»اتيعي طبياديم«
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  يقيحق و يمجاز تکائف و تخلخل نوع دو
 يصورت به را نيا كه ستين نيا مقصود بشود، اديز جمشح مييگو يم يوقت كه است معلوم هم نيا البته
 افزوده حجم بر مجموعه در بشود اديز اگر فرج و خلل چون بشود، اديز فُرَجش و خُلَل كه مياوريدرب

 و بشود، افزوده حجمش بر باشد، كار در يفرج و خلل نكهيا بدون كه است نيا مقصود پس. است نشده
 دو نهايا لهذا و. بشود كاسته حجمش از بشود، پر بخواهد بعد و باشد داشته يفرج و خلل نكهيا بدون
 و تخلخل گريد و م،يگفت االن كه بود نيهم كه ،يقيحق تكائف و تخلخل: قائلند تكائف و تخلخل نوع

  .يمجاز تكائف
 است، يتغذ اثر در نيا يول شود، يم افزوده حجمش بر و كند يم رشد يتعذّ اثر در اهيگ كي ديكن فرض

 چيه اگر كه است نيا تيصح اما. شود يم افزوده حجمش بر و شود يم وارد خارج از يا ماده يعني
 فرض مثالً. است يجالب يليخ ٔمسأله خودش نه؟ اي هست يزيچ نيچن ايآ نشود وارد خارج از يا ماده
 نيا امكان ايآ باشد، نداشته يفرج و خلل يعني ميبدان توپر را كتاب نيا ٔاندازه به يجسم اگر ميكن

 كاسته ابعادش از اي بشود؟ ختهير آن در خارج از يا ماده نكهيا بدون بشود افزوده ابعادش بر كه هست
 خواهد يم چه هر عالم، ابعاد ميكن فرض شود؟ كسر آن از يزيچ نكهيا بدون بشود تر كوچك و بشود
  .بشود تر كوچك هست نكهيا از اي بشود، تر بزرگ هست كه نيا از باشد،

 بر نه كنند يم اقامه بودنش ممكن بر برهان است ممكن تكائف، و تخلخل كه هستند معتقد نهايا
  .است يگريد مطلب وقوعش. وقوعش

  تکائف و تخلخل وقوع امکان بر حکما برهان
 كه يبخار نيا مثالً ،)بزرگ چه كوچك چه (دارد يمقدار كه يجسم كي مينيبب ميخواه يم: نديگو يم

 نيا كه اتاق نيا يهوا مثل) قدما نظر از طيبس البته (طيبس جسم فالن اي دارد، ار خاص مقدار فالن
 يآبها مجموع اي دارد، را ينيمع حجم كي كه نيزم بر طيمح يهوا مجموع اصالً اي دارد، را نيمع حجم
   و حجم كي كه عالم
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 اي شتريب هست نكهيا از مقدارش چرا است؟ شده دايپ كجا از نيمع مقدار نيا دارد، را ينيمع مقدار
  .است يا مسأله كي خودش نيا ست؟ين كمتر

  هستند نيمع ريمقاد يدارا اءياش چرا نکهيا به راجع هينظر سه
 حجم كي يعني است ينيمع مقدار كي فلز نيا. ديريبگ نظر در را فلز كي مثالً يمعدن جسم كي شما
 نيا از كمتر چرا دارد؟ را حجم نيا چرا است؟ نقدريا چرا كه هست سؤال نيا يجا خوب. دارد ينيمع
 10 در متريسانت 10 حجمش كه ميدار را يجسم ميكن فرض ست؟ين نيا از شتريب چرا ست؟ين

 است؟ يمنطق ليدل چه به جسم نيا يبرا خاص حجم نيا رشيپذ. است متريسانت 10 در متريسانت
  .باشد هداشت ديبا علت را نيا ريغ نه باشد داشته را حجم نيا جسم نيا نكهيا

  اول ٔهينظر
 فيتعر قبالً را هيجسم صورت كه (دارد كه يا هيجسم صورت نيا ليدل به ءيش نيا مييبگو است ممكن
 كه است معلوم. دارد را نيمع حجم نيا گر،يد اجسام ٔهمه و جسم نيا انيم است مشترك كه) ميكرد

 هيجسم صورت ٔالزمه اگر. است اجسام ٔهمه انيم مشترك هيجسم صورت چون است باطل حرف نيا
 از نيا شما قول به چون باشند، نيمع حجم نيهم يدارا اجسام ٔهمه ديبا باشد، نيمع حجم نيا داشتن
 از اجسام اجسام، ٔهمه انيم است مشترك هيجسم صورت نكهيا با چرا پس است؛ هيجسم صورت لوازم
 ٔهمه نه (رديبپذ را سيمقراطيذ يميقد ٔهينظر يكس اگر بله، دارند؟ اختالف گريكدي با ابعاد و حجم نظر

 ذرات نيا و كوچك اريبس ذرات از مركبند عالم اجسام كه باشد معتقد مثالً ،)را سيمقراطيذ يحرفها
 اي و بار هزار ده اي بار هزار را مكعب متريليم 1 ديكن فرض مثالً دارند؛ ينيمع حجم كي همه كوچك

 اگر است، حجم آن يدارا هم ذره آن است، حجم آن يدارا ذره نيا م،يكن كوچك بار ونيليم كي
 را شكل آن همه هست گريد شكل اگر و هستند، يكرو همه هستند يكرو اگر و مكعبند همه مكعبند
 هيجسم صورت از يناش خاص حجم نيا كه كرد انيب را هيفرض نيا شود يم باشد نجوريا اگر دارند؛
   جسم كه جهت آن از جسم اصالً يعني است؛
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 نه و ديگو يم سيمقراطيذ نه كه است يحرف نيا يول. را نيمع ابعاد و نيمع مقدار نيا دارد تضااق است
 اشكال با و مختلف ابعاد با صلبه، صغار ذرات آن كه است يمدع هم سيمقراطيذ خود. است شده دييتأ

 ذراتش مثالً آب كه بود يمدع (شكلند يكرو مثالً ذرات از يبعض كه است يمدع او. هستند مختلف
 نيا غرض. است زيت نوكشان يبعض و دارند را منشور كي حالت يبعض مكعبند، يبعض ،)شكلند يكرو
  .ميبدان هيجسم صورت از يناش را داشتن خاص نيمع مقدار ميتوان ينم ما پس كه است
 انگشتانش، دستش،: است ينيمع ابعاد يدارا كه ديز مثل م،يريگ يم نظر در را يخاص انسان كي حالت

 نديبگو و است؟ نطوريا چرا مييبگو اگر. است ينيمع خاص ابعاد كي يدارا كدام هر گوشش، رش،س
 ٔهمه باشد، داشته را خاص ابعاد نيا كه داشت يم اقتضا جسم اگر مييگو يم است، جسم ديز چون

 اصل از ريغ يگريد علت كي نجايا پس. باشند داشته را شكل نيا ديبا عالم اجسام ٔهمه بلكه انسانها
  .دارد دخالت مشتركه تيجسم
  دوم ٔهينظر
 مثالً ء؛يش وجود از رونيب علل يعني م،يبدان يخارج علل محصول را ابعاد كه است نيا گريد ٔهيفرض
 كتاب نيا ٔهيجسم صورت ست،ين مربوط كتاب نيا خود به است، ابعاد نيا يدارا كتاب نيا اگر مييبگو

 علل مجموع بلكه ندارد، ياقتضائ نيچن او در هم هينوع صورت مثل يگريد امر كي ندارد، اقتضا را نيا
 گريد ريتعب به. باشد گونه نيا نيا كه است كرده اقتضا دارند احاطه ءيش نيا بر كه يعلل يعني يخارج
 فرض كه يطيمح در ميببر را نيا اگر شود؛ يم عوض حجمش مثالً م،يده رييتغ را يعيطب طيمح ما اگر
 از كمتر تراكم كه ميببر يطيمح در اگر شود؛ يم كمتر حجمش باشد، شتريب آنجا رد اجسام تراكم ديكن
  .56باشد كمتر تراكم چقدر نكهيا به دارد يبستگ شود، يم شتريب حجمش آنوقت باشد نيا

                                                 
 ماه كمتر است منفجر ٔ مخصوص را نپوشند چون جاذبهياند كه اگر آن لباسها د كردهييه را تأين نظرياند ا  كه به ماه رفتهيدر مورد كسان.  56
  .شوند يم

ن معنا كه ابعاد اضافه شود، بلكه يشوند؛ البته نه به ا يباً مورد قبول است كه منفجر مين مقدار االن تقري ايعنين طور هم هست؛ يبله، هم :استاد
رون يل به بين خون تمايزان فشار هوا كاسته بشود، آنوقت ايزان فشار هوا؛ اگر از ميانسان هست و متناسب است با ممثالً از نظر خون كه در بدن 

 .زند يرون ميكند و بعد، از تمام مسامات بدن خون ب يدا ميزدن پ
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 اگر و نادرست، اي است درست هينظر نيا ايآ مينيبب ديبا كه است، يا هينظر خودش هم نيا حال هر به
 دييتأ معنا كي به باشد درست اگر هم نيا دارد؟ ينسبت چه تكائف و تخلخل ٔهيرنظ با است درست
 معلوم پس د،يافزا يم خودش ابعاد بر جسم نيا باشد كمتر تراكم اگر يعني است؛ تكائف و تخلخل

  .ديفزايب خودش ابعاد بر كه هست آن در امكان نيا جسم كه شود يم
  سوم ٔهينظر

 به. يخارج علل به نه ءيش خود يدرون علل به دارد يبستگ نيا مييبگو كه است نيا گريد احتمال
 به دارد يبستگ دارد يخاص حجم كي ءيش كي اگر يعني دارند؛ يبستگ هينوع صورت به نهايا يريتعب
 گريد عبارت به ها فصل و جنس كه ميدان يم ما و دارد، يفصل چه و دارد يجنس چه يعني آن، تينوع

 صورت به دارد يبستگ يعني ؛»منوع صورت« مييگو يم ما را صورت نيآخر آن و هستند ها صورت و ماده
  .منوع

 در شتر كه دارد وجود فضا همان در مورچه مثالً. است درست حتماً كه ميدان يم يا اندازه تا هم را نيا
 را ها   مورچه نيتر بزرگ. شود ينم خارج نيمع حد كي از ابعادش مورچه هرگز يول دارد، وجود فضا آن
 برابر باز ميريبگ نظر در هم را شترها نيتر كوچك ست؛ين هم مگس كي ٔاندازه به م،يريبگ نظر در ما كه

 استعداد كي ياهيگ هر مييگو يم. درختها و اهانيگ سراغ ميرو يم. مورچه ونيليم ونهايليم با است
 به چنار درخت كي اگر ثالًم كه رود يم باال و كند يم رشد آنقدر چنار درخت. دارد رشد يبرا ينيمع

 قد نيمع مقدار كي تا ندارد، گردو درخت اي چنار درخت ٔاندازه به را كردن رشد نهمهيا استعداد يگالب
 نه و دارد رشد يبرا ينيمع استعداد كي نهايا از كدام هر مينيب يم واناتيح در. شتريب نه و كشد يم
 باشد چقدر رشد نكهيا استعداد كسان،ي يطهايمح در. است كساني همه يطهايمح نكهيا با شتر،يب
   قطعاً نيا و دارد، كمتر و شتريب ست،ين كساني
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  .ءيش نيا تينوع به شود يم مربوط

  فوق اتينظر از يريگ جهينت
 نكهيا حكم به دارد، يتيكم اگر ماده كه ميريبگ جهينت نيچن ميخواه يم مجموعاً ما ه،ينظر سه نيا از
 نيهم حتماً ديبا كه كند ينم محدود را ماده نيا او هست، او يعارض و رددا او در حلول تيكم نيا

 قابل يعني هست هم يعارض است، عرض كه جور نيهم. شتريب نه و كمتر نه يباش داشته را تيكم
 حال هر به كه است نيا يمعنا به و است زوال قابل يول بشود زائل ديبا حتماً كه مييگو ينم. است زوال
 عوض را ابعاد نيا نكهيا امكان ست،ين تخلّفيال يذات نهايا دارد را ينيمع ابعاد كي سمج و ماده اگر

  .هست او در بشود، تر بزرگ اي تر كوچك بكند،
 جزء ميقد اتيعيطب در. كند يم مطرح را دو هر تكائف امكان و تخلخل امكان ٔمسأله خيش نيبنابرا
 امكان هم و دارد تخلخل امكان هم ماده، كه بود نيهم گرفتند يم مسلم كه ياصول و اتيعيطب يمباد

 نجوريا گفتند يم مثالً. تكائف هم و رديپذ يم تخلخل هم هوا، نكهيا به بودند معتقد نهايا مثالً. تكائف
 م،يبكش رونيب نجايا از هوا مكعب متر 2 ما و دارد وجود نجايا در هوا مكعب متر 20 مثالً اگر كه ستين

 نه، نديگو يم. باشد داشته وجود خأل مكعب متر 2 ٔاندازه به و ميباش داشته اهو مكعب متر 18 آنوقت
 فرج و خلل آنها خود نكهيا نه كنند يم پر تخلخل با يول كنند، يم پر را آن يجا ها ماندهيباق آن فوراً

 يمقدار كي باالخره چون د،يبكش رونيب شما چه هر. شوند يم قيرق نكهيا مثل يعني باشند، داشته
 يمقدار از شيب شما است ممكن آنها ٔدهيعق به يحت. كند يم پر را مكعب متر 20 يفضا كل باز ست،ه

 پر را آنجا باز ماندهيباق يهوا يعني باشد، داشته وجود هوا هم باز د،يبكش هوا داشته، وجود هوا اول كه
 در هوا مقدار البته. كند يم دايپ تكائف رونيب يهوا برعكس، و ديفزايب خودش ابعاد بر يعني بكند

 كه ياضاف يهوا نيا ٔواسطه به رونيب يهوا و كند ينم رييتغ لذا ست،ين شتريب تيظرف كي عالم مجموع
 اضافه هوا نجايا از شما نسبت هر به اگر. شود يم كمتر يعني كند يم دايپ تكائف رود يم رونيب نجايا از

 تكائف و تخلخل حساب به را نيا. دشو يم تر كوچك و كمتر رونيب يهوا نسبت همان به ديبكن
 با يعني تكائف، و تخلخل نيا مقابل در دارد مقاومت يعني دارد، ابا هوا گفتند يم البته. گذاشتند يم
   نيا يحد كي تا شود يم »فشار« و »روين«
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  . عالم اجزاء در نيا. 57است يشدن و يعمل كار كي حال هر به يول كرد، را كار

                                                 
  ن طور است؟يز هميكنند ن ي كه باد ميا توپيآ: سؤال.  57

  .كند ين فرق مينه، ا: استاد
  د؟يآ يش نمي تداخل پ در تكائفياآ -
 در همان جا كه او وجود يعنيرد، ي او را بگيد جاياي بيگريك امر دي باشد و ي باقين است كه آن اوليتداخل ا. نه، تداخل محال است: استاد

ن حجم يبه همنكه حجمش كم بشود، ين است كه بدون ايا» تداخل«م؛ ين كتاب ما هوا داريد به حجم ايفرض كن. دارد او هم جا داشته باشد
ن يرد ايك مكان جا بگي اگر دو هوا در يعنيرد؛ ين جا دارد جا بگيم كه آن هوا در همان جا كه اياوريگر بي دين مقدار هواي بماند و ما هميباق
 داخل يواد هيايرون بيد، به هر نسبت كه از بيآ يرون ميد از بي هم فرض كنيين است كه اگر هوايش ايمعنا» تكائف «يول. شود تداخل يم

  .شود ي او باز ميشود و جا برا ين كوچك ميشود، حجم ا يكوچك م
  شود؟ يشود چگونه كوچك م ي كه كوچك ميكنند؟ حجم يدا مياجزاء خودشان تداخل پ: سؤال
 است يكه باقنين ايد در عييگو يشما م.  از او برداشته شوديزينكه چين است كه حجم كوچك بشود بدون ايش ايتكائف معنا! دينيبب: استاد

ند يگو ينها ميا.  استيك امر عارضي او مقدار است، يحجم برا. دهد يل نميت ماده را حجمش تشكيند واقعيگو يشود؟ م يچگونه كوچك م
شود در واقع خودش كم نشده،  ي كم مين وقتي؛ ايگريز ديز است؛ مقدار حجم آن چيك چيت جسم يت جسم است؛ واقعير از واقعيحجم غ

  .شدهمقدارش كم 
  كند؟ ي تداخل در آنجا هم صدق مٔن مسئلهيوار، ايخ و ديراجع به م: سؤال
نكه حجم چوب يم بدون ايكن ي فرو مي را اگر مثالً ما به چوبيخيم. زها خلل و فرج هستينجور چينه، قدما هم قبول داشتند كه در ا :استاد

شتر ي بيعنيشود  يتر م دهي دارد، و لهذا كوبي خالين چوب جاهايت كه ان صورت اسيخ هم داخل او شده استع بدي كه ميادتر بشود در حاليز
اند و  ك عده نشستهيد ينيب يشما م. نجور استيمجالس علما ا. شود يمثل مجالس علما م] استاد با خنده[م ي بكنيك شوخي. رنديگ يگر را ميهمد

ند بر هم فشار يآ ي آن است كه مين برايا. گر آمد باز فرق نكرديك نفر دي .گر آمد، فرق نگرديك نفر دي. اند  را پر كردهيه ايك زاويد يفرض كن
ن هم يا. شود يد از عرضشان به اصطالح كم ميآ ي فشار مي وقتي هر نفر فاصله هست، ولين دست و پهلوياند و ب ك وقت باز نشستهيآورند  يم

متر ي سانت80د ينيب يد ميريك متر اندازه بگيندد؛ اگر شما كمر او را با ب ي كمربند به كمر خودش ميك كسيد يا مثالً فرض كني. ن طور استيهم
ك يشود و  يك مقدار به طرف تو جمع ميآورد  ي كه فشار ميآورد، وقت ين فشار ميشود؛ ا يمتر مي سانت70بندد و  يك كمربند مياست؛ بعد 

 است كه در عالم يقتيك حقيند به عنوان يگو ينها ميخلخل و تكائف كه اند، تيگو ين را تخلخل و تكائف نميا. رود يمقدار مثالً به طرف باال م
  .هست
    در علوم امروز مورد توجه هست؟يقيا تخلخل و تكائف حقيآ: سؤال
ن يه اا وجود ندارد؟ امروز هم معتقد هستند كيعت وجود دارد يا خأل در طبي خأل كه آٔ دارد به مسألهيك نظربستگين از يدر علم امروز، ا: استاد
ش از يند جهان بيگو ي ميعنيند كه قائل به خأل هستند؛ يگو ين حساب مي اينها روي ايك توپ بشود هست؛ ولي ٔنكه به اندازهين ما امكان ايزم

ن منظومه يدهد و داخل ا يل مي چقدر ابعاد را تشكي شمسٔ منظومهٔند مجموعهيگو يم. آن مقدار كه مأل آن را پر كرده باشد خأل در آن وجود دارد
 يز خالي از همه چي شمسٔان كرات منظومهي ميحاال اگر فضاها.  استيارت پر شده است و چقدر از آن خالير سين و ساي زمٔلهيچقدر به وس

كنند گر ملحق يكديارات خودش به يد را با تمام توابع و سي اگر االن خورشيعنياس نبود؛ ي اصالً قابل قي خالي پر با جاهايبود، نسبت جاها يم
نها معتقدند كه در يا. شود يتر م دهد كوچك يل مي هم كه االن تشكيواني كٔاردم مجموعهيليارد ميليك ميد بشوند، از يو مثالً همه جزو خورش

 كه يي به آن فضاي جانبيها  و هستهي مركزٔاست كه نسبت آن هسته  آن ذرات آنقدر كوچكيعني حكمفرماست؛ ين نسبتي چنيدرون ذرات اتم
شود كه  ي بچسبد به مركز، آنقدر كوچك مياورند كه ذرات جانبي دربي را به شكليز است كه اگر اتمينقدر ناچيكنند ا يها در آن فضا گردش منيا
ن ما به يد زمي محض بخواهد بشود، شأ داخل اتمها را بخواهند پر كنند و مادهين اگر خألهايد بچسبد؛ و بنا بر اي به خورشي شمسٔن منظومهيا
  .شود ي مربوط نميقيه به تخلخل و تكائف حقين نظريا. ديايك توپ دربي ٔندازها

 ي اگر كسيول.  به باب تكائف ندارديند ربطيگو ينها ميپس آنچه كه ا»  استيند، خأل واقعيگو ينها ميواقعاً آنچه كه ا« گفت كه يحاال اگر كس
ك يست، باز از ي ني است در واقع خالينها خاليم و از نظر ايشناس يم» ماده«ام  كه ما آن را به نيي آن فضاهايخأل را محال دانست و گفت حت
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  عتيطب عالم کل در تکائف و تخلخل
 اي و هست تخلخل عالم كل در ايآ كه است يا هينظر كي آن و هست هم يگريد ٔمسأله كي البته

  بر يمبتن باز نيا. عالم كل در خاص، جزء كي در نه ست؟ين تخلخل
 ست،ين يمتناه ابعاد يعني است، يرمتناهيغ عالم در ابعاد مجموع كه گفت يكس اگر: است هينظر دو

 نباشد، يشاه تا و نباشد يتيمحدود كي تا است؛ حجم شيافزا تخلخل چون. دندار يمعن تخلخل
 و شود ينم يمنته ييجا به كه يزيچ. ندارد معنا گريد يرمتناهيغ يبرا شيافزا. ندارد يمعن شيافزا

  .ندارد معنا آن در تخلخل گريد است يرمتناهيغ بالفعل
 به امروز كه يا هينظر نيهم شود؛ يم تخلخل ضفر وقت آن است، يمتناه عالم ابعاد كه ميگفت اگر اما
   عالم مجموع كه است نيا آن و نديگو يم »يهانيك شيافزا« آن

                                                                                                                                                 

 اگر قائل به خأل ي است؛ ولي خاليدا كردن، پر شدن همان جاهايم، تخلخل پياگر ما قائل به خأل بشو. ل استي قبنيدر تخلخل هم مسأله از هم
 كه در يگريز ديد چي كه بر حجمش افزوده بشود، بايزي هر چيعني خواهد بود؛ يك تكائفي مالزم با يم كه مأل است، هر تخلخلييم و بگوينشو

ن بنا بشود بر حجمش ي همه جا از ماده پر است، اگر اي وقتيعنيكند؛  ي نميد؛ چون مجموع حجمها كه فرقكنار او هست از حجمش كاسته بشو
 قبول يك علتيم هوا به يفرض كن. د هوا متكائف بشودين بخواهد متخلخل بشود بايتر بشود، اگر ا  مجاور كوچكيد حجم هوايافزوده بشود با

ء ين شي ايد امكان تكائف باشد تا براي تكائف رخ بدهد؛ باييك جايد در يباالتر از خودش؛ باالخره باآورد به  يكند تكائف را، هوا فشار م ينم
 .امكان تخلخل باشد
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 عالم حجم بر دائماً و كند يم دايپ تخلخل عالم دائماً يعني باشد يم شيافزا به رو خودش ابعاد در دائماً
 كه است نيا شيمعنا. شود يم زودهاف هيالسو يعل و تناسب طور به زيچ همه حجم بر و شود يم افزوده

 مييبگو اگر. است شده شتريب ست،ين يكي حجمش االن با ميآمد ما كه ياول ساعت از هم كتاب نيا
 كه دينيبب ديتوانست يم يوقت شما نديگو يم م؟ينيب ينم چرا پس است شده شتريب نيا حجم چنانچه

 چشم و شما بود، يباق خودش حجم به هم نآ بود، يباق خودش حجم به نيا اگر. ديكن سهيمقا ديبتوان
 يول د؛يبكن احساس ديتوانست يم بود، يباق اولش حجم به زيچ همه و بود يباق خود حجم به هم شما
 – باشد تكائف حال در دائماً عالم اگر نكهيا كما – شود يم افزوده حجمشان به نسبت كي به همه چون
  .ستين احساس قابل

 يساكن كي كه است احساس قابل يوقت حركت. است نطوريا يكل طور به حركت در دينيبب مثالً لهذا و
 با من هست، ساكن واريد و در نيا كه يوقت. باشد كار در يحركت اختالف الاقل اي باشد، كنار در

 من اگر اما. شود يم احساس حركت نيا شود، يم رد دانشكده نيا كنار از ادهيپ يپا با اسب، با ل،ياتومب
 كند، حركت هم واريد نيا مجاور يهوا همراه كند، حركت هم من مجاور يهوا من همراه ،كنم حركت

 رونيب در مگر شود ينم احساس حركت گريد كند، حركت هم كوچه كند، حركت هم دانشكده درِ نيا
 از مگر شود ينم حركت احساس كنند يم حركت هم با همه كه يكشت داخل در نكهيا مثل ط؛يمح نيا
 كند، حركت هم يكشت مجاور يهوا و ايدر اگر حاال. ايدر با ساكن، اءياش با سهيمقا در و يتكش رونيب

 احساس بشر را نيزم حركت چرا. نيزم حركت خود مثل. شود ينم احساس هم يكشت حركت
 حركت هم با همه چون متعلقاتش؛ ٔهمه و توابع ٔهمه با كند يم حركت نيزم نكهيا يبرا كند؟ ينم
 كه نديب يم دهد قرار نيزم رونيب در را خودش كه يكس يول. شود ينم احساس يحركت چيه كنند يم
  .است حركت يدارا چگونه توابعش ٔهمه با نيزم

 اجماالً يول ميشو يم خارج بحث از چه اگر. هست يخوب ٔمسأله كي يمكان حركت خصوص در البته
 ما و دارند حركت همه واقعاً باشد هداشت يمكان حركت زيچ همه اگر ايآ نكهيا آن و ميكن يم مطرح

 واقعاً زيچ چيه كند حركت زيچ همه اگر كه است نطوريا استثنائاً يمكان حركت اي م؟يكن ينم احساس
 فرض قابل واقعاً تكائف و تخلخل نيهم مورد در ست؛ين نجوريا يكم حركت در يعني كند؟ ينم حركت
 احساس ما يول بشود افزوده ابعادشان به و كنند دايپ تخلخل عالم اجزاء ٔهمه واحد آن در كه است
   يعني م،ينكن
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 احساس ما يول بشود كمتر دائماً هم تواند يم باشد، داشته وجود تواند يم يزيچ نيچن تهاذ حد يف
 به دائماً اءياش ٔهمه است ممكن هم يفيك حركت در است؛ جور نيهم هم يفيك حركت در م؛ينكن

 هم يجوهر حركت در م؛ينكن اي ميبكن احساس ما نكهيا گو باشند اشتهد يفيك حركت گريكدي موازات
 احساس ما و باشند داشته يجوهر حركت گريكدي موازات به اءياش ٔهمه است ممكن است؛ جور نيهم
 كنند حركت هم با همه اگر يمكان حركت در. هست ياشكال آن در نه، يمكان حركت در يول م؛ينكن
 چون هست، اختالف نيا يمكان حركت تيماه باب در اصالً نكهيا يبرا ؟چرا است، نكرده حركت يزيچ
 فضا را مكان تيواقع ما اگر ست؟يچ »مكان« تيواقع اصالً كه هست اختالف نيا مكان خود باب در
 از مستقل يفضا به يعني است، قائل اشراق خيش كه آنچه مثل مجرد، بعد مجرد، يفضا كي م،يبدان

 يمعن و دارد وجود ييفضا كي مينيب يم كه ياجسام نيا ٔهمه از مستقل مييوبگ م،يباش قائل اجسام
 آن در بله، دهند؛ يم رييتغ اند كرده اشغال كه را فضا آن از ييها نقطه اجسام كه ست ا نيا يمكان حركت
 و كنند عوض دارند فضا آن در كه را ييجا آن كدام هر يعني كنند حركت توانند يم اجسامٔ همه صورت

 را »يجسمان ابعاد« ديبا و باشد، تر بزرگ اي يرمتناهيغ فضا آن كه يشرط به البته ،يگريد يجا وندبر
  .باشد محدود كه مييبگو
 نيا از ابعاد اساساً :نديگو يم ستند،ين يمجرد بعد و فراغ به قائل كه نايس يبوعل مثل ٔهينظر به بنا يول

 از مكان يگريد عبارت به و ،يحاو جسم مقعر سطح از است عبارت »مكان« و ديآ يم وجود به جسم
 نيا مييگو يم اگر. اءياش نيا انيم در ءيش نيا يعني ء،يش نيا مكان. شود يم درست اءياش انيم نسبت
 طرف پنج از و كرده احاطه را آن زيم نيا طرف كي از كه است نيا شيمعنا است، مكان نيا در كتاب

 احاطه واريد نيا آن بر كه ييهوا آن يعني »نجايا يهوا« مييبگو اگر. است كرده احاطه آن بر هوا گريد
 اصالً. است كرده احاطه هوا آن او بر كه يجسم يعني نجا،يا در مييبگو اگر را واريد. است كرده دايپ

 تيموقع رييتغ يعني يمكان حركت و ندارد ييمعنا »گريد اءياش انيم در ءيش تيموقع« از ريغ مكان
 بر كه زيم نيا از قسمت آن يعني شود؛ يم عوض تشيموقع كرد حركت كه يوقت ءيش نيا حاال. دادن
 آن كند؛ يم دايپ احاطه آن بر گريد زيچ شيجا به ندارد، احاطه آن بر گريد بود كرده احاطه آن سطح

 تشيموقع رييتغ. دارد احاطه گريد زيچ ندارد، احاطه آن بر گريد داشت احاطه آن بر كه هوا از قسمت
   آن بر كه يهمان با كند حركت نيا باشد بنا اگر حاال. مكان رييتغ شود يم
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 حركت دانشكده درِ و واريد و دانشكده يهوا و من اگر مثالً كند، حركت طشيمح با يعني دارد احاطه
 خودش خارج با را خودش تيموقع مجموع نيا چون هست، حركت باز باشد يثابت رونيب كي اما ميكن

 درست حركت باز كند، حركت تهران خودش، طيمح با باشد هم تهران مجموع آن اگر. است كرده عوض
 يعني نيا كنند، يم حركت اءياشٔ همه ميكن فرض اگر اما. است ثابت تهران طيمح] رونيب [چون است

  .ستين يحركت و كند ينم رييتغ تيموقع چيه
 تيخصوص از نيا و نكند، حركت زيچ چيه نكهيا با است يمساو بكند حركت زيچ همه نكهيا فرض پس

 اگر كه است الزم است، طيمح با دادن نسبت رييتغ يمكان حركت چون. شود يم يناش يمكان حركت
 طيمح طيمح با طش،يمح طيمح با طش،يمح با ءيش كنند، رييتغ بخواهند ءيش كي يطهايمح ٔهمه
  .58ندهد رخ يرييتغ چيه يعني كند، حركت گريد اءياشٔ همه و طشيمح
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ا احساس يم ياس بكن اجزاء عالم حركت بكند، ما احسٔممكن است كه فرض كرد همه. گردد به ثبات ي برميعنيست؛ ي نيحركت نه، اصالً: استاد
  . وجود دارديرمكاني و حركت غيان حركت مكانين مورد عرض كردم تفاوت مي در ايم، ولينكن

  .دهد ين را حركت مي دارد كه ايكند به هر حال فاعل ي ميء كه حركت مكانين شيم اييم بگوي توانيم -
  .كند يطش عوض مي نسبتش را با محيعني: استاد
م، يا نكنيم ياء هم حركت بكنند، حاال ما احساس بكني اشٔم اگر همهييگو يم، ميريگ يابش به فاعل و محرك در نظر محاال ما از جهت انتس: سؤال

  ا محرك دروغ است؟يم آيحاال اگر ما احساس نكن. د با محركشان نسبت داشته باشديفتد، باياء به حركت بي كم كم اشيعني
. ط خودش جدا بشودي درست است كه بخواهد از محيي در جايرياثرپذ. ر نسبت دهندهيي تغيعنيمحرك . نكه محرك دروغ استينه ا: استاد
. ط خودشين از محي أ جدا كنندهيعنياصالً حركت دهنده . كند يطش جدا مين را از محي ايعنيدهد،  ين محرك دارد حركت مينكه اي ايمعنا

ست در يطش هم با او باشد، اصالً محرك محرك نيط محيا او باشد و محطش هم بخواهد بيطش جدا بشود و محين نخواهد از محيآنوقت اگر ا
ن و ي كه اي وقتيگر، وليط ديط و منتقل شدن به محيط، جدا شدن از محيدا كردن با محي نسبت پيعنيء يك شيآنجا؛ چون اصالً حركت كردنِ 

 ين برايند و ايگو ي ميك حرفينجاست كه يم، و لهذا ايدارنجا محرك نيم؟ معنا ندارد، ايگر محرك داريك حكم را دارند، ديطش هر دو يمح
كند  ي حركت بكند او حركت نمي سوار باشد و كشتيند اگر انسان در كشتيگو يم.  هم هستيا شود و خودش مسأله يها اسباب تعجب ميبعض
) ه بودين نظريا طرفدار ايگو(از پشت بام افتاد نش ين با پوستيمالنصرالد«: نديگو يم). شود بالعرض والمجاز يحركت او م(كند  ي حركت ميكشت

. كند، انسان هم در جوفش هست ي حركت ميحاال كشت. »نم بود، من هم در جوفش بودميپوست:  بود؟ گفتيچ: دندي آمد، پرسي محكميو صدا
نكه آن يء عبارت است از اي شن است كه حركت هريمقصود ا.  كند مگر بالمجازي انسان حركت نميكند ول ي حركت ميند كشتيگو ينها ميا
 بلند شود راه برود، حركت يبله، اگر داخل كشت.  استيطش داخل كشتي محيجالس كشت. ط خودش عوض بكنديء نسبت خودش را با محيش
 حركت يكند، كشت ين حركت نميكند، بنابرا يط خودش عوض نمين چون نسبت خودش را با محي اي در مورد خود حركت كشتيكند، ول يم
 حركت ٔجهيكند پس چرا نت ين حركت نميم كه اگر اييبعد اگر بگو. كند يط خودش عوض مي است كه نسبت خودش را با محيكند؛ كشت يم

ط خودش ي، كه دائماً خودش محيگريفتد تا برود به شهر دي خودش راه بٔاده از خانهيكند كه آدم مثالً پ ي نميچ فرقيا هي آيعنيدا شد؟ يش پيبرا
ك يء، كه به صورت يك شي انتقال ي ندارد برايند لزوميگو يش ثابت باشد؟ ميط براي سوار بشود و آن محيطيك محيا در ي، و را عوض كند

 .گر حركت كنديك كل ديا به عنوان بالتبع يواحد مستقل حركت كند، 
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  الموجودات بيترت يف: پنجم صلف
 در دهد،  يم را نظام مفهوم همان نجايا در »بيترت« البته. »موجودات بيترت« عنوان تحت دارند يبحث
 فهيوظ فلسفه كه است ييزهايچ انيم بيترت »بيترت« از مقصود نجايا. شتريب نه و تأخر و تقدم حد
 اي است واجب اي موجود نكهيا به رسد  يم فلسفه اء،ياش ميتقس در كه معنا نيا به بشناسد؛ را آنها دارد

 به نديگو  يم نهايا كه ميگفت هم را جوهر و عرض؛ اي است جوهر اي ممكن و خود، يجا در واجب ممكن؛
 مقوله نه به خودش ٔنوبه به هم عرض و جسم؛ و صورت ماده، نفس، عقل،: شود  يم منقسم قسم پنج
 و جوهر انيم يعني – ممكنات نيا انيم آيا كه است نيا »موجودات بيترت« از مقصود. شود  يم ميتقس

 در جوهر كه ستين نيا و ست،ين يزمان تأخر و تقدم قطعاً مقصود كه هست؟ يتأخر و تقدم – عرض
 از كه حد نيا در الاقل است، يذات تقدم نوع كي بلكه بعد؛ زمان در عرض و كند دايپ وجود قبل زمان
 از ازين   يب يگريد يول ،يگريد وجود به است يمتك وجودش و است يگريد به محتاج يكي زيچ دو

  .ازمندين آن بر دارد تقدم مييگو  يم را ازين   يب آن اوست؛
 البته (كند  يم دايپ انيجر كه وجود ضيف: كه است نيا آن و دارند يحرف كي انيآقا گر،يد ريتعب به اي

 يگريد به يكي از ايآ اء،ياش به رسد  يم و) درآورد را ثوحدو زمان مفهوم »انيجر« از دينبا نجايا در
   كه است يا مسأله كي خودش نيا رسد؟  يم
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  .شود  يم »بيترت« همان
 فالن مييگو  يم مثالً. ميريگ  يم گريكدي از گسسته و منفصل را اءياش كه ميكن  يم تصور نجوريا وقت كي
 كرده، دايپ وجود نفس آن و عقل نيا كرده، دايپ وجود جوهر نيا و تيكم نيا كرده، دايپ وجود ءيش

 كه وجود كه ميكن  يم تصور گريد شكل به يگاه و اند؛ كرده دايپ وجود گونه نيهم به اءياش از يتعداد
 وجود ضيف كه نديگو  يم ريتعب نيا به يگاه را نيا. رسد  يم گريد يئيش يمجرا از رسد  يم ءيش كي به

 و جنس باب در و زنند  يم را حرف نيا صورت و ماده باب در. زيچ فالن به زيچ فالن از كند  يم مرور
 واقع در. رسد  يم جنس به فصل از نديگو  يم اي رسد  يم ماده به صورت از وجود ضيف كه نديگو  يم فصل

 نيا است موجود يگريد آن چون يعني است، موجود يگريد تبع به يكي ندويا از كه است نجوريا
  .است موجود

 به نسبت الف يبرا است تقدم نوع كي شيمعنا ب، به الف از كند  يم مرور وجود ضيف كه حرف نيهم
 بودند  يم ازمندين هم اگر اي و بودند، ينم ازمندين و وستهيپ گريكدي به و بودند  يم گسسته اءياش اگر. ب
 يگريد به يكي نيا كه يازين نيع كه يمع دور مثل يعني (بود  يم متقابل و يمتساو طور به ازهاين نيا

 و ازين كه يوقت اما. نداشت يمعن بيترت گريد) دارد نيا به را ازين همان نيع زين يگريد آن دارد،
 يگريد طرف از و باشد يازين   يب يكي طرف از اناًياح (باشد داشته فرق زين يوابستگ نوع و باشد يوابستگ

 اعراض، و جواهر ٔسهيمقا در: نديگو  يم كه است نيا. شود  يم برقرار اءياش انيم بيترت ينوع قهراً) ازين
 مجرد يعني (مفارق جوهر پنجگانه، جواهر انيم در باز. اعراض بعد و هستند جواهر وجود، به اءياش ياَوال
 – است كرده وارد صورت باب در نجايا را نفس و اند نبرده را نفس اسم –) نامند  يم »عقل« نهايا كه

  .جسم و صورت و ماده از است وجود به ٰياول عقلْ
. هست تأخر و تقدم ميديد هم جواهر خود انيم در و اعراض، به نسبت وجودند به ياول جواهر، نيبنابرا
 اجسام يعني هست؛ ييتأخرها و تقدم نوع كي يا طبقه هر در باز البته. رسد  يم اعراض به نوبت بعد
 به طيبس از مركب نكهيا يبرا دارند، تقدم مركبات رب ينوع به بسائط مثالً دارند؛ تقدم يبعض بر يبعض

  .ديآ ينم وجود به مركب از كه طيبس آيد،  يم وجود
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  »وجود به تياولو« يمعنا
 عرض كه معنا نيهم به است نيا بحث عنوان چون كه است »الموجودات بيترت يف« فصل عنوان نجايا

 را آن شود  يم كه آورد  يم را »ياول« ٔكلمه ح،شر در خودش كالم در خيش بعد يول. كرد ريتفس ديبا كردم
 شود  يم و –) بالوجود اءياالش ياول (دارد »ب« ٔكلمه چون ميبخوان »ياُول« است ديبع كه – خواند »ياُول«
 »ياُول« اگر. يگريد يمعن ميبخوان »ياَول« اگر و دهد،  يم يمعن كي ميبخوان »ياُول« اگر. خواند »ياَول«
 كه يبيترت يمعن همان يعني بالوجود؛ نه »وجوداً اءياالش ياُول« ميگفت  يم ديبا – ستين كه – بود  يم

 آورده، »ياَول« ٔكلمه چون نجايا يول. گريد زيچ نه و آورد  يم را بيترت مفهوم همان كردم، عرض االن
 در كه است تياولو مسأله آن و كند  يم اشاره هم گريد مطلب كي به كند،  يم انيب را بيترت نكهيا ضمن
  .شودي م گفته كيتشك مورد
 بعد. مشكّك يكل و يمتواط يكل :است قسم دو بر يكل نديگو  يم كه دارند يبحث نهايا منطق، در
 در يفرد چيه يعني است؛ هيالسو يعل افراد ٔهمه بر صدقش كه است يا يكل آن يمتواط يكل نديگو  يم

 سنگ چند مثالً اگر. ندارد يتياشرف اي تقدم اي تيولوا گر،يد فرد به نسبت ،يكل نيا يبرا بودن مصداق
 قول به (ميباش داشته اگر انسان چند اي. طور نيهم هم آن و است سنگ مصداق ن،يا م،يباش داشته

 است يفلسف انسان مقصود البته. ندارند تفاوت يگريد و بكر و عمرو و ديز بودن، انسان مصداق در نهايا
 از است تر انسان ديز« :گفت شود ينم) كند  يم صدق اش درباره ناطق، وانيح« كه همان يعني ،ياخالق نه

 يول. كند  يم صدق نهايا بر يمساو طور به يكل مفهوم يمتواط يها يكل در نيبنابرا. بالعكس اي »عمرو
 الاقل و ستين هيالسو يعل افراد بر صدقشان كه »مشكّك يها يكل« نام به ميدار ييها يكل كي ميگفت
 به نسبت اي او، به نسبت دارد تيآخر يگريد و يگريد به نسبت دارد تياول افراد يبعض بر شانصدق
  .دارد تياولو افراد يبعض
 نيهم به زنند  يم كه مثال قدما ؟يچ مثل حاال. ريتعب نيا به شود  يم »يادن« ،»ياَول« مخالف ٔنقطه قهراً

 يگريد به نسبت ياَول موجودات از يبعض :دنيگو  يم است، بحث محل نجايا كه رسند  يم »موجود«
 دارد تياول يحت اي است موجود يگريد ياول قيطر به باشد موجود يكي اگر يعني ت؛يموجود در هستند
   تياضعف اي دارد، اشديت
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 است، بحث محل كه »وجود« نيهم به زدند  يم مثال موجودات بيترت در و. نهايا امثال و دارد
 از هستند وجود به ياول مفارقْ جواهر. جواهر انيم در عرض؛ از است وجود به يولاَ جوهرْ: گفتند  يم

  .ماده از است وجود به ياول صورت جواهر، نيا در باز مفارق؛ ريغ جواهر
 مشكك تواند  يم يا يكل آن فقط گفتند  يم كه بود نيا »مشكّك يكل« باب در كالمشان يمبنا قدما يول

 كي كه است وقت كي چه؟ يعني باشد او بالعرض مصداق نباشد، او يذات مصداق مصداقش كه باشد
 كه مييگو  يم نجايا است؛ ديز ذات و تيماه عنوان كه »انسان« مثل است، ءيش كي ذات عنوان يكل
 يعرض و عام يعرض هستند، يعرض كه هستند اتيكل از يبعض. فصل اي جنس اي باشد نوع اي ديبا نيا

 ست،ين ءيش نيا تيماه عنوان به يكل نيا يول كند  يم صدق گريد افراد و دفر نيا بر يكل يعني خاص؛
 دايپ يكل نيا يگريد ءيش كي و ذات نيا انيم نسبت از يعني است، ءيش نيا يعرض امر كي عنوان به

 جسم آن به و »ضياب« مييگو  يم جسم نيا به م،يده  يم نسبت اءياش به ما يوقت را »ضياب« مثالً شده،
 و هست يجسم بلكه ست،ين اءياش نيا تيماه يمعنا به »ضياب« مفهوم يول ،»ضياب« مييگو  يم هم
 حمل جسم بر كه ميا كرده وضع »ضياب« نام به يمشتق ما اض،يب و جسم انيم ٔرابطه از و ،ياضيب
 است، ءيش نيا ذات نيهم مصداقش كه ميدار »جسم«: ميدار زيچ سه نجايا در ما پس. ميكن  يم
 همان كه ميدار »ضياب« و است، جسم نيا عرض كه است اضيب نيا ذات مصداق كه ميردا اضيب«

 دو از شيب خارج در ما :شود  يم گفته و. است شده انتزاع اضيب و جسم نيب ٔرابطه از كه است يكل مفهوم
 زا جسم يعني ضياب. ضياب و اضيب جسم،: ميدار مفهوم سه ما نكهيا حال و اض؛يب و جسم: ميندار زيچ
 مصداق و بالذات مصداق مشتقات،. ميساز  يم نجوريا را مشتقات نيا. است اضيب به متصف كه نظر آن
 ابعاد قابل كه جهت آن از ءيش نيا. اضيب و جسم يعني ميندار شتريب زيچ دو كه خارج در. ندارند يواقع
 خاص تيفيك كي كه جهت آن از هم اضيب و ض،ياب مصداق نه است جسم مصداق است گانه سه

 مصداق ندويا ندارد، ندويا از جداگانه يمصداق كي ضياب اما و است، اضيب تيماه مصداق است يجسمان
 نيا پس. است ضياب مصداق اض،يب به اتصافش اعتبار به جسم نيا حال. هستد خودشان يمعان بالذات
  .است آن بالعرض مصداق ست،ين ءيش نيا بالذات مصداق جسم

   كه گفتند  يم يعني – است محال كيتشك اتيذات در ونچ كه بودند يمدع نهايا
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 مشكك تواند ينم »انسان« تيماه پس – باشد مشكك تواند ينم خودش افراد به نسبت يتيماه چيه
 است يتيماه كي چون هم جسم باشد، مشكك تواند ينم است يتيماه كي چون هم جسم باشد،

 كه مشتقها فقط باشد، مشكك تواند ينم و ستا يتيماه كي خودش هم اضيب باشد، مشكك تواند ينم
  .ندارند بالذات و يواقع مصداق كي نهايا نكهيا باب از باشند، مشكك توانند  يم دارند بالعرض يمصداقها

 و هستند بردار كيتشك. دانستند  يم يزيچ نيچن كي) خيش مثل ييقدما (نهايا هم را »موجود« ٔكلمه
 به نسبت باشد ياول بودن جسم در افرادش يبعض يعني باشد، مشكك تواند  يم بودن جسم در جسم
 باشند ياول يبعض يعني باشند مشكك توانند  يم يفلسف بودن انسان همان در انسان افراد. گريد يبعض
  :است ضعف و شدت قابل تيماه اصالً چون ت،يانسان در

  ةياالشراق عند جوزي ضاًيأ    ةيالمه يف الكمال و بالنقص
  .59شد دگرگون زين اشراق خيش ٔهينظر شد دايپ »وجود اصالت« ٔهيظرن كه بعد يول

 شكل مسئله شد، دايپ وجود يكيتشك وحدت ٔهينظر آن از بعد و شد دايپ وجود اصالت هقينظر كه بعد
 نظر يعني شد دييتأ نيمشّائ نظر ست،ين بردار كيتشك 60تيماه كه نظر آن از. گرفت خود به يريدگ
 ميمفاه و ء،يش بر يعرض مفهوم كي صدق از است عبارت كيتشك كه جهت نيا اما. شد رد اشراق خيش

 يگريد شكل كيتشك ٔمسئله. شد رد هم نيا بود، نيمشّائ نظر باز كه هستند كهايتشك مالك يعرض
   آنچه و هستند يمتواط اتيماه تمام. شد خارج اتيماه باب از كيتشك باب اصالً كه كرد دايپ

                                                 
  ان پس چه بود؟يشّائ مٔهيدا شد؟ نظريا قبل از او پيدا شد يخ اشراق پي اصاللت وجود بعد از شٔهينظر: سؤال.  59

گر رد كرده است يك عنوان ديرد نكرده، به » اصالت وجود«خ اشراق هم به عنوان ي شين مسأله مطرح نبوده است و حتياصالً آن وقت ا: استاد
 كه اصالت ديتوجه كن. ستيخ اشراق نيدر كمالت ش» تياصالت ماه«و » اصالت وجود« از يشود و اال اسم  يت مي حرفش اصالت ماهٔكه الزمه

  .ست مطرح بوديك بردار نيت تشكينكه ماهي ايت مطرحنبود وليوجود و اصالت ماه
  .ديآ يت جور درميشتر با اصالت ماهيم بيرينكه موجود را مشتق بگيبه هر حال ا -
 .موجود به هر حال مشتق است: استاد

 .شود  يواقع م» ما هو؟«رد و آن كه در جواب يگ  يقرار م» وجود« آن كه در مقابل يعني.  60
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 وجود بكند، صدق كه ستين يكل كه وجود چون افراد، بر صدقش يمعنا به نه است وجود است مشكك
 و قتيحق متن در آمد ضعف و شدت و است؛ ضعف و شدت يدارا خودش ذات در كه است يقتيحق
  .يذهن امور ماوراء در و تيواقع
 ليتشك به قائل كه نيمشّائ بحث همان با نظر كي از است، كرده مطرح را تياولو ٔمسئله كه نجايا پس

 يعرض است يمفهوم كي موجود مفهوم يعني شود؛  يم منطبق دانستند  يم يعرض در را كيتشك و بودند
 صدق چون و بالذات، نه است بالعرض صدق نوع كي اءياش بر صدقش كه گر،يد مشتقات ٔهمه مثل

 نيا مصداق كه جهت آن از »موجود هو بما موجود« قيمصاد لذا. است كيتشك قابل پس است بالعرض
 به موجودات از است ياول الوجود واجب ذات. يبعض به نسبت هستند ياَول يبعض هستند مفهوم
 نفس ريغ بر نفس صور در كه – مجرده صور آن از بعد و هستند، ياول مجرده عقول او از بعد ت؛يموجود
 نجايا در را دارد تقدم يوليه بر جسم اي جسم بر يوليه نكهيا دارد؛ تقدم ماده بر صورت و – دارد تقدم
 بيترت نيا به يكيتشك لحاظ از »موجود« يعني دارند؛ تقدم اعراض بر جواهر ٔهمه است؛ كرده طرح
  .كند  يم صدق

  است بيترت از ريغ تياولو
 يعني بيترت ٔمسئله. است مطلب عنوان و ميگفت ابتدا كه بيترت برداشت از ريغ است برداشت كي نيا

 يعني ت،يمصداق به است ياول كيكدام كه معنا نيا به ستين مربوط ذهن المع به يذات تقدم. يذات تقدم
  .رسد  يم يگريد به آن از وجود ضيف كه دارد يوجود تقدم كيكدام

 باشد، موجود ءيش آن باشد بنا اگر مييگو  يم صدق مقام در كه است يا مسئله كي تياولو ٔمسئله يول
. هست تياولو يول ستين يتأخر و تقدم ءيش دو نيب يهگا مثالً. است موجود هم نيا ياول قيطر به

 خارج درس مقدار كي و مكاسب رسائل، ه،يكفا مثالً – باشد خوانده فقه يمقدار آدم نفر كي اگر مثالً
 استعدادش كه باشد هم گريد نفر كي گريد يطرف از است؛ مجتهد نيا ديبگو يكس بعد – باشد خوانده

 اگر مييگو  يم نجايا در گر،يد يكتابها ياريبس ٔبعالوه باشد خوانده را قهف يكتابهأ همه و شتريب او از
 به باشد، مجتهد مصداق ن،يا اگر يعني است؛ مجتهد گريد كس فالن ياول قيطر به باشد، مجتهد يفالن
   انيم نجايا حاال. است مجتهد مصداق كس فالن يالو قيطر
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 در يول است، دنيرس نيا به او از اجتهاد مييبگو كه تسين يمعلول و يعلّ بيترت كي آدم آن و آدم نيا
  .61است آن مصداق ياول قيطر به و نيا از بودن مصداق در دارد تياولو او مييگو  يم ندويا انيم ٔسهيمقا

  وجود در کيتشک مسئلٔه
 ت؛يماه در ضعف و شدت نه وجود، در ضعف و شدت همان به گردد يبرم زين يجوهر حركت ٔمسئله

 يكسان هم و كنند حل خواهند  يم اند گفته نيمشّائ كه يصورت آن به را كيتشك ٔمسئله كه ينكسا يعني
 را هيجوهر حركت توانند ينم آنها كنند، حل خواهند  يم اشراق خيش قيطر به را كيتشك ٔمسئله كه

 رد بلكه است يعرض امور در نه و است اتيماه ذات در نه كيتشك كه نيا بر بنا يول. كنند تصور
 و شدت قابل«. تضعف و اشتداد قابل هم است، ضعف و شدت قابل هم وجود، است، وجود قتيحق

 و باشد ديشد يا مرتبه نزول قوس در مثالً ف؛يضع كي باشد ديشد يكي مراتب، تواند  يم يعني »ضعف
 به ليتبد فيضع ٔمرتبه كي كه است نيا »تشعف و اشتداد«. فيضع و ديشد نور مثل ف،يضع يا مرتبه

 يجوهر حركت ٔمسئله قهراً و ف؛يضع امر كي به بشود ليتبد ديشد امر كي اي بشود، ديشد امر كي
 وجود، ضعف و شدت ٔهيفرض همان به كند  يم دايپ يبستگ جوهر، تضعف و اشتداد به گردد يبرم چون

   در كيتشك ٔمسئله به يعني

                                                 
  ا ندارند؟ي دارند يا با هم ارتباطي؟ آ»امكان اشرف «ٔكند با قاعده  يدا مي پين چه ربطيا: سؤال.  61

د يكه در واقع با( امكان اشرف ٔدر قاعده. نجا هستي است كه در ايا هي امكان اشرف هم بر پأ قاعدهيكند؛ ول يدا نمي پين به آن ارتباطيا: استاد
، ي باشد و ممكن اخصيان ممكنات، ممكن اشرفيند اگر در ميگو  يم) نه امكان اشرف، و به هر حال مقصود روشن است» شرفممكن ا«ند يبگو

مثالً اگر . د، بعد ممكن اخسيايد ممكن اشرف به وجود بي اول بايعنيد؛ ياي قبل از ممكن اشرف، ممكن اخس به وجود بٔامكان ندارد كه در مرتبه
 ما يعت برايم عالم طبييو بگو) ن را به كار برده استيخ اشراق ايكه در باب اثبات عالم عقول هم ش(م ي كشف بكنمين قدر بتوانيما هم

عت به حكم احساس ي طبيعنيم؛ يمحسوس است و چون محسوس است وجود دارد، و به حكم برهان وجود واجب الوجود را هم اثبات كن
ا ي وجود دارد يگريعت عوالم ديت و عالم طبيان عالم الوهيا ميم كه آيدان ي است؛ حاال نمموجود است و واجب الوجود به حكم برهان موجود

 آن يعني است كه ثابت بشود موجود است؛ يگر ممكن است، همان كافيد كه اگر ثابت بشود عوالم ديگو  ي امكان اشرف مٔوجود ندارد؛ قاعده
ن يستند، اگر امكان وجود داشته باشند، امكان ندارد كه بدون آنكه آنها موجود باشند ان عالم هي اشرف و باالتر از أگر كه در درجهيعوالم د

 .موجود بشود
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  .وجود
 ست؟يچ وجود به اءياش ياَوال كه است دهكر يبررس را موضوع مختصر يليخ نجايا در حال هر به

 را آنها شود  يم وارد كه اعراض باب در و اعراض، بعد. هست بيترت هم جواهر خود انيم كه جواهر،
 كجا از را كارش يعيطب علوم ديگو  يم بعد... و است نيأ و است فيك و است كم ديگو  يم و شمارد  يم

 وجود مراتب شناخت از بعد واقع در و كنند؛  يم آغاز كجا از را كارشان يهندش علوم و كند،  يم آغاز
 علم مثالً. كنند  يم آغاز موجودات مراتب از مرتبه چه از را خودشان كار علوم كه مينيبب ميخواه  يم

 آن يعني است اعراض ٔمنطقه شان منطقه كه هستند يعلوم – هندسه بخصوص – هندسه و حساب
  :ميخوان  يم رو از را نهايا حال. تيكم از است عبارت كه اعراض از يقسمت
  .االعراض ثم الجواهر يه بالوجود اءياالش يفأول. الموجودات بيترت يف فصل
 در را كيتشك باب »ياَول« ٔكلمه با يول دهد،  يم نشان را تأخر و تقدم كه است »بيترت« فصل عنوان
 جواهرند وجود، به اءياش ياوال: ميگفت ار دو هر هم ما است درست دو هر چون و آورد  يم خاطر به ذهن

: جواهر انيم در باز و دارند، تياولو و تقدم اعراض بر عموماً جواهر پس هستند، اعراض آن از بعد و
 تياولو يجسمان جواهر از جسم از ريغ جواهرِ »بالوجود الجواهر يأول بأجسام ستيل يالت والجواهر«

 هيجسم صورت است، جسم از ريغ هم يوليه كه ديآ  يم شيپ اشكال نيا نجايا يول. وجود در دارند
 جور نيهم هم يوليه ايآ ،يوليه و هيجسم صورت از است مركب كه هم جسم خود و است جسم
 به جواهر ياَوال – شود  يم مفارقات شامل قهراً كه – بأجسام ستيل يالت الجواهر و نه، ديگو  يم است؟
 و يوليه: ثالثة الجواهر هذه الن« ستين وجود به ياول ستين سمج نكهيا با كه يوليه جز هستند وجود
 ستين جسم يوليه. جسم جزء نه و است جسم نه مفارق كه »جسم جزء ال و جسم ال مفارق و صورة

 خود تيجسم مالك اما است جسم جزء يول ستين جسم چه اگر هم صورت و است، جسم جزء يول
  .است هميجسم صورت مهان جسم

  .البتة مفارقة بل مقارنة ريغ علة هو جوهر يال ينتهي و معلولة اجزاءه و الجسم الن جوده،و من البد و
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 است كرده اشاره نجايا اجمال صورت به كه يراه كي. دارند ييراهها مجرده عقول اثبات باب در نهايا
 در باشد؛ الوجود واجب تواند ينم جسم يعني است الوجود ممكن جسم كنند  يم ثابت اول كه است نيا

 بعد. كنند  يم اثبات را جسم بودن الوجود ممكن كنند  يم انيب كه ممكن خواص و واجب خواص
 يزيچ آن كنند  يم اثبات بعد. دارد موجده علت به ازين پس است الوجود ممكن چون جسم نديگو  يم

 مقارن تواند يمن خودش باشد، يئيش يجاديا علت يكل طور به اي باشد، جسم يجاديا علت تواند  يم كه
 و كند ريتأث آن در تواند  يم كند، جاديا را گريد جسم كي تواند ينم مثالً جسم كي يعني باشد؛ ماده با
 يجسم چيه يول كند؛ گريد ءيش به ليتبد و بدهد رييتغ را آب آتش ديكن فرض دهد، رشييتغ
 نيا شيمعنا »آورد وجود به معد كتم از تواند« نكهيا. آورد وجود به عدم كتم از را يجسم تواند ينم

 اوست، به قائم نيا وجود كه يزيچ حتماً. باشد آن به قائم وجودش نيا باشد، نيا ٔكننده جاديا كه است
  .باشد مفارق ديبا يعني باشد ماده با مقارن ريغ ديبا
 الجوهر. الوجود استحقاق يف الموجودات يفأول. البتة مفارقة بل مقارنة ريغ علة هو جوهر يال ينتهي و

  .يولياله ثم الجسم، ثم الصورة، ثم المجسم، ريالغ المفارق
 »عقول« را آن نهايا كه است، مجسم ريغ مفارق جوهر ،62وجود استحقاق در موجودات اول پس

 كه ديآ  يم شيپ ياشكال كي نجايا. يوليه بعد و است جسم آن از بعد است؛ صورت آن از پس نامند؛  يم
 از است مركب كه است نيا بر فرض جسم در چون جسم؛ بعد ،يوليه بعد ،صورت: ديگفت  يم ديبا
 يخوب سؤال سؤال، نيا. ندارد تقدم جزء بر كه كل دارد، تقدم كل بر جزء شهيهم و صورت، و يوليه

  :است نيا آن و است يباالتر مطلب كي به ناظر و است
 در مثالً. ستين يعرْض جزء دو از ءيش كي بيترك ليقب از صورت و يوليه از جسم بيترك كه ميا گفته
 وجود به را يسوم زيچ و شوند  يم بيترك هم با گريكدي عرض در ءيش دو يكيزيف اي ييايميش باتيترك
   باشد درصد كي يكي دخالت چه اگر آورند  يم

                                                 
ستند و ي كه به ذات خود موجود ني موجوداتيعنيشود؛  يد شامل واجب الوجود نميگو  يم» اول موجودات «يالبته معلوم است كه وقت.  62

 .استحقاق وجود دارند
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 اوست؛ عرض در ءيش نيا باالخره باشد درصد كي يكي دخالت ولو. درصد نه و نود يگريد دخالت و
 هيتجز قابل لهذا و هستند يعرض اجزاء، نجايا. يگريد برابر در دارد مستقل يتيشخص نيا يعني
 را آن و گذاشت يكنار است داده ليتشك را درصد كي كه را آن كرد، هيتجز را اجزاء توان  يم باشند،  يم

  .يكنار داده ليتشك را درصد نه و نود كه
 و است گرفته بر در را گريد جزء جزء، كي يعني ؛يعرض نه است يطول كه ميدار بيترك نوع كي يول

 منتها است، شده دهيگنجان گريد جزء ضمن در جزء نيا است؛ نيمتع و مبهم نسبت جزء دو نيا نسبت
 در باز يول شود، دهيگنجان هم يگريد ضمن در تواند  يم است شده دهيگنجان يگريد آن ضمن در آنچه
  .باشد داشته بر در را او نيا نكهيا بدون دارد بر در را نيا يگريد آن يعني اوست؛ ضمن
 يعني است؛ ليقب نيا از – هست هم فلسفه غامض يليخ مسائل از كه – صورت و ماده و فصل، و جنس
 يدرصد با كدام هر و گريهمد كنار در جزء دو نكهيا نه هستند، جزء دو مييگو  يم كه را فصل و جنس
 كه. ناطق و وانيح نكهيا نه »ناطق وانيح« مييگو  يم يوقت »نانسا« مورد در بلكه ست،ين نجوريا خاص؛

 و ديآ ينم وجود به تيماه كي كه يمعن دو جمع حاصل از و ست،ين فصل و جنس گريد صورت نيا در
 يكي و شود  يم ذات دو باشد، ذات دو جمع حاصل اگر. باشد ذات دو جمع حاصل ذات كي ندارد يمعن

 در زيچ دو دارد، وجود كه يانسان خارج، در: مييبگو كه است نيا مثل شود،  يم ياعتبار امر نهايا گفتن
 كمتر اي ناطق، گرشيد مين است، وانيح ءيش نيا از يمين ناطق؛ و وانيح: اند كرده دايپ وجود هم كنار

 وانٌيح« يعني است؛ ناطق وانيح ست؛ين نجوريا. ناطق گريد درصد نود است، وانيح درصدش ده م،ين از
 ذاتش تمام به است ناطق ذاتش تمام به نكهيا نيع در و است ناطق ذات تمام به يعني است؛ »طقنا هو
  .است وانيح

 به يگريد و ابهام نحو به يكي مييگو  يم باشد؟ ذات دو حال نيع در ذات كي كه شود  يم چگونه پس
 مگر باشد داشته وجود تواند ينم خودش كه است نيالمتع مبهم يمعن كي تيوانيح يعني ن؛ييتع نحو
 5 عدد به. آخر يال 5 و 4 و 3 و 2 و 1: مييگو  يم ما م؛يبزن عدد مثال اي... اي ناهق اي ناطق ضمن در
 چگونه نجايا حال. چهار هم و است عدد هم هم، 4. پنج هم و است عدد هم يعني »پنج عدد« مييگو  يم

 بودن عدد است، بودن پنج تمامش اي ن؟بود پنج گرشيد ٔمهين و است عدد اش مهين كي 5 نيا ايآ است؟
   يمبهم يمعن كي بودن عدد باز. هست هم بودن پنج ضمن در كه است يمبهم يمعنا كي
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  .هست هم بودن چهار ضمن در كه است
 چند مييگو  يم بعد و است، يمبهم و نينامع مفهوم كي رنگ مييگو  يم. است اعراض خود گريد مثال
 است زيچ دو از مركب بنفش، مثالً نهايا از كي هر ايآ. رهيغ و بنفش مز،قر د،يسف مثل ميدار رنگ نوع
 است بنفش وجودش تمام با كه آن نكهيا اي ؟يبنفش قسمتش كي و است رنگ قسمتش كي خارج؟ در
 به و كند  يم صدق آن بر نيمع تيماه نيا وجودش، تمام به نيا يعني هست؟ هم رنگ وجودش تمام به

  .كند  يم صدق آن بر مبهم تيماه آن وجود، تمام
 مبهم قتيحق همان ماده يعني است؛ جنس به فصل نسبت همان گريكدي به صورت و ماده نسبت حاال،
 ضيف نديگو  يم نكهيا. دارد وجود نيمع ظلّ در و ضمن در مبهم شهيهم. نيمع قتيحق صورت و است

 هم جنس آورد،  يم وجود به را فصل فاعل يعني رسد،  يم جنس به فصل از و رسد،  يم ماده به صورت از
 به را ءيش كي صورت و فصل انسان دهد،  يم انجام انسان كه يفعل در يحت. ديآ  يم وجود به تبع به

 را نيمتع همان ست،ين ييجدا زيچ ماده چون است؛ آمده وجود به ضمن در هم اش ماده آورد،  يم وجود
 تمام ،يمعن كي به جسم لذا. است جداگانه اعتبار كي واقع در. جنس شود  يم ديكن اعتبار كه مبهم
 بعد كه ستين صورت مقابل در يمستقل جزء كي جسم يبرا يوليه. است صورتش همان قتشيحق
 صورت را جسم قتيحق و است؛ صورت ظلّ در مبهم همان آن. دارند تقدم كل بر كل اجزاء مييبگو
 خود كه گونه همان اعتبار نيا به پس دهد  يم ليتشك صورتش را جسم قتيحق چون و دهد  يم ليتشك

 است يجزئ همان نيا چون خودش، جزء نيا بر دارد تقدم هم جسم خود يوليه بر دارد تقدم صورت
  .دارد تقدم آن بر مييگو  يم كه است نيا شود؛  يم يانتزاع و ياعتبار جزء يمعن كي به كه

 كرده انيب كتبش در را اصطالح دو نيا خيش خود كه هست اصطالح دو ماده باب در نكهيا گريد مطلب
 حامل يمعنا به »ماده« مييگو  يم گاه و ء،يش استعداد حامل يمعنا به »ماده« مييگو  يم يگاه. است
 تيفعل همراه كه آن يعني – است غلط آنجا در هم »حامل« و – است متحد كه آن يعني ء،يش تيفعل
 يول د؛يآ وجود به خواهد  يم ندهيآ در كه گندم ٔبوته يبرا است ماده اعتبار كي به گندم ٔدانه. است ءيش

 يعني اوست؛ محلّ نيا اوست، استعداد حامل فعالً يعني گندم، ٔبوته يبرا است ماده نيا مييگو  يم يوقت
 گندم نيا االن مييگو  يم يگاه. كند دايپ وجود خواهد  يم ندهيآ در كه يتيفعل با ميكن  يم سهيمقا را نيا
   يعني ؛يا ماده و يصورت به شود  يم ليتحل گندم ٔدانه نيهم م،يكن ليتحل اگر را
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 صورت با را ماده نيا كه است وقت كي يعني. است متحد نيا در گندم ٔماده اي گندم صورت االن
 رديبپذ خواهد  يم كه يا ندهيآ صورت با را ماده نيا كه است وقت كي و ميكن  يم سهيمقا بالفعلش

 كه يا ماده بر است گندم ٔدانه بالفعل صورت كه گندم صورت نيا مييگو  يم وقت كي [م؛يكن  يم سهيمقا
 كي عنوان به گندم ٔبوته نيا كه مييگو  يم وقت كي و] ندارد اي دارد تقدم است صورت نيهم حامل
. است درست دو هر ندارد؟ اي دارد تقدم ايآ است بوده استعدادش حامل گذشته در كه يا ماده بر جسم

 ماده دوم نوع در فقط ،يوليه بر است صورت مال و جسم مال تقدم دو هر در هست؛ تقدم دو هر در
 در لذا و ماده؛ به نسبت است جسم يبرا حال هر به يذات تقدم و يرتب تقدم يول دارد، يزمان تقدم

 تقدم و يشرف قدمت ،يزمان تقدم ،يعلّ تقدم از كنند  يم ذكر كه را تقدمها انواع بعد بالعكس؟ اي صورت
 از تازه. ماده از دارد تأخر يزمان نظر از فقط و ماده بر دارد تقدم تقدم، انواع به صورت: نديگو  يم ،يطبع
 بر دو هر دارد، تقدم ماده بر صورت هم و دارد تقدم صورت بر ماده هم كه است نطوريا هم يزمان نظر

 باز و دارد يزمان تقدم يا ماده بر يصورت و دارد ينزما تقدم يصورت بر يا ماده كه يمعن نيا به گر؛يكدي
  .63بيترت نيهم به و گريد يا ماده بر صورت آن و گريد يصورت بر ماده آن

                                                 
  د؟ي بدهيب ماهوي در مورد تركيحيممكن است توض: سؤال.  63

ن يچوقت به ايب هي تركٔم نحوهي گفتيب از اجناس و فصول است، ولي همان تركيب ماهويترك. ن بود كه عرض كردمي هميب ماهويترك: استاد
ك ي ذات مركب و ك جزء اعم ازيشه از يد همي بايب ماهويند تركيگو  ين است كه ميا. گر باشنديكدي در كنار يست كه دو جزء عرضيشكل ن

 كه هر دو اعم از خود مركب ي از دو جزئيعنين امكان ندارد؛ ير از ايل شود و غياعمل تشك  با آن ذات مركب و اخص از آن جزءيجزء مساو
خص از  از آنها الاقل ايكي كه يشود، از دو جزئ ي كه هر دو اخص از مركب باشند نميل بشود، از دو جزئي تشكيتيباشند امكان ندارد ماه

ك نوع يشود، فقط  ينم) را داشته باشند» يتساو«از نسب اربعه حالت ( با مركب باشند ي كه هر دو مساويشود، از دو جزئ يمركب باشد نم
ن دو جزء به ين از آن جهت است كه اي با آن، و ايگر مساويك جزء اعم از خود مركب باشد و جزء دي كه ي از دو جزئيعنيممكن است 

 يگري اخص باشد و ديكينكه ين جز به اي باشد و ايگري مضمن در ديكي باشند كه يد به صورتين دو جزء بايستند، اي مستقل نصورت دو امر
  ].ستير نيامكان پذ [–ء اضافه را ي اخص در بر داشته باشد اعم را و شيعني –تر از اعم باشد   كه اخص كاملياعم به طور

د، ييگو  يت هم كه شما مين باب ماهين است كه اي مهمتر أده است و آن مسئلهي رسيدر واقع مهمتر ٔك مسئلهين جاست كه فلسفه به يو هم
ك يهمان تشك) ديء زاياو باشد مع ش(گر را كامًال در بر داشته باشد يز ديز، چيك چين مطلب كه ي اصالً ايعنيد برود در باب وجود؛ يآخرش با

ن خواص ياند، ا ان كردهي فصول بينها براي كه ايلذا مالصدرا گفته است كه تمام خواص. ستين يگريز ديك هم جز در وجود در چياست و تشك
  .ن احكام آخرش در باب وجود آمده استينكه ايء است، از باب اي وجود شٔء نحوهي شيقيمربوط به وجود است و بس، و فصل حق

 در عالم يب ماهويشان است كه اگر ترك ن مطلب مورد قبول همهي به هر حال ايم، ولييم بگوين حرف را هم صددرصد نخواهيرم ايحاال گ
ن آن را يز جداگانه، ايك چين ي است و ايزيك چينكه او يء زائد، نه اي را در بر دارد مع شيگري آن ديكي هست كه يان دو جزئيباشد، م

آنوقت . اورنديك ذات را به وجود بيتوانند  يدو مستقل نمن هم از او مستقل است و ين مستقل است و اين را ندارد، پس او از ايندارد، آن هم ا
قة ي أن حقيف« :مييگو  ي آخر مٔقت نوع مركب است از جنس و فصل، در درجهيم حقييگو  ي مي ابتدائٔشود كه اگر ما در مرحله  ين مي ايي نهأجهينت

رش تمام فصول و اجناس گذشته را به طور اجمال در يل اخقتش همان فصل آخرش است، چون آن فصي اصالً تمام حقيعني» ريالنوع فصله االخ
  . استيگريشه مضمن در دي هميكيقتاً ي حقيشوند، ول  يگر اعتباراً جدا ميكدي هستند، از ييهاينها جزئيا. خود دارد

پنج «گر؛ نه، اصالً يز ديچ» تا بودنپنج «ز است و يك چي» عدد«م يي بگويعنيم يري را در كنار عدد بگ5م يتوان ي كه عرض كردم، نميدر همان مثال
ن رنگ خاص است و يقت ايتمام حق» بنفش بودن«ا ي. شود  يانتزاع م» عدد بودن«قهراً » پنج تا بودن«ء است و از ين شيقت ايتمام حق» تا بودن
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  ...الوجود ليلن محل يه بل الوجود يعطي بسبب ستيل للجسم سبباً كانت ان و يه و يولياله ثم... 
 در نيا م،ييگو  يم »سبب« و مييگو  يم »زءج« را يوليه اگر د،ينكن اشتباه يوليه مورد در: ديگو يم

  .ندارد يشتريب ارزش اوست، صورت همان هم ءيش قتيحق كه صورت، يبرا بودن محل ارزش جز واقع
  .منها أكمل يه يالت هيف الصورة وجود ادةيز و وجودها للجسم و
  .است يوليه از تر كامل كه صورت وجود يوليه وجود بر زائد و يوليه وجود است جسم يبرا از

  ).وجود بيترت حسب به يعني (رسد  يم عرض به نوبت جوهر از بعد خوب،
  .الوجود يف تتفاوت موجودات جملة الطبقات هذه من طبقة كل يف و العرض، ثم
 يول دارند، تقدم مفارق ريغ بر مفارق عقول ميگفت مثالً م،يگفت يكل طور به فقط را طبقات ما: ديگو يم
 يبرا بودند، عشره عقول به قائل كه نيمشائ خود مثالً. هست ييتأخرها و تقدم هم مفارقات خود انيم

  .بودند قائل بيترت هيبق و دوم و اول عقل
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 عشره به را عقول عدد و هستند عشره عقول منكر كه يطوس ٔخواجه مثل نيمشائ از يبعض و ونياشراق
 عقول يسر كي به اصطالح به و رندندا قبول را افالك با عشره عقول ٔرابطه آن و كنند ينم محدود
 محدود را آنها شود ينم چيه كه يمراتب منتها قائلند، عقول انيم را يمراتب هم باز هستند، قائل متكافئه

 عدد نكهيا اما هست، ترتب آنها انيم كه دارند وجود يعقول كه بفهمد تواند  يم قدر نيهم بشر و كرد
  .است خارج بشر ٔعهده از گريد نيا باشد، دعد ونهايليم اي تا ده دوتا، ،يكي آنها

 گريد يبعض از اشرف و اتم را اجسام از يبعض فالسفه نيا خود كه است نطوريا اجسا انيم در اي
 با بيترك قابل عنصر آن و است شده ليتشك خاص عنصر كي از كه يفلك جسم معتقدند نهايا. دانند  يم
 نيا هم اجسام نيب پس. عتيطب عناصر از است اشرف وا رد،يپذ ينم فساد و كون و ستين يعنصر چيه

  .هست تأخر و تقدم
 فيضع اضافات كه معتقدند نهايا هستند، هياضاف اعراض كه را اعراض از يبعض هم اعراض انيم در اي

  .دارد تقدم اضافه بر اضافه ريغ قهراً پس الوجودند؛
 البته (حركت مثل و زمان مثل قاره ريغ اعراض. قاره ريغ يبعض و هستند قاره يبعض اعراض، انيم در باز
 است؛ متشابك گريكدي با عدمشان و وجود كه هستند ياعراض) ميبدان عرض يبعض قول به را حركت اگر
 كه است يجيتدر يفنا و حدوث كي. انست حدوثشان نيع شانيفنا و آنها يفنا نيع حدوثشان يعني
 تر فيضع دارد فرض شيبرا بقا و ثبات كه يئيش از وجود، نظر از نيا قهراً. ندارد فرض آن در بقا چيه

  :ديفرما  يم لذا. هست ييتفاضلها و تفاوتها هم اعراض انيم پس. است
  ».الوجود يف تتفاوت موجودات جملة الطبقات هذه من طبقة كل يف و«
□  
  .هيعل ةاديز هذاالموضوع حتمليال بنوع اتيالمنطق يف حالها شرحنا فقد المقوالت، أنواع أما و
 ليتفص به را آنها منطق در چون ميشو ينم دهگانه مقوالت انواع متعرض گريد نجايا در ديگو يم

  :كند  يم اشاره مقوالت يبرخ به مختصر طور به و م؛يا گفته
  .المتصل يال نقسمي منها الكم و
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ايآ. منفصل و متصل: است قسم دو بر كم ٔمسأله: ديگو  يم ندارد؟ اي دارد وجود عالم در متصل كم كم 
 اجزاء از اند شده بيترك عالم اجسام كه شد قائل يكس اگر. يتجزّيال جزء ٔمسأله به دارد يبستگ متصل

 عالم از – ابعاد صورت به يعني – متصل كم صورت به ما كه آنچه قهراً ،)حد   يب يعني (يتجزيال
 است يذرات سلسله كي از يا مجموعه ء يش نيا ه،ينظر آن بر بنا رايز ماست، ذهن ٔساخته فقط م،ينيب  يم

. هستند ذرات به قائم جوهر حال نيع در و اند نقطه همه يعني هستند، يجوهر نقاط ذرات آن كه
 نيا شده ت،يكم   يب امور مجموع اسم. ندارند تيكم ندارند، عمق و عرض و طول يعني »هستند نقطه«

 متصل تيكم نيا ن،يبنابرا پس. دارند وجود اجزاء و تاس ياعتبار امر كي كه هم مجموع وجود و جسم؛
 ندارد، وجود واقع عالم در كه يتيكم يعني ماست؛ ذهن عالم به مربوط قهراً مينيب  يم االن كه يممتد و

  .شود  يم منعكس صورت نيا به ما ذهن در
 قابل كه يئيش وجود يعني جسم، وجود – هست هم باطل كه – ميدانست باطل را هينظر آن اگر اما و

 شود،  يم ثابت اتيكم وجود قهراً شد، ثابت كه جسم وجود. شود  يم ثابت خارج در است، گانه سه ابعاد
 ميگفت و است گانه سه ابعاد قابل كه است يجوهر آن جسم ميگفت چون است، تيكم از ريغ جسم رايز

 بعد امتناع ٔادله حكم به چون خاص نيتع نيا و بكند دايپ ينيتع كي ديبا يجسمان جوهر كه
 سطح ،يتناه از شد، يمتناه جسم نكهيهم و است؛ يمتناه پس باشد يمتناه ريغ تواند ينم يرمتناهيغ
 از و ديآ  يم وجود به خط بشود، محدود كه سطح. است كم انحاء از يكي نخودش سطح و ديآ  يم وجود به

  .دارد وجود متصل كم دارد، ودوج جسم نكهيا ليدل به پس. ديآ  يم وجود به نقطه خط، يانتها
 وجود در يعني است؛ الحد يخف يول الوجود نيب منفصل كم اند؟ چگونه هستند منفصل كم كه اعداد اما

 صدق واقعاً نيا هستند، اتاق نيا در انسان ده اي كتاب پنج مييبگو اگر مثالً ست؛ين يبحث اعداد داشتن
 كند؛  يم صدق هشت و كد ينم صدق ما بر بودن تا ده گريد روندب رونيب اتاق از نفر دو اگر حال كند؛  يم

 اعتبار ميبتوان مثالً كه است ذهن اعتبار نه است، يتيواقع كي) انسانها (معدودها نيا بودن تا ده پس
 ٔقصه وگرنه دارد يبستگ اءياش نيا عتيطب با كه است يتيواقع كي نيا باشد؛ تا هشت تا، ده كه ميكن
... و نخور نان نخور، وهيم – مثالً – كه بود گفته او به دكتر و دكتر، بود رفته كه شود  يم ضيمر آدم آن
   دكتر دكتر؛ نزد بود رفته دوباره و بود خورده را نهايا ٔهمه بود رفته هم او
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 را آن شما حاال يول خوردم نان چارك كي خوب اما كردم زيپره بله: گفت ؟يكرد زيپره ايآ بود دهيپرس
 خودش با (ديكن حساب لويك مين را آن شما حاال يول خوردم انگور هم من مين د،يكن حساب ريس پنج
 خوب، اريبس: گفت هم دكتر ؛)شود  يم حل زيچ همه كند حساب آنطور دكتر اگر كه كرد  يم فكر

 و ودالگ آن يتو انداختند را شما كه هم بعد... و كشند  يم قبله به رو را تانيپاها بيعنقر هم يجنابعال
  .ديكن حساب خروار كي شما ختندير تانيرو خاك خروار سه
 با و است خورده انگور من مين واقعاً خورده، انگور من مين كه يآدم. ستين ما كردن حساب با نيا نه،

كرد ريس پنج اي ريس ده را آن شود ينم گريد اعتبار.  
 پنهان العاده فوق »عدد« فيتعر يگونگچ. است الحد يخف يول الوجود نيب كه است يامر آن،: ديگو يم

 در خيش م؟يبدان جوهر را آن ميتوان  يم چگونه ايآ و چگونه؟ م؟يبدان عرض را آن ميتوان  يم واقعاً ايآ. است
 از عدد: ديگو  يم. باشد زده را حرف نيا گريد يجا در ام دهيند حاال تا من كه است زده يحرف كي نجايا

. ندارد معدود از جدا تيماه كي عدد :ديبگو خواهد  يم واقع در پس. است عرض معدود تابع تيماه نظر
 يتيماه دو تواند ينم ءيش كي چون ست؛ين خاص تيماه كي عدد كه شود  يم نيا حرف نيا يمعن

 اعتبار با است معدود همان عدد: مييبگو ديبا پس. عرض جا كي در و باشد جوهر جا كي در باشد،
 شود  يم است جوهر معدودش چون و شود  يم دايپ عدد معدودات، نسبت از – مثالً – مييبگو اي خاص؛
  .64عرض شود  يم است عرض معدودش چون اي و جوهر،
من مركّباً سيل و متصل الجسم أن نايب ثيح اتيعيالطب يف اثبتناه قد و المتصل، يال نقسمي منها والكم 
 هيتناه صح و) طرف كي از (.الجسم وجود صح اذا و ،)بوده يتجزيال جزء ٔهينظر همان كه (متماسة اجزاء

  .السطح وجود صح) ابعاد بودن يرمتناهيغ امتناع نيبراه باب از(

                                                 
  .ند كه نه جوهر است و نه عرضيگو  ين را مي در مورد وجود هم هم–.  64

  .ديخواهد بگو ينجا آن حرف را نميا. ن است كه فوق جوهر و عرض استينه، آن از باب ا: استاد
  در مورد نفس چطور؟: سؤال
  .نجاستير از حرف اي جوهر و عرض است، و غگر وجود محض است و فوقيآن د: استاد
  ، عرض؟ي، جوهر است و وجود عرضيد وجود جوهريگو  يست كه مين مطلب همان نيا: سؤال
 .ن استير از اينه، آن مطلب غ :استاد
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  .دارد وجود سطح قهراً باشد، داشته وجود كه هم يتناه باشد، داشته وجود كه جسم ن،يبنابرا
 و ؛)بود متصل كم نيا (نقطة الخط قطع و خط،) سطح يمنتها و سطح شدن دهيبر يعني (السطح قطع و
  .الهندسة تبتدئ المتصل الكم زّيح من و. الحد يخف الوجود ظاهر هو و المنفصل يال
  .است متصل كم به مربوط هندسه علم يعني شود؛  يم شروع هندسه متصل كم ٔهيناح از يعني
  .ليالح و واالثقال المساحة و ميالتنج دونها تشعبي و
 بحث كه است كيزيف از يقسمت كه اثقال علم و يمساح علم و ئتيه علم او فروع از شود  يم منشعب و
 با كه يكار همان يعني است، كيمكان علم همان كه هم »ليح« و كند،  يم اجسام ينيسنگ و وزن از

. گفتند  يم »ليح علم« را آن بود ريتدب ينوع چون و كنند  يم جابجا را نيسنگ اجسام يكيمكان ريتداب
  .كند  يم ذكر كنند  يم كار ياضير حساب با يعني شود  يم مربوط اتياضير با چون را نهايا ٔهمه

  .جاتيالز علم و يقيالموس دونه تشعبي ثم الحساب، بتدئي المنفصل زيح من و
 به مربوط جيز علم خود كه جاتيز علم نيهمچن و. دارد كار و سر اعداد با نديگو  يم را يقيموس چون

  .است ئتيه
 يف يه ثيح من اتيالكم هذه يف ال و الجواهر من ءٍيش ذوات يف ةياضيالر العلوم ذهله نظر ال و

  .الجواهر
 كار جوهرند در كه نظر آن از هم اتيكم نيا به يحت و ندارند كار جوهر به ياضير علوم نيا يعني

 و خودش موارد از كند  يم منتزع و مجدر را اتيكم ياضير علوم در ذهن امروز، اصطالح به و ندارند؛
 م،يندار جسم و ماده از مجرد و منتزع تيكم ن،يع عالم در ما گر،يد ريتعب به و كند؛  يم حكم آن يرو
 در باشد ادتاني اگر و. كند تصور را جسم نكهيا بدون بكند فرض را تهايكم نيا دارد قدرت ذهن يول

 بحث آنها از اتيعيطب و اتياضير ات،ياله در كه يموضوعات يكل طور به: نديگو  يم علوم ماتيتقس
   وجود در هم شود،  يم بحث اتيعيطب در كه آنچه كه است نيا در آنها تفاوت شود،  يم
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 قابل نه و دارد وجود خارج در نه ماده بدون يعني است، ماده به ازمندين ينيع وجود در هم و يذهن
 وجود در يول است ماده هب ازمندين ينيع وجود در است، بحث مورد اتياضير در آنچه و است؛ تصور
 بحث مورد اتياله در آنچه و كند؛ تجربه ماده از را آنها تواند  يم ذهن يعني ستين ماده به ازمندين يذهن
 نيا امكان يعني وحدت؛ مثل ،يذهن وجود در نه و است ماده به ازمندين ينيع وجود در نه شود،  يم واقع

 هم تصورش در و باشد؛ داشته يماد وجود دارد امكان هنكيا كما باشد، داشته يماد ريغ وجود كه هست
  .است ماده از ازين   يب ياول قيطر به قهراً

  .الموجودات من المفارقة ريالغ والصورة الجسم زيح من بتدئيف يعيالطب العلم أما و
 »جسم قتيحق« ٔدرباره كه است نيا اتيعيطب اولِ. شود  يم شروع جسم ٔهيناح از يعيطب علوم اما و

 و نفس و هينوع صورت و هيجسم صورت يعني »موجودات از مفارقه ريغ صورت« ٔدرباره و كنند  يم بحث
  .كنند  يم بحث نهايا امثال

  .االفعال و الفعل و والوضع نياأل و الكم و فيالك باب من يه و أحوالها عن بحثي و
  .انفعال و فعل و وضع و نيأ و كم و فيك: از عبارتند آن احوال و
  .فيالك مقولة من يه يالت الملكة و الحال أحوال من نوع من بتدئي االخالق علم و

 باشد كرده رسوخ نفس در اگر انسان ينفسان اتيفيك. شود  يم شروع ملكه و حال باب از اخالق علم
 در كه است نيا. نديگو  يم »حال« آن به باشد يشدن ليزا و زودگذر اگر و است، »ملكه« نديگو  يم

 ليتبد بخواهد حال اگر نكهيا و ملكه، كدام و است حال صفت كدام نكهيا و انسان، صفات مورد در اخالق
 يمعن كي به هم نيا پس. كنند  يم بحث كدامند، بد و خوب ٔملكه نكهيا و كرد، ديبا چه بشود ملكه به
  .كند  يم بحث اتيفيك باب در
  :است تأخر و تقدم ٔمسأله كه اولش حرف به رسد  يم باز
 فهو قار توسطي وجوده و القار ريغ من كان ما و قار، ريمنهاغ كان ما قبل فهو قاراً االعراض من كان ما و

  .يالمت و الزمان فهو القار ريالغ بتوسط منه بوجد يالذ و القار؛ ريالغ توسطي منه وجدي يالذ قبل
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 بر دارد تقدم است، آمده وجود به قار كي از كه يرقاريغ عرض باز و دارند؛ تقدم قاره ريغ بر قاره اعراض
 وجود به حركت از زمان ديبگو يكس ديكن فرض مثالً. است آمده وجود به قار ريغ كي از كه يقار ريغ
 هر حركت و زمان كه) ديآ  يم وجود به زمان از حركت يعني اند، گفته ندرتاً هم را نيا عكس كه (ديآ  يم

 در ءيش كي يعني بودن؛ يزمان يعني يمت چون است، نجوريا زمان اعتبار به هم »يمت« و. قارند ريغ دو
  .65باشد زمان

                                                 
رقار يت قار و غن صفيرقار باشد، چون ايا غيتواند متصف به قار  يك عرض باشد به چه معناست؟ عرض كه نمينكه قار، صفت يا: سؤال.  65

  .است)  محل عرضيعني(مربوط به جسم 
  .ءين شي ايك عرض قار است براي يديد سفييگو  يمثالً شما م. ن صفت مربوط به خود عرض استينه، ا :استاد
  قار بودن مربوط به جوهر است؟: سؤال
تواند   ي ثابت داشته باشد، و ميعنيتواند عرض قار   يم: تواند داشته باشد  ين جوهر قار دو جور صفت مي ايبله، جوهرش قار است، ول: استاد

ست و ثابت است، ي نيرييكند در مكان، خود جسم در ذاتش كه تغ  ي حركت مياگر جسم. ر داشته باشدي عرض متغيعنير قارالذات يعرض غ
و اساساً حرف . كند  ير ميي وضعش تغيعنيند، ك  ي ميا جسم كه حركت وضعي. كند  ير مييآن تغ» نيأ «يعني» كند  يدر مكان حركت م«نكه ي ايول

 .رقارهيقاره و غ : اعراض بر دو قسمندي جوهر قارالذات است، وليعنيست، يگفتند حركت در جوهر ن  يه بود كه مين پايقدما بر هم
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  .هستند عرض پس باشند موضوع در كه است نيا نهايا شأن چون ديگو  يم كه نه؟
  .دونه وجودها امتناع مع الموضوع بفارقها و

  .هستند عرض پس ندارند، وجود موضوع بدون نهايا يول كند  يم دايپ وجود نهايا بدون موضوع
  .أعراض الكم مقولة من يالت ريالمقاد أن نايب قد و فيالك و الكم يمقولت يف الشك قعي انما و
 و است كرده بحث را نيا كتاب لياوا در كه است، فيك و كم مقوالت در باشد، يشك اگر ديگو يم
  .هستند اعراض همه هستند، كم ٔمقوله از كه يريمقاد ميكرد انيب ديگو  يم
  .محالة ال سطح هو المكان و عارضة، ئةيه أنه نيب قد الزمان و
  .است شده ثابت قبالً هم مكان و زمان بودن عرض ديگو يم
 المحالة منه المؤلّف فالعدد جوهراً نفسه يف الواحد كان فان للواحد، الحكم يف تابع فانه العدد أما و

  .اعراض أشبهها ما و ةينفالتش عرضاً الواحد كان ان و جوهر، فهو جواهر مجموع
  .ميكرد ذكر كه خيش حرف آن نجاستيا
  .است خودش معدود تابع نباشد اي باشد عرض عدد نكهيا ديگو يم

  .المعقوالت سائر حكم حكمها و النفس، يف يالت القارة للصورة قالي والعدد
 ديگو يم  .دارد يا حدهيعل حكم يذهن صورت ٔجنبه از عدد
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  »شفا« اتياله: يدرسها
  اول ٔمقاله از اول فصل دو قاتيتعل و ترجمه
  چهارم ٔمقاله
  پنجم ٔمقاله
  ششم ٔمقاله
  هفتم ٔمقاله
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  االول الفصل
  موضوع طلب ابتداء يف

  العلوم يف تهيإنّ نيلتتب ٰياألول الفلسفة
  ميالرح الرحمن اهللا بسم

  .او بزرگوار خاندان ٔهمه و محمد امبريپ بر خدا درود. را جهانها پروردگار خدا سپاس،
 است »ياول ٔفلسفه« موضوع يجستجو آغاز در اول فصل. است فصل هشت »اتياله« بخش از اول ٔمقاله

  .گردد روشن علوم انيم در) آن بودن نيكدام تا اي اش مرتبه تا اي(م علم نيا تيواقع تا
 و منطق ئلمسا از بود يضرور و الزم آنچه كه ساخت موفق را ما بخش، قيتوف مهربان يخدا چون و

) ياله حكمت (يحكم مسائل فيتعر و ميتعل به كه است نيچن سزاوار م،يكن انيب ياضير و يعيطب
  :ميكن  يم آغاز خداوند ياري به پس. ميينما شروع
: قسم دو به گردند  يم منقسم – است شده اشاره بدان گريد يجاها در همچنانكه – يفلسف علوم همانا
  .رفت ياشارت آندو انيم فرق به) طقمن اول در (و ؛66يعمل و ينظر

                                                 
 و يحكمت نظر: كنند به دو قسم  ي منقسم ميم اولين معروف است كه حكمت را در تقسيان مشائيكند به آنچه در م  ينجا اشاره ميخ در ايش.  66

 .ن جا بدان اشاره خواهد شديكنند به سه قسم كه بعداً در هم  ي را منقسم مي و حكمت عمليك از حكمت نظري، آنگاه هر يحكمت عمل
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 رياخ قرون در. شود  يم و شده گفته يسخنان ست،يچ ميتقس نيبهتر نكهيا و علوم ماتيتقس باب در
 و ميتقس خاص شكل به را علوم كدام هر گرانيد و كنت اگوست و كنيب سيقرانس مانند فالسفه يبرخ

. ستين ما بحث مورد فعالً ست،يچ هايبند دسته آن نيتر يمنطق و نيبهتر نكهيا. اند كرده يبند دسته
 و است امدهين ديپد شد افتهي عام تيمقبول كه يبند دسته و ميتقس كي هنوز كه است نيا مسلم قدر
 كمتر هم قدما خود انيم در يحت و است نشده روشن نيمتأخر يبرا قدما ميتقس يمبنا ما ٔدهيعق به

 در ما. است مانده نحليال نهيزم نيا در اشكاالت يا پاره لهذا و است دهيرس مطلب نيا عمق به يفرد
  .ميكن  يم ذكر ميا كرده انتخاب خود كه يحلّ راه با را اشكاالت نيا نجايا

 علوم يبند ميتقس در قدما يمبنا كه است نيا ميده قرار بحث مورد ما است الزم اول كه يمطلب
  اند؟ داده رقرا يبند دسته و ميتقس مالك را زيچ چه آنها ست؟يچ

 ماتيتقس در – است گفته سخن باره نيا در تر مشروح همه از كه – نايس ابن آنها ٔهمه رأس در و قدما
 ،ياله ٔشاخه سه به ينظر حكمت ميتقس در مطلب نيا. اند داده قرار مالك را علوم »موضوعات« علوم

 مدن استيس منزل، ريبتد اخالق، ٔشاخه سه به يعمل حكمت ميتقس در نيهمچن و ،يعيطب ،ياضير
 آن كه كنند  يم حيتصر علوم مناسبات و زيتما به مربوط فصل در منطق در قدما اساساً. داستيپ كامالً

 آن كه كنند  يم حيتصر علم صورت به را آنها و كند  يم جاديا وحدت علم كي مسائل انيم كه يزيچ
 از را آنها و آورد يدرم واحد علم صورت به ار آنها و كند  يم جاديا وحدت علم كي مسائل انيم كه يزيچ

 شدن شاخه شاخه و انقسامات نيبنابرا و است علم موضوع كند  يم زيمتما و جدا گريد علم مسائل
  .دينما  يم منقسم مخصوص يبخشها و ها شاخه به را علوم كه است موضوعات

 كي يدارا كه روند  يم شمار به دواح نوع افراد حكم در علم آن مسائل كه است نيا واحد علم از مقصود
  .است يفرد مشخصات در تفاوت و اند تيماه
 و خود اقسام به ينظر حكمت ميتقس در كه ستين شك: نكهيا آن و ماند  يم يباق سؤال كي يول

 در ايآ. است موضوعات گرفته قرار مبنا كه يزيچ آن خودش اقسام به يعمل حكمت ميتقس نيهمچن
 نظر در موضوع زين كنند  يم ميتقس يعمل و ينظر قسم دو به اول از را آنها كه يفلسف علوم ياول ميتقس

 يزهايچ ينظر علم موضوع و است انسان يارياخت افعال يعمل علم موضوع نه؟ اي است شده گرفته
 مييبگو اگر. است انسان يارياخت افعال از ريغ گريد زيچ همه ينظر علوم موضوع واقع در و است گريد

 و ازيامت چه كه شود  يم وارد اشكال نيا آنهاست موضوعات اختالف همانا يعقل علوم ميتقس نيولا يمبنا
 از را آن حساب كه است يماد و مجرد از اعم گريد موضوعات ٔهمه و انسان يارياخت اعمال انيم يتفاوت
 كه است »فعلي ان« ٔهمقول در داخل انسان يارياخت افعال و اعمال كند؟  يم مجزا و جدا آنها ٔهمه از اول

  .ندارد مقوالت ريسا با يخاص تفاوت و است مقوالت از يكي
 موضوع ست؛ين موضوعات اختالف ،يعمل و ينظر به علوم ياول ميتقس يمبنا كه است نيا قتيحق

 از. بشود شكل نيا به ميتقس كي يمبنا كه ندارد اختالف آنقدر ينظر حكمت موضوع با يعمل حكمت
 هر كه است نيا ديآ يبرم خيش خصوصاً حكما كلمات از آنچه. ديآ يبرنم يزيتما نينچ هم حكما كلمات
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  :كه كند  يم نقل قانون اتيكل بر يرازيش نيالد قطب شرح از صدرا. آنهاست موضوعات همانا
 ينظر علم نديگو  يم يگاه: دارد متفاوت اصطالح سه علوم ماتيتقس در »يعمل« و »ينظر« ٔكلمه«
 اي عمل به كه يعمل يعني يعمل و ندارد، ارتباط عمل تيفيك اي عمل به وجه چيه به كه يعلم يعني
 طب يعني (يعمل طب و يعمل حكمت و منطق اصطالح، نيا حسب به. است مربوط عمل تيفيك

 علوم« نديگو  يم يگاه و. هستند يعمل علوم جزءِ نهايا امثال و اطتيخ و كتابت علم و) اتيكل يمنها
   و ماست يارياخت اعمال از ريغ ييزهايچ علوم آن موضوع كه است يعلوم مقصود و »ينظر
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 و »ينظر علوم« از مقصود و است، يارياخت اعمال علوم آن بحث موضوع كه يعلوم يعني »يعمل علوم«
 طب و منطق اصطالح، نيبنابرا. است نيهم يعمل و ينظر قسم دو به حكمت ميتقس در »يعمل علوم«
 قرار ينظر علوم ٔرهيدا در و خارج يعمل علوم ٔرهيدا از همه رهيغ و كتابت علم ليقب از يفن علوم و
 در انسان بدن و منطق در هيثان معقوالت مانند است موضوع علوم نيا در كه يزيچ آن رايز رند،يگ  يم

 يعني »ينظر علوم« از مقصود كه است نيا سوم اصطالح. ستندين انسان يارياخت عمل چكداميه طب،
 كه يعلوم يعني »يعمل علوم« و ستين عمل تكرار و نيتمر به ازمندين آنها يريفراگ كه يعلوم

 ٔهمه اصطالح، نيبنابرا. ستين سريم تعلم با تنها و است عمل تكرار و نيتمر به ازمندين آنها فراگرفتن
 ينظر علوم در داخل مدن استيس و منزل ريتدب و اخالق ليقب از شود  يم دهينام »يعمل حكمت« آنچه

 جواب نيا ».شود  يم خوانده »يعمل علم« رهيغ و يدوزندگ و يسندگينو ليقب از يفنون تنها و هستند
 قبالً را سخن نيا اشكال ما و است موضوعات است ميتقس يمبنا آنچه كه است اول اشكال به بازگشت

 نيا اشكال ميده قرار آنها موضوعات ،يعمل و ينظر به را حكمت ميتقس يمبنا اگر هذايعل. ميكرد بازگو
 آنها ٔهمه با اول از نهايا حساب كه است موضوعات ريسا و موضوعات نيا انيم يتيخصوص چه كه است
 ديآ  يم الزم ميده قرار علوم طلب از منظور و فهد و تيغا را ميتقس مالك اگر و است؟ شده جدا
 قرار يعمل حكمت جزء دهند  يم قرار ينظر حكمت شعب از را آنها حكما خود كه يعلوم از ياريبس
 يعمل حكمت جزءِ علوم ٔهمه ديجد عصر در باشد، مالك علوم ليتحص از بشر غرض و هدف اگر. رنديگ
  .شود شمرده ديبا
 از. است تيغا و هدف همان است فوق ميتقس مناط و مالك كه يزيچ نآ كه است نيا قتيحق يول

 نيا جز – كرده طرح گرانيد از بهتر را مطلب نيا كه – يبوعل شخص خصوصاً بزرگ يحكما كلمات
 كه است يزيچ آن نجايا در »هدف« و »تيغا« از منظور رايز ست،ين وارد هم فوق راديا و ديآ يبرنم
 يدارا خود ذات ٔمرتبه در نفس. است گرفته تعلق آن به نفس يذات ٔاراده و است نفس يذات توجه مورد
 يا اراده و توجه از ريا اراده و توجه نيا. است توجه و اراده نيع خود ذات ٔمرتبه در نفس بلكه است، اراده
 شخص فالن هدف شود  يم گفته معموالً و است منعكس ظاهر شعور در و است نفس عوارض از كه است

  .آن اي است نيا كار فالن از
 وجهه دو و جنبه دو يدارا بساطت نيع در ط،يبس است يجوهر نفس كه معتقدند حكما از دسته نيا

 به و رديبگ ضيف خواهد  يم و است مجردات و عقول عالم يعني خود مافوق متوجه وجهه كي از :است
 و كسب حكما نيا ٔدهيعق به و است قابل و متأثر و رندهيگ جنبه نيا از. ديدرآ بالفعل عقل صورت

 از يعقالن صور ٔاستفاضه يبرا نفس يآمادگ يبرا هستند يمعدات و وسائل همه رهيغ و تجربه و استدالل
 ريتأث و كند ريتدب خواهد  يم و است يزندگ و بدن ريتدب متوجه گريد ٔوجهه از و. نفس مافوق جهان

   كمال نوع دو نفس يبرا رو نيا از .67است مدبر و مؤثر و فاعل جنبه نيا از و دينما

                                                 
 ].ميچاپ قد [348 ٔ و صفحه292 ٔات شفا صفحهيعيطب.  67

 ٢٣٠



كتابخانة سايت نسيم مطهر  
www.nasimemotahar.com
.لطفاً نواقص احتمالي و خطاهاي تايپي را اطالع دهيد

 جهان مشابه يعلم گردد يجهان و درآيد بالفعل صورت به يهستٔ درباره تعقّالتش نكهيا يكي: دارد وجود
 صورت به كه است نيا گرشيد كمال و بشود، ينيع جهان از يعلم يا نسخه گريد عبارت به و ،ينيع

 شؤون و بدن ينظر عقل يهاييراهنما تحت و ديدرآ ينبد التيتما و خواهشها و بدن بر يا قاهره قدرت
 نقل خيش از قبالً چنانكه و. كند يرهبر اوست ريتدب تحت كه را ياجتماع و يفرد يزندگ يعني يبدن
 به نفس ليتكم يگاه امر يمنتها است، نفس ليتكم هدف علوم ٔهمه در حكما نيا ٔدهيعق به ميكرد

  .كند عمل كه بداند نكهيا هب نفس ليتكم يگاه و بداند فقط نكهيا
 يعني است يقيحق ارزش شان ارزش كه است يعلوم باالست به نفس يذات توجه محصول كه ينظر علوم
 جهان از يعلم يا   نسخه صورت به را انسان كه هستند همانها و كند  يم كشف انسان بر را ينيع قيحقا
 قتيحق كشف ارزش وجه چيه به و دارند يراعتبا و يقرارداد ارزش يعمل علوم اما آورند؛ يدرم ينيع

 به كند  يم قرارداد و وضع را نهايا نفس يعني است؛ »يا لهيوس« فقط و فقط علوم نيا ارزش. ندارند
 بهتر يزندگ راه در خود يخارج يمنظورها و هدفها به عمل مقام در دنيرس يبرا ييابزارها عنوان
  .ياجتماع و يفرد
 علوم جزء لهذا و باشند  يم ينيع قيحقا سلسله كي كاشف يميش و كيزيف و طب و منطق مانند يعلوم
 كمال به كه است نيا يبرا قيحقا نيا به نفس يذات توجه ،ياله يحكما نظر از. روند  يم شمار به ينظر
 به انسان نكهيا اما و. است ياستجرار و يتبع فوائد و آثار آنها يعمل فوائد و آثار و گردد نائل خود يعقالن

 مربوط يمعنو و يماد آثار و فوائد يبرا بلكه علوم آن خود يبرا نه را علوم نيا خود ظاهر شعور حسب
 اخالق مانند يعلوم يول. است خارج ما بحث محل از كه است يگريد مطلب كند  يم جستجو يزندگ به
 مقررات نيتر يعال و خوها و خلق و كارها نيتر كين و نيبهتر ٔدرباره كه مدن استيس و منزل ريتدب و

 مشخص را فيتكال تو فيوظا تنها بلكه ستين آنها در قتيحق كشف ٔجنبه چيه كنند  يم بحث ياجتماع
 از نه باشند  يم مقبوله و مشهوره امور از كه كنند  يم بحث كارها يبرخ يزشت و ييبايز از و كنند  يم

  .يبرهان و يعقالن اصول
 و خواجه امثال يحت – گرانيد و كرد استفاده توان  يم يبوعل اتكلم يمطاو از شد، گفته حدود نيا تا

 اتياله اول و منطق اول در آنچه بر عالوه يبوعل. اند نرفته شيپ هم اندازه نيا تا – نيصدرالمتأله
 طور به نجات كتاب در و اتيعيطب از مورد دو در ست، ا شده علوم ميتقس ٔمسأله متعرض ماًيمستق

 پرداخته بحث به است ميتقس نيا ٔشهير كه يعمل عقل و ينظر عقل ٔدرباره يعني شده وارد ميرمستقيغ
  .است كرده روشن يحدود تا را آن و
  :شود  يم استفاده نكته سه نيا مجموعاً يبوعل كلمات از

 نيا از) عقل (نفس تيغا و است باالتر جهان به) عقل (نفس يذات توجه محصول ينظر علوم .١
 به) عقل (نفس توجه محصول يعمل علوم و د،يدرآ بالفعل عقل رتصو به كه است نيا توجه
 كمال است يقيحق علم كه ياول تيغا يول است نفس كمال دو هر تيغا و است؛ بدن ريتدب

   نفس

 ٢٣١



كتابخانة سايت نسيم مطهر  
www.nasimemotahar.com
.لطفاً نواقص احتمالي و خطاهاي تايپي را اطالع دهيد

 بداند نكهيا به است نفس كمال است يقرارداد و ياعتبار علم كه دوم تيغا و بداند، نكهيا به است
  .كند عمل خوب كه
 يعمل يهدفها به و كند عمل چگونه كه نفس يبرا اند لهيوس و ابزار يعمل علوم در ديعقا و آراء .٢

 .ينظر ديعقا و آراء برخالف برسد خود
 باشند  يم 68»ياصطالح« خيش خود ريتعب به و باشند  يم ياعتبار و يقرارداد ،يعمل ديعقا و آراء .٣

 به باشند  يم يقرارداد و ياعتبار نچو و اتينيقي از نه** مقبوالنند و مشهورات از گريد نظر از و
 در عقول است ممكن هم و رندييتغ قابل يعني باشند؛ ينم يكل و يدائم و يضرور وجه چيه

 .كنند حكم اختالف به آنها ٔدرباره مختلف يزمانها و طهايمح
 يراعتبا را علوم از دسته نيا چرا بپرسد يكس اگر و شود ينم استفاده نيا از شيب يبوعل كلمات از
 ست؟يچ يقيحق علوم با آنها تفاوت ست؟يچ ياعتبار] علوم [تيماه ؟يقيحق را دسته آن و ديدان  يم

 علوم و ديشمار  يم ينظر علوم فيرد در يعمل آثار و فوائد آنهمه با را منطق و طب مانند يعلوم چرا
 يبوعل كلمات از روشن طور به را نهايا از كيچيه پاسخ ؟يعمل علوم جزء را ياجتماع مقررات و ياخالق

  .آورد دست به توان ينم
 دياسات از يبرخ ٔلهيوس به بار نياول يبرا يقيحق ادراكات با آنها يتفاوتها و ياعتبار ادراكات تيماه

 آن انيب نكهيا به نظر. است سابقه   يب غرب و شرق در كه است شده داده حيتوض و حيتشر ما عظام
  .ميكن  يم نظر صرف آن حيتوض از ما است ياديز بحث مستلزم

 علوم تيماه با يعمل علوم تيماه انيب آن طبق. ميكن  يم اشاره انيب آن جينتا از يبرخ به نجايا در يول
 ادراك ياعتبار علوم تيماه و »هست« كه است يامور ادراك ينظر علوم تيماه. است متفاوت ينظر
 به دارد تعلق كه است يادراكات ينظر علوم تيماه: تر كامل و بهتر عبارت به و ؛»ديبا« كه است يامور
 است، هيخبر يايقضا سلسله كي است ادراكات آن تعلق مورد كه ييايقضا و آنها، روابط و اءياش يهست
 سلسله كي ياعتبار علوم اما آنها؛ امثال و است يمتناه جسم اي است موجود جسم نكهيا ادراك مثل

 كه ييايقضا. هاست»دينبا« و ها»ديبا« ادراكات نيا تيماه. رديگ  يم تعلق ها»ديبا« به كه است يادراكات
  .يخبر نه است يانشائ ييايقضا شود  يم ليتشك ادراكات نيا مورد در

 و ينظر به را علوم ميتقس مالك ندارد يلزوم كه است نيا ميكن استفاده ميتوان  يم نجايا در كه يا نكته
 يعيالطب ماوراء مالحظات يبرخ بر يمبن انيب آن. شد انيب كه يشكل به ميده قرار هدف و تيغا ،يعمل

 ليقب از آنهاست ديترد مورد الاقل اي و ستين يامروز يحكما قبول مورد كه است روح و نفس ٔدرباره
   نكهيا به نفس يذات توجه عقول، عالم وجود نفس، تيجوهر
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 التيتما و قوا بر نفس جوهر ٔقاهره قدرت بدن، به نسبت نفس تيريمد د،يدرآ بالفعل عقل صورت به
 آن بر يمبن كه هم يميتقس طبعاً است ياديز افراد ديترد مورد امور نيا چون و... نهايا امثال و يوانيح

  .شود  يم واقع ديترد مورد است
 چند هر (ميساز ازين   يب ميده قرار مالك را هدف و تيغا نكهيا از را خود ميتوان  يم ما باال انيب با يول

 پس. يبشر ادراكات تيماه به مربوط است يامر ميتقس نيا مالك مييبگو و) ميمعتقد بدانها خود
  .ياعتبار و يقيحق به است ادراك و علم ميتقس قتيحق در ،يعمل و ينظر به حكمت ميتقس
 يجينتا يعني علوم آن ياصل مسائل مقصود هستند، ياعتبار يعمل علوم مييگو  يم نكهيا :نكهيا گريد ٔنكته

 مقدمات علوم آن ٔاستفاده مورد مقدمات از يا پاره اما شود،  يم گرفته استدالالت از علوم آن در كه ستا
 اي يبرهان مسائل از ياريبس. است كرده حيتصر شفا و اشارات در يبوعل را مطلب نيا. باشند  يم ينظر
  .رديگ  يم قرار ادهاستف مورد فيتكال و فيوظا نييتع نظر از ياجتماع و ياخالق علوم در يتجرب
 نوع از ادراكات نيا نوع پس. هاست»دينبا« و ها»ديبا« ادراك متعلّق يعمل حكمت در ميگفت گر،يد ٔنكته

 چه هر علوم نيا در پس كه گردد اشتباه سبب دينبا مطلب نيا البته. يخبر نه است يانشائ ادراكات
 در اما و است يانشائ تيواقع دراكاتا آن تيواقع كه است نيا مقصود بلكه خبر، نه است انشا هست
 از خبر زهايچ نيا تيواقع و كند  يم دايپ يخبر ٔجنبه ابدي  يم يكل صورت و شود  يم مطرح كه علوم

 يستيبا به كند  يم حكم خود ياعتبار حكم حسب به نفس مثالً. است نفس ياعتبار ادراكات و انشائات
 است صورت نيا به شود،  يم طرح يعمل علوم سطح در نفس حكم نيا كه يوقت. دروغ يستينبا و يراست
 نيا. است بد دروغ و است كين يراست: مييگو  يم اي است، ممنوع دروغ و است واجب و الزم يراست كه

 حسب به چند هر ميده  يم خبر آن از كه يبد و يكين آن اي و ميده  يم خبر آن از كه يتيممنوع و لزوم
. آنهاست با نفس ٔرابطه از خبر واقع در اما است دروغ و راست يقعوا صفت كي از خبر لفظ، ظاهر
 ٔمرتبه در نفس آنكه اي آنها يستينبا و يستيبا به كند  يم حكم ما نفس كه است نيا يمعن قتيحق

 هستند ينسب همه علوم نيا ميمفاه كه است نيا. دارد تنفر دروغ از و پسندد  يم را يراست خود وجدان
 روابط نه است نفس و يمعان آن انيم روابط قت،يحق و واقع در علوم نيا در محمول و موضوع روابط و
  .يخارج صفات يبرخ و اءياش آن يخارج وجود انيم

 در يتهايفعال در اي و او يانسان خاص يتهايفعال به است محدود انسان ياعتبار ادراكات ايآ: گريد ٔنكته
 يريتعب به و كند؟  يم استفاده ادراكات نيا از زين است مشترك آنها در واناتيح با كه تر نييپا سطح
  دارد؟ وجود زين واناتيح در اي است انسان مختصات از ياعتبار ادراكات ايآ تر جامع

   ياراد تيفعال هر. است ياراد و يارياخت تيفعال ياعتبار ادراكات ٔشهير شد دانسته چنانكه
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 كار در واقعاً كه يا مرحله هر در وانيح. است دينبا و ديبا و »يانشائ حكم« ينوع مستلزم يارياخت و
 ادراك هست يانشائ حكم كه جا هر و دارد هم حكم طبعاً دارد يانتخاب و يارياخت و ياراد تيفعال خود

) 348 ص (شفا اتيعيطب ششم فنّ از پنجم ٔمقاله از اول فصل در خيش. هست هم دينبا و ديبا و ياعتبار
 يعمل يحاكم و ينظر يحاكم و يوهم و ياليخ يحاكم و يحس يحاكم انسان در كه كند  يم حيتصر

  .باشد يعمل و ينظ از اعم زين ياليخ و يحس حاكم از خيش مقصود كه ستين ديبع. دارد وجود
 در ياعتبار ادراك ندارد دخالت انتخاب و اراده كه وانيح و انسان يطبع و يزيغر افعال در حال هر به
 هم ياعتبار ادراك دارد وجود انتخاب و ارياخت واقعاً كه وانيح و انسان يارياخت افعال در اما ست،ين كار

 بحث ٔعهده از ،يارياخت و ياراد حد چه تا و است يزيغر حد چه تا وانيح يحس افعال نكهيا اما. هست
 كه است نيا تابع بحث نيا و است عقل به مربوط يعمل و ينظر بحث كه است نيا حق. است خارج ما
  .نه اي هست عاقل وانيح

. است ذهن يانشائ اعتبارات – ميگفت چنانكه - »ينه و امر« و »الوجوب و وجوب« مفهوم: گريد ٔنكته
  ست؟يچ »قبح و حسن« مفهوم تيماه و قتيحق ميبفهم ميخواه  يم اكنون

 نكهيا گو ميشناس  يم همه كه است يزيچ همان يحس ييبايز. يعقل و يحس :ميدار قبح و حسن نوع دو
 خود يسو به را ما حواس كه است يزيچ يحس ييبايز كه ميدان  يم نقدريا م؛يكن فيتعر ميتوان ينم

 يحس يزشت و كند،  يم جذب خود يسو به را ما حس كي ٔلهيوس به ادراك از پس اي و كند  يم جذب
 ٔحاسه لذت موجب] يحس [ييبايز. كند  يم دفع خود از را ما خود بلكه و را ما حواس كه است يزيچ

  .است كننده ادراك ٔحاسه تنفر و رنج موجب يحس يزشت و است، كننده ادراك
 يكل و يعقل صورت يحس يزشت اي و يحس ييبايز همان كه ستين نيا »يعقل قبح و حسن« از مقصود

 هر ونچ و ندارد كار و سر ما يظاهر حواس با كه است يزشت و ييبايز ينوع مقصود بلكه كند، دايپ
 قبح و حسن« هم نيا به خوانند  يم »يعقل« معمول طبق را آن ندارد كار و سر حواس با كه يزيچ

 و يكل صورت هم و دارد يجزئ صورت هم ،يحس يهايزشت و هاييبايز همچنانكه اال و نديگو  يم »يعقل
 و حسن« از مقصود. يعقل تصور هم و دارد يجزئ تصور هم ها،يزشت و هاييبايز نوع نيا نيهمچن ،يعقل
 بر عالوه و يشخص و يفرد و يحس يمطلوبها بر عالوه انسان عتيطب كه است نيا »يعقل قبح

 لتيفض و يدوست انسان حس ينوع از يبرخوردار ٔواسطه به ،يشخص و يفرد و يحس يمنفورها
 دمقاص به انسان رساندن در و دارد يعيماوراءالطب ٔجنبه اي كه را كارها سلسله كي ،يدوست

 را آنها و دارد دوست طبعاً است مؤثر يانسان ٔجامعه مصلحت و صالح در اي و است مؤثر يعيماوراءالطب
 در كه شد گفته و مضرّ كه را كارها سلسله كي برعكس و نديب  يم يداشتن دوست و محبوب و بايز

 و قيحقا در لتأم استعداد (تفكر و نظر ٔقوه افتني كمال ،يغائ و ينهائ منظور و هدف ينظر حكمت
 ،ياريراختيغ امور ٔدرباره كه نحو نيا به ابدي تحقق نفس يبرا بالفعل عقل ٔمرتبه تا است) آنها كشف

 يقاتيتصد و تصورات هستند، ما يارياخت افعال و اعمال كه ستين نيا آنها تيماه كه يامور يعني
 به كه يا دهيعق و فكر اما ،است دهيعق و فكر شيدايپ ينظر حكمت از تيغا و هدف هذايعل. شود حاصل
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 موضوع. 69ياله ،)ياضير (يميتعل ،يعيطب: است بخش سه در منحصر ينظر علوم كه شد گفته هم و
  .است) صورت و ماده از مركب ءيش (»جسم« يعيطب علوم

  
 و عفاف و يدرست و امانت و يراست. است متنفر آنها از و دارد  يم دشمن است يانسان اجتماع به مخلّ
 و يپرست شهوت و انتيخ و دروغ و باستيز ليدل نيهم به عدالت و كرم و جود و مروت و ايح و تقوا

 يحس آن. است منفور و بايناز ليدل نيهم به ستم و امساك و بخل و ينامرد و يشرم   يب و يبندوبار   يب
 نيهم ياخالق وجدان ٔشهير. شود  يم دهينام »ديبا وجدانِ« كه است همان كند  يم درك را امور نيا كه

 نوع از تشيماه يبوعل قول به كه يزيچ همان يعني – انسان يعمل عقل كه گفت ديبا واقع در. است
 توجه نيا يول است يبدن يزندگ ريتدب متوجه – است شده اصطالح آن بر »عقل« لفظ بلكه ستين عقل
 يبرخ به رو نيا از هست، هم ياجتماع يگزند متوجه ست،ين ينفسان و يفرد يزندگ ريتدب متوجه تنها
  .است متنفر آنها اضداد از و ورزد  يم عشق انسان اجتماع يهدفها از

                                                 
، ياضي، رياله: شود به  يم مي تقسيحكمت نظر. كنند  يم مي را به سه قسم تقسي و حكمت عمليك از حكمت نظريم كه قدما هر يقبالً گفت.  69
ه اقسام خودش  را بيم حكمت نظري تقسيم مبنايخواه  ياكنون م. است مدنير منزل، سياخالق، تدب: شود به  يم مي تقسي؛ و حكمت عمليعيطب

 كمك يحيص و توضيقات شفا آن را نقل كرده با تلخيل تعلين در اوايان كرده و صدرالمتألهيخ در اول منطق بينجا از آنچه كه شيدر ا. ميذكر كن
  .ميريگ  يم
گر ي حركت همراه باشد، قسم دتواند با  يك قسم آن است كه وجودش مي: اند  بر دو قسميم اوليست، در تقسيار ما ني كه وجود آنها به اختيائياش

 . و عقليست مانند وجود باريت با حركت در آنها نيآن است كه امكان مع
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 يوجود كه است نيا اي: است قسم دو بر خود ٔنوبه به هست آنها در حركت با تيمع امكان كه يامور
 مربع، شكل و تيانسان مانند هست آن در حركت با تيمع امكان آنكه مگر باشد داشته تواند ينم و ندارد

  .ستين حركت با تيمع امكان وجود آن حسب به كه باشد داشته يوجود است ممكن كه است نيا اي و
 است نيا اي: است قسم دو بر خود ٔنوبه به زين دارد را حركت تيمع امكان همواره آنها وجود كه يامور
 صورت مانند باشد يخال تواند ينم ماده زا زين تصور در ستين يخال ماده از وجود در همچنانكه كه

 يخال ماده از تواند  يم تصور حسب به كه است نيا اي و است، آن تيماه مفهوم جزء ماده كه تيانسان
 امكان نظر از اءياش مجموعاً پس. مربع شكل مانند است ماده با همراه همواره وجود در چند هر باشد

  :اند قسم چهار حركت با مخالطت
  .اند ماده از مجرد – ذات در ياول قيطر به و – وجود در كه يجوداتمو. الف
  .اند ماده با مقارن تيماه و وجود در كه يموجودات. ب
  .اند ماده از مجرد تصور و تيماه در و ماده با مقارن وجود در كه يموجودات. د

 نوع سه قسم نيا). عامه امور (كثرت يمعن به عدد و تيعلّ و كثرت و وحدت و تيهو مانند دوم قسم
 ست،ين منفك ماده از ال بشرط آنها اعتبار از اعتبار نيا. يه يه ثيح من شود  يم اعتبار اي: دارد اعتبار

 و است مجردات از بحث مانند نهايا از بحث اعتبار نيا به. ستندين ماده در يه يه ثيح من نهايا رايز
 دو بر ماده از مجرد امور هذايعل. ستين جدا »االخص يبالمعن اتياله« حساب از »عامه امور« حساب
 ثيح من ماده از است مجرد اي و) االخص يبالمعن اتياله (بالوجوب ماده از است مجرد اي: است قسم

  .باالمكان و يه
 ماده در جز امر آن كه هستند يامر كي به مقرون كه شوند اعتبار نظر آن از كه است نيا دوم اعتبار

 ييجدا قابل ماده از زين تصوراً كه است نيا اي) عارض اي (مقارن آن رايز است، قسم ود بر زين نيا. ستين
 آن كه است نيا اي و م،يريبگ نظر در است آتش اي آب كه ثيح آن از را واحد مثالً نكهيا مثل ستين

 و عدد مانند ستين مجرد ماده از وجود حسب به چند هر است مجرد ماده از تصور حسب به مقارن
 هر به دوم قسم پس. گردد  يم كعب و جذر و ميتقس و ضرب و قيتفر و جمع مقارنِ و معروض كه تكثر

 يخال قسم سه از موجودات و اءياش و گر؛يد قسم سه از يكي به شود  يم ملحق گانه سه اعتبارات از كي
  :ستندين

 يخاص انواع به و است) حركت تيقابل (حركت با همراه وجود در هم و تيماه و حد و تصور در .١
  .رديگ  يم تعلق

 .اند ماده با مقارن وجود در يول هستند ماده از مجرد تيماه و ذات و تصور در كه يامور .٢
 .اند ماده از مجرد تصوراً و وجوداً كه يامور .٣

 ثيح نيا از كه است يعوارض شود  يم بحث علوم نيا در كه آنچه. است ساكن اي متحرك كه نظر آن از
 از مجرد تيماه و ذات حسب به كه است »تيكم« خود اي ياضير علوم موضوع. دگرد  يم جسم عارض

 بحث علوم نيا در آنچه). دارد تيكم كه جهت آن از (است »دار تيكم شئ« اي و است ماده ديق
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 يميتعل و يعيطب وجودات ياول يادمب و اسباب از كه است يعلم ياله علم كه يديشن قبالً زين و
  يخدا يعني مبدأ نينخست و سبب نياول از و آنها متعلقات و) ياضير(
  

 واقع ياله علم موضوع سوم قسم و ياضير علم موضوع دوم قسم و يعيطب علم موضوع اول قسم
  .شود  يم
□  

 مدفوع را اشراق خيش اداتريا و پسندد  يم را خيش نظر شفا، قاتيتعل در نهايا نقل از پس نيصدرالمتأله
  .داند  يم
□  

  چهارتاست ارسطو نظر از ينظر حكمت اقسام
 ارسطو نزد در و تا سه قدما نزد در ينظر حكمت اقسام :ديگو  يم قهيتعل 4 صفحه در نيصدرالمتأله ضاًيا
 رايز داردن يمانع: ديگو  يم خودش بعد. اند كرده اضافه را »يكل علم« كه نحو نيا به چهارتاست اتباعش و

  .كند  يم انيب ميگفت ما كه يبيترت به را گانه سه ميتقس آنگاه. است اتياله در داخل يكل علم
 اتياله« با را »يكل علم« كه بوده نيا به اند دانسته تا چهار را اقسام كه يكسان نظر كه است واضح يول

  .اند دانسته  يم علم دو »االخص يبالمعن
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  .كند  يم گفتگو متعال
 نگشت روشن شد گفته گذشته در آنچه از اما. يافتي وقوف آنها بر قبالً كه مطالب از اندازه آن هاستنيا

 ادي به ديشا شد، مطلب نيا به يا اشاره منطق از »برهان« ٔمقاله در تنها ست؟يچ ياله علم موضوع كه
  .يباش داشته

 نيبراه كه مقدمات و يمباد مطالب، و مسائل موضوع،: بود مسلم و محرز تو يبرا زيچ سه علوم ريسا در
 موضوع ايآ ست؟يچ علم نيا موضوع كه ستين روشن تو يبرا قيتحق به هنوز. 70شود  يم فراهم آنها از
 گريد زيچ اي اوست افعال و احوال و صفات در قيتحق مقصود پس است؟) خدا (نينخست علت علم نيا

  .71است

                                                 
 باشد و ي باشد و ممكن است نظريهيك علم همچنانكه ممكن است بدي ٔهيقي تصديكند كه مباد  يح ميقات شفا تصرين در تعليصدرالمتأله.  70

 ذكر ي كم است و مثاليلين قسم خيد ايگو  ي ميتر اثبات شده باشد، ول نيي باشد و در علم پايردر علم باالتر اثبات شده باشد، ممكن است نظ
  .كند ينم

  :ديگو  ي و مسائل و موضوعات مي مبادٔدرباره
« ».ها البرهاني منها البرهان، والمسائل لها البرهان، والموضوعات عليفالمباد

پس . اعم موضوعاتند» واحد«و » موجود«: ن است كهيگفته شده خالصه اش ا)  كتاب برهان8 ٔ از مقاله7فصل (منطق » برهان«آنچه در كتاب .  71
ن علم ير ايز در زين دو موضوع قرار گرفته است خود آنها نير اينكه موضوعشان زيكنند به حكم ا  ير موضوعات بحث مي كه در سايطبعاً علوم

  .رديگ ي قرار نميچ علمير هيكند در ز  ينها بحث مي أ كه دربارهيست پس علمينن دو موضوع ي اعم از ايرند و چون موضوعيگ  يقرار م
ن علم است كه يت مباحث ايشمول و اعم» اند ن علم قرار گرفتهير اير علوم است و آنها در زين علم فوق سايا«: ديگو  ينكه ميخ از ايمقصود ش

ست همچنانكه يتر ن يم سافل كه قواعد و مسائلش شامل موضوع علم عالر علوم هم هست، برخالف عليقواعد و مسائلش شامل موضوعات سا
 ).243  صٔهيرجوع شود به حاش(باشد  يز نمي كه در عرض خود هستند نيچ وجه شامل موضوعاتيبه ه
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  شود؟ واقع »مسأله« يجزئ علم باب در يتعال يبار ذات شود ينم چرا
 كه شود يعلم همان در ديبا لزوماً الوجود واجب ٔدرباره بحث كه شود  يم بحث نيا وارد خيش آنگاه

 ندارد امكان همچنانكه شود بحث يجزئ علم كي در كه ندارد امكان است، موضوعات از اعم موضوعش
 مباحث جزء ستين ممكن بحث نيا نكهيا اما. گردد واقع يجزئ علم كي موضوع الوجود واجب ذات كه
 جهت نيبد گردد واقع كند  يم بحث موجودات از خاص جنس اي نوع كي ٔدرباره كه يجزئ علوم از يكي

 پس است، – علم آن موضوع خود جمله آن از و – معلوالت و موجودات عيجم مبدأ واجب ذات كه است
 يذات عوارض از يكي ٔدرباره كه يئلمسا از يكي عنوان به يجزئ علم كي در آن در بحث كه ستين ممكن

 نكهيا يعني شود واقع يجزئ علم كي موضوع او خود ستين ممكن نكهيا اما. شود واقع كند  يم بحث آن
 يبرا م،يده قرار علم آن مفروض موضوع را يبار ذات و ميده قرار مستقل علم كي را اهللا معرفة علم

 نسبت او با كه ستين يموضوع چيه را؛ يموجود هر به نسبت كند  يم جابيا يتعال يبار ذات نكهيا
 پس. ستين عام و يكل او رايز شود واقع يكل علم موضوع تواند ينم واجب ذات همچنانكه باشد؛ نداشته
  .است يكل علم مسائل از يجزئ او به علم طبعاً

 قرار يا داگانهج علم موضوع الوجود واجب ذات كه شود ينم ليدل د،يگو  يم خيش كه وجه نيا ما نظر به
 ذات مخلوط؛ اي و است ماده از مجرد اي وجود كه گفت قبالً خيش خود كه است همان حيصح وجه. ردينگ

 ماده از مجرد شوند اعتبار يه يثيح من اگر عامه ميمفاه نيهمچن و قادسه عقول و الوجود واجب
 نيا وجه نيا از مهمتر وجه. بود نخواهد يا جداگانه موضوع الوجود واجب ذات ليدل نيا به و هستند
 است »موجود هو بما موجود« ياله علم موضوع – گفت خواهد بعداً خيش خود همچنانكه – كه است
 و سازد،  يم عدم با مختلط و اندازد  يم اطالق از را موجود كه ياضير اي ياستعداد تخصص از نظر قطع

. متخصص و نيمع موجود عوارض نه است موجود هو بما موجود عوارض الوجود واجب عوارض و صفات
 است، نيتع ينوع بودن عقل يحت آنچنانكه ستين وجود يبرا نيتع ينوع وجود، وجوب گريد عبارت به
 موجود جهت از نه كند جابيا را ياحكام سلسله كي كه باشد يناتيتع نوع از ينيتع آنكه به رسد چه تا

  .عدم به موجود اختالط جهت از بلكه بودن
 گريد علم در ديبا و باشند ينم يهيبد علوم يمباد از يبرخ كه ميگفت قبالً چون و :ديگو  يم آنگاه خيش

 علم نيا از علوم ريسا يمباد پس. علوم اعم به گردد  يم يمنته المحاله پس شود انيب او از اعم اي يجزئ
 كه متصله اتيشرط نوع از يمسائل بر كنند  يم اقامه برهان واقع در علوم عيجم لهذا و شود  يم اقتباس
 يكل علم همانا رساند  يم ثبوت به را آنها مقدم تحقق كه يعلم آن و آنها، مقدم تحقق به است مشروط

 يا رهيدا واقع در اي و است موجود رهيدا ايآ اما چنان، مثلث و نيچن رهيدا: ديگو  يم هندسه مثالً. است
  .است ياول ٔفلسفه ٔعهده بر كه است مطلب نيا ست،ين موجود
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  علوم و فلسفه روابط
 از يكي. است علوم و فلسفه روابط به مربوط مسائل از يكي است ازمندين يكل ٔفلسفه به علوم ريسا نكهيا

 و هست علوم ريسا موضوعات بر حاكم و شامل فلسفه مسائل و قواعد كه ميگفت قبالً كه بود همان روابط
 وجود علوم، از ياريبس نكهيا آن و شده متعرض انجيا در خيش كه است نيهم گريد يكي. برعكس نه

 كند اثبات را آنها تواند  يم كه يعلم و است اثبات به ازمندين مسائلشان يبرخ موضوعات اي موضوعاتشان
 موضوع اگر ديگو  يم خيش. باشد ناقص خيش انيب كه رسد  يم نظر به مطلب نيا وجه در يول. است فلسفه

 آن ديگو  يم آنگاه. است درست نيا البته و شود، ثابت علم عنوان گريد معل در ديبا بود مجهول يعلم
 يعلم در كه شمارد  يم الزم و چسبد  يم دوم شقّ به فقط بعد علم، ان از اعم اي است يجزئ اي گريد علم
علم در چرا كه نكرد اثبات خيش آنكه حال و است، ياول ٔفلسفه آن و شود اثبات ديبا علوم ٔهمه از اعم 
 چه شود ثابت علم آن خود از اعم يعلم در ديبا حتماً نكهيا فرض به و نباشد اثبات قابل گريد يجزئ
 او خود از اعم علم در يجزئ يعلم موضوع كه دارد يمانع چه ؟يكل علم به شود يمنته كه هست يلزوم
  .باشد يهيبد اعم، علم آن خود موضوع يول شود ثابت
 بحث يكل طور به نكهيا بر يمبن اند كرده خيش از نيمتأخر كه است يزيچ همان باب نيا در قيتحق
 قتيحق. كند  يم بحث موجود هو بما موجود عوارض از كه است يمسائل نوع از ءيش كي وجود از يبرهان
 موجود كه است نيا است، موجود يعيطب جسم است، موجود مثلث است، موجود رهيدا نكهيا در بحث

 يعارض و نيتع ات،يماه نيا از كي هر يعني است؛ يعيطب جسم موجود است، مثلث موجود است، رهيدا
  .گردد  يم عارض موجود هو بما موجود بر كه است
 موضوع وجود اثبات متكمل تواند ينم خود علم كي مييگو  يم نكهيا كه نماند ناگفته ديبا نكته نيا ضمناً
 قيطر از اثبات مقصود كند، ثابت را گريد علم ضومو وجود تواند ينم يجزئ علم كي نكهيا با و باشد خود

 داخل بلكه ستين علم آن در داخل برهان نوع نيا كه است نيا سخن يمعن قتيحق در و است برهان
 از شود  يم اثبات تجربه قيطر از آنچه. است يگريد مطلب تجربه، قيطر از اما است؛ ياول ٔفلسفه در
 علم چيه در داخل گفت توان  يم ستاره، فالن اي كروبيم نفال اي ينيب ذره وانيح فالن وجود ليقب

 جهت آن از است، مؤثر انسان يهايماريب و بهداشت در كه كروبيم فالن وجود كشف مثالً. ستين يجزئ
 كه جهت آن از و است طب در داخل شود  يم بحث انسان بدن در ينيب ذره وانيح نيا ريتأث ٔدرباره كه

 قاتيتعل 5 ٔصفحه در نيصدرالمتأله همچنانكه است؛ فلسفه در داخل شود  يم وانيح كي وجود اثبات
 بحث اجسام يبرا او تيمحرّك از كه جهت آن از »اول محرك« از نييعيطب بحث كه ديگو  يم شفا

  .شود  يم بحث واجب نفسه يف وجود از] اتياله [در و است جسم احوال در بحث شود  يم
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 ٔدرباره اي است فنّ كي ٔدرباره گانه سه فاتيتوص و فاتيتعر نيا ايآ ت؟سيچ حكمت نيا و ٰياول ٔفلسفه
  .است شده دهينام نام نيا به همه كه گوناگون فنون

 اكنون كه است يعلم نيهم 72االطالق يعل حكمت و ياول ٔفلسفه كه ميده  يم حيتوض تو يبرا اكنون ما
 همه است شده گفته حكمت فيتعر در كه يا گانه سه فاتيتوص نكهيا و ميهست آن انيب درصدد ما

  .است نيهم آن و است فنّ كي به مربوط
 ايآ ؟73ستيچ علم نيا موضوع مينيبب اكنون. دارد يبخصوص موضوع يعلم هر كه شد دانسته قبالً

   فيرد در خداوند وجود اي است، خداوند وجود علم نيا موضوع

                                                 
ده ينام» حكمت مطلقه«ن علم را يخ اينجا به مناسبت آنكه شين در اي روابط فلسفه و علوم، صدرالمتألهٔ درباره238 ص ٔهيعطف به دو حاش.  72

اند،  ن علمي بندگان و خدمتگزاران أر علوم به منزلهي خود، و ساير خود و از تعلق به ماسواياز به غين علم حر و آزاد است از نيد ايگو  ياست م
ن علم يز در اين آنها نيبراهدمات ن آنها با مقدمات مقيشوند و مقدمات براه  ين علم اثبات ميدر ا)  باشدياگر نظر(ر علوم يرا موضوعات سايز

 و علل يز مبادين علم نير علوم است مسائل اي و علل موضوعات سايمباد) در نظام خلقت(ن علم يشود و همچنانكه موضوعات ا  ياثبات م
 علوم و يدر اخذ مبادرا يباشند ز  ي مي بندگان و خدمتگزاران عالم الهٔعلما از آن جهت كه عالمند به منزله] عيجم[پس . ر علومنديمسائل سا
 .ازمند به او هستندي خود نيارزاق معنو

تاً و وجوداً ي كه ماهيكند از امور  ي بحث ميولو به طور اشاره گفته شد كه علم اله» برهان« كه در كتاب يزيممكن است گفته شود همان چ.  73
 القوام والحد عن يعلم عبارت است از امور مستغن] نيا[ضوع نجا تكرار شود و گفته شود موي است كه در ايباشند، كاف  ي از ماده ميمستغن
  .المادة

 ٔعلم است و همه] نيا[ كه موضوع يزين علم است، اما آن چي ايت موضوع واقعيك خاصيك صفت و ي»  از مادهياستغنا«: ن است كهيجواب ا
گر در كار باشد كه نسبت يك عنوان جامع ديد يپس با. ستيت جامع استغنا و تجرد از ماده نيثياحكام و عوارض، احكام و عوارض او هستند ح

 حد المحموالت أو اخذت المحموالت يإما اخذ ف« :ن شكل باشد كهين علم به اي نسبت به محموالت مسائل ايعنيبه عوارض و احكام خودش 
  .» حدهيف
 يا عنوان كلي القوام و الحد عن المادة است يمور مستغنن علم ايكرد كه موضوع ا  ي از احتماالت، نقل ميكيخ به عنوان يهذا خوب بود شيعل
  .داد  ياست و سپس جواب م»  القوام والحد عن المادةيمستغن«
□  
ممكن است . گردد  ي مسائل مٔ مسائل را مفروض گرفته و سپس دنبال موضوع جامع همهيخ، اول مسأله بودن بعضين است كه شيك اشكال اي

ار مسأله يست بلكه موضوع معيار موضوع نيمسأله مع. ك مسأله موضوع علم استيار مسأله بودن يمع. اكل از قفاستن اشبه به يا: گفته شود كه
دا شود كه يت مشترك پيك خاصيك جامع مشترك و ي مسائل مبحوث عنه ي كه در برخي ممكن است جواب داده شود كه هنگاميول. است

كجا از عوارض ي مسائل ٔ است كه همهيزي چي مسائل است و طبعاً موضوع واقعيت ماهو از وحديا ت محموالت باشد خود نشانهيمعرف ماه
 . او هستنديذات
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  است؟ علم نيا مسائل
 علم آن در يعلم هر موضوع رايز باشد، علم نيا موضوع اوندخد وجود كه ستين ممكن :مييگو يم

 گريد يجاها در مطلب نيا – شود  يم بحث او صفات و عوارض و احوال در و است الوجود مفروض
 واقع مسلم و مفروض) قهراً (و موضوع علم نيا در تواند ينم خداوند وجود و – است شده داده حيتوض
 مسلم و مفروض و موضوع علم نيا در خداوند وجود اگر رايز باشد، ائلمس و مطالب جزء ديبا بلكه شود،
 قرار علم آن مسائل و مطالب فيرد در و شود  يم اثبات يگريد علم در كه است نيا اي شود گرفته

   قرار يعلم چيه مسائل جزء و شود ينم اثبات زين يگريد علم در اي و رديگ  يم
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  .است باطل وجه دو هر و رديگ ينم
 اي است يخلق اي علوم ريسا نكهيا يبرا 74رديگ قرار علوم ريسا مسائل جزء ستين ممكن نكهيا اام
 بتوان كه ميندار يحكم علوم انيم در نهايا ريغ يگريد علوم و ،يمنطق اي ياضير اي يعيطب اي ياسيس

 وجود ٔلهمسأ ٔدرباره علوم آن از كيچيه در شود، اثبات علوم آن در خداوند وجود ٔمسأله كرد فرض
 يا دانسته قبالً كه ياصول داشتن دست در با تو و شود، بحث ستين هم حيصح و شود ينم بحث خداوند

  .يابيدر را نيا علت يتوان  يم
 نكهيا يبرا رد،ينگ قرار يعلم چيه مسائل فيرد در و نشود اثبات يعلم چيه در ستين ممكن نكهيا اما
 را آن و كند جستجو ديبا بشر كه ستين يمطالب و ائلمس جزء مسأله نيا كه ميكن فرض نيچن ديبا

 امكان كه جهت آن از اي و ندارد قيتحق به يازين و است يهيبد و واضح كه جهت آن از اي كند، كشف
 رايز ست،ين هم قيتحق قابل ريغ ،)است واضح چنانكه (ستين كه اتيهيبد از. ندارد يعلم قيتحق

 قابل يعلم چيه در كه يزيچ عالوه به. ميكن اثبات را آن برهان اي و ميكن اقامه آن بر برهان ميتوان  يم
 بحث نكهيا ماند يباق شود؟  يم گرفته الوجود مفروض و موضوع علوم، از يكي در چگونه ستين قيتحق
  .رديگ صورت علم نيا در خداوند وجود ٔمسأله در

                                                 
 سخن ٔخالصه. مي آن بحث كردٔ درباره238 ص ٔهيكند كه در حاش  ين علت عدم امكان را همان ذكر مي، صدرالمتأله238 ص ٔهيعطف به حاش.  74

 آن يش اثبات شده است، و عرض ذاتي از موضوع علم برايذات] عرض[ كه يا هيارت است از قض عبي هر علمٔن است كه مسألهينجا ايصدرا در ا
ا نوع ين موضوع علم است يا عيگر موضوع مسأله ي با او؛ و از طرف دي مساويا به خاطر معني است كه لذاته عارض موضوع شده باشد يزيچ

تواند  يك علم نميا وجود موضوع يت يگر بحث مقومات ماهيو از طرف د نوع موضوع علم؛ يا عرض ذاتي موضوع علم يا عرض ذاتيآن و 
پس بحث در او ) اء استي اشٔمقوم وجود همه( نسبت دارد يداخل در مطالب و مسائل آن علم باشد، و چون مبدأ كل موجودات با هر موجود

  . واقع شوديك علم جزئيوع تواند موض يرد همچنانكه خود او نمي قرار گيك علم جزئيتواند جزء بحث در  ينم
 .ميان را روشن كردين بيقت اي ما قبالً حقيول
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 اگر و. صفاتش و شؤون جهت از مدو ،يبار ذات وجود جهت از يكي: است جهت دو در ذات ٔدرباره بحث
 چيه رايز بود نخواهد علم نيا موضوع يبار ذات طبعاً باشد علم نيا ٔفهيوظ و شأن يبار وجود در بحث
 يبار وجود از بحث كه داد ميخواه حيتوض بيقر عن. كند اثبات را خود موضوع كه ندارد فهيوظ يعلم
 نظر از چه كه كن  يم بحث يامور ٔدرباره علم نيا كه شد روشن رايز ست،ين ريپذ امكان علم نيا در جز

 نه خداوند كه شد اثبات »اتيعيطب« در و باشند،  يم ماده از) ازين يب (مجرد ت،يماه نظر از چه و وجود
 ديبا بالضروره پس. رهاستييتغ از و ماده از منزّه جهت هر از و گانهي بلكه ،يجسمانٔ قوه نه و است جسم
 »اتيعيطب« از شد گفته نهيزم نيا در »اتيعيطب« در آنچه البته. باشد علم نيا در خداوند ٔدرباره بحث

 او در تا گردد واقف نينخست مبدأ وجود به زودتر چه هر دانشجو كه بود نيا به نظر لكن بود، گانهيب
  .75گردد حاصل ديتوح مقام به يرهسپار و علوم اقتباس در شتريب رغبت

 و كند  يم بحث آن اطراف در كه دارد ينيمع موضوع) گريد علوم ٔهمه نندما (علم نيا بالضروره چون و
 از بلكه (ستين علم نيا موضوع) حق ذات (علماست نيا موضوع رفت  يم گمان كه يزيچ آن شد معلوم
 اسباب و علل علم، نيا موضوع ايآ ست؟يچ علم نيا موضوع مينيبب ديبا پس) است آن مطالب و مسائل

 را حق ذات نتوان كه شد روشن قبالً رايز) حق ذات (آنها از بالخصوص يكي نه است يينها ٔچهارگانه
 »يينها ٔچهارگانه علل« را علم نيا موضوع و دهيشياند نيچن يبعض البته كرد؟ فرض علم نيا موضوع
  .اند دانسته

   آن از اي: رديگ صورت است ممكن گونه چند زين اسباب و علل در كاوش و نظر اما

                                                 
ات فرق يت بحث در الهيثيا حيات يعيت بحث در طبيثينكه حي بر اينه مبنين زمي دارد در ايفيان لطيقات شفا بين در تعلي صدرالمتألهيول.  75
ات از يعيدر طب. ات استيشود جزء اله  يات بحث مين جهت كه در الهات است و از آيعيث كه در آنجا بحث شده جزء طبيكند و از آن ح  يم

 است يعيشود و لهذا جزء عوارض جسم طب  يره او بحث مي وجود لغٔقت از جنبهيشود و در حق  ي بحث ميت ذات باريت و محرّكي فاعلٔجنبه
 .»س منهايها منه ما ليات و مستعمالً فيعيباً عن الطبي غركان«: مييست كه بگويح نيپس صح. شود  ي نفسه او بحث ميات از وجود في در الهيول
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 بحث او عوارض از و است موضوع كه يزيچ آن پس (باشند  يم »موجود« مصداق نهايا كه تاس جهت
 كدام هر اي و اند،»سبب« مصداق نهايا كه است جهت آن از اي و ،)است »موجود هو بما موجود« شود  يم

 نيا موضوع جداگانه – يصور چهارم و يماد سوم ،يغائ يگريد ،يفاعل يكي – هستند خاص سبب كه
 عنوان به (چهارگانه علل مجموع آنكه اي و ،)دارد موضوع چهار واحد آن در علم نيا پس (باشند  يم معل
  .است علم نيا موضوع) است اجزاء يدارا كه »كل« كي

 واقع علم نيا موضوع باشند  يم »سبب هو بما سبب« مصداق كه جهت آن از نهايا كه ستين ممكن
 گريد عبارت به و (باشد »سبب« احوال و عوارض ٔدرباره علم نيا يحثهاب ٔهمه كه ديآ  يم الزم رايز شوند،
  .ستين ممكن ليدل چند به نيوا) باشد تيعل قانون اطراف در منحصراً علم نيا يبحثها
 تيعل قانون اطراف در و سبب عوارض و احوال از كه شود  يم بحث يمسائل از علم نيا در نكهيا اول

 كه است پرواضح يطرف از و نها؛يا ريغ و وجوب و امكان فعل، و قوه ،يئجز و يكل مسائل مانند ست،ين
 ياضير اي يعيطب امور عوارض و احوال از نهايا چون و رديگ قرار قيتحق و بحث مورد ديبا مسائل نيا

 يباق قسم در علوم ماتيتقس در آنها يجا ناچار ست،ين نهايا بحث يجا كه هم يعل حكمت و باشند ينم
  ).ندارد تصور اقسام ٔهمه از خارج قسم و بود يعقل گذشته ميتقس فرض، حسب به (است مانده

 اسباب وجود كه يمادام. آنها وجود اثبات به است موقوف علل و اسباب) عوارض و احوال (معرفت بعالوه،
 ذاتاً كه يامور سلسله كي به است مرتبط ات»مسب وجود كه نحو نيا به – نشود اثبات مسببات يبرا

 افاده را سببيت وجه چيه به حواس اما. ستين محرز سبب وجود عقل يبرا – مسببات آن بر دارند تقدم
 سبب آندو از يكي نكهيا اما است، زيچ دو تقارن رسد  يم ذهن به حس راه از آنچه حداكثر. كنند ينم
 يبرا آرامش و اقناع حالت شد مكرر كه يوقت تجربه و حس. است رونيب حس ٔرهيدا از است يگريد

 انيجر كه شود حاصل معرفت نيا آنكه از پس مگر ستين آور نيقي و يكاف اما آورد،  يم وجود به نفس
 يذ در (بودن يارياخت و) شعورها يذ ريغ در (بودن يعيطب از كنند  يم تيحكا همسان و كنواختي

  .تيعل قانون به اقرار و اسباب و علل وجود اثبات به است موقوف معرفت نيا خود). شعورها
   و »يهيبد« فرق منطق در قبالً و است مشهورات از ست،ين يهيبد مطلب نيا
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 اما است، عقل به كينزد ٔهيفرض كي دارند مبدأ كي ها دهيپدٔ همه نكهيا چند هر. يا دانسته را »مشهور«
 كينزد نكهيا نيع در كه يهندس اصول از ياريبس مثل ست،ين بودن يهيبد بودن، عقل به كينزد ٔالزمه

  .شود  يم اقامه آنها بر برهان دس،ياقل كتاب در و ستين يهيبد اما است يهيبد به
 چگونه و شود اثبات علم نيا در ديبا طبعاً شود، ينم اثبات يگريد علم در علل و اسباب وجود بعالوه،
 اثبات وجودش علم همان در شود،  يم بحث او احوال از علم آن در كه يعلم كي موضوع است ممكن
  .شود
 رايز باشد، كي هر خاص جهت از علل و اسباب در بحث ستين ممكن كه شد روشن زين ان،يب نيهم به

  .است علم نيا مسائل و مطالب از آنها از كي هر وجود
 ،»يكلّ« مييگو ينم و »كل« مييگو  يم – است كلّ و مجموع كه جهت آن از زين علل نيا كلّ و مجموع

 اجزاء اطراف در قيتحق و بحث رايز شود، واقع علم نيا موضوع ستين ممكن – شودن اشتباه ندويا انيم
 يا دانسته قبالً كه اعتبار كي به يكل به نسبت يجزئ در چند هر دارد تقدم كل آن خود بر كل هر
 فرض موضوع نكهيا يبرا آنها خود پس رد،يگ صورت علم نيا در ديبا اي اجزاء ٔدرباره بحث. ستين نيچن

 ستين علم نيا ريغ يگريد علم اما رد؛يگ صورت گريد علوم از يكي در ديبا اي دارند، تياولو كل از شوند
  .دهد يجا خود در را يينها علل به مربوط يبحثها بتواند كه
 پس باشند،  يم »موجود هو بما موجود« مصداق نهايا كه باشد جهت آن از اسباب و علل در بحث اگر اما

  ).است گذشته شقوق انيم در حيصح شقّ گانهي نيا و (سبب نه است »ودموج« علم نيا موضوع
 اسباب و علل. شد روشن باشند  يم »يينها علل و اسباب« علم نيا موضوع كه زين هينظر نيا بطالن پس
  .آن موضوع نه اند علم نيا مطالب و مسائل از يينها
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  العلم هذا موضوع ليتحص يف: يالثان الفصل
  علم نيا موضوع در قيتحق
  .76گردد روشن ميآور دست به ديبا كه يغرض و جهينت تا نميكن يمعرف را علم نيا موضوع است الزم

 است »جوهر« اي است »موجود« كه جهت آن از نه بود »جسم«) شد معلوم چنانكه (يعيطب علم موضوع
 در كه يعلوم. دگرد  يم عارض آن بر سكون و حركت كه جهت آن از بلكه صورت، و يوليه از مركب اي و
  .دورترند) ياله علم موضوع از (هم آن از يعمل علوم نيهمچن و اند گرفته قرار يعيطب علم ريز

 ٔماده به ديمق مقدار« اي و) فلسفه مانند (است »مطلق مقدار« اي ياضير علوم موضوع: ياضير علم اما
   به ديمق عدد« اي و) حساب (»مطلق عدد« اي و) ئتيه مانند (»خاص

                                                 
ل اسباب يل وجود خداوند و از قبين علم است از قبيشد موضوع ا  ي كه تصور مييزهاي چيعني مطلب بحث شد؛ ي منفٔش از جنبهيدر فصل پ.  76

علم است ] نيا[ كه موضوع يزيم كه آن چي اثبات كنليم با دليخواه  يم] ن فصليدر ا[شان بحث شد و رد شد،  ه، دربارهيمطلقه و علل اول
 .مين مطلب اقامه كنيل بر ايم دليتوان  ي ميم چگونه و به چه شكلينياكنون بب. است» موجود بما هو موجود«
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  ).يقيموس (»خاص ٔدهما
 نهايا وجود بلكه ست،ين ديمق اي مطلق عدد اي و ديمق اي مطلق مقدار اثبات ٔدرباره ياضير علوم در بحث
 قرار ياضير علوم ريز در كه يعلوم. نهاستيا خواص و عوارض ٔدرباره بحث و شده فرض مسلم و محرز
 ميبرد نام كه يا چهارگانه موضوعات عوارض از كه است يعوارض ٔدرباره بحثشان ٰياَول قيطر به اند گرفته

  .است محدودتر
. است هياول معقوالت به يمتك كه است »هيثان معقوالت« - يدانست همچنانكه – منطق علم موضوع
  .77ستين وابسته يا يجسمان ٔماده چيه به الاقل و يا ماده چيه به آنها وجود

  .است علم آن جزءِ نامبرده مسائل گفت شودب كه ميندار يعلم ميبرد نام كه علوم نيا از ريغ
 جوهر كه جهت آن از جسم حال در قيتحق و است موجود كه جهت آن از جوهر حال در قيتحق اكنون
 كه يعقل امور ٔدرباره قيتحق و آنها وجود ٔنحوه در و موجودند كه جهت آن از عدد و مقدار ٔدرباره و است
 نهايا ست،يچ آنها وجود ٔنحوه و اند چگونه نكهيا و باشند ينم يجسم ٔماده در الاقل و ستندين ماده در

                                                 
ا بما يجود  جسم بما هو قابل للمحركة والسكون است نه جسم بما هو مويعين مطلب گفته شد كه موضوع علم طبينجا اياز اول فصل تا ا.  77

ا يت ي ماهيكند ول  يان مياست و آن علم عوارض كم را ب» كم«ضاً ي اياضي و الصورة، و موضوع علم ريوليا بما هو مؤلف من الهيهو جوهر و 
وصولند است از آن نظر كه م» هيمعقوالت ثان«ن موضوع علم منطق يكند، و همچن يچ وجه اثبات نمي را به هيت عدديا كمي يت مقداريوجود كم

  . استينها وجود عقليوجود أ ت است و نحوهينها معقوليت اينكه ماهينه از جهت ا
يش  .»ير هذه العلوم اخريكن غيولم «: ان گفتين بيخ پس از ا

ا كنند ام  ين است كه علوم نامبرده در عوارض موضوعاتشان بحث ميشود و مقصود ا  ين جا تمام ميخ در هميان شيا بيست؟ آيخ چيمقصود ش
ن يد باشد كه متكفل ايم بايشناس  ين علوم كه ما مير از اي غيگريشود، پس علم د يت و وجودشان در خود آن علوم نميبحث از مقومات ماه
ست پس در دو يگر ني علم دي و منطقياضي و ريعي و طبير از علوم الهي چون غيعني» ير هذه العلوم علوم اخريكن غيلم «بحثها بشود و چون 

   بحث شود؟يد در علم الهيشود، پس با ين مطالب بحث نمين در علم منطق اي و همچنياضي و ريعيعلم طب
شود كه مسائل   يم اثبات مير و تقسي سيا نوعيشود و   يتمام م» ير هذه العلوم اخريكن غيلم  «ٔم مطلب در جملهي كنينطور معنياگر عبارت را ا
» ...ثم البحث عن حال الجوهر بما هو موجود و جوهر و«: ديگو  ين  جمله به بعد كه مين از ايد و بنابرا اثبات شويد در علم الهينامبرده لزوماً با
 اثبات يك منهج است براينجا گفته شده ين است كه آنچه تا اياش هم دهي عق8 ٔقات شفا صفحهين در تعليصدرالمتأله.  استيا مطلب جداگانه
ت و وجود يان ماهين بود كه بي بر ايآنچه قبالً گفته شد مبن.  استيگريشود منهج د  ي بعد گفته منجا بهي و آنچه از اي اولٔموضوع فلسفه
ك يشود   ين منهج گفته ميست، و آنچه در اي نيگريرا علم دي است زي اولٔ فلسفهٔست پس بر عهدهي خود آنها نٔر علوم بر عهدهيموضوعات سا

  .گر استيسلسله مطالب د
ن ي هست، مقصود اياضي و ريعير از طبي غيگريست كه اثبات شود علم دين نيرا مقصود ايك منهج است زينها ي أ همهن است كهي ظاهر ايول

ك يمنتها اشاره كرده به .  به موضوع نكرده استيا چ گونه اشارهينجا هيخ تا اياست و ش» موجود بما هو موجود«است كه موضوع آن علم 
  :ديگو  ي م13 سطر 8 ٔدر آخر در صفحه. د بحث شودين علم بايست و در ايل بحث نگر قابي كه در علوم ديسلسله مسائل

 يات و بعضها مقوالت اخري كلها حاالته و عوارضه اال الموجود فان بعضها جواهر و بعضها كميوضع لها موضوع مشترك تكون هيجوز ان يال «
  ». الوجوديقة معني محقق الّا حقيعمها معنيمكن ان يس يو ل

ا به يست، يگر قابل بحث نيك سلسله مسائل هست كه در علوم دين است كه ي ا8 ٔ از صفحه14خ از اول فصل تا سطر ي برهان شٔخالصهپس 
ا از عوارض يو » يعيجسم طب« از عوارض يعنيل كه ماقبل محسوس هستند ين دليا به ايل كه مربوط است به موضوعات آن علوم، و ين دليا

نها ي أندارند، پس موضوع همه» موجود بما هو موجود« چون يچ موضوع مشترك محقّقين مسائل هيباشند و ا ير ماده نما عدد موجود ديمقدار 
 .است» موجود بما هو موجود«
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   به وابسته است جوهر كه جهت آن از جوهر كه است واضح رايز ،78جوهر اما

                                                 
ل ممكن نبود داخل در آن علوم باشد كه مربوط به موضوعات آن ين دلي به ا–ر علوم ي مسائل مربوط به موضوعات سايعني –قسمت اول .  78

 وجود ٔت جسم و عوارض مقدار و عدد از آن نظر كه موجودند و نحوهيت جوهر و وجود آن و جوهري جوهريعنين مسائل ي اي بود، ولعلوم
نها يستند كه علم به اي نياضي و ريعينها از آن نظر داخل در علوم طبي وجود آنها، أت آنها و نحوهير متعلق به اجسام و ماهين صور غيآنها و همچن

 كه در يا ينها داخل در بحث از امور مفارقه است به معنيپس طبعاً بحث در ا. ستيا عوارض محسوسات ني علم به محسوسات و ٔاز جمله
 .مي گفتيموضوع علم اله
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 رديگ  يم تعلق محسوسات به هم عدد،. باشند محسوس جوهرها ٔهمه كه بود الزم والّا ستين محسوسات
 مقدار،. گردد محسوسات عارض اختصاصاً كه كند ينم جابيا عدد تيماه پس محسوسات، ريغ به هم و

 جسم مقوم كه است »يجوهر بعد« آن از مقصود و شود  يم گفته »مقدار« يگاه: است مشترك لفظ
 و خطّ بر كه است »متصل كم« مقصود و شود  يم گفته »مقدار« يگاه و) يجوهر اتصال (است يعيطب

 دو نيا از چكداميه. يا دانسته را »مقدار« يمعن دو نيا فرق قبالً و شود  يم اطالق يميتعل جسم و سطح
 زين آن اما ستين جدا ماده از چند هر اول يمعن به »مقدار« لكن ست،ين جدا ماده از »مقدار« يمعن

 پس). است يعيطب جسم ٔدهنده ليتشك جزء دو از يكي (است يعيطب جسم وجود مبدأ) ماده مانند(
 جسم به وابسته قوام نظر از كه ستين ممكن است، يعيطب جسم وجود مبدأ يمعن نيا به »مقدار« چون
 داشته محسوسات از را خود قوام و يهست ،يمعن نيا به »مقدار« كه ستين ممكن يعني باشد يعيطب

 بر دارد تقدم بالذات يمعن نيا به »مقدار« پس. دارند آن از را خود قوام و يهست محسوسات بلكه باشد،
 و ابعاد تيمحدود و تيموجود و تجسم از پس يا مرتبه در شكل. ستين نينچنيا شكل اما. محسوسات

 تينها) شكل« فيتعر در (»حد« از مقصود. گردد  يم عارض ماده بر محدود، سطح شدن دارا از پس
 پس. مقدار به ماده استكمال از پس است آن از متأخّر و يمعن نيا به »مقدار« ٔالزمه كه است جسم
  .ستين فعل به قوه از ماده خروج علل از و ندارد وجود ماده در جز شكل

 وجود از نحو چه كه است آن وجود جهت از اي يمعن نيا به مقدار در بحث: دوم يمعن به مقدار اما
. است آن احكام و آثار و عوارض جهت از اي و) است؟ مقوله چه از و عرض؟ اي است جوهر مثالً (است؟
  .ستين دهما عوارض و احوال ٔدرباره بحث است وجود قسم كدام از نكهيا و وجودش ٔنحوه در بحث

  .ستين محسوس كه است واضح منطق، موضوع اما
 غور محسوسات ريغ در علم آن كه شود قيتحق ديبا يعلم در مسائل نيا ٔهمه كه شد معلوم پس

  آنها ذات مقوم محسوسات كه كند  يم غور يامور در يعني كند  يم
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 شمار به او عوارض و حاالت از همه نهايا كه يمشترك موضوع »موجود« جز ندارد امكان و ،79ستندين 
 مقوالت از يبعض و كم ٔمقوله از يبعض و جوهرند نهايا از يبعض رايز كرد، فرض نهايا ٔهمه يبرا نديآ
  .80رديگ ينم بر در را نهايا ٔهمه »وجود« يمعن جز يواقع عام يمعن چيه و گر،يد

                                                 
به » وهرثم البحث عن الجوهر بما هو ج« از يعنير ي قسمت اخٔن قسمت تتمهيه كرد، اي فصل را توجٔن مطالب گذشتهيبنا بر آنچه صدرالمتأله.  79

  .نجا گفته شده استيشود به تمام آنچه از اول فصل تا ا  ين قسمت مربوط ميه ما اي بنا بر توجيبعد است، ول
فاما موضوع المنطق من جهة ذاته فظاهر انه خارج عن «: ديگو  يخ در دو سطر باال راجع به منطق آورده كه مي را كه شيا ن جملهيصدرالمتأله

اش   درباره10 ٔهيكه ما در حاش(»  آخريثم البحث عن حال الجوهر بما هو جوهر ال «ٔن جمله قبل از جملهيهتر بود كه اب :ديگو  يم» المحسوسات
 بحث يد در علم اعلير علوم بايت ساين است كه بحث از وجود و ماهيش بر ايشد كه مبنا  يشد تا در منهج اول داخل م  يآورده م) ميبحث كرد

  .شود
: نكهير بر مطلب ايتقر. ق موضوع آني و تحقي اولٔ باشد از راه منطق بر اثبات فلسفهيان منهج سوميخ بيد مقصود شيشا: ديگو  يبعد خودش م
ست ينها در منطق كه قابل بحث نيا. نكه جز در عقل وجود ندارند بحث شودي وجودشان و أد از نحوهي است كه بايه از جمله اموريمعقوالت ثان

را نه محسوسند نه متعلق به محسوسات؛ پس يست زيز قابل طرح ني نياضي و ريعيشود، در طب يآن بحث نم] موضوع [ٔاره دربيچ علميرا در هيز
  . استي اولٔرد و آن فلسفهي صورت گي اعلينها در علميد بحث در ايبا
ا الاقل ي است و ي اولٔدد اثبات خود فلسفهخ درصيال كرده شينكه خيم و آن اي است كه قبالً تذكر داديگري از اشتباه دين اشتباه صدرا ناشيا
 و ي اثبات الفلسفة االوليان وجه آخر عليخ اراد به بيالش» و كان«: ن استيعبارت صدرا ا.  استي اولٔخ اثبات خود فلسفهي از دو مقصد شيكي

  .ق موضوع آن استيرصدد تحقست، فقط دي ني اولٔان اثبات خود فلسفهيچ وجه در مقام بيخ به هي كه شيدر صورت» ق موضوعهايتحق
 ٔن صورت كه نحوهيبه ا (ي منطقٔهي دو منهج اول است از راه معقوالت ثاني برايدي شود بلكه مصداق جدي نمين منهج، منهج سوميبعالوه ا

 هم ياضي و ريعي طب موضوع منطقند، و درٔرا در مرتبهيست زيرد؛ در منطق قابل بحث نيد مورد بحث قرار گي باييدر جا] هيوجود معقوالت ثان
ق يتوان مصاد  ياناً مي آنچه قبالً گفته شده، احي است برايگريست، مصداق دي نيا ن كه مطلب تازهيا. را مجرد از محسوساتنديست زيقابل بحث ن

 .دا كرديز پي نيگريد
 باشد؟ يا  موضوع جداگانهٔنامبرده درباره يك از بحثهاي دارد كه هر ينكه چه مانعي نشده است و آن ايل نفينجا با دليك احتمال در اي.  80

  .كند  يل وضوح و بداهت رد مين مطلب را صرفاً به دلي ا10قات صين در تلعيصدرالمتأله
ات و احكام يشود، از آن جمله ماه  يند واقعاً آنچه در فلسفه بحث ميگو  ي كه م–ن ي متأخرين است كه همان راه اثباتين است كه بهتر ايقت ايحق

 حده يؤخذ في حد الموضوع او ما يؤخذ فيما «ل يت در آن جمع است از قبي خواص موضوعٔرا همهياست ز» موجود«از احكام و عوارض آنها، 
  .اند ق نكردهين باره تحقين هم كامالً در اي شود هر چند متأخري ط-» الموضوع

ات احكام وجودند و وجود ياست، و ماه» وجود«خود »  موجودموجود بما هو«ل است، و ياص» وجود«ه باشد كه ين پايد بر اي بايق اساسيتحق
  .نها اخذ شده است، كه البته قابل تأمل استي أدر حد همه

 .شود يم مشكل حل نميك مفهوم عام موضوع قرار دهيرا به عنوان » موجود«م مفهوم ياما اگر بخواه
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 علوم ٔهمه در باالشتراك و دارند يمشخص مفهوم و يمعن نفس، در كه است يمعان يبرخ نيهمچن و
 ،»ريكث« ،»واحد« مانند ستين آنها در قيتحق يمتصد علوم از كيچيه و 81رنديگ  يم قرار استفاده مورد

 قرار استعمال مورد صرفاً را ميمفاه و يمعان نيا علوم از يبعض. نهايا ريغ و »ضد« ،»مخالف« ،»موافق«
 نهايا ديتحد و فيتعر به علوم از يبعض و دهند،  يم رقرا استفاده مورد عمالً را نهايا يعني دهند،  يم
 موضوعات از چكداميه حاالت و عوارض از امور نيا. كنند انيب را آنها وجود ٔنحوه نكهيا بدون پردازند  يم

 نباشد، ذوات يبرا صفات وجود ٔنحوه آنها وجود ٔنحوه كه باشند ينم يامور از هم و باشند ينم يجزئ علوم
 كه يطور به زيچ همه يبرا عامه صفات از و است، ذوات يبرا صفات وجود ٔنحوه نهايا جودو ٔنحوه بلكه
   ٔهمه انيم مشترك نهايا از كي هر

                                                 
ف و يد شرين سين اختالف است و در اول جلد اول اسفار و همچنيان متأخريف آنها مي است كه در تعري اصطالحٔمقصود امور عامه.  81

نكه يد از آنها بحث شود به اي هستند كه بايا ن امور عامه و مشتركهينچنين است كه ايخ ايظاهراً مقصود ش. اند  آنها بحث كردهٔن شفا دربارهيمحش
 وجود آنها ٔد شوند و نحوهيف و تحدينكه تعرياز آنها بحث شود به اد ي هستند كه بايا ن امور عامه و مشتركهينچنين است كه ايخ ايف شيتعر

 وجود ٔست و نحوهي نيچ علميرا از مختصات موضوع هيتواند باشد ز يست و نمي از علوم متكفل بحث در آنها نيچ علميمشخص گردد، و ه
 هم كه يو از صفات) ره كه قبالً گفته شدي جسم و غل بحث از جوهر ويات از قبي ماهيعنيبرخالف قسمت اول (ست ي وجود ذوات نٔآنها نحوه

 .باشند  يم» موجود بما هو موجود« هم ندارد، پس، از عوارض ي خاصٔباشد و اختصاص به مقوله يز نمياء است ني اشٔ همهيبرا
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 عوارض از كه ندارد امكان و باشند ينم بالخصوص ٔمقوله كي مختصات از هم و ،82ستين زين باشد اءياش
  .باشند »موجود هو بما موجود« جز نيمع ءيش مخصوص

 به و نهايا ٔهمه يبرا مشترك يامر »موجود هو بما موجود« كه گشت معلوم شد گفته آنچه ٔههم از
 هو بما موجود بعالوه و رد،يگ قرار علم نيا موضوع است ستهيشا كه است همان تنها ميگفت كه يدالئل

   و يهيبد تشيماه و مفهوم هم كه است يزيچ موجود

                                                 
ند يگو  ين ميمحشّ. باشد ي است نمزي همه چي كه براينها از صفاتيد ايگو  يم» امور عامه «ٔخ دربارهيش. ك سطر از مشكالت شفا استين يا.  82

  .ت و امكان عام استيئيل شيمقصود از قب
موجود بما « كه شامل اعم از ي است كه شامل عموم موجودات است، اما اموريامور» امور عامه«مقصود از : اند خ گفتهين شينجاست كه متأخريا

ن اشكال ي دفع ايبرا. شود  ياز بحث خارج م» تيمعلول«و » حدوث«ر يم نظيه مفايف باال برخياشكال شده است كه بنا بر تعر. است» هم موجود
ت و ين معلوليهذا حدوث و قدم، همچني است كه او و مقابلش شامل عموم موجودات باشد؛ عليزيآن چ» امر عام«مقصود از : گفته شده است

  . موجودات استٔت مجموعاً شامل همهيعل
ل يست از قبي نيمقصود هر مقابل :است] شده[جواب داده . شود  ي موجودات مٔاز صفات با مقابلش شامل همه ي وارد شده كه هر صفتيگريراد ديا

  .ردي تعلق بگي است كه به آن مقابل هم غرض علمياض، بلكه مقصود مقابليا در مقابل بيالب
ك يا ممكن عام به موجود و معدوم يء يم شيتقساست و » موجود بما هو موجود« با يز مساويت و امكان عام نيئين است كه شيقت اي حقيول

  . موجود استيك قسم مقابل موجود خود به اعتباري؛ ي است نه واقعيم اعتباريتقس
ت و امكان عام هر چند از عوارض يئين است كه شيخ از عبارت فوق اي شفا فرموده است مقصود شٔهين در حاشيهذا همچنانكه صدرالمتألهيعل
 وجود، قابل بحث ٔف و از بحث از نحوهينها از تعري بودن اي نظر به مستغنياند ول  مصطلحٔباشند و از امور عامه  يم» موجود بما هو موجود«
  .ستندين

. » االمور العامةيف«: ديگو  يشود م  يم) اتيمباحث ماه(» ي و جزئيكل«ل ي از قبي خامسه كه وارد مباحثٔخ در اول مقالهين است كه شيب ايو عج
ن است كه غلط ي ظاهر ايول. كند  يگران فرق ميبا اصطالح د» امور عامه «ٔخ دربارهياصطالح ش: ديگو  ي دارد و ميا هيمان در آنجا حاشيلملّا س

  .نُساخ است
 . بدهديحين جهت توضيكند بدون آنكه از ا  يهمان عنوان مقاله را ذكر م) 179صفحه (ن ي صدرالمتألهٔقهيدر تعل
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 تيماه انيب يبرا) خود مافوق (گريد علم به يازين پس ،83تشيواقع وجود هم و است اثبات از يمستثن
 اي و شود انيب تشيماه كه باشد داشته ازين يعلم موضوع اگر رايز ست،ين آن تيواقع اثبات اي و آن
 تيصالح يعلم چيه ابد،ي انجام علم آن خود از ريغ يگريد علم در ديبا حتماً گردد اثبات تشيواقع

 خودش موضوع عوارض اثبات تنها علم هر ٔفهيوظ د،ينما اثبات اي فيتعر را خود موضوع كه ندارد
  .باشد  يم

 كه يامور از است عبارت علم نيا مسائل و است »موجود هو بما موجود« علم نيا ياصل موضوع پس
  .گردند  يم عارض ينيتع و ديتق هر از نظر قطع موجودند كه جهت آن از را موجودات

 انقسام در موجود. فيك و كم و جوهر مانند موجودند ٔهياول اقسام و انواع ٔهمنزل به عوارض نيا از يبعض
 است ياول ميتقس كي يتقس نيا بلكه. ستين ميتقس نيا از قبل ميتقس كي به ازمندين امور نيا به خود
 نيا به نوبت تا باشد شده يط ديبا يماتيتقس قبالً كه انسان ريغ و انسان به مثالً جوهر ميتقس خالف به

  .برسد ميتقس
 واحد، مانند روند  يم شمار به موجود هو بما موجود مخصوص عوارض ليقب از امور نيا از گريد يبعض
 ازمندين عوارض نيا به اتّصاف در موجود هو بما موجود همانا. واجب ممكن، ،يجزئ ،يكلّ فعل، قوه، ر،يكث
 ستين الزم يعني (باشد كرده دايپ يخالقا نيتع اي ياضير يعيطب نيتع اي يعيطب نيتع قبالً كه ستين

 و وحدت به اتّصافش تا باشد ياخالق ٔملكه نوع از اي و تيكم نوع از اي و يعيطب جسم نوع از موجود كه
  ).باشد حيصح نهايا ريغ و تيفعل و قوه و كثرت
 تموجودا يمباد دينبا است »موجود هو بما موجود« علم نيا موضوع اگر: ديبگو يكس است ممكن

 در رايز گردد، مبرهن و شود اثبات علم نيا در) كل صورت و كل، تيغا ن،ينخست ٔماده ن،ينخست فاعل(
  .آن يمباد از نه شود  يم بحث علم آن موضوع عوارض از يعلم هر

 رايز است، »موجود هو بما موجود« لواحق و عوارض از زين موجودات يمباد در بحث كه است نيا جواب
   ذات مقومات از تا است آن ذات جزء نه ودموج كي بودن مبدأ

                                                 
 ٔبه منزله» ...فالموضوع االول لهذا العلم «ٔو ممكن است مستأنفه باشد و جمله» لما قلنا« به يعنيست عاطفه باشد به ماقبل ن جمله ممكن ايا.  83

 .مستأنفه و سر سطر باشد» ...فالموضوع االول «ٔد است و بهتر است جملهي احتمال دوم بعيمتمم جمله باشد، ول
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 فرض موجود از اعم زيچ نه و باشد نداشته لحوق و عروض تا است ممتنع شيبرا نه و عوارض از نه باشد
 عارض الواسطه مع و اًيثان و گردد  يم اعم آن عارض بالذات و اوالً تيمبدئ كه شود گفته تا شود  يم

 دايپ ياضير اي و يعيطب نيتع موجود كه است نيا به ازمندين ودموج بر تيمبدئ عروض نه و موجود،
 و اًيثان و گردد  يم اخص امر عارض بالذات و اوال تيمبدئ كه شود گفته تا گردد عارض تيمبدئّ تا كند

 آن از نه گردد  يم واقع مبدأ است موجود كه جهت آن از موجود گريد عبارت به و موجود؛ عارض بالتبع
 عارض جهت آن از كه آثار و ولواحق عوارض از ياريبس مانند است ياضير كم اي يعيبط جسم كه جهت
 ياختصاص ولواحق عوارض از تيمبدئ پس. است ياضير كم اي يعيطب جسم كه گردند  يم موجود

  .است موجود هو بما موجود عتيطب
 محال. است موجودات لّك مبدأ كه است يمعن نيا به نه شود  يم تيمبدئ به متّصف كه موجود بعالوه،
 او از است موجود آنچه تمام كه يطور به شود واقع بالاستثناء موجودات كلّ مبدأ موجود كي كه است

 فرضاً زين خودش چه، باشد هم خودش مبدأ كه ديآ  يم الزم رايز گردد، يمنته او به و باشد شده دايپ
 »مبدأ« از مقصود پس. ندارند مبدأ ميريگب نظر در كجاي و عموم طور به اگر را موجودات. است موجود
 اطراف در علم نيا پس. موجودات كل نه است موجودات بعض مبدأ يعني است معلوله موجودات مبدأ
 واجب. كند  يم بحث موجودات بعض مبدأ يمباد اطراف در كند،  ينم بحث موجودات كل مبدأ يمباد

. اند نيچن زين) علوم ريسا (هيجزئ علوم چنانكههم است يمستثن) ندارد مبدأ كه يموجود يعني (متعال
 اثبات هرگز يمباد آن اما علم، آن مسائل موضوعات عيجم انيم مشترك است يمبادث گريد علوم در
 شود  يم اثبات است موضوعات آن از يبرخ مبدأ كه يمبادث اما گردد؛ ينم اقامه آنها بر برهان و شود ينم
  .گردد  يم اقامه آنها بر برهان و

 كه است يمسائل آنها از يبرخ. گردد منقسم يمختلف يبخشها به كه است نيا علم نيا مسائل ٔالزمه
 هستند همانها اسباب نيدورتر. كند  يم بحث اسباب نيتر يينها اي و نيتر ياول يعني علل نيدورتر ٔدرباره

 دخالت يمعلول موجود ره وجود در يعني دارند سببت نسبت وجودش ٔهيناح از يمعلول موجود هر با كه
  .دارند يعلّ و يسبب
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   الجميع وفي الكل، وفي التمام فوق ما و والناقص، التام في: )١(الثالث الفصل

   :اصطالح چند
  
 تواند مي كه را  آنچه همه اگر موجود يك. گويند مي"ناقص"را طبيعت عالم موجودات حكما اصطالح در

 تواند مي صورت اين در ،]باشد نداشته را برخي و باشد داشته ار برخي يعني [باشد نداشته باشد، داشته
   :قسمند دو بر موجودات اينگونه. دارد استكمال  قابليت و شود كامل

 هستند ناسوتي موجودات اين. دارند خود عرض در ولي خود از خارج موجودات به نياز استكمال در - 1
  . است شامل را) است معده علل همان صودمق  كه (اسباب و علل دنياي و طبيعت عالم همه كه
 كه آنچه همه و ندارند  عرضي و بيروني علل به احتياج خود تكامل و استكمال در كه موجوداتي - 2
 خود و زند مي سر آنها كمالي افعال خود درون از است، شده داده آنها به شود مي آنها كمال وجبم

    اين كه عالم كلي نفس. [گويند"بذاته مكتفي"را نهااي گيرند، مي  فيض طولي علل از و هستند جوش
  و] است قبيل اين از قائلند حكما

  
   :پاورقي

  . "شفا"الهيات رابعه مقاله از ثالث، فصل] 1[

 ٢٥٧



كتابخانة سايت نسيم مطهر  
www.nasimemotahar.com
.لطفاً نواقص احتمالي و خطاهاي تايپي را اطالع دهيد

 الهي اولياي و انبياء نفوس. رسند مي بذاته مكتفي موجود مرحله  به بشري نفوس از بعضي معتقدند نيز 
  . اند دسته  اين از

 و قوه جاي نيست، تكامل جاي هيچ آنها در و كاملند، وجود، اول از كه هستند آنها موجودات، ديگر قسم
   :اند قسم دو بر نيز اينها. نيست فعل

 "تام" موجودات اصطالح در اينها  كه. هستند دارا باشند داشته توانند مي كه را چه هر كه موجوداتي - 1
 آنها مرتبه در و آنها براي كه شكلي كاملترين به وجود بدء  همان از موجودات اين. شوند مي خوانده

  . هستند مجرده عقول همان اينها كه. دارند وجود است مكنم
 است، مفروض و ممكن كماالت  همه داراي آنكه بر عالوه كه است موجودي ،"التمام فوق موجود -  2

  ]. است اول مبدأ مرتبه انهم اين و. [كند مي ديگران  به وجود افاضه كه هست خصوصيت اين داراي
  

   تكامل تعريف
   چيست؟ تكامل مالك. هست مختلفي نظرهاي تكامل تعريف در
 االسالم لكم رضيت و نعمتي  عليكم أتممت و دينكم لكم اكملت اليوم"فرمايد مي كريم قرآن در

  ). 1("دينا
  
   دارد؟ وجود فرقي تمام و كمال مفهوم ميان آيا

 يك :فرمايد مي ،"الميزان"تفسير در. "النعمه تمام و الدين كمال"نام به دارد كتابي صدوق مرحوم
 :است گونه دو بر خود اين و است ناقص نشود حاصل اجزاء همه تا دارد، اجزائي و ابعاض كه موجود
 تا كه اتومبيل يك مثال. نيست مترتب اثري موجود بر نشود حاصل جزء آخرين تا كه است طوري  گاهي
   راه نشوند اصلح آن اجزاء همه

  
  يپاورق

  ) 3 آيه مائده سوره(
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    اي استفاده و اثر شوند حاصل كه اجزائش از جزء هر كه است نحوي به ناقص موجود گاهي و. افتد نمي
 كار به"تمام"اول نوع مورد در. است استفاده قابل آن از اطاقي هر كه خانه يك مثل است مترتب آن بر

 كه [رود مي كار به"كمال"دين، يك عنوان به اسالم مورد در. رود مي كار  به"كمال"دوم نوع در و رود مي
 در و گويند مي را االجزاء تام اسالم نعمت، يك عنوان به اسالم اما] است مفيد آن اجزاي از  جزئي هر

  . رود مي كار به"تمام"آن مورد
  
 تمام شوند حاصل همه ائشاجز وقتي  صورت اين در است،"االجزاء ذوات"موجود گاهي ما، خود نظر به
  ). است اجزاء صحبت (شود مي
  . است"كيفيت"به نظر نيست، اجزاء مورد در كمال ولي
  . كند مي پيدا تكامل تولد از پس اما شود، مي حاصل همه اجزاء شود، مي تتميم انسان جنين در مثال

 "طولي "ابعاد بر"تكامل"در ولي. شود مي حاصل او براي"عرض"در ابعادي شود مي"تمام"كه موجود
 آخرين با و است نعمت اسالم دين قوانين و اجزاء همه. است همين هم  آيه معني. شود مي افزوده موجود
 وقتي. دين براي است كيفي مسأله يك حال عين در امامت مسأله. رسيد اتمام حد به نعمت ،دستور
 جهت آن از امامت پس. افزايد مي يند كيفيت بر امامت اما است، تمام شد دارا را خود اجزاء  همه دين
  . است كمال بخشد، مي ترقي و دهد مي روح را  دين كه جهت آن از و است دين متمم است دستور كه

 كمال هم و است نعمت تمام هم. گذارد مي اثر دين ابعاد از بعد دو روي] و است بعد دو داراي [امامت
  . طول در تعالي و ترقي هم و است، عرض در و سطح در گسترش هم دين،
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   وجودها آيفيه و العامه االمور في: االول الفصل
  

 كلي  مدرك انسان كه است اين مقصود است ناطق حيوان انسان گوئيم مي اينكه است كلي در بحث
 سخن بعد و كرد، فكر اول بايد چون. نيست ممكن كلي درك بدون هم سخن و نطق خود چون. است
  . است كلي ادراك ساسا بر كردن فكر و گفت،

   :اند شده دسته سه بر كلي بطور و است شده مطرح زياد خيلي كلي بحث اروپا در وسطي قرون در
  ]. قديم اصطالح  به رئاليسم. [دارد وجود خارج در كلي معني كه شدند معتقد گروهي -  1
 به آليسم يدها [،]دارد وجود ذهن در و [ندارد وجود خارج در كلي معني شدند معتقد گروهي - 2

  ]. قديم اصطالح
  . )1) (نوميناليسم(.است خالي لفظ يك صرفا كلي گفتند گروهي -  3
 بحث امروزه. است نبوده انگيز  خالف اصوال كه دارد قرار مجرائي در كلي بحث اسالمي، فالسفه ميان در

  . ديگر هاي جنبه از البته است، شده مطرح ديگري شكل به باز كلي
  يپاورق

)١ (nominalism
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 بر صدق از مانع تصورش نفس  كه است طبيعتي كلي":است كرده كلي از دقيقي بسيار تعريف شيخ
 چون. است شده آورده عبداهللا مال"حاشيه"در كه چنان آن  نداده قرار مفهوم را مقسم. "نيست كثيرين

 نداريم فرض (گيرد مي ماهيت ذات را مقسم شيخ. است ذهني مفهوم در فقط جزئي و كلي  بحث آنجا در
 كثيرين بر صدق مانع برود ذهن در اگر  كه است طوري شأنيت و ذات ،)خارج در يا باشد ذهن در كه

 اين يعني است الموضوع في ال وجودش كه است ماهيتي كه اند گفته جوهر درباره كه آنچه مثل نيست،
  . است وضوعالم في ال بيايد خارج در اگر كه است حيثي  به ماهيت

   .شود مي عارض آن به كليت صفت ذهن در ماهيت و ذات
  ) كليت وصف اعتبار به (منطقي كلي عقلي كلي طبيعي كلي

  
  . شود مي  انسان معناي عارض كليت ذهن در كه معناست اين به است، كلي نسان
 صفات همه در اين و نيست،  انسان ماهيت و ذات جزء كليت كه است معني اين به نيست، كلي انسان

  ... و عالميت جزئيت، عدم، وجود، :است همينطور
  . نيست ديگر چيز  هيچ و شود مي توصيف و تعريف فصل و جنس به فقط ذات، مرحله در ماهيت
  "االهي هي حيث من ليست الماهيه":بگوئيد"االهي ليست هي حيث من الماهيه":نگوئيد :گويد مي شيخ

  

   طبيعي آلي
  

   ؟ندارد يا دارد وجود خارج در طبيعي كلي اآي كه اينست در بحث
 شود مي معلوم شود دقت سخنانشان در درست اگر ندارد، وجود خارج در طبيعي كلي اند گفته كه آنهائي

   عقلي كلي ندارد وجود گويند مي آنها كه را آنچه واقع در كه
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 باشد خارج در طبيعي كلي اگر نان،آ نظر مطابق زيرا. اند گرفته اشتباه طبيعي با را عقلي كلي آنها و است
 داراي و باشد فرد هم يعني. [باشد متضاد صفات داراي حال عين در واحد ء شي يك  كه آيد مي الزم

  ]. است  كليت مقتضاي كه نحوي به تشخص و تعين فاقد هم و شخصي تعين و تشخص
 تابع آن كثرت و است دموجو  كثرت صفت به خارج در طبيعي نيست، اينطور كه است اين حقيقت ولي
  . دارد وجود  طبيعي كلي افراد، تعداد به. است افراد

  . است"اوالد"به"آباء"  نسبت بلكه نيست"اوالد"به"أب"نسبت افراد به طبيعي نسبت
 آينده فصل آخر در آنها تفاوت  به [دارند فرق يكديگر با جزء و كل و جزئي، و كلي كه داشت توجه بايد

  ]. شد خواهد اشاره
  

   طبيعي آلي به طبيعي تسميه وجه
  

 در اگر كه دارد را شأنيت اين. است آن شأنيت اعتبار به واقع در طبيعي، كلي گوئيم مي كه را طبيعي
 عين وجودش است، متشخص امر و ندارد كليت خارج در اال و دارد، را كليت صفت بگيرد قرار ذهن
  . است واحد باشد فرد به منحصر اگر و كثير طبيعتي كلي باشد كثير اگر افراد است، افراد وجود
 به] است افراد وجود عين  وجودش گوئيم مي اينكه [است جزئي نه و است كلي نه خودش طبيعي كلي
 بعضي قول اين"االفراد جميع بانعدام وينعدم واحد فرد بوجود يوجد"گويند مي كه نيست معنا اين

    كيفيه :عنوان تحت آينده فصل در [گفت خواهيم و ماست اصوليون قول تقريبا و امروزي فالسفه
 است"همداني رجل"سخن مفاسد همه شامل و است غلطي حرف اين كه] الكليه للطبايع الكليه اللحوق

  . گيرد مي مسخره به آنرا شيخ كه
  

   اجتماع يا فرد اصالت مسئله
 شكل اين به مسئله تر سفيفل  شكل در اجتماع؟ يا دارد اصالت فرد آيا كه است اين امروزه مسئله يك

  اعتباري  اجتماع و دارد وجود فرد آيا :كه شود مي مطرح
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   ؟ندارد واقعي وجود فرد و دارد وجود جامعه اينكه يا و است؟
] فرد اصالت طرفداران [ كلي و جزئي به نه شود مي مرتبط كل و جزء مسئله به صورت هر در مسئله اين
 مسلم اين. است اعتباري كلي به اجتماع و است انسان افراد دارد وجود واقعا آنچه كه بگويند اينطور اگر
 مجموعه مثل. شد مي طور همين بود او  گياهي و حيواني وجود تنها انسان اگر چون. نيست شكل اين به

 فكري و فرهنگي وجود اوست، عقالني وجود انسان، انساني وجود  ولي گوسفندها يا و درختها، آجرها،
 انسانها همه از من، فرهنگي من. گذارند مي اثر هم روي فرهنگي و فكري وجود در انسانها .است انسان

  . گيرد مي اثر حال و گذشته در
 انعكاسي است اجتماع از دارد  چه هر عقل، و فرهنگ جهت از انسان گويند مي اجتماع اصالت طرفداران

  . است داده رخ جامعه در كه آنچه از است
  اجتماع و خارج از كه است چيزي آن انسان، من تمام كه نداريم قبول ما. است يافراط نظريه، اين

 تغذيه جنبه گيرد مي جامعه از كه آنچه و آمده پديد وي فردي وجود از كس هر من جوهر. است گرفته
  . دارد

 نات،حيوا يا گياهان مجموعه  نه است جمادات از اي مجموعه مانند نه انسان جامعه كه است اين حقيقت
 هم روي هيدروژن و اكسيژن كه همانطور. دارد وجود] حقيقي [تركيب نوعي به انسان افراد ميان بلكه
 فرق. يابند مي  جديدي روحي هويت و گذاشته تأثير يكديگر در روحي نظر از هم انسانها گذارند مي اثر
 تركيبهاي ساير خالف بر (افراد كثرت اينجا در كه است اين در [واقعي، مركبات ساير با تركيب اين

  حقيقي واحد يك بعنوان و افراد، مجموعه از جداي الكل انسان و شود نمي  وحدت به تبديل) حقيقي
  ). 1] (ندارد وجود

 و تأثير و نيستند، حيوانات يا ها گياه مجموعه مثل انساني نظر از اينكه عين در انسانها ديگر عبارت به
 ماهيت فقط و برود بين از ماهيتشان انسان افراد كه نيست طور آن اام دارند، يكديگر در واقعي تأثر

 كه آنچه به  شبيه (كند حلول افراد يكايك در جامعه واحد شخصيت بطوريكه. بماند باقي  جمع و اجتماع
 و تأثير اينكه عين در كه است خاصي  تركيب نوع يك اين) شود مي واقع سديم و كلر تركيب در مثال
  تأثر

   :پاورقي
 از پرانتز داخل جمله مطلب، به  توجه با بود، خالي جمله اين جاي درس، اين يادداشتهاي در چون] 1[

  . گرفت قرار خالي جاي در استاد،"تاريخ و جامعه"كتاب
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   . داشت خواهد وجود و شود نمي محو افراد شخصيت  حال عين در هست شديد و زياد
  

   اخالقي انسانيت مسئله
  

 به خدمت. باشد"كلي بشريت"بايد هدف گويند، مي كه است جديد اخالقي مكتبهاي خيبر ديگر، مسئله
 است كلي انسان اين روند، مي بين از و ميرند مي افراد زيرا]. است بشر اخالقي افعال غايت [كلي انسانيت

  . است جاويد و ميرد نمي  كه
  . شود مي مربوط جزئي و كلي بحث به مسئله اين
  

   طبيعي معناي در تحقيق
  

 اگر مثال. است ذات بر عارض باشد، ماهيت ذات لوازم از ولو شود مي حمل ماهيت بر كه صفاتي تمام
 ديگري چيز ينفك ال الزم اين و است چيزي مثلث خود  هم باز باشيم داشته ينفكي ال الزم مثلث براي
    مثلث زواياي جموعم كه است اين مثلث ينفك ال م الز مثال. دارد ديگري  شيئيت خودش براي كه

 ماهيت  ولي نيست شدني جدا مثلث از هيچگاه خصوصيت اين اينكه عليرغم اما باشد، قائمه دو با برابر
 الزم باشد درجه 180 مجموعا كه  باشيم داشته زاويه سه جائي در اگر مثال. نيست بودن قائمه دو مثلث
  . باشيم داشته مثلث حتما آنجا كه نيست
 داخل وجود ولي است وجود با هميشه حتما خارج در چه و ذهن در چه مثلث. است همينطور هم وجود

 ليست الماهيه":گويند مي كه است اين پس... و كثرت يا وحدت است همينطور و. نيست مثلث ذات در
 هي حيث  من الماهيه":كه نگوئيد عبارت اين به را تعبير اين گويد، مي شيخ. "هي اال هي حيث من

  . بالعكس نه و بداريد  مقدم"حيث"بر را"ليس"هميشه بلكه"يه اال ليست
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 قسم دو بر حمل گويد، مي :است  نگفته كسي او از قبل را نكته اين ظاهرا كه گفته مطلبي صدرالمتألهين

  . است
 دو بر حمليه قضيه نگفته مالصدرا. كنيم مي برقرار چيز دو بين"است"رابطه كه است جائي حمليه قضيه
. است تقسيماتي حمليه قضيه براي البته. است قسم دو بر حمل خود اساسا گويد مي بلكه است، قسم

 يك گويد مي ،)رابطه  سلب و ايجاب اعتبار به (موجبه سالبه، ،)موضوع اعتبار به (كليه جزئيه، شخصيه،
  . صناعي شايع حمل و  ذاتي اولي حمل به حمل خود اعتبار به هست هم تقسيم
 آن در حمل اين باز بشود  هم جدا وجود از ماهيت محال فرض به اگر حمل اين رد :ذاتي اولي حمل
 آن كه بدهيم حكمي بعد چيست، خودش ببينيم اول يعني ماهو؟"الف":گوئيم مي وقتي. است صادق
 چيستي جزء اينها از هيچكدام ولي است، ميرنده است، كاتب است، عالم انسان مثال. است چيزي چگونه

 حمل. نيست يا است عالم است، ميرنده چيز  آن بگوئيم بعد تا چيست؟ انسان ببينيم بايد اول. نيست او
  . آيد مي پيش اولي حمل از بعد مرتبه در صناعي شايع
 چيستي بيان اين. است  قائمه دو مساوي آن زواياي مجموع كه است شكلي مثلث بگوئيم اگر :مثال
   .ضلع سه به محدود است سطحي مثلث گفت بايد. است صناعي شايع حمل همان اين نيست، مثلث
 در ولي [است درست  هم صناعي شايع حمل به است درست ذاتي اولي حمل به كه چيزهائي اكثر
]. شود مي گفته اولي حمل در كه آنچه با مغاير دارد حكمي صناعي شايع حمل به ء شي موارد اي پاره
 المفهوم هو الجزئي" :به كنند مي تعريف را جزئي كلي، و جزئي  به كنند مي تقسيم را مفهوم :مثال

 خودش جزئي، مفهوم زيرا نيست درست صناعي شايع  حمل با اين اما ،"كثيرين علي صدقه الممتنع
 الجزئي،"ولي"جزئي االولي بالحمل الجزئي،". كند مي صدق كثير افراد بر و!  است عالم كليات از يكي

  . "كلي الصناعي،  الشايع بالحمل
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   تعريف مقام در اهيتم
  
  . شود مي ساده ما مطلب است قسم دو بر حمل كه مطلب اين كشف با
 الذاتي االولي بالحمل الماهيه"  هي ما اال ليست است، ذاتي اولي حمل كه تعريف مقام در الماهيه،"

 با شايع حمل به باز خارجي، يا ذهني از اعم كنيم فرض ماهيت براي  كه را عارضي هر. "االنفسه ليست
 از بحث، مورد در حاجي و مالصدرا خود اينكه عجيب. نيست كه ذاتي اولي حمل به است متحد  ماهيت

 چيزي آن از غير اند گفته"ليس"و"حيث"درباره حاجي و صدرا كه آنچه !اند نكرده  استفاده مطلب اين
  . آيد مي بر شيخ حرف از كه است
 "واقعي سالبه"صورت به  قضيه تا باشد مقدم حيثيت بر سلب خواهد مي كه است اين شيخ حرف ظاهر
 يا (آيد مي در"المحمول سالبه"صورت به قضيه يابد تقدم  سلب بر حيثيت اگر كه صورتي در. بماند باقي

 بحثهايشان در ها  امروزي اغلب كه داريم مهم مطلب دو اينجا در پس"المحمول معدوله"  همان تقريبا
  . نيستند آن متوجه

   صناعي شايع حمل و ذاتي اولي حمل ميان فرق -  1
    واقعي سالبه با المحمول، معدوله يا المحمول سالبه قضيه ميان فرق -  2

 بعد. موجود مثل مشكك  كلي و انسان، مثل متواطي كلي داريم منطق در :گويند مي اول مورد در مثال
 خوب،. است متواطي كلي دخو متواطي، يعني متواطي، است؟ اي كلي چگونه متواطي خود پرسند مي

 اي كلي چگونه مشكك، خود :كه است اين پاسخ است؟ اي كلي چگونه  مشكك خود چطور؟ مشكك
   !شود مي پيدا تناقض  كه اينجاست گويند مي ،!است متواطي كلي مشكك، خود :كه اينست پاسخ است؟

  . ندا نفهميده را حمل اختالف مسئله آقايان اين كه است اين علت آنكه حال و
  

   شود مي پيدا معدوله غير و معدوله ميان فرق] عدم [از آه هائي شبه
  
 پي در پي اشتباهات دچار نشناسيم، را سالبه قضيه اگر. داريم سالبه قضيه داريم، موجبه قضيه ما

  . شويم مي
 سالبه   را آن اصال موجبه، بر شود مي وارد آيد مي كه است آن واقعي سالبه :واقعي
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. است موجبه در قيدها همه پذيرد، نمي  قيدي هيچ سالبه. بقائم زيد ليس :شود مي قائم زيد ،دارد مي بر
 موضوع بر حمل را محمول باضافه نفي يعني دوتائي بعد بزنيم محمول  به را ليس و نفي بيائيم اگر پس

 موجبه نام به داريم  قضيه نوع يك. سالبه نه است موجبه اين نيست، واقعي سالبه اين ديگر كنيم،
 قضيه دو اينها حال عين در ولي است مشترك سالبه با آثار بعضي در موجبه، نوع اين. المحمول معدوله

  . كنند مي فرق جاها بعضي در و مختلفند
 مورد در مثال. بود نخواهد واقعي سالبه  بياوريم"حيث"از پس را"ليس"اگر كه است اين شيخ مقصود
 نفي جواب بياوريد ديگر چه هر اما است، نعم، جواب بياوريد را  تماهي خود وقتي فقط انسان ماهيت
 ذات تعريف در اينكه مثل را سلب اين واقع در ،"هي اال ليست هي حيث من الماهيه"بگوئيد اگر. است

 نيست چيز فالن يا نيست كلي اين نيست، كلي ذات حد در ماهيت بگوئيم اينكه مثل. ايم آورده ماهيت
  . ندارد هم را سلبها اين حتي ذات حد در ماهيت كه صورتي در ايم كرده ذات بر حمل اينجا در را

 عوارض. است گونه دو بر ماهيت  عوارض :گويد مي و كرده تعبير ديگر اي گونه به را شيخ سخن صدرا مال
 ماهيت عارض كه وحدت و وجود خود مثل وجود، از قبل عوارض و ،...و كتابت مانند وجود از بعد
 كه است اين مثل  اين زيرا ايم گفته دروغ"هي اال ليست هي حيث من الماهيه :بگوئيم اگر حاال. ندشو مي

 حيث من ليست الماهيه"بگوئيم اگر اما] است،  دروغ كه [بموجود، ليس هي حيث من الماهيه :بگوئيم
  . است  درست"بموجود هي
 حيث من"مقصود كه داشت توجه بايد. تنيس درست ثانيا و نيست شيخ مقصود اوال توجيه، اين ما بنظر
  . چيست"هي
 چه به نقيضين اما. است محال دو هر نقيضين ارتفاع و نقيضين اجتماع كه است اين فلسفه مسلمات از

 رفع جز معنايي هيچ ديگري آن و باشد داشته مفهومي  يك چيز يك كه اين شود؟ مي گفته چيزهائي
. نيست  اثباتي هيچ سلب در بقائم زيد ليس كه است اين نقيضش كه قائم زيد مانند. باشد نداشته اولي
 آيد مي اين براي تنها كند، نمي اثبات را معنايي هيچ خودش باشد، رفع فقط مفادش كه است آن سلب
 پس. بردارد يكجا دارد كه آنچه همه با را آن آمده فقط اين ،)است"نه"فقط (كند، سلب را مفهومي كه
  ".باشد كاذب دو هر يا باشد صادق دو هر است محال باشد اينطور اگر
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 نيستند، نقيضين دو اين ،)بموجود  ليس (معدوم هي حيث من الماهيه"و"موجود هي حيث من الماهيه
 گوئيم مي. هستند نقيضين حكم در اينها بگويد، كسي است ممكن. نيست نقيضين رفع دو، هر رفع پس

 حيث من وحدت"گوئيم مي ما اما اند، نقيضين حكم در كثرت و وحدت يا عدم، و وجود كه  است درست
 اهيتم گوئيم مي ما كه است اين و نيستند هم نقيضين  حكمدر دوحتي اين ،"هو حيث من كثرت"و"هو
 اينها. ندارد هم  ذات عين فقر. ندارد باشد، ذاتش از ناشي كه غنائي زيد ببينيد، مثال. ندارد را دو هر اين

 "نقيضين حكمدر".ذاتي غير غنايو ذاتي،غير فقر مثال يعني دارند بيشتر اي مسو شق كه هستند ضديني
  . باشند نداشته ثالثي شق ضدين  كه شود مي اطالق موردي به

   چيست؟ السلب ربط و الربط، سلب تفاوت :سؤال
 سلب :پاسخ  . است معدوله السلب، ربط. است سالبه همان الربط،

   موضوع اعتبار به قضايا تقسيم
  
 اعتبار به است قضيه تقسيم آنها از يكي. است شده تقسيماتي مختلف اعتبارات به قضايا براي منطق در

  . شخصيه و محصوره طبيعيه، مهمله، :قضيه به آن موضوع
. ندارد استفاده مورد علوم در شخصيه قضاياي. شود مي"شخصيه قضيه"باشد، شخصي اگر :قضيه موضوع

  . است ديگري بحث گيرند مي قرار علوم مبادي از هجزئي  قضاياي برخي اينكه اما و
  . ندارد قرار علم آن مسائل جزء علمي هيچ در شخصيه قضاياي

  

   استقاللي و آلي اعتبار دو
  

 اينكه يكي :گيرد مي قرار  قضيه موضوع نوع دو بر كلي طبيعت گويند مي باشد كلي قضيه، موضوع اگر
 آن ديگر صورت. بينيم مي افراد آئينه و مرآت يك مانند را آن دهيم مي قرار قضيه موضوع كه را كلي
   و آئينه را آن كنيم مي نظر  كلي به وقتي كه است
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 شود مي گفته اول نظر به. دهيم مي قرار توجه مورد مستقال را آن خود بلكه و نداده قرار افراد از حاكي
 "ينظر به ما"اول نظر در كلي ديگر عبيرت به يا و"استداللي نظر"شود مي گفته دوم نظر به و ،"آلي نظر"

. است "نظري فيه ما"يا"ينظر اليه ما"كلي دوم، حالت در و. شود مي ديده افراد آن سبب به يعني است
 را انسان مفهوم اينجا در يمشي، انسان كل يا للكليات، مدرك يا ضاحك، انسان كل :گوئيم مي مثال

  . ارجيخ عيني انسانهاي براي ايم داده قرار مرآت
 امر يك چون است، ذهن در  كه جهت آن از انسان خود اينجا در نوع، االنسان :گوئيم مي ديگر جاي در

 در كه انساني همين يعني نوع، االنسان گوئيم مي وقتي. است جنس يا است نوع يا است، ذهن در كلي
 انسان  كه اول، قضيه آن و نيست صادق اول، ديد با است نوع انسان قضيه اين  وقت آن. است من ذهن

 اعتبار جور دو را قضيه ما ذهن كه شود مي معلوم پس. نيست الزم دوم، ديد با است، كاتب يا ضاحك
 - ديگر صورت در. گويند"طبيعيه"را قضيه است، ينظر فيه ما يا  اليه ما كلي، موضوع كه آنجا در. كند مي
 را آن باشد نشده بيان است، مقصود افراد از ضيبع يا افراد تمام آيا اينكه اگر است -  ينظر به ما كه
  ). اثبات هم است صادق نفي آن در هم يعني ندارد قاطع جواب مهمله قضيه. (گويند"مهمله قضيه"

  . گويند"محصوره"را آن آنها، از بعضي يا است نظر مورد افراد كل كه باشد شده بيان قضيه در اگر ولي
 است كليه يا است، محصوره  قضاياي) شود مي واقع مسئله كه ائيقضاي يعني (علوم در مستعمله قضاياي

  . نداريم طبيعيه قضاياي علوم در جزئيه، يا
  

   طبيعيه قضيه قسم دو
  

 در] شايع حمل و  اولي حمل به راجع نظريه همان يعني [است داده آخوند مرحوم كه نظري طبق
 در اما است، نشده منظور چيزي موضوع  طبيعت از غير ناطق، حيوان االنسان :مانند اولي قضاياي
. نوع الذهن في أنه بما يا كلي أنه بما االنسان يعني است شده اضافه  چيزي نوع، االنسان نظير قضايائي

  . است متفاوت كامال قسم دو بر است"فيه ينظر ما"بنحو آن در موضوع كه طبيعيه قضيه  پس
 است كرده توجه نكته اين به  دفعه اول كه است كسي"زنوزي مدرس علي آقا"مرحوم متأخرين ميان در
  اي رساله ايشان. است نبوده كامل قبل در قضايا تقسيم كه
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  . است كاملتر سخنش سايرين از و كرده  هائي شكافي مو آنجا در و"الحمل رساله"نام به نوشته 
  
   

   مهمله قضيه باب در اشكال يك طرح
  

 كه است اين پس. است كليه  سالبه جزئيه نقيض و. است يهجزئ حكم در مهمله قضيه :فرمايد مي شيخ
  ]. است صادق آن در دو هر جزئي سلب و ايجاب و [ندارد جواب مهمله، گويند مي
 ليس انسان، هو حيث من االنسان"يا و ،"موجود انسان، هو حيث من االنسان":گفتيم اگر حساب، اين با

 باال قضيه سلب پس است، كليه محصوره مهمله رفع يمگفت طرفي از و است، مهمله قضيه اين ،"بموجود
  . نيست  آن نقيض و است مهمله سلب ،"بموجود انسان هو حيث من االنسان ليس" يعني،
 رفع را آن پس نيست  آن با متناقض آن سالبه است، مهمله قضيه وقتي كه است اين اشكال خالصه

 بر را سلب كه است اين در قضيه نقيض شيخ انبي  مطابق كه ديديم قبال آنكه حال و) [1. (كند نمي
  ]. كنيم مقدم حيثيت

   ماهيت اعتبارات مسئله
  

 را ماهيت ذهن گويند مي. اند نكرده حل كامل بنحو را آن قدما كه است مسائلي از يكي هم مسئله اين
   :كند مي اعتبار گونه چند

  
  : پاورقي

 قضيه: اينكه آن و است دفع قابل آمد خواهد استاد تيآ بيانات در كه اي نكته به توجه با اشكال اين] 1[
 ولي باشد داشته افراد به نظر و داشته افراد به نظر و باشد"ينظر  به ما"قضيه موضوع كه آنجاست مهمله

 بنابراين، و است"ينظر فيه ما"قضيه موضوع شده ياد مثالهاي در ولي باشد، قاصر افراد كميت اداي از
  . آنهاست نقيض قضايا،  اين حقيقي سلب و نيست مهمله قضايا اين
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   ء شي بشرط اعتبار -  1
   بشرط ال اعتبار -  2
   ال بشرط اعتبار -  3

 انسان موجود، انسان ،)كتابت بشرط كتابت، قيد با (كاتب انسان مثل ء، شي بشرط يا مخلوطه ماهيت
  . معدوم انسان كاتب، غير

 گانه سه اعتبارات اين به تقسيم  براي مقسم كه است ناي در. است بشرط ال يا مطلقه ماهيت بحث محل
 ماهيت با فرقش است مقسم كه مطلق ماهيت اين صورت اين در. است ماهيت خود مقسم آيا چيست؟
   چيست؟] است اقسام از يكي خود كه [بالشرطي

 مقسمي مطلق در ولي] است  شده اطالق اعتبار قسمي، مطلقه ماهيت در [كه است اين فرقش گويند مي
  . باشد نبايد هم اطالق قيد آن در حتي

 ال  . دانند مي طبيعي كلي را مقسمي بشرط
 اعتبار يك در ماهيت گويد مي  ايشان است، كرده كشف و رسيده جديدي تقسيمات به"زنوزي"مرحوم
 است، ذاتي اولي حمل همان كه افكنيم مي ذات خود  به نظر كه است وقتي آن و نيست هم مقسم حتي

 مقابل  طبيعي كلي ترتيب اين به و. رسد مي تقسيم به نوبت كنيم مي خارج ذات از را نظر كه وقتي زهتا و
  . است مقسم
  . است اعتبار مقسم  نيست ماهيت اصال مقسم گفت مي كه داشت بديعي نظر بروجردي آقاي مرحوم

 كنند مي كه تقسيم اين اام  است ماهيت خود مقسم كه رسيديم نتيجه اين به بسيار تأمل از پس ما ولي
 :مثل گويند مي نيز ذهنيه را طبيعيه قضيه. طبيعيه قضيه  يعني. است منطقي يقضايا تقسيم نوع از

  . نوع االنسان
 بشرط أو بشرط، ال اما الماهيه :گوئيم مي  وقتي... و... و دارد منفصله شرطيه دارد، حمليه هم ذهنيه قضيه
    الماهيه يعني ال، بشرط أو ء شي
  ). 1 (چنان يا است چنين يا ،)فيه ينظر ما (الذهن في
 مقسمي بشرط ال همان مهمله، قضيه از مقصود كه آيد مي بر چنين شيخ و آخوند مرحوم حرفهاي از

  . است مقسمي بشرط ال موضوعش كه است اي قضيه يعني است
  : پاورقي

  . است آمده) عربي("  ومهمنظ شرح بر استاد تعليقه"در باب اين در استاد نظريه تفصيل] 1[
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  . است به ينظر ما موضوع  كه آنجاست مهمله قضيه نيست، درست آخوند مرحوم حرف اين ما عقيده به
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  اتمامو الكليه للطبايع الكليه کون آيفيه في: الثاني الفصل
   الجزئي و الكلي و الجزء و الكل بين الفرق يف و ذلك، يف الفرق

  
   :است مهم العاده فوق مسئله دو دراكا و علم مورد در شد گفته

 ما در كه است چگونه چيست؟  واقع از علم بودن كاشف راز اينكه و ذهني وجود جوهره مسئله يكي -  1
 اين رساننده نيز مرآت لفظ حتي (است، ديگر وجود  يك نمايانگر و مرآت كه شود مي پيدا چيزي

 است، ديگري ديدن همان او ديدن ت،اس ديگري كشف عين ذهني وجود آن خود). نيست اصيتخ
  . است ديگري حضور عين ما براي او ضورح

 هم طرفه يك رابطه  اين اينكه عجيب چيست؟ خارجي ء شي و علمي و ذهني وجود اين بين رابطه
 دو اين از يكي اما. است تشابه و تماثل همان  خارجي مادي ء شي دو بين رابطه و قرابت حداكثر !نيست
  . يستن ديگري كشف

  

   ذهني وجود آاشفيت راز درباره اقوال
  
 يعني است خارجي وجود شبيه  ذهني وجود كه است اين انكشاف علت كه بود عقيده اين قدما ميان در

  . "مماثلث"همان
    انسان در است اثري ايجاد علت خارجي وجود چون گويند مي هم امروز ماديين
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 كه  . است  سست بسيار هم سخن اين كه هست كاشفيت جهت اين به اوست، علم همان
 در معلوم ماهيت نفس :كه است اين است، معلوم به آگاهي موجب علم، اينكه علت :كه اند گفته ديگر
 ماهيتند، يك مصداق دو هر ذهني ء شي و خارجي ء شي. است درستي  مطلب اين البته. دارد ظهور اينجا

  ... ماهيتند يك  مصداق دو هر عمرو و زيد. ودش مي"تماثل"همان نظير چون نيست، كافي  اين اما
   االذهان لدي بنفسه كون   االعيان في الكون غير ء لشيل  

  . هست ديگري حل راه مطلب براي
  

   آگاهي و علم مسئله راز آشف
  

 نيامده ديگران، و خواجه مانند  هم ها بعدي كلمات در است، نيامده الرئيس شيخ كلمات در مطلب اين
 كامال را مطلب هم او البته. است گفته را مسئله اين راز  اصل كه است صدرالمتألهين نهات اين. است

  . ماست از شكل اين به مطلب بيان كه چه اگر اوست از مطلب اصل ولي نكرده حالجي و تحليل و تجزيه
 رب است مبتني اي اندازه تا و ديگرش حرفهاي بر است مبتني كه صدرالمتألهين مرحوم دارد سخني

  . عرفا حرفهاي
  

   وجود عوالم تطابق مسئله
  

 ظل منزله به عالمي هر نيستند،  متباين يعني اند، متطابق عوالم اين و است متعددي عوالم داراي هستي
 بر و تقانصش، منهاي است تر پائين همان تر پائين به نسبت باالتر  عالم عرفا، تعبير به و است ديگر عالم

 به را تري پائين و باالتري  اين. نواقصش منهاي است تر پائين عين باالتر بهمرت حضور،] جهت از [عكس
 باشد باالتري جا هر]. است خود از باالتر حقيقت رقيقه  پائيني هر كه [كنند مي تعبير رقيقه و حقيقه
  . است موجود  تبع به تر پائين

  ،سعك به شود، مي نفساني و ذهني وجود كند مي ترقي مادي وجود خالصه،
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   . شود مي مادي وجود كند مي تنزل ذهني وجود
  

   آلي مسئله
  
 راه همان حل راه بازهم. است  متناهي غير امور كشف كه است، كلي كاشفيت ديگر، مشكل مسئله -  2

 و مادي مرتبه از اينكه گو كه است اي مرتبه يك خيال، مرتبه آيد، مي ما ذهن در آنچه يعني. است حل
 واسطه به عقالني وجود. است عقلي وجود مرحله كه داريم هم باالتر مرتبه يك اما است، باالتر عيني

  . است غيرمتناهي افراد كل  بوحدته بلكه نيست فرد يك وجود وجودش دارد كه اكمليتي
  . ندارد وجود خارج در اال و را، كلي شود مي حق ال ذهن در فقط كليت كه شد معلوم شيخ حرفهاي از

 قيد مثل شود مي گرفته نظر در قيد با وقت يك. انسان مثل گيريم مي نظر در بشرط ال را طبيعت گفتيم
 است، جزئي بيايد خارج در اگر و است كلي بيايد  ذهن در اگر. است بشرط ال همان طبيعي. كليت

   .جزئي  نه و است كلي نه ودشخ
   كلي انسان  =كلي وصف+  انسان
   عقلي كلي منطقي كلي طبيعي كلي

   طبيعي آلي وجود نحوه
  
   نه؟ يا دارد وجود خارج در طبيعي كلي آيا
  . ندارد وجود اصال گويد، مي قول يك
 ما فرد بوجود يوجد الخارج في مفرد وجود له :گويند مي بعضي. دارد وجود كه است اين ديگر قول

  . االفراد كل بانعدام  وينعدم
 حكم. است باقي نوع ولي  است فاني فرد گويند يم كه دارند را عقيده همين هم امروزي فالسفه از بعضي

 و انساني من شود، مي زائل فردي من. هستم من دو داراي ،"من".است متفاوت افراد حكم يا كلي آن
 كلي انسان  براي بلكه نگذاشتم فردي من براي را خود فعاليت اگر من پس. ماند مي  باقي كه است كلي

 آينده در من خود چون. كند مي پيدا مبنا و ريشه من اخالقي علف. شود مي اخالقي كار كارم گذاشتم
  هم
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 دادم انجام نوع براي وقتي پس دارد وجود همه در او، و تو و من در كلي انساني من آن. دارم وجود 
   و برزخ و قبر به اي، وحي به خدائي، به اينها اينكه بدون ام، جاوداني خود براي ، ام كرده خودم براي

 توجيه را اخالق و انسان جاودانگي. اند كرده اثبات جاودانگي خودشان، گمان به باشند، قائل قيامتي
   !اند كرده
 خاص وجود له ولي ، خارج در دارد وجود طبيعي كلي :شود گفته كه است همين فكر طرز اين ريشه
 و ستونها وير كه اي خيمه مثل. هستند آن  عوارض افراد، گوئي كه است وجودي االعيان، في مفرد

  . پاست بر عمودها
 همدان در :گويد مي مسخره به  جائي در شيخ چون. اند ناميده"همداني رجل"قول را قول اين ما حكماي
  . هستند همداني رجل همه گويا هم ما  اصوليون. داشت عقيده چنين كه ديدم را رجلي
 ال است حقيقتي يك  اين. نيست كلي اصال طبيعي، كلي كه است اين مطلب چيست؟ مطلب پس

 يك جداگانه خودش فردي هر افراد وجود  به وجوددارد خارج در جزئي، نه و است كلي نه شرط،ب
 كلي. است باطلي حرف اين. است فرد به قائم اينكه نه است، فرد هر عين طبيعي كلي است طبيعي
 گوئيممي كثير؟ يا  است دواح قديم، يا است حادث طبيعي آيا. افراد حكمغيراز ندارد حكمي  هيچ طبيعي
  . باالوالد االباء بل ،]باالوالد [كاالب االفراد مع الطبيعي ليس. دارد افرادش به بستگي

 خارج، در كثرت، بنحو ولي دارد خارجي وجود طبيعي كلي كه است اين صحيح قول و شيخ قول
 خاص فرد به مربوط اتمختص بعضي دارند صنف و نوع كه افراد گويد مي شيخ. دارند وجود "انسانها"

   در هم و است اصفهان در هم) مكاني نظر از (كه انسان. است تر عمومي  نيست اينطور برخي و است
  . اصفهان در هم باشد تهران در هم شود نمي كه باشد واحد يك اگر تهران،
 و فرديت جنبه يكي. هستم  شخصيت دو و"من"دو داراي من گويند مي متجددين اي پاره كه گفتيم

 عمرو فرزند زيد من آن، بحسب كه است انساني"  من"ديگر، من حال عين در. من شخصي خصوصيات
    يك و ،)فردي هاي كثرت (دارد وجود كثرت يك اينجا در. هستم انسان من من، آن بحسب. نيستم
 اخالقي نتيجه بنابراين. نيست جدائي انساني من آن در ديگر. است انساني من همان كه وحدت،

 براي كردن كار و است، ديگران همان انساني،  من اما است دعوا و جنگ مالك فردي خود. گيرند يم
   شكست را فردي خود بايد اخالق در اينكه گويند مي. است خود  براي كردن كار مثل ديگران
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ب    اصطالح به كه است شده مشهور خيلي حرف اين. است انساني و نوعي خود  تقويت راي
  . باشد داشته را مذهب هم و اخالق هم فلسفه] نقش [هم خواهد مي
  . است كلي درباره نظر ترين پايه بي سخن اين
   :است فرض قابل نظريات اين گفت شيخ كلي، باب در
  . نيست قائلي اصال نظر  اين براي گفت كه باشد داشته افراد از مستقل وجود كلي اينكه يكي -  1
  . ندارد وجود خارج در كلي -  2
  . امواج و دريا مثل افراد، با دارد وجود كلي -  3
  . دارد] فرد و [خود دو كلي -  4

 كه بگوئيم بايد يا نه؟ يا هست  عينيتي خارج در كلي با فرد ميان آيا چيست؟ فرد از مقصود پرسيد بايد
  . كلي نيعي وجود يعني فرد اصال. است فرد همان او باشد داشته اگر دارد، يا ندارد وجود خارج در كلي
 در مفاسد همه جامع آقايان حرف.  است ذهني اشتراك اين. ها من يا"من"دو اشتراك سراغ آئيم مي بعد

 از جداي كلي وجود به قائل كه كساني قول هم و است همداني  رجل قول مفاسد داراي هم. است مسئله
 وقت  يك. هست زچي يك بلي) است وحدت كثرت عين در بگويد خواست مي همداني  رجل. (فرداند
 اين در كه كند، مي درك را شريف  من آن وقت يك و كند مي درك و تصور نازل مقام در را خود انسان
  ). است» روحي من فيه نفخت « مرحله مرحله آن. (است پائين  مراحل اين در تنازع. نيست تنازع مقام

  

   ذهن در آلي پيدايش نحوه
  

 صورتي چطور شود؟ مي پيدا  ذهن در چگونه كلي اينكه آن و كند مي اشاره ديگر مسئله يك به بعد شيخ
 شخصي جهت يك از چيزي كه ندارد مانعي :دهد مي  جواب شود؟ مي كثيرين بر صدق قابل ذهن در

    به نسبت كه [باشيم داشته قالب يك اينكه مثل. باشد كثيرين بر انطباق  قابل ديگر جهت از و باشد
  ]. كثيرين بر انطباق قابل افراد، به نسبت و است شخصي وجودش قالب خود وجود
   عكس مثال :اينكه به كنيم مي نقض را مسئله :اوال زيرا. است نادرستي سخن اين
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 عكس باشد قطره اين مثل هم ديگر قطره هزار اگر مسلم. بگيريد نظر در را كاغذ يك روي آب قطره يك
   !نيست  كليت اين ولي است، يكي آنها
 البدل، علي كند مي صدق كه  گوئيم نمي. است افراد بر صادق واحد آن در كلي كه است اين مهم :ثانيا
  ... بگذاريم را ديگري برداريم، را يكي
 پائين با باال عوالم تطابق  مسئله آن و است، داده صدرالمتألهين كه است همان مسئله، صحيح پاسخ
  . عيني وجودات از ذهني و علمي جوداتو  بودن باالتر و ادراكات كليه بودن روحاني و است

  

   آلي بحث خالصه
  

 يعني. هستند منطقي ثانيه معقوالت از عموم و اشتراك، كليت، ندارد، وجود خارج در كلي هو بما كلي
  ... و بودن دليل شخصيت، جزئيت، است همينطور ذهن، در اشياء براي اند ذهني مفاهيم

 بازاء ما اينكه نه اما خارج، در اشياءاند  وصف آنها. منطقي ثانيه تمعقوال از اند اعم فلسفي ثانيه معقوالت
  . دارد خارجي بازاء ما آنها انتزاع منشأ باشند، داشته خارجي

 جداگانه الفاظ كلي تصورات  براي اصال. است جزئي تصور از غير آن و داريم كلي تصور اينكه مسلم قدر
 وجود يك خودش كلي، تصور يك اما. است جزئي ديگر  ييك و است كلي تصور يك كه دانيم مي. داريم
   متصور است جزئي تصور كند؟ مي صدق كثير بر جزئي امر اين كه است چگونه  اين اما. است جزئي
   است؟ چطور اين. است كلي
 به نسبت تصور، تصور خود مثال. است كثيرين با تصور آن تطبيق قابليت همان بودن كلي :گويد مي شيخ

  . هستند جزئي آن به نسبت...) و شجر بقر، انسان، تصور مثل (تصورات آن و است، كلي ديگر تصورات
 وقتي كه است اين عمده. است كلي جامعيت كلي در مهم مسئله. نيست صحيح حرف اين كه گفتيم
  تصور را افراد جميع واحد آن در كند مي تصور را كلي ما ذهن
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 اين منتها است صورت يك مثل  هم كلي است، صورت يك زئيج كنيم تصور اگر است اشتباه. كند مي 
 اينطور خير،! [است يكي ايندو مقام و مرتبه كنيم فكر اينكه و است، كثير افراد با انطباق قابل يكي

 علم كنيد تصور يا... و را مدرسه تصور تصور كنيد تصور توانيد مي را، مدرسه كنيد تصور شود مي ،]نيست
  . را خود  علم به علم به علم و را، خود لمع به علم و را خود

  

   جزء و آل و جزئي، و آلي ميان تفاوت
  
 باشد مفهوم يك است ممكن"كل"ولي. است ذهن در اصوال كلي. است مفاهيم ميان در"جزئي و كلي"

 و خارجي امر يك"كل"اساسا كه است ممكن نيز و باشد،  مفهوم سنخ از هم آن اجزاي و است كل كه
  . دباش عيني

  .كل بر دارد  تقدم هميشه"جزء"كه روست اين از. گويند"كل"را اجزاء مجموع
 خارج، در. است انسان خودش ديز. است يجزئ نيع خودش امده،ين وجود به اتيجزئ جمع از يكل اما
  .است يجزئ خود يكل
 مه و باشد يقيحق وجود كل، هو بما كل هم شود ينم كه است نيا جزئ و كل در عمده مطلب كي

 اگر و است ياعتبار »جزء « وجود پس است يقيحق وجودش »كل« اگر. باشد يقيحق جزء هو بما جزء
 واحد هم شود ينم واحد آن در موجود كي. است ياعتبار »كل « وجود پس است يقيحق جزء وجود
 واحد كشش كي آن همه يعني است يقيحق واحد كي واريد مثال. يقيحق ريكث هم و باشد يقيحق

 آيا كنيم، تقسيم قطعه ده به را آن فرض، در. ماست ذهن اعتبار به گريد واريد نيا تكثر نوقتآ .است
 اين يعني شود مي اعتباري امر يك آن كل وحدت  آنصورت در باشد؟ كثير واقعا ديوار اين است ممكن
  آن"كل"ندارد حقيقي وحدت چون و. است داده وحدت آنها به ما ذهن  كه است جزء ده مجموعه ديوار
  . ندارد حقيقي وجود

 در و كند مي فعاليت ما  ذهن كه است واضح اين است اعتباري اجزاء و دارد حقيقت كل كه جائي در
 را نماز مثال. باشد كار در"غرض"بايد كل اعتبار براي  آنگاه باشد برعكس اگر اما كند، مي تقسيماتي خود
  اجزاء واقع در اما. كنيم مي  فرض كل يك
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 است، خاصي عبادت يعني ،"هدف"يك براي اش همه چون اما. دارند وجود] افعال و اقوال عداديت [آن 
 حقيقت آن اجزاء كه حالي در كنيم مي اعتبار واحد مثال را"اتومبيل"طور همين. شود مي اعتبار واحد لذا

  . شود مي كل اعتبار باعث هدف وحدت  همان و است حركت اجزاء آن همه هدف ولي دارند
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  ) ١ (والماده الجنس بين الفصل في: الثالث الفصل
 ميان تفاوت است، يكسان خارج در اشياء همه ماهيت كه است اين نظر يك اشياء، ماهيت مورد در - 1

 قول به. اند ماهيت يك از همه درخت و سنگ و انسان مثال. است فردي تفاوتهاي به مربوط صرفا آنها
 قبيل از اشياء ميان تفاوت خالصه. ساخت خواهم را جهان تمام دبدهي من به را حركت و ماده دكارت
 هستند، ماهيت يك و نوع يك از اصل در همه كه است حمام و پاساژ و مدرسه ساختمان ميان تفاوت
  . است منتفي بكلي خمس كليات مسئله اينصورت در. اند شده درست غيره و گل و آجر از همه

 در. است منتفي خمس كليات  مسأله هم باز نباشد اشياء ماهيات در سكوني و ثبات اگر همچنين - 2
 اين جاي ديگر ديگر، چيز ديگر لحظه در و است چيزي  لحظه يك در كه اين. ماند نمي ماهيتي واقع

  . گذارد نمي باقي"چيست؟  اين"كه را سخن
 دارد، وجود ماهيت اشياء تعداد  به بگويد اما باشد اشياء كثرت به قائل كسي كه است اين ديگر نظر. - 3
   نقطه درست يعني (باشند ماهيت يك داراي كه نداريم ء شي دو
  

  : پاورقي
 به است، بوده استاد مباحث از برداري  يادداشت صورت به 145 ص تا اينجا از قسمت اين مباحث] 1[

  . باشد مي اختصار و اجمال نحو
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  . است تفيمن  خمس كليات بحث هم صورت اين در). اول نظر مقابل
   :اينكه بر است مبتني خمس كليات بحث
  . شود نمي مطرح ماهيات  بحث ديگر باشد محض وحدت اگر. باشيم قائل كثرت موجودات براي اوال
  . افراد كثرت نه باشيم ماهيات كثرت به قائل ثانيا
 بلكه نيستند بيگانه هم با همه  ماهيات اين شوند، مي بندي دسته كثيره ماهيات اين كه باشيم قائل ثالثا

 دو به برخي و پنج به برخي ده، به برخي استقراء حسب بر را آنها كه هستند مختلفي هاي خانواده
 جوهر به جوهر خود كه.. .أين، كيف، كم، جوهر، :از عبارتند گانه ده مقوالت. اند كرده  تقسيم خانواده
  . شود مي منشعب جسماني جوهر و نفساني، جوهر عقالني،

 خمس، كليات بحث يعني  ماست بحث اين مباني از وجود وحدت و كثرت بحث كه شود مي علومم پس
 دارند جوهر در اختالفي آثار در اختالف بدليل اشياء  كه معتقدند فالسفه كه نوعيه صور مسأله نيز و

  . است مهم بسيار
 اعتبارات يا اعتبار دو با چيز يك زيرا دارد؟ وجود دو اين بين ارتباطي چه :ماده و جنس بين فرق

 به :دارد اعتبار دو جسم خود گويد مي زند، مي مثالي شيخ. باشد ماده يا نوع يا جنس تواند مي مختلف
 بتمام  انسان :مثال. شود مي حمل خودش مصاديق همه بر كه است ماهيتي يعني ( است جنس اعتباري
 در فرق چيست؟ فرق پس. است  انانس خارجي واقعيت جزء جسم، ديگر اعتبار به و ،)جسم وجوده

  . است الئيت بشرط و البشرطيت
  
   :دارد وجود مطلب دو اينجا در
 ذاتي را فصل و جنس و  نوع يعني آنها از تاي سه كه است خمس كليات بحث همان مطلب يك -  1

   نيا. نوعند تيماه مشكله اجزاء فصل، و جنس. نامند مي
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 خارج در كه ءيش دو رايز دارند ياساس فرق دهند، يم ليتشك را كلّ كي خارج، در كه ياجزائ با اجزاء
 به را يديجد اتيفيك نموده تأثّر و ريتأث گريكدي در و زنديآم يم گريكدي با دارند مستقل وجود كدام هر

 اجزاء يول گر؛يكدي عرض در هستند ياجزائ. ديآ يم وجود به مركّب كي جهينت در و آورند يم وجود
 در االّ و نامند يم »يليتحل اجزاء« را آنها لذا و كند يم ليتحل را آنها عقل بلكه تند،سين نيچن تيماه

  :دارند تيخصوص چند تيماه اجزاء اي يليتحل اجزاء واحد، وجود به موجودند خارج
 جزء سه از تيماه كي كه است محال يعني است؛ محال مرتبه كي در جزء دو از شيب وجود .١

  .شود ليتشك هم عرض در
 نيا تيطول يمعن. اند يطول بلكه ،)عقل ظرف در ولو (ستندين گريكدي عرض در جزء دو نيا .٢

 و يگريد در يفان است يامر كي باًيتقر يعني است اعم يگريد از دو نيا از يكي كه است
 .اوست محصل منزلة به يگريد

 از عبارتند جزء دو نيا كه باشد جزء دو ديبا اوالً. است ناطق وانيح انسان، تيماه مثالً: اول مثال
 ست،ين »ناطق و وانيح« ستند؛ين گريكدي كنار در و هم عرض در جزء دو نيا اًيثان. »ناطق« و »وانيح«

 يدييتق چگونه دييتق نيا. است ناطق به ديمق وانيح است؛ هيال مضاف صورت به »ناطق وانِيح« بلكه
 رقبه ذات، مرتبة در رقبه نجايا در كه ؟»عالم سانان« و »مؤمنة رقَبةٌ» مثل است يدييتق كي ايآ است؟
 يمقام و مرتبه در دارد، ذاتش بر زائد مرتبة در را مانيا يعني مان،يا صفت به است متّصف يول است

   مرتبة در انسان يعني است؛ طور نيهم هم عالم انسان. ذات مقام و مرتبه از ريغ
 است نوع همين از داريم كه توصيفاتي  غالب و. است المع ذات، مقام از غير مقامي در و است انسان ذات،
 ناطق حيوان كه انسان آيا چطور؟ ناطق حيوان اما. دارد ذات بر زائد مقامي در را صفت موصوف، كه

 است؟ ناطقيت داراي  ذات مقام از غير مقامي در و است حيوان خود، ذات در كه است معني اين  به است
 كه است حيواني يعني است، ناطق ذات، مرتبه همان در و است حيوان كه ستا معني اين به اينكه يا و

   وجود؟ للناطقيه و وجود له اينكه نه است ناطقيت وجود او وجود همان
 انحناء كه است خط ذات مقام در اين منحني، كذا و كذا كميه گوييم مي خط كميت مورد در :دوم مثال

 ذات در است متصل كم كه خط آيا چطور؟... متصل كم خط  ئيمگو مي اينكه اما است، شده اضافه آن به
 در و است كم  كه است معني اين به نه، يا است اتصال داراي ذات مقام از غير مقامي در و است كم خود
   همان
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 مرتبه   است؟ متصل ذات،
 رنظ ماهيت، مرتبه در اما نيست، شكي است وجود يك در جنس و فصل تحقق خارج، در اينكه در

 است چيز يك فصل ماهيت و جنس ماهيت ما، بنظر اما هستند جدا ماهيت نظر از كه است اين حكماء
   بر زائد چيزي بضميمه دارد اين دارد يكي آن كه را چه هر يعني است باالتر  مقام در فصل ماهيت ولي
 ماهيت نظر از اما. مرتبه  له قيد و مرتبه له مقيد كه نيست تقيدي نوع آن فصل به جنس تقيد پس. آن

  . شويم نمي بحث وارد است؟ چگونه
. است متعددي نظريات جسم حقيقت  باب در كه خوانديم"شفا"كتاب اوائل در اينكه، دوم مطلب -ب

 از است مركب خارج در جسم كه است اين او، امثال و شيخ قبول مورد و است مشائين نظر كه نظر يك
 دانه در مثال. بالفعل امر ديگري، و است بالقوه امر يكي كه رام دو از است مركب يعني صورت، و ماده
 كه است بودن بالقوه ديگر، حيثيت و است گندم  دانه آن موجب به كه حيثيتي :است حيثيت دو گندم
  . گويند مي ماده را ديگري و صورت را يكي. است ديگر چيز بودن بالقوه
 ماده كه است اصلي ماده يك  انسان در مثال. ورتص فصل، مأخذ و است ماده جنس، مأخذ گويند مي بعد

 صورت براي است ماده مجموعا ماده و صورت اين بعد دارد،  جسميه صورت بعد ،)هيولي (است المواد
 همين  كه است اين باال حرف نتيجه وقت آن. نوعيه صورت براي است ماده خودش  جسم جديدي،
 خارج، در. است ماده اعتبار يك  به و است جنس باراعت يك به است صورت و ماده از مركب كه جسمي
 است جنس اينكه اعتبار به جسم اما گوئيم، مي ماده آنرا ، كرده قبول را صورت كه جهت آن از جسم

 به ء شي  يك شود مي چطور اينكه، آن و آيد مي پيش مشكلي مسأله پس. است فصل وجود  عين وجودش
 بلكه نيست خارجي جزء اما) جنس (است جزء اعتبار يك به اما باشد، خارجي جزء و ماده اعتبار يك
  . بفهميم را عقل كردن اعتبار بايد ما كند، مي  فرق اعتبار كه است اين جواب است؟ تحليلي جزء
 با بشرطي ال و الئي بشرط  اين تازه و بشرطي، ال اعتبار و الئي بشرط اعتبار چيست؟ اعتبار دو اين

 :كنيد مي لحاظ جور دو را چيز يك ذهن در بينيد مي كنيد نگاه اگر خارج در. دارد فرق ديگر جاهاي
  . كنيد مي اعتبار مبهم و بشرط ال. وقت يك و كنيد مي اعتبار متحصل نحو  به و ال بشرط وقت يك
 و است پالژ با برابر كه دريا از قسمتي و هستيد دريا يك كنار در كه كنيد فرض :بروجردي آقاي مثال
   تني آب آن در ديگران يا شما
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 كه هم فرسخ 20 گاهي. شويد مي رد كنار آن از اتومبيل با كنيد فرض نيز و بگيريد، نظر در را كنيد مي
 قسمت كه االن است، دريا همان اين گوئيد مي و هست هنوز دريا كه كنيد مي نگاه رويد مي دريا كنار از

 آن كه است اين علتش. ديديد قبال كه قسمتي انهم است همان اين، گوئيد مي باز بينيد مي را ديگر
 را جزءها و كنيد دقت اگر اما. ديديد دريا جزء را همه ديديد مبهم بطور آنرا ديديد را گوشه  آن كه وقت
 بينيد مي را قطعه يك كه هنگامي كه است وقت يك. كنيد مي جدا هم از را آنها آنوقت كنيد قطعه قطعه
 اما. بينيد مي بقيد وال بشرط ال كنيد، نمي تجزيه بينيد، مي واحد يك را جموعم كنيد، مي اعتبار را همه

  . ايد ديده ال بشرط گويند مي كرديد تحديد و تجزيه آنرا كه همين
 در است عادات و عرفيات جزء و ديديم فوق مثال در چنانكه است اينطور خارج در كه طور همين
 يكي طبيعي صورت با آنرا بيند مي را مرز بيند، مي ار جسم ذهن گاهي است، طور همين هم مفاهيم

  . بيند مي ماده و شود مي ال بشرط كند تجزيه اگر اما جنس، شود مي كه بيند مي
 مثبت پاسخ كرد؟ اعتبار  توان مي هم ديگري نوع بشرط ال و ال بشرط اعتبار نوع دو اين از غير آيا حال
 كه كنيم لحاظ باشد ديگر ء شي آن با اينكه شرط  به را اين يعني است ء شي بشرط اعتبار آن و است
  . نوع شود مي

 خصوصا فلسفه، در است شده  مشكلي مسأله ماهيت، براي فصل و جنس اعتبار مسأله :فصل و جنس
 از مركب خارج در كه ماهياتي هم آن كنند، روشن را ها فصل و ها جنس انتزاع منشأ اند خواسته اينكه
 ندارد،  زيادي اشكال لذا و است اعتبار صرف آنجا در نيست، مشكلي كار بسائط در. است صورت و ماده
 صورت و ماده از مركب خارجدر عرضي  هيچ يعني اند خارجيه بسائط آنها كه معتقدند اعراض باب درمثال

 عرض موضوع همان در عرض هر داستعدا و قوه حامل كه معتقدند نيست،) فعليت و قوه از مركب يعني(
 رنگ (لونيت سفيدي،  همين در شود، مي فرض فصل و جنس باز بساطت، عين در اعراض در) 1. ( تاس

 در پس. اوست فصل هم سفيدي آن است،  سفيدي مناط كه است خصوصيتي آن و دارد وجود) بودن
   چه هر نداريم مطلق لون خارج،
  : پاورقي

 به اينها است، گفتگو آنها تركب در يا تهس بحث اعراض بودن عرض در امروز كه مسأله اين البته] 1[
  . زند نمي ضرر فوق بحث
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  . كند مي انتزاع ما ذهن كه است چيزي مطلق لون است، خاص لون داريم  لون
 هيچوقت جزء و است ء شي خارجي جزء اين صورت، گوئيم مي وقتي است، مشكل مسأله مركبات، در اما
 يك و الست بشرط اعتبار وقت يك كند، مي فرق اعتبار دان گفته  كه اينجاست... شود نمي حمل كل بر

  ... بشرط ال اعتبار وقت
   :گويد مي كه منظومه در است شعري اينجا، در ديگر مطلب

   االوعيه بكل مغمور الجنس    أغطيه دون تم فيه فالنوع  
  

 عقل كار هك هست هائي بيني  باريك يك. ندارد استقرار ذهن ظرف در حتي ظرفي هيچ در جنس يعني
 كه داريم ادراكات و تحليلها تجزيه از بعضي ما كه است  دليل خود اين و است انسان فلسفي عقل انسان
 اشياء وجود از جدا كه است بنحوي چيزي يك وجود گاهي. است امروزي معناي به  علم حدود از خارج
 ديگر وجودات در مغمور دشوجو  بلكه عقلي، اشاره ولو كرد اشاره آن به شود نمي يعني نيست، ديگر
 توانيمنمي اينكه با وما است، آمدهدر چيز اين براي وماسكي  پرده صورت به ديگر اشياء وجود يعني است،
 اصواتي اينها است، الفبا  حروف مثالش بينيم، مي ديگر اشياء چهره در آنرا ببينيم، خودش چهره در آنرا

 در كه جور هر گيريم، مي نظر در را"ب"حرف مثال. آيد مي بوجود دهان مختلف مقاطع از كه هستند
    هم گاهي و اينها بين حركاتي يا است"ب"يا است"ب"يا است،  همراه مختلف حركات با شود پيدا دهان
 سكون يعني آنهم  عقلي نظر از. ايم داده آن به كه است شكلي هم سكون خود كه دهيم مي سكون

 شده اضافه"ء"به كه نيست مسكون"ب"همان"ب"مثال هك است اين هم دليلش است، صورتي خودش،
  . است آمده در"ب"صورت به و كرده رها را سكون است مضموم وقتي"ب"بلكه باشد،
 هيچ است؟ اينها از كداميك ايم كرده منظور الفبا در كه"ب"اما ،:دارد حالت چهار فقط"ب"حرف پس
   دارد ضمه يكجا در دارد، كسره يكجا در د،دار فتحه يكجا در كه است همان  گوئيم مي كه"ب"آن. كدام

 تواند نمي اصوات اين از هيچيك بدون خودش گوئيم مي چيست؟ خودش پس. است ساكن يكجا در و
  ... و است اينجا در هم است آنجا در هم كه است چيزي كند، پيدا وجود
 را حركت بدون حرف يعني ببينيم را الفبا"ب"آن تجربي اصول طبق خواهيم مي ما بگوئيم اگر حاال

   حس به متكي  علم پس. است محال تجربه اين ببينيم

 ٢٨٧



كتابخانة سايت نسيم مطهر  
www.nasimemotahar.com
.لطفاً نواقص احتمالي و خطاهاي تايپي را اطالع دهيد

 كداميك شود، نمي كه اين ببيند، را"ب"  نوع چهار اين از يكي بايد يا زيرا بيابد، را اين تواند نمي
  . يابد مي در را او وجود عقل ولي كند، انكار تواند نمي هم ديگر طرف از اما بداند؟"ب"را

 كند پيدا وجود تواند مي و است مستقل كه است چيزي گويند مي دانشمندان و علما كه الموادي ماده
 ماده گويند مي. است فعليتي داراي شد موجود وقتي خود المواد، ماده اين حكما نظر از اما"ب"مثل(

   شود، مي موجود ديگر اشياء چهره در او وجود ولي كند مي درك را او وجود عقل  كه است چيزي المواد
  ... ديگر بشكل گاهي آيد مي در شكل اين به گاهي
 دارد وجود جنس. "مبهم"است،  نوع اين انواع، ماهيات ميان در جنس ماهيت كه معتقدند حكما، اين
 وجود جدائي هم ذهن در گويند مي نيست، جدا فصل از جنس  كه خارج در. فصل و نوع شكل در ولي

   مغمور الجنس لذا هست، هم نوع آن در هست نوع اين در كه چيزي آن) ذهن در (گويند مي فقط. ندارد
 بلكه نيست واقعي جنس آن را، حيوان تصور مثال كرديم، جدا فصل از را جنس اگر عقل در. االوعيه بكل

 اما هست انواع مختلف تصورات ضمن در كه است  چيزي جنس خالصه. است جنس به نزديك چيزي
  ). ذهن در (دباش موجود تواند نمي باالستقالل

  . است فلسفه پيچيده و هم در مطالب آن از مطلب اين
   :كه است اين فرضيه يك صورت به حاال ما خود نظر اما
 در تشكيك گويند مي است، كم و زياد معناي به تقريبا تشكيك تشكيك باب در دارند بياني حكماء اين

 يك آن و است تر انسان فرد يك گفت شود نمي بگيريد، نظر در را انسان ماهيت مثال. نيست جائز ماهيت
 يكي است  عالم يكي است، اتصافات در تشكيك گويند مي چيست؟ در تشكيك پس.  است انسان كمتر
 كمائيح. است تر عالي اخالقش اينكه معني  به. استتر انسان فالني گويند مي كه بيريتع ياو است تر عالم
 اشراق شيخ اما. شود مي ختم جا همين به بحثشان اند داشتهن بحثي وجود  اصالت به راجع كه بوعلي مثل
 المتألهين صدر. نپذيرفتند را مطلب اين او از بعد حكماء ولي. است جائز ماهيت خود در تشكيك  گفت
 وجود"در و اتصافات در فقط تشكيك يعني كرد، قبول را وجود در تشكيك شد قائل وجود اصالت به كه

 را بوعلي نظريه  ماهيت تشكيك مسأله در هم ايشان ولي. باشد تواند مي هم وجود خود در نيست،"ناعت
  . كردند قبول
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 تابع جهت هر از و اعتباري ماهيت، و است وجود آن از اصالت كه سخن بنابراين كه است اين ما نظر اما
 كمشك هم ماهيت شد مشكك وجود اگر. ندارد اشكالي وجود  بتبع ماهيت در تشكيك پس است وجود
 هيچ  نوع و جنس بين اساسا. شود مي برچيده خمس كليات بساط كلي بطور حساب  اين با. شود مي

 است ضعف و شدت به اختالفشان است، يكي ماهيت دو يعني تشكيكي، تفاوت مگر نيست تفاوتي
 اين بين ولي كنيم، مي تقسيم فصلي و جنس به ذهنا را  نوعي ماهيت يك ما كه فصل باب در مخصوصا

 وجود در منغمر جنس وجود كه همانطور است، فصل ماهيت در منغمر جنس ماهيت نيست، تفاوتي ود
 اعتباري  فصل و جنس بين فرق آنوقت. هست فصل ماهيت ضمن در جنس ماهيت اساسا. است فصل
 :گفته سبزواري حاجي خود كه همانطور كه است اين حق. است نوع معناي تمام حاوي فصل شود، مي

  . آن حقيقت جزء نه است نوع حقيقت  تمام فصل يعني"االخير فصل لنوعا حقيقه"
 عرضي و فصل و نوع و  جنس به كه شكل اين به را كليات ديگر هاي فلسفه در است ممكن كه گفتيم
 يك بر مبتني بندي تقسيم جور اين كه گفتيم زيرا. نكنند تقسيم شود، مي تقسيم عام عرضي و خاص
 گونه اين لذا است قبول مورد فلسفه اين در مسائل آن چون  كه است گردي فلسفي مسائل سلسله

  . است آمده بوجود تقسيمات
 به بلكه نيست، انضمامي بطور خارج در دو اين وجود :خارج در صورت و ماده وجود كيفيت در بحث

  . است اتحادي صورت
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   الخارجه المعاني دخول آيفيه في: الرابع الفصل
   الجنس عهطبي علي الجنس عن
   :كنيم  بيان است وابسته يكديگر به كه را مطلب دو خواهيم مي اينجا در واقع در

 نسبتي چه جنس به فصل نسبت - 1   است؟
 ماهيتي نوع كه گفتيم. داريم آن فصول غير از جنس يك فصول شناختن براي مقياسي و قانون چه - 2

 اگر. مشترك جزء يا است مختص جزء يا دباش ذات جزء چيزي اگر اما. است ء شي ذات تمام كه است
 چيزي هم اگر و. است جنس باشد نوع چند بين مشترك اگر و است فصل باشد نوع يك به مختص
  . خاص عرضي يا است عام عرضي يا باشد ذات از  خارج
 آيا دارند؟ يكديگر با نسبتي چه فصل و جنس خود اينكه آن و كنيم مي بررسي را اول سؤال اكنون
 جزء نه بيكديگر نسبت جزء دو اين خود  كه است اين جواب بالعكس؟ يا است فصل ذاتي جنس،

 فصل با جنس نسبت و است خاص عرضي نسبت جنس با فصل  نسبت پس. يكديگر عين نه يكديگرند
  . است  عام عرضي نسبت
 ذات كي مجموعا كه شود مي ملحق چيزي جنس به اوقات گاهي كه شود مي مطرح اينجا از دوم سؤال

 تشكيل را ذات يك مجموعا ولي شود مي  ملحق چيزي جنس به اوقات گاهي و دهند مي تشكيل را
 انسان "همان كه دهند مي تشكيل را ذات يك مجموعا و ميشود اضافه"ناطق"حيوان، به مثال. دهند نمي

  حيوان، به و. است "
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 كه را اموري كه است اين مهم بمطل اكنون. دهند نمي تشكيل را ذات يك اما شود مي اضافه"ضاحك"
   را ذات يك جنس با اش مجموعه و است فصل كه دهيم تشخيص مالكي چه با شود مي جنس الحق

 كه است علمي منطق زيرا. است منطق مهم اصل دو از يكي اين و است، اين از غير يا و دهد مي تشكيل
 انجام مهم باب دو وسيله به كار ناي و دهد مي  نشان را معلومات طريق از مجهوالت به رسيدن راه
   :گيرد مي
  . مجهول تصورات به معلوم تصورات از رسيدن براي :حدود باب -  1
  . تصديقي مجهوالت به تصديقي معلومات از رسيدن براي :قياس باب -  2
 كجا از چيست؟ حد تحصيل راه اما. است برهان قياس، تحصيل راه است، برهان راه قياس، باب در

 فصول و اجناس تمام يافتن راه چيست؟ انسان حد مثال چيست، ء شي اين فصل و جنس كه بفهميم
    تحليل و تقسيم حد، تحصيل راه يگانه گويند مي. بالبرهان يكتسب ال الحد :اند گفته چيست؟ انسان
 ليلتح اند، داشته اول تحليل نيز يونان فالسفه. است برخوردار عالي مقام يك از منطق در تحليل. است
  . است )1(آناليتيك  همان آنالوطيقا و.. .اند، داشته دوم
 اينجا در. است تقسيم و تحليل كامل، تعريف يا تام، حد يعني اشياء، واقعي حدود آوردن بدست راه

 راهي آيا كه است بوده بحث اين منطقيين و فالسفه بين در و. است لنگ زيادي حد تا منطق كميت
 اعاظم اكثر  خالصه و فارابي و شيخ مانند آنها از برخي نه؟ يا دارد وجود اشياء تام حد آوردن بدست براي

 يافتن بگوئيم اگر. نيست ممكن ما براي اشياء تام حد يافتن و كنيم اكتفا رسوم به بايد ما كه معتقدند
 را وظائفش از يكي است نتوانسته كه فلسفه، بر است اشكالي اين  آنگاه نيست فلسفه مقدور تام حد

  . كند عملي
 عام ي ها عرضي شامل  هم است فصول شامل هم شود مي جنس الحق كه جنس از خارج معاني آن پس

 اين دهيم تشخيص كه كنيم پيدا قانوني و مالك خواهيم مي ما اكنون. خاص هاي عرضي شامل هم و
  . معا عرضي كداميك يا كي و خاص عرضي كداميك يا  كي و است فصل كداميك يا كي معاني
   :از عبارتند فصل غير از فصل تشخيص در ما معيارهاي و مالك

 -  1   حاصر جنس، بطوريكه باشد مقسم بايد شود مي جنس بر وارد كه چيزي آن
  

  يپاورق
1 .�������� 
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  . باشد معني آن شامل و حاصر جنس، كه است اين حصر از مقصود. باشد) شامل و گيرنده بر در(
 معني   جنس نظر مورد

 در محصور ابيض پس ،)باشد  حيوان غير در است ممكن ابيض زيرا (نيست ابيض حاصر حيوان، مثال
  . باشد حيوان فصل تواند نمي  ابيض پس. نيست آن مقسم و نيست حيوان

 جدا جنس از هيچوقت  كه باشد طوري باشد، الزم بايد شود مي جنس بر وارد كه اي معني آن - 2
 ممكن زيرا نيست، الزم تحرك اين اما ، متحرك غير و متحرك به دشو مي يمتقس جسم مثال. نگردد
 مستقال يعني بود متحصل خودش جنس اگر. متحرك غير  گاهي و باشد متحرك گاهي جسم است
    بجايش ديگري فصل و برود آنگاه و بيايد فصلي كه نداشت اشكالي وقت آن  داشت وجود فصل بدون
  . شود جدا فصل از كه است محال هم جنس. باشد جنس الزم بايد فصل پس. بيايد

  
 به فصل نسبت و دارد؟ وجود فصول غير از فصول شناختن براي راهي چه كه بود باره اين در بحث
   ؟ مقسم نسبت يا است منوع نسبت است، چگونه جنس
. آيد مي بوجود ماهيت  يك و ذات يك شد ضميمه جنس به كه هنگامي كه است طوري فصل كه گفتيم

 محال. نيستند يكديگر عرض در جزء دو اند، ماهيت  يك جزء دو كه فصل و جنس كه گفتيم قبال ازب و
    آن و باشد السويه علي هم به نسبت تحصلشان دو هر كه باشيم داشته هم عرض در ماهيت دو كه است
 اين به فقط باشند ذات  يك جزء ماهيت دواگر. دهند تشكيل را سومي ماهيت ماهيت، دو اين وقت

 اشتهد وجود"مبهم غير"آن شكم در"مبهم"آن بطوريكه باشد مبهم دو آناز يكي كه است ممكن صورت
 حقيقت  فصل و جنس مجموع و شود مي حقيقي فصل، با بلكه نيست، حقيقي خود بخودي  جنس. باشد
  . دهد مي تشكيل را نوع

 آن بر اي معاني) است  آمده بدست چگونه كه نداريم كاري حاال (آورديم بدست را جنس اگر اكنون
 بعبارت يا دارد فصل يك فقط ماهيت يك چون. باشد فصل تواند نمي معاني آن همه كه شود مي عارض
   خندد، يم كند، مي صدا رود، مي راه كه است حيوان. متعدده ذوات نه است  ذات يكو نوع يك فقط ديگر
  است، ابيض
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 عارض است جنس كه حيوان بر معاني اين  همه.. .كند، مي كليات درك است، ساكن است، متحرك 
   آورد؟ مي بوجود را انسان شود مي الحق حيوان بر وقتي كه است اينها از كداميك حال. شود مي
   است؟ مقدور بشر براي فصول غير از فصول تشخيص آيا
   نه؟ يا است مقدور بشر براي تام حد كردن پيدا آيا
 امروز هاي فلسفه در. اند كرده  بحث هم مالصدرا و فارابي و شيخ ه،بود بكمال قديم فلسفه در بحث اين
 فقط ما و نيست ممكن و مقدور چيزي چنين كه اند گفته  بكلي ها امروزي كه است، شده بحث خيلي هم
 اما است عجز به معترف هم شيخ. است ديگر ماهيت از ماهيت يك مميز كه كنيم مي اكتفا چيزهائي به
 در و كنيم پيدا را تام حد بتوانيم ذوات از بعضي براي است ممكن گويد مي) شفا در( و. كلي بطور نه

 غير از را فصل كه قوانيني توانيم مي ما گويد مي شيخ. كنيم پيدا را  تام حد نتوانيم اشياء از بسياري
 اين حصول  تشخيص يا مصاديق و موارد در قوانين اين كردن پياده اما كنيم پيدا دهد مي  شخيصت

  . است مقدور غير احيانا و مشكل مورد يك در مالكها
   :از عبارتند ها مالك اين چيست؟ ها مالك اين اكنون

  . باشد معنا آن حاصر جنس، يعني باشد، مقسم -  1
 خود جنس از هيچگاه فصل. نباشد گاه و باشد ء شي يك در گاه كه نباشد چيزي يعني باشد، الزم -  2

 غير يا است متحرك يا جسم بگوئيم اگر مثال. واحد بوجود موجودند فصل و جنس چون ندارد، انفكاك
  ) است آن حاصر جسم يعني (نيست جسم از خارج يعني است مستوعب تحرك،  معناي اين متحرك،

 هيچگاه حركت پس ساكن، گاهي و باشد متحرك گاهي جسم يك كه است ممكن يعني نيست الزم اما
  . باشد جسم فصل تواند نمي

  . نباشد ديگر امر تبع به الزم، مقسم اين عروض -  3
 متحد كه جا هر يعني (است الف الزم مقسم"ج"ء شي كه"الف"نام به داريم جنس يك طبيعت در :مثال

 نيست، بالذات و اوال ،"الف"بر"ج"اين عروض حال عين در اما) شود نمي جدا آن از هيچگاه است الف با
 حركت، قابل غير يا است حركت قابل يا جوهر  بگوئيم اگر مثال. است ديگر امر يك بتبع و بواسطه بلكه
 و است قابل هميشه كند مي حركت قبول كه جوهري يعني هست هم  الزم و است درست تقسيم اين

  اما. است همينطور هميشه مجردات مثل كند نمي حركت  قبول كه جوهري
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 چون بلكه گيرد نمي بخود حركت قابليت هرجو أنه بما جوهر زيرا نيست، جوهر فصل"الحركه قابل"
  . گردد مي جوهر بر عارض  جسميت بتبع حركت قابليت پس شود، مي حركت قابل شود مي جسم
   :  است تصور قابل صورت چهار شود مي"الف"بر عارض"ج"اگر اصوال

 -  1  . شود مي آن عارض"ج"است"الف"،"الف"چون
 آن عارض"الف"از اعم معناي آن بخاطر"ج"دارد، قرار خود از اعم معني يك تحت"الف"چون - 2

  . شود مي
"-  3  . "الف"از اخص امر سبب به شود مي عارض"ج

  . "الف"با مساوي امر سبب به شود مي عارض"ج"-  4
 انسان كه. دارد وجود بخدا عالقه او ذات در كه است موجودي يعني است عارف موجود يك انسان :مثال
 حالت اين عروض جهت آن از شود مي انسان عارض كه) بودن مرد  يعني (ذكورت اما. است عارف است،

 اينكه بخاطر  نه است حيوان انسان كه است جهت آن از انسان يعني است انسان خود جهت از انسان بر
 از اعم امر يك بخاطر انسان بر ذكورت عروض  پس نيست، انسان مختصات از ذكورت. است انسان انسان،
 آن از آيا است؟ چگونه شود مي حيوان بر عارض كه"بودن خندان"اما و. است نيتحيوا يعني انسان
 خندان است انسان كه جهت  آن از حيوان بلكه نه، است؟ خندان"حيوان"است، حيوان حيوان،  كه جهت
 در انسان بر را"ضاحك و"عروض اكنون. است معروض از اخص امر يك سبب به عروض اينجا در. است
 بر"ضاحك"  عروض. است شده عارض معروض با مساوي امر يك سبب به عارض اينجا در .گيريم مي نظر

 حاصل خنده نباشد انگيز اعجاب امري تا. است تعجب حالت آن و است ديگري حالت بخاطر انسان
    ضحك پس. مساويند مصداقا"متعجب"و"انسان".است خندان  است كننده تعجب چون انسان. شود نمي

  . انسان با مساوي امر يك علت به شود مي برانسان عارض
 مساوي، عارض المر نه ، اخص المر نه اعم، المر نه باشد نداشته واسطه كه است اين فصل شرط اساسا
 لذاته بلكه نباشد چهارم و سوم و دوم حاالت از  هيچيك شده ذكر قبال كه عروض حالت چهار از يعني
 عارض ء شي اين و اخص، المر بشود ديگر ء شي ارضع شيئي است ممكن  بلي. اول حالت يعني باشد
   قريب جنس  محصل كه فصلي يعني قريب، فصل. قريب فصل نه است بعيد فصل ولي باشد  هم فصل
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 فصل نامي ،"نامي"و"جسم"مورد در مثال. است بعيد فصل آنگاه باشد بعيد جنس محصل اگر اما باشد،
    جسم عارض ناطق. شود مي جسم بعيد فصل ناطق ،"ناطق"و"جسم"مورد در اما شود مي جسم قريب

 مي  . است جسم بعيد فصل و نيست جسم قريب فصل اما انسان، النه شود
  

 كلمات در آنها از بسياري  كه است كرده ذكر فصل غير از فصل تميز براي را ضابطه ده آخوند مرحوم
   :از عبارتند شرايط اين از برخي. هست هم شيخ خود

 در كه اصطالحي معني  آن بودن مقسم اين از مقصود البته. باشد جنس مقسم اينكه :اول شرط -  1
 و ابيض بين نسبت. باشد حاصر جنس، كه  است اين مقصود بلكه نيست، شود مي گفته فصل مورد

 كه است دليل خود همين و است وجه من اعم ابيض اينجا در.  است وجه من خصوص و عموم حيوان
  . است مطلق اخص فصل،. ستني حيوان  فصل ابيض

 هنگامي كه بيايد پيش شبهه  اين است ممكن اينجا در. باشد جنس الزم قسم اين اينكه :دوم شرط - 2
 اين عكس بلكه باشد اعم الزم تواند نمي كه اخص وقت  آن باشد، جنس از اخص بايد فصل گوئيم مي كه

  . است اخص الزم اعم، هميشه و است صحيح مطلب
 جائي در اگر يعني نباشد انتقال قابل كه است اين بودن  الزم از ما مقصود. است مغالطه يك اين ولي

 اين  يعني باشد اين از غير اگر. باشد ممكن غير آن محو و آن انتقال ديگر شد متحد جنس با مقسم
 حقال معني اين كه شود مي  معلوم باشد باقي جنس معني آن حال عين در و برود بين از الحق معني
  . است متحصل خود جنس آن الحق،  معني آن بدون و دارد عرضي نسبت جنس، به نسبت

. گردد آن عارض الجنس، لذات  بلكه نباشد اعم امر يك بواسطه معنا اين عروض و لحوق :سوم شرط -  3
 باشد، حيوان فصل تواند نمي بياض مثال. جنس اين نه است  اعم امر آن معروضش صورت، آن در چون
 يلحقه انسان، مثال و. است ابيض بودن، جسم جهت از بلكه نيست ابيض حيوانيت جهت از حيوان ازير

 است حيوان كه جهت آن از انسان. نيستند  فصل باز وانوثت ذكورت يعني اينها ولي واالنوثه الذكوره
  . است انسان كه جهت  آن از نه شود مي مؤنث يا مذكر
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 اولي اخص امر آن صورت  آن در زيرا. نباشد خص امرا يك خاطرب معنا اين عروض :چهارم شرط - 4
  . انسان النه بل جسم النه نه شود مي  جسم عارض ناطقيت مثال. باشد فصل اينكه به است

. است منفي پاسخ هم باز ؟آيد مي در صورت چه به مسأله باشد مساوي امر بخاطر عروض اگر اكنون -  5
 جنس از و جنس به فصل از چيز هيچ چون جنس، النه باشد جنس عارض بايد فصل اساسا اينكه براي
 شود مي تقسيم جوهر كه بينيم مي مثال. باشد اي واسطه تواند نمي دو اين بين و نيست نزديكتر فصل به
 مسبوق تحيز قابليت اين كه  بينيم مي اينجا در تحيز، قابل غير و تحيز قابل به يا متحيز غير و متحيز  به
 تقسيم كه است اين جوهر اولي تقسيم نيست، اولي  تقسيم تقسيم، اين پس. است سميهج صورت به
    مشي قابل غير و مشي قابل به كنيم مي تقسيم را نامي جسم يا و... بعد ذي غير و بعد ذي به شود مي

 نفس ذو به شود مي  تقسيم نامي جسم كه است اين اولي تقسيم بلكه نيست، اولي هم تقسيم اين ،
  . است مشي  قابل حساس، نفس بخاطر و حساس ذونفس غير و اسحس

 بخاطر الحق معناي  عروض اگر يعني ذات عارض اينكه آن و شود مي مطرح ديگري سؤال اكنون - 6
 و ماده از مركب جوهر، زيرا :است قسم دو بر هم ذات عارض گويند مي است؟ چطور باشد ذات خود

 فعليت منشأشان ديگر برخي و است ماده انفعاالت آنها منشأ كه است  عوارض از برخي است، صورت
 ماده بجهت يا و باشد آن صورت جهت به است ممكن چيز يك به ء شي يك اتصاف لذا و. است  صورت

  . آن
 صورت جهت از آيا حيوان؟  صورت يا حيوان ماده چيست؟ مؤنث و مذكر به حيوان انقسام منشأ مثال

. قديم طبيعيات به گردد برمي سؤال اين پاسخ ؟)انسان  مزاج (ماده جهت از يا است) حساس نفس(
 شدن  مؤنث يا مذكر طبيعي علت كه بودند معتقد و بود شده بنا طبع چهار اساس بر قديم طبيعيات

 حيوان مزاج و ماده بلكه نيست،  حيواني نفس انقسام منشأ پس است، نطفه در برودت يا حرارت غلبه
  . باشد فصل تواند نمي است ماده انفعاالت آنها منشأ كه قسيماتيت :گويد مي شيخ. است
 است عبارت طبيعت كمال و دارد كمال سوي به اصلي سير يك طبيعت كه معتقدند اصوال فالسفه اين
 صورت هميشه جوهري طبيعت يك براي غايت. كند مي جستجو را آنها طبيعت كه صوري همان از

    غايت همان انسانيت پس درآمده، انسان صورت به و كرده حركت اوليه  صورت از اي ماده اگر مثال. است
 طبيعت   همان است،
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 يا سياه رنگ مثل دهد مي رخ انسان براي  هم ديگر چيزهاي يك مراحل اين در حال. ناطقيت صورت
  االتانفع بواسطه كه اموري لذا. است مادي شرائط علت به اينها. بودن  مؤنث و مذكر حتي و سفيد، رنگ
 مثل بعد و زند مي قاطع بطور را حرف اين اول شيخ. باشند فصل توانند نمي شوند مي جنس عارض مادي
  .. .:گويد مي و گردد برمي حرفش از اينكه

 در مثال. است وجودي امر هميشه بلكه باشد عدمي امر تواند نمي فصل كه است اين ديگر شرط - 7
 به فصل. نه باشد؟ فصل تواند مي"ناطق غير"آيا  حال. ناطق غير يا است ناطق يا گوئيم مي حيوان مورد

 امر كه"ناطق غير"ولي باشد فصل تواند مي است وجودي امر كه"ناطق"پس.  است اولي بودن وجودي
  . باشد فصل تواند نمي است عدمي
 دارد جنس كه داريم جنسي مثال نامتناهي؟ يا است متناهي فصول و اجناس آيا :فصول و اجناس تناهي

 مسأله همين. است متناهي گويند مي نه؟ يا است متناهي سلسله  اين آيا... و دارد جنس نيز جنس آن و
 تناهي مورد در كه برهاني و دليل. است متناهي گويند مي هم فصول مورد در. است مطرح  فصول براي

 جاي در و شود مي انتزاع صورت و ماده از فصل و جنس چون كه است اين آورند مي فصول و اجناس
  . اند متناهي هم فصول و اجناس لذا اند متناهي صور و مواد كه است شده ثابت خود

 توضيح به اكنون ء شي ماده در نه) ء شي صورت در يعني (ء شي فعليت در است انقسامي فصل كه گفتيم
   :پردازيم مي مطلب اين درباره بيشتر
  . كنيم تبيين و توجيه يمتوان مي گونه سه طبيعت در را امر يك جريان
 درآمده، تمام و تام صورت به كه  هنگامي تا بوده نطفه صورت به كه اول از. بگيريد نظر در را انسان مثال

 اينها منشأ و مالك يعني است جوهري حاالت اين از سلسله  يك. است شده آن عارض حالت صدها
 ولي اوست  نوعيه صورت به بازگشتش ينهاا همه تناسل، نمو، ادراك، احساس، مثل  است انسان جوهر
 حاالت اين منشأ اكنون. شود مي ديده.. .،سياهي سفيدي، كوتاهي، بلندي، مانند ديگر عوارض هزاران

   :دارد وجود فرضيه سه اينجا در چيست؟
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 كند، مي احساس موجود اين اگر حتي يعني. است خارجي علل اينها همه منشأ اينكه فرضيه يك - 1
. دارند بياني چنين تقريبا امروز هاي فلسفه. گيرد مي  انجام خارجي محيط عوامل تأثير تحت ساساح اين
 كه  نوعيه صور اين اگر و. باشند مي بودند معتقد بدان قدما كه آن دروني قواي و  نوعيه صور منكر اينها
  ... ندارد وجود دروني ديگر  پس اند، مساوي هم با عالم مواد تمام لذا نباشد شود مي اضافه ماده به
 خود صور يا آنها خود دروني  قواي منشأش حاالت، اين همه كه كنيم تصور كه است اين ديگر فرض - 2

 چنين او، نفس زيرا بگوئيم... يا است سفيد يا است كوتاه چرا شخص اين اينكه جواب در مثال. است آنها
  . بدانيم خودش از وارد را زيچي هر و دانسته محيط از جداي را او. است  كرده اقتضا

 ء شي ماده انفعاالت از ناشي ، خواص از بعضي :است گونه دو بر اشياء خواص كه است اين سوم فرض - 3
 ماده انفعال و پذيرش حالت به و داشته قرار خارجي  عوامل تأثير تحت ء شي جهت، اين از كه است

 بي خود  بخودي سياه، يا باشد سفيد آن، غير يا باشد منجمد اينكه جهت از ماده مثال. گردد مي مربوط
 هم صفات و آثار از بعضي ولي... كند مي چنان و چنين آنرا و آيد يم كه است خارجي علل. است تفاوت
  ... نيست ء شي  ماده انفعالي جنبه از ناشي كه هست
 ء شي هر اينها بعقيده. دارد وجود جريان دو هميشه طبيعت يك در فالسفه اين يعني اينها بعقيده بلكه
 صور نوع از ء شي اين براي غايت آن كه غايتي يك سوي  به دارد حركتي يك و دارد اي نوعيه صورت يك
 استعدادش  كه است چيزي انسان صورت. رود مي پيش ناطقه نفس بسوي اول از انسان  نطفه مثال. است
  . راند مي است ناطقه نفس صورت كه  تغاي بسوي آنرا بنحوي نطفه اين خود فعليت است، نطفه اين در

 و محيط با دارد، مصادماتي  حركت اين ضمن در رود مي خويش غايت بسوي كه ء شي يك گويد مي شيخ
 غايت روي بر اما گذارند مي ء شي اين روي اثر هزاران برخوردها اين كه دارد برخوردهائي خارجي علل
 آنهائي  فصول اينكه آن و كنيم بيان فصول غير از را صولف تميز مالك توانيم مي اكنون... ندارند اثري

 عوامل و مصادمات آن آثار  يعني ديگر عوارض ولي. واقعند ء شي طبيعي اصلي مسير در كه هستند
  . باشد فصل توانند نمي خارجي
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 غايرتم عوارض با دو هر و مغايرند يكديگر با فصل و جنس از يك هر اينكه با ):1 (الثاني البحث اما و
 يكديگر بر بطوريكه اند يافته تأحيد چگونه مغايرت وجود با كجاست؟ از آنها"تأحيد"پس دارند كامل
   شوند؟ مي  حمل

 را ناطق كنيم، مي حمل  آن بر را حيوان كنيم، مي حمل ء شي يك و شخص يك بر را متعدده معاني ما
 امور كه است چگونه. كنيم مي حمل هم را.. .طويل، آب، كنيم، مي حمل هم را ابيض كنيم، مي حمل هم

   گردد؟ حمل واحد ء شي بر تواند مي كثيره
 از اي مجموعه به اگر گويد مي. نيست مطلب تمام اما است درست كه گويد مي مطلبي اينجا در شيخ

 جواهر مجموعه آن كه بگوئيم خواهيم مي كه است اين براي  كنيم مي اطالق"جسم"مثال اعراض و جواهر
 اعتبار ال بشرط را جسم وقت يك. است مهم اعتبار مسأله اينجا در گويد مي. است جسم  بتمامه ضاعرا و

 اعتبار كه است جنسيت اعتبار ديگر اعتبار  يك. است ماده اعتبار، اين به و صورت اين در كه كنيم مي
  . است جسم اعراض، و صورت همان با ء شي اعتبار، اين  به كه بشرط ال بطور است جسم
 ماهيت بين. دارد وجود"بالعزله بينونت"انسان، ماهيت و فرس ماهيت بين مثال ماهيات بين كه دانيم مي

   وجود بينونت اعراض و فصل و جنس بين اولي بطريق و دارد وجود بينونت همينطور نيز فصل و جنس
 اين. است احدو ء شي يك متعدد، متباين معاني مصداق چگونه كه است اين اشكال عمده اكنون. دارد

 قادر، را خداوند ما. شود مي وارد تعالي واجب صفات مورد در كه است اشكالي مانند جهت يك از اشكال
... و است حيات مفهوم مباين دو هر و است قدرت مفهوم مباين علم مفهوم. گوئيم مي... ،عالم مريد، حي،
 اختصاص... و قدرت  به بعضي علم، به وجود بعضي كه نيست اينطور ندارد، وجود تركبي حق ذات در اما

 اين باز ولي. است او ذات عين تعالي باري صفات  كه گوئيم مي آنجا در. است بسيط او باشد، داشته
  ... است چنين چگونه  كه شود مي مطرح مسأله
 آنها زيرا نيست، مطرح است  مطرح واجب ذات مورد در كه صورت آن به مسأله ممكنات باب در البته
 مصداق حيثيتي، هر به و مختلفند حيثيات داراي كه گفت  توان مي آنها مورد در. مركبند نيستند، طبسي

 به را معاني  اين همه ما كه است اين اشكال. دارد وجود اشكال هم اينجا در معذالك ولي. هستند معنائي
  حمل مجموع اين

  : پاورقي
  . است نگرفته قرار  بحث مورد است عوارض يا فصول غير به مربوط كه اول مطلب ظاهرا] 1[
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. گوئيم مي حيوان او وجود از قسمتي به فقط كه  است اين نه حيوان زيد گوئيم مي وقتي. كنيم مي 
    اين مناط... و ناطق و عالم همينطور و هويته، بتمام و بدنه الي رأسه  من شود مي اطالق او به حيوان
   چيست؟ حمل
 مجموع تمام به معنا صورت  اين در است، ء شي معه يكون أن بشرط ال اعتبار وقت يك گويد مي شيخ

 حيثيت يك همان به فقط معنا صورت، اين در كه است  الئيت بشرط اعتبار وقت يك اما. شود مي اطالق
  . نيست  ساده چندان البته مطلب اين... و ندارد قدرت به نظر ديگر عالم، مثال. شود مي اطالق
 افتقار يكديگر به نسبت وجود در يعني دارند اتحادي و اتصال نوع يك خارج در مثال، قدرت و علم البته
 بيني مي هم را ديگري بيني مي كه را يكي شوند، مي ديده هم با دو هر كه است جهت اين به لذا. دارند

  ... شود مي اعتبار از خارج ديگري كنيم اعتبار ال بشرط را يكي اگر حال هر به اما
 دارد وجود باب در حرفي  يك ايشان. است جا همين در دارد آخوند كه خوبي بسيار هاي فحر از يكي
 وجود اگر اينكه آن و نيست شيخ فلسفه در اساسا  مطلب اين كه است وجود اصالت همان اش ريشه كه

 گفته، منظومه در سبزواري حاجي كه مطالبي از يكي. شود نمي حاصل وحدتي اصال باشد نداشته اصالت
 حاصل وحدتي اصال باشد نداشته اصالت وجود اگر و است كثرت و تباين مناط ماهيت، كه است  اين
 حرف، اين. شود نمي حاصل وحدت الئي بشرط و بشرطي ال اعتبار با نباشد اصيل وجود، اگر. شود نمي
    دتوح يك وجود عمده است، سستي حرف شود، مي حاصل وحدت الئي بشرط و بشرطي ال اعتبار با كه

  . است واقعي
  . "حصلت ما وحده يؤصل لم لو
 بايد... و است ناطق صدق مناط و است، انسان صدق مناط و است، حيوان صدق مناط كه حيثيتي آن

 بشرط ال را فرس شود مي اال و باشد، وحدت مالك كه شود نمي اعتبار. اعتبار با نه باشد چيز يك واقعا
 كه  است اين وجود خاصيت. است وحدت منشأ كه است وجود ااينج در. كرد حمل  انسان بر و گرفت
 آن از بيشتري مفاهيم باشد تر قوي و شديدتر وجود چه هر و شود مي انتزاع آن از متعدد متباين مفاهيم
  . است همينطور هم واجب مورد در. شود مي انتزاع
 دور را مطالب بعضي بايد  بگيريم را مطلب اين دنبال اگر) مطهري آقاي عقيده به يعني (ما بعقيده
   مسأله اساسا اينكه تر مهم و. كند نمي كفايت ديگر الئي بشرط و بشرطي ال مسأله يعني. بريزيم

 ٣٠٠



كتابخانة سايت نسيم مطهر  
www.nasimemotahar.com
.لطفاً نواقص احتمالي و خطاهاي تايپي را اطالع دهيد

   آنها بايد است شده بحث مورد اين در اندي و هزار دو اينكه عليرغم يعني. رود مي بين از خمس كليات
 است، حقيقت يك كه شود مي اين  معنايش. ديگر بمعناي ولي داريم را خمس كليات البته... كرد رها را

 بين اساسا و است فصل ذاتي جنس و شود مي خارج نوع  همان شكم از جنس و نوعيه حقيقت همان
 نيز جنس است كامل وجود در منطوي ناقص وجود كه همانطور. ندارد وجود تباين فصل و جنس

  . است شده ندهگنجا فصل مفهوم خود در جنس مفهوم است، فصل در  نطويم
 ديگر مباحث به نسبت را مباحث اين  شيخ زيرا. است كننده خسته اي اندازه تا"شفا"در ماهيت مباحث
  . است نداده تفصيل بايد مي كه آنطور را ديگر مباحث برخي  آنكه حال و است كرده بحث مفصل خيلي
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   النوع في: الخامس الفصل
 دانيم مي كه را افرادي. الحقيقه  المتفقه الكثره علي المقول هو النوع، :گويند مي خمس كليات باب در

 گفته جنس تعريف در. دهند مي جواب را نوع شود هو ما از  سؤال آنها از اگر هستند حقيقت يك افراد
 و نوع اساسي  فرق است؟ اينطور چرا حال. الحقائق المختلفه الكثره علي المقول هو ، الجنس :شود مي

   چيست؟ است شده آنها الفاخت منشأ كه جنس
 در موجود ء شي يك. تمام و تام ذات يك و ماهيت يك يعني نوع گويند مي كه است اين اساسي مسأله
 يا ماهيت گويند مي را اين. اوست بودن او، مالك  كه دارد چيزي يعني دارد، ذاتي ديگر اشياء مقابل

 ما. دارند  چيستي يك حتما كه دانيم مي را اين ،ندانيم يا بدانيم را اشياء چيستي  اينكه از اعم. چيستي
 هميشه انسان ولي. خود بجاي اين دارند، وجود همه.. .دارد، وجود سنگ دارد، وجود درخت دانيم مي
 كه نيست اين جواب ديگر اينجا.. .چيست، برق اين چيست، گوسفند  اين اينكه آن و دارد سؤالي يك
  . دارد وجود  برق
 و ناقص ماهيت يك نيست، تمام  چيستي و ماهيت جنس، ولي. ء شي واقعي چيستي زا است عبارت نوع،
 است حيوان گفتيم اگر مثال. ماند مي باقي"چي؟"يك باز دهيم  جواب آنرا اگر كه است تام غير و مبهم

  حيواني؟ چه كه شود مي سؤال باز
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 بايد جنس ندارد، وجود خارج در مطلق عدد پس ؟ عددي چه كه شود مي سؤال است عدد گفتيم اگر يا 
  . شود تمام ماهيت بتواند تا كند، پيدا وجود بتواند تا شود فصل ضميمه

 تحقق يا دارد تحقق كه كرد سؤال توان مي فقط نوع مورد در و است تمام كارش ماهوي نظر از نوع
 وجود نوع كدام ضمن كه است اين سؤال جنس، مورد در اما. نيست يا است خارجي مشاراليه ندارد،
 ماهيتي  جنس اما. نيست ديگري بتبع وجودش خارج، در و عقل در متحصل است  ماهيتي يك نوع. دارد
  . است نوع بتبع وجودش و خارجا هم و ذهنا هم متحصل ال است
 قديم در. گويند مي مشخصات  آن به كه كند مي پيدا هم عوارضي نوع كه شود مي اين در بحث وقت آن

 است شخص زيد ولي است، كلي انسان جهت از انسان مثال. چيست مشخص اصوال هك است بوده بحثي
 گويند مي نيست؟ كثيرين بر صدق قابل زيد چرا پس است، انسان كه هم زيد. كند نمي صدق كثير بر و

 في كونه گويند مي جواب در چيست؟ مشخصات. مشخصات سلسله يك بعالوه است انسان زيد زيرا
  . است  مشخصات اينها.. .كذا، زمان في كذا، امكان
 تمام :اينكه آن و است نشده  واقع توجه مورد زياد خودش زمان در كه دارد سخني مورد اين در فارابي
 كلي خودشان اينها همه زيرا نيستند، مشخصات واقع در خوانيد، مي مشخصات را آنها شما كه اينها

 يك باز انسان  به اينها كردن ضميمه و است كلي همه.. .الزمان، هذا في المكان، هذا في كونه هستند
 منحصر كلي است خارج در آنچه كه است  اين در سخن ولي. فرد در منحصر كلي منتها سازد، مي كلي
 اين جواب كند؟ مي شخص را شخص كه چيست اين پس وقت آن.  است شخص خود بلكه نيست، فرد به

 عينيت و شخصيت با مساوي كه است ارجيخ وجود. كند مي شخص را شخص وجود، خود كه است
  ... بود خواهد"كلي"جزئي، مفاهيم ولو باشد ذهن در كه چه هر اما است،

 يك گويد مي شيخ. باشد مي  موضوعشان به آنها اضافه آنها، تشخص مالك گويند مي اعراض مورد در
 زيد، شكل مانند يستندن قبيل اين از مشخصات از عده  يك اما است، اضافه قبيل از مشخصات از دسته

 شدن معدوم با است مساوي ء شي از آنها گرفتن كه آنهائي يكدسته :اند دسته دو هم اينها و.. .زيد، قد
  . شود مي ديگر فرد به فرد اين شدن تبديل موجب حذفشان كه آنهائي ديگر يكدسته و ء شي
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   وتحقيقه الفصل تعريف في: السادس الفصل
 ماهيت نوع گفتيم. كند مي معرفي هم را فصل طبعا گفتيم نوع يا نسج باب در آنچه :فصل بحث

 مطلبي. گويند فصل را چيز آن كه است موجود ديگر چيز بتبع جنس ماهيت اما است، بالذات متحصل
 مورد در و ،"نطق"نه است فصل"ناطق"انسان، مورد در مثال كه آنست كرد ذكر بايد اينجا در كه

  . اشتقاق مبدأ نه  است فصل مشتق، كلمه يعني س،ح نه است فصل"حساس"حيوان،
   :اينكه آن و دهد مي قرار بحث مورد را مهمتري نسبه مسأله بعد شيخ
 را اي دسته هر و كند مي بندي  دسته را آنها يعني دانند مي مقوالت در داخل را ماهيات همه حكماء اين

 آنها حكماء برخي. است مقوالت تعداد در الفاخت ولي ، است مسلم اين دهند، مي قرار اي مقوله در داخل
 مطرح سؤال يا اشكال اين است چنين كه حال. دانند مي... و تا پنج اشراق شيخ مانند  برخي و تا ده را

 مقوله در فصلي هر كه بگويد كسي است ممكن هستند؟ اي مقوله چه در داخل فصول كه شود مي
 انسان فصل بگوئيم اگر مثال زيرا گردد، مي  اشكال بموج سخن اين ولي. بود خواهد خودش به ربوطم

 معني زيرا (است آن االجناس جنس جوهر كه است اين سخن اين  معني است جوهر مقوله در داخل
 فصل و  جنس فصل، اين خود كه آيد مي الزم صورت اين در) است همين مقوله در ء شي  بودن داخل
  در كالم نقل اكنون. باشد داشته
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 اشكال اين چرا بگويد كسي است ممكن. انجامد مي تسلسل  به كه الخ همينطور و كنيم مي لفص فصل 
 نقل  آنگاه و باشد داشته فصل و جنس جنس، آيد مي الزم بگوئيد كه كنيد نمي مطرح  جنس مورد در را

 ودش مي منتهي مسأله جنس،  باب در كه است اين جواب الخ؟ همينطور و كنيم مي جنس جنس به كالم
 الفصول فصل فصل، مورد در اما است مقوله االجناس،  جنس آن و است االجناس جنس كه جنسي به
  . نداريم باشد مقوله بمنزله كه

 تحت حتما بايد ماهيات شود مي گفته كه سخن اين اساسا كه است اين فصل مورد در فوق اشكال جواب
. است مقوله يك تحت باالخره نوعيه ماهيت هر .انواع يعني است، تام ماهيات مقصود گيرند، قرار مقوله
 ديگر يزهايچ  خيلي فصل از غير گويد مي شيخ. باشد اي مقوله در داخل بايد چيزي هر كه  ايم نگفته ولي

. ستنده اي مقوله در داخل نه و اند مقوله نه اينها. شيئيت و وجود مثل نيست مقولهدر داخل كه نيزداريم
 نه؟ يا سته اي مقوله در داخل جوهر وجود آيا مثال. است مقوله در  داخل بجهتي خارجي ء شي هر بلي

 آن بر اي مقوله بكنيم فرض  خارج در ما كه را چه هر... بالذات نه هست، نوعش بتبع كه است اين  جواب
 و نوع بر مقوله. است ديگر ء شي يك بتبع گاهي و است ذاتي گاهي صدق اين منتها كند، مي صدق

 در اتحادي يك نوع و فصل بين چون كند، مي صدق نوع بتبع فصل، بر ولي كند مي صدق اتبالذ نس،ج
  . است شده حاصل  خارج

  
 جنس مقوله، آن  كه است اين است مقوله يك تحت چيز يك اينكه معني :گذشته بحث خالصه

 االجناس جنس كه است معني اين به"است جوهر انسان،"گوئيم مي اينكه پس. است چيز اين االجناس
   است؟ اي مقوله چه تحت حيوان خود اما. است حيوان انسان، جنس گوئيم مي بعد. است جوهر انسان،
 اكنون. بود انسان جنس مورد در اين،. است جوهر هم حيوان االجناس جنس پس. جوهر مقوله تحت
 كه است؟ اي همقول چه تحت"ناطق"يعني انسان فصل. بريم مي"ناطق"يعني انسان، فصل روي بر را سؤال
 در كالم نقل  اكنون باشد، داشته فصل و جنس فصل، اين خود كه آيد مي الزم باشد اي مقوله  تحت اگر

 با مفهوم اشتباه شما كه اند گفته اشكال اين جواب در. آيد مي پيش تسلسل لذا و... و كنيم مي فصل فصل
  آنچه ايد، كرده مصداق
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. نه است؟ جوهر ناطق مفهوم آيا پس. مفاهيم نه است خارجي مصاديق گيرد مي قرار مقوله تحت كه 
 اينكه آن و است شده ذهني وجود و علم مسأله مورد در كه است اشكالي شبيه آن حل راه و فوق اشكال
 مثل جوهري يك ما اگر اكنون. آيد مي ذهن در عينا  خارجي اشياء ماهيت كه گوئيد مي طرفي از شما

    مقوله از علم چون ديگر طرف از و است جوهر شده تعقل ء شي آن طرف يك از كنيم تعقل را انسان
 آيا شود؟ مي حل چگونه  اشكال اين حال،. دارد قرار كيف مقوله تحت شده تعقل ء شي آن است كيف
 عقل، در جوهر آن كه است اين جواب كيف؟ مقوله از هم و باشد جوهر مقوله از هم تواند مي چيز يك

  . است كيف مصداقا و است جوهر مفهوما
 مورد در اساسا مقوالت. مصداق  نه است مفهوم ناطق، چون نيست اي مقوله هيچ در داخل هم"ناطق"

  . رود مي بكار مصاديق
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   والمحدود الحد مناسبه تعريف في: السابع الفصل
 زاءاج به تعريف يعني حدي، تعريف. رسمي تعريف و حدي تعريف :است قسم دو بر تعريف :ديگر بحث

  . ماهيت
  . ذهن در ء شي تجزيه بلكه  خارج در ء شي تجزيه نه ولي است، وتحليل تجزيه باب حقيقتش حد، باب
  :است قسم دو بر اساسا تجزيه كه گفت بايد اينجا در باز
  .خارجي اجزاء به تجزيه از است عبارت كه خارج در تجزيه 1 
  تجزي هيچگونه خارج در كه را ء شي اين ماهيت ييعن عقلي، اجزاء به است  تجزيه كه ذهن در تجزيه 2 

  . عقلي اجزائي به كند مي تجزيه خودش ظرف در عقل ندارد
 به خارج در را آب مثال. ناميم مي"كيمياوي تجزيه"آنرا ما كه پذيرند مي خارج در اي تجزيه يك اشياء

 اين به ربطي هيچ تحليل و حد ولي. است كيمياوي تجزيه يك اين،. كنيم مي تجزيه اكسيژن و هيدروژن
 و هيدروژن  به ذهن در را آب و بنشينيم خواهيم نمي يعني. ندارد كيمياوي تجزيه و خارجي تحليل

. آيد نمي بدست كردن فكر با وقت  هيچ تجزيه نوع اين كه گفت توان مي لذا و. كنيم تجزيه اكسيژن
. يدروژنه و اكسيژن جزء دواز است ركبم آب كه بفهميم توانيم نمي كنيم، فكر و بنشينيم چههر عنيي

  نه و آورد بدست را عقلي اجزاء توان مي خارجي تجزيه با نه اينكه  خالصه
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 ديگر تحليل  نوع يك ذهني، تحليل. آورد بدست را ء شي يك خارجي اجزاء توان مي ذهني  تحليل با 
 كه است محال هم همانطور د،آور بدست فكر با را خارجي اجزاء بتوان است محال كه همانطور كه است

 ممكن هر كه گويند مي فالسفه مثال. آوريم بدست خارجي تجزيه اثر در را عقلي اجزاء آن بتوانيم
 ماهيت و وجود مفهوم دو به كنيم فرض كه را شيئي هر وجود، و ماهيت از است تركيبي زوج الوجودي

    چيزي است ممكن زيرا. شجر هذا و موجود هذا :گوئيم مي مثال كه است جهت  اين از و. شود مي تجزيه
 عقلي و ذهني تحليل يك تحليل، اين. نباشد موجود ولي باشد شجر يا و نباشد شجر ولي باشد موجود
 در نيز ماهيت خود همچنين. آيد بدست كيمياوي  تجزيه با تواند نمي وجود و ماهيت اجزاء اين و است
  ... و فصل و جنس به شود مي تجزيه عقل
   :اينكه آن و شود مي مطرح ديگري بحث حد اجزاء و حد مورد در فوق بحث از پس وناكن

 -  1  . است منفي سؤال، اين پاسخ كه است؟ حمل قابل كل بر جزء آيا
 است حد كه ناطق حيوان مثال  يعني است، مثبت سؤال اين پاسخ كه دارد؟ عينيت محدود با حد آيا - 2
 پيش كه اشكالي حال،. است چيز يك خارج، در آنها مصداق و چيزند يك است محدود كه انسان و

 حد بر حمل قابل اول سؤال پاسخ بنابر حداند جزء كدام هر كه فصل و جنس كه است اين آيد مي
 محدود همان  كه نوع بر حمل قابل پس يكديگرند عين محدود و حد 2 سؤال پاسخ بنابر چون و نيستند
  ... ناطق  حيوان االنسان :گفت شود مين يعني نيستند، انسان مانند است
 حيوان يا است ناطق و حيوان انسان، حد آيا كه كرد مطرح را سؤال اين بايد فوق اشكال به پاسخ براي
 و حيوان يعني (است ناطق حيوان انسان، حد بگوئيم  كه تعبير اين بين است فرق خيلي است؟ ناطق
   دو دوم تعبير اين در. است ناطق حيوان انسان، حد بگوئيم كه تعبير اين و) يكديگر عرض در ناطق
 حيوان ااينج در. باشند  متباين يكديگر با كه شوند نمي حمل كل بر جزءهائي دارند، وحدت هم با جزء
 ناطق با و دارد ابهام حيوان كه است معني اين به بودن اعم اينجا در اما. است اعم فصل، است، ناطق هو

 وجود اندتو نمي مطلق بطور و خود بخودي و است ناقص ماهيت يا رنگ ثالم. شود مي  متحصل بودن
 تواند نمي مطلق بطور و است ناقص ماهيت  يك هم حيوان... باشد ديگر ماهيت با بايد بلكه باشد داشته
   وجود
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  ... يا است ناهق عين يا  است ناطق عين يا باشد داشته وجود بخواهد اگر باشد، داشته
 محدود عين محدود، در ولي است حد جزء جنس، گوئيم مي كه شود مي حل طريق اين به اشكال پس

 هم مقدار همين به حتي محدود در ولي شود مي جدا ابهام نوعي با شود مي جدا كه حد در و است،
  ... است نوع  همان عين نوع، در شود، جدا تواند نمي
 بينيم مي بنگريم دقيقتر خيلي اگر كنيم مي فرض"فصل"ما كه را چيزهائي اين اصال گويد مي شيخ بعد
 نظر در را حساس مثال. فصول خود نه فصولند لوازم و عالمات اينها اغلب نيستند، فصل اينها كه
   ما. باشد جوهر يك فصل تواند نمي كه انفعال و است انفعال يك آن و است  حس از آن خود گيريم، مي

  . نداريم آنها بيان  براي لفظي كنيم درك هم اگر و كنيم درك را حقيقي فصول توانيم نمي اغلب
 خارج در جنس و شود نمي  متحصل فصل، بدون و است مبهم ماهيت يك جنس :گذشته درس خالصه
  . است فصل همان بعينه
  . باشد ابيض لون بايد مثال بلكه شود نمي يافت بتنهائي خارج در ولي. است جنس لون، :1 مثال
 سه، به شود متصف بعد و باشد موجود خودش كه تمام و تام نيست ذاتي ولي است جنس عدد، :2 مثال
  . نيست خارجي اعداد  همين عين جز چيزي عدد بلكه.. .چهار،
  . است كامل به ناقص نسبت فصل، معناي به جنس معناي نسبت پس
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   الحد في: الثامن الفصل
  . نيست  هم مهمي ادزي مطالب البته و است كرده بحث خيلي ماهيت مباحث در شيخ
 يك عينا محدود و حد آنكه حال و شوند مي حمل محدود بر چگونه حد اجزاء كه داشتيم بحثي قبال

 و حد :است محدود و حد بين مناسبت از بحث اينجا در اكنون. شود نمي حمل كل بر جزء و چيزند
 وارد چيزي ء شي يك حد در اجبارا گاهي است، محدود بر زائد حد گاهي و متساويند گاهي محدود

 معني  يك ء، شي يك حد در اجبارا گاهي). المحدود علي الحد زياده (نيست ء شي  ذات جزء كه شود مي
 ضابط خواهيم مي اكنون. ندارد دخالت بار دو محدود، واقعيت در چيز آن آنكه حال و شود مي وارد بار دو
 وقت چه و است محدود بر زائد حد وقت چه و متساويند محدود و حد وقت چه كه كنيم بيان را امر اين
  . نيست يكسان حدود همه بودن حد :گويد مي شيخ. شود مي وارد حد در بار دو معني، يك
 حد يا :است قسم دو بر  آن و است ء شي چيستي آوردن بدست براي ء شي كردن تعريف گويند منطق در

 رسم شود حاصل ديگران از تمييز فقط اگر و است حد  كنيم كشف را كنه و ذات اگر. است رسم يا است
 اينجا در اما. ناقص رسم و تام رسم ناقص، حد و تام حد :است قسم دو بر نيز رسم و حد از يك هر. است
  در كه هست ديگري بحث

 ٣١٠



كتابخانة سايت نسيم مطهر  
www.nasimemotahar.com
.لطفاً نواقص احتمالي و خطاهاي تايپي را اطالع دهيد

 اتم بودن حد در حدود از بعضي. است تشكيك به مقول حدود بودن حد اينكه آن و نشده مطرح منطق 
  . محدودشان به نسبت ديگر تام حد از است اتم تام، حد يك مثال. ندهست ديگر حدهاي از

 أوليا تناوال حد يتناوله مما فانه الجوهر فأما = است بسيطه جواهر حد حدها، همه اوالي گويد شيخ
 وجود نقص نوعي حدودشان در همه عرض، و جوهر از مركبات يا اعراض يا مركبه جواهر اما. وبالحقيقه

 كاستي محدود  به نسبت حد يا باشد محدود بر زائد حد كه تكرار يا كمي يا زيادي قبيل از نقص دارد،
   :زيرا. باشد شده تكرار حد در معني يك يا و باشد داشته

  . است محدود بر زائد حد، لذا و است الزم معروض ذكر عرض، تعريف در -  1
 بدون نيازمند بدون جزء ذكر) است نيازمند ديگر جزء به جزء يك كه (حقيقي مركبات در همچنين -  2

 ،"الدائره من قطعه القوس":گوئيد مي كنيد تعريف را  قوس بخواهيد اگر مثال. است ناممكن ديگر جزء
 وجود بحسب  اينكه با كنيم تعريف توانيم نمي دائره بدون را قوس كنيم، ذكر را دائره بايد اول يعني

 در لذا و نيست جزء ماهيت در داخل  كه كل ولي د،باش مي است كل كه دايره از جزء قوس خارجي،
 ذكر قوس تعريف در است قوس بر زائد كه دائره. است جاري المحدود علي الحد زياده مسأله اينجا
  . شود مي

 كه را فطوست. باشد داشته  فرورفتگي اش بيني كه كسي يعني افطس. است فطوست تعريف ديگر مثال
 تعريف در زيرا. كنيم تعريف است او معروض كه) بيني (انف كردن وارد بدون توانيم نمي است عرض
 كنيم، وارد را انف بايد دوباره فطوست تعريف در تازه و. ذافطوسه انفه كان من :گوئيم مي  افطس انسان
  . شود مي تكرار دوبار انف پس

 را ماده بايد باز رتصو خود  تعريف در تازه و كنيم ذكر را صورت و ماده بايد جسم مورد در مثال يا و
  ). شود مي وارد ماده بر كه است چيزي آن صورت  گوئيم مي صورت تعريف در چون (كنيم تكرار

  ... و. باشد الزم ديگر جزء ذكر جزء، يك تعريف در كه ندارد وجود جزء ديگر بسائط، مورد در اما -
 اكتفا اسم شرح به حد اممق در كه نيست كافي گويد مي و كند مي مطرح را ديگري مطلب شيخ بعد

   :رود مي بكار اصطالح دو به االسم شرح. كنيم
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 تعريف. دهند مي انجام  لغت كتب كه كاري همان. است لفظي معناي همان به گاهي االسم شرح -  1
 خواهيم مي اما است معلوم ما براي لفظ مفهوم معنوي،  تعريف در. است معنوي تعريف مقابل در لفظي
  مي بر  لغتي به و خوانيم مي را شاعري شعر وقت يك كنيد فرض آوريم، بدست آنرا  اهيتم و معني كنه

 بينيم مي را"پوپك"ديگري شعردر يا بينيم مي را"رند"حافظ شعردر مثال. دانيم نمي آنرا معناي كه خوريم
 را لغت  معني اوقات گاهي اما. هستيم لفظي تعريف طلب در ما اينجا در. بدانيم آنرا معني خواهيم مي و

 را دائره لفظي معني مثال. بدانيم آنرا حقيقي تعريف و حد و واقعي مفهوم خواهيم مي اما دانيم، مي
 در. بدانيم را معني اين ذات كنه و ماهيت خواهيم مي اما شناسيم، مي خارج در آنرا حتي و دانيم مي

 بكار لغوي و لفظي تعريف و معني همان به گاهي االسم شرح. هستيم معنوي تعريف طلب در ما اينجا
  . رود مي

 تعريف (= حقيقي تعريف را چيزي اگر. گويند مي نيز حقيقي تعريف همان به گاهي را االسم شرح -  2
 "االسم شرح"اصطالح كه است اينجا در نباشد معلوم و محرز خارج در ء شي آن وجود اما كنيم) معنوي

  . برند مي بكار را
  

 شيخ اينجا در. والصوره ء الشي ماهيه بين ماالفرق اينكه آن و كرده مطرح را ديگري بحث شيخ اكنون
 سپس و كرده بيان خارج از را مطلب دو اول ما.  تنيس ديگران قبول مورد كه كرده مفصلي نسبتا بحث
  . شود مي واضح محشين، توضيح با ولي نيست رسا شيخ عبارات البته.  رويم مي شيخ عبارات سراغ

 معني. است رفته بكار مختلف معاني  به"صورت"است گفته معلول و علت باب در شيخ خود كه همانطور
 با و است ديگر جوهر در حال كه جوهري يعني رود، مي بكار ماده  مقابل در كه است همان صورت شايع
 مركب جسم  كه است اين اشراقيين عكس بر مشائين فرض چون. دهد مي تشكيل را ماهيتي مجموعا آن

 و است حال يكي كه است شده تركيب جوهر دو از كه است واحدي جوهر يعني صورتي، و ماده از است
 به صورت و ماده كه دارند ديگري هاي بحث بعد  مقبول ديگري و است قابل يكي يا و محل ديگري

 رد ماده. باشد داشته وجود كه است ممكن غير صورت بال ماده و بالماده  صورت محتاجند، كديگري
   و است صورت به نيازمند  حصلت
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 ناقص ماهيت يك ماده كه است اين بر مشائين اعتقاد. است ماده محتاج مشخصه عوارض در صورت
 ماهيت يك كه صورت خالف بر نيست، انواع از نوعي و اشياء از شيئي خود، بخودي ماده يعني است
 ماده به نه است آن  صورت به ماهيت يك شيئيت گويند مي. باشد انواع از نوعي تواند مي و است  كامل
 كند تغيير صورت اگر ولي شود نمي عوض ء شي كند تغيير ماده فقط كنيم فرض اگر بطوريكه آن،

  . شود مي عوض ء شي ماهيت
 اينكه اعتبار به صورت گويد مي  شيخ. است ء شي يك ماهيت و صورت درباره گفتگو بحث مورد مسأله در

 صورت، تعريف در پس شود وارد صورت تعريف در"ماده در بودن حال"همين بايد است ماده در حال
  . باشد داشته ماده در حلول كه است اين به صورت بودن صورت. شود ذكر بايد هم ماده

 اي اندازه تا ماهيت مورد در شيخ تعبير چيست؟ ماهيت اينكه آن و شود مي مطرح ديگري سؤال اكنون
 البته و كرده بيان"شفا"عبارات از تر روشن خيلي اينجا در را شيخ يراتتعب آخوند مرحوم. (است مشوش

 در پس. است  صورت و ماده مجموع اساسا ماهيت). است پرداخته آن بر وارد اعتراضات  به آن از پس
 جزء كه صورت تعريف براي ديگري و ماده خود اعتبار به يكي شود، مي ذكر بار دو ماده ماهيت، تعريف
  . اقتران قيد به صورت و ماده بگوئيم بايد ما مورد اين در گويد مي شيخ .است ماهيت

 دارد كليات به اختصاص تحديد و تعريف آيا اينكه آن و شود مي ديگري مطلب وارد تناسب به شيخ بعد
 را انسان وقت يك. خير يا است كلي حد همان شخص حد آيا و كرد تحديد توان مي هم را شخصيات يا
 تعريف  است زيد كه جهت آن از است شخص يك كه را زيد وقت يك و كنيم مي  تعريف است كلي كه
 گفت بايد"هو؟ ما زيد"سؤال جواب در يعني است،"انسان"همان زيد، تعريف اعتبار يك به. كنيم مي

 محدود با مطابق و منطبق ما حد بطوريكه كرد تعريف را شخص توان مي آيا  حال. است انسان همان
 درستي رفح كه (كرد كاري چنين توان نمي نه گويند مي اينها جزئي؟ و شخصي بشود حد ييعن باشد،
 زيرا. شناخت لمس و اشاره و حس با بايد را جزئي بلكه شناخت، شود نمي حد با را جزئي).  هست هم

 اگر حال. نعوتي به كنيم مي منعوت آنرا بعد و آوريم مي را كلي يك ء، شي يك تحديد و تعريف براي
    است ممكن. است كلي صفت، آن بياوريم آن براي كه نعتي هر و صفت هر  كنيم تعريف را زيد بخواهيم

   هم اين ولي شود، جزئي باالخره كه آوريم مي صفت آنقدر كه شود گفته
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 فقيه عاقل انسان :گوئيم مي :كنيم تعريف را بروجردي آقاي بخواهيم كنيد فرض مثال. است ممكن غير
... و معلومات چنين داراي و مكان اين در و زمان اين در موجود قد، چنين داراي :گوئيم مي عدب... اديب
 داشته بتواند مصداق يك فقط"كلي"آن اينكه ولو ايم، كرده ذكر را كلي يك باالخره بگوئيم چه هر ولي
 داشته مصداق يك از بيش تواند نمي اينكه ولو است  كلي مفهوم يك كه الوجود واجب مفهوم مثل باشد
  ). زيد مثال (واحد شخص االعلي الينطبق كه است اي"كلي"منتها باشد،
 دليل همين به. كرد جزئي  توان نمي قيد با را كلي كه است درستي مطلب البته هم مطلب اين خوب،
 تشخص مالك تواند نمي هيچگاه ماهيت و است وجود خود تشخص، مالك گويند مي بعضي كه است
 و پروراند آنرا صدرالمتألهين اينكه تا نگرفت قرار توجه مورد كه گفت فارابي بار اولين را حرف اين. شود
. بشناسيم توانيم نمي را جزئي شناسيم مي  عقل در قيود با را كلي كه آنگونه پس. كرد بنا محكم بيناني بر
  . است لمس و حس راه فقط جزئي، شناختن راه

 قيود افزودن با را كلي  مفاهيم تنها نه اينكه آن و دارد ديگر جاي در هم اين از باالتر حرفي شيخ
 صور گوئيم مي ما. است كلي مفاهيم همه ، نيست جزئي مفهومي هيچ اصال بلكه كرد جزئي توان نمي

 كه ذهني صورت همان حتي گويد مي شيخ اما. دانيم مي جزئي را  متخيل صور ولي هستند كلي معقول
 ديگري فرد اگر  يعني. است كثيرين بر صدق قابل و است كلي باز هست ما ذهن در مختلف  اشخاص از
 فرد آن بر ذهني صورت اين. باشد  ذهني صورت آن با منطبق صد در صد كه باشيم داشته خارج در

 كند مي حس معين وضع در و معين مكان در را ء شي  انسان حس، صورت در زيرا. است صادق هم ديگر
 همين به و ندارد را مكان و زمان قيد آن ديگر رود، مي خيال عالم به  حس تصور اين كه همين ولي
  . شود كثيرين بر صدق قابل تواند مي جزئي خيالي صورت آن كه است  دليل
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   أجزائه و الحد مناسبه في :التاسع الفصل
  

 زيرا تند،نيس محدود جزء و حداند جزء اينها حد، فصلي و جنس اجزاء در كه داشتيم گذشته در بحثي
 يعني است، چنين هميشه كه نكنيد فرض گويد مي  شيخ اينجا در. ندارد تركبي هيچگونه محدود
 ولي بود، فصلي و جنس اجزاء به مربوط داشتيم قبال كه بحثي آن. هستند جزء بدون انواع هميشه
 هم اجزاء آن تصور  آن در كه باشند اجزاء داراي خارجي وجود بحسب انواع از بعضي كه ندارد  مانعي
 است كرده احاطه كه سطحي"به كنيم تعريف را  مثلث اگر مثال. محدود اجزاء هم بود خواهند حد اجزاء
 اجزاء ثالثه، خطوط و سطح است، مركب واقعيت يك مثلث واقعيت كه بينيم مي اينجا در"ضلع سه آنرا

 مورد اين در كه بينيم مي  پس. آيند مي هم حد در اجزاء اين و مثلثند خارجي وجود دهنده تشكيل
 كليت ولي است درست سخن اين. دارد تقدم خودش  كل بر جزء هر و دارند تقدم محدود بر حد اجزاء
   زيرا (ندارند تقدم محدود بر حد اجزاء كه بينيم مي جاها برخي در. نيست اينطور هميشه يعني ندارد

 كل كه داريم ها"كل و جزء" از بسياري گويد يم بعد.) نيستند محدود جزء واقعا حد اجزاء جاها، آن در
  . است تعريف قابل كل به جزء  عكس بر بلكه نيست تعريف قابل جزء به

 خارج در بشناسيد، را اشياء تا آموزيد مي طبيعي علوم كه هنگامي. است تجربه واقعي، تعريف اساسا
  .نيست ماهوي شناسائي آنها، شناسائي البته كه كنيد مي تجربه
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 پس. است تحليل نوعي هم آن لذا و خارجي اجزاء  نه است ماهوي اجزاء به تعريف منطقي تعريف اام 
 مورد آن در كه باشيم داشته ي"جزء"يك اگر حال. كنيم مي تعريف جزء به را كل قاعده، روي هميشه

 اگر و ،نه يا  است ممكن چيزي چنين آيا شود، تعريف كل به جزء برعكس بلكه نشود تعريف جزء به كل
   چيست؟ مطلب راز است ممكن
 و جنس مثل هستند ماهوي اجزاء اجزاء از بعضي !جزء تا داريم جزء كه است اين در مطلب رمز و دليل
 خود خارجي وجود اينكه باب از نه اجزائند اينها اما. هستند  خارجي وجود اجزاء اجزاء، از بعضي. فصل
 آن براي است ابزارهائي و شرائط همچون اجزاء اين يعني هااين بلكه باشد اجزاء اين بر متوقف كل، آن
). خودند سر ابزارهاي همانند انسان جوارح و اعضاء (است اينطور انسان مورد در جوارح و اعضاء مثال. كل
 پس است، خارجي ضررهاي  دفع و منافع جلب جهت انسان، براي.. .گوش، چشم، دست، مثل ابزارها اين
 ساخته قلم مثال است، چنين صنعتي ابزارهاي مورد در  كه همانطور. است انسان تماهي از خارج اينها
 را  موجودي و برويم ديگري محيط به مثال اگر جهت همين به). سرناخود ابزار ( نوشتن براي. است شده

 يديگر جوارح و اعضاء شرائط بودن  متفاوت علت به ولي دارد را انسان عقل و احساسات تمام كه ببينيم
 انساني دست مثال اگر كنيم مي زندگي آن در ما كه هم محيط  همين در. است انسان هم آن باشد داشته

 ثابت و  كرده تأييد را مطلب اين كه است مثالي اختياري موت. است انسان آن هم باز كنيم قطع را
. شوند نمي انسان ماهيت داخل لذا و نيستند بيش شرايطي و ابزارها انسان جوارح و اعضاء كه كند مي

 غذا مديد مدتهاي. است اي افتاده پا پيش و مسلم امر كشند مي  رياضت كه افرادي براي اختياري موت
    آنچنان و داده قرار تابوت در را شخصي (كنند مي نفس حبس سال چند براي خورند، نمي
) آورند مي در ماه شش از  پس و كرده خاك زير آنرا بعد باشد نداشته منفذي هيچ كه بندند مي آنرا در
 ابزار اينها همه است، اينها از غير دهد مي تشكيل را انسان كه  واقعيتي كه است اين بخاطر اينها همه... يا
  . ندارد چنداني فرق نويس خود قلم با هم انسان مغز حتي هستند،  آالت و

 است مطلب همين كنيم نمي  تعريف جوارح و اعضاء مثال اجزاء اين به را انسان مثال كل اينكه علت
 يعني اينها به وابسته موجود اين بقاء شرائط اينكه لوو) كنند مي تعريف و تعبير اينطور فيلسوفان يعني(

 دايره تعريف  بدون قوس تعريف اينكه كما است، كل آن به اجزاء اين تعريف بالعكس، و. است اجزاء اين
   و نيست پذير امكان

 ٣١٦



كتابخانة سايت نسيم مطهر  
www.nasimemotahar.com
.لطفاً نواقص احتمالي و خطاهاي تايپي را اطالع دهيد

 تعريف  . كرد تعريف توان نمي انسان بدون را اصبع و گيرد نمي صورت  قائمه زاويه بدون حاده زاويه
 اين ديگر طرف از نيز و ندارد تأثير انسان ماهيت در اصبع كه است درست مطلب اين اينكه توضيح
 وجود مطلب دو اينجا در اصوال و. شود مي اصبع اين  ساختن باعث ماده قابليت كه است درست مطلب
    كه هست چيزهائي يك اما - 2. آيد مي بوجود صورت كمال اقتضاي بحسب  چيزهائي كي - 1 :دارد

 انسانيت كمال در باشد انگشت  شش يا و انگشت پنج داراي انسان اينكه. نيست صورت كمال به مربوط
 اين آمدن بوجود زيرا. است الزم ابزار فاقد شخص آن كه  است اين مطلب منتهاي ندارد، دخالت شخص

 اصبع اقتضاي ماده هو بما  ماده خالصه بطور و. است بوده... استكمال و بقاء براي بلكه نبوده،  بگزاف ارابز
 و ندارد آنرا اقتضاي صورت هو بما كه هم صورت. آمد مي بوجود هم آجر در اصبع اال و ندارد شدن

 مثال (خاص موجود اين رد خاص ماده داراي و خاص شكل اين":اينكه ماند مي  پس. ندارد آن به ارتباطي
  . باشد اصبع تعريف جزء بايد  غائيت اين پس. "خاص غايتي براي از است آمده بوجود) انسان

 وجود هائي فرق انسان و اصبع قائمه، زاويه و حاده زاويه دايره، و قوس يعني مذكور مثال سه بين در
 قوس. باشد دايره جزء بالفعل كه داردن ضرورت دايره در قوس اما است كل جزء بالفعل، اصبع زيرا :دارد
 فرض كه را  قوس. است واحد خط بالفعل دارد وجود كه دائره يك نيست شده جدا طبيعت خود در
 ديگر دائره، بشود بالفعل اگر و است دائره  بالقوه جزء قوس بلكه ندارد، وجود دائره در كه بالفعل كنيم مي

 زاويه  ضمن در حاده زاويه بودن). واحد سطح بر محيط واحد طخ از است عبارت  دايره زيرا (نيست دائره
 ولي باشد دايره جزء بايد هميشه قوس :است تفاوت هم مثال دو اين بين تازه. است همينطور نيز قائمه
 در و داشت بالفعل حاده زاويه توان مي بلكه باشد، قائمه زاويه جزء هميشه كه نيست الزم حاده زاويه
  . است بالقوه مه،قائ  زاويه آنجا
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   وأحوالها العلل أقسام في: االول الفصل
 موجود هو بما موجود عوارض از نيز) است معلوليت و عليت مقصود كه (معلول و علت كه گويد مي شيخ
 چه و است اولي فلسفه به متعلق مطالبي چه كه است شده بحث  تفصيل به هم"شفا"كتاب اول در. است

 هيچ قلمرو و  حوزه در مسائل آن كه داريم مسائلي سلسله يك كه شد اثبات و. تاس آن از  خارج مسائلي
 عوارض از كه مسائل همين كه كردند  اثبات بعد و گنجد نمي آن امثال و طبيعي و رياضي مثل علمي

 عوارض از كه داريم علمي يعني. است موجود هو بما موجود  عوارض از همه نيست علمي هيچ موضوعات
 محل و  است مسائل گونه همين قبيل از نيز معلول و علت بحث. كند مي بحث موجود هو ابم موجود
  . است اولي فلسفه در بحثش

 و غائي مادي، صوري، :  علت چهار به است علت تقسيم است مرسوم ارسطو زمان از كه اي مسأله يك
 معلوليت و عليت از عريفيت بايد قاعده اينكه با كند مي شروع جا همين از را خود بحث شيخ. فاعلي
 تعريف را  معلول و علت اول"منظومه"در سبزواري حاجي مثال. شد مي ديگر هاي بحث وارد بعد و كرد مي
   :پردازيم مي معلول و علت تعريف به اكنون ما پس. كند مي

 و تهوابس ديگري به وجود،  اصل در آنها از يكي كه باشيم داشته موجود دو اگر :معلول و علت تعريف
   نخواهد  هم آن نباشد ديگري اگر كه بطوري باشد نيازمند
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 و نياز هيچ ء شي دو ميان اگر سپ. گويند معلول را نيازمند ء شي اين و علت را ء شي آن وقت، آن بود
 اصل در نه ولي باشد بستگي اگر نيز و نيستند يكديگر معلول و علت هيچيك ديگر نباشد وابستگي

  . نيست كار در معلوليت و يتعل باز هستي و وجود
 گاه هر گويند مي كه كنند، مي  معلول و علت مورد در طبيعي علوم در كه است تعريفي از غير تعريف اين
. ناميم مي معلول را دومي و علت را اولي بينيم مي ديگري از پس را يكي و بينيم مي تقارن پديده دو بين
 را اولي شود مي پيدا سرش پشت ديگري يكي، وجود با كه تندهس ء شي دو اينها كه كرد  ثابت تجربه اگر

. است متفاوت فالسفه اصطالح با  كه است اصطالح يك واقع در اين. ناميم مي معلول را دومي و علت
 زيرا. دارند لفظي اشتراك طبيعي علماي اصطالح در معلول و علت و فالسفه اصطالح در معلول و علت
   اگر كه بطوري است ديگري وجود نيازمند وجود در يكي كه است ء شي دو از سخن  فالسفه تعريف در

 هستي اصل در نيازمندي اصال طبيعي علماي تعريف در ولي. است محال ديگري اين هستي نباشد اولي
 نباشد سومي امر كه است معلوم كجا از لذا و نيست،  مطرح علت، نبودن هنگام به معلول بودن محال و

  . است اينها  دوي هر براي علت كه
 شرط بلكه معلول، بر باشد  داشته زماني تقدم علت كه نيست اين معلول و علت شرط فالسفه اين نظر از

 و علت بين كه نيازي. بود خواهد موجود او با همزمان  معلول باشد واقعي علت علت اگر است، عكس
 داريم،  احتياج هوا به ما. هوا به ما ازني از شديدتر و تر عميق حتي است نيازها  ترين عميق است معلول

  . است  علت به معلول نياز از غير احتياج و نياز اين اما مبرم، احتياجي
   :زيرا. است كرده تقسيم دسته چهار به را علل ارسطو :علل اقسام

 است، ء شي اين فعليت  مالك كه است چيزي گاهي است او به بسته ء شي يك وجود كه آنچيزي -  1
  . است"صورت" اين، و است او از ء شي اين كردن پيدا فعليت يعني

  . است"ماده"آن، باشد معلول يعني ء شي اين بودن بالقوه مناط چيز، آن اگر -  2
 ء شي كه است چيزي يا باشد، ء شي ذات و وجود از خارج شود مي خوانده علت كه چيزي اگر اما - 3

  . شود مي  ناميده"غائي علت"است، آمده بوجود آن بخاطر
 قسم چهار اين درباره بايد اكنون. شود مي ناميده"فاعلي علت"كه است آمده بوجود او از ء شي يا و - 4

 در كه آنچه چيست؟ دارد وجود دانيم مي و داريم آگاهي آن از خارج در كه آنچه. بپردازيم بحث به علت
  بدانيم توانيم مي  خارج
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 آفريننده و خالق و موجد ء شي يك اگر. كند اعطا وجود ديگري هب ء، شي يك كه بينيم مي كه است اين 
    مواردي در نيز و. گوييم مي"فاعلي علت"را اين باشد ديگر ء شي به وجود معطي و باشد ديگر ء شي يك
 غايتي و هدف يك براي  ايجادش موجد، و فاعل آيد مي بوجود ديگر ء شي از كه ء شي يك كه دانيم مي

 اگر آنوقت. "غائي علت"يا الوجود ماالجله :گوئيم مي آنرا كه كرد نمي ايجاد نبود دفه آن اگر كه است
 ممكن طبيعت در چيزي چنين گفت خواهيم كه (كنيم ايجاد ساكن به ابتدا كنيم مي ايجاد  كه را چيزي
 آن صورت اين در درآوريم جديد ء شي  صورت به را چيزي كنيم مي ايجاد كه را چيزي اگر و ،)نيست
  . گوئيم"صورت"را جديد شكل و"ماده"بود تغيير اين قابل كه را اولي چيز
 در كه همانگونه يا پذيرد مي نداشت كه را صورتي خود بخودي است صورت فاقد كه ماده آيا حال

 تواند نمي ماده هم طبيعت در... و آيد نمي در صندلي صورت به بخود خود چوبها تخته بشري مصنوعات
   بكند تحوالتي بخود خود كه اي ماده ارسطوئي فلسفه در. بپذيرد را جديدي  صورت اي، قوه دخالت بدون
  . دارد الزم نيز"فاعلي  علت"يك تحول هر اما. بپذيرد را صورت تواند مي فقط ماده. نداريم
 در كه را آنچه كه است اين ،تر مشكل اين از ولي فاعلي، علت و صوري علت و مادي علت مورد در اين،
 قطع بطور انسان عالم در. دهيم گسترش طبيعت تمام به آنرا دارد وجود غائي علت بعنوان انسان يايدن

 است؟ غايتي يك  براي آيد مي بوجود تحولي وقت هر نيز طبيعت جهان در آيا اما دارد، وجود  غائي علت
 آن روي بريم مي را بحث آنوقت كه است ديگري  صورت نوع از و است متفاوت صورت با غايت آيا و

 هم شيخ خود و هست هم مهمي بحث كه آيد، مي  پيش تسلسل كه الخ ترتيب همين به و صورت
 و فراموش بكلي امروزي هاي فلسفه در كه است بحثي اتفاقا و. است  الحكمه أجزاء أفضل گويد مي

  . كنيم مطالعه جدي خيلي را بحث اين بايد ما. است شده  متروك
 تعميم طبيعت عالم تمام به دارد وجود بشري مصنوع هر در كه را علي چهارگانه مراحل ارسطو، خالصه،

   :قرار بدين. كند مي اثبات را علت چهار  اين طبيعت، عالم در اي پديده هر براي و داده
 آن. شود نمي درست پيراهن فلز، از و چراغ پشم، از مثال پذيرد، نمي را صورتي هر اي، ماده هر كه گفتيم
   چراغ بالفعل چراغ، كي دهيم، مي چراغ به ما كه صورتي
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 آن اما. است چراغ بودن بالفعل مالك  صورت پس. آيد مي بوجود چراغي صورت كه وقتي همان شود؟ مي
 با حال عين در اما است واضح كه"نبود چراغ".نبود چراغ هم و بود  چراغ هم چراغ، صورت از قبل ماده
 علت پس. است بالقوه چراغ  گوئيم مي پس. بشود چراغ كه داشت را استعداد اين داشت، فرق هم پشم
  . است چراغ بودن بالقوه مالك مادي
 جهان به نسبت ديگري ديد آنوقت  كنيم اثبات طبيعت عالم در را موضوع همين عين بتوانيم اگر اكنون
 بشود انسان تواند ينم سنگ يك اما بشود، انسان تواند مي  كه است صورتي در نطفه يك. كنيم مي پيدا
  . بيفتد ديگري مسير به و شده جدا هست  كه مسيري از مگر

 يا يعني (نيست يا و هست ء شي وجود جزء يا ء شي علت گويند مي علل بودن قسم چهار دليل مورد در و
 است ي"جزء"يا باشد ء شي وجود جزء اگر). نيست ء شي قوام در داخل يا و هست ء شي قوام در داخل

 كه اوست بودن بالفعل  مالك كه است ي"جزء"يا و دارد نام"ماده"كه است او بودن  بالقوه كمال كه
  . "فاعلي علت"يا است"غائي علت"يا باشد ء شي وجود از خارج ء شي علت هم اگر. دارد نام"صورت"

 انكار مورد شديدا غائي علت اما است، فاعلي علت است قبول مورد صددرصد كه آنچه ميان اين در :بحث
 و مادي علت همينطور. است مشكوك ها فلسفه از بسياري نظر از و) طبيعت در البته (است گرفته قرار
  ماده و صورت ما. است مناقشه و بحث مورد است گفته ارسطو كه شكلي آن  به نيز صوري علت

 صنوعاتم در. است  تري دقيق بحث ارسطو ماده و صورت ولي زديم بشر صنعت به مثال را ارسطوئي
 انجام كاري كند ايجاد ماده اجزاء در اي رابطه آنكه از بيش بشر. است"شكل"همان"صورت"بشري
 همان دهد مي  رخ طبيعت در كه آنچه آيا. است"شكل"از باالتر و برتر طبيعت در"  صورت"اما. دهد نمي

 قول همين به امروزي هاي فلسفه  اغلب خورد؟ مي بچشم بشري مصنوعات در كه است شكل و صورت
 سازمان و شكل اين كه است ديگري واقعيت يك صورت نه، كه معتقدند اسالمي فالسفه اما معتقدند،

 اي ماده با نيز ارسطوئي ماده. است واقعيت آن مظهر و واقعيت آن اثر واقعيت،  آن معلول واقع در جديد
 صورتي و پوشش هر از و است محسوس غير"هيولي"يا ارسطوئي ماده. دارد فرق گويند مي ها امروزي كه
  . است دور هب
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 الهي الهي يا اوالئي فيلسوف اصطالح در فاعل :طبيعي علوم اصطالح در و اولي فلسفه اصطالح در فاعل
 در فاعل با خدا به اعتقاد معناي به نه اولي، فلسفه معناي به الهيات  به انتساب مناسبت به گفتيم

 اصطالح در اما است  حركت مبدأ معناي به طبيعي علوم اصطالح در فاعل. دارد فرق طبيعيون اصطالح
 باشد وجود اعطاء است ممكن يعني اول اصطالح از است اعم كه است وجود معطي معني به اولي فلسفه
    علت را ما و هستيم آن فاعل ما درآوريم حركت به را اي گلوله اگر مثال. نباشد ميان در حركت پاي ولي

 در يگريد چيز چون سند شنا نمي ديگري علت حركت باب از غير طبيعيون ساساا. گويند مي حركت
 نه است حركت علت تازه و است علل اقسام از يعني »محرك«ياول فلسفه و اتياله در اما. ستين انيم

  . متحرك علت
 شده تعل نوع چهار به قائل طبيعت در ارسطو كه گفتيم :اربعه علل به علل حصر مورد در وارده ايرادات
   :گويند جمله از. است شده هائي نقض اربعه  علل به علل حصر مورد در ولي. است

 وجود امكان انسان ماهيت الزمه مثال دانيد؟ مي نوع كدام از ماهيات لوازم براي را ماهيات عليت -  1
   است؟ عليتي نوع  چه اين. است اربعه الزمه زوجيت و اوست،

 اينها رابطه دارند؟ يكديگر با اي رابطه چه غائي علت و فاعلي علت خود كه است اين ديگري سؤال -  2
 چيزي علت كه بود اين كرديم عليت باب در كه تعريفي ، چه. است معلولي و علي رابطه يك باالخره هم

    چه براي پرسي مي كند مي ورزش كه كسي از مثال. است نيازمند آن به وجودش در معلول كه است
 به گويد مي علت؟  چه به پرسيم مي است كرده پيدا سالمتي و. سالمتي گويدبراي مي كني؟ مي ورزش
 فاعلي علت آنها از يكي حال هر به اما. دارد وجود دور اينجا در كه رسد مي بنظر حتي كه ورزش علت
  ). ورزش بعلت سالمت براي (غائي  علت ديگر، يكي و است

 فاعل علت غائي، علت ذهني وجود اما رجي،خا وجود بحسب است"غائي علت"علت ،"فاعلي علت"
  . آيد نمي الزم دور پس. كند مي بالفعل فاعل را بالقوه  فاعل غائي، علت ذهني وجود. شود مي
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 يا مركب با صوري علت رابطه اما است؟ چگونه مادي علت و صوري علت رابطه اينكه ديگر سؤال -  3
 آيا. مركب مادي علت ماده، و است مركب صوري علت ، صورت است، واضح مركب با مادي علت رابطه
   است؟ نوع چه از آن، دارد وجود عليتي رابطه چنين اگر و نه؟ يا دارد عليت نوعي ماده  به نسبت صورت

 آيا شود عارض آن بر  چيزي كه باشيم داشته مركبي مجموع يك ما اگر كه است اين ديگر سؤال -  4
 در را) صورت و ماده مجموع (سبب مثال دارد؟ وجود عليت نوعي عارض آن و مركب مجموع اين بين
   يا هست عرض آن و سيب بين عليت رابطه نوعي آيا. شود مي آن عارض بوئي يا رنگ كه گيريم مي نظر

   :داريم معلول و علت تعريف طبق نيست؟
   يري معلوال ء والشي فعله   افتقرا اليه ء الشي الذي ان 
 سيب در كه طبيعتي يك و قوه  يك زيرا. دارد فاعلي علت بو و رنگ اين به نسبت سيب طرف يك از

 اما دانند مي الزم خارجي شرائط فالسفه، اين را خارجي  چيزهاي (دهد مي آن به را بو و رنگ آن است
 اين براي  است محل سيب اين ديگر، طرف از. رنگ براي است علت سيب، طبيعت  پس). دانند نمي علت
   قابل؟ هم باشد فاعل هم تواند مي چيز يك آيا وقت آن. رنگ
 محل صورت،. اش ماده  بحسب است قابل و صورتش بحسب است فاعل سيب، اين كه است اين پاسخ
  . وبالذات اوال نه والمجاز بالعرض است
 صورت به ماده قابليت نسبت  همان رنگ به نسبتش آيا ناميديم قابل را سيب ماده كه اينجا در حال

 ولي است او به ماده فعليت كه است چيزي صورت و است صورت  قابل ماده صورت، و ماده رد نه، است؟
 دو واقع در كه آيد مي بنظر پس. اوست به ماده فعليت كه چيزي براي نه است قابل ماده رنگ، و ماده در
  . نوع چهار نه  داريم علت نوع پنج نتيجه در و داريم مادي علت نوع
  :دارند اصطالح دو معموال فهفالس ماده خود باب در
   :گويد مي منظومه در سبزواري حاجي. كنند مي تعريف ء شي استعداد حامل  به را ماده گاهي -  1

 حامل   استعداد حامل معني به ماده پس. است آن ماده ء، شي استعداد حامل يعني عنصره ء لشي قوه
  . دارد وجود ء شي خود از قبل ء شي

  با معني اين با ماده اين كه دارد، قرار آن  روي ء شي صورت كه يچيز يعني ماده گاه -  2
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    اصطالح دو اين. است دوم نوع اين مقصود گويند مي كه مادي علت. است  مقترن ء شي فعليت و صورت
  . است اول معناي به ماده از غير دومي ماده اين كه بسا و متفاوتند

 علت رنگ به نسبت سيب ماده و است فاعلي لتع رنگ به نسبت سيب صورت رنگ، و سبب مورد در
 در مجموعا را سيب صورت و ماده كه است اين ديگر حالت). مادي علت از ديگري نوع اما (است مادي
  . بسنجيم مجموع آن به را رنگ نسبت آنگاه و گرفته نظر

 مفارق را ماده .كند مي ايجاد  صورت را ماده كه معني اين به نه ولي است فاعل ماده، به نسبت صورت
    صورت وجود بدون ماده اما كند مي ايجاد

  
  .نديگو »العلّه كيشر« را صورت لذا شود، موجود تواند ينم

 پس  :كرد دايپ رابطه دو مركت با صورت
  .است مركب يصور علّت صورت، نكهيا .١
 .است مركّب علّت علّتِ يعني است ماده علّت صورت، نكهيا .٢

 و سوم و دوم سؤاالت به شده مطرح سؤال چهار از. باشد روشن ذهن در ديبا كه است ييها رابطه نهايا
 كه دهند يم پاسخ لوازمش و تيماه باب در. ميپرداز يم اول سوال پاسخ به اكنون. ميداد پاسخ چهارم
  .است يقيحق امور مورد در معلول و علّت كه يصورت در است اعتبار فقط آنجا در ست،ين چيه واقعش
 لالخر سيل وجودا آخر ئايش ديفي والفاعل«: ديگو يم و كند يم مطرح را قابل و فاعل بحث خيش آنگاه
 مناطِ ست،ين فاعل است قابل كه جهت آن از قابل: ديگو يم ».. .الوجود ذلك صدور كوني و ذاته، عن

 خودش با كند يم قبول كه را يوجود شد واجد كه هم يهنگام است، ازين و فقر مناط است، نداشتن
  : هست قابل در تيخصوص دو پس. رديگ يم را آن و ندارد را تيفعل نيا شود، يم يكي

  . است فقدان مناط قبول. است مقبول فاقد است قابل كه جهت آن از .١
 .است ياتّحاد رابطة مقبول با قابل رابطة. است اتّحاد صورت به زيچ آن داشتن .٢
 رابطة فاعل، با فعل رابطة است، وجدان طمنا است فاعل كه جهت آن از فاعل است، قابل برعكس فاعل

 فعل. است نيمبا امر دو رابطة فاعل، و فعل رابطة بعالوه. دهد يم و دارد را آن كه يزيچ با است ءيش
 شهيهم باشد؛ فاعل وجود نيع تواند ينم
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   :است نظريه چند علت چهار نظريه مقابل قطهن
 را فاعلي علت و مادي علت ولي شويم، مي جديد امر به قائل نيز و معلول و علت به قائل اينكه يكي - 1

  . آنها فرق و قابل و فاعل مورد در گفتيم  كه است همان جوابش كه گيريم، مي يكي
 بر علت چهار نظريه. شود نمي حاصل جديد زچي اصال طبيعت در كه بگويد كسي است ممكن اما -  2

 براي جديدي صورت مثال شود، مي پيدا جديدي امر يك كه كنيم قبول اول كه است مبتني امر اين
 رابطه اين و شود مي حاصل چگونه جديد امر اين كه بگوئيم سخن باره اين در بعد.. .شود، مي پيدا ماده
 هيچ و شود نمي  معدوم موجودي هيچ كه بگوئيم اگر اما .است قسم چند بر و است نحوي چه به  عليت

 مطرح چهارگانه علل بحث ديگر است بوده  كه است همان هست چه هر ،...و شود نمي موجود معدومي
  . شود نمي
 انسانيت بعد و نداشت وجود انسان واقعا نطفه در كه گوئيم مي شود مي انسان نطفه، كه هنگامي مثال

 كرد؟ انسان را خودش خودش، بود نطفه كه همان آيا. شد پيدا جديد صورت يك و واقعيت يك بعنوان
 اين در است؟ شونده از غير كننده نه، اينكه يا.. .است؟ فاعل همان قابل آيا است؟  كننده همان شونده آيا

 اسمها است، گذاري اسم اينها كه بگويد كسي اگر اما شود مي مطرح چهارگانه علل بحث كه است صورت
 آنچه كه بود معتقد كه ذيمقراطيس قديمي بسيار نظريه مانند (است يكي  واقعيت كند، مي فرق كه است
 عده يك از اينكه مانند. است سطحي تحوالت تحوالت، بقيه است، صغار ذرات همان دارد واقعيت  كه
 اصال صورت اين در) نه است؟ شده پيدا جديدي چيز واقعا آيا. كنيم درست خرمن يك گندم هاي دانه
 و است درآمده جديدي صورت به هم جديد قرون در فلسفه همين. شود نمي  مطرح چهارگانه علل بحث
 ديگر موجود هيچ براي  ولي شد روح به قائل انسان، براي فقط و داشت را عقيده همين نيز دكارت  حتي

   حتي حيوان دكارت نظر به. نيست قائل نفس حيوانات براي حتي و
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  .. .است دقيق بسيار ماشين يك همچون بلكه ارد،ند هم حس
  . نيست  موافق ارسطوئي علل نظريه با لذا و شود نمي حادث صورتي هيچ نظر اين در

 صورت از كه ما فالسفه نظر از دهد؟ نمي رخ جديدي امر هيچ واقعا آيا چيست؟ اشكال اين پاسخ اكنون
 صورت بلكه نيست، ماده آن جوهري امتداد آن نييع بينيم، مي كه را جسم خود گويند مي سخن ماده و

 در اختالفشان اما جسمند، كدام هر عناصر گفتند مي. است شده پوشيده  ماده روي كه است جسميه
 به ديگري؟ نوعيه  صورت از غير دارد نوعيه صورت يك عنصري هر كه است اين در اختالفشان ؟ چيست
 صورت كه بگوئيم توانيم مي همينقدر چيست؟ نوعيه  صورت. رددا خاصي آثار آنها از كدام هر اينكه دليل
 عرض تواند نمي چيزي چنين و است جسم با متحد و است اثرها اين مبدأ  كه است چيزي آن نوعيه
  ... شود مي عرض آن به كالم نقل چون باشد
 خاصيت اب جديد مركب. آيد مي بدست اوليه ساده مركبات و شده تركيب هم با عناصر اين، از پس

 نيست، عناصر آن مجموع تنها ديگر عناصر، از  يك هر خاصيت با است مغاير كه آيد مي بوجود جديد
    اين براي اند شده ماده عناصر مجموعه آن. است جديد آثار اين منشأ كه  شده پيدا جديدي صورت بلكه

 اين بعد. نيست كبهمر عناصر  اثرات مجموع جديد، مركب اثر. مركب اين صورت يعني جديد، صورت
 خواصي داراي قطعا كه شود مي پيدا گياه مثل تري پيچيده جديد مركب و شده تركيب هم با مركبها
  . مركبه عناصر خواص مجموعه يا عناصر  خواص از غير است
 آثار قطعا جاندارها در ولي نيست،  اشكال از خالي جديد آثار اثبات جمادت، و معدني مركبات مورد در

 نيروي يك شود، مي پيدا حيات جانداران در يعني آنها در  كه هنگامي خصوصا آيد، مي وجودب جديد
 و جذب را عناصر كند، مي حكومت آن بر و است ماده بر سوار كه چيزي شود، مي پيدا  ماده بر مسلط
  ... و درون در دهد مي رشد كند، مي دفع
 كند رفتار واحده تيره و علي اگر صورت. گويند مي نفس جاندارها در را صورت) اسالمي فالسفه (اينها
 آنرا دهد انجام گوناگون كارهاي و دارد ماده بر تسلط اگر اما. جمادات صورت مثل گويند نمي نفس آنرا

 همان نفس. باشد مجرد نفس كه نيست الزم (قائلند نفس بر هم نبات مورد در آنوقت. گويند نفس
  ). دارد  حركت نوع چندين و كند نمي عمل تيره و يك بر كه است صورت
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 مهم مسأله هس   :شود مي مطرح عليت باب در زير
 در يا دارد علت به احتياج  حدوث در فقط ء شي آيا كه است اين هست فلسفه در كه اي مسأله يك -  1

 يا ددار را نياز اين حدوث، در فقط است علت به نيازمند كه  چيزي هر آيا. است علت به نيازمند نيز بقاء
   است؟ چنين نيز بقاء در
 علت همان بايد مبقيه علت آيا  شديم بقاء در علت به احتياج به قائل اگر كه است اين ديگر مسأله - 2

  . باشند  متفاوت دو اين است ممكن يا باشد محدثه
 يا علت كه ببينيم بايد اصال  كه است اين باشد فوق مسأله دو هر ريشه شايد واقع در كه ديگر مسأله - 3

 كه"ب"است؟ نيازمند ديگر ء شي به ء شي يك چرا. چيست ديگر ء شي به ء شي يك نيازمندي مالك
 نياز بي"ب"چرا خوب،. نبود هم"ب"نبود"الف"اگر است، محتاج"الف"به حدوثش در است"الف"معلول

    همه اصال اچر است؟ علت از نياز بي العلل علت چرا كه شود مي مطرح سؤال  اين بعد و نيست؟"الف"از
 ما ولي. ندارد جواب اصال  كه است سؤالي اين گويند مي غربي هاي فلسفه در نيست؟ علت از نياز بي چيز
  . ايم داده توضيح را مسأله  اين"ماديگري به گرايش علل"كتاب در
 اسالمي متكلمين و فالسفه  بين كشمكش اثر در و است نداشته وجود يونان فلسفه در اصال مسأله اين

 ولي. بود نادرستي حرف كه است حدوث علت به  احتياج مناط كه گفتند متكلمين. است آمده بوجود
  . كردند پيدا آنرا صحيح ريشه تا كردند تالش  آن به جواب براي فالسفه
 افاده گاهي فاعل گويد مي  شيخ مطالب، آن براي است اي مقدمه است گفته اينجا در شيخ كه حرفي

 ممكن ولي ازال است چيزي فاعل فاعل، گاهي يعني است، نكرده افاده قبال كه را چيزي وجود كند مي
. گفتيم كه  است"بالفعل فاعل"و"بالقوه فاعل"همان اين. شود مفيد بعدا و  نبوده چيزي مفيد گاهي است
 علبالف متكلم اكنون هم و بودم بالقوه  متكلم نشستم اينجا كه ساعتي تا آمدم منزل از وقتي من مثال
 وجود يعني را، عدم به مسبوق وجود يعني نبوده، قبال كه را وجودي كند مي افاده فاعل گاهي پس. شدم

  . را حادث
 ذكر فوق در كه كالم مثال مورد در مثال. كند مي توجه چيز سه به اينجا در ما ذهن كه گويد مي شيخ 

   :است چنين مفهوم سه اين كرديم
 -  1  . دارد وجود دش حادث وقتي من كالم :وجود

  . است آن قبلي عدم ديگر مفهوم -  2
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  . است"عدم به مسبوق وجود"سوم، مفهوم - 3 
 را؟ وجود كند؟ مي افاده را چيز چه كند مي افاده كه فاعل كه است اين است مطرح كه سؤالي اكنون
 است، ذهني اعتباري نيست، چيزي كه عدم را؟ بودن عدم از بعد به متصف وجود يا را؟ دو هر را؟ عدم
 را وجود فاعل نيست، عدم علت مسلما وجود فاعل پس. است علت عدم به مستند واقع در معلول عدم
 هستم، كالم موجد كه من را؟ عدم به متصف وجود يا كند مي افاده را وجود فاعل، آيا حال. كند مي افاده
 چيزي آن است، وجود مانه علت فاعل گويد مي شيخ هستم؟ عدم از بعد كالم موجد يا ام كالم موجد

 يك اين بلكه بكند،  افاده علت هم را"العدم بعد الوجود كون"آنكه نه است وجود كند مي  افاده علت كه
 عدم نه است وجود فقط دهد مي فاعل كه را آنچه پس شود مي انتزاع اينجا از بالذات كه است انتزاعي امر
  . العدم بعد انه اينكه  به متصف وجود نه و

 امكان مورد در علت هميشه. امتناع گاه، و وجوب وقت يك است، امكان وقت يك چيزي با چيزي نسبت
 و وجوب مورد در. خواهد مي علت نباشد يا باشد تواند مي ء شي  يك كه وقتي. بخشد مي اثر و است جاري
 از هيچيك مورد در لذا و دارد قرار علل دون نيز امتناع و دارد قرار علل فوق وجوب،. نيست  علت امتناع،
  . شود نمي مطرح عليت آنها،
 انتزاعي مفهوم يك حدوث. حادث حدوث نه است حادث وجود مفيد علت، حدوث، در گويد مي شيخ
 جاعلي جعل به مجعول ،"العدم بعد الوجود هذا كون".شود مي انتزاع وجودي چنين از قهرا كه است

  .است وجود اين خود ذات از منتزع اين يست،ن
 واقع در. باشيم داشته فلسفه توانيم نمي اساسا نشناسيم را ذهن تا كه ايم گفته همواره ما كه است اين 

 هاي انديشه از را دار واقعيت هاي انديشه و شناسد يم را ذهن فعاليتهاي كه است  اين فلسفه عمده هنر
 درستي حرف. را علولم كرد حادث  علت كه گوئيم مي جا همين در مثال. كند مي جدا اعتباري و ذهني

 و معلول، به داد وجود علت كه است اين امر واقع كه گوئيم مي  فلسفي دقيق تحليل در اما. هست هم
 بعد كونه"خصوصيت اين علت نه است وجود علت علت، و شد انتزاع عدم به مسبوق وجود اين از حدوث
  . "العدم
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  ذهبي ما يعلبه يتشكك ما حل في :الثاني الفصل
   مع هي عله كل أن من الحق لاه هيال

 معلولها   الفاعليه العله في الكالم وتحقيق
  
 از برخي نظر از است؟  علت به محتاج نيز بقا در يا است علت به محتاج حدوث در فقط ء شي آيا

 علت به محتاج حدوث در عالم بس، و است علت  به محتاج حدوث در ء شي) آنها همه نه (متكلمين
   ديگر ساخت آنرا وقتي و سازد مي را بنا بنائي، كه زند مي مثال شيخ. عدمه يضر لم عدمه لوجاز :است
 ذكر قبال كه را مطلبي شيخ. ..و است طور همين هم پدر به نسبت فرزند. نيست بنا به محتاج بقاء در

  . مطلب اين حل براي دهد مي قرار پايه كرد
 فالسفه ولي. است علت  به محتاج هم بقاء در ء شي اينكه بر كند مي اقامه خاصي برهان اينجا در شيخ
  : كنيم مي بيان آنرا اول كه دارند نزديكتري بيان ديگر
 يا است؟ چگونه ذات  اين خود شد موجود بعد و نبود كه ذاتي كنيم مي حادث را ء شي وقتي گويند مي

 ممكن برايش دو هر معد و وجود اينكه يا است  ضروري برايش عدم يا است ذاتش الزمه وجود كه آنست
    محال هم دوم صورت در. است قديم بلكه باشد، حادث تواند نمي موجودي  چنين اول، صورت در. است
 است، الوجود ممكن حادث،  ذات ديگر، تعبير به. ماند مي باقي سوم شق فقط پس. باشد موجود كه است
 كه حاال و است علت نيازمند است اينطور چون و است،  السويه علي عدم و وجود به نسبتش ذات اين
   همان وجود با ذات اين نسبت هم باز دهد مي وجود آن به علت
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 نيز آنات تمام در و بعد آن در دارد علت به نياز اول آن در كه همانطور  ذات اين پس. است »امكان«
    علت به محتاج هميشه ذات اين كه شود مي اين معنايش پس. است محتاج  علت به و است همينطور

  . است
 ما ذهن كند مي ايجاد را  معلولي علتي كه هنگامي. است ها وجودي اصالت بيان بهتر، اين از بياني
 :كنيم مي تحليل وقت آن. دهد مي هستي آن  به و است معلول به دهنده وجود علت، كه گويد مي
 چيز پنج اعطاءها  همه در. هستي و وجود دهد؟ مي چه"ب"به"الف"است، معلول"ب"و علت"الف"اگر

 كه شود نمي است؟ چگونه معلول و علت باب در اما. اخذ و اعطاء معطي، اليه، معطي معطي، :دارد وجود
   از هم اخذ مسأله پس يكديگرند، عين اليه معطي و معطي. باشد چيز دو اليه  معطي با) هستي (معطي
 كه است تكثري هستند،  ذهني نتزاعيا معلول و علت در مفهوم پنج اين از مفهوم سه پس. رود مي بين
 چيزند؟ دو معطي و اعطاء آيا كه ببينيم اكنون. باشد داشته كثرت تواند نمي حقيقت سازد، مي ما ذهن
    داشته وجود معلول، وجود پس باشد داشته وجود اعطاء از قبل) است هستي اينجا در كه (معطي اگر

 فقط پس. است معطي عين اعطاء پس. ندارد وجود لمعلو و علت و كردن ايجاد مسأله ديگر پس. است
  ... اعطاء هم و است معطي هم دومي اين  كه اليه معطي ذات و معطي ذات :داريم چيز دو

. باشد تواند مي فوق معناي  به فقط ايجاد اين كند ايجاد را ديگري چيز كه باشد چيزي دنيا در اگر پس
 در نيز سبزواري حاجي و. داند مي علت اشراقي اضافه ار معلول وجود مالصدرا كه است جهت همين به

 نيازمند حدوث در ء شي كه است محال اساسا بيان بنابراين. " ارتبط وجود الجعل واثر":گويد مي منظومه
 كردن ايجاد و اضافه  عين معلول وجود نفس اساسا زيرا. باشد علت از نياز بي بقاء در ولي باشد  علت به

  . است معلول عين و وجود عين ايجاد باشد، ايجادي هك جا هر. است علت
 حرفي چنين هم رازي فخر. ندارد معني اصال عليت كه گويند مي ها بعضي بيان، بهمين شبيه تعبيري با

 به علت گويند مي كه است اين در شبهه اصل. دهند مي اهميت آن به خيلي هم ها امروزي كه دارد
 حاصل تحصيل كه دهد مي وجود موجود، معلول به اگر. موجود معلول  به يا دهد مي وجود معدوم، معلول
 عدم  چون شود، مي موجود معدوم، :است نقيضين اجتماع كه دهد مي وجود معدوم، معلول به اگر و است
 در هم مترلينگ (كند، قبول را چيزي بتواند تا ندارد وجود اصال كند، قبول را چيزي تواند نمي كه

   چنين نيز اشراق شيخ خود حتي ،)كند مي تكيه خيلي مطلب اين روي كتابهايش
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 را وجود اساسا كه آنهائي. هست حرفها اين هم عرفاء سخنان در  حتي... وجود اگر :گويد مي و دارد بياني
 گرفته سرچشمه اينجا از اينها همه. است وجوب با مساوي وجود گويند مي دانند مي وحدت با مساوي
  . نيست چنين حاليكه در  است مفاض از غير ايجاد و افاضه كه ندا كرده خيال كه است
 اين به بيان اين. است نزديك  ماهيتي اصالت بيان همان به البته كه دارد ديگري بيان اينجا در شيخ
 نيازي بي اين باشد اينطور اگر شد؟ علت از نياز بي بعد. بود علت به نيازمند قبال ء شي كه است شكل
 نشده حادث تا يعني (قبلي حدوث يا ماهيت از صفتي يا است ماهيت ذات منشأش آيا. دخواه مي منشأ

 و شود مي علت از نياز بي و كند مي تغيير ماهيت حال شد حادث كه همين و است علت به نيازمند
 حدوث باشد، نيازي بي منشأ تواند نمي كه حدوث گويد مي شيخ بعد ؟"حادث ماهيت"شود مي ماهيت
 از كه باشد ماهيت  نيازي بي منشأ تواند مي چيزي واقع در. است بوده علت به ماهيت اين نياز منشأ خود
  . است ماهيت از خارج و  علت جانب از حدوث، كه صورتي در باشد، ماهيت خود

 اينكه آن و است، صحيح ، آن كه دارد هم ديگري حرف شيخ ماا اند، گرفته ايراد بيان اين به محشين
 پس است بقاء هست چه هر نداريم، حدوث ديگر  كه بعدي آنات در است، صادق اول آن در حدوث
    بي منشأ ماهيت، ذات اگر گويد مي شيخ بعد. باشد نيازي بي منشأ تواند نمي  است معدوم كه حدوثي
 صفت آن يا. دهيم مي قرار بررسي مورد را ماهيت صفات بعد. باشد بوده بايد اول همان از كه بود نيازي
 صفت آن اگر و. داشت مي وجود اقتضاي اول همان از و باشد  بوده اول از بايد پس كه است ذات الزمه
 تسلسل  به كه الخ همينطور... و صفت آن در كنيم مي كالم نقل آمده بوجود بعدا و است حادث

  . انجامد مي
 متكلمين و فالسفه اختالف مورد  كه مسائلي جمله از :عليت مسأله با آن ارتباط و اختيار و جبر مسأله
 علت را او اينكه از دارند ابا خودش فعل به نسبت مختار  فاعل مورد در متكلمين كه است اين است

 علت ولي نامند مي فاعل خودش اختياري كارهاي در را انسان مثال. نامند مي فاعل را او  بلكه بدانند،
   را انسان اگر گوئي. دانند نمي
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 فرقي چه بگوئيم اگر بعد. خدا مورد در همچنين و اند كرده سلب بودن مختار از را وا بدانند فعلش علت
. است ما نظر مورد معنا بلكه نيست لفظ فقط مسأله گويند مي جواب در كنيم؟ عوض را لفظ كه كند مي
 دگوين مي. دارد مغايرت بودن مختار فاعل با  عليت لذا و دارد ضرورت علت به نسبت معلول گويند مي

  . نباشد ضرورت رابطه مؤثر، و اثر بين رابطه  كه است آنجائي در اختيار
 بين كه ندارد مانعي گويند مي ديگر برخي اما كنند مي انكار جهان در را ضرورت اصل متكلمين از برخي
 در. ندارد وجود ضرورت اين باشد مختار فاعل كه جا هر اما باشد، داشته وجود ضرورت مؤثرها و اثرها
 فاعل وقتي اثر، به نسبت ندارد ضرورت اما است فاعل ذات است مؤثر كه آن گويند مي مختار فعل ردمو

 هيچ را حرفها اين حكماء ولي. يابد مي ضرورت  فعل شد..) .مكاني، زماني، مثل (خاصي چيز با مقارن
 كه كنيد فرض را انساني مثال. ندارد فاعل اختيار با منافاتي او فعل و فاعل بين ضرورت زيرا. ندارند قبول
 اين آيا. شود نمي مرتكب گاهي و شود مي مرتكب را گناهي گاهي نيست، عدالت و تقوي ملكه داراي
 اثر در شخص همين كه كنيد فرض اكنون. دانيم مي مختار قطعا نه؟ يا دانيم مي مختار را شخص

 اش روحيه و مقام و شأن يعني بوذر،ا مانند شود مي شود، مي تقوي ملكه داراي صلحا و اتقيا با  مصاحبت
 انتخاب كه رسد مي اي مرحله به كند، نمي خمر شرب مثال يا گويد نمي دروغ هرگز كه رود مي باال آنچنان

 رحلهم به شخصي چنين. شود مي ضروري نيز بد فعل ترك و كند مي پيدا ضرورت حكم تقريبا خوب كار
 براي معنوي  مراتب شهود كند، مي شهود را معنوي مراتب وا شود، نمي گناه مرتكب هرگز  كه رسد مي اي 

 آيا كنيم آتش وارد را خود دست كه است  محال ما براي ما، براي است آتش شهود مانند مثال، معصوم
 است محال كه است طوري هم معصوم آن معنوي شهود و روحي صفات. نه گوئيم؟ مي جبر را اين

  . نه ت؟اس جبر  اين آيا گردد، گناه مرتكب
 روزي كند، مي خلقت و دهد مي انجام خوب كار هميشه خود جمال و كمال نهايت اساس بر كه هم خدا
  ... را او افعال اوست كردن اختيار مالك او صفات  همان و ذات همان بلكه نيست مجبور.. .دهد، مي
. باشد علت به يازمندين مالك تواند نمي حدوث كه گفتيم. علت به نيازمندي مالك مسأله به گرديم باز

 آيا حال. بود نخواهد هم شعاعش نباشد خورشيد اگر كه  دانيم مي خورشيد از را خورشيد شعاع ما مثال
  خورشيد به بستگي  شعاع اين اينكه
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 بوده هم هميشه شعاع اين اگر.. .نه، نباشد؟  شعاع و باشد خورشيد وقتي يك كه است اين به متكي دارد
  به نسبت معلول وجود. است بوده خورشيد به نيازمند و معلول و است بوده ورشيدخ شعاع و پرتو باز

  ... است پرتوي وجود معلول، وجود. است همينطور هم علت
 ولي هست حركت كند مي  حركت بنا دست تا مثال. است علت از معلول انفكاك عدم درباره سخن

 مسأله اين درباره تحقيق به اكنون. درو مي  بين از هم حركت كند پيدا سكون دستش كه هنگامي
   :بپردازيم

 چيست؟ شخص آن مستقيم كار اينجا در برد مي و راند مي را اتومبيل شخص يك گوئيم مي كه وقتي
 ولي كند مي هدايت را فرمان مثال دستش با اينكه ديگر و دهد مي گاز پدال روي كه است فشاري يكي
    اين در فقط انسان هنر. دهد مي انجام را كارها كه است بيعتط در موجود  قواي به مربوط كارها بقيه
 است مسامحه اين پس. نمايد ايجاد را نظمي يك و كند مربوط بهم را قوا اين چگونه داند مي كه است
. است جاري امر همين نيز فرزند و پدر مورد در. است رفته  بين از علت ولي است باقي معلول بگوئيم كه
 است كرده پيدا تكون او وجود در نطفه كه معني اين به فرزند وجود براي است مجرائي نظر  يك از پدر

 نطفه نقل  عمل همان كه دانيم مي فاعلي علت جهت اين از را پدر. ندارد عليتي و است  ظرف فقط يعني
 آن به جديد صور يا دهد مي رشد را نطفه كه نيست پدر ديگر رحم در. دهد مي انجام را مادر رحم به
  ... دارد وجود معلول با همزمان علتي هر  كه شود مي روشن كه است تحليل اين با. دهد مي

 يك گاهي. چيست  عرضي علل و چيست حقيقي علل كه كند مي مطرح را بحثي اينجا در شيخ اكنون
 لفا" دارد وجود كه مانعي بواسطه اما باشد"ب"علت"الف"اگر مثال. بالعرض علت ولي شود مي علت چيز

 اين در كند برطرف را  مانع اين كه شود پيدا"ج"مانند ديگري علت اگر حال كند، نمي اثر"  ب"در"
 صورتي در بدانيم علت را"ج"و كنيم اشتباه ما است ممكن وقت  آن كند، مي ايجاد را"ب"،"الف"صورت

  . است"الف"همان"ب"واقعي علت  كه
   مثال  خوردم را داروئي گويد مي انسان :كنيم مي ذكر مثالي مطلب، توضيح براي
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 اين يعني اينها اغلب :دهيم مي قرار  تحليل مورد را امر جريان اكنون. شد خوب حالم و خوردم را منيزيم
 هر كه خواهد مي معده خورد مي آنرا انسان كه هنگامي و است ناسازگار  مزاج با كه است چيزهائي داروها

 بيرون فشار و سرعت با را دارو خواهد مي و كند مي ترشح زيادي ارمقد لذا و كند دفع را آنها زودتر  چه
 كرده طبيعت خود را اخالط دفع اوال پس. گردد مي  دفع نيز معده ديگر كثافات و اخالط نتيجه در كند،
   اخالط حاال كه است علت اين به بلكه نيست دارو معلول اولي بطريق هم بدن  صحت ثانيا. دارو نه است
 طبيعت خود و بدن خود  وقت آن و كند مي تحليل خوب را غذا كند، مي كار خوب مزاج و ستا شده دفع
  . است بالعرض و مجاز بطور اين است صحت  علت دارو بگوئيم اگر پس. كنند مي تصحيح را خود

  
 ينفك ال مسأله كه آنهائي يعني... تخليط فيه فالسبب... يبقي االبن أن من يظن والذي :گويد مي شيخ
 نقض بناء از پس بنا وجود و پدر، از پس فرزند وجود قبيل از مثالهائي ذكر با علتش از را معلول بودن
 كه است  ايجادي علل مورد در ما سخن. اند كرده خلط اعدادي علل و ايجادي علل بين  واقع در كردند

 معده علل زيرا. بروند بين از هم بايد  اعدادي علل اال و شود جدا معلول از علت كه است محال گوئيم مي
 ديگر فرق. است شرط معيت آنها در كه ايجادي علل خالف بر باشند،  داشته تقدم معلول بر بايد معينه و

 اعدادي علل ولي باشد  متناهي غير ايجادي علل است محال كه است اين در اعدادي علل و ايجابي  علل
  . هستند متناهي غير

   :كنند مي تقسيم ناگونگو انواع به را علت خود :شرح
   :است قسم دو بر علت گويند مي كه است همين تقسيم يك -  1
   ايجابي يا ايجادي  علت -  1
 ناحيه از يعني يكي ناحيه از معلول پس. است  معلول امكان منشأ اعدادي علت اين كه اعدادي علت -  2

 فعليت و وجوب ايجادي علل احيهن از يعني ديگري ناحيه از و گيرد مي استعداد و امكان اعدادي علل
  . گيرد مي
 كه (بالعرض علت و  بالذات علت به شود مي تقسيم علت كه هست هم ديگري اصطالح اينجا در -ب

  علت يعني اول مورد در). است بالمجاز معني به اينجا در بالعرض
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 دو آنوقت. نيست اينطور بالعرض علت يعني  دوم مورد در ولي است معلول منشأ بذاته ذات، بالذات 
   :شود مي فرض

 مثال. نه ديگر، حيثيت از و  است علت حيثيت، يك از كه است حيثيت دو داراي ذات اينكه يكي - 1
 از. است خوشنويس و كاتب هم و است طبيب هم است،  ملكه دو و هنر دو داراي انساني كه كنيد فرض

 اين يعالج،  الكاتب بگوييم اگر. كند مي طبابت طبابت، حيث از و نويسد مي دارد كتابت  ملكه كه جهت آن
 كنيم حساب معالجه علت را كاتب اگر  پس. نيست معالج است كاتب كه جهت آن از ولي است درست

  . است مجاز روي از اين،
 آن از انسان مذكور مثال مورد در مثال و. برند مي بكار را بالعرض علت تعبير هم ديگر مورد يك در - 2

  . نيست مجاز از خالي هو بماهو انسان به معالجه دادن  نسبت لذا و نيست معالج است سانان كه جهت
 هم سبزواري حاجي و آخوند  كلمات در ولي باشد ميرداماد از شايد كه هست هم ديگر اصطالح يك - 3

 وجود علل اصطالح، نيا در. عرضي علل و طولي  علل به شوند مي تقسيم علل اصطالح اين در. هست
    بعقيده. ترند عالي مراتب در علل نيستند، عرض يك در معلول با يعني نامند يم »يطول علل« را دهنده
 آن،. است درخت طبيعت از ناشي نمو، اين درخت نمو مثال. شود مي پيدا طبيعت در كه آثاري اينها
 خود. است التربا جوهر آن مقام = مقامش و شده صادر  عرض اين جوهر آن از عرض، اين و است جوهر

 نسبت. نامند مي... و ،"فعال عقل"،"مفارق"را باالتر علت آن. گيرد مي سرچشمه باالتري  مقام از جوهر آن
 طبيعت ماوراء آن خود قوي، وجود يك به است  ضعيف وجود يك نسبت طبيعت، ماوراء به طبيعت
 و طبيعت تفاوت از بيش حتي است ممكن آنها تفاوت و باشد ديگري  علت يك معلول است ممكن
  . باشد داشته ماوراء خود ماوراء كه است ممكن همينطور و باشد اش بالواسطه  مفارق
 معيت هم با همه اينها و دارد وجود نهايت باالخره و علل سلسله اين در گويد مي تسلسل امتناع براهين
. دارند معيت ايجابيه علل نچو نيست، محال اعدادي علل بودن  نهايت بي نتيجه در و تسلسل اما. دارند
 و اند رفته بين از ها قبلي هميشه واقع عالم در و خارج در ولي است نهايت بي ما خيال در  اعدادي علل

  . شوند مي معدوم بعدا نيز موجودها
   طولي، علل. عرضي عرضي علل طولي، ذاتي علل :قسمند دو بر علل گويند پس
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 علل بعد دو و امتداد دو  واقع در فلسفه پس. هستند العرضب علل عرضي، علل و هستند بالذات علل
 كه باساني نيستند حاضر فالسفه كه داند مي علل را آنها طبيعي علوم كه عللي يكي - 1 :شناسد مي

  . است مكان و زمان ماوراء كه ذاتي طولي علل همان ديگر و - 2. كنند  اطالق آنها بر را علل نام حتي
 علل آن ولي كنيم مي حس را. ..،خانه و بنا فرزند، و پدر مانند عرضي علل اين ما كه شود گفته اگر

 معلول كه شناختيم را اين كه قدر همين گوئيم مي پاسخ در كنيد؟ مي اثبات چگونه را ماورائي و طولي
 دشو جدا علت از تواند نمي معلول كه كرديم ثابت عقلي برهان بحكم طرفي از و بالذات  قائم غير و است

 وجود طول در ديگري علت بايد كه گيريم مي  نتيجه پس شوند، مي جدا معدات اين كه بينيم مي بعد و
    كه (بدانيم معلول غير آنرا اينكه مگر است، معلول طبيعت، عالم اين كل  كه بينيم مي آنگاه. باشد داشته
 كنيم مي مشاهده را اش قطعه هر. بارد مي جايش همه از معلوليت چه،. كرد شود نمي هم را فرضي چنين

 در صورت آن در چون باشد، طبيعت خود در تواند نمي  كه علتش وقت آن). شود مي حادث و نبوده كه
  . دارد وجود طبيعي ماوراء علت پس... بود خواهد طبيعت خود عرض
 اينكه آن و دآي مي پيش اشكالي اينجا در... وهو ء، شي في ههنا االشكال ولكن :قديم به حادث ربط مسأله
 حادث زمان اين در كه معلول اين :اينكه توضيح. باشند داشته  معيت هم اعدادي علل كه آيد مي الزم
 از كنيم مي سؤال  آنگاه. نداشت وجود علتش چون گوئيم مي نبود؟ موجود ازل از اصال و قبل از چرا شد

 معلول بايد باز كه باشد قديم لتع جزء آخرين  آن اگر. حادث يا است قديم كه علت جزء آخرين همان
   و نبود موجود قبل از چرا كه كنيم مي حادث آن در كالم نقل باشد حادث اگر و بود موجود قديم از

 ديگر و - 2 شود نمي منتهي  قديم به اينكه يكي - 1 :دارد اشكال دو اين و النهايه غير الي همينطور
 به حادث ربط مشكل"آن و آيد مي پيش مهم اشكال  يك كه است اين و. آيد مي الزم تسلسل اينكه
  . است"قديم
 شرايطش و علل همه به آيا آيد مي بوجود معلول كه هنگامي كه است مطرح فلسفه در اصال اشكال اين
 وجود هم معلول كه بود الزم وگرنه شود، نمي كه اول  شق است؟ نداشته وجود يا داشته وجود قبال
 در كالم نقل اكنون. است شده موجود معلول، وجود مقارن شرايط و علل زا  بعضي الاقل پس. داشت مي
 اينجا از اشكال اين و... همينطور و كنيم مي اند، آمده بوجود معلول وجود مقارن كه علل جزء  آن

  سرچشمه
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 طبيعت در بالضروره ما ديگر طرف از آنكه حال و. است محال علت از معلول انفكاك كه گيرد مي 
   موجود قديم از چيز همه يا نباشد موجود چيز هيچ بايد يا حساب آن روي. حادثند اشياء كه مبيني مي

  . باشد
 علت اينكه. شود نمي برطرف اشكال حادث، حادث، علت و است قديم قديم، علت كه بدهيم جواب اگر

 اين اگر چون آيد، نمي در جور باشد، حادث بايد هم حادث  علت اينكه اما. درست باشد قديم قديم
 اين اگر و. خواهد مي علت و است حادث يك آنها مجموعه باز كنيم فرض هم غيرمتناهي را سلسله
 چيزي چنين كه بود خواهد علت بال  اولي حادث آن چون د، شو مي بدتر باز بدانيم متناهي را سلسله

 اين وقت آن. دانند مي مقدي معلول باالخره را حادث فالسفه  كه است اين ديگر اشكال. است ممكن غير
 مشكلي بسيار  مسأله فلسفه در قديم به حادث ربط مسأله اين كنيم؟ حل چگونه را قديم  به حادث ربط
  . است شده تلقي
 كه است چيزي كند حل را مسأله اين  كه چيزي ،...اال االشكال، هذا لوجب الحركه لوال انه :گويد مي شيخ

 قديم مخلوق قدمتش جهت از كه است حركت چيز آن و قديم  جهت يك از و باشد حادث جهت يك از
 اول كه  است حادثات مثل يكي - 1 :داريم جور دو هم حركت. است ها حادث علت  حدوثش جهت از و

. مثال است فلك حركت آن و است  قديم قدما بعقيده كه حركتي هم يكي و -  2. دارد آخر مثال و دارد
 كه است كرده ايجاد حركت يك ازل از طبيعت ماوراء بگوئيم  كه ودش مي حل صورت اين به مسأله پس

 گوئيم مي. نكرد  خلق يكجا را حركت اين همه چرا كنيم سؤال كه ندارد معني آنوقت. است  تدرج ذاتش
 روي طبعا حركت وقت آن. بود نمي  حركت آن ديگر كرد مي خلق يكجا را حركت اين همه اگر كه

 است ازلي متجدد و مستمر دائم بسيط امر يك كه جهت آن از  حركت. ذاردگ مي مختلف اثرات طبيعت
  . است حوادث مادر است متجدد كه جهت آن از و است  قديم به مربوط

 مورد هم بعدا كه است داده  شيخ نظريه مقابل در معروفي نظريه يك صدرالمتألهين مرحوم كه اينجاست
 حادث و قديم بين رابط را فلك روي حركت كه نيست  درست گويد مي ايشان. است شده واقع قبول

 بعد و كرده  فرض ثابت را عالم اينكه گويد مي. است رابط خودش عالم جوهري حركت  همان بلكه بدانيم،
 واقعيتي حركت خود گويد مي. نيست درست... دهد تغيير را عالم اين كه گرديد مي حركتي يك دنبال به

  رابط كه است عالم جوهري حركت است، عالم خود  نفس است رابط كه آنچه نيست،
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  . است 
  

 اين پاسخ در نيز و. نيست انفكاك  قابل و دارد معيت معلول با هميشه ايجادي و حقيقي علت كه گفتيم
 تا دو تواند نمي است، يكي دو هر كه گفتيم نه؟ يا است محدثه  علت همان مبقيه علت آيا كه سؤال
  . باشد

 معلول و علت مورد در حكما هاي حرف گويند مي ها امروزي مثل ديگر افراد سيارب و متكلمين خوب،
 نظر از ولي معلولند و علت ما نظر از اينها كه بنا و بنا پسر، و پدر مانند است ما مره روز مشاهدات خالف
 در شما. يدا كرده  بالذات ما و بالعرض ما خلط و اشتباه اينجا در شما كه گويند مي پاسخ در. نه حكماء
 علت اينكه براي كند مي آماده را شرايط  كه شرايطي و معدات و حقيقي علت بين ايد كرده خلط اينجا

 به مكاني از مني حركت علت حداكثر پدر. نيست فرزند ايجاد علت  كه پدر. كند ايجاد را معلول حقيقي
 علت را اينها هيچوقت فيلسوف... پروراند مي را نطفه كه هست ديگر علل هزاران بعد و است ديگر  مكان
  . داند مي"معد"را آنها بلكه شمارد نمي
 آن و آمد، خواهد آينده در  مفصلش جواب گفتيم كه كرد اشكال توليد كه رسيديم ديگري مطلب به بعد

 متناهي ذاتي علل بعالوه. ندارند معيت) معدات (عرضي علل اما معلول، با دارند معيت ذاتي علل اينكه
   دارند يكديگر با تفاوت دو علل نوع دو اين يعني. باشند متناهي معدات كه. ندارد لزومي  ولي هستند

 معلول و علت بين گفتيم كه  معيتي دليل به زيرا. بود قديم به حادث ربط آمد بوجود كه مهمي مسأله. 
 يا حال... و كنيم مي علت آن در كالم نقل است، حادث نيز او علت آيد بوجود حادثي اگر پس دارد وجود
 شود مي منتهي نيز اول فرض و است باطل كه دوم فرض. غيرمتناهي يا و هستند متناهي ها حادث اين
 مسأله اين حل براي. شود منتهي قديم به بايد باالخره حادثها اين زيرا است محال نيز اين و حادث به

 قدمش جهت از حادث، ديگر ثحي يك از و باشد قديم حيث  يك از كه باشد موجودي بايد گفتند
. است فلك  دوري حركت يك آن، گفتند كه است حادثات به مربوط حدوثش جهت از و  قديم به مربوط

  . بود قبل هاي بحث تكرار اينجا تا
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 ما ولي. است درستي حرف  اين است، عدم به مسبوق وجودش مخلوقي هر بگوئيد اگر گويد مي شيخ بعد
 يعني. ذاتي عدم - 2) مقابل عدم (قبل زمان در است  معلول اين خود عدم كيي -  1 :داريم عدم جور دو
 مسبوق وجود اين دارد وجود وقتي پس ندارد، وجود اقتضاي ذاتش يعني ندارد وجود  بذاته معلول اين

 وجودش كه موجودي). مطلق عدم يا مجامع عدم (نيست زماني بودن مسبوق اين اما ذاتي، عدم به است
 در وجود وجودش، نيست، مطلق وجود كند مي پيدا كه وجود باشد... يا صريح يا مقابل عدم به مسبوق

 "كائن" را نوع اين كه) ماده به مسبوق (است ديگر ء شي در عدم هم عدمش قهرا و است، ديگر ء شي
   :اند گفته قسم دو نيز را"كائنات"همين. گويند مي

 در. گويند"مبدعات"نيستند) زماني عدم (مقابل عدم هب مسبوق و اند بوده ازل از كه را معلولهائي
 روي و كرده قبول را قول اين بوعلي مشائي، اسالمي فالسفه از كه اند شده عشره عقول به قائل مبدعات

 كسي اولين شايد بلكه است نبوده افالطون از حتي و ارسطو از عشره عقول مسأله. است  نموده اصرار آن
  . باشد افلوطين است شده قائل آن به كه
 جواهر پيدايش شيخ عقيده  به. است تدريجي برخي و است دفعي امور از برخي طبيعت در كه دانيم مي

 و است كرده اي زيركانه و قوي شبهه اينجا در رازي فخر. ندارد قبول را نظريه اين آخوند ولي است دفعي
   است؟ چگونه حركت ابتداء اين شود مي آغاز حركتي مثال شود مي شروع چيزي كه  هنگامي :اينكه آن

   دفعي؟ يا است تدريجي
 ممتدي وجود كه) حركت (ء شي  اين بلكه. نه است؟ حركت از جزئي آيا گوئيم مي كه ابتدا اين ببينيد،

 در سكون. ندارد واقعي وجود و است اعتباري حد اين و  است اول طرف در او حد همان ابتدائش دارد
    فاصله يك آيا شود مي حركت به تبديل زمان كه آنجا حال. است زمان در هم  حركت و است زمان
 قسمت و سفيد قسمتش  يك كه اي صفحه يك مثل بلكه. نه است؟ آن در فاصل حد كه است زماني

  . اند كرده  اشغال را زمان هم حركت و سكون باشد، سياه ديگرش
   از پس و تدريجي، و دفعي :نوعند دو بر امور كه دانستيم اينكه از پس اكنون
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 ولي. بالتحريك فاعل و دفعي  فاعل :نوعند دو بر نيز ها فاعل كه گوئيم مي رازي فخر شبهه به پاسخ
 و دفعي فاعل اگر الهي حكماي. است متفاوت مورد  اين در طبيعيون اصطالح و الهي حكماي اصطالح

   گويند مي طبيعيون كه هنگامي. دارد قفر طبيعيون اصطالح با آنها اصطالح برند بكار را بالتحريك فاعل
 مطلق را حركت آنها  بلكه نيست، منظور دفعي فعل كه نيست اين مقصودشان است حركت مبدأ فاعل
  . شود مي شامل نيز را فساد و كون لذا و گويند حالي به حالي از انتقال
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   معلوالتها و الفاعليه العلل بين ما مناسبه في: الثالث الفصل
  

 نشده مطرح زياد هم  متأخرين كتابهاي در لذا و نيست مفيد چندان گذشته فصل خالف بر فصل اين
  . است كرده فرق زياد مباحث اساس و مباني چون است،
 هميشه آيا اند؟ چگونه تساوي و ضعف و شدت نظر از معلول و علت آيا كه است قرار اين از بحث اصلي
   باشد؟ معلول از انقص حتي يا و مساوي لولمع با علت كه ندارد مانعي يا است اشد علت

 و علت وقت يك - 2 نوعند در متحد معلول و علت وقت يك - 1 :است قسم دو معلول و علت گويند
 مثال. است ديگر انساني براي علت انساني، بگوييم مثال  اينكه اول قسم مثال. نوعند در مختلف معلول
 نه كه). شود مي عرض يك مبدأ جوهري (شود مي حركت يك مبدأ انسان، نفس مثال  اينكه دوم قسم
  . متفاوتند هم مقوالت نظر از بلكه مختلفند نوعيت لحاظ از تنها
 عقل لذا و دارد ارتباط  طبيعيات با بيشتر فصل اين مسائل كه است كرده مي احساس گوئي شيخ
  . است كرده ذكر ديدتر با را مطالب اغلب، لذا و باشد، مستقل حاكم مسائل اين در تواند نمي

   ]:كنيم ذكر بحث مقدمه عنوان به را مسأله چندين كه است الزم اكنون[
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   جعل سألهم
  

 و ندارد مورد اين در نظري  هم] شيخ [لذا و است نشده طرح اصال شيخ زمان در كه هست اي مسأله يك
  . نيست شيخ] بكت [در ولي هست متأخرين و آخوند  كتب در مسأله اين كه است، جعل مسأله آن
 و ذات آيا موجد، ماهيت؟ به يا گيرد مي تعلق وجود به) ايجاد (جعل آيا] كه است قرار اين از مسأله[

 فاعلي كنيد فرض مثال دهد؟ مي وجود معلول، ماهيت به اينكه يا و كند مي ايجاد را معلول ماهيت
 اعطاء را نار ماهيت  كه است معني ناي به كند مي جعل را)] نار"كه فاعل آيا كند، آتش ايجاد خواهد مي
 يا شود مي اعتباري امر يك وجود صورت اين در كه شود مي انتزاع وجود ماهيت، اين از آنوقت و كند مي

   كند؟ مي را نار وجود  افاضه فاعل، بالعكس
 به نه گيرد مي تعلق وجود به  نه جعل [يعني. گيرد مي تعلق"صيرورت"به جعل كه هست هم سومي نظر

  .هموجود الماهيه يجعل :يعني كند مي جعل را وجود و ماهيت ميان نسبت] فاعل بلكه ماهيت،
 آن ولي گيرد، مي تعلق وجود به جعل كه آيد مي بر شيخ كلمات برخي از كه است معتقد آخوند مرحوم
 جعل به لقائ خودش ميرداماد مرحوم. ايم نديده  جائي در ما باشد معنا اين مفيد كه را شيخ از كلماتي
  . است بوده عقيده اين بر هم شيخ  كه است گفته و بوده ماهيت

 انسان اينكه از پس را انسان] زيرا ماهيت به نه گيرد مي تعلق وجود به جعل كه است آن صحيح پاسخ[
. كند نمي انسان را انسان جاعل، پس. اثبات قابل نه است سلب  قابل برايش نه انسانيت ديگر كرديم فرض
 كند افاضه انسان  فاعل كه است اين است فرض قابل كه آن. است ثابت بالضروره انسان براي  يتانسان

 از ء شي سلب گويند مي منطقيين. است همينجا در ديالكتيك منطق اشتباهات از يكي). بسيط جعل(
 انانس را شيئي يك اگر كه است اين سخن اين معناي. بالضروره است  انسان انسان است، محال نفس
 يعني [اينها. است محال  خودش از ذات سلب. شود سلب او از انسانيت كه است محال ديگر كنيم  فرض
 باقي انسان بايد شد انسان چيزي وقتي كه است اين مقصود كه اند كرده فكر] ديالكتيك منطق پيروان
  بلكه ست،ني چنين كه صورتي در. است تكامل مخالف و است جامد منطق منطق، اين لذا و بماند

   مقصود
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 ء شي اين اينكه نه اما باشد انسان بايد انسانيت فرض با موجود يك يا ء شي يك كه است اين منطقيين
  . نيست هم انسان لذا و شود نمي او در] بودن [انسان فرض ديگر كرد تغيير اگر. باشد انسان بايد هميشه

 چه فاعلي، نوع هر براي گيرد مي تعلق وجود به جعل كه معتقدند طرف اين به آخوند زمان از متأخرين
  .. .معدي، چه ذاتي،

 كه خوانديم شفا الهيات اول در شيخ، اصطالح مورد در اينكه ديگر نكته :"خاص وجود"اصطالح -  2
 وجود"اصطالح آن و است شده متروك امروز ولي بوده  هم شيخ زمان از تر قديم كه است بوده اصطالحي

  . است"ماهيت"آن، از مقصود  كه است"خاص
 گويند مي منطق در. است  مطرح منطق در كه است تشكيك مسأله ديگر، مقدمه :تشكيك مسأله - 3

 بر كلي مشكك در اما. نيست متفاوت افراد، به كلي  نسبت متواطي، در. مشكك يا است متواطي يا كلي
  . ديگر فرد تا كلي به دارد اولويت فرد يك كند، مي  صدق بتفاوت افراد
 عرضي هاي كلي او بنظر.  نيست افراد ذاتي كلي، كه است مواردي در مشكك كلي كه است معتقد شيخ
 مشكك توانند نمي افرادشان به نسبت اينها شيريني، علم، انسان، مثال. باشد مشكك تواند مي كه است
  ... زيرا باشد، مشكك تواند مي  عالم اما باشند

 يا نوع تواند مي مشكك  كلي يعني باشد، افرادش ذاتي تواند مي مشكك كلي كه گفت اشراق شيخ اما
 كه بعدها. شد ماهيت در تشكيك به قائل لذا و باشد، هم خاص عرضي يا عام عرضي يا فصل يا جنس
 يا شيخ حرف تمام. ماهيت در نه است وجود در تشكيك اصوال كه شد  معلوم شد مطرح وجود اصالت
 ماهيات باب از اصال تشكيك كه گفت صدرا مال. بود ماهيات در تشكيك مورد در اشراق  شيخ حتي
 با كه است كلياتي است، بالعرض باشد كلياتي در اگر و است وجود مال بالذات، تشكيك. است خارج
  . دارند ارتباطي وجود

  
   :قسمند دو بر ها فاعل كه كند مي ذكر اي مقدمه شيخ اول
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 البته. (بشود ناري علت ناري  اينكه مثل كند، مي ايجاب خود عنو از و خود مانند فعلي فاعل، گاهي -  1
 علت از صحبت تسامح با ما لذا است معده علت اول نار  بلكه نيست آتش آن واقعي علت اينجا در
  ). كنيم مي
 علت، يا باشد، عرض معلول، و جوهر علت، اينكه مثل نوعند، دو در داخل معلول و علت گاهي و -  2

 مقوله يك از دو هر يا و مختلفند مقوله دو از معلول و علت  مثال دو اين در كه باشد كم معلول، و كيف
  . باشند  نوع دو از ولي
 يا هست كار در واضعفيتي  اشديت آيا واحدند نوع اينكه عين در كه است مطرح سؤال اين اول قسم در
 نه و است روشن نه موضوع اين گويد بعد. است معلول از اشد علت، كه است اين مشهور گويد شيخ. نه

 به  موضوع اين بلي، گويد مي :است مبهم قدري كه كند مي تعبيري بعد. است  قبول قابل عموم بطور
 و علت كه اينجاست در باشد، معلول حقيقت و وجود مفيد علت آنجائيكه مگر نيست درست كليتش
 تقسيمات كرده، شروع سر از را مطلب سپس. است  اقوي و اشد علت، و هستند واحد نوع دو، هر معلول

    نيست معلوم كه است اين شيخ بيان در ابهام جهت آن اما. دهد مي تطويل را  مطلب و كند مي متعددي
 در متأخرين كه است  وجودي مقصودش يا حركت علت مقابل در است وجود علت شيخ مقصود آيا كه

 موجد گاه و است وجود موجد علت، گاه كه بوده  اين شيخ نظر آيا وقت آن. برند مي بكار ماهيت مقابل
 بكار  ماهيت همان معناي به را"خاص وجود"جاها بعضي در شيخ گفتيم اينكه ديگر احتمال ماهيت؟

  . برد مي
 :كه است اين وجود اصالت  ادله از يكي هم منظومه در كه است اين است ذكر قابل اينجا در كه چيزي
 اصيل ماهيت اگر نار، براي نار مثال نوع، همان از فردي  براي شود مي لتع نوع، يك از فردي كه آنجائي
 ماهيت طرفي از كه دانيم مي صورتيكه در نار، ماهيت براي باشد علت نار ماهيت كه شود مي الزم باشد
 براي علت ماهيت، پس. باشد معلول از اشد بايد علت ديگر طرف از و ندارند يكديگر با فرقي نار دو

  ... وجود براي باشد علت بايد وجود و بود نتواند ماهيت
  باشد مضاد و معاوق داراي اش ماده معلول، در اگر كه است معتقد مطلب اين به شيخ
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 را حرف اين آخوند مرحوم ولي. باشد مساوي  آن با يا و بيشتر علت اثر از تواند نمي گيرد مي كه را اثري 
   و آن در موجود عناصر طبيعت با است مغاير مركب طبيعت اوال گويد مي آخوند مرحوم. ندارد قبول
 قبول مورد اصول مخالف  است گفته شيخ كه مطالبي گويد مي ثانيا. است آنها با مضاد گفت توان نمي
 خارجي، علل گفتيد و كرديد ذكر معدات بعنوان  علل اين از :گويد مي شيخ به خطاب و است شيخ خود
  . گردد مي موجود معلول و شود مي ظاهر اثر ماده، آن درون از سپس و دكن مي آماده را معلول ماده

  

 ٣٤٦



كتابخانة سايت نسيم مطهر  
www.nasimemotahar.com
.لطفاً نواقص احتمالي و خطاهاي تايپي را اطالع دهيد

   الغائيه و الصوريه و العنصريه االخري العلل في: الرابع الفصل
  
 اعتبار يك به علل گفت  شيخ و است شده تقسيم قسم چهار به علت كه گفتيم علل بحث ابتداي در

 علت به راجع قبل فصول در و. شد بيان اين از قبل  بحث اين و است تا پنج اعتبار يك به و تا چهار
    غائي علت و صوري علت مادي، علت يعني ديگر علل پيرامون بحث به  اكنون گفتيم سخن فاعلي

  . پردازيم مي
 چيز آن به وابسته ء شي وجود  كه چيزي يعني اعم معناي به"علت":اعم معناي به مادي علت تعريف
 استعداد حامل كه چيزي آن يعني اعم معناي به"مادي علت"و). ء الشي وجود عليه يتوقف ما (است
 امكان اينكه  به است موقوف حدوثش طبيعت در حادثي هر كه معتقدند چون مشاء فالسفه. است ء شي

 چيز يك در بلكه نيست بالذات قائم ء، شي استعداد و امكان ولي باشد داشته وجود قبل از وجودش
 اصطالحا است استعداد محل كه چيزي است استعداد اين حامل  كه است چيز آن و دارد وجود ديگري

  . برند مي بكار را"عنصر"كلمه ماده، بجاي گاهي كه شود مي خوانده"ماده"

  مادي علل اقسام
   :است قرار اين از شيخ بندي تقسيم. داريم عنصر متعدد اقسام ما كه شود مي معلوم بعد 
  . ديگر ء شي براي است مادي علت ئيبتنها خودش ء شي يك گاهي -  1
  . ديگر ء شي براي شود مي مادي علت ديگر، ء شي ضميمه به وقت يك و -  2
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 از ء، شي اين در تغييري گونه  هيچ به نيازي ديگر ء شي پيدايش براي كه است اين - يا اول حالت در
 گويند مي نيز"موضوع"را دهما مورد اين در كه نباشد  حركتي حتي و عرضي يا جوهري نقصان و زيادت
 يا -  الكتابه  الي للوح كما يكون فتاره = دارد وجود آن روي بر نوشتن براي كاغذ در  كه استعدادي مثل
 مثال. نقصان يا است زيادت يا آن، كه دارد چيزي به احتياج ايجاد و پيدايش براي مادي علت آنكه

 كودك شيخ، مبناي روي. الرجل الي وللصبي... كما يكون تاره و = شود مرد كه دارد استعداد ودكك
 مبني البته سخن اين  كه (است كميت و حجم در فقط آنها تفاوت و است كودك همان مرد و مرد  همان

  ). است يكسان  بزرگي تا كودكي از نفس كه است شيخ عقيده اين بر
   :دارد وجه چندين خود كه شود كم ء شي از چيزي بايد كه است آن ديگر وجه
 ولي شدن سرخ براي است مستعد سيب اين. شود سرخ بخواهد سبز سيب مثال كه هنگامي مانند الف
  . االبيض الي مالالسود مثل يكون تاره) = عرض تغيير و  نقصان (شود زائل آن از سبزي بايد
 چوب جوهر همان از بايد بسازيم صندلي را چوب بخواهيم وقتي مثال. است جوهري  زوال وقت يك ب

  . بتراشيم
  .الهواء الي للماء كما يكون تاره و = شود هوا بخواهد كه آب مثل برود بين از صورت بايد گاهي ج
  ... يحتاج فانه الحيوان، الي للمني كما يكون تاره و.. = .شود عوض بايد صورت چندين گاهي د 

   :دارد وجود حالت دو باز) است ضميمه به احتياج كه (دوم حالت در
 بوجود را ديگري ء شي كه شيميائي ماده چند تركيب مثل است الزم كيفي تغيير كه تيحال -  1

  .آورد مي
  . بودن مخلوط يعني است"ائتالف"فقط كه حالتي -  2 

 و صوري منطق به مربوط شود مي  مطرح اي مسأله اينجا در مادي، علت و صوري علت با رابطه در :مسأله
   :مثال) نتيجه كبري صغري (نتيجه يك و داريم  مقدمه دو قياس در ما. است قياس مسأله آن
  . صغري - است شيراز اهل زيد

  . كبري - گرمند خون مردمي ها شيرازي
 پس  . نتيجه -  است گرمي خون آدم زيد
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 و هستند ماده مثل كبري و صغري اند گفته. نيست مقدمه دو اين از جدا چيزي نتيجه اند گفته بعضي
 نتيجه مقدمه، دو گويند مي و كنند مي رد را مطلب اين) ما فالسفه (آقايان اين ولي. صورت مثل نتيجه

 مادر دو از كه است فرزندي منزله به و است جديدي علم نتيجه، به علم گويند مي. كنند مي ايجاد را
  . شود مي متولد

 الف، پس"،"است ج ب، هر"و"است  ب الف،"گوئيد مي كه هنگامي :گفت بوعلي به هم ابوالخير سعيد ابو
 ب همه قطعا آنها؟ از بعضي يا است هاج ب همه آيا ؟"است ج ب، هر"كه گوئيد مي كجا از شما"است ج

 ثابت را مطلب اين نتيجه بكمك خواهيد مي  تازه شما آنكه حال و"ب"همين خود جمله از و است هاج
    داريم نتيجه به علم اجمالي طورب ما كبري، به علم با كه است گفته است،  داده خوبي جواب بوعلي. كنيد

 خون شيرازيها همه كه دانيم مي حتما كه كنيد فرض مثال. كنيم مي پيدا تفصيلي علم نتيجه، به علم با و
 گرم خون او كه دانيم مي آيا خوب، است شيرازي كه دانيم نمي  است شيرازي كه را � آقاي اما گرمند،
 گرم خون كه دانيم مي"شيرازي هر"تحت. دانيم نمي هم و مداني مي هم كه است اين جواب نه؟ يا است
 "يرازيش هر"و رسد مي باثبات صغري در"بودن شيرازي".دانيم نمي"بودن شيرازي"تحت در ولي هست
  . است تفصيلي علم شيخ قول به نيز برهان از مقصود. است  كبري به مربوط
 عدد آن از بتوان كه نيست معنا اين هب حتي خداوند در وحدت :خداوند وحدت مورد در پرسشي جواب
 با تواند مي يعني دارد شدن عدد استعداد ولي نيست عدد واحد، يك كه است درست آحاد، در. ساخت

 وحدت اما. آيد مي بوجود كثرت و عدد آن، از و دارد تكرر استعداد خالصه و شود  جمع ديگر واحدهاي
  . باشد تكرر قابل و تكثر قابل اعداد، واحد مثل كه نيست واحدي يعني نيست، عددي وحدت خداوند،

 امكان كه جهت آن از چيز هر. عام معناي به است استعداد حامل همان هيولي يا ماده :هيولي يا ماده
 نداشته جهتي و حقيقتي هيچ كه هست چيزي عالم در آيا. شود مي گفته ماده هست ديگري ء شي وجود
    هيچ كه چيزي شود، مي ناميده المواد ماده و اولي ماده كه است چيزي همان  اين بودن؟ ماده جز باشد

 جوهر نيست، عرض اولي  ماده. بودن ماده صفت مگر ندارد صفتي هيچ و ندارد فعليتي هيچ و حيثيتي
  اما است
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  . عرض از وجودا اضعف جوهري 
 خود كه صورتي در شود، مي  درست سومي ء شي ديگر، چيز يك و او از كه جهت آن از چيز يك :عنصر

  . شود مي  ناميده عنصر باشد نشده درست ديگري ء شي از او
 اسطقس جهت، اين از را عناصر  آن كنيم، عناصر به تحليل آنرا و گرفته نظر در را مركبي اگر :اسطقس

  . نامند مي
 يكي. است ذهني تحليل و  تجزيه با خارجي تحليل و تجزيه بين فرق كرد اشاره بايد اينجا در كه چيزي

 و خارجي هاي جنبه از است ذهني فعاليتهاي تفكيك  مسأله آيد نمي بر علوم از كه فلسفه مهم كارهاي از
   خارج، در كه همانگونه. شود مي قضاوت در بسياري اشتباهات سبب اينها  ميان اشتباهات كه عيني
 مركب كه همانگونه نيز و ستا همينطور نيز ذهن در آورند مي بوجود را مركب و شوند مي تركيب اجزاء

 تركيب و تجزيه نوع اما شوند، مي تحليل ذهن در نيز مركب مفاهيم شود مي تحليل اجزائي به خارج در
  . كند مي فرق ذهني  تركيب و تجزيه و خارجي

 را االجناس جنس و.. .و جنس و نوع مفاهيم سپس و كلي مفهوم آنها از و بيند مي را اشياء ذهن
 تحليل در كه است اين. كنند مي اشتباه خارجي  تحليل با را ذهني تحليل كه افرادي بسا اي. سازد مي

 هي الخارج في ء الشي اليه ينحل ما :فصل و جنس به ذهني تحليل در و رسيم مي اسطقس به خارجي
  . والفصل الجنس هو الذهن في ء الشي اليه ينحل ما و اسطقس
. مختلفه وجوه من فاعليا ومبدأ وغايه صوره يكون الواحد ء الشي أن علمت وقد :گويد مي شيخ اكنون
 حيث يك از و قابل نظر يك از فاعل، نظر يك از ،باشد صورت نظر يك از است ممكن حدوا ء شي يعني
 علت كتابت،  براي است مادي علت كه است"انسان"خود مورد اين در ساده مثال  يك. غائي علت ديگر

 به اين،. خودش حركات براي است فاعلي علت و نطفه براي است غائي لتع بدن، ماده براي است صوري
 غائي علت نيز و خود فاعلي علت جهتي از چيز يك تر دقيق بمعنائي ولي بود ساده خيلي معناي يك
 يك كه بنا يك صناعت، در كنيد فرض مثال چطور؟. حيث دو از نه حيث يك از دو هر است خود
 علت. است غائي علت خانه در سكونت و است  فاعلي علت بنائي ملكه اعتبار به بنا سازد مي را اي خانه
    علت يعني هست هم فاعلي علت اعتبار يك به غائي علت همان حال. است  واضح كه هم صوري و مادي

 فاعل   فاعل بودن
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 بنا در غائي، علت آن ذهني وجود اما است  غائي علت خارجي، عيني وجود بحسب غائي علت آن. است
  . كند مي بالفعل را بالقوه فاعلي علت  يعني آورد، مي بوجود فاعليت

 همان از ديگري فرد نوع، يك از فردي كه آنجا در. شود غائي علت تواند مي گاهي هم فاعلي علت خود
 خود يعني است پسر غائي علت اينجا در كند، مي توليد را پسر كه پدري مثال و كند مي ايجاد را نوع

 وحدت،  اين اما شود، مي يكي غائي علت و فاعلي علت پس بود، انسان كه هم فاعلي  علت. ستا انسان
  . نيستند شخص يك  ولي نوعند يك پسر و پدر زيرا. شخصي وحدت نه است نوعي وحدت

   :كه است اين آيد مي بعد فصل در مفصلترش بحث كه مطلبي يك
  . صناق فاعل و كامل فاعل :است نوع دو بر فاعل اوال

 و طبيعي فاعل مانند  اين. شود مي متوسل ديگر چيزهاي و آالت به خودش فصل در ناقص فاعل -
 انسان كه كارهائي تمام.. .شنود، مي گوش بيند، مي ما چشم كند، مي اراده ما نفس مثال. است صناعي
  . دهد مي انجام مختلف كارهاي مختلف قواهاي بواسطه نفس اما است نفس  منشأش دهد مي انجام
  . نيست ديدن به قادر نفس ديگر شود گرفته چشم از ابصار قوه مثال اگر
 ماده اين خود در است  فعل اين منشأ كه اي قوه آن كند، مي عمل خارج از فاعل صناعي، فاعلهاي در

 اين. دهد انجام ابزار و آالت از استفاده بدون را كاري تواند نمي هم صناعي فاعل هيچ. ندارد وجود
 ذات مثل را، خودش فعل كند مي ابداع بذاته كامل فاعل اما. است فاعل نقص  بعلت آالت، به تياجاح

 انسان نفس اينكه كما اوست، مخلوق و فعل آلتي هر تازه كند، نمي استفاده آلتي هيچ از كه پروردگار
 و استقالل آنها، از تيقسم الاقل يا آالت از تواند مي برسد كمال از اي مرحله به اگر كه است همينطور هم
  . كند پيدا نيازي بي

 و بيند نمي آيا است؟ چگونه ديدن خواب. كامل فاعل مفهوم تبيين براي است خوبي مثال ديدن خواب
 حال در كه است اين جواب.. .نيست؟ او چشم مقابل در ء شي ولي بيند مي يا بيند مي كه كند مي خيال
  كه آنچه عين  خواب
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 به احتياجي آنكه بدون شود مي حاصل) نفس در مرئي نفساني صورت وجود (شود مي حاصل بيداري در 
  . باشد چشم نزد در مرئي خارجي وجود

 تر عالي مرتبه  . كند ايجاد را همان  هم خارج در و ببيند درون از را چيزي نفس كه است اين
 الطبيعيه االمور تكون أن بهيش گويد مي شيخ... واحدا والغايه والصوره الفاعل يكون قد كه گفتيم ما

 و دارد وجود اعلي فاعلي در طبيعي هاي فاعل در فعل غايت و  فعل صورت اينكه يعني... عندالعلل صورها
 است درست كند مي ايجاد صناعي فعل يك انسان اگر. دارد وجود طبيعت خود در تسخير  صورت به يا
 كند مي رشد مثال كه گياه يك مورد در ماا دارد، وجود انسان در غايت شكل به"صورت"بگوئيم كه

 در گياه اين رشد غايت مثال و شود مي ناميده فعال عقل كه  هست باالتري فاعل گويد مي شيخ چطور؟
   .آيد مي بعد فصل در مطلب اين شرح. است گياه خود در تسخير بطور اينكه يا دارد وجود فعال عقل آن

 انسان. ء الشي يكون الجله ما فهي  الغايه وأما :گويد مي و ردازدپ مي غائي علت به اكنون شيخ :غائي علت
 وجود چيز دو اينجا در پس. دهيم مي انجام نتيجه آن براي را  فعل اين مثال دارد، غايت خود كارهاي در

 آن براي را كار اين  فاعل اينكه ديگر -  2. باشد چيز آن به رساننده بايد فعل اين اينكه يكي - 1 :دارد
  . داد نمي انجام را فعل  اين نبود غايت آن اگر يعني است، داده انجام يتغا

 افعال در. آمد نمي بوجود فعل  اين اساسا نبود غايت براي اگر ولي شود مي غايت به منتهي خارج در فعل
 در غايت وقت يك گويد مي شيخ چطور؟ افعال و موجودات  بقيه مورد در اما است چنين انسان، اختياري

 دوست را  غلبه كند، غلبه اينكه براي دهد مي مسابقه انسان مثال. فاعل خارج در وقت  يك و است اعلف
 وجود فاعل خود در كه است سرور غايت،. شود مي ارضاء برتريش حس شود، مي شادمان اينكه براي دارد
 پايين و كند مي حركت كه سنگي. است اينطور طبيعي هاي فعل. دارد وجود قابل در غايت جا يك. دارد
 رشد كه گياه مثال يا. برسد زمين به است كرده قبول را حركت كه سنگ خود اينكه براي آيد مي
 آوردن بدست براي دهيد مي انجام را كاري اينكه مثل است، سوم ء شي در غايت وقت يك. كند مي

  . بشود راضي شيرين اينكه براي كند مي كوه فرهاد مثال سومي، شخص رضايت
   فاعل  به جا همه در غايت گويد مي و كند مي وارد خدشه اينها به آخوند وممرح
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 بود مي تفاوت بي او رضاي به نسبت اگر خواهد؟ مي چه براي را شيرين رضاي مثال چون... و گردد مي بر
  . است مهمي فصل كه شود مي ديگري فصل وارد بعد شيخ. كند نمي كوه شد نمي شادمان خويش از و
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   :آند مي مطرح را مطلب چند فصل اين در شيخ: الخامس الفصل
 آيا حال. الوجود الجله ما هي الغايه :كه شود مي تعريف صورت اين به غايت :الغايه اثبات في يكي -  الف
   :شود مي مطرح اشكال چند كه اينجاست در كنيم؟ اثبات موجودات  همه براي را غايت اين توانيم مي
 مقايسه انسان با را انسان غير اينجا در دارد وجود غائي علت گوئيم مي قتيو اينكه اول اشكال -  1

 طبيعت، و نيست شاعر فاعل، كه وقتي. او اختياري افعال در بلكه او افعال همه در نه هم آن ايم، كرده
 ابر بگوئيم مثال و دارد غايت خودش فعل در بگوئيم كه نيست صحيح سخن اين است ناآگاه و كر و كور
 معني ها،"براي"اين ،...گيرد صورت لقاح  اينكه براي وزد مي باد و شود خرم زمينها اينكه براي بارد مي

  . ندارد
 غايت كه است اين آورده االخص  بالمعني الهيات در ولي نكرده ذكر اينجا در شيخ كه ديگر اشكال - 2
 ناقص شاعر فاعل او زيرا ت،اس صحيح ناقص شاعر فاعل در فقط بلكه نيست، صحيح شاعري فاعل هر در

 كه است آن  براي ندارد غايت بعنوان را چيزي اگر كامل فاعل ولي. برسد ندارد آنچه به تا كند مي كاري
   بگوئيم كه ندارد معني  تعالي واجب مورد در لذا. نيست او ذات براي چيز آن امكان
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  . گردد مي بر فاعل خود به شههمي غايت گفتيم  كه آخوند مرحوم حرف بنابر بخصوص دارد، غايت
 :است فعل نوع دو داراي هم  انسان. نيست صادق مطلق بطور هم انسان در غايت اينكه سوم اشكال -  3

  . گردد نمي غايت مشمول ارادي غير طبيعي  فعل و. ارادي فعل و ارادي غير طبيعي فعل
 كه اختياري افعال بسا اي. ندارد  تكلي هم انسان اختياري افعال در حتي غايت اينكه چهارم اشكال - 4

 منحصر غائي علت پس. ناميم مي بيهوده و عبث كه است  چيزهائي آن، و شود مي انجام غايت بدون
 در نه و انسان افعال از ديگر قسمتي در نه و طبيعت در نه انسان، اختياري افعال از اي پاره به شود مي

   ايد؟ داده  تعميم جا همه به را كوچك موضوع اين چگونه پس. الطبيعه ماوراء
 براي را كاري وقتي  فاعل. است ضروري و غايت بين فرق كند مي مطرح شيخ كه ديگري مطلب - ب

  . نيست غايت كه شود مي  حاصل بضرورت و بالتبع ديگري چيزهاي دهد مي انجام غايتي
   :از عبارتند كه است شده غايت نظريه بر نيز ديگر اشكاالت

 باشد، نداشته آخر چيزي اگر لذا لديه، يسكن ما گيرد مي صورت او براي كار كه آن عنيي غايت - 1
 به قائل حكما خود. ندارد انتها كه داريم چيزهائي  طبيعت در ما و. باشد داشته تواند نمي هم غايت

 ظاهر في هال  الغايه فان الفلك، حركه مثل ههنا ايضا و. = ندارد غايت پس ندارد، انتها كه فلكند حركت
  . االمر

 غايت كون،. الظن ظاهر في لهما غايه ال والفساد والكون = است فساد و كون مورد در ديگر اشكال -  2
   چيست؟ اينها غايت آن؟ عكس يا است فساد

 كه بگويد كسي است ممكن  كه است اين اشكال اصل و است اينطور بالقوه ديگر جاهاي بعضي در - 3
 زيرا داشت نخواهد وجود غايتي حقيقت در پس باشد،  غايتي غايتي، هر براي كه تواند مي اوقات گاهي
 رسيدن  براي دهد مي تشكيل را مقدماتي ما ذهن مثال يافت، خواهد ادامه نهايت بي تا غايات سلسله اين
 تيجهن همه براي بالقوه اين، و.. .و ديگر نتيجه به رسيدن براي شود مي مقدمه نتيجه آن تازه نتيجه، به

   چيست؟ اينجا در غايت پس شود، نمي  حاصل سكون جائي در پس هاست، 
 كه گوئيم نمي بشود خود نتيجه  به منتهي اي مقدمه اگر. است تصادف و اتفاق مورد در ديگر اشكال -  4

  طرف به شاه ميدان از اتومبيل مثال گوئيم مي اما. است اتفاقي
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 اينجا در. كردند تصادف اميريه در اتفاقا و آمد مي مقابل فطر از ديگر اتومبيل و كرد حركت اميريه 
   از بسياري گويند مي كه است اينجا. نيست تصادف اين حركتها از يك  هيچ الزمه زيرا ،"اتفاقا"گوئيم مي

  . باشد داده رخ باتفاق عالم تمام شايد. دهد مي رخ باتفاق عالم حوادث
 و است رسيده حد اين به  درخت اين اينكه مثال كه شود مي مطرح طبيعت عالم مورد در مسأله اين حال
 كه گمرك به رسيدن و شاه ميدان از است اتوبوس  حركت قبيل از آيا است كرده طي كه را مسيري اين

 بطن در آن، از قبل يا اول سلول همان از آيا طبيعت، در است؟ تصادف آن قبيل از يا و است الزم نتيجه
 طبيعتي و رفته مي مسيري از طبيعت  يك اينكه يا و برسد انسان به كه است بوده غايت اين طبيعت،

  .. .اند؟ كرده ايجاد اتفاقي بطور را چيزهائي و اند كرده برخورد  بهم اينها و رفته مي ديگر مسير از ديگر
  . است عبث مسأله هم ديگر مسأله -  5

   :پردازيم مي آنها سخپا به اكنون كرديم، مطرح را غايت مسأله به راجع اشكاالت

  اتفاق مسأله - ١
 بحث ما ولي. كنيم نمي بحث ديگر اينجا در و  ايم كرده مطرح طبيعيات در را اتفاق بحث گويد مي شيخ
   . آوريم مي جا همين در را اتفاق

. آيد مي بوجود تصادفي علل تأثير تحت كه هست چيزهائي خارج در كه است اين شبهه اتفاق، مورد در
 غايت اين به منتهي كه اي مقدمه تصادفي و اتفاقي امور اين مورد در كه است اين شبهه ينا پاسخ

  . شد اينجا به منتهي چيز فالن بگوئيم كه ندارد وجود اي ذوالغايه يك يعني ندارد، وجود بشود بخصوص
  

  عبث مسأله -٢
 اينها و شيخ البته كه كنيم حمطر توانيم مي صورت  اين به را اشكال اين. است عبث مورد در ديگر اشكال

 انسان  اختياري اعمال مورد در فقط غائي علت آنكه از گذشته اصوال كه اند نكرده  مطرح صورت اين به
   اعمال مورد در چه و ذيشعورها غير در چه و باري ذات مورد در چه مورد اين غير در و است
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 غائي علت موارد اي پاره در نيز انسان  يارياخت افعال مورد در حتي ندارد، وجود انسان اختياري غير
  . ندارد وجود

 كه است غائي علت تأثير تحت  كنيم مي كه را كاري هر زيرا ندارد وجود غائي علت باري، ذات مورد در
 كه باري ذات اما دهيم مي انجام را كاري و گرفته قرار انگيزه  اين تحت ما و كند مي ايجاد ما در اي انگيزه
  . نيست صادق مورد اين در غائي علت لذا باشد تواند نمي انگيزه محكوم و رتأثي تحت

 علت و انگيزه كه دليل اين  به ندارد، وجود غائي علت كه اند گفته نيز ذيشعور غير موجودات مورد در
 مجردات پس. ندارد هم غائي علت پس ندارد ادراك و شعور كه طبيعت. است شعور بر فرع داشتن غائي

 آن از  هم شعور بي طبيعت و اند غائي علت بدون هستند داشتن غايت و انگيزه مافوق  كه جهت آن از
  . است غائي علت بدون است داشتن غايت و انگيزه مادون كه جهت
 بيهوده گويد مي كردي؟ چرا پرسيم مي كه هنگامي و دهد مي انجام را كاري يا و فكري انسان هم گاهي

 انسان را بيهوده كارهاي از خيلي مثال. نداشتم غايتي و هدف واقع در يعني ،كردم را كار اين بيخودي و
  . دهد مي  انجام عادت روي از
 هر اينكه آن و است، روانشناسي  بحث يك واقع در كه كند مي بحثي اينجا در شيخ اشكال اين پاسخ در

 يا اقرب فاعل. ابعد منشأ يك و بعيد منشأ يك دارد، نزديك منشأ يك كند مي اختيار انسان كه را كاري
 بسا و كند تحريك آنرا كه ديگري فاعل به دارد احتياج فاعل همان خود بگيريم، نظر در كه را قريب
 از انسان كه كنيد فرض مثال. دارد احتياج  تحريك براي ديگري فاعل به هم فاعل فاعل آن كه هست
 علت چيست؟ حركت اين براي مباشر علت .ايوان توي رود مي خود اختيار به و كند مي حركت اينجا

 را بدن  اين كه دارد وجود عضالني قوه يك. دارد وجود عضله در كه است اي محركه قوه مباشر،
 اين جواب است؟ آورده بوجود را  حركت اين االن چرا عضالني قواي اين ولي. برد مي آنجا به و كشاند مي

 علت عضالني، قواي آن پس. آورد مي بوجود را قوه كه است خوفها يا شوقها انسان در هميشه كه است
 سلسله يك از پس ها شوق و ها خوف اين تازه.  است بعيد علت ها، خوف يا ها شوق آن و است قريب

    مدرسه در گويد مي و آيد مي كسي ايم نشسته اينجا ما مثال. آيد مي بوجود تصديقها و تصورها ادراكات،
 بوجود تصوري و علم و ادراك ما در اينجا از. كند مي صحبت ماست عالقه ردمو كه آقائي فالن سپهساالر

   و  مدرسه به رفتن فايده به تصديقي سپس و آيد مي
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 قوه 2 عامله قوه -  1 :داريم عامل  سه پس... آيد مي بوجود شوق و ميل تصديق، و تصور اين روي از آنگاه
 پيدا كه شوق و ميل و كند مي تحريك را مخفي شوق ،)مدركه قوه (= ادراكي عامل. مدركه قوه 3 شوقيه

  . است مدركه  قوه تحت شوقيه قوه و شوقيه قوه تحت عامله قوه. آورد مي در بحركت را ما  اعصاب شد
 پيدا شوق انسان وقتي گاهي گويند... أو التخيل في المرتسمه الصوره كانت فربما :گويد مي شيخ بعد
 است چيزي"الحركه اليه ينتهي ما"هم گاهي و است الحركه  اليه نتهيي ما نفس اليه، متشوق كند مي
  . است الحركه اليه ينتهي ما بر مترتب كه است ديگري چيز"اليه  متشوق"و

 يا شوقيه قوه تحرك اينكه كما دارد ضرورت حتما عامله قوه تحرك اختياري، حركت هر در گويد مي بعد
 مبدأ ولي. الشوقيه والقوه االعضاء، في المحركه القوي هي :ضروره والواجبه = دارد ضرورت هم خوفيه
 ادراكي، مبدأ گاهي. باشد داشته وجود بايد اقل ال تا دو اين از يكي و دارد شاخه دو انسان ادراكي
 و تصور را چيزي وقت يك انسان  كه است اين تخيل،. است فكري مبدأي گاهي و است تخيلي مبدأي
 كه است موردي در فكر ولي. شود مي جذب چيز آن به  شوقش كردن فكر ونبد بالفاصله و كرده تخيل
   دو هر هم گاهي. كند مي پيدا عالقه موضوعي به عقل و حساب روي از تصديق و تصور از پس انسان
 كار يك مقدمات اصوال. باشد نداشته وجود مبدأ دو از هيچيك كه شود نمي اما دارد، وجود مبدأ

   :زا است عبارت اختياري
  . باشد نداشته يا باشد داشته  پي از تصديقي تصور اين است ممكن كه كند، مي تصور انسان بار اول -  1
  . بشود ء شي آن فائده به تصديق است ممكن بعد -  2
  ). نيايد بوجود  كه است ممكن نيز و (بيايد بوجود شوق است ممكن تصديق از پس -  3
 آيد، مي پيش شوقي يك گاهي آهنگي،  هم يعني اجماع،. آيد مي بوجود"اجماع"مرحله شوق، از پس - 4

 يا ها شوق كه است اين هماهنگي پس. بيايد بمقابله ديگري  خوف يا ديگر شوق است ممكن حال
  . شود ايجاد هماهنگي يك بالنتيجه و رفته عقب ديگر  مزاحم هاي خوف

  . است عضالني قوه تحرك و تحريك بعد، مرحله -  5
   اين  حق است؟ آن از غير يا و است اراده و تصميم همان عين اعاجم آيا حال
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 يعني اجماع. است"مزاحم هاي شوق  زدن پس"از پس حالت اجماع. است اراده از غير اجماع كه است
 چه هر. است مربوط عقل به بيشتر بلكه نيست شوق مقوله از اراده. خوفها و شوقها و ميلها هماهنگي

 حاكم كمتر عقل  كه نسبت هر به عكس بر و است بيشتر اراده نقش باشد تهداش دخالت بيشتر  عقل
 بر اراده. دارد"گرفتن قرار تأثير تحت"و"اختياري  بي"جنبه بيشتر شوق. دارد حكومت شوقها همان باشد

  . خود احساسات و نفس بر بودن مالك به است مربوط عكس،
 آنرا هم عقل و تخيل قوه و باشد  هم اليه متشوق و كهالحر اليه ينتهي ما كه باشيم داشته كاري اگر حال
 شوقيه قوه غايت از عامله قوه غايت كه هم آنجائي در. باشد  عبث تواند نمي ديگر كاري چنين كند تأييد

 در اما. بود نخواهد  عبث ما، فعل ديگر هست هم عقالني قوه غايت شوقيه قوه غايت اگر باز  شده تفكيك
 غايت نه باشد خيالي غايت صرفا غايت، ولي شود  تفكيك الحركه اليه ما از شوقيه قوه غايت كه صورتي
    گونه اين از ها عبث همه كه بينيم مي كنيم دقت اگر و. است باعث گوئيم مي  كه است اينجا در فكري
   :اينكه آن و شود مي پيدا جا همين هم عبث اشكال جواب. است
 مبدأ آيا خوب،. باشند نداشته  غايتي هيچ اينكه نه ندارند فكري غايت كه اند عبث جهت آن از ها عبث
 وجود فكري اساسا و است نكرده كار ما فكر اينجا در اصال يا و است نداشته فكري غايت و داشته فكري
   مبدأ بلكه  نداشته فكري مبدأ است، نداشته وجود فكر اصال اينجا در كه است اين جواب است؟ نداشته
 غايت دارد وجود كه فاعلي  آن پس. دارد وجود هم غايتش و داشته وجود خيالي قوه. است داشته خيالي

 رسيده بغايت و داشته غايت هم خياليه و شوقيه قوه است، رسيده غايتش به عاقله قوه. هست هم او
  . باشد داشته عقالني غايت اينكه تا است نداشته وجود عقالني و فكري قوه ولي. است

  
 در دارد مبدأ سه ارادي فعل. دهد انجام غايت بدون را فعلي فاعلي، كه نيست اين عبث عنيم كه گفتيم
 بر منطبق مبدأ سه هر غايت گاهي. عاملي مبدأ خيالي، و شوقي مبدأ ادراكي، مبدا :يكديگر طول

 چيز  شوقيه قوه غايت و چيزي محركه قوه غايت اگر اما. نيست عبث صورت اين در كه است يكديگر
  ادراكي قوه غايت ولي باشد گريدي
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 خيال قوه كه است آنجائي در عبث... نيست عبث صورت اين در باز باشد يكي شوقيه قوه غايت با نيز 
  . نكند تأييد آنرا عقل ولي كند تأييد آنرا
  

   عبث مورد در آخوند و شيخ مرحوم بيان
 از و است شيخ بيان از غير واقع در كه دارد ديگري بيان عبث مورد در شفا حاشيه در آخوند مرحوم
  . كنيم مي ذكر را بيان دو هر ما اكنون. است بهتر هم شيخ بيان
 در انسان كه) است آمده همينطور  هم"منظومه"در نيز و"اسفار"در و (است گفته اينجا در شيخ

 و گيرد مي نظر در را كار جوانب كند، مي فكر اول يعني دارد، تدبير گاهي خودش اختياري هاي فعاليت
. نيست عبث دهد مي  انجام مقدمات اين از پس كه را كاري لذا و كند مي تفريق و جمع را زيانها و سود
 مبدأ اگر ولي. است عامله قوه و شوقي قوه غايت  تطابق و فكري مبدأ نبودن كار، يك بودن عبث شرط
   :باشد داشته وجود است ممكن وجه چند نباشد هم مذكور  تطابق و نباشد فكري

 به است بهتر گويد مي حاجي. گويند"باطل"را كار اين نشود حاصل شوقيه قوه غايت كه صورتي در -  1
  . است كرده تخلف خودش از غايتش كه است فعلي ، باطل فعل. شود ناميده"خيبه"نام
   :دارد وجه چند باز شود حاصل شوقيه قوه غايت اگر اما -  2

  . است مبدأ تنهائي به خودش است ارك اين مبدأ كه خيال قوه يا -  الف
  ). قلب ضربان مثل ( محض طبيعي كارهاي بعضي -  � كه كند مي كمك خيال به هم طبيعت يا و - ب
 يا تنفس مثل است مخلوط گاهي و -  �. تكلم براي زبان حركت مثل است محض ارادي گاهي و - �

  . كند مي ناله كه بيمار مانند) يندگو مي را عارض كيفيت مزاج، (است مزاج منشأش كه حركاتي بعض
) ثانيه طبيعه العاده گويند مي  كه (عادتي و اخالقي ملكه يا مزاجي يا طبيعتي خيال، در كه هنگامي
 مبدأ اگر اما. ندارد مبدأي هيچ خيال و هوس جز كه گويند مي"گزاف"را فعل آن باشد نداشته دخالت
 وجود اي راسخه  ملكه اگر و نامند مي"طبيعي يا وريضر قصد"را فعل آن شود همراه طبيعت با خيالي
  . است اينها از غير عبث فعل پس. گويند"عادت"آنرا باشد داشته

   را اينها همه  كه است كرده بيان ديگري طور"شفا شرح"در آخوند مرحوم ولي - ب
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 اين. است عبث نيست هم باطل و ندارد فكري مبدأ كه آنچه آخوند اصطالح بنابر. خواند مي عبث
 را آنچه بايد فيلسوف زيرا. است وارد ايراد بيان دو هر بر  البته ولي است بهتر شيخ اصطالح از اصطالح

 كنيم مي نگاه عرف به ما وقتي. كند پيدا آنرا مبادي و كرده تحليل و تجزيه نامد مي عبث عرف، كه
 :گويد مي  كه قرآن در مثال. خواند مي ثعب باز نيست غايت دو در تطابق كه را افعالي  نوع آن كه بينيم مي

 غايت يك بدون را جهان كه داريد  گمان آيا كه است اين مقصود ،)1(»عبثا خلقناكم انما فحسبتم ا «
 پس. است معتبر حكيمانه غايت عدم همان فقط عبث مفهوم در ايم؟ كرده خلق عاقالنه و حكيمانه
  . است وارد ايراد اصطالح دو هر بر ولي است بهتر آخوند اصطالح
 عبث در داخل هم آنرا ناميدند  ضروري قصد كه را چيزي آن اينها كه است اين است وارد كه ايرادي
 عبث فعل گفت توان نمي كه را تنفس نيست، چنين  كه صورتي در آخوند اصطالح در بخصوص كردند
 دارند  طبيعي مبدأ كه ئيكارها و دارد طبيعي مبدأ ولي ندارد فكري مبدأ تنفس  كه است درست. است

 شوق اثر در فقط تنفس. دهد مي  انجام غايت با و حكيمانه را كار فعال عقل آن كه هستند عقلي مسخر
 اينكه بعالوه و ندارد دخالت آن در فكري مبدأ كه است كاري عبث، كار پس. گيرد مي انجام كه نيست ما

 مبدأ و ندارد شعور كه خودش كند مي كار كه عضله مثال. ندارد فعاليتي و كمك آن در هم طبيعت
 در عضله اين و است انسان  حكيمش نيست، عبث و حكيمانه غير كارش حال عين در ولي ندارد فكري
  . است انسان نفس تسخير

  
   :كنند مي بيان طبقه  سه در آنرا كلي بطور كه دارد طولي متعددي مبادي انسان فعل كه گفتيم

  . است جسماني نيروي همان و است مباشر مبدأ كه قريب، مبدأ -  1
 حالت همان كه) خوفيه يا ( شوقيه قواي از است عبارت و است قريب مبدأ محرك كه بعيد، مبدأ - 2

  .كند مي پيدا  مطلوب و معشوق سوي به انسان كه است هيجاني
  يپاورق

  .115 / مومنون. 1
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 و) است جزئي ادراك خيال، از مقصود (هست هم تخيل شامل كه است ادراك مبدأ كه ابعد، مبدأ -  3
  . است... و سنجش و محاسبه و تفكر آنجا در كه است فكري مبدأ گاهي

 گاهي ادراك، قسمت در كه است اين هست كه چيزي. نيست اي چاره عامل سه اين از فعل هر در
 همان عامله قوه غايت. دارند غاياتي هم مبادي  اين همه. دخيلند دو هر گاهي و فكر گاهي تخيل،
 باشد تواند نمي غايت بدون هم شوقيه قوه. مطلوب محل و وضعيت بسوي  است عضالت و اعضاء حركت

  . نيست غايت بدون هم ادراك مبدأ. است شوق مورد چيز همان غايتش و
 حكومت را انسان كمال  فيلسوفان لذا بكند، كار فكري مبدأ با است شايسته كه است موجودي انسان
 شيخ. ماند مي باقي بالقوه گاهي و نيست  فعال هميشه عمل در انسان عقل ولي. دانند مي عقل مطلق

  . ندارد عاقالنه و فكري غايت و دارد فكري مبدأ اينكه نه ندارد فكري مبدأ كه است كاري عبث گويد مي
 يراخ مظنون يا خير غايت  اين ولي هست غايت عبث، در كه اند گفته بعضي :عبث از ديگري تعريف
 خيرا، مظنون أو خير هي البته غايه غير من فعل العبث  أن أيضا القائل قول و :گويد مي شيخ كه نيست

   خير ء شي هر كمال. كند اختيار چيز آن است شايسته كه آنچه يعني چيزي هر خير. كاذب قول هو
 مساوي كمال و خير. وجود اشتداد و وجود به گردد مي بر كمال و خير هم آخراالمر. است ء شي آن

 داراي لذا هستند مختلف استعدادهاي داراي  موجودات چون و. كنند مي فرق اعتبارا اما. يكديگرند
 مثال يا و. ديگر چيز اسب، كمال و است چيزي گيالس درخت يك  كمال مثال. هستند مختلف كماالت

 اين و است كمال  گوش براي شنيدن است، كمال چشم براي ديدن، :انسان استعدادهاي و قوا مورد در
 كمال حيواني، مراحل در بردن لذت مثال يا و. است صادق انسان استعدادهاي و قوا همه مورد در مطلب
 كه بگيريم نظر در را انساني اگر. است كمال قوه، آن خود براي كند رشد چقدر هر شهواني قوه. است
 ناقص را او ما اگر  ولي است، كامل وانحي يك باشد، كرده پيدا كافي رشد او در حيواني قواي  تمام
  . است نيافته توسعه او در انساني عالي  استعدادهاي سلسله يك كه است جهت آن از خوانيم مي

 منافات ديگر اي قوه كمال يا كه است اي بگونه است اي قوه كمال كه خير آن كه هست وقت يك اكنون
 هم عقل كه خيري گوئيم مي را اين است، نقص باشدن اگر و هاست كمال ساير با هماهنگ بلكه و ندارد
  "حقيقي خير"آنرا و كند مي تصويب آنرا
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 عقل تأييد مورد و بود ديگر كماالت مصر كه اي بگونه بود افراط حد در اي قوه يك كمال اگر اما. نامند مي
 عقل  مقبول دانيم نمي ولي است جزئي قوه يك كمال كه هست مواردي اما. نامند مي"شر"آنرا نبود

  . نامند مي"خيرا مظنون"را آن صورت اين در كه نه؟ يا هست
  

  ضروري و غايت بين فرق - ٣
 خود كه داريم غاياتي گاهي كه است قرار اين از اشكال لاص. بود ضروري و غايت بين فرق ديگر مسأله
 يكون أن يجوز قد :يقول  أن لقائل ثم. النهايه غير الي... و دارند ديگري غايات غايات، اين و دارند غايتي
 كه را ضروري بين و بالذات غايت بين فرق بايد گويد مي اشكال  اين پاسخ در شيخ كه ،...غايه، غايه لكل
 در فاعل كه چيزي  آن يعني غايت :كه است اين آنها بين فرق و شناخت است بالعرض غايات از يكي

 مورد در حتي و است روشن خيلي ارادي امور دمور در اين كه خواهد مي را او خودش ذات در و جبلت
  به بستگي بالذات مطلوب اين گاهي. كند مي حركت بالذاتي هاي مطلوب  بسوي كه قائلند نيز طبيعت
 بايد كه چيزي اوقات گاهي  البته. (شود مي بالعرض مطلوب مقدمه، آن صورت اين در كه دارد اي مقدمه
  ). علم مثل شود مي  بالعرض مطلوب باشد بالذات مطلوب انسان براي
   :است قسم سه بر گويند را ضروري امور

  . آسايش براي  پول مثل بالذات غايتي براي است مقدمه كه است اموري قسم، يك -
 شمشير، براي برندگي مثال شود،  حاصل نظر مورد غايت اينكه تا باشد بايد كه است اموري قسم، يك -

 غايت اما است غايت شمشير، در هم جنس صالبت پس است، تصالب كار اين شرط ولي است غايت
  . بالعرض

 رنگ اين پس. است خود خاص  رنگ با مالزم شمشير در آهن مثال است، مقارن امور ديگر، قسم يك -
  . گويند مي ضروري امر نيز آنرا و است مالزم و مقارن امر
  :قسمند سه ضروري امور پس

 -  1    است غايت مقدمه كه امري
 - 2  . است غايت تبع و الزمه  كه امري
 -  3  . است غايت مقارن كه امري

 :گويد مي بعد   خيال كه را  آنچيزهائي يعني... الضروري بالعرض غايات كلها فهذه

 ٣٦٣



كتابخانة سايت نسيم مطهر  
www.nasimemotahar.com
.لطفاً نواقص احتمالي و خطاهاي تايپي را اطالع دهيد

 آن كه بينيم مي كنيم دقت اگر واقع در.. .و دارد غايتي هم غايت آن و دارد غايتي غايت، اين كنيد مي
 او و ديگر انسان براي است مقدمه انساني هر مثال. بالذات غايات  نه بالعرضند غايات متناهيه، غير غايات

 خلقت كه رسيم نمي نهائي انسان  به ما باالخره و الخ... و ديگر انسان يا ديگر فرزند براي است مقدمه  هم
 غايت هك است اين جواب دارد؟ غايتي چه اينجا در طبيعت  پس. است بوده نهائي انسان اين براي آدم

 داشته وجود  به نوع آن ابقاء و ايجاد نوعي هر در طبيعت هدف. نيست او داشت فرزند انسان، خلقت
 حاصل هميشه هم نوع و باشد، ديگر  فردي مقدمه فردي اينكه نه هستند نوع مقدمه افراد پس باشد،
  . است

  شرور مورد در غايت اشكال حل
 سه از سوم قسم امور جمله از يعني) اتفاقي مقابل در (ائميد  بالعرض غايت نوع از شرور گويد مي شيخ 

 مطرح سؤال  اين شرور باب در. شمشير مورد در آهن داشتن خاص رنگ مانند است الذكر  سابق قسم
   باز وجودي امور به شرور آيا چيست؟ شرور ماهيت كه شود مي
 آن از يا شوند مي تقسيم خير و شر به موجودند كه جهت آن از موجودات آيا عدمي؟ امور به يا گردد مي

 از زلزله مثال گردند؟ مي شر به منتهي شوند مي نيستي و عدم منشأ يا و دارند نيستي و عدم كه جهت
    سلب اينكه جهت از را ها مردن خود يا و. است شر شود مي اي عده از حيات  سلب منشأ كه جهت آن

  . گوئيم مي شر هستند صحت و حيات
 را اعداد اين جاي چرا  كه گردد مي مطرح سؤال اين زيرا. شود نمي حل موضوع همين فبصر مطلب اما

 اشيائي وجود لوازم از اينها كه است اين جواب ؟...چرا نيست؟ حيات موت، جاي به چرا. گيرد نمي وجود
 از ينهاا تفكيك اينجا در كه ها، نيستي اين با است مقارن آنها وجود يعني. است خير وجودشان  كه است

 دو هر اينكه يا نباشد هم شرها اين تا نباشد خيرها آن  اينكه بين است دائر امر پس. است محال يكديگر
 خواهندمي اينهاعناصر. باشد بايد كباتمر. كند مي اقتضا را مادي موجودات تكامل مادي  نظام مثال. باشند
 هر و خيراتند اين منشأ كه عناصرند همين است، الزم عناصر بيايند بوجود مركبات اينكه براي يعني

 كه دارد عالم در اساسي نقش خود كه آتش  همين. دارد آثاري و خواص و لوازم خود ذات در عنصري
   خيلي بگيريم آنرا اگر
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 را اشياء كه است  اين لوازمش از دارد احتراق خاصيت كه آتش همين بيايد، بوجود تواند نمي چيزها
  . هستند مقارن نوع از بالعرض غايات اينها. دهيد قرار آن در را صالحين بدن شما ولو سوزاند، مي
 الزم امر و غايت بين تفكيك  براي كرديم مطرح را ضروري بحث اصال ما :گرديم باز خود اصلي بحث به

 كه آثاري از است عبارت منفعت. منفعت و غرض ميان  است فرق. منفعت و غرض ميان فرق و ضروري
  كه آنچه و هدف ميان است فرق پس. گردند مي فعل بر مترتب استطرادا ولي يستندن اصلي منظور
  . است ضروري ولي نيست هدف كه هدف، آن بر شود مي مترتب

  

  فساد و آون مسأله -٤
 اشكال به اكنون داديم، پاسخ و كرده مطرح را غايت  نظريه بر وارد اشكاالت از اشكال سه كنون تا 

 و كون" معارض، مثالهاي جمله از گويد مي شيخ. پردازيم مي است فساد و كون مسأله كه چهارم
 فساد گويند مي كه است قرار اين از اشكال اصل. است حيات و موت اشكال ديگر تعبير به كه بود"فساد
 پس بعدي كون غايت، بگوئيم اگر. باشد حيات هدف تواند نمي  كه عدم يا باشد كون غايت تواند نمي كه
   در يت غا ،...شود مي فاسد كه هم آن كنيم، مي آن به كالم نقل باز است سادف اين از

 مي غايت  . انجامد نمي لديه يسكن ما به و شود
   :دهد مي پاسخ سه اشكال اين جواب در شيخ

 است، نوع ابقاء هدفش بلكه نيست،  كثرت نيست، فرد هدفش الكل، طبع كه است اين شيخ اول جواب -
 ولي كرد حفظ توان مي فرد با را نوع طبيعت، ماوراء در. باشد زمين  روي نهال درخت، انسان، خواهد مي
 گل كه باغباني مثل. بيايند يكديگر متعاقب افراد بايد بلكه كرد حفظ را نوع فرد، با شود نمي طبيعت در

 راگ. نيست هدف هم بعدي گل نيست، هدف بخصوص  گل اين پس باشد، داشته خواهد مي را بخصوصي
   فساد و كون عالم در ولي بود رسيده هدفش به او بودند باقي ابد براي اولي  گلهاي همين كه بود ممكن

 امر  قسم سه از اول قسم ضروري باب از يعني نوع، براي است مقدمه فرد، پس. نيست ممكن ابديت اين
 ديگري غايت رديگ غايت،  آن و است حاصل است نوع وجود كه غايت پس. است الذكر سابق ضروري

  . خواهد نمي
 كه است اين غايت. است"افراد  تناهي ال"غايت، بگويد كسي است ممكن كه است اين ديگر جواب -

  آن بپذيرد، را افراد  صورت دارد استعداد كه آنقدر طبيعت
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 به است وجود افاضه هدف،. هدفند هم، با و هم عرض در افراد اين همه معني اين به. شوند ايجاد صور 
 غايت ، تناهي ال نيست، فرد هدف، نيست، غايتي از پس غايتي مسأله ديگر اينجا  پس. افراد اين كل

  . نيست تناهي ال از بعد تناهي ال ديگر و است،
 در ما بحث وقت يك :كرد اشتباه يكديگر با نبايد اينجا در را چيز دو كه است اين شيخ سوم جواب -

. يكديگرند طول در دو اين كه است، جزئي طبيعت درباره ما  بحث وقت يك و است الكل طبع غايت
 طبع غايت اين است افراد التناهي هدف، گفتيم كه اين. است صورت مفيض و عالم اين مدبر الكل، طبع
 خودش فقط جزئي طبيعت غايت. است خودش بقاء او غايت كه دارد غايتي هم فرد يك اما است، الكل
  . است

  

  فلك حرآت مسأله- ٥
 حركت مورد در مثال كه است نهايت بي حركت مسأله اند كرده وارد غايت نظريه بر كه اشكاالتي ديگر از 

 يك مبدأش تواند نمي دوري حركت كه داشتند حرفي يك قدما. دارد وجود قدما عقيده بر بنا فلك
 يك يا دوري حركت مبدأ پس. دارد مستقيم حركت اقتضاي اين چه باشد، شاعر غير بسيط طبيعت
 فرض مختلف طبايع توانستند نمي چون فلك باب در. طبيعت و حركت چند تركيب يا و است شعور
 حركت  يك فلك ركتح :گويد مي شيخ. بودند فلك حركتدر وارادي شعوري مبدأ  به قائل لذا بكنند
 چيست؟ حركت اين غايت كه  است اين شود مي مطرح كه سؤالي بعد. واحد غايت داراي و است واحد
 تكرار جز اند گفته. است بوده  فلك حركت همين غائي علت نظريه مخالفين اشكاالت ترين قوي از يكي

  . ندارد وجود  غايتي هيچ واقع در و نيست چيزي مكررات
 حركت از و مدرك، و شاعر هستند موجوداتي و نفوسند داراي افالك كه بود اين فرضيه افالك، باب در

   :كنند مي منظور را  غايت دو اينجا در. دارند نظر در غايتي خود
 كه گويند مي شوند؟ مي نائل  كمالي به حركت اين از نفوس اين آيا. است نفوس خود غايات يكي -

 ناحيه از اشراقات تجديد و كماالت تجديد باعث حركات  اين. است عاشقانه حركت نوع يك آنها، حركت
  . است عقول

 حركت اگر. است فلك حركت  همين طريق از فساد و كون عالم رب خيرات باب انفتاح ديگر، غايت -
 نه بادي، نه بود، خواهد حكمفرما دائم ركود يك بلكه بود، نخواهد تغييري هيچ عالم در ديگر نباشد
 در... شود مي قطع حيات  ريشه ،...بود خواهد يكنواخت حالت يك بلكه.. .پائيزي، نه ، بهاري نه باراني،
   حركت، تعل به كه صورتي
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  . برسد كمال و فعليت به تواند مي موجودات اين  نامتناهي امكانات
  

  قياس مسأله -٦
 ترتيب. نتيجه براي علتند بمنزله مقدمتين و گيريم مي  نتيجه برهان از ما. بود قياس باب در ديگر اشكال

 پس. نتيجه يبرا دهيد؟ مي تشكيل چه براي را برهان نفس، در. است نفس فعل مقدمات، تركيب و
 نتيجه اين باز نفس، كه است اين  اشكال. است نفس در آنها ترتيب و مقدمه دو وجود غائي علت نتيجه،

 در كه كرد ادعا توان نمي هم هرگز و الخ... و بگيرد ديگري نتيجه تا كند مي تركيب ديگري مقدمه با را
    مقدمه آنرا توان نمي ديگر برسيم آن به وقتي كه است اي نتيجه ما، نتايج  ميان
  . كرد ديگر قياس
 بي غايات سلسله يك با باشد فاعليت يك كه نيست اينطور مورد اين در كه است اين شيخ جواب
  . خودش غايت با  كدام هر است، متعدد هاي فاعليت بلكه نهايت،

  
 ما يا لمعلولا علي يترتب ما. بدانيم علت را غايت ما كه دارد معني چه كه است اين ديگر اشكال -  7

 :يقول أن لقائل ثم (است فعل بر مقدم علت، كه صورتي در است فعل از متأخر كه الفعل علي يترتب
  ..) .فعل، لكل موجوده  الغايه أن لنترك

 وجود بحسب كه دارد وجود دو غايت كه است آن هست هم ساده كه اشكال اين جواب در پاسخ يك
 مثل. است فعل علت علت بلكه است  فعل علت ني،ذه وجود بحسب و است فعل معلول خارجي،
 وجود بحسب صورتيكه در خانه، براي است بنا شدن بالفعل  فاعل علت ذهني، وجود بحسب استكنان
  ...  است معلول خارجي
... شيئيه و حقيقه لها العله  تلك هي حيث من فانها عله كل كه است اين است تر دقيق كه ديگر پاسخ
 و شيئيت بحسب غايت. دارد حكمي كدام هر بحسب چيز هر و وجودي و دارد يتيشيئ غايت هر يعني

  . است  علت علت ماهيتش،
   بانيتها له معلوله   بماهيتها فاعل عله   
  

 بايد علت دارد، الزم ديگري شرايط خارج در اثنين وجود اما واحد، و واحد يعني اثنينيت ماهيت مثال
  . كند پيدا وجود تا باشد
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 پس نبود، بالفعل فاعل فاعل، نبود او اگر كه شود مي فاعل محرك و انگيزه غايت، ذهني وجود كه گفتيم
  . كند مي فاعل را فاعل كه اوست و فعليت به قوه از است فاعل مخرج او

 و است ضروري امر اين آيا باشد؟ فعل معلول بايد هميشه غايت آيا كه آيد مي پيش سؤال اين اكنون
 كه دهند مي جواب است؟ اينطور فساد و كون عالم در و طبيعت در فقط نه، يا است غائي علت الزمه
 كه نيست  الزم طبيعت ماوراء در. است اينطور فساد و كون عالم در فقط نيست،  اين غائي علت الزمه
 و تحصيلي له مفعول :داريم له مفعول جور دو ما كه گويند مي له مفعول باب در نحويين. باشد اينطور
 همين هم غائي علت باب در آيا حال. لفسقه زيدا ضربت و للتأديب زيدا ضربت مثل حصولي، له مفعول
 ايجاد را فعل گاهي فاعل، آيا يعني حصولي؟ گاهي و است  تحصيلي فعل غايت گاهي كه است طور
    است اين پاسخ چيزي؟ وجود و حصول براي كند مي ايجاد را فعل گاهي و چيزي  تحصيل براي كند مي
   :است نوع دو بر غائي علت بلي، كه

 -  1  . ايم ديده  كنون تا كه مثالهائي تمام مانند. است واضح كه تحصيلي، نوع
 موجود بالفعل االن كه است  امري است بالذات مطلوب فعل، در آنچه اينجا در كه حصولي، نوع -  2

 تا كند مي كاري خود طبيعي هاي لفع در انسان. است اينطور عارفانه هاي محبت و ها عشق در. است
   او چون و دارد وجود االن كه است حقيقتي اينكه يعني عشق اما كند تحصيل ندارد كه را چيزهائي

 عاشق، كه باشد  طمع آن در كه عشقي نه خالص عشق يك در. كنيم مي چنين او بخاطر و هست
 براي كند مي عاشق كه آنچه هر قيحقي  عشق و لذتي به رسيدن براي باشد كرده اي وسيله را معشوق
 كار براي است انگيزه و مشوق و محرك معشوق، زيبائي و معشوق وجود نفس همان كند، مي معشوق
 كردن منظور و حصول مسأله همان باشد كار در فكر پاي كه جا هر. نيست فكري كار اينها. او كردن
   .هست هم دقيق عرفاني مسأله البته اين. آيد مي  پيش هدفي

 موارد اين در باشد هم فكر كار كه اعم معناي به طبيعت حتي و است طبيعت كار كار، كه جا هر
 لهيوس نجايا در هم فكر و برسد ندارد آنچه  به كه كند مي سعي طبيعت. است تحصيلي غايت هميشه

  نفس كه است وقت كي يول. است عتيطب يبرا
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 نامند مي محاكاه امروز كه تقليد حالت مثال بطور .اوست متحرك خودكار، بطور محبوب وجود مشاهده 
 ناآگاهي حالت انسان كه وقتي در و باشد فردي شخصيت تأثير تحت  انسان كه هنگامي. است اينطور
 متأثر شخص اين در حالت آن عين بگيرد كه حالتي هر است كرده جلب را او توجه كه شيئي  آن دارد

 مشاهده نفس همان نه، يا است؟ چيزي به  رسيدن غايتش ياآ چيست؟ غايت آنجا در. شود مي منعكس
    آگاهانه تشبه و تقليد اينكه نه اما. او به تشبه براي شود مي كار باعث  اوست مطلوب و محبوب كه ء شي

 عاشق و است معشوق زنده".است همينطور هم معشوق و عاشق مورد در. است ناآگاهانه بلكه باشد،
  . " اي ردهم

 غائي علت كه بود اين غايت نظريه بر وارد اشكاالت از يكي. شود مي واقع مفيد الهيات، رد مطلب اين
 و انسان مافوق عالم در و كون عالم و انسان مادون عالم در و  است انسان اختياري افعال حوزه در فقط
 عالم اوراءم امور مورد در را اشكال اين پاسخ خواهيم مي اكنون. شود نمي فرض غائي علت كون، عالم
 اول او، كه گوئيم مي تعالي واجب باب در دارد؟ معني چه الطبيعه ماوراء در غائي علت اصل. بدهيم كون
 عاشق و روند مي او سوي به اشياء همه چون است آخر است، مبدأ چون  است اول است، آخر او و است
   :گويد مي نظامي. اويند

   طلبكار را خود آرنده پديد   پرگار چو سرگردان هستند همه  
  

 غايت نوع از بلكه باشد تحصيلي  غايت نوع از تواند نمي كه بودنش غايت است الكل غايت كه خداوند پس
 مانند باشد معلول معلول و علت علت هميشه كه است آن  غائي علت الزمه آيا گفت شيخ. است حصولي

 معلول  طرفي از و است علت لتع طرفي از غائي علت كه است جاري فساد و كون  عالم در كه آنچه
 للعله بالذات الذي فاذن = باشد علت  علت هميشه كه است آن غائي علت مقوم نه، گويد مي بعد. معلول
  ... غائيه عله هي بما الغائيه
 علت بگوئيم اينكه يكي :داريم  اشكال جهت دو از ما طبيعت موردماوراء در كه است اين هست كه سؤالي
 ذات مورد در جهت دو هر از. است فاعل فاعل غائي، علت بگوئيم  اينكه ديگر و است ولمعل معلول غائي،
  . شود مي پيدا اشكال  باري
 كه جهت آن از او كه نيست  معني اين به تعالي واجب در بودن غايت كه است اين اشكال اين پاسخ
  از است عبارت  غايت بلكه است، خودش محرك است غايت
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 حصول و است حاصل كمال، آن گاهي و كند تحصيل خواهد مي را كمال اين گاهي امنته فاعل، كمال 
 فاعل در هميشه بالذات غايت. است فاعلي علت كمال غائي، علت  پس است، فاعليت عين كمال، همان
 هم آن كه است"ذات به  ذات حب"همان فاعليت و خلقت اساس خلقت، و پروردگار باب در لذا. است
 اند گفته لذا. است باري افعال تراوش و خلقت منشأ ذات، براي ذات بودن كامل مانه. است ذات عين

  . است  عشق عالم، وجود اساس
  

 متمايز فاعلي علت از را غائي علت قبال چگونه كه كند خطور ذهن به سؤال اين است ممكن اكنون
 تصريح را مطلب اين مه آخوند. است فاعلي  علت كمال همان غائي، علت گويند مي اكنون و نمودند
   را آنها نهايت در و گويند مي بدايات در را مطالب از خيلي كه است اين  دأبشان حكماء، كه است كرده
 در و كنند نمي درك درست  مستمعين چون بلكه باشند گفته دروغ ابتدا در اينكه نه كنند، مي انكار

 را مطالب همان بلكه كنند، انكار را اولي مطالب كه است  اين باب از نه گويند مي را مطلبي كه هم نهايت
  . كنند مي بيان  ديگري سطح در
  

   خير و غايت ميان فرق
 و غايت آيا كه كنيم مي مطرح را ديگري مسأله اكنون غائي علت مورد در شبهاتي و اشكاالت حل از پس
 يك گاه شوند، مي استعمال متقارب موارد در گاهي لفظ دو  اين كه دانيم مي .چيز؟ دو يا چيزند يك خير
    داراي و مترادفند لفظ دو اين آيا حال. خير هم و گوئيم مي غايت هم چيزي،  به نسبت را چيز
 هم خير بناميم غايت كه را  چه هر آيا بعد، و دارند؟ اي جداگانه تعريف يك هر يا و هستند معني يك
   است؟ اينطور جاها بعضي در فقط يا و بناميم توانيم مي

 در يا غايت يعني... تكون غايه :قسمين الي تنقسم الفاعل فعل في تحصل التي الغايه ان :گويد مي شيخ
   در كه فعلي وقت يك كه كند مي تعبير در حتي يا و منفعل در يا است فاعل
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 در هم وقت يك و است فاعل نفس در وقت يك و است موضوع  همان در غايت شود مي انجام موضوعي
   :پس. است ثالث ء شي در بلكه ، ستني هيچكدام

  . است نقطه آن در  بودن همان صرف هم غايت و اي نقطه سوي به كند مي حركت انسان گاهي -  1
 براي برود اي نقطه به اينكه مانند نيست حركت نهايت و غايت آن بالذات، مطلوب هم وقت يك -  2

  . است  صديق لقاء اينجا در غايت پس. دوستي ديدن
 خودش در چيزي براي نه و كار آن خود براي نه دهد مي انجام را كاري. است سوم ء شي هم، هيگا -  3

  . دارد وجود سومي  موضع در كه چيزي براي بلكه فاعل، خود در يعني
  . گردد مي بر فاعل به) قسم سه اين (اينها همه دقيق نظر در البته

 و ندارد منافاتي قبلي  بندي تقسيم با كه كنند مي بندي تقسيم نيز ديگري نحو يك به اينجا در اكنون
   :گويند مي كه است نحو  اين به بندي تقسيم اين. است آن بر تطبيق قابل بلكه
  . است منفعل در غايت گاه و است فاعل در غايت گاه

 اما است، انسان ماده همان  كه است منفعل در غايتشان برند مي انسان سوي به را نطفه كه طبيعت قواي
  ). فاعل در غايت (است او خود در  است استكبان كه غايت كند مي ساختمان كه بنا

 و مالك منفعل؟ در گاه و است فاعل در غايت موارد از بعضي در كه است چطور گويد مي بعد شيخ
 ولي است منفعل در غايت قريب فاعل در. است قريب  فاعل و بعيد فاعل مالك، گويد مي چيست؟ ضابطه

  . باشد فاعل خود در غايت كه است ممكن هستند بعيد فاعل كه باالتر فاعلهاي يا فاعل فاعل در
 قواي اول درجه در. نيست اي ساده امر دارد، وجود فاعل از عوالمي فاعل، از مراتبي بنا، مثال در مثال

 عضالني قواي روي بر اخير قواي بعد. است شوقي قواي تحريك، منشأ اين كه شود مي تحريك او ادراكي
  . كنند مي كار عضالني قواي بعد و گذارد مي تأثير
 خودش اول جهت از. "بنا"عنوان هم يكي"  الكن طالب"يكي :دارد عنوان دو بنا اين بگوئيم، تر ساده بطور
 مستكن اگر. است فاعل فاعل غائي، علت كه گفتيم ما و است بنا كه جهت آن از  خودش براي است علت
 بعيد فاعل بودن، مستكن  جهت از. بنا هم يكي و مستكن يكي :داريم فاعل دو پس .نبود هم بنا نبود
   جهت از و است
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 است منفعل در بودن بنا حيث از بنا غايت. است منفعل در قريب فاعل  غايت. است قريب فاعل بودن بنا
  ... است بعيد علفا  كه بدانيد نيست منفعل در غايت كه جا هر گويد مي لذا. باشد ساختمان ماده  كه
 حاصل كه غايت گويد مي.  منفعل در گاه و است فاعل در گاه غايت كه مطلب اصل به گردد مي بر بعد
 است نهايت اسمش صورت اين در كه كنيم مي  مقايسه حركت نفس با را اش رابطه وقت يك شود مي

    علت معني به غايت گويد مي. غائي علت معني به نه است نهايت معني به  غايت اين). الحركه نهايه(
 اصال آنجا در چون ، نيست حركت مكمل كه حركت نهايت. باشد ء شي وجود متمم و مكمل بايد غائي

 هنگامي آن كمال. دهد كمال و شده اضافه  آن به چيزي كه نيست اصال شود، مي معدوم ديگر حركت
  . باشد داشته وجود دو هر مستكمل و كمال كه است كمال
 خانه در مثال. سنجيم مي قابل  به نسبت كنيم مي حساب غايت فاعل به نسبت كه را خير انهم وقت يك

 ميسنجيم بالقوه قابل با وقت يك :است جور دو اين و سنجيم مي  ساختمان مادهبا را خانه وهيئت صورت
 وست،ا خير مصالح آن  به نسبت صورت ايندر بگيرد، را صورت اين تواند مي كه گلو آجروخشت با يعني
 مصالح آن خير ساختمان صورت اين ندارد، بالفعل  ولي دارد را ساختمان صورت اين بالقوه كه مصالح آن

 قابلي  علت خير است فاعلي علت غايت كه انسانيت صورت. سنجيم مي بالفعل قابل با وقت يك و. است
 نسبت كه است اعتبار اين به ناميم مي  غايت هم و خير هم كه را چيز يك پس. است انسان نطفه يعني

 خير نطفه، به نسبت و غايت طبيعي، فاعل به نسبت انساني صورت  كه حال. سنجيم مي قابل و فاعل به
 انسانيه صورت پس. است  صورت بدن، اين به نسبت كه است اين پاسخ چيست؟ بدن اين به نسبت  است
  . باشد منفعل در غايت كه است صورتي در اين و.  صورت هم و خير هم غايت، هم است، نهايت هم
 مسابقه قهرماني كه وقتي. است  فاعل خود در نيز قابل آنجا در باشد فاعل در غايت كه صورتي در اما
 آن از است فاعل غايت غايت،. اوست خود در قابل ماده  اوست خود در لذت و سرور هدفش و دهد مي

  . اوست خود در هم قابل كه تجه آن از هست هم او خير ولي است فاعل  فاعل كه جهت
 خير و غايت هميشه پس. فاعل خود به گردد برمي غايت مطلب واقع در كه گفتيم هم اول صورت در اما
  نه الكون  تحت موجودات در الاقل (است چيز يك
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 هميشه الكون تحت ما در. غايت ديگر اعتبار  يك به و است خير اعتبار يك به چيز يك ،)الطبيعه ماوراء 
   خير ديگر، حيث از و است غايت حيث يك از چيز يك به نسبت چيز يك  يعني. است يكي قابل و اعلف

  ) 1. (است
 و دهد انجام كاري  كسي است ممكن كه زد مثال شيخ كه بود خير و جود ميان فرق ديگر مسأله
  . باشد مردم به احسان و كردن نيكي فقط اش انگيزه
 يك از عاري خود افعال از  فعلي هيچ در انسان اند گفته اند كرده بحث النفس علم جنبه از كه ها بعضي
 به خيري اينكه براي دهم مي انجام را كار اين گويد مي  وقتي. نيست برگردد بخودش كه مادي غرض

    اسم. برگردد بخودش آن خير اينكه براي نه كند كاري ندارد امكان گويد، مي  دروغ برسد ديگران
 تفسير مادي بطور را  جهان كه فلسفي ماترياليسم مقابل در اخالقي ماديت بگذاريم يمتوان مي را اين
 كه بگويد خواهد مي كند، مي تفسير مادي بطور را جامعه كه تاريخي ماترياليسم مقابل در و كند مي

  . است مادي و اقتصادي توزيعي و توليدي روابط جامعه اصلي محرك
 برسد، او به كه است منافعي  سلسله يك انسان هاي انگيزه همه هك است اين مكتب يك اينجا در پس
 به تواند مي انسان كه است مدعي كه است مكتبي مكتب،  اين مقابل نقطه مادي، منافع سلسله يك

 فقط و فقط اش انگيزه باشد، نداشته برگردد خودش به كه غرضي هيچ خودش فعل از كه برسد اي مرحله
  براي كه است اين او حرف. نيست باال مكتب دو از هيچيك شيخ حرف اما. اشدب ديگران به رساندن خير
 يك غرض اين ولو برگردد او به كه غرضي نيست، غرض از خالي فعل انسان، مانند بالقصد هاي فاعل
 گويدنمي دروغ الزاما او است مردم به رساندن خير اش انگيزه  كه بگويد فاعل اگر پس. باشد معنوي مسأله
 لذت آن از و دارد دوست را رساندن خير چون او. دارد وجود ديگري انگيزه انگيزه، اين  طول در ولي
  . دارد معنوي انگيزه يك پس برد مي
  

  : پاورقي
  . است نشده ثبت استاد مباحث از درس يك اينجا در] 1[
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 موجودات به نيز و )باشد تواند نمي  ذات بر زائد انگيزه كه (نداريم كاري واجب ذات در گويد مي شيخ
  . دارد وجود غرض حتما است بالقصد و بالشعور فاعل كه انسان مورد در ولي نداريم كاري بالشعور
 دهد، مي انجام خودش براي را كاري هر انسان كه معتقدند يعني هستند اللذه اصاله مكتب پيرو برخي
 كه كند كاري انسان است ممكن گويند مي و شوند مي مطلب  اين منكر ديگر اي عده. برد لذت اينكه براي
 از مقصود اگر :گويد مي كه دارد وجود هم سومي مكتب اما. شود رفع غير از المي يا و برسد غير به لذتي
 اين از مستقيما كه دهد مي انجام اين  براي دهد مي انجام كه را كاري هر انسان كه است اين اللذه اصاله
 است ممكن نه، بگويد و ببرد باال را لذت حوزه اگر ولي نداريم،  ولقب را اين ما ببرد، لذت خودش كار

 قبول را اين ما ،...و ببرد لذت ديگري اينكه از برد مي لذت منتها ببرد لذت ديگري كه كند كاري  انسان
   :داد  تشخيص توان مي را زير مراتب وقت آن. داريم

... دارد منفعت خودش  براي مستقيما كه يكار از برد مي لذت فقط كه است طوري پائين انسان -  1
  ). حيوان مرحله(
  ). حيوان فوق مرحله... (و ديگري بري لذت از بردن لذت -  2
 ها عقده اينگونه حيوان در ديگر كه غير بردن لذت از شدن متألم و غير شدن متألم از بردن لذت -  3

 دون مرحله. (است رسيده خير ديگري به چرا  كه است اين دردش و الم حسود شخص. ندارد وجود
  ). حيوان

  

   اخالقي فعل مسأله
  

 از است معروفي حرف. اند گفته بسياري معيارهاي. چيست اخالقي فعل در معيار كه است مطرح بحثي
 مشروط كه است فعلي اخالقي غير فعل و نباشد مشروط كه است آن اخالقي فعل است گفته كه كانت
 نه، وگرنه، شود مترتب آن بر ء شي فالن كه صورتي در دهد مي انجام علفا را فعل يك كه هنگامي. باشد
 كه صورتي در  است اخالقي بظاهر كه افعالي سلسله آن حتي. است غرض به بودن مشروط همان  اين

 كند جود به تظاهر يا كنند مدح را او  اينكه براي كند احسان اگر مثال. نيست اخالقي ديگر باشد مشروط
 منتها. نيست اخالقي او فعل... دهد انجام فضيلتي كسب براي را خير يا شود احسان صفت به متصف تا

   اما. نباشد معلل انسان فعل كه ندارد امكان گويد مي  شيخ
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 گويد مي داند، مي ممكن نباشد شرطي هيچ به مشروط و نباشد غرضي هيچ براي كه را فعلي كانت،
  ... است غرض عين معني خود احسان، خود براي احسان

 افعال سلسله يك انسان ولي  است غرض با هميشه انسان فكري افعال. نيست درست كانت حرف اين اما
 هيچ كه شود نمي است، شيخ با حق كه رسد مي بنظر  حسابگرانه افعال در. دارد هم فكري غير شعوري
    افعال را آنها توانيم مي كه هست انسان در شعوري افعال ديگر نوع ولي. باشد نداشته وجود غرضي
 و تحصيلي له مفعول نسبت مانند يكديگر به فعل نوع دو اين نسبت. كنيم تعبير عشقي يا عاشقانه
   :داريم له مفعول نوع دو ما كه گويند مي نحو علم در. است حصولي له مفعول

  . للتأديب ضربته مانند :تحصيلي له مفعول -  1
  . تحصيلي نوع به گردد برمي  باالخره هم اين البته كه كذبه،ل ضربته مانند :حصولي له مفعول -  2
 وجود نفس كه است ممكن  حب غلبه در. است حب غلبه نيست، كار در حساب و فكر عشقي افعال در

 در. نامند مي محاكاه آنرا روانشناسان كه دارد وجود تقاليد در كه آنچه نظير بشود، حركتي سبب چيزي
 كه گيرد مي قرار بزرگند و عظيم برايش كه افرادي يا فرد تأثير تحت گاهي هك  است حالتي انسان روح

 شخص اين در بزرگ فرد آن حركات  حال اين در. ندارد كردن فكر مجال ديگر كه اند كرده پر را او آنطور
  . است اينطور او چونكه گويد مي كني؟ مي چنين چرا كه بپرسي او از اگر. شود مي منعكس
 غرض عشقي افعال در. است تحصيلي غرض قطعا گويند مي سخن آن از كانت و شيخ كه غرضي

 اگر. است حصولي غايت يك كه حق ذات  به عشق مثل دارد، وجود حصولي غرض ندارد، وجود تحصيلي
 حل ها اشكال از خيلي وقت آن حصولي غايت اما هست غايت انسان در كه شود پذيرفته مطلب اين
 در زيرا نيست  درست حرفش لذا عرفاني، اخالق در نه است عقلي اخالق در كانت حرف اما. ..شود مي

  . ندارد وجود باشد، نداشته وجود تحصيلي غرض اينكه امكان عقلي كارهاي
  

  ...و رحمت و شفقت :ديگر بحث
  

   عطفي حالت ديگري به نسبت انسان كه گويند جائي در را رحمت و شفقت
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 كه گذراند مي عطوفت يا عاطفه آنرا اسم كه دارد وجود ميل وعين گاهي انسان در... كند مي پيدا
  . برساند ديگري به خيري خواهد مي
 كه است اندوه و غم مقابلش  نقطه كه خيرات رسيدن درمقابل ابتهاج و سرور و شادماني حالت يعني فرح
  . است محروميت از

 براي اينها بظاهر، يكطرف، از. نيست لكما يا است كمال انسان براي اينها آيا كه است مطرح كه سؤالي
 و تأثراتند و انفعاالت اينها كه بينيم مي ديگر طرف از.. .است،  احساس داراي انسان است، كمال انسان
 به. است كمتر تأثرش باشد  داشته بيشتري قدرت و قوت كه چه هر موجود يك... است ضعف از هم تأثر

  ... التأثرترند سريع مردان به نسبت زنان يا و رندالتأثرت سريع ها بچه كه است دليل همين
 ضعف از را همه و ند ا كرده نفي  انساني فضيلت بعنوان را صفات اين كه شده پيدا اي فلسفه يك اينجا در

 معتقد بدان نيچه و ماكياول مانند كساني هم جديد هاي دوره در و بوده قديم در فلسفه اين... اند دانسته
 نسانادر ضعف نوعياز ناشي باالخره صفات اين كه اند داشته توجه مطلب اين به هم ما ايقدم... اند بوده
 موجودات به نسبت است ضعف اينها اينكه آن و دارد وجود دقيق بسيار بسيار نكته يك ولي باشد مي

 ولي ...تأثراتند محدوده اين از برتر كه موجوداتي يعني تعالي، باري ذات و مجرده عقول مثل باالتر،
.. .است،  كمال قساوت به نسبت عطوفت مثال. است كمال خود اضداد به نسبت انسان در صفات همين
 در اما است بد انسان در قساوت كه است  چگونه كه اند نكرده بيان اينجا در را سخن اين رمز قدما ولي

   خير باب در قايانآ اين خود كه مطلبي اما. نيست بد و نيست قساوت ندارد وجود عطوفت كه مالئكه
  ... كند مي حل را مسأله اين اند گفته بالعرض شر و بالعرض

   شفقت و رحمت خير، و جود
  
 نسبت غير به كه جهت آن از  خوب كار و عمل يك. كنيم مي آغاز را صحبت خير و جود درباره بحث با

  "جود"شود، داده نسبت  فاعل به كه آنرو از و"خير"شود داده
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 خوانده جواد اينكه براي فاعلي چنين اينكه آن و دارد وجود نيز شرطي جود اخير مورد در اما. دارد نام
 اينصورت غير در  چه نطلبد، پاداشي و عوضي خود فعل انجام ازاي در يعني نباشد"مستعيض"بايد شود

 و شكر نوع از عوض و خواسته اين اينكه ولو بخواهد، را چيزي خود فعل انجام براي فاعل چنانچه
 اي معامله نبوده جود حالت اين در فاعل عمل باشد، بوده نيز اي مادي غير امر هر و خوشنامي و ستايش

 طلب ديگران از  چيزي خود مال صرف با كه را اينچنيني افرادي عام عرف در گرچه. پاياپاي  است
 انواع كه را كساني يا و خواهند، مي خويش  منت رهين را ديگران و گرديده خوشنام اينكه جز كنند نمي

 خود اجر اينكه جز نخواسته مردم از اجري هيچ و دهند مي انجام بجان مسجد تا پل ساختن از را خيرات
 جواد واقع در افراد  اينگونه ولي گويند مي جود را آنها اعمال و نامند مي جواد خواهانند، خداوند از را

 و رسيده خود مزد و اجر به ثواب آوردن بدست يا و خوشنامي با آنها كه معنا بدين هم عرف نبوده،
   روا موارد قبيل اين در را جواد اطالق نيز آنجا در اال و باشد نمي آگاه شود، مي كامل طرفيني معامله
 هر كلي بطور :كه اين  به نمايد مي منتقل خير و جود لغوي معناي از را بحث سپس شيخ. دارند نمي
 و است مستكمل ناخواه و خواه دهد مي انجام  داعي و انگيزه يك خاطر به را فعلش كه ناقصي فاعل
 پيش را مسئله اين اخالق علماي حال. يابد مي و خواهد مي را كمالي  خودش فعل انجام از ناگزير

 انجام از كه بزند  عملي به دست يعني دهد؟ انجام اخالقي صددرصد فعلي تواند مي انسان آيا كه آورند مي
 ديگران به تخدم و خير رسيدن فقط او قصد و نداشته خويشتن براي مقصودي و ظورمن هيچگونه آن

   :است آمده بوجود  نظريه سه پرسش اين به پاسخ در باشد؟
 ندارد امكان :كه هستند معتقد اساسا ناميم، مي"اخالقي ماديت"آنرا ما كه نظريه يك طرفداران - 1

 كه نيز فعلي هر در و دهد، انجام خودش، براي از آن، در منظور مادي انگيزه هيچ بدون را كاري انسان
 سرانجام  فعل نوع و گروه شكافتن و نظر دقت با يافتيد، مادي محرك بدون و نظر بي بظاهر را انسان
  ":است نظر همين بر ناظر نيز  معروف شعر. يافت خواهيد فاعل ضمير عمق در منفعت و انگيزه يك

   الشبكات في االختالف انما   صيدا يطلب الوجود في من كل  
  

 در كس همه يعني) اينطورند  موجودات كليه گويد مي كه شعر در حال (هستند شكارچي انسانها همه
  وسيله در فقط افراد تمايز و جويد مي را اي طعمه كاري هر
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 يستچيز ديگري شكار ابزار و رسد مي خود منظور به تفنگ با يكي. است صيد آلت و انداختن دام به 
  . باشد داشته شكار قصد  كسي ابزار آن با كه كند نمي تصور كسي كه

 بهر منفعت اين حال است خواهان را منفعتي  فعاليتي هر در انسان كه شد اين نظريه اين خالصه پس
 محال كالم حاصل و صيد، دريافت او لذت و است صياد انسان بهرحال باشد خواهد مي نحو بهر و شكل
  . شود خارج طلبي نفع دايره از انسان  كه است

 بيان و است انسان شناخت عدم از ناشي گوئيد، مي شما اينكه خير، گويد مي پاسخ در ديگر، نظريه -  2
 به فقط كند طلب را چيزي اگر كه است بدينگونه حيوانيت  مرحله در انسان و بود حيوان توصيف شما

 و غير، به خدمت و رسانيدن خير تفضل، و است ودج مقام انسان، مقام. است  آن در نهفته سودي جهت
. باشد متصور او براي نفعي آن در اينها از نحوي هر به اينكه بدون دهد مي انجام را اعمالي انسان. ايثار
 همان كه نظر اين مقابل نقطه. كنند مي سلب انسان از را  اخالقي ماديت بكلي نظريه اين اصحاب پس

 ديده جائي  جواب و سؤال بصورت مطالب اين البته گويند مي جواب در. دباشن اخالقي  ماديت اصحاب
 در را نفعي هيچ خود عمل براي تواند مي هستيد مدعي شما كه انساني شده بيان كلي بطور ولي نشده
 بگوئيد اگر نه؟ كه يا برد خواهد رنج ندادنش انجام از و لذت كار آن دادن انجام از آيا باشد، نداشته نظر
 كه بگوئيد را اين خواهيد مي حقيقت در برد نمي رنج نيز نكردنش از و لذت كاري كردن از انسان ،خير

 انسان بايد بناچار باشد مي عقل از دور سخن  سپس و نبوده فعلي فاعل قبال كه بالقوه موجود اين انسان
    اين از پرسيم مي كند، يم ايثار كه كسي مثال. ببرد رنج انجامش عدم از و لذت خود كار انجام از مزبور
 پس برد، مي رنج ندهد انجام را كار آن اگر كه بنحوي برد مي لذت ايثارش از اگر نه؟ يا برد مي لذت ايثار
 هم مسئله اين ديگر فرض. كند مي ايثار خودش براي و  است خواه منفعت كند مي ايثار كه شخص اين

 گفتيم) كند ايثار هم باز ولي باشد، تفاوت بي برايش جرن و لذت لحاظ از ايثار عدم و ايثار كسي اينكه(
  .كنند مي فكر يكديگر مقابل نقطه در كامال نظريه ايندو اصحاب كه بينيم مي. باشد مي محال كه

  از شما منظور ديد بايد :كه است  مطرح شكل بدين هم سومي نظريه اينجا اما 
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   چيست؟ دهد، انجام كه است محال آن بدون را  كاري هيچ انسان گوئيد مي كه"انگيزه"
 دفع خودش از ضرري و شري اينكه براي كند مي را كاري كسي اينكه يعني است منفعت مقصود اگر
 گفت بايد اينصورت در باشد، خودش از  زياني دفع يا چيزي رسيدن لذت برد مي كه هم لذتي و شود
 خودش كار از مطلقا كسي كه باشد اين شما مقصود اگر ولي. اينست از وسيعتر بس انسان افعال دايره
 پس. بگويد هم نبايد و نگفته سخني چنين اي فهميده حكيم هيچ و است صحيح البته نبرد،  لذتي

 را كاري انسان كه است جائي چيست؟ اخالقي  عمل مالك ببينيم بايد ما اينكه در چيست؟ در اختالف
 اين مسلما بگويد، را مطلب اين عكس بظاهر هچ اگر دهد، مي انجام  خيري بر خودش يابي دست بقصد
 ديگران از يا برسد خير  ديگران به اينكه از انسان ديگر، جاي ولي. است خودپرستي نيست اخالقي  عمل
 همينطور او است، انساني كمال اين نيست، خودپرستي  بردني لذت چنين برد، مي لذت شود، شر دفع
    لذت اگر شخصي چنين دارد، عالقه ديگران منفعت به رند،دا عالقه خودشان  منفعت به ديگران كه

  . است كمال فاقد نبرد
 چه هر كه خيال اين به كردند مي قضاوت شنيدند مي را لذت اسم اينكه بمحض باال هاي نظريه اصحاب

 و. مادي و حيواني اعمال ساير چون است عملي و داده دست از را خود شموخ و خورده آن بر لذت مهر
 خود چون). لذت (آن از حاصله نتيجه در نه است مطلوب چگونگي در اخالقي عمل مالك آنكه حال

 فرض تواند نمي خود وجود حيطه از خارج مطلوبي هيچ و باشد مي خود كارش محور كه است  پرستي
 كه جهت آن از ناميم مي غيراخالقي را لذتهائي  چنين و. بوده درخويشتن منحصر هايش لذت بناچار كند
 قائل و شويم خارج اخالقي ماترياليسم چهارچوب از اگر زيرا اند شده  ناشي اخالقي غير مطلوبهائي از

 بي و ديگران  منافع مالحظه از فقط و خود به نفعي رسيدن بي كه است موجودي انسان اينكه  به شويم
 و زشت لذتي چنين د،بر مي لذت و شده  مشعوف ديگران، از زيان دفع مشاهده با و خود از زياني دفع

 است شده حاصل ها آن از بالتبع لذت اين كه مطلوبهائي كه زيرا  است پسنديده و زيبا نيست كه مذموم
 و شود، بحث  آن درباره تا نيست مستقلي چيز نفسه في كه لذت خود واال است،) پسنديده (بدينگونه

 مستقيما او دوستي يعني دارد، نمي  دوست دارد لذت كه حيث آن از را چيزي وقت هيچ هم انسان
  انسان نظر و دوستي بلكه شود نمي لذت خود متوجه

 ٣٧٩



كتابخانة سايت نسيم مطهر  
www.nasimemotahar.com
.لطفاً نواقص احتمالي و خطاهاي تايپي را اطالع دهيد

 به توجه مثل (شود، مي ايجاد  لذت برايش توجه اين حاصل از كه است خارجي اشياء متوجه هميشه 
  . غايت نه است ضرورت بمنزله لذت موارد همه در  كه) آنها از بردن لذت و آواز و زن غذا،
 افعالي كه اينست مستلزم بدانيم او منافع در منحصر را انسان مطلوبهاي اگر :اينكه سوم رنظ خالصه پس
 ايثار در و يستن چنين دانيم مي كه (بدانيم خود منفعت بدنبال ار آنها فاعل و انگاريم دروغ را ايثار چون
 به بخواهد را خيري كار اي انگيزه هيچ بدون انسان كه بگوئيم بخواهيم اگر نيز و)  نيست متصور نفعي

 يگراند به رسانيدنخير همان انسان انگيزه  كه گفتيماگر ولي نيست بيش دروغي اينهم برساند، ديگران
    اين و شده،"دردمند"باصطالح و درد صاحب انسان گويند مي كه همانست  اين باشد آنها از زيان دفع و

 برد مي رنج او باشد راه اين در مانعي يا و سندنر خود كمال به ديگران اينكه از كه انسان در است كمالي
 گويد مي كه عوضي اين ،"است مستعيض ناخواه و خواه  انسان"گويد مي كه هم شيخ سخن. بالعكس و

 يفرق  معنوي يا مادي عوضي ازاي در بايد حتما كارهايش انسان كه اينست مقصود اگر. شود روشن بايد
 خير انسان مطلوب كه هم آنجا يحت كه باشد نيا مقصود اگر و م؛يندار قبول را نيا ما باشد، - كند ينم

 خود حال عين در ولي نيست او براي نفعي هيچ رسانيدن خير اين از غير و است ديگران به رسانيدن
 كمال  اين بر يابي دست بقصد را خود عمل انسان اينكه ولو شود مي محسوب كمالي  انسان براي همين
 كه برخورديم نكته اين به  گاه گاه گذشته بحث ضمن در. (است درستي سخن هالبت دهد، نمي انجام
 آنچه آنهاست، از شر دفع و ديگران به رسانيدن خير فقط اخالقي عمل مرحله باالترين در انسان انگيزه

 دلسوزي و رحمت مهرباني، شفقت، قبيل از او نفساني حالتهاي كند مي ايجاد انسان در را انگيزه اين كه
  .) ستا

 ذكر آنرا مفصلتر آخوند  مرحوم و اجمال به شيخ البته و است مطرح اينجا در كه ديگري مهم بحث
 رود مي بشمار نقصي آدمي در حاالت اين وجود آيا  كه شكل بدين است، رحمت و شفقت مسئله كرده،

   حد اين در آنها و آمده پيش سؤال اين گاه نيز قديم فلسفه در شود؟ مي  محسوب كمال نوع يك يا
 نه باشد مي نقص است، انفعال و تاثر يعني شفقت، كه حيث آن از نفسه في شفقت كه اند كرده بسنده
 مانند اند داده تغيير را كالسيك اخالق هاي پايه جديد  اخالقيون بعضي كه معاصر قرون در ولي. كمال

  اصوال كه اند هگفت اينان. است گرفته بخود ديگري شكل مسئله  اين نيچه، و ماكياول
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 احسان، و جود چون يميمفاه آن در كه كيكالس اخالق و است قوت و قدرت و ادتيس در فضيلت 
 تحميل بشر بر كه  است بردگان و بندگان اخالق شود، مي تقديس نفس، هواي با مبارزه خلق، به خدمت
 از حمايت و پروري ضعيف يتتقو و رواج و وجود  باعث خود ارتجاعي افكار با كسانيكه از تن دو و گشته
 انحطاط سبب اخالقي قواعد اينگونه طرح و باشد، مي سقراط ديگري و مسيح  عيسي يكي اند، گشته آنها
 و گشته ضعفا از حمايت  صرف اقويا وقت و نيرو و قدرت از مقداري شده باعث كه چه گرديده، بشر  نوع
 كه اينروست از نيايد، بوجود مرد ابر و كامل فرد نتيجهبال و گردد بسيج نيروها غيره و فقر با مبارزه براي
 دسترش در طلبد مي  چه هر و نمود قوي داده، پرورش بايد را نفس چه؟ يعني نفس با مبارزه گويند، مي
 كه را آنكس. نيست ضعفش از بدتر گناهي هيچ  ضعيف براي چيست؟ كرد حمايت بايد را ضعفا داد، قرار
 شفقت مسأله همين جديد اخالقيون اين استدالل مهمترين. بيفكن برويش  هم سنگي افتاده، چاه به

 شدن متأثر چه، باشد؟ نمي  ضعف از ناشي انفعال اين و نيست؟ انفعال و تأثر شفقت، و ترحم آيا كه است،
 اين اشياء در. مقاومت ابراز يعني نشدن متأثر بعكس و نكردن مقاومت خارجي عامل مقابل در يعني
 دهيم؟ مي  ترجيح باشد، كداميك فاقد و كدامين واجد اگر را شيئي نشدن، و شدن متأثر مقابل در جهان

 در كه آن يا و بشكند؟ خارجي  عامل جزئي با برخورد بمحض كه اي شيشه است، خوب شيشه كدام آيا
 بي و مقاومت و است ضعف و شكستن تأثر همينطور نيز  انسان در باشد؟ مقاوم هم سخت عوامل مقابل

   :اند گفته اينكه عكس بر و خير، و كمال اعتنائي
   بهتر شود كه دل شيشه جز   ابتر شود شكست، چو شيشه  

  
  .شود مي خراب و ناقص شكستن با هم دل شيشه

 مطالب پاسخ    بدين است پرداخته آن به الجمله في آخوند مرحوم كه شر و خير مورد در  است بحثي فوق
 خير است، عدم شر و وجود، خير يعني است عدم و وجود به شر و خير تبازگش كه نيست شكي :ترتيب
 نيز شر اينكه كما. شود مي شر به متصف بالعرض شر، يك با مالبست بواسطه اما است، وجود بالذات
 در ارسطو  كه سخني و شود مي دانسته خير بالعرض خير، يك با مجاورت بجهت لكن و  است عدم بالذات

 داند، مي عدم را شر و وجود را خير  افالطون كه اينمورد در افالطون حرف با آنرا و هگفت شر و خير باب
  ؛برده تزاحم باب  به را شر و خير ارسطو كه است بدينصورت اند، كرده فرض مكمل
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 شر باصطالح بايد اينجا در كمتر شر و است بيشتر خير زماني كنيم، مقايسه يكديگر با را دو اين چون
 فداي را قليل خير بايد بود كمتر شر از خير كه آنگاه و انگاشت ناديده كثير خير با مقايسه در را قليل
 برتري جهت مرجحي عامل جستجوي در بايد بود برابر يكديگر با دو اين كه هم اگر و كرده كثير شر
  . بود ديگري نفع به جانب يك
 و پنداشت مي حقيقي امري خير مقابل در نيز را شر وي كه آيد مي بر چنين ارسطو حرف ظاهر از البته
 به خيريت به شر اتصاف مورد در ابتدا در كه وجهي  همان به كرد توجيه را وي سخن تواند مي هم ليكن

 باران گردند مي  شريت به متصف كه وجودي امور از مثال، بعنوان. شد گفته بالعكس يا و عرضي صورت
 غيره و ها خانه خرابي چون اعدامي منشأ كه  زماني اما است دوجو و خير ذاته حد في كه گفت توان مي را

 في دو هر كه زلزله و سيل يا و انگاريم، مي شر و عدمي امر آنرا ، شده چنين كه حيث آن از شود، مي
 باعث كه حيث  آن از ولي وجودي، امور از باشد مي حركت ديگري و نيرو يكي كه حيث آن از نفسه

 به متصف بالعرض كه عدمي امور از مثال و. پذيرند مي خود به را عدمي امور وصف گردند، مي خرابيها
 باشندمي شدن ومتالشي يخراب كه حيث آناز كه گفت را قنات و  چاه حفر توان مي گردند مي وجود شأن
 را آنها يافته، را  وجودي امور صورت گردند، مي آن فوايد ظهور و آب بروز به منجر كه رو آن از ولي شر
  . دانيم مي نيك و خير

 موجودات يعني خود، مافوق با را انسان اگر البته. نگريم مي رحمت و شفقت مسئله به مقدمات اين با
 زدن سر براي يعني جوادند، بالذات شده، داده توضيح كه بياني  به آنها كه كنيم مقايسه كامله و مجرده
 و انفعال به احتياج خيرات  انجام براي كه انسان ينايق باشد، نمي تأثر و انگيزه به احتياجي آنها از خير

. شود مي محسوب ضعف موجودات آن تأثر عدم مقابل در او تأثر و باشد مي ضعيف و ناقص دارد، انگيزه
 با و  منفعل انسان يك و دهيم قرار دقت مورد انسانها خود سطح در را مسئله اين  كه شد قرار اگر ولي

 و برتر تأثر عدم و قوت آن از تأثر و ضعف اين بسنجيم، منفعل غير و القلب سيق انسان يك با را عاطفه
    عدم خود بر ذاته حد في انفعال خود كه حيث آن از نه البته شود، مي محسوب كمال بدان نسبت اين

 آن الزمه كه حيث آن از ولي است برعكس مقام اين در كه باشد داشته رجحان ذاته حد في انفعال
 كه خيراتي برابر در محكمي سد چون كه است  اين) است مقاومت كه حيث آن از (قساوت ييعن كمال
    آن از چه گر عاطفه آن همانطور و شود، مي بروز مانع و نمايد مي ايستادگي كنند بروز انسان از توانند مي

 ٣٨٢



كتابخانة سايت نسيم مطهر  
www.nasimemotahar.com
.لطفاً نواقص احتمالي و خطاهاي تايپي را اطالع دهيد

 و باشد يم انسان وجود در خيرات باب فتح كه ضعفي ولي شد با مي شر و ضعف است انفعال كه حيث
 را ايندو بين طبيعي اي مقايسه و. كند مي  توجه ديگران به كه است عاطفه همين وجود بلحاظ آدمي
 او بچه صداي و شود نمي احساسات بوده، القلب قوي كه حيث آن از مرد كه نمود زن و مرد در توان مي
 در كه زن  براي اتصف همين ولي است كاملتر اوست مخالف جهت در كه زن از سازد نمي متأثر را

 ضعف كه حيث آن از نه. شود مي  محسوب كمال شده، واگذار او به كودك از نگهداري رسالت طبيعت
 توجيه پس. گردد مي بيشمار كماالت و ها قوت باعث كه  است نقصي و ضعف كه حيث آن از بلكه است

 شر دومي و كثير شر با است قليلي خير اولي كه است چنين القلب رقيق و القلب  قسي انسان ارسطوئي
  . كثير خير با است قليلي
 ميليونها چه اگر شود متأثر نبايد سياستمدار يك گويد مي و دارد وجود ماكياولي اخالق در كه آنچه پس
 مثال. است نقص نهايت و قلب قساوت بلكه) بالذات نه بالعرض (نبوده، كمال دهند، جان او پاي زير نفر

 مقاوم و سخت كه  جهت آن از را سنگ طبيعت اگر اينجا در كه باشد مي كخا و سگ بحث اين ديگر
 كنيم، مقايسه) نقص (است پذير آسيب و  نرم كه جهت آن از كلوخ و خاك طبيعت با) كمال (است
 خاك طبيعت بگيريم نظر در آنها از صادره خيرهاي جهت از را ايندو اگر  ولي دارد ترجيح خاك بر سنگ

 به سخت زمين و گردد مي  كماالت از خيلي باعث و شده خيرات منشأ انفعالش و يريپذ اثر دليل  به
  . ماند مي باقي بيحاصل خود ناپذير اثر طبيعت دليل

  
 بر را سختي سنگ ما اينكه و باشد ضعف و شر پذيري اثر و تأثر كه است ترديد محل اين استاد، :سؤال
 يك و وجود عالم حقايق به ما دروني حاالت دادن  سرايت نوعي به شايد دهيم مي ترجيح سست زمين
 فايده كه عكاسي فيلم نظير آنهاست پذيري اثر در كمالشان چيزها بعضي باشد، نفس به قياس جور

  . است آن انفعالي خاصيت همين در وجوديش
  

 كه المواد ماده همين مثال. است عدم ذاته حد في تأثر كه چه ماست حرف همان اين :استاد پاسخ
 هيچ اينصورت غير در چه است، كمال منشأ وي براي  ضعف اين است موجودات فاقدترين و ترين ضعيف
 امتناع ديگر چيز پذيرفتن از است واجد كه جهت آن از هميشه شيئي كه  چه پذيرفت نمي را صورتي

   است فاقد كه جهت آن از هميشه و دارد
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 كه هم شما پس نمايد مي اثر قبول كه است دانفق جنبه از هم متأثري هر و. نمايد مي كمال قبول
    بودن واجد بر كه است محال بذاته بودن فاقد خود بودن، واجد از است بهتر  بودن فاقد گوئيد مي

 آن بر بودنهاست واجد از بسياري منشأ كه حيث آن از بودن فاقد اين بلكه باشد داشته رجحان بذاته
  "نقصهاست اندر كه زيادتها بس".دارد برتري ، بودنهاست اقدف خيلي منشأ كه جهت آن از بودن واجد
  . ماست مقصود همان اين و دهيد مي ترجيح بودن فاقد بر را بودن واجد شما هم باز
  

   است؟ غلط انسان و سنگ بين مقايسه اصوال كه گفت توان مي پس - سؤال
  

 "وجدان"ميان بلكه نكرديم، مقايسه  انانس و سنگ بين ما ولي بله، بكند را اينكار كسي اگر :استاد پاسخ
  دومي و كمال اولي و يافت توان مي جا همه در كلي بطور را فقدان و وجدان نموديم، قياس"فقدان"و

 ديگري فعليت است، بالفعل  كه جهت آن از ء شي"گوئيم مي فعل و قوه در كه جمله همين و. است نقص
 فعليت و فقدان جنبه همان قوه اين"كند مي قبول فعليت  است بالقوه كه حيث آن از بلكه پذيرد نمي را

 فعليت است  بالفعل كه جهت آن از است، بالقوه هم و بالفعل هم كه شيئي و است، ء شي وجدان جانب
 فقدان و وجدان مالك":پس گيرد مي  صورت آن بودن قوه سوي از پذيرش اين و نپذيرفته را ديگري
 باب فتح همو و است الموجودات انقص و شرالموجودات ذاتي وجود نظر از اولي هيوالي اينكه كما"است
  . است خيرات  كليه
 علم كدام بحث موضوع)  غائي صوري مادي فاعلي (اربعه علل كه اينست شيخ صحبت موضوع اينجا در
 يول. است فلسفه شأن باره، اين در بحث كه است نموده  ثابت كتاب اول فصل در خود وي البته. باشد مي
 همه در اربعه  علل :گويند مي كند، مي نقد و نقل را آنها وي شده، گفته سخناني باره اين در اينكه به نظر
 و باشد حركتي معلول در آنكه به است منوط علل اين وجود و نيست صادق معلولها همه مورد در و جا
 حتي و ماده مافوق و دهمجر موجودات چون نباشد كار در حركتي  كه جائي در حالت، اين از غير در

 هم سستي  حرفهاي البته. است عدد و مقدار به مربوط آنچه و رياضي و هندسه مسائل  مثل تعليميات
 موارد اين در و حركت مبدأ يعني فاعلي  علت كه زيرا ندارد وجود فاعلي علت كه اند آورده دليل بعنوان
  در چه، است حرفي اين خوب كه ندارد وجود صوري و  مادي علت. ندارد وجود حركت مبدأ
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 به را  غائي علت كه اينست غائي، علت عدم بر آنها دليل و. ندارد وجود صوري و مادي علت مجردات 
 نيز تعليميات در و. شود مي منتفي  غائي علت حركت، سلب با هم باز كه كنند مي معرفي الحركه نهايه
. "استخف من بها استخف":گويد مي اينجا در شيخ رواين از و)  فاعلي و غائي (شود نمي فرض علت ايندو

 علت فقط اينها اند گفته بعضي  كه بدانجا تا اند شمرده سبك و كوچك خيلي را اينها تعليميات باب در
 كننده تحقير را قول اين به قائلين شيخ چرا كه است  روشن ترتيب اين به و باشند مي دارا را صوري

 از ء شي چه هر و باشد مي آن علل شناسائي به منوط ء شي هر اسائيشن كه زيرا خوانده تعليميات
 صورتشان به فقط  كه تعليميات بدينسان و بود خواهد كاملتر آن معرفت باشد برخوردار بيشتري  علتهاي

 كه پردازد مي پاسخگوئي به شيخ پس. داشت نخواهند ارزشي معرفت نظر از هستند شناسائي قابل
 و معترف نكته اين به خوانساري حسين آقا همچون نيز وي  كالم محشين و است مبهم بسيار عباراتش

 درست ما نظر به كه نموده توجيهي نيز آخوند مرحوم و خوانده عاجز عبارات اين از  بعضي فهم از را خود
   :كنيم مي مطرح عبارت اين براي توجيهي خود اينرو از. باشد نمي

. است) الطبيعه بعد ما -  الهيات (علم اين شئون از عليت از بحث كه اينست اينجا در شيخ سخن خالصه
 از كه چيزي هر كه است اين اند داده بدست قبال كه مالكي. داديم دست در قبال ما كه مالكي دليل به

 اين مسائل از مسئله يك هكاين مالك يعني. است علم اين مسائل از باشد موجود هو بما موجود عوارض
 موجود عوارض از گيرد مي قرار بحث مورد مسئله آن در كه حكمي آن و عارض آن كه،اينست باشد علم
  مسئله آن :اند گفته مثال. است شده گفته علم اين باب در كه  ديگري معيارهاي نه باشد، موجود هو بما
 علوم همه در  فلسفه مسائل از بسياري البته. باشد مشترك علوم همه در كه است علم اين  مسائل از اي

 از و باشد خاص علم يك مختصات از  اي مسئله كه بسا چه زيرا نيست، معيار اين اما است، مشترك
 كه شود بحث ماهيتي از مثال. باشد فلسفي مسئله يك حال  عين در و كند بحث خاص علم يك مبادي

 از مه باز ولي نيست بحث مورد هيچ هم علم آن غير در و است خاص علم يك  موضوع ماهيت آن
  . نيست مسئله  يك بودن فلسفي معيار علوم همه در داشتن اشتراك پس. است فلسفه مسائل
 عليت يعني است، علوم همه  مشتركات جزء كه است مسائلي دسته آن از آن اعم معناي به عليت اتفاقا

  ،خاص معناي  به عليت و است فلسفه مسائل از اعم بمعناي
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  . شود مي خاص علوم به مربوط 
 كه نيست شكي البته. كند مي  بحث ديگر علوم مبادي درباره كه است علمي فلسفه اند گفته ديگر عضيب

 اينها ديگر، علوم مبادي به ندارد اختصاص فلسفه مسائل  ولي شود، مي اثبات فلسفه در ديگر علوم مبادي
 شده  گفته) شفاء الهيات كتاب ابتداي در فلسفه موضوع بحث در (گذشته بحثهاي در كه است مباحثي

  . است
 و وجود درباره بحث مثل كند، مي بحث متقابالت درباره كه است علمي آن فلسفه اند گفته ديگر بعضي
 جزء اي مسئله اينكه معيار. فعل و قوه قدم، و حدوث معيت، و تأخر و تقدم امكان، و ضرورت عدم،

 و مادي علت غائي، علت فاعلي، علت :ربعها علل چون و باشد، متقابالت جزء اينستكه باشد فلسفه مسائل
  . شوند مي محسوب فلسفه  مسائل از هستند، متقابالت از كه جهت اين از صوري علت
 خود كه معياري آن اساس بر فقط بلكه نيستند، فلسفه مسائل جزء اينها جهت اين از نه، گويد مي شيخ

 آن اساس بر. باشند مي فلسفه مسائل زءج) بودن موجود بماهو موجود عوارض از يعني (كرديم ذكر ما
 مالك، چون بدانيم، اشياء از بعضي در يا بدانيم اشياء همه در را اربعه علل اين ما  كه كند نمي فرق معيار

 در مالك اين و باشد موجود هو بما موجود عوارض از كه اينست مالك نيست، علوم همه در اشتراك
  . دارد وجود اينجا
 ما در كه اينست آن و اند، گفته غائي علت عموميت مخالفين كه سخني آن به دپرداز مي سپس شيخ
 وجود مادي علت و غائي علت تعليميات، در يا و ندارد وجود غائي علت و فاعلي علت حركات عالم فوق
 حركت مبدأ كه نيست اين فاعلي علت تعريف زيرا است، اساسي بي سخنان اينها گويد مي شيخ. ندارد
 حركت وجود قبيل از چه وجود،  آن حال باشد، وجود مبدأ كه اينست فاعلي علت معناي كهبل باشد،
 شده صادر آن از ء شي وجود كه آنچيزي و وجود مبدأ يعني  فاعلي علت. باشد حركت غير وجود يا باشد
. اردند وجود جا فالن در اين گوئيد مي بعد كنيد مي تعريف حركت مبدأ را فاعلي  علت اول شما است،
 بالذات ممكن امر يك مگر ندارند؟ فاعلي علت چطور هم تعليميات در حركات، عالم مافوق در اين
 واجب يا است الوجود ممكن آيا داريم، اينجا در ما كه"مقدار"اين. بشود پيدا فاعلي علت بدون تواند مي

 شده پيدا بعد نبوده،  كه دائما مقدار. هست نيز حادث بلكه است، الوجود ممكن كه است مسلم الوجود؟
  چيزي است محال كه فاعلي  علت بدون. دارد علتي شده پيدا كه وقتي است،
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 علت پس است، الوجود ممكن عدد البته الوجود؟ ممكن يا است الوجود واجب آيا عدد، يا. شود پيدا 
 چون ،دارند هم مادي علت. است غلطي سخن ندارند فاعلي علت تعليميات كه  سخن اين پس. دارد

 مختلف تعاريف مادي، علل بحث در قبال ما. باشد جزئش ماده كه نيست اين حتما مادي علت از مقصود
 مادي علت معاني از يكي. كنند مي ذكر مادي علت براي معنا چند گفتيم. كرديم ذكر را مادي علل

 خارجي وجود رد شك بدون هم تعليميات. دارد اي ماده يك به احتياج خود وجود در ء شي كه اينست
 پس. است محال ماده بدون طبيعت  عالم در اعداد و مقادير تحقق يعني دارند، ماده به احتياج خود

 علت مورد در. داشتند قبول خودشان كه هم را صوري علت. دارند هم مادي علت تعليميات بنابراين
 ولي. ندارد وجود اينجا در هبل باشد،"الحركه نهايه"غائي علت از شما مقصود اگر گويد مي شيخ هم غائي
 گوئيم مي را كمال اين [بيايد، بوجود هست او در كه كمالي بخاطر ء شي يك اينكه يعني غائي علت نه،

 اين براي و متمم اين بخاطر چيز آن و است ديگر چيزي متمم چيزي وقتي  يعني]. ء شي آن غائي علت
   گويند مي غائي علت را متمم اين كند، مي پيدا وجود  متمم

  
   كنند؟ مي فرض چگونه ماده  بدون را صور اين شود مي اشياء صور از بحث فقط كه تعليميات در :سؤال

  
 ولي. خير گفت بايد باشند؟ مي ماده و صورت از مركب تعليميات آيا كه باشد اين منظور اگر :استاد پاسخ
 به بلكه باشد ء شي ماهيت و ذات جزء ماده كه نيست اين تنها  مادي علت و ماده از منظور كه گفتيم

 حقيقتش از خارج  اينكه ولو كند نمي پيدا وجود صورت اين ماده بدون كه اينست مادي علت  تعريف يك
 در ليمياتتع البته و. باشد ماده در وجود اين كند پيدا وجود اگر يعني باشد محلش و موضوع بلكه بوده
   حتماالا. كند مي فرض ماده آنها براي ذهن آيد پيش متقسي پاي اگر هم  ذهندر حتي ولي مجردند ذهن
 براي ماده توانيم مي را واحدها و بگيريم شكلها براي ماده بمنزله را) است شيخ گفتار (مقادير توانيم مي
 عدد و) آن ماده نه است عدد عين واحد كه اند كرده اعتراض نيز محشين مطلب اين بر (كنيم فرض عدد

 و تمام حالت ء شي غايت گفتيم هم تعليميات غائي علت مورد در و. است عدد خواص براي  ماده بمنزله
   فرضا. رياضي امر در بين ما حالت  يعني آنهاست، اعتدال در تعليميات تماميت است، آن كمال
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 كمال مستوي سطح و است حاده و منفرجه زاويه بين) كمال و  نتيجه در و (اعتدال حالت قائمه زاويه
  ... آنهاست خواص اشكال غايت و ترتيبشان اعداد غايت مستوي، غير  سطوح يرسا براي

 درباره توضيحي مختصر باشد مي علم كدام شأن عليت بحث كه است اين صحبت موضوع كه آنجا از
 از بحث علم آن در كه است آن علم هر موضوع كه اند گفته علما :دهيم مي علوم بندي تقسيم مالك

    بيان هم را غريب عوارض از ذاتي عوارض تشخيص مالك البته و. بشود) ضوعمو (آن ذاتي عوارض
 و مفعول در شود، مي كلمه ذاتي  عوارض از صحبت) نحو و زبان دستور از (فاعل بحث در مثال. اند كرده

 از اينجا در) بنا و اعراب حيث از نه (گفتيم سخن اعم بطور  كلمه از ما اگر ولي همينطور، نيز منصوبات
 و ساختمان به اگر مثال و شود مي مطرح غريب عوارض و شده خارج) بنا و اعراب به نسبت ( ذاتي عوارض
 حكم نحو براي باشد صرف  موضوع كه چه هر و شود مي حاصل صرف علم كنيم توجه كلمه صيغه

 علوم گريمبن كالم به بالغت و فصاحت و وزن جهت از اگر نيز و. بالعكس و كند مي پيدا را غريب عوارض
  . شود مي  تأسيس جداگانه
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   اتفاق و بخت
. كنند مي ذكر"اتفاق و بخت"عنوان  تحت را اين البته. است اتفاق بحث غايت، به مربوط بحثهاي از يكي
 باب در الهيات در شيخ كه همچنان كرد، غائي علت بحث به مربوط  توان مي نظر يك از را بحث اين
 آنچنانكه كرد، مربوط  فاعلي علل بحث به را موضوع اين توان مي هم و. كند مي ياد بحث آن از غائي  لتع

  . است آمده بحث اين آنجا در كه اول، جلد به كند مي احاله اينجا در شيخ
 فعلي آن اتفاقي فعل كه شود مي گفته كه است چنين اتفاق بحث مخصوصا غائي علت با اش رابطه اما

 كه معنا اين به ندارد، وجود مغيي و غايت ميان  اي رابطه فعل آن در يعني است غايت بال كه است
   در كه تفاوت اين با ندارد، وجود غايت هم اتفاق در ندارد وجود غايت  عبث فعل در كه همانطور

 بالغايت است، شده صادر  فاعل آن از كه فعلي اين يا عبث، فعل فاعل كه شود مي گفته عبث فعل مورد
 در كه گفتيم مثال و است، شده اشاره آن به آن مانند و عبث  فعل در كه"اصال ايهغ له ليس"يعني است،

 كرده پيدا وجود آنچه كه بگويند خواهند مي اتفاق باب در ولي. اصال ندارد وجود غايتي بالنهايه  حركات
  وقت يك حاال. نيست فاعلي هيچ به مستند است غايت به شبيه و است،

 ٣٨٩



كتابخانة سايت نسيم مطهر  
www.nasimemotahar.com
.لطفاً نواقص احتمالي و خطاهاي تايپي را اطالع دهيد

 يك از واقع در تعبير اين چه اگر. است فاعل بال غايت گوئيم مي وقت يك است، بالغايت فاعل  گوئيم مي 
 گوئيم مي وقت يك است، بالغايت فاعل شود مي گفته وقت يك كه است  چنين ولي است ضعيف نظر
 ولي. است پيداشده اتفاقا نيست، فاعل آن به مربوط شود واقع فاعل غايت كه دارد صالحيت كه  آنچه

  . شود مي  نفي غايت و فاعل ميان رابطه مورد دو ره در بهرحال
 ولي. شود مي غائي علت بحث توابع از معلول و علت باب در اتفاق بحث كنيم، بحث ما ديد اين از اگر
 آن و است، كرده عنوان شكل اين به شيخ طبيعيات در كه ،كرد مطرح را ثبح اين ديگري بنحو شود مي

 بخت خود. "اتفاق"ديگري و است"بخت"يكي عالم علل و اسباب جمله از :شود گفته كه  است نحو بدين
. فاعلي علت به گردد مي بر اتفاق و بخت بحث بنابراين. هستند فاعلي علت يعني هستند، علت اتفاق و

 علتش كرد؟ پيدا وجود چرا چيز فالن. بود بخت علتش بود؟ چه علتش كرد؟ پيدا وجود چرا چيز فالن
  . بود اتفاق علتش بود؟ چه
 كه گفت شود مي واقعا آيا. دارد وجود شقي بخت و سعيد بخت بد، بخت و خوب بخت نام به چيزي آيا
 دارندگان براي را خوب حوادث را، حوادث از بسياري  كه دارد وجود بخت بنام چيزي خارج عالم در

    شوم بخت آن را بد حوادث بسياري و هستند شوم بخت داراي ها بعضي و آورد مي بوجود خوب بخت
   عالم؟ عوامل از است عاملي يك خودش بخت يعني آورد، مي آنها براي
 موارد اين در ها تجربه البته. (شود مي تمام ايشان بسود جريانها اشخاص از بعضي براي كه بيند مي انسان
 خرد مي جنسي هر شود مي تمام بسودش كند مي اي معامله هر كه بيند مي را بازرگاني مثال) است ناقص

 آنكه از پيش و فروشد مي ضرر بدون و منفعت با فروشد مي را كاالئي هر و كند مي ترقي جنس آن
 اين گويند مي. كند مي تنزل جنس اين كه باشد آگاه اينكه بدون فروشد مي آنرا كند تنزل  قيمتش
  .است بختي خوش آدم است شانسي خوش آدم شخص

 هر به است، برعكس آنها مورد در كارها جريان بدشانس، افراد يندگو مي را افراد بعضي آن، مقابل نقطه 
  . است  شده بسته در آن بينند مي روند مي آنها دري

  
   آيد كج قبله يا آيدو فرود سقف يا   بسازد آدينه و مسجد اگر بدبخت 
  انسان بر حاكم او نيست، انسان با اختيارش كه است چيزي هم بخت نديگو يم

 ٣٩٠



كتابخانة سايت نسيم مطهر  
www.nasimemotahar.com
.لطفاً نواقص احتمالي و خطاهاي تايپي را اطالع دهيد

   :گويند مي جهت اين از. او بر حاكم انسان نه  است
   كرد نتوان سفيد كوثر و زمزم آب به   سياه بافتند كه را كسي بخت گليم 

  
 :كه آمده هم مثنوي شعر در و بدبختي خوشبختي،. است آمده بسيار بخت از سخن فارسي ادبيات در

 هم خودش باشد بيدار شبخت اگر انسان. باشد بيدار بختت بگذار بخواب تو :گفت  كه آنكس گفت راست
 باشد بيدار خودش ولو باشد، داشته بد  بخت يا باشد خواب انسان بخت اگر و كند مي را كارش او بخوابد
 در داخل و كنند مي مطرح فاعلي علت يك بعنوان را بخت يعني. آيد نمي بر او از كاري و كند نمي كاري
  . شود مي فاعلي علت  باب
 است، كارگر آنجا در اتفاقي و تصادفي علل كه شود مي گفته معموال مواردي همان در بخت اينكه به نظر
 به اكثرا كه باشد موردي اگر موارد آن منتهي شود، مي ذكر جا يك در اتفاق و بخت بحث جهت، اين از

 بد بخت  به آنرا است انسان ضرر به اگر و. خوب بخت كنند، مي بخت به تعبير آن از است شخص نفع
  . كنند مي تعبير
 است ممكن هم حيوان به حداكثر و دارد انسان به اختصاص بخت است، بخت از اعم موردا اتفاقا ولي
 بخت جاندار مورد غير در كه است اين مسلم قدر ولي. بدبخت  حيوانات و خوشبخت حيوانات شود، گفته

 گويند مي عالم خلقت در هاينك كما گويند، مي هم جاندارها غير در را اتفاق ولي. كنند نمي  اطالق را
  . بوده  اتفاق اساس بر عالم خلقت
 گنج يك به منتهي آنوقت ،بكند اش خانه براي چاه خواهد مي كه بينيد مي را يكنفر شما مثال كنيد فرض
 كند مي را اش خانه چاه ديگري. رسيدم گنج يك به اتفاقا كندم مي را ام خانه چاه گويد مي. شود مي
 مشغول گويد مي. شود مي بستري مدتي بيمارستان رود مي بعد شكند مي  پايش و دافت مي و لغزد مي

  . شكست پايم چاه توي افتادم لغزيد، پايم اتفاقا بودم،  چاه كندن
 را مختلفي فرق اقوال شيخ اينجا در نيست؟ اتفاق يا است؟ اتفاق واقعا اينها آيا است؟ چگونه اين حاال
   :كند مي  نقل اند داشته آرائي زمينه اين در كه
 نظريه (است بوده ذراتي عالم اصل اند گفته. است اتفاق اساس بر عالم پيدايش اند گفته ها بعضي جمله از

    انجام حركات سلسله يك خودشان طبع به اينها و اند، بوده پراكنده  اليتناهي خالء در كه) ذيمقراطيس
   اين از غايتي هيچ كه حركاتي اند داده مي
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 بوده منظم هم اگر نامنظم، حركاتي. است نداشته وجود حركات آن در دارد، وجود االن كه غاياتي گونه
 در جديدي چيز  هيچ و باشد تكراري حركاتي كه نبوده اينگونه ولي است، بوده منظم خودش  دايره در
 در اي ذره هر و هستند ذراتي نامتناهي خالء در كنيم فرض ما است ممكن چون. نشود حادث آن

. شود مي اتفاقي هيچ به منجر اين. باشد داشته ديگري ذره با  تماسي اينكه بدون كند مي حركت اي نقطه
 ركيباتيت اينها  شدن جمع ازو دندش جمع جائيدر ذرات كه شد اينگونه بعد نيست اينگونه ما فرض ولي
 چه نباتات، عالم چه جمادات، عالم چه كند نمي  فرق. شد پيدا عالم مجموعا اينها تركيب از و شد، پيدا
 به بالغايتي  حركات يعني. است بوده اتفاق اثر در پيدايششان اينها همه. انسان  عالم چه حيوانات، عالم
 وجود عالم در بالغايتي لهسلس يك يعني. است نبوده حركات اين غايت اينها كه شده منجر غايت اين

 صادفات،ت آن اثرودر تصادفات سلسله يك به شد جرمن منظ بي حركات  اين و نظمي بي حركاتو داشت
 است، زياد بسيار  تناهي صورت در يا و غيرمتناهي زمان چون منتهي. آمد بوجود قهرا جرياني  يك

 و صورت يك نظم، بي حركات مليارد ملياردها مكررات تكرار اين گذشته، زمان اين بر مليارد ميلياردها
  . بيايد پديد موجود نظم اين كه شوند واقع بصورتي حركات اين كه  بوده اين هم فرضش

 حركت از داشته غايتي و كرده مي حركت آن سوي به فاعلي ابتدا از كه نبوده اينطور نظم اين پس
 اين براي فاعل آن يعني است، شده پيدا اتفاق  حسب بر نظم اين بلكه بشود، پيدا نظم اين كه خودش
  . ندارد فاعل است غايت كه جهت اين از غايت اين. است كرده نمي كار غايت
 كه ديگري اتومبيل و كند مي عبور جنوبي شمالي خيابان يك از كه بگيريد نظر در را اتومبيل يك شما
 اين رسند، مي همديگر به تقاطع محل يك در قهرا اينها. كند مي عبور غربي شرقي خيابان يك از

 آن و است، غربي نقطه فالن به رسيدن غايتش ؟چيست غايتش كند مي  حركت غرب به شرق اتومبيل
 هر اتفاقا اگر حاال  ولي است، جنوبي نقطه يك به رسيدن غايتش كند مي حركت جنوب به شمال از كه
 ديگري آن رسد مي تقاطع به اين وقتي. كنند  حركت خاصي سرعت با و خاص اي لحظه در آندو از يك
. كنند مي برخورد هم با نتيجه در و كنند عبور تقاطع از ندخواه مي دو هر و رسد مي لحظه همان در هم
 شمال از داشتم من  گوئيم مي. داد رخ تصادف گوئيم مي و بريم مي بكار را اتفاق كلمه اينجا در معموال ما
   فالن به رسيدم تا رفتم مي جنوب به
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 به رسيديم  كه راه چهار سر كرد مي حركت سرعت به اتومبيل يك هم مغرب به مشرق از اتفاقا راه چهار
    تصادف اتومبيل اين با ما اگر چيست؟ اتفاقا اين معني. اتفاقا گوئيم مي ما كه اينجاست. خورديم هم
 من كه گفت نمي انسان  هيچگاه اينحال در. رسيديم مي مغرب به رفتيم مي غرب به شرق از و كرديم نمي

 بر حركت اين كه است چيزي آن زيرا. آن مغرب  به رسيدم اتفاقا كردم، حركت خيابان اين مشرق از
   بخواهد كند حركت تهران از انسان اگر. شود مي منتهي آن به جبرا شود، مي  منتهي آن به طبعش حسب
 جبرا نه. قم به رسيدم اتفاقا ، رفتم و كردم حركت تهران قم جاده از من بگويد كه ندارد معنا اين قم برود

 امر يك را اين بكند تصادف آباد حسن در و برود اگر اما. نبود  هم ديگري راه اين از غير و قم به رسيدي
  . اتفاق گويد نمي آنرا ولي اتفاق گويد مي انسان را اين. كند مي تلقي  اتفاقي
 و برسد نتيجه اين به بايد مقدمه  آن و است، مقدمه آن الزمه نتيجه اين يعني اتفاق گوئيم نمي كه آنجا
 گوئيم مي آن به است ء شي يك لوازم از اصطالح به كه آنچه است،  ضرورت. نرسد نتيجه اين به تواند نمي

 ما كه"اتفاقي"  اين. چيست ضروري و غايت ميان فرق كه شد ن بيا قبال البته. حكمفرماست  ضرورت
 گو است ضروري غايتي هر. است ضروري ضد و غايت ضد يعني است ضروري و غايت از اعم گوئيم مي
    جداگانه آنرا بحث كه بالذات غايت نه است بالعرض غايت نيست، غايت  الزمي امر هر ضرورتي، هر نكهاي

  . كرد خواهيم
 بر شيئي ترتب كه آنجائي اما. نيست اتفاق شود، مي مترتب ء شي يك بر بالضروره كه چيزي آن پس

 اين بر آن ترتب كه الحا. است ممكن نيست، ضروري دارد، وجود اتفاق عامل نيست، ضروري شيئي
    بوده سبب ديگري عامل يك ناچار پس است، ضروري خودش علت بر معلولي هر ترتب و است ممكن
 اين طبيعت الزمه كه اتفاق، گويند مي آنجا حقيقت در پس. اتفاق گذاريم مي ما را عامل آن اسم. است
 رسيدن مقدمه اين الزمه) ضرورت يا باشد غايت نتيجه اينكه از اعم (نباشد نتيجه اين به رسيدن فاعل

    ضرورت مقدمه بر نتيجه ترتب كه جائي در و. شود نمي علت بدون ممكن ء شي قهرا. نباشد نتيجه اين به
  . شناسد نمي عامل بعنوان را اتفاقي يا بخت كسي آنجا در است
 را مطلبي كنيم ذكر را مقدمه  اين اينكه از قبل ما كه كند مي ذكر را اي مقدمه اقوال نقل از پس شيخ
  :كه ستا اين آن و.  است مفيد هم شيخ مقدمه براي كه كنيم مي بيان
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 به است مقدمه اين كلي طبيعت بر مترتب  ولي است اي مقدمه يك بر مترتب اي نتيجه يك گاهي 
    عنيم به بلكه وجود يا ماهيت اصالت بحث اعتبار به ماهيت نه (است  مقدمه اين ماهيت الزمه ماهوهو،
 مثل) است نوع اين مصداق  كه جهت آن از وجودش يعني است، مقدمه اين وجود الزمه يعني ماهوهو،

 هو بما االنسان وجود بر يعني است، انسان انسان كه  جهت آن از شود مي مترتب انسان وجود بر كه اثري
 بهرحال  ولي ضرورت قبيل از يا باشد غايت قبيل از آثار آن حاال. است مترتب آثار سلسله يك االنسان
  . است مترتب طبيعت اين وجود بر آثار اين بالضروره

 درخت هو بما درخت بر است، مترتب  دايره بماهو دايره بر است، مترتب مثلث هو بما مثلث بر كه آثاري
 يك از است ممكن. باشد مترتب بماهوهو آنها وجود بر كه نيست آثاري اشياء آثار همه ولي. است مترتب

 كه جهت اين از فرد  اين يعني كند، بروز فردي وجود اثر و شخصي وجود اثر وجود، اصالت بنابر ء شي
 از ينفك ال و است طبيعت الزمه و است طبيعت  كه جهت آن از نه باشد اثر اين داراي است فرد اين

  . است طبيعت
 الزمه قم به رسيدن. رسيدم قم به و كردم حركت تهران از گوئيم مي كرديم ذكر االن كه مثالي در

 در كه را مسافت اين ما يعني. ندارد مكان و زمان اين به اختصاص است، خاص  حركت اين كلي طبيعت
 در  كه هم را مسافت اين بگيريم نظر در كه هم را منتهي آن بگيريم نظر در كه را مبدأ اين بگيريم، نظر
 به ندارد، ديروز يا امروز به اختصاص ندارد اتومبيل آن يا اتومبيل اين به اختصاصي ديگر اين بگيريم نظر

    فالن با اتومبيلي با كسي اگر منتهي آن تا مبدأ اين از. است كلي بطور  اين ندارد عمرو يا باشد زيد اينكه
 منتهي نقطه آن به فالن  ثانيه بلكه ساعت سر كه است اين اش جبري و قطعي الزمه بكند حركت سرعت
 ممكن چيز يك اما. است حركت اين كلي اثر است،  حركت اين كلي الزمه كه گوئيم مي ما را اين. برسد
 اين وجود كه جهت آن از نه ولي است وجود اثر يعني حركت، طبيعي اثر نه باشد  حركت فرد اثر است

 حاال. ندارد ديگر زمان در كه كند مي پيدا مشخصاتي يك باز خاصي زمان در حركت چون است حركت
 دويست يا صد آن حركت با است مقارن زمان اين بگيريم، نظر در خاصي زمان در را حركتي يك ما اگر

  . است يتخلف ال معيني ساعت سر در آنها از يك هر عبور و آيند مي مقابل از  مدت اين در كه اتومبيلي
 افراد آن با مقارن اجبر حركت  اين بگيريم، نظر در را حركت از فرد اين اگر عالم نظام مجموعه در يعني
 عبور است، يتخلف ال و ضروري امر يك حركت كلي براي آباد حسن از عبور كه طور همان. است مقابل

  يا
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 را حركت  اين اگر يعني. است يتخلف ال و ضروري امر يك حركت اين براي هم اتومبيل  فالن با تالقي 
 يعني است، ضروري امر يك اتومبيل  نآ با تالقي بگيريم نظر در خودش وجودي مشخصات و زمان با

 و اسباب به جاهل كه نامد مي اتفاق جهت آن از انسان را اتفاق جهت  اين از. نباشد چنين كه است محال
  ). السبب جاهل باالتفاق يقول (است  علل
 آثار براي را كلي سببيت و شناسيم مي ما را كلي چون است، علت يك كلي بر مترتب ء شي كه آنجا
 است كلي علت كه علت به و شناسيم مي آنرا ماهيت،  لوازم در اربعه براي زوجيت سببيت مانند شخود
 آنجا در ولي. اتفاق گوئيم نمي آنجا در هست، هم معلول هست علت جا هر كه دانيم مي و هستيم واقف
 وجود كهبل نيست، است كلي آن وجود كه جهت آن از فرد وجود و  نيست كلي، هو بما فاعلي علت كه
 اطالع آن جهات بر و شناسد نمي انسان آنرا چون است، علت است، خاص وجود كه جهت  آن از فرد

 اگر يعني. است اتفاق گويد نمي ديگر شود  عوض انسان علم اگر لذا و گذارد مي اتفاقي آنرا اسم ندارد،
  . كند نمي عوض را واقعيت جهل حاليكه در. است اتفاق گويد نمي ديگر بشود علم به تبديل جهل
 است اين فرض چون است، امكان  نسبت مقدمه با نتيجه نسبت"گفت مي كه نظر آن بيان بنابراين پس
 باالمكان مقدمه اين به نتيجه اين نسبت كه حاال پس ،شود نمي مترتب مقدمه اين بر تيجهن اين كه

 جاهاي در و است بخت سانهاان مورد در عامل آن و باشد كرده دخالت بايد ديگري  عامل يك پس است
 فرد كه خودش واقعي علت با حادثه  اين نسبت اينستكه جواب و. است مغالطه"است اتفاق اسمش ديگر

 نتيجه مقدمه با نتيجه امكاني رابطه از كه امكان مسئله پس.  امكان نسبت نه است ضرورت نسبت تاس
  . است ضروري بطهرا نيست امكاني رابطه رابطه شود مي معلوم شود، مي گيري 

 نفي شدند اتفاق به قائل  كه ذيمقراطيس امثال حتي. دارد تفاوت غايت با ضرورت كه كنم مي تكرار
 وقت يك. شود تجزيه آقايان بيانات در بايد كه است  بحثي اين. ضرورت نفي نه بكنند خواستند غايت
 سبب يك را اتفاق اينكه عنوان به هآورد اينجا در شيخ كه بدينگونه شود اتفاق به  قائل خواهد مي كسي

 نتيجه اين به متعلق مقدمه اين شود مي  نتيجه اين به منتهي كه مقدمه اين بگويد و بشناسد اسباب از
 آن اسم باشد، داشته دخالت ديگري عامل بايد و است امكان نسبت  نتيجه و مقدمه اين نسبت نيست،
   را اين خواهند نمي ها روزيام و سذيمقراطي امثال ولي گذاريم مي اتفاق را عامل
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 و آثار قبيل از اينها ولي امكان نسبت نه است ضرورت نسبت نسبت، بگويند خواهند مي اينها. بگويند
 خوانديم شيخ كلمات در قبال ما و. فاعلها بر  مترتب غايات قبيل از نه هاست فاعل بر مترتب ضروري لوازم
    غايات آن سوي به فاعلها اين كه غاياتي ميان و هاست فاعل بر بمترت كه  ضرورتهائي ميان است فرق كه

 است، مسئله دو اين پس. آورند مي بوجود غايتها آن براي ار فعلها اين فاعلها اين با كنند، مي حركت
  . باشيم داشته نظر در را اينها
 امكان و ضرورت نظر زا را  اتفاق و غايت مسئله شيخ. كنيم مي بحث شيخ بيان همان روي فعال ما حاال
 يا مقدمه يك بر اثر يك ترتب گويد مي. كند مي  طرح ديگري شكل به كرديم مطرح اينجا در ما كه

    مقدمه يك بر اثر يك ترتب اگر شود نمي بيشتر طرح چهار. متساوي يا اقلي يا اكثري يا است دائمي
 اتفاق اكثري باب در باشد  اكثري اگر و. ضروري شود مي اين. گويد نمي اتفاق كسي را اين باشد، دائمي

 معلول آن شود مي پيدا علت وقتي) درصد 95 صدي  كه ء شي يك يعني است، مخالف جهت در هميشه
   بر مخالفش جهت آن پس. نشد پيدا اتفاقا گويند مي آنرا نشد پيدا اگر درصد 5 آن در شود، مي پيدا
  . سوم شق به گردد مي
 50 به درصد 50 يعني است، مساوي طور به نتيجه يك بر مقدمه يك ترتب كه هست هم وقت يك

 شير احتمال و است درصد 50 خط يا شير احتمال بيندازد، باال را اي سكه انسان اينكه مثل. است درصد
  . است متساوي خط يا

 آن بر اثر اين غالبا علت اين. است موجود هم اقلي كه اكثري موارد همان مثل است اقلي هم وقت يك
  . شود مي مترتب آن بر درصد 50 شود مي  مترتب آن بر اقل بطور و نيست، مترتب
 درصد 95 كه آنجا گويد مي  شيخ اكثري، سراغ رويم مي نيست، بحثي كه دائمي مورد در گويد مي شيخ

 موارد اين در چرا. كنيم تأمل درصد 5 آن روي ما بايد شود، نمي مترتب درصد 5 و شود مي مترتب آن بر
 شرطي، يك به نياز دارد، شريكي  به نياز ما علت اين كه است اين يا شود؟ نمي مترتب علت آن بر يجهنت
 شرط يا علت جزء آن موارد درصد 95 در كه دارد احتياج المانعي  عدم يك به الاقل دارد جزئي يك به

 آنكه پس. است  مامنات ما علت پس است مانعي و شرط اگر. ندارد وجود موارد درصد 5 در و دارد وجود
 آنكه پس. باشد علت است محال كه شرط  آن منهاي ء شي اين شرط، اين با است ء شي اين است، علت
  . نيست علت واقعا آن نيست، مترتب وي بر اثر آنكه و است مترتب اثر او بر صد در صد است علت
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 به اما. است ب علت الف، ، ستا چيز فالن علت چيز فالن گوئيم مي ما كه است تعبير در تسامح اين پس
 مسامحات در اين. نباشد علت است ممكن هم درصد 5و است  ب علت درصد 95 الف احتماالت حساب
 يلسوفف.ندنميك قبولامعن اين به را حرف اين فيلسوف وقتهيچ نداردولي مانعي علمي بياناتدريا عرفي
  . است صددرصد خودش معلول براي علتي هر گويد مي
 دارند ها خيلي كه همانطور (بگوئيد شما اگر بله. دائمي به گردد مي بر كه اينست روحش هم اكثري پس
 دخالت هم المانعي عدم هيچ ندارد، دخالت هم شرطي  هيچ است، ء شي يك فقط اين نه كه) گويند مي

 ترجيح  عامتنا اصل به گردد مي بر اين نيست، ضروري امر يك و است احتمالي امر  يك عليت اصال ندارد،
  . كند قبول را چيزي چنين عقل است محال كه بالمرجح
 صطالحا به خيلي امروز كه همين نيست، ضرورت با مالزم اساسا عليت نفس بگوئيم است ممكن

 را ضرورت اين كه اينها اما كنند، مي نفي را علت بر معلول ترتب ضرورت كنند، مي نفي را"دترمينيسم"
  اين در تواند نمي هيچوقت عيني مشاهدات حاليكه در. است عيني داتمشاه  دليلشان كنند مي نفي

  هم ديگري چيز هيچ و ب براي است علت الف بگويد كسي اگر اينكه براي چرا؟. باشد دليل موارد
 هيچ علت در است، علت درصد 90 است، علت درصد 60 است علت درصد 50 الف ولي. ندارد دخالت
 علت درصد 50 است ممكن كند، پيدا وجود هم معلول كرد پيدا وجود كه علت كه نيست تضميني گونه
 وجود وقتي علت اين كه است اين معنايش اين گويد مي شيخ. نكند پيدا وجود  معلول و كند پيدا وجود
 وجود است ممكن و كند پيدا وجود معلول دارد امكان يعني باشد، باالمكان هم هنوز معلول كرد، پيدا
 واجب اينكه كما و كند پيدا وجود كه نيست محال ذاتش  اين بود؟ چطور نبود علت اگر حاال نكند، پيدا
 زيرا است علت  به نياز گوئيد مي شما چرا حاليكه در. نكند پيدا وجود است ممكن ذاتش  پس. نيست هم
 سااسا شما اال و است، وجود عامل علت  نيست عدمش به نسبت اين وجود براي مرجحي نباشد علت اگر

 دخالت بدون كند، مي پيدا وجود عالم در كه چه هر بگوئيد عليت،  ضرورت منكر نه بشويد علت منكر
 كه دانندمي دخيل را خدا اراده آنها الاقل البته. گويند مي اشاعره كهطور آن. يابد مي وجود  علتي هيچ
 وجود در چيز هيچ ندارد، دخالت نحو بهيچ ناميم مي  علت ما كه را آنچه. شود مي نفي نيز خدا اراده اينجا
   از بالمرجح ترجح نفي حاليكه در. است بالمرجح ترجح. ندارد دخالت چيز هيچ
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    ديگري جاي در بگويد يكجائي در اگر باشد، بالمرجح ترجح به قائل كه كسي.  است عقل حكم ضروريات
  . كند مي نفي آنرا خودش

 به آيد مي بوجود وقت هر معلول  اين ندارم، قبول را ليتع ضرورت اما دارم قبول را علت من بگويد اگر
 وجود هم معلول كند، پيدا وجود علت اين وقت هر كه نيست اينطور اما يابد، مي وجود علت اين حكم
 اين وجود  فرض با كه اينست اش معني حرف اين. است اين خود هم علت تمام حاليكه در كند، پيدا
 با چرا پس. نكند پيدا وجود دارد امكان كند، پيدا وجود دارد امكان :تاس امكان حد در معلول هم علت
  . بالمرجح ترجح شود مي كند؟ مي پيدا وجود امكان، وجود

  

   عليت باب در ها امروزي و متكلمين نظرات ميان شباهت
  

 و عليت متكلمين. اند گفته قبال گويند مي جديد فيزيك در امروز كه را اصلي همين هم ما متكلمين
 و اند رفته جلوتر هم قدم يك آنها. اند كرده انكار را معلوليت و عليت ضرورت ولي كردند قبول را فاعليت
 علي شود نمي پيدا  كه وقتي با شود مي پيدا علت وقتي ولي نيست ضروري علت بر معلول ترتب اند گفته

 وجود معلول درصد، 50 زا بيش لهذا. است شده پيدا وجودش براي ارجحيتي و"اولويت"نيست السويه
    اولويت و تام اولويت كرديم، بحث مفصل اولويت مباحث در هم را درصد 50 از كمتر و كند مي پيدا
  . كرديم بحث را همه تام غير
 به و باشد، معلول براي عدم  امكان باز رجحان فرض با و نشود ضرورت به منتهي اگر هم اولويت در اما

  . كند پيدا وجود معلول كه است  محال نشود معلول بر اعدام باب سد ديگر تعبير
 كه مواردي در كه كنيد قبول اگر است، علت اكثرا فاعل گوئيد مي شما كه آنجا گويد مي شيخ بنابراين

 كه كرديد قبول پس دارد، وجود المانعي عدم و شرط  يك كه است جهت بدان است علت اكثرا علت
 نيست  الزم ولي است اين خود علت نه بگوئيد اگر ولي. المانع عدم و شرط آن با است ء شي آن ما علت

 رجحان يكديگر به نسبت هيچكدام  عليت عدم و عليت واقع در پس گويد مي. شود مترتب علت بر معلول
  . كنند نمي پيدا
  از دو اين. معلوليت و عليت ضرورت با است مساوي عليت ديگر عبارت به
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 ضرورت لي و بپذيرد را  عليت اصل كه شود قائل بتواند كسي است محال نيستند پذير تفكيك يكديگر 
  . كند انكار را معلوليت و عليت

 متكلمين كه ناخنهائي كه ايم گفته مكرر ما كه است متكلمين زدنهاي ناخن از كه هست مطلب يك يول
 حرف چه اگر برده يشپ را مباحث يعني شده واقع مفيد بسيار بسيار اند زده ايشان سخنان و فالسفه به

  . اند شده فالسفه خوب حرفهاي سبب ولي نبوده صحيحي حرف  هم خودشان
 كه است حرفي اين. است ء شي وقوع ء شي امكان بر دليل ادل :بگويد كسي است ممكن اينستكه مطلب
 وجود مهتا علت اينكه بدون جاهائي در كه كنيم مي  مشاهده ما گويند مي. گويند مي دارند هم ها امروزي
 پيدا وجود طرف يك باشد تهداش وجود مرجحي اينكه بدون. كند مي پيدا وجود معلول باشد داشته

 خيلي تجربي مثال اينها و زدند مي مثال را زندگي عادي امور زدند مي مثال كه متكلمين منتهي. كند مي
  . اند مشاهده بر متكي دو هر حال هر در ولي. زنند مي علمي دقيق
 فعل دو انتخاب در كه افتد مي  اتفاق مختار فاعل يك بعنوان انسان براي بسياري موارد در فتندگ مي آنها
 مقابل در نان دو و دارد احتياج نان يك به كه اي گرسنه  آدم يك مثل گيرد مي قرار متساوي شرايط در
 ترجيح كنم انتخاب را اينها از يكي اگر گويد مي او آيا. كند انتخاب را آندو از يكي بايد او و گذارند مي او

 الهارب طريقي"در يا ماند؟ مي مردد همچنان آنها از يكي انتخاب در و ايستد مي و شود مي الزم بالمرجح
 بر  دفعه يك و د دو مي بسرعت دارد او و كرده دنبالش درنده يا كرده دنبالش دزد كه آدمي يك آيا ،"

 كند، نمي فرقي او براي هيچكدام  پناهگاه و مقصد به نرسيد نظر از كه راهي دو رسد، مي راهي دو سر
 انتخاب را راه دو از يكي انسان باالخره نه است؟ الزم  بالمرجح ترجيح كه ايستد مي راهي دو سر حاال
 اين به نسبتش فاعل. فاعل و فعل اين ميان باشد ضرورتي اينكه بدون چرخد مي  طرف بيك و كند مي
 را دو هر بايد اال و باشد داشته ضرورت تواند نمي كه دو هر به  نسبت. است السويه علي فعل آن و فعل

 فعل به  نسبتش حاليكه در است فاعل فاعل، كه شود مي گاهي پس. است محال اين و كند انتخاب
  . نيست ضرورت
 تدرس زيرا. جست تمسك شود نمي مثالها اينگونه به دقيق و عقلي مسائل در كه دهند مي پاسخ فالسفه
 و علل يعجم بر بتوانيم ما آنكه شرط به اما است،  آن وقوع ء شي يك امكان بر دليل بهترين كه است

   كه مثالها اين در.  كنيم پيدا احاطه عوامل
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 تحت را آنها بتواند ندارد امكان انسان براي كه دارد وجود مخفي عامل هزار است انسان نفس به مربوط 
  . درآورد خود حساب
 يكي براي شود مي پيدا نفسش در باالخره مرجحي يك كند مي انتخاب را يكي نان دو از كه يآدم حتما

 خيلي عوامل داراي اگر زنيد مي شما كه مثالي اين. كند پيدا را اينها تواند نمي انسان منتهي آندو، از
 وجود  ديگري لعام هيچ كه كنيم پيدا يقين و كنيم احصاء را عوامل اين توانستيم مي ما بود اي ساده
 گوئيد مي شما بگوئيد كه بود آن  جاي آنصورت در كند، كشف را عاملي تواند نمي كسي هم ابد تا و ندارد
 ما كه اينست واقع اينجا در اما گوئيد؟ مي چه ديگر است  شده واقع كه بينيد مي ولي است محال اين

 موارد از بعضي در. ندارد وجود عاملي كه است اين از غير شناسيم نمي را عامل و شناسيم، نمي را عامل
  . الوجود عدم علي يدل ال الوجدان عدم موارد از بسياري در اما الوجود عدم علي يدل الوجدان عدم
 اينكه با نيست گويم مي نيابم  ولي كنم پيدا را حجره يك در كليد بخواهم و بكنم جيبم در دست اگر من

 حس جيبم، توي كنم مي نگاه من كه وقتي. هست كه گويد نمي من حس. نيست گويد نمي كه من حس
. نيست گويم مي دهم، مي عدم به خبر كنم، نمي سكوت من آنجا ولي. دهد نمي خبر كليد از من به من
 ظاهر بود اگر"لبان كان لو"كه معني بدين. شود مي تشكيل مخفي قياس يك فورا من ذهن در زيرا
 هم من دست. است لمس قابل كليد  كه كردم، مي احساس آنرا نم بود مي اگر"الحسست كان لو".شد مي

  . شدم مي خبر من بود من جيب  توي كليد اگر بنابراين. است سالم
 عدم كه جا همه در موارد، غالب  ولي. الوجود عدم علي يدل الوجدان عدم كه است جاهائي آن از اينجا

 علم كوشش منتهي كنند، مي مطرح علمي نظر از امروز كه  مثالهائي. الوجود عدم علي يدل ال الوجدان
 وجود  عاملي هيچ اينكه بدون شود مي ديده تغييراتي و جهشها يك گاهي اتمها درون در مثال كه است،
 اين براي عامل يك تواند نمي هم  آينده در علم حتي كه كند ادعا تواند مي بشر علم آيا ولي. باشد داشته

 بدون شده ديده ذرات درون در ها پديده سلسله يك امروز  علم سطح بحس به بله كند؟ كشف تغييرات
 فلسفه، نظر از  ولي. نه يا دارد عاملي دانيم نمي علم نظر از. كرد كشف آنها براي بشود  عاملي هيچ اينكه
  . دارد عاملي حتما. باشد نداشته عاملي كه است محال
 حاليكه در خداست اراده ديگر اينجا اند گفته. بكنند ياله استفاده يك موضوع اين از اند خواسته ها بعضي
  امر يك در  جزئي عامل يك صورت به تواند نمي خدا اراده
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 مورد در اما اكثري باب در اين. نيست هم صورت اين به و باشد داشته دخالت عالم كار در جزئي 
   :اقلي و متساوي
 نه است علت جزء ما علت شود، مي معلوم ستا متساوي كه آنجا. است روشن هم اقلي و متساوي تكليف
 به المانع عدم يا جزء يا شرط آن كه است آن متساوي در  منتهي اولي، بطريق هم اقلي در. علت تمام
   وجود درصد 10 دارد وجود درصد 90 اكثري در. ندارد وجود درصد 50 دارد وجود درصد 50 طور
  . دارد جودو درصد 10 ندارد وجود درصد 90 اقلي در. ندارد

  "اتفاق"از گوناگون تعاريف
  
  .دهيم مي توضيح را آنها كه است شده مختلفي تعابير اتفاق باب در

 شناسيم مي كه اي چهارگانه علل  اينغيراز كه اند گفته يعني. اند دانسته سبب و عامل يك را اتفاق بعضي
 عالم در هم ديگري سبب و عامل و ديگر علت يك) مادي  علت و صوري علت غائي، علت فاعلي، علت(

 امري اتفاقي، امر بنابراين،. است"بخت"آن نام جاها از بعضي در و است"اتفاق"آن  نام كه دارد وجود
    بپرسيم اگر حاال. "االتفاق هو والسبب سبب له انه"معناي به بلكه"  له سبب ال"و"له عامل ال"كه نيست
  . ديگر اسباب اين ايماور است سببي گويند مي است؟ سببي چگونه اتفاق

 اين از غير عاملي و علتي بخواهيم را  اتفاق و"االتفاق هو والعله عله ء للشي"بگوئيم ما كه حرف اين اما
 بگوئيم اينكه يعني]. نيست فرض قابل. [شود نمي فرض كه است  امري اين بدانيم چهارگانه عاملهاي

 است دخيل باشد،  غائي علت اينكه بدون ستا دخيل باشد، فاعلي علت اينكه بدون است دخيل  اتفاق
. ندارند فرض اساسا اين. عاملها اين وراي است  عاملي يك. باشد مادي علت يا صوري علت اينكه بدون

  . قدما از بعضي از كند مي  نقل شيخ كه همينطور
 امر يك شد،با تعريفي قابل امر يك بايد اول سببها از غير است سببي اين گويد مي انسان كه چيزي يك
 معقولي تصور يك تصورش الاقل. كنم مي تصور اينجا  من كه ء شي اين بگوئيم بعد. باشد تصوري قابل
 بپرسيد  وي از را بخت معني و كنيد سؤال شما كس هر از. شود مي امر فالن عامل  اين بگوئيم بعد. است
 و اسباب كه است آدمي بختخوش  آدم گويند مي حداكثر. بكند صحيح تعريف يك بخت از تواند نمي
   با عالم علل
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. است وفق ماده همين از شده پيدا عربي زبان در كه هم اتفاق كلمه اينكه كما دهد مي وفق او سعادت
 بنا. است  داده وفق كه است اسبابي همان است عامل كه چيزي آن كه است اين معنايش دادن وفق
  . ندارد معني بگيريم نظر در جداگانه بسب و عامل يك عنوان به را آن ما اينكه براين
 فاعلي علت"فاعلي له سبب ال"  كه است امري اتفاقي امر بگوئيم، كه است اين اتفاق باب در ديگر نظر

    اين البته. "له فاعل ال له، سبب ال"بلكه. دارد وجود آن براي فاعلي  علت از غير عاملي اينكه نه ندارد،
 در تصوري قابل معناي  يك يعني. هست تصور قابل ولي داند، مي المح را آن عقل كه است امري هم

 آن ايجاد در عاملي هيچ. ندارد آورنده پديد  كه اي پديده يعني اتفاقي امر شود گفته كه دارد، عقل
 را آن وقوع بالبديهه عقل ولي دارد عقالني تصور بالمرجح ترجح. مرجح بال ترجح مثل. ندارد دخالت
   .داند مي  محال
 هست تصور قابل كه امري با نباشد تصور قابل و باشد نداشته صحيحي تصور كه شيئي بين است فرق
 كه دوم نظر همين جمله از و بالمرجح ترجح مثل ، الباري شريك مثل. داند مي ممكن نا را آن عقل ولي

 فالسفه ميان رد ما گفت شود مي و مخالفند نظر اين با فالسفه همه. شود مي بالمرجح ترجح در داخل
 متكلمين ميان در باشند فاعلي علت ضرورت منكر اينكه. باشد فاعلي علت منكر كه نداريم را كسي
 باشند قائل يعني باشند فاعلي علت وجود منكر اساسا اينكه ولي هستند كساني هم متأخرين در و بودند

  . ندارند قبول را باشد، نداشته دخالت او وجود در عاملي هيچ و شود پيدا حادثي اي، پديده كه
 نظريه اين. دارد نيز طرفداراني و است تر معقول شده گفته تصوير دو از كه اتفاق باب در سوم تصوير

. نيست غايتي او وجود براي از يعني است آمده وجود به  غايت بال كه شيئي يعني اتفاقي ء شي گويد مي
   ء شي الجل آنرا ولي است آورده وجود به را نآ فاعل يعني. چيزي براي نه ولي  است آمده وجود به

 تعبير عبث در كه معنائي به نه البته. له غايه ال كه شيئي يعني اتفاقي ء شي پس. است نياورده بوجود
  . كرديم

 به هدف بال نيامده، وجود  به هدفي هيچ براي كار اين يعني گويند، مي پوچ را كار يك عبث باب در
 ولي باشد هدف كه است توانسته مي خود كار آن كه گويند مي را كاري فاقيات كار است، آمده وجود
    فاعلي يك بود ممكن. است آمده وجود به اتفاقا. است نياورده وجود به  هدف اين براي را آن عامل
   بدون آن ولي دهد، قرار خود هدف را آن
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 به پوچ و هيچ براي كار اين نستكهاي معنايش عبث بنابراين. است آمده وجود به باشد فاعلي هدف آنكه
 است آمده وجود  به كه ء شي اين كه است اين معنايش اتفاق در ولي. است بيهوده است،  آمده وجود
 وجود به خصوصيات آن براي و باشد  فاعل هدف خصوصيات آن توانست مي كه است خصوصياتي داراي
  . است نياورده وجود به خصوصيات  اين براي را آن فاعل ولي باشد، آمده

 از بعضي از شيخ كه اينگونه ، است شيخ كالم محل كه تعريف يك كرديم، كه تعريفي سه اين در بنابراين
 است دار معني و معقول تصورش دوم، نوع. ندارد معقول  معني يعني ندارد، تعريف اصال كرده نقل قدما
 حكم  هم عقل بديهه و است دار معني تصورش سوم، نوع بودنش، محال به كند مي  حكم عقل بديهه ولي
 هم طرفدار اي عده حتي و كرد  ثابت را آن بودن محال بايد استدالل با بلكه آن، بودن محال به كند مي
  . دارد

  

   امروز طبيعيون و متكلمين فالسفه، نظر از طبيعت داشتن غايت
  

 از منظور و. است غائي علت مسئله داريم، تصادف و اتفاق مسئله در ماديون با ما زمان اين در كه بحثي
 آن سوي به اول از طبيعت كه غايتي يعني الهي فالسفه نظر از بالذات  غايت. است بالذات غايت غايت،
 هدف آن  به رسيدنش و است، كرده مي حركت هدف آن به رسيدن براي و كرده مي حركت  غايت

 آن در بلكه. نرسد است ممكن و دبرس هدف آن به است ممكن كه نيست اينطور يعني. است ضروري
 با البته. است ضروري  غايتش به رسيدنش خودش، غايت سوي به كند مي حركت طبيعت كه شرايطي
 حركت اين است،"الحركه الجله ما"واقعا يعني است،  بالذات غايت هم غايت آن و. شرايطش همه اجتماع

  . است گرفته صورت هدف  آن خاطر به
 از اين تدريجا يا و باشد شده پيدا دفعه  چه (است، شده پيدا طبيعت در كه انسان يون،اله نظر از بنابراين

 نقطه از بگيريد نظر در بخواهيد كه را زمان هر شروع نقطه از طبيعت.) كند نمي فرق الهي فلسفه نظر
  . است طبيعت  بالذات غايت انسان بنابراين. كرده حركت انسان سوي به كرده حركت كه  شروعش

 وجود به عالم در نظامات از كه  آنچه بگوئيم بايد كنيم، ثابت را فالسفه اين مدعاي بخواهيم ما اگر پس
 بالعرض غايت ما كه خوانديم غايات باب در ما ولي. بالذات غايت  هم آن است، طبيعت غايت است، آمده
  :اينكه يعني بالعرض غايت. داريم  هم
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. است ديگري امر يك پيدايش هدف آن تحقق الزمه ولي دكن مي حركت هدفي يك سوي به طبيعت 
 بلكه ،دهد نمي انجام را كارش امر آن طرخا به طبيعت كه امري يك با است مقارن  طبيعت هدف آن

 غايت را آن اسم ما. است ينفك ال مقارن اين از غايت آن وجود ولي. دهد مي انجام او مقارن بخاطر
 اموري اينها نيستند، غايت ولي هستند ضروري كه آنها يعني ا،ضروريه آنوقت. گذاريم مي بالعرض
 طبيعت  يعني. نيستند طبيعت غايت حال عين در ولي است معلولي و علت ضرورت  الزمه كه هستند
  . كند نمي حركت آنها به رسيدن براي
 دهد مي رخ ابرها رد كه انفعاالتي و فعل آن و ابرها حركات اين. بارد مي باران كنيد فرض :زنيم مي مثالي

. رود مي غاياتي سوي به طبيعت و است طبيعت حركات اينها  تمام آيد مي پائين كه باران قطرات بعد و
 روي آيد مي كه باران. كند مي حركت غايتي يك سوي به آيد مي پائين سوي به باال آن از  باران كه حاال
 اين سنگها روي خاكهاي و كوه روي بريزد باران اينكه قهري الزمه. شويد مي را كوه اين و بارد مي هيكو

 آب كه است اين  اش الزمه گرفت قرار دار شيب زمين روي كه آب بعد. شود شسته خاكها اين  كه است
 آن. هست آنجا در هم گنجي كنيد فرض. شود تراشيده كم كم هم كوه بغل و برود پائين آلودي گل
 غايت اما است، ضروري امري و است كوه اين روي ارانب حركت  اين الزمه اين. شود پيدا هم گنج

 گل آب كه نيامده  طبيعت. كند ظاهر را گنج اين كه نيامده باال آن از كه باران يعني. نبوده  طبيعت
  . است بوده اين غايتش آن الزمه ولي است، داده  انجام را خود كار ديگر غايتي براي او. بيفتد راه اينجا
 عالم ضرورتهاي يعني هستند،  بالعرض غايت عالم شرور تمام يعني است، قبيل اين از عالم شرور تمام

 غايات نظر از و كند مي حركت خودش غايات سوي به  خودش نظام روي طبيعت يعني. هستند طبيعت
   آنها است طبيعت ينفك ال الزمه كه ضروري امور دسته يك ولي دهد، مي انجام  حكيمانه كار خودش
 نيز  . نيستند طبيعت اصلي غايت آنها كه دهد مي رخ
 شيخ بيان اين به ما را جديد ماديون پاسخ خصوص به و ذيمقراطيس جواب كه اينست در ما سخن
 ضرورت دهد مي رخ طبيعت در چه هر كه است اين  كرديم اينجا تا ما كه بياني اين. بدهيم توانيم نمي
    غايت آيا ضروري امر اين ولي ضرورت، بگوئيد وبخ بسيار گويد مي ما طرف  ولي. نيست اتفاق است،

  غايت يا است ضروري
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  . بالذات غايت نه است بالعرض  غايت بناميد، غايت را آن هم اگر. نيست ضروري 
 حركات الزمه و آمده وجود  به طبيعت در انسان كه است درست گويد مي نظريه اين كه است اين نتيجه

 به اتفاق بنابراين و بيايد، وجود به انسان كه بوده  اين طبيعت حركات قهري الزمه و بوده همين طبيعت
 پيدا ء شي يك باشد ضرورت نظام جا هر در كه طور همان و است، ضروري نظام ندارد، دخالت معني آن
 شود مي ثابت آيا ندارد معني اتفاق كه حاال ولي است، شده پيدا اتفاقا بگوئيم ما كه است غلط و شود مي
 ديگر دليل به كنيم  ثابت بخواهيم ما اگر را اين است؟ بوده طبيعت غايت است موجود االن  كه ينا كه
 كه است رسيده  مراحلي به خودش راه سر در طبيعت كه كنيم ثابت بايد اينطور يعني. كنيم ثابت بايد

 خود هدف عتطبي ولي دهد مي انجام را كار  طبيعت. است ديگر قدرت يك مسخر طبيعت كه داده نشان
  . كند مي انتخاب را

 جواب كرديم بيان اينجا تا ما كه را آنچه ولي. است ديگري مطلب كنيم اثبات بخواهيم اگر را اين
 ندارد داعي دهد مي را فرضيه اين كه كسي چون. دهد نمي را فرضيه اين جواب ولي دهد مي را اتفاقيون

 ضرورت  گوئيم نمي اتفاق ما گويد مي. بدهيد جواب راينطو او به شما تا. بگذارد  رويش اتفاق اسم كه
 اين چون البته طبيعت؟ در باشد  بالذات غايت كه است اين ضرورتي هر الزم كه گفته كي ولي گوئيم مي

  . كنيم مي عرض هم را آن است خوبي بحث
 داريم هفيلسوفان تصوير يك. است مردم عامه تصوير همان كه داريم كالمي تصوير يك غايات باب در

  . الهي غير فالسفه تصوير يك و الهي فالسفه به مربوط
 يعني. اند نشده قائل شأني طبيعت  براي اساسا كه است اين غايات باب در عوامانه تصوير يا كالمي تصوير

 بشري صانع قبيل از دانند مي صانع كه را خداوند و كنند، مي  حساب بشري مصنوعات قبيل از را طبيعت
 هدف كه  است صانع اين. ندارد هدف و است مرده اساسا طبيعت يعني چه؟ يعني. گيرند مي نظر در

   چوب اين سازد، مي نجار يك كه اي صندلي مثل. آورد مي وجود به طبيعتدر را خودش
  
 سازندة تيغا بلكه ست،ين چوب تيغا يصندل شكل نيا يعني كند؛ ينم حركت شدن يصندل يسو به

  .است تيبالغا است ماده كه بچو نيبنابرا. است يصندل
 نديگو ينم ندارند؛ يكار عتيطب به كنند، يم بحث عالم داشتن تيغا بار در كه يافراد غالب و نيمتكلم

 هست يگريد فاعل كي يول است تيبالغا عتيطب نديگو يم بلكه است، شده ساخته تيغا يذ عتيطب
 را خودش اهداف را، خودش اتيغا او كه
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 وجود يشعور عتيطب ذات در ايآ حاال. دارد تيغا عتيطب خود كه است نيا ياله فالسفة ريتصو يول
 است مسخر كه نيا و است خودش يماورا امر كي مسخّر عتيطب و ستين آن در يشعور اصالً اي دارد

   است تيغا يدارا خودش
 سوي به طبيعت خود  كه اينست الهي فالسفه تصوير حال هر به. نيست غايت داراي ودشخ اينكه هن

 قرار رحم در كه اي نطفه آن مثال. است  طبيعت خود غايت شود مي پيدا آنچه و كند مي حركت غايتي
 حركتش اول از يعني. است نهفته انسان سوي به حركت او  ذات در و نطفه آن وجود در گيرد، مي

 شدن  انسان سوي به ميل اين او خود در. شدن انسان سوي به شتابد مي دارد اين اصال است، دار جهت
  . است الهي حكماي نظريه اين. دارد وجود
 خودش اهداف كه است طبيعت  فوق ما قوه يك نه. نيست اينها از كدام هيچ كه اينست طبيعيون نظريه

 بگوئيم بايد بگوئيم را اتفاقيون قول اگر حاال. دارد هدف  خودش طبيعت نه و كند پياده طبيعت روي را
 جبري  نظام گويند مي آورند نمي را اتفاق كلمه ديگر ها امروزي ولي. آيند مي وجود به  موجودات تصادفا
 را آنها شما كه است چيزهائي همين شدن پيدا بيعتط بالغايت و جبري حركات الزمه يعني. طبيعت
  . غايت نه و گفتيد مي ضرورت قديم در را آنها شما كه است چيزي همان يعني. ناميد مي  غايات

  

   طبعي و قسري به حرآات تقسيم
  

 حركات تقسيم و ارادي و طبيعي حركات به حركات تقسيم مورد در گويد مي شيخ كه ديگري مطلب
 غير و قسري به را آن كه نيست اصطالح  ارادي حركت مورد در و. است قسري و عيطب به طبيعي
 كنند، تقسيم بخواهند اگر. آيد مي قسري غير و قسري تقسيم  هم همانجا در ولي كنند تقسيم قسري
  . نيست  غلطي تقسيم
 منشأش هك است حركتي ارادي  حركت كه صورت اين به كردند صادر حركات باب در مطلبي يك اينها
 آنگاه و. نيست اراده و شعور و خواست منشأش كه است  حركتي طبيعي حركت و. باشد اراده و شعور

   و طبعي قسم دو  به را طبيعي حركت
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 طبيعت يعني"وطبعه خلي لو"است  طبيعت مقتضاي حركتي وقتي گويند مي و كنند مي تقسيم قسري
 "طبعي" ركتح اين دهد، مي انجام را آن خود ذات يمقتضا به  خارجي عامل هر از نظر قطع هو هو بما

  . خارجي عامل  يك تأثير تحت ولي دهد مي انجام را آن طبيعت كه است حركتي قسري، حركت و. است
 آنوقت (عوامل همه تأثير از و كنيم رها را سنگ اگر ما گفتند مي كردند مي ذكر قديم در كه مثالهائي در
 پائين خود طبيعت به كه است سنگ خود اين بگذاريم، آزاد را آن) دنداشتن اعتقاد جاذبه عامل به
 سنگ  اين كنيم وارد سنگ اين به اي ضربه يك ما اگر ولي. است طبعي حركت ، حركتش پس. آيد مي
 المخروق الهوا مصادمه ال لو":بوعلي تعبير به (نشود مانع هوا اگر و باال رود مي هم خيلي باال، رود مي

 كه قدما نظر بر بنا چه رود؟ مي باال به رو سنگ چرا حاال. رسد مي هم  فلك به تا"الفلك سطح الي لوصل
    پائين را سنگ جاذبه گويند مي كه جديد مبناي به چه و آيد مي پائين خودش  طبع به سنگ گفتند مي
   رود؟ مي البا به رو سنگ كنيم، مي وارد ضربه سنگ به ما وقتي چرا كه آيد مي پيش سؤال اين آورد، مي
 خود كه جوابي. بودند نداده  آن به درستي جواب ولي بوده مطرح ارسطو زمان از كه است اي مسئله اين

 فلسفه در كه خوبي خيلي حرفهاي جمله از و. است  ضعيفي خيلي جواب داده سؤال اين به ارسطو
   رود مي باال طرف به سنگ اينكه علت بوده معتقد ارسطو. است قسري حركت  توجيه شده پيدا اسالمي
 ايجاد موج هوا در زنيم مي  ضربه سنگ به وقتي ما يعني. كند مي وارد فشار او به زير از كه هواست

 هم آب توي. برد مي باال سمت به را سنگ كه هواست فشار و كند مي ايجاد فشاري هوا موج كنيم، مي
    آن و شود مي پيدا سرش پشت از موج يك دهد مي آب به حركت يك كه شناگر  يك است همينطور

 اين رود مي باال كه نيست  سنگ اين رود، مي باال سنگ كه االن بنابراين پس. برد مي جلو را او موج
  . برد مي باال را او كه هواست

 طبيعت در و گذارد مي اثر سنگ  طبيعت در ضربه :گويند مي و دارند ديگري نظريه او امثال و بوعلي ولي
 يك يعني. كشاند مي باال به را او است سنگ خود  درون در كه ميل آن و شود مي پيدا ميلي سنگ
    دوره در كه است حرفهائي از ميل مسئله. باال به كشاند مي را آن گذارند مي  ميل را آن اسم كه نيروئي
  . است شده پيدا اسالمي

 بوعلي حرف از باالتر يكدرجه مالصدرا حرف. هست مالصدرا و علي بو ميان نظر اختالف يك اينجا البته
  گويد مي كند تغيير طبيعت كه نيست معتقد بوعلي. است
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 جوهر كند، مي تغيير طبيعت خود گويد مي مالصدرا ولي. شود مي ايجاد آن در اي قوه و ميلي فقط 
  . است مهمي حرف خيلي اين. كند مي تغيير طبيعي

 مطرح را طبيعت در جبر قانون اينها كه گويد، مي هم نيوتون و كنند مي نقل گاليله از كه اي نظريه آن
 اساسا اين دارد، عامل به احتياج كه است حركت تغيير ندارد عامل  به احتياج حركت كه گفتند و كردند

 عامل، از مقصود. است  عامل يك به نيازمند حركتي هر :گويد مي كه است ارسطوئي فكر آن مبناي بر
 باشد داشته هم خارجي عامل اينكه بدون جسم كرد  ثابت جديد ربياتتج اين ولي. است خارجي عامل

 عامل بدون بلكه نيست مطلق عامل بدون گويند مي اينها كه هم قسري. دهد مي ادامه خود حركت به
 ما وقتي گويد مي  بوعلي منتها گويند مي او مانند و بوعلي كه است حرفي همان عين اين. است  خارجي
 عامل بدون گويند مي اينها ولي كند مي  حركت خارجي عامل بدون رود، مي باال او و زنيم مي را سنگ
 بدون شود، پيدا خودش در دروني عامل يك كه شود مي سبب  ضربه اين :گويد مي بوعلي. است مطلق
 طبيعت برد مي را او كه آنچيزي. كند مي تغيير خودش طبيعت مالصدرا قول به يا. است محال عامل

  . باشد عامل بدون اينكه نه ،است خودش
 خالف بر كه قسري  حركت مورد در ولي. است مهمي بحث كه قسري و طبعي حركت مورد در اين

 بر مانع به ندارد، دوام اگر. ندارد دوام يا دارد دوام قسر آيا كه است مطرح مسئله اين است طبيعت
    به كه ديگري مطلب يك. ندارد دوام ردنخو چه و بخورد مانع به چه صورت هر در يا ندارد دوام بخورد
 در اصل يعني. شود مي  طبعي حركت يك به منتهي قسري حركت هر كه است اين شود مربوط اينجا

 هم طبيعت هست قسر كه جا هر. است عارضي  طبيعت در قسري حركت و است طبعي حركت طبيعت
 همينجا در باال، به رو مثال شود يم پيدا موقتي ميل درش طبيعت گوئيم مي ما كه جا هر يعني. هست
. باشد نداشته وجود طبيعت و باشد قسر كه جائي نداريم ما. هست پائين به رو طبيعي و ذاتي ميل  يك
   منشأ عالم در قسري حركات سلسله يك كه بگويد بخواهد مثال ذيمقراطيس اگر گويد مي بوعلي حاال

 اينجا اشاره بطور را اين. ندارد امكان طبعي تحرك بدون قسري حركت گفت بايد است، شده اتفاقات
  . تفسيركنيم بعد تا كنيم مي ذكر
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   بودند اتفاق وجود منكر اساسا آه آساني نظر رد
  

 وجودا، و ماهيتا بودند اتفاق منكر اساسا كه بود كساني نظريه خوانديم اتفاق باب در ما كه قولي اولين
 كرد آن از درستي تعريف شود نمي يعني ندارد، معني بخت د،ندار معني اساسا اتفاق كه گفتند مي يعني

   :جمله از. كردند ذكر را آنها ادله شيخ بعد. ندارد هم وجود و
 و كنيم نظر صرف علل  آن از خاص مورد يك در كه ندارد وجهي شناسيم مي را علل ما اينكه از بعد

. است شده مورد اين پيدايش موجب تبخ بگوئيم بعد و كنيم فرض و كنيم اختالق"بخت"بنام را امري
 به بعد برسد آب به اينكه براي كند مي حفر را زميني كه شخصي گفتيم، كه معروف  مثال همان مورد در
 او و داشته وجود اينجا در گنجي واقعا است، مشخص و معلوم خيلي اسبابش اين رسد، مي گنج يك
 كه هم قصدي هر به كند حفر را معين نقطه آن كس هر باشد داشته وجود گنجي وقتي. دانسته نمي
 ندارد  موجبي بنابراين. دارد آشكاري و واضح علل يك اين. رسد مي آن به پائين  به رو برود و كند حفر
 به اينكه براي است شده سبب بخت  بگوئيم و بگذاريم بخت را اسمش و كنيم فرض را ديگري امر ما كه

 كارهاي همان يعني برسد آن به انسان كه شود مي سبب كندن ،باشد داشته وجود كه گنجي. برسد گنج
 و علت اين ضروري الزمه است، خاصي علت معلول كدام هر كارها آن و گيرد مي  انجام كه طبيعي
  . است چيزي چنين يك پيدايش معلولها
 تصور توانيم مي ماهيتي نه  اتفاق براي ما گويند مي كه اتفاق، منكرين قديمي نظريه اين گويد مي شيخ
 برهانشان در زيرا است، ناتمامي برهان آنان برهان و نيست درستي نظر باشيم قائل وجودي نه و كنيم
. كنيم فرض اتفاق و بخت نام به را چيزي ما كه ندارد وجهي شناختيم را سببها  وقتي ما كه گويند مي

 وجود اسباب  راي و امري گويدب خواهد نمي كه دهد پاسخ اينگونه است ممكن قائل آن گويد مي  شيخ
 شيئي. موارد از بعضي در كه گويد مي بلكه بشناسيم، توانيم نمي چيزي ما اسباب وراء بگويند كه دارد
 سبب او اينكه نه است، سبب اتفاق خود كه بگويد خواهد مي. است  اتفاقي سبب او نام كه دارد وجود
  . است ء شي ناي در مؤثر معذلك نيست سبب اينكه عين در و نيست
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 چون. كرد تعبير شود مي جور دو را نظر اين است، گفته حاشيه در جمال آقا مرحوم كه آنجا تا البته
 و صوري علت و غائي علت و فاعلي علت از غير بگويند خواستند ها بعضي كه كرد نقل هم شيخ خود
   از تعبير اين. است اتفاق و بخت آن نام و نيست اينها از يك هيچ كه دارد وجود ديگري چيزي مادي
 هم و باشد علت هم ء شي يك كه  كنيم تعقل آنرا توانيم نمي"نعقله ال"گويند مي اتفاق مخالفين را اتفاق
 اتفاقي سبب ما را اقلي سبب كه گفت شيخ خود كه معنا  آن به ولي. نباشد اربعه علل از يك هيچ
 نظر از  سببي يك اقلي سبب يعني. كرد انكار شود نمي نيز را وجودش و است تصور  قابل اين دانيم، مي

 نه است بالعرض غايت گفتيم را غايت  آن و الوجود دائمي نه و الوجود اكثري نه است نادرالوجود وجود
  . نكند انكار هم مخالف شخص آن شايد معنا اين به. بالذات غايت
 چه گويد مي"دفين"مثال در مثال. است"ء شي يك براي متعدد غايات"وجود اتفاق، مخالفين ديگر نظر

 غايت يك زمين كندن نتيجه در آب به رسيدن يعني. باشد داشته  متعددي غايات زمين حفر دارد مانعي
  ؟نيست غايت  گنج به رسيدن بگوئيم كه دارد دليلي چه. است ديگري غايت گنج به رسيدن و است،
 اليه ما معناي به غايت ميان  است فرق. ايد شده دچار لفظي اشتراك يك به اينجا در شما :گويد مي شيخ

 از نحوه اين. ء الشي الجله ما معناي به غايت يا الحركه، الجله ما معناي به غايت و حركت باب در الحركه
 فاعل ذات در  يعني دارد، را او به رسيدن قصد فاعل كه چيزي آن يعني شود مي مربوط فاعل  به غايت
 آن كه كند نمي هم فرق. اوست به  رسيدن براي كند مي كه حركت. ندك مي طلب را او و اوست طلب

 معنا آن به قصد هم طبيعي حركت در كه گفت خواهيم بعد. باشد ارادي حركت يا باشد طبيعي حركت
 صوصيتيخ ونياز آن يعني. الحركه الجله ياو الحركه اليه ما غايت يعني دارد، وجود غايت آن طلب يعني
 در. است وسيله او  براي حركت و برسد مطلوبي و مقصود يك به خواهد مي كه هست فاعل ذات در  كه

 به غايت اين. بگيرد قرار وسيله هم حركت غير  است ممكن طبيعت غير در و حركت گفت بايد طبيعت
  . است الوجود الجله ما يا الحركه الجله ما معناي

 رسيد كه او به حركت كه چيزي  يعني"لحركها اليه ينتهي ما"معناي به داريم ما هم ديگري غايت يك
 البته. باشد قاسر يك علت به و باشد مانع يك علت به رسيدنش  پايان به اين اينكه ولو رسد، مي پايان به

   رسد مي پايان به وقتي نكند برخورد مانعي به اگر طبيعي حركت  يك

 ٤١٠



كتابخانة سايت نسيم مطهر  
www.nasimemotahar.com
.لطفاً نواقص احتمالي و خطاهاي تايپي را اطالع دهيد

 رسيدن براي و  اراده يا طبيعت براي است مقدمه كه حركتي يعني. باشد رسيده الحركه الجله ما به كه
 به فاعل وقتي تا دارد ادامه حركت اين  كه است معلوم است مقصودي يك الجل و است مقصودي يك به
 ولي. است يكي الحركه، اليه ينتهي ما و الحركه الجله ما حقيقت در آنجا در كه برسد خود غايت آن

 غير است شده منتهي او به حركت كه آنچه ولي رسد مي نپايا به يكجا در حركت كه افتد مي اتفاق اكثرا
 نسبت گفتيم كه همانطور. رسد نمي الحركه الجله ما آن به اصال كه هست بسا. است الحركه الجله ما از
  . نرسد خود هدف و مقصد به طبيعت كه است آن باطل كه گفتيم چون است،  باطل طبيعت حركت او به

 همان آب، براي كند مي حفر را چاه كه كسي گوئيد مي كنيد، مي ذكر اشم كه مثالي در گويد مي شيخ
 با را غايت دو اين شما. است غايت هم گنج و دفينه  آن به رسيدن است، غايت آب به رسيدن كه طور
    كرده اراده مريد فاعل اين كه چيزي آن. است ارادي حركت حركت اين چون ايد كرده اشتباه هم

 گنج به وقتي ولي است،  آب به رسيدن الجله، ما معناي به غايت پس. ستا آب به رسيدن است،
 بحث و است بوده او براي حركت اينكه نه است،  شده منتهي او به حركت كه است چيزي گنج رسد، مي
 فالن گوئيم مي و كنيم مي بحث ما كه وقتي. است"الحركه الجله وما"معناي به غايت غايات، باب در ما

 كه فعلي آيا كه اينست معنايش عبث باب در كه اينست مقصودمان است، بالغايت يا دارد تغاي آيا چيز
 كند مي حركت نيست، مطلوب  هيچ قاصد يا هست مطلوب يك قاصد فاعل آيا شود، مي صادر فاعل از

  . عبث  باب در اين. است ء شي الجل ال حركتش ولي
 در. است نبوده حركت غايت چيز آن ولي است، رسيده چيزي به حركت كه اينست سخن اتفاق باب در

 بحث اتفاق باب در. باشد غايت كه رسد نمي چيزي به و ندارد  غايت كه است، حركت در بحث عبث، باب
 باشد حركت  غايت حساب يك به توانست مي چيز اين و است شده چيزي به منتهي حركت  كه است اين
 قصد ما":گويند مي فقهاء كه است آنچيزي  مثل. يستن فاعل غايت و حركت غايت كه اينست فرض ولي
   ما اينجا در ولي كند پيدا وقوع تا ندارد وجود قصدي ما اصال عبث باب در. "يقصد لم وقع وما يقع لم

 و طبيعي فاعل چه باشد،  فاعل مقصود اينكه بدون ه كرد پيدا وقوع چيزي. هست اقل ال يقصد، لم وقع
  . ارادي فاعل چه
  غايات ء شي يك براي ما كه كرد حل را اتفاق مشكل شود نمي صورت ناي به پس
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 باشد داشته متعدد غايات تواند مي ء شي يك آيا كه را اين فعال خواهد نمي شيخ البته. شويم قائل متعدد 
  . كند انكار يا اثبات را نه يا

 حاال ولي. است واحد ء شي كي  غايت طبيعي، فعل در ولي باشد داشته متعدد غايات تواند مي ارادي فعل
  . نيست جهت آن سر بر بحث

 وجود نه و دارد معقولي ماهيت  نه اتفاق گفتند مي و بودند اتفاق و بخت منكر كه بود كساني نظر اينجا تا
 ماهيت و دارد وجود كه آنچه ولي دارد، هم وجود و دارد معقولي  ماهيت يك اتفاق خير گفت شيخ. دارد

 غايت نظر از و. است  اقلي سبب يك ولي است عالم اسباب از سببي كه است، اتفاقي سبب ،دارد معقول
 آن كه است سببي اتفاقي سبب يعني بالذات غايت  نه است بالعرض غايت كرده پيدا وقوع كه آنچه هم

 آن كه رسد مي چيزي به ولي كند مي حركت خود غايت سوي به و دارد غايتي خود طبيعت در سبب
 كه ماند مي خود بالعرض غايت در گفتيم كه همانطور گاهي. او بالذات غايت نه اوست العرضب غايت چيز

 هم خود بالذات غايت به و رسد مي بالعرض غايت به گاهي. است باطل خود بالذات غايت به نسبت
 رسيدن كه هم خود ذاتي مقصد آن به و شكند مي را كسي سر و رسد مي باال از كه  سنگي مثل. رسد يم
  . رسد مي است زمين مركز يا زمين به
  
   :اتفاق به قائلين اقوال رد

   ذيمقراطيس نظريه
  

 آسماني اينكه از قبل بعضي. است بوده اتفاق به قائل عالم پيدايش اصل در ذيمقراطيس گويد مي شيخ
) عهارب عناصر (خاك و آتش و هوا و آب و شوند،  مشخص عناصري و كند پيدا وجود زميني و شود پيدا
 جزئي، امور يعني كائنات، ولي. است شده عناصر اين و عالم اصل پيدايش باعث  اتفاق شوند، پيدا

 وجودش انسان اين است، اتفاقي  وجودش درخت اين گفته نمي يعني. نيست اتفاق روي از وجودشان
 بوده معتقد كه )امپدوكلس (انباذقلس عكس بر. دانسته مي اتفاقي را عناصر و عالم اصل ولي است اتفاقي

 آمدند وجود به كه جزئيها اين يعني. است تفاق باال كائنات وجود نيست، باالتفاق عالم نظام  اصل كه
 بوده اتفاق حسب بر تكونشان اولي بطريق هم جمادات و حيوانات نباتات، و است، اتفاقي وجودشان اينها
  حرف از شيخ كه است  تعبيري اين. است
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 را او طبيعت يعني باشد اراده مقصود يا باشد  طبيعت مقصود كه اثري و فعلي هر چون. كند مي آنها
    اتفاقي ديگر آن باشد، كرده توجه او سوي به اي اراده يا و باشد كرده حركت او سوي به و باشد خواسته
 ودمقص نه باشد، كرده آنرا  اقتضاي طبيعي فعل يك اينكه بدون شده پيدا كه چيزي يعني اتفاقي. نيست

  . اراده مقصود نه بوده طبيعت
 شيخ امثال نظر  است ممكن. باشد داشته تفاوت است ممكن اتفاق باب در امروز هاي نظريه با مطلب اين
 حرفهاي حرفهايشان ريشه چون ها امروزي.  است اتفاقي نظر نوع يك كنند تصور ها امروزي را او نظاير و

   باشد، خواسته را او اي اراده كه را فعلي هر بودن، غايت ذي غير و بودن  غايت ذي باب در است، كليسائي
 ولي است، غايت ذي ايشان نظر از فعل اين دارد دخالت قصدي و اي اراده اگر دانند مي غايت ذي را آن
 معني ديگر رسيده، آن به خود طبيعي جريان روي طبيعت و ندارد دخالت آن در قصدي و اي اراده اگر

  . باشد  غايت ذي كه ندارد
 اينكه داشتن غايت در نيست  تفاوتي گفتيم اند كرده او امثال و شيخ كه تعبيراتي حسب به ما ولي

 خود مقتضاي و باشد بوده طبيعت حركت هدف و  بوده آن سوي به و باشد كرده آنرا قصد طبيعت
   را آن وجود اي اراده و بوده چنين اي اراده يك مقتضاي اينكه يا و باشد  بوده آن به رسيدن طبيعت
  . باشد خواسته

 آن است گفته اينكه يعني است، اتفاق سبب به عالم پيدايش گفته ذيمقراطيس گويند مي اينكه پس
 اند كرده نمي حركت يعني. است نبوده عالم اين تكون آنها طبيعت در ،"صلبه صغار"ذرات آن اوليه، ذرات

 اين سوي به ذاتي  ميل عالم، اين پيدايش يعني ست،ا بوده آنها قهري و طبيعي الزمه كه چيزي  سوي به
  . است نبوده آنها در تركب
 است، شده تشكيل آنها از  عالم كه اوليه ذرات اين كه است بوده معتقد ذيمقراطيس گويند مي اينها

 هيچ ذره آن با ذره اين اقتضاء و خاصيت نظر از يعني. الشكل مختلف و الطبيعه متفق اند بوده ذراتي
 اند نداشته  متنوع و مختلف طبايع اينها ولي داشته اختالف هم با شكلهايشان ديگر  ذرات و كرده نمي قفر

 اند، بوده پراكنده خالء در و باشند  داشته نظمي بي هاي حركت يك كرده مي اقتضاء اينها طبيعت فقط
 اين به آنها رسيدن و ست،ا شده اينها تشكل سبب اتفاق. كند اقتضاء را اينها تجمع طبيعت اينكه بدون
 يك است شده سبب  اتفاق است، شده اينطور بالعرض بلكه است نبوده حركتشان و آنها غايت  تشكل
  از باشد، آمده وجود به آسمان مثال تجمع آن از و دهد رخ يكجا در تجمعي
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 بعد. اند آمده دوجو به عنصرها ديگر تجمع از و است آمده وجود به... و خورشيد ستاره، فالن تجمع آن 
    مركبات و مكونات بعد شد، درست اتفاق اساس بر عالم اصول و داد رخ  تصادمات و اتفاقات اين كه

 سوي به كرده مي حركت طبيعت داشته، قصد اينها در طبيعت. اند آمده وجود به آنها اقتضاي به عالم
  . اينها
 كه عالم كلي نظام در انسان  كه است يبعج خيلي كه گويد مي و كند مي تعجب اظهار او حرف از شيخ
 جزئي علل كه جزئي نظامات در ولي شود اتفاق به قائل شود، نمي پيدا آن در تخلف براي موجباتي حتي
 به بگويد كند پيدا وجود آنها در اقلي بطور اتفاقاتي و شود پيدا مسيرشان در  انحرافاتي شود مي سبب
 قصد و نداشت هدف عالم پيدايش اصل در طبيعت اين كه است چگونه آخر. است بوده طبيعت طور

 به ثانوي طبيعت شدند متشكل اينها كه بعد بودند الطبيعه متفق و الماهيه متفق هم اجزاء اين و نداشت
   آمد؟ وجود به كجا از ثانوي طبيعت. آمد وجود
 در خودشان اتذ در ذرات  اين است گفته ذيمقراطيس كه است اين ذيمقراطيس حرف از شيخ توجيه
 يك اند، داشته ناهماهنگي و نظام بي و نظم بي حركات و كردند مي حركت همينطور كه ازل در ابتداء،
 مقصود نبوده، طبيعت يك مقصود است شده پيدا آنچه پس. است شده تشكل و  تجمع اين سبب اتفاق
 چنين طبيعت بگوئيم هك نداشته وجود هم طبيعت بر حاكم اراده يك يعني. است نبوده هم اراده يك

  . داد انجام را كارهائي چنين و بود كرده مسخر را طبيعت اراده آن ولي نداشت قصدي
 و دارند متحدي طبايع ذرات  اين كه است نبوده اين منظورش ذيمقراطيس شايد بگويد كسي اگر حاال

 مسئله همان. است يمهم مسئله اين. دارند مختلفي  طبايع ذرات بگويد خواسته مي شايد شدند متشكل
 يعني نوعيه، صور چون اند نداشته وجود اصال ابتدا در نوعيه صور ذيمقراطيس قول بنابر. است نوعيه صور

 الطبيعه مختلف كنند، مي نوع  نوع را خود محل را، اجسام يعني هستند، منوع كه جوهري قواي و طبايع
 همه اند داده تشكيل را عالم كه اي اوليه ذرات ذيمقراطيس نظر بنابر. كنند مي الماهيه مختلف كنند، مي
 نوعي اختالفات  نه است فردي اختالفات اختالفاتشان ماهيت، يك و دارند طبيعت يك هستند، نوع يك
 در آن است مكان اين در اين فردي، خصوصيات نظر از افراد. طبيعتند يك و ماهيت يك همه ماهوي و

    كه بعد... مكعب ديگري آن است، كروي مثال اين زمان، آن رد آن است  زمان اين در اين مكان، آن
  تركب از بعد مرحله در تنوع. شود مي پيدا تنوع شوند مي متشكل اينها
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 اينها اجتماع حيث از شد؟ پيدا كجا از تنوع اين كه آيد مي پيش سؤال اين كه اينجاست. شود مي پيدا 
 كه جا يك در فرد چند ايتالف از. است ايتالف يك  اين. دآي نمي وجود به واحد ء شي آن ديگر هم دور به

 نه است  مكانيكي ارتباط يكديگر با ماشين يك اجزاء ارتباط مثل ارتباطي. آيد نمي وجود به جديد نوع
 با باشيم داشته اگر متعدد جزء چند. آيد نمي وجود به جديد طبيعت يك آن از و طبيعي و ذاتي ارتباط
 بوجود خرمن يك تازه بشوند جمع هم دور اينها و است  نوع يك هم اينها تخاصي اينكه به توجه
    اين. است حقيقي كثرت كثرتش و اعتباري وحدت وحدتش كه آورند مي وجود  به كل يك آيد، مي

 بوجود جديد طبيعت و شود مي تركيب هم با اينها نه بگوئيد اگر. آيد نمي بوجود جديد طبيعت ديگر
 يك است، جديدي امر يك آن آيا آمده؟ بوجود كجا از و چيست جديد طبيعت ودش مي سؤال آيد مي

  . نيست سازگار اصال ذيمقراطيس فرضيه با معنا بهيچ مطلب اين شده؟ پيدا كه است جديدي جوهر
 در ما االن كه اصولي اجتماع اگر زيرا. نيست درست هم جهت اين از ذيمقراطيس نظر گويد مي شيخ
 ذراتي يك گوئيد مي شما. باشد داشته دوام تواند نمي اينها بقاء باشد اتفاقي اجتماع يك بينيم مي عالم
 بوجود  كرات و آمد بوجود آسمان و كردند اجتماع دفعه يك است، بوده هم بدور  گشتن كارشان كه

 بشوند، جدا هم از هم دفعه يك بايد پس شد جمع هم دور به يكدفعه اينها كه همانطور خوب. آمدند
 در ثابتي طبيعت يك كه دهد مي نشان اين. دارد وجود  متقني واحد نظام يك االن بينيم مي ما ليو

 نظام يك  اساس بر اينها تبديالت و هواست هوا است، آب آب است، آسمان آسمان. حكمفرماست اينجا
 هم با را ااينه كه نيست عاملي  هيچ و اند شده جمع هم دور فقط كه اموري عده يك اال و است معيني
 اينها كه است محال شوند متحد هم با اينها كه است نبوده  اين طبيعت غايت چون يعني بكند، ملصق

 هم از كند مي اقتضا هم طبيعت برسند بهم كرده اقتضا طبيعت كه همانطور چون. بمانند  باقي همينطور
  . ندارد وجود بماند باقي التصاق اين اينكه براي موجبي يعني. شوند جدا
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  اتفاق
  

  "انباذقلس نظريه"
  

 فجعلوا بالضروره االتفاق خلطوا  بل باالتفاق تكون الجزئيات جعلوا فانهم مجراه جري ومن انباذقلس وأما
 اتفق بل للقطع تستحد لم الثنايا ان :قالوا مثال لغايه، ال بالضروره بصورتها تصورها و باالتفاق الماده حصول

 ال عريضه أنها في  االضراس وكذلك بالضروره فاستعدت الصوره هذه اال بلتف ال ماده هناك حصلت  أن
 لها وليس ء شي الجل يفعل الطبيعه يكون كيف :وقالوا واهيه حجج الي الباب هذا في أخلدوا وقد للطحن
    فان. البته الطبيعه في والموت والزوايد التشويهات كانت لما ء شي الجل  يفعل الطبيعه كانت ولو رويه،
 ساير في الحكم فكذلك ، االحوال هذه يتبعها بحاله لمادها يكون أن يتفق ولكن بقصد ليست االفعال هذه

 ضروره والي االتفاق الي ينسب فلم المصلحه يتضمن  وجه علي كانت ان اتفقت التي الطبيعيه االمور
   أبدا اال كان لما كذلك نكا لما ذلك كان ولو ء شي الجل يفعل فاعل عن يصدر انما انها ظن بل لماده،ا

  . يختلف ال ودائما
  
 اتفاق به عالم حصول كه است گفته  شخص اين. است"انباذقلس"به منسوب نظر ديگر نظر اتفاق باب در

  وجود هب  باالتفاق اوليه طبايع و عناصر يعني نيست
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 از كه آنچه) است وبمنس ذيمقراطيس  به كه آنچه عكس بر (آمدند بوجود عناصر كه بعد ولي اند نيامده 
 اين  يعني. اند اتفاق به كائن اينها انسان، حيوانات، نباتات، معدنيات،  مثل است آمده بوجود اشياء تركيب
 اين در آنها آمدن بوجود سبب تصادماتي يك بلكه اند نبوده طبيعت مقصود اند آمده بوجود كه مركبات
 تركيبي نيست، محض اتفاق اشياء،  توجيه در نشپيروا و انباذقلس حرف گويد مي شيخ. است شده جهان
  . ضرورت و اتفاق از است

 حاصل ضرورت حكم  به صورت به ماده آن تصور و شود مي پيدا اتفاق به ماده كه ستا اين حرفشان
 روي را خاصي صورت ماده آن پذيري صورت  نه و است غايتي يك براي ماده آن حصول نه. شود مي

   و كنند قطع و ببرند كه اند شده تيز اين براي ثنايا دندانهاي گوئيم، مي ما مثال. است هدفي و غايت
 به كار همين براي را دندانها  اين طبيعت گوئيم مي. كنند نرم كه اند شده پهن اين براي كرسي دندانهاي

 متناسب هك است بار آسيا دندانهاي و ثنايا دندانهاي بر االن  كه اثري اين يعني. است ساخته صورت اين
  . اند شده ساخته جور اين غايت و هدف اين براي آنها اصال دندانهاست، اين  ساختمان با
 ماده. صورتي يك و) كردند مي تعبير قدما آنچه بنابر (ايست ماده يك اينجا نيست، اينطور نه گويد، مي او

 حصول. هست اينجا كه يآهك ماده مثال است، آمده بوجود آنها از دندانها كه عناصري آن از عبارتست
 آهكي ماده يك اينكه  به شده منجر اتفاقي جريانهاي يك. است اتفاق حسب به اينجا در آهكي  ماده اين
  . شود پيدا اينجا در
 گويند يم نيامد؟ در تيز صورت  به عقب دندانهايو درنيامد پهن صورت به جلو دندانهاي كه شدچطور اما
 اصخ صورت يك جز ندارد امكاناو براي كه گيرد مي قرار  درشرايطي گاهي ماده كه اينست بواسطه ينا
 كرد پيدا را صورت  اين كه وقتي ولي. كند پيدا را خاص صورت اين كه كند مي اقتضاء ضرورت. بپذيرد را

 كه بوده كار در حسابي يك اينكه نه كند، مي پيدا تناسب پنداريم مي هدف ما كه چيزي آن با خودبخود
 را مخصوص صورت اين آنها به هم بعد و كنند اجتماع بدن از معين  نقطه اين در مخصوص مواد اين

 اينطور نه. است ساخته  اين از االن كه كاري اين براي يعني كنيم، مي فكر ما كه هدفي اين براي بدهند
   اند؟ زده را حرف اين دليل بچه آنها اما. نيست
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 دو اوقات گاهي. شود مي مطرح  هم ديگر موارد در كه گويم مي را اي نكته اينجا در آنها دليل مورد در
 كه است دليلي كنند، مي اقامه خود مدعاي بر كه  دليلي دارند، يكديگر خالف نظريه دو كه طرف

    اثبات را آنها مدعاي مستقيم بطور دليل نه، گاهي ولي. كند مي اثبات را خودشان ادعاي مستقيما
 دو اين از كه هست ذهن در هم مقدمه اين ولي. كند مي نقض را مخالف طرف مدعاي دليل. كند نمي
 تواند نمي دو هر چون. است درست اين پس باشد،  باطل يكي آن وقتي. كرد قبول بايد را يكي مدعا

  . است درست اين پس بود باطل آن اگر باشد، باطل تواند نمي  هم دو هر و باشد درست
 اينطور كه ندارند دليلي. است همينطور گويند مي اينجا در) اتباعش و قلسانباذ (اينها كه هم بياني اين
  . است مخالف قول صحت نفي بر دليلشان است، فرضيه اين بلكه بوده
 انجام قصد روي از را كارهايش طبيعت  كه بگوئيم بايد است، اين از غير بگوئيم بخواهيم ما اگر گويند مي
 گوئيمب كه ندارد معني دهد؟ انجام هدفي براي را كاري كه دارد ورشعو وفكر رويه طبيعت مگر. دهد مي

  . ندارد شعور و رويه طبيعت زيرا دهد، مي انجام غايتي براي را اينكار  طبيعت
 با چيزهائيكه اينهمه داد، مي  انجام غايتي و برنامه روي از را كارها طبيعت اگر اينستكه ديگرشان دليل
 وجود طبيعت در بايست نمي"زشتيها"تشويهات اين. شد مي موجود نبايد نيست توجيه قابل غايتي هيچ

 يا دارد، دست تا چهار دارد پا تا سه دارد، سر تا دو كه آيد مي بوجود انسان طبيعت در مثال. باشد داشته
 كننده ناراحت هم آنها به كردن نگاه  حتي كه مشوهي هاي خلقت دارد، خاصي وضع يك مثال چشمش

  . آمد مي بوجود اينها بايست نمي بود  غايتي براي فعلش بيعتط اگر. است
 مثال. است زائد و اضافه اصال  كه آيد مي بوجود چيزهائي يعني آيد، مي بوجود هم زوائد طبيعت در بعالوه
 ينطورا و كند، مي زندگي هم قلب يك با انسان حاليكهدر باشد، قلب دو داراي شخصي است ممكن اينكه
 زوائد بنابراين. اند ناقص دارند قلب يك كه كساني همه گفت بايد وگرنه باشد الزم قلب ود كه نيست هم
  ]. آمدند نمي بوجود اينها  داشت غايت طبيعت افعال اگر و [دارد وجود طبيعت در
 تواند نمي كه موت است نيستي و عدم است، طبيعت افعال از يكي كه موت. است موت باالتر همه از

  . طبيعت يبرا باشد غايت
    اتفاق اثر در همه دهد مي رخ طبيعت در آنچه اينستكه حقيقت گويند مي بعد
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 شود مي گمان آنوقت شود، مي  مترتب مصالحي آن بر كه است طوري اتفاقات اين از بعضي منتهي. است
 ديگر اتفاقات از بسياري اال و) گفتيم كه دندان همان مثل. (است آمده بوجود مصلحت آن براي اين كه

  . نيست مترتب مصلحتي هيچ اينها بر كه هست
 و بود آن به اشاره سخنش  ابتداي در ولي نكرده نقل اينجا در شيخ كه باشد مي ديگري مطلب اينجا در

 در كه حوادث اكثر كه بگويد كسي است ممكن  اينستكه آن و شود مي تكيه بيشتر آن روي امروز
 آن بر كه است چيزي آن اقل، و است مترتب مصلحت آنها بر كه  است حوادثي دهد مي رخ طبيعت
 لعارض است  استثنائي نيست مترتب او بر مصلحت آنكه شود مي معلوم پس. نيست مترتب  مصلحت

 و شود مي پيدا عارضي يك كه"يتفق قد"دهد مي انجام غايتي براي را خودش كار طبيعت اصوال. است
  . كند مي صرفمن خودش  فطري و اصلي مسير از را طبيعت

 شود مي تكيه آن روي بيشتر هم امروز و بود هم"انباذقلس"كلمات از بعضي در كه اي نكته يك ولي
 افعال اين بر اينكه نظر از شود مي صادر طبيعت از كه افعالي يعني. است"انسب بقاء و اصلح بقاء"مسئله
 كه است افعالي آنها بيشتر شايد و است السويه علي نشود يا بشود مرتب است، مصلحت موافق  كه آثاري
 بقا براي صالح نيست مترتب ايشان بر مصلحتي  كه آنهائي ولي نيست مترتب آنها بر مصلحتي هيچ

    طبيعت كه است ممكن مثال. ماند مي باقي بقاست براي صالح اتفاقا كه آن و] مانند نمي باقي و [نيستند
 وجودم اينها همه اگر. باشد درست  يكي و بيهوده و لغو نآ تاي نهو ونود نهصد كه بياورد بوجود ثراهزار
 عدم بدليل آنها بيشتر ولي است گي رويه بي روي از طبيعت  كارهاي اكثر كه ديديد مي آنوقت بودند مي

) باشند بقاء قابل كه است همين هم مصلحت معني اصال (موجود نظام با شان هماهنگي  عدم و توافق
 كه شود مي تصور لذا [آوريم، نمي بحساب را ها شده حذف ما ولي شوند، مي حذف و نيستند بقاء قابل

 آن روي بيشتر امروز ايكه تئوري در اينستكه.] هستند اقليت در نيست مترتب آنها بر  مصلحتي كه آنهائي
 اينكه نه شود، مي مطرح انسب بقاء و اصلح بقاء مسئله) است آمده هم داروين حرف در و (كنند مي تكيه

  . كند مي حركت اصلح بسوي طبيعت يعني كند، مي انتخاب را اصلح طبيعت
 اصلح بسوي اصل از طبيعت آيا كه، اينست كنيم بحث همين روي بايد هم آينده در كه مهم مسئله پس

   را خود كار كوركورانه طبيعت نه يا كند، مي حركت
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  . ماند مي باقي است اصلح اتفاقا كه آنچه و دهد مي انجام
 ما. نيستند اقل هستند صالح  كه آنهائي كه آورد مي بوجود را اشكال اين باينصورت، مسئله طرح بتهال

 هدف يك اساس بر كه دهد مي نشان خلقتشان همه شوند، مي متولد كه انسان مليونها ميان در بينيم مي
 اين تشويه، اين نقص، و عيب اين كه شود مي ديده فرد يك انسان، مليونها ميان در اتفاقا. است غايتي و

 اين بگيريم نظر در كنون تا خلقت اول از را مجموع اگر نه، كه دهند مي پاسخ آنها. دارد وجود او در زايد
   هستند نظام خالف بر آنهائيكه و بدهند تشكيل را اكثريت هستند نظام وفق بر  كه آنهائي كه نبوده جور

  . است اين عكس بلكه بدهند، تشكيل را اقليت
  

   طنز
  

 به و بوده پرست علم فردي  خودش او. (كنند مي نقل مورد اين در"بيكن فرانسيس"از طنزي يك
 در را زيادي عكسهاي بينيد مي و رود مي كليسا به روز يك كه) است بوده علم همان مذهبش اصطالح

   بعد و بودند تارگرف كه هستند كساني اينها گويند مي چيست؟ اينها پرسد مي. اند گذاشته نمايش به آنجا
 فريادشان به كسي و كردند التجاء  كه آنهائي عكس گفت. يافتند نجات آنوقت و مسيح به جستند التجاء
 عكس و شود نمي مترتب آن بر اثري هيچ كنند، مي التجاء نفر مليونها كه بگويد خواست مي كو؟ نرسيد

 بفهميد خواهيد مي اگر. رسيدند نتيجه به هك آورند مي را آنهائي عكس فقط آورد نمي اينجا  كسي را آنها
    نتيجه به ببينيد آنوقت بگذاريد يكديگر كنار بياوريد را همه رسد نمي يا رسد مي نتيجه به التجاءها كه
 ولي است نكرده مطرح قلس انباذ را وراثت مسئله. شود مي بيان كه دارد پاسخ مطلب اين البته رسد؟ مي

 بود بقاء قابل كه فردي يك كه) است گفته داروين  كه حرفي ينهم. (است بوده همين مقصودش
  . شد مي پيدا طبيعت در جديد رشته يك ديگر بعد داد، مي ارث خود نسل به را خود خاصيت و صلتخ
 و دارند، ضعف ديگر نظر يك از  كه آيند مي بوجود افرادي آنها نسلهاي در بعد. بودند بقا قابل نظر اين از

 اصلح آن و بقاء، براي است اصلح او كه آيد مي بوجود فردي يك باز تا روند مي ميان از طبيعت در همگي
 ما كه كاملي افراد  اين مانند كه آورده مي وجود به را افرادي ابتدا در طبيعت گفته لذا. ماند مي باقي

  هست ساب و). است منطبق امروز نظريات با هم مطلب اين (اند نبوده بينيم مي طبيعت در اكنون
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 كه نبوده اينجور آهو، نصفش و بوده بز او نصف كه شد مي متولد وي از اي بچه قديم در مثال حيوان كه
  . آهو آهو و بزايد بز بز و بياورد وجود به را حيوانات اين منظم بطور  طبيعت

. كنند مي قامها الهيون نظريه رد در امروز ماديون و طبيعيون ها، امروزي كه است استداللي مهمترين اين
 به قائل كه را كساني نظر سخنان اينگونه اساس بر انگليسي فيلسوف"هيوم"از پيروي به جديد طبيعيون

 كنند، مي رد ، صانع وجود بر كند مي داللت نظام و نظم گويند مي و هستند عالم در نظام و نظم وجود
  . گرفت قرار تأييد مورد بيشتر هيوم نظريه شد، پيدا داروين نظريه كه هم بعد
  ) 1: (است گفته"انباذقلس"بعد
 جو الي البخار فخلص بخرت اذا الشمس الن الماده، لضروره كاين أنه يقينا يعلم الذي كالمطر هذا و

 الطبيعه في مقصوده االمطار أن فظن مصالح، في يقع أن فاتفق ضروره، فنزل ثقيال، ماء فصار برد البارد
 النظام وهو آخر أمر الباب هذا في عرض وقد: قالوا. للبيارد افسادها الي تفتيل ولم: وقالوا . المصالح لتلك

 يجب مما  ذلك وليس المواد في التي الضروره توجبه ما الي وسلوكها الطبيعيه االمور  تكون في الموجود
 دون ليس نظاما الفساد الي والسلوك  للرجوع فان نظاما التكون و للنشوء أن سلم وان فانه يغتربه، أن

  أن أيضا يجب وكان النشوء، نظام من بعكس آخره  الي أوله من الذبول نظام وهو ذلك
  

   :پاورقي
 يك با است، بوده گويند مي امروز كه سخناني اين از خيلي انباذقلس سخنان در كه شود مي معلوم] 1[

 فكرشان شيوه تربيش غرب امروز فالسفه. است تر عالي امروزيها نظرهاي از انباذقلس نظر كه تفاوت
   را آن متكلم يك كه كنند مي نفي آنطور كنند نفي را غائيت اصل خواهند مي  وقتي يعني است، كالمي

 در شكي انباذقلس نظر از. كند مي نفي فيلسوف يك كه كند مي نفي آنطور انباذقلس ولي كند، مي نفي
 ماوراء ما كه ندارد معني است، يعتطب بگيريم نظر در  غايت بي بايد كه را آنچه ما كه نيست جهت اين

 اين. ندارد يا دارد دخالت كار اين در خدا آيا بگوئيم و بدهيم دخالت طبيعت امر در مستقيما را طبيعت
 هدف يا دارد هدف طبيعت آيا كه است  مطرح صورت اين به بلكه نبوده مطرح اينطور آنوقت در مسئله
 مسئله متكلمين مثل درست كنند نفي را غائيت خواهند مي كه وقتي"  راسل"مثل امروزيها ولي ندارد؟

 درست طبيعت يا است  كرده درست طور اين خدا را حيوانات اين و اشياء اين آيا كه كنند، مي  طرح را
 وي. كرد مي درست ديگري طور بود، كرده درست را اينها و آمده پائين آسمان از خدا اگر نه، كرده؟
  صورت اين به است سال مليونها حيوان اين كه گويد مي و زند مي مثال ار  حيواني تشويهات موضوع
 خيلي حرفهاي. نكرد را كار  اين مدت همه اين در چرا داشت، وقت سال مليونها خدا خوب است، مانده
 كرد، استفاده وقت آن در و داشت وقت خدا كه بگوئيم ما اگر آنكه حال قبيل، اين از اي پايه بي

 دارد، انتظار راسل كه باشد سبكي به كارش كه خدائي بگوئيم و شويم منكر را خدا بايد كه همانجاست
 هم انباذقلس كلمات در شود مي بيان امروز كه مباحثي عناصر از بسياري حال هر به. ندارد وجود هرگز
  . است بوده
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 ذلك في ثابت ؤالفالس ء شي الجل يفعل الطبيعه كانت ان ثم. الموت وهو ء شي الجل الذبول أن يظن 
  . النهايه غير الي المطالبه ويستمر عليه؟ هو ما علي الطبيعه في فعل لم وأنه  نفسه ء الشي

  
 وي بر هم خوبي آثار و دهد مي رخ اتفاق اثر بر خودش كه بزنيم مثال را موجودي توانيم مي اصال ما

 كس هر را باران گويد مي. است تهنداش را هدف اين  طبيعت قطعا دانيم مي ما آنكه حال شود، مي مترتب
    آب و دارد آب كه اماكني و درياها با شود مي مواجه خورشيد كه آيد مي بوجود  اين اثر در كه داند مي
 ميلش اصال بخار مثال كه گفتند مي قدما كه نحوي به (است تر خفيف طبعا بخار چون و كند مي تبخير را

 امروزي بقول. باشد توانسته نمي اين از غير است، ماده ضرورت ينا. رود مي باال طرف به) است باال بطرف
 آنجا در و رسد مي است سرد كه باال جو به بعد. شود انجام بايد كه  است مكانيكي و جبري ضرورت ها 

 است، طبيعت  سنگين آب طبيعت قدما بقول چون شد، آب به تبديل كه وقتي. شود مي آب  به تبديل
 زمينهائي در يعني كند، مي استفاده آن از آمد، پائين وقتي. بيايد پائين كه شود مي باعث اش طبيعي ثقل
 انسان بعد. كند مي نمو قهرا هست، هم حرارت و آفتاب و است مساعد زمين و دارد وجود بذري كه

 چنين  صورتيكه در. كند رشد مثال زارع فالن زراعت تا آمد پائين آسمان از باران كه كند مي خيال
 را سالش آذوقه و برويد زارع  فالن گندم مثال كه باشد كرده را كارها اين تمام طبيعت كه نيست، زيچي

   :سعدي بقول و باشد داشته
   نخوري غفلت  به و آري كف به ناني تو تا  كارند در فلك و خورشيد و مه و باد و ابر 

  
 اين اينستكه طبيعت جبر اين  الزمه ولي گيرد مي صورت طبيعت جبر به افعال اين. نيست اينچنين نه،
  . شود مترتب آن بر آثار

 موجود بالفعل كه بينيم مي  طبيعت در را موجودي نظام يك االن ما :گوئيد مي شما كه اند گفته همچنين
 از جو و رويد مي گندم از گندم بيند مي اندازد، مي غلط  به را انسان موجودات نظام اين است گفته. است
 گويا  كه آيد مي پيش اشتباه اين آنوقت. گوسفند گوسفند از شود، مي متولد انسان انسان، هنطف از جو،

 اين كنار در بينيد مي كنيد دقت اگر شما گويد مي. رود مي هدف اين سوي به و دارد را قصد اين طبيعت
 فرض را چهب يك. هست هم عدم و ذبول نظام نمو، و نشوء نظام كنار در. هست هم آن عكس نظام نظام،
  . كنيد
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 و كند مي رشد  بچه و شود مي متولد جنين بعد آيد، مي بوجود جنين نطفه يك از كه بينيد مي شما
. بشود نيرومند و قوي مردي نطفه اين كه دارد قصد طبيعت كه اينست براي اينها گوئيد مي شما. بالد مي

 و قوا رفتن ميان از و الغري رود، مي ريالغ و ذبول به رو موجود همين  كه كنيد نگاه هم را بعدش خوب
   :شدن زمينگير و دندانها افتادن و كوري و كري بعد و نيروها

   الترجمان الي سمعي أحوجت قد   بولفتها و الثمانين عند  
  
 صورت به هم اين. است افتاده  اي گوشه در اي وامانده و ناقص موجود يك كه آيد مي در حالتي به بعد و

 دارد، هدف بگوئيد اگر دارد؟ هدف هم اينجا در طبيعت بگوئيد توانيد مي آيا. دارد وجود تطبيع در نظام
 هم كمال آن پس. باشد طبيعت هدف تواند نمي كه عدم و نقص تناقص، و است نقص هدفش  كه ديديد
 دو طبيعت در ما بگيريم، طبيعت داشتن  هدف بر دليل را داشتن نظام صرف اگر. نيست طبيعت هدف

 طرف از و دوزد مي طرف يك از طبيعت. پراكندن نظام و دادن سامان  نظام داريم، يكديگر كنار در امنظ
 طبيعت هدف توانيد نمي  كه را كردن پاره است، طبيعت هدف بگوئيد را دوختن اگر. كند مي پاره ديگر

  . نيست طبيعت داشتن  غايت بر دليل نظام وجود بنابراين پس بدانيد،
  

   :غائيت نفي بر ديگر دليل
  

 يحل كالحراره المواد الختالف افعالها  يختلف الواحده والطبيعه ء شي الجل فاعله الطبيعه يكون كيف قالوا
 بل ء شي الجل االحراق تفعل الحراره يكون ان العجايب ومن والملح  كالبيض شيئا وتعقد كالشمع شيئا
 ساير حكم فكذلك. االحتراق الحار مماسه عند فيها لها يجب بحال الماده الن بالضروره ذلك يلزمها انما
  . الطبيعيه قوي

  
 كه شود مي معلوم عمل  نحوه اين از و كند مي عمل گونه دو مختلف مواد در واحد طبيعت گويند مي

 همان سوي به هميشه و كرد نمي عمل گونه دو داشت مشخص غايت اگر. ندارد مشخص غايت طبيعت
 را خودش هدف برسد كه اي ماده هر به بايد باشد داشته هدف اگر طبيعت. كرد مي حركت غايت

  ماده آن در اگر احيانا و كند جستجو
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 انجام كار نوع يك آن روي برسد، كه اي ماده هر  به اينكه نه نكند، كار آن روي شود نمي تأمين هدفش 
   را ديگر بعضي و هدف يب اشخاص گوئيم، مي را افراد بعضي ما مثال. كند  حركت ديگر سوئي به و دهد
 خودشان هدف دنبال  هم باز گيرند مي قرار كه شرايطي هر در دار هدف آدمهاي. دار هدف گوئيم مي
 از كه اشخاص اين به. شوند مي جهت هم آن با گيرند قرار محيطي هر در هدف بي آدمهاي اما. روند مي
 مثال. است اينطور بينيم مي هم را طبيعت. هدف بي گوئيم مي دهند، مي  بادش بيايد، باد طرف هر

 خيلي  ولي شود، باز يخ و روغن مثل شده منعقد امر يك كه شود مي سبب جا يك طبيعت، در حرارت
. بندد مي دهيم مي حرارت  وقتي را مرغ تخم كنيد فرض. شود مي بسته دهيم مي حرارت كه را چيزها
 جا همه بايد است بستن طبيعت هدف اگر است؟  كردن باز يا است بستن چيست؟ هدفش طبيعت حاال

   بندد؟ مي يكجا و كند مي باز يكجا چرا. كند باز بايد جا همه است كردن باز  طبيعت هدف اگر و ببندد،
  . برسيم شيخ جواب به تا. كنند مي ذكر كه ديگر دليل يك اينهم

  

   غائي علت جهت از اتفاق بحث
  

 حرف بود مربوط غائي علت به  كه جهت آن از اتفاق بحث. شود مي مربوط غائي علت به انباذقلس بحث
 كردند، نفي معنا اين به كردند نفي را اتفاق وقتي. است بالعرض  غايت اتفاقي هر گفتند كه بود اين اينها

 اتفاقا رسد مي كه جا هر به  طبيعت گفت. بود اتفاق به قائل معنا اين به قهرا بود اتفاق به قائل كه  آنكس
 در را موجود وضع اگر ما يعني. برسد جائي به و برسد آنجا به بخواهد طبيعت اينكه نه رسد مي آنجا به

 داشته قصد طبيعت اول از يعني. كرد مي حركت وضع اين سوي به طبيعت كه نيست  چنين بگيريم نظر
 بدون و باشد سوئي به هيچ اينكه  بدون طبيعت بلكه اينجا، به رسيده و رفته و كند حركت سو اين به

 ماده ناحيه از جبري حركات كورمال كورمال باشد، داشته  مقصدي اينكه بدون باشد داشته هدفي اينكه
 مثالهائي بايد اينجا در. اينجا به شده كشيده بخود خود و است كرده صورت، ناحيه از  نه اينها، قول به

  . نمود ذكر
 طرف چهار از را انسان كه جمعيتي  ازدحام د،بگيري نظر در جمعيت ازدحام يك داخل در را انساني شما

 به يا برود جلو به چپ به يا بپيچد راست به كه ماند نمي او براي اختياري هيچ كه دهد مي فشار چنان
  جمعيت اين به او معيني نقطه  يك در. عقب
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 توق يك. نيست خودش اختيار در چون. رود مي كجا به كه فهمد نمي خودش بعد و شود مي ملحق 
 او است كرده احاطه او بر كه جبري اين. باشد آنجا در نخواسته او اصال كه بيند مي محلي در را خودش

  . است كشانده اينجا به را
 دائما طبيعي جبر روي امواج  اين است، گرفته قرار دريا امواج روي بر كه كنيد فرض را چوبي تخته يا

 به را او موج آن و كند مي پرتاب ديگر موج روي به را تخته  موج يك برند، مي آنطرف به اينطرف از را اين
  به تخته اين است ممكن حاال خوب. گيرد مي قرار ديگري موج اختيار در باز و برد مي ديگري سوي
 آب يا و است، كشانده  ساحل به را خودش كه است تخته طبيعت اين اينكه نه ولي شود، كشيده ساحل

 بلكه. ساحل به برساند و دهد عبور امواج روي از را تخته آن خواسته مي كه داشته خاصي طبيعت يك
 كه نيست اينطور و ساحل به رسيده جبري بطور و افكنده طرفي به را  آن موجي هر كه نبوده اين جز

 اول از گرفت قرار  امواج اين روي چوب اين كه ساعتي آن از كه است خاصي طبيعت يك اينجا  بگوئيم
 البالي از آنرا لذا و ساحل به برساند را چوب اين يا را خود كه خواسته مي او يعني بوده هدف اين متوجه

   ها موج حركات جبري بطور و نبوده طبيعتي و نيروئي چنين نه ساحل، به رساند تا داد عبور موجها اين
  . است كشانده ساحل به را او
 فكر دارد قصد ديگري چيز علميه حوزه ودر مي كند مي حركت اش خانه از كه ابتدا طلبه يك مثال يا

 ولي انصاري، مرتضي شيخ بشويم بخوانيم  درس برويم گويد مي بشود، انصاري مرتضي شيخ مثال كرده
 كه كسي آن وقت يك. كشاند مي بجائي جائي از را او جريانها  آن گيرد مي قرار حوزه در كه بعد
    شده دادگستري قاضي (آورده، در سر دادگستري از بيند مي بشود انصاري مرتضي  شيخ خواسته مي

 حاال اينجا، به شديم كشيده خواستيم، نمي هم ما خود گويد مي آمديد؟ اينجا شد چطور پرسند مي) است
  . اينجا به ايم آمده بينيم مي

 اينكه بدون است مادي جبر براي  مثال بهترين ها كارخانه اين. هاست كارخانه مثال مثالها، اين از باالتر
 شروع انسان كه ابتدا از شود، بافندگي و ريسندگي كارخانه يك وارد انسان اگر. باشد كار در غايتي هيچ
. شويد مي را آنها دارد دستگاهي يك و اند آورده را ها پشم و ها پنبه جا يك در بيند مي كند، مي  نگاه را كار
 آنها بعد و دهد مي شستشو و برد مي پائين و البا را پشمها. كند مي حركت دارد كه نيروئي با دستگاه آن
   است حالجي مخصوص كه دستگاهي به و برد مي را آنها ديگر دستگاه  يك. ريزد مي بيرون را
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 پنبه هاي لوله و ها فتيله ديگري محل در و شود مي لوله ها پنبه ديگر جائي در بعد دهد، مي تحويل
 تار دستگاه  يك در. آيد مي در طوالني هاي رشته صورت به اه نخ ديگري نقطه در. آيد مي در نخ بصورت

 محكم و زند مي شانه را آنها دستگاه  يك آنوقت. شود مي پود صورت به ديگر قسمت در و شود مي
 با فاستوني يا چلوار توپ يك بيند مي كار آخر در آنگاه و رود، مي جلو انسان مرحله به مرحله. كند مي

  . درآمد كار از عالي  هاي نقش
 به جبرا پشم اينكه يا سو؟ اين به كرد حركت ابتدا از خودش پشم اين آيا كنيد، نگاه طبيعت به اگر شما
 اين داشت كه دومي دستگاه شست، مي را اين داشت كه اولي دستگاه  آن آيا. است كرده حركت سو اين
 دستگاه كرد، مي نخ را اين كه چهارمي دستگاه كرد، مي فتيله كه سومي دستگاه كرد، مي  حالجي را

 بگيريد، نظر در شما كه را كدام هر.. . دستگاه همينطور. آورد مي در پود و تار صورت به را اين كه پنجمي
 اينكه يا آورد، در پارچه صورت به را پشم اين كه است اين براي آيا آيد، مي  پائين و رود مي باال كه آهني

   آورد؟ مي پائين و برد مي باال را او جبرا كه است نيرويي يك رفشا تحت او كند مي را خودش كار او
 آن طبيعت نه و است  محصول كه پشم خود طبيعت نه. نيست طبيعت مقصود هيچكدام اينها همه و

 در برويم كه كدام هر سراغ. آورد مي در صورت  اين به را محصول اين كه كارخانه دستگاههاي و اجزاء
 شود مي  منتهي امر نهايت در قصد بدون و غايت بدون كارهاي همين ولي. ندارد  غايت ندارد، قصد آنجا
 بگوئيد، و كنيد خدشه مثال اين در و بزنيد حرفي يك توانيد مي اينجا در شما البته. منظمي امر يك به

 مانجا هدف اين براي را كارش كارخانه اين اجزاي از جزئي هيچ  نه و دارد غايت پشم نه كه است درست
 به خاصي نحو به را دستگاهها اين كه هست انسان نام به شاعري موجود يك اينجا در  ولي دهد نمي

 شده داده نظام مجموعه اين در آنها  غرض و هدف بي كارهاي همه نتيجه كه است، كرده مربوط يكديگر
 اينجا در من ولي است ديگري حرف اين. است خواسته مي را هدف آن ناظم انسان آن كه است هدفي

 كار در غائي عليت اصل گويند مي كه آنهائي بگويم خواهم مي را اين و كردم مطرح  مثال بعنوان را اين
 كرديم، ذكر ما كه است مثالهائي اين نظير شود مي پيدا عالم مجموع در اتفاق بگويند خواهند مي نيست،
 گويند مي ولي. آورده وجود به انساني يك نياورده، وجود به اتفاق را نظم اين كارخانه مثال در  منتهي
 و باشد آمده وجود به طبيعت دستگاه در نظمي  يك باشد شده سبب هدف بي تصادفات كه ندارد مانعي
  را  خودش هدف بي كار طبيعت بعد
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 تصادف حسب بر و كنند مي پيدا  هم با طبيعت اجزاي كه ماشيني رابطه اين اثر در ولي است داده انجام 
 محصول آن دانيد مي شما كه است محصولي اش نتيجه است  شده پيدا يكديگر با ماشيني رابطه اين هم
  . دارد نظامي يك
 و رفته بينيد مي كه آنچه  سوي به طبيعت كه است اين معنايش غائي علت باب در اتفاق نظريه پس

 سوي به جبرا بلكه ستا نبوده او طالب و قاصد طبيعت  اول از. است رفته نمي او سوي به است، رسيده
  . است  شده كشيده هست آنچه

  

   است طبيعت اقتضاي و نيست اتفاق آلي امور در و است جزئيات در اتفاق
  

 كه را اتفاقاتي آن گويد نمي. هستند بالعرض غايت ناميد مي تفاقا شما كه را آنچه گويد مي پاسخ در شيخ
 از مقصود. هستند بالعرض غايات همه) اتفاقات (اآنه گويد مي بلكه كند نمي پيدا وجود گوئيد مي شما

 اين ولي رود، مي خود ذاتي غايت سوي به طبيعت موارد، اين همه در يعني چيست؟  بالعرض غايات
 اين كه آنجا از و است، تزاحم دار دار كه آنجا از رود مي خود غايت سوي به كدام هر كه طبيعتها رشته
 برخورد هم با و كنند حركت يكديگر موازات به همواره كه  يستن اينگونه معلولي و علت هاي رشته

 كنند مي قطع را يكديگر اينها كه آنجا و كنند، مي قطع را يكديگر خطوط اين گاهي بلكه باشند، نداشته
 طبيعت اين يعني چيست؟ اتفاق معناي اما. گذاريم مي اتفاق را آن اسم ما كه آيد مي وجود به اي حادثه

 ما پس. بود كرده قصد كه غايتي آن از غير رسيد غايتي يك  به كرد مي حركت خود ايتغ سوي به كه
 طبيعت هم جا  همين در كه گوئيم مي بالعرض غايت جهت آن از و. گذاريم مي بالعرض غايت را اين اسم

 غايت ذي طبيعت هم باز پس. است رسيده خود غايت غير به نرسيده، خود غايت به ولي داشته غايت
  . رسد نمي گاهي و رسد مي خود غايت به گاهي منتهي است، غايت ذي جا همه در طبيعت پس. تاس

 باز غايتش از هميشه براي را طبيعت گاهي عائق اين ماند مي معطل خود غايت از و شود مي پيدا عائقي
 به دوباره او و دارد برمي ميان از را آن طبيعت  آمده پيش عائق آن كه حال عين در گاهي و دارد مي

  . رسد مي خودش غايت
 منتهي. نيستيم منكر موارد از بعضي در را اتفاق وجود ما گويد مي شيخ كه است جهت همين به پس
   اوال بگويد، خواهد مي. كجاست موارد از بعضي اين گفت بايد
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 اقي،اتف غير جريانهاي يعني است طبيعت خود يافتن جريان اصل طبيعت در. است نادر اتفاقي موارد
  . دهد مي رخ طبيعي جريانهاي ضمن در هم اتفاقي جريانهاي همين بلكه
 :كه گويد مي اينطور كند  بيان غائيت بحث در را اتفاق به پاسخ خواهد مي كه موارد از بعضي در شيخ
 اتفاقي امور فردي خصوصيات ولي است غايت يك  خواهان كلي نظر از طبيعت كه است طور اين غالبا
 گونه اين مثال براي. فردي طبيعت مقتضاي نه است كلي طبيعت مقتضاي  نه فردي ياتخصوص. است
 در دانه اين اگر كه  زميني :كند مي طلب روئيدن براي مساعدي زمينه گندم دانه يك :كه كند مي  بيان
 شخود جزء را اجزائي گيرد قرار آن در اگر  كه زميني درآيد، محصول يك صورت به شود مي كشته آنجا
 زمين يك در آنرا آمديم ما اگر اما خواهد مي را جائي چنين يك كلي بطور دانه اين. كند رشد تا كند

 غايتش يعني خواسته، مي را جا همين فقط گندم دانه اين كه بگوئيم توانيم مي آيا داديم قرار  بخصوصي
 ندارد هم جهتي و ندارد هم يدليل بزند را حرف اين تواند نمي  كسي. نيست ديگر اين نه، بوده؟ جا همين

 را مواد گيرد، قرار رحم آن در كه را رحمي كند مي اقتضاء انسان يك نطفه مثال يا. بزند را  حرف اين كه
 ولي دارد را رحمي چنين اقتضاي نطفه. درآيد جنين يك بصورت بعد و كند رشد تدريجا و كند جذب

 همين اقتضايش اول از فرد اين جزئي و خاص بيعتط آيا شود،  ريخته بالخصوصي رحم در نطفه اين اگر
 ممكن ، نه يا است بوده طبيعت اين قتضايم جزء بالخصوص رحم اين يعني است بوده  بالخصوص رحم
 باشد؟ بالعرض غايت كه گفتيم پيشتر كه اتفاقي علل همانگونه از باشد، اتفاقي علل به مربوط اينها است
  . بشوند  حادثه اين به منجر هستند بالعرض غايات و اتفاقات تيجهن كه حوادثي و بالعرض غايات يعني
 از هم ديگر خانواده يك. مكه بروند شهرستان يك از كنند مي حركت خانواده يك مثال كه كنيد فرض

. دختري خانواده آن و دارند پسري خانواده اين. بروند مكه به كه كنند مي حركت ديگري شهرستان
   دختر و پسر اين بعد و بشوند آشنا بعد و بگيرند قرار ساختمان يك در و  خانه يك در آنجا در اتفاقا

 اينجا در. آيد مي بوجود  اي بچه اينها از و كنند مي ازدواج كنند، مي خواستگاري خواهند، مي را يكديگر
 در كه بوده اين اينجا در طبيعت هدف كردند حركت اينجا از كه پسر خانواده اين كه گفت شود نمي
 جداگانه هدفي داشتند، هدف يك هم اينها داشتند، هدف يك آنها بلكه. كنند مالقات  خانواده آن با مكه
 پيدا ازدواج اين اتفاقي، تالقي آن از و كنند تالقي يكديگر با اينها شود مي سبب اتفاق يك بعد ولي
   رحم  اين در نطفه اين اينكه بعد و شود مي

 ٤٢٨



كتابخانة سايت نسيم مطهر  
www.nasimemotahar.com
.لطفاً نواقص احتمالي و خطاهاي تايپي را اطالع دهيد

   .آيد مي پيش كند پيدا رشد
 علل جنبه از فاعلي، علل جنبه از نه  گوئيم مي غائيت جنبه از اتفاقي، گوئيم مي كه را جهات اين بنابراين،
    تمام را، عناصر و علل اين تمام كه نيروئي آن كند، نگاه باال از نيروئي  يك اگر يعني است، ضرورت فاعلي
 از او نظر از الاقل يا است، شده  تنظيم او ظرن زير يا است، كرده تنظيم او را معلوالت و علل سلسله اين
 نقطه فالن در كنند حركت هم خانواده آن و كنند حركت خانواده  اين كه دارد وجود ضرورت اين ازل
 دادن نظم در ،باال حسابهاي در شايد. است ديگري حساب آن بشود، ازدواج آن به منجر بعد برسند بهم
 مطلب اين. برسند يكديگر به اينها مخصوصا كه باشد كار در حسابي يك معلوالت و علل مجموعه به

 هست، ضرورت اينجا در گوئيم مي كنيم نگاه بخواهيم پائين از طبيعت، خود نظر از ما. است ديگري
  . است  بالذات غايت كلي نظر از ولي بالذات غايت نه بالعرض غايت ولي هست،  هم غايت
) بودن بالعرض غايت (معنا  اين به را اتفاقي وجود ما گوئيم مي و كنيم مي مسامحه اول ما گويد مي شيخ
 هميشه طبيعت پس. كلي به نسبت نه است افراد به  نسبت آن ولي. شويم نمي منكر موارد بعضي در

 بستگي آن بشود جزئي يك به منطبق كلي هدف آن اينكه ولي است كلي طبيعت  هدف و دارد هدف
 بگوئيم ما كه شود نمي سبب مقدار اين ولي كنيم نمي انكار ما را مقدار ناي. اتفاقي خاص  علل به دارد
 شرايط در بگيريم، نظر در را عادي شرائط بايد االن ما و. است شده پيدا اتفاق اثر بر عالم نظام تمام
 بايد باشد نداشته غايت و هدف هيچ طبيعت اگر. باشد اتفاق به حوادث  تمام بايد باشد اتفاق اگر عادي

 براي را ماده نخواهد اينها قول به صورت يا طبيعت يعني باشد اتفاق بوسيله همه دهد مي رخ چه هر
 كامال اتفاقي، موارد غير در كنيم مي نگاه  كه ديگر جاهاي به ما كه صورتي در. كند انتخاب خود

 براي را ماده كه است صورت و طبيعت اين و. است هدف جستجوي در طبيعت خود كه است محسوس
  . شود مي منتهي  غايت اين به و صورت اين به ضرورتا ماده اين اينكه نه كند مي انتخاب خود
 همان در نيز را جو دانه يك و اندازيد مي زميني يك در را گندم دانه يك وقتي شما مثال گويد مي شيخ
 به را مواد سلسله كي شود، مي فعاليت نوع يك مشغول  گندم دانه اين بينيد مي بعد اندازيد مي زمين
  بوته يك آن از و رويد مي اي بوته يك اين از. ديگري شكل به جو و كند مي  جذب مخصوصي شكل

 و كند مي استفاده اين كه  اي ماده يعني است يكسان زمين اين در مواد آيا شود، مي چگونه اين. ديگري
  استفاده آن كه اي ماده
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 آن و آيد مي در شكل اين به اين معذلك كنند مي استفاده چيز يك از دو هر ندارد؟ فرقي هيچ كند مي 
 را صورت يك جز كه است شكلي به ماده كه گفتيد شما. است شما حرف خالف كه اين شكل؟  آن به

. است مختلف خودش ماده بگوئيد بايد ناچار بپذيرد را مختلفي صورتهاي ماده اينكه فرض به. پذيرد نمي
 جزائيا همان گيرد قرار كه جادرهر گندم دانه اين كه است گونهچ است  مختلف ماده گوئيد مي كه حاال

 جذب است مفيد او براي  كه را اجزائي همان نيز جو و كند، مي جذب را همانها است مفيد او براي كه را
 براي را ماده كه است صورت اين بلكه آورد مي خود  بدنبال جبرا را صورت كه نيست ماده پس كند؟ مي
    نشان اين و. بينيم مي كنيم مي نگاه طبيعت در كه وقتي را امر اين امثال ما و. كند مي انتخاب ودخ

 كند مي تصرف ماده در  كه است صورت و روانند مقصدهائي يك سوي به طبيعتها و صورتها كه دهد مي
 را آنچه و گيرد مي دارد الزم كه را آنچه كند، مي تركيب را ماده كند، مي تجزيه را ماده دهد، مي تغيير و

  . دهد مي پس ندارد الزم
 آنجا در و نباتات در كه نيست  روشن آنقدرها جمادات در اين البته. دارد وجود نيرو يك بصورت طبيعت

 ماده بر مسلط است نيروئي يك حيات كه دهد مي نشان اين و. است نمودار بخوبي دارد وجود حيات كه
 كه است  اين معنايش باشد ماده ضرورت از ناشي كه باشد نيروئي اگر. هماد ضرورت از ناشي نيروئي نه

 ماده بر حاكم حيات اگر و. كند مي  خودش تابع را حيات صد در صد و جبرا باشد كه وضعي هر در ماده
 دهد يم صورتو دهد مي شكل آنچنان را ماده رفتگ قرار كه جادرهر حيات كه است اين معنايش باشد
 ما. ماده در صورت  هم و دارد اثر صورت در ماده هم كه است مسلم مطلب اين البته. هدبخوا  خودش كه

 جبري الزمه و ضرورت يك صورت كه نيست  چنين كه كنيم نفي را مطلب اين اينجادر خواهيم مي فقط
 صورتها، و شكلها آن گوئيم مي. بدهد وفق اينجا در مثالها آن گفتيم ما  كه را مثالهائي آن كه باشد ماده
 و آيد مي صورت اين خود  بلكه نيستند، ماده جبري ضرورتهاي اينها بينيم مي اينجا در ما كه طبيعت  اين
 اين دادن نشان جهت از موريسن، كرسي نوشته"انسان  آفرينش راز"كتاب اين. گذارد مي اثر ماده در

 تسلط تحت  نه ماده بر سلطم است نيروئي حيات كه جهت اين از. است خوبي كتاب  حيات فعال نيروي
 نشان را مطلب همين كنند مي  مطرح را حيات هدفداري مسئله كه شناسي زيست كتابهاي. ماده

 براي و خواهد مي كه شكلي آن به را مركب اين و خود  مركب بر مسلط است نيروئي حيات كه دهند يم
  خواهد مي كه هدفي
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 كور و قهرا كه جائي بهر ماده كه باشد ماده اصلي و اولي وضع مقهور كه امري يك نه آورد، مي در 
  . بكشد خود دنبال به هم را صورت شود كشيده كورانه

  

   است آمال و خير طبيعي امور غايات
 طبيعت براي طبيعت، غايات  تمام كه است اين است واضح و ظاهر كه چيزهائي جمله از فرمايد مي شيخ
 و. هستند بالعرض غايات و نيستند طبيعت حقيقي غايات ضاره  غايات و است، مفيد و است كمال و خير
 گذاريم،يم  غايات را آنها نامما كه رود مي او سوي وبه كند مي جستجو طبيعت كه را آنچه ديگر  عبارت به
 آن كه ندارد امكان چيزي چنين يعني. است كمال طبيعت براي و است خير طبيعت براي هميشه آن

 و باشد خودش نقص و خودش شر رود مي او سوي به و كند مي جستجو را وا بطبعه طبيعت كه چيزي
 كه آنجائي اما و. است آن دنبال به اكثرا يا دائما يا طبيعت كه است طبيعت ذاتي  غايات همان آنها

 است، طبيعت شر و نيست طبيعت خير و است طبيعت مضربه غايات آن كه رسد مي غاياتي به طبيعت
   و گذاشتيم اتفاقي را اسمش ما كه است همان اينها و بالذات، غايات  نه است بالعرض غايات همان اينها

 معنايش  . داديم توضيح را
 چرا گويد نمي كسي  هيچگاه رسد مي خود كمال و سير به طبيعت كه مواردي در كه روست همين از

 يسئل وال است تيذا و است طبيعت ذاتي  مقتضاي يعني است طبيعي و عادي امر يك اين شد؟ چنين
 سؤال و آيد مي پيش سؤال جاي كه است آنوقت رسد مي ضاره  غايات به وقتي ولي. است يعلل وال
   و بدهد برگ بعد و شود كاشته زمين در درختي يك اگر كنيد فرض مثال شد؟  چنين چرا كنند مي

 علت چه به كه آيد ينم  تعليل اين و آيد نمي پيش سؤال اين اينجا بشود خرم و سبز و بدهد شكوفه
 نه است، خودش علتش خواهد، نمي خاصي علت كه  است اين جواب است؟ كار در علتي چه شد؟ اينطور
   كرد رشد اين ببينند بعد كنند، كشت جائي در را اي شاخه را، درختي يك مثال اگر اما. ديگري علت

 پيدا معارض اگر طبيعت  كه است معلوم پس شد؟ طور اين چرا كه است سؤال اين جاي شد پژمرده
 اين مولود و است، خارجي علل يك مولود واقعه  اين كه شود مي معلوم. بشود اينطور نبايد نكند

    درخت شاخه اين يعني فسيل اين كه شود مي سؤال لهذا است آنها به مستند و ها عائق يا ها معارض
 خرما   و جمع اينجور چرا اند، كرده كشت كه را
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 وضح چرا شد؟ اينطور چرا گويد نمي كسي كند حمل وضع و شود حامله زن يك اگر اي ؟شد منقبض 
 است سؤال  اين جاي كند جنين سقط اگر ولي. كند نمي جستجو را خارجي علت يك يعني كرد  حمل

 ندارد سقط اقتضاي خود خودي  به طبيعت خود كه است اين معنايش اين كرد؟ جنين سقط چرا كه
 معلول سقط، پس. كند حمل وضع و برساند رشد حد  به را بچه اين كه است اين طبيعت خود اقتضاي

  . سته سؤال اين جاي لهذا و است خارجي علت يك
 حيوانات و نباتات غير در نيست  حيوانات و نبات مختصات از داشتن غايت مسئله اين گويد مي شيخ بعد
. زند مي مثال بعد و اند غايات متوجه و ندهست غايت داراي  هم بيجان طبايع يعني. است همينطور نيز

  . كننده ذخيره يا بافنده يا سازنده حيوانات :شيخ تعبير به. است حيوانات در كه الهاماتي  است همچنين
 از و هست"شفاء"در هم ديگر جاي سه دو در و آمده مكرر شيخ كلمات در حيوانات غرائز مسئله اين

 ضعف، و شدت و اختالف با البته حيوانات در كه است  اين مقصود .باشد مي بشر براي گونه معما مسائل
 و است بيشتر غريزي حالت اين هستند تر پائين مراتب در چه هر حيوانات در و كمتر  همه از انسان در
 فرد حيات مصالح وفق بر كه چيزهائي  كه شود مي ديده حيوانات اين در حالتي است بيشتر حشرات در
 آن بشود اينكه بدون دهند مي انجام آنرا است مجهول حقيقتش كه  آگاهي از نوعي به است نوع حيات يا

  . كرد تعليل نحوي  به را آگاهي
 خروس و مرغ هيچ و كنند  بزرگ جائي در را خروسي اگر مثال. دارد وجود حيوانات همه در حالت اين

 همان عينا شود مي بزرگ كه يوقت باشد، نشنيده را آنها صداي و باشد، نديده را خودش از بزرگتر
 همان معيني موقع در كنيد فرض. دادند مي انجام قبلي خروسهاي و مرغها  كه دهد مي انجام را كارهائي

 اينها را جنسي  عمل مثال يا. گويد مي اذان هم خروس اين گويند مي اذان ديگر خروسهاي كه طور
 از حد اين به و شوند مي بزرگ وقتي  ولي ستا نكرده تعليم آنها به كسي و اند نديده بچشم هيچوقت

 طوري به را خود مرغي وظيفه مرغ و دهد مي انجام را خود  خروسي وظائف خروس عينا رسند مي رشد
 را وظائفي  همان كند پيدا كرچي حالت مرغ اگر مثال يا. هستند آگاه و ديده تعليم قبال اينها گوئي كه
 اين از يا دارد نگه گرم چگونه را مرغها  تخم آن و بخوابد تخمها روي و برود بايد مثال دهد انجام بايد كه

 تعليم انسان يك به اگر كه است چيزهائي اين. دهد مي انجام خوبي  به را آنها كند، طرف آن به طرف
   ولي دهد انجام تواند نمي و داند نمي را آنها ندهند
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 و ها ماهي در مثال يا و است بيشتر خيلي حالت ناي كه حشرات در. دهند مي  انجام را اينها حيوانات
 كارها اين كه دهند مي انجام را كارهائي يعني. كنند مي نقل آنها از عجيبي داستانهاي كه پرندگان
  . دارد زيادي خيلي  تعليمات به احتياج
 اند هخواست بعضي. است  شده ابراز مختلفي نظرات چيست غريزي حالت اين ريشه اصال اينكه به راجع
 كه مرغهائي اولين كه آيد مي پيش اشكال اين چون نيست  توجيه قابل ولي كنند توجيه وراثت راه از آنرا

 با شايد كه كنند توجيه تعلم و تعليم راه از خواستند بعضي. است بوده كجا از داشتند را حالتي چنين
 را اينكارها هم حيواناتي شده ديده زيرا نيست، قبول قابل اينهم. موزند آ مي يكديگر به زباني يك
 همان به معتقد شيخ مثل اي عده كه است اين. بينند نمي هرگز را خود گذشته نسل اصال كه كنند مي

  . گوئيم مي"الهام"يا"هدايت"آن به ما  كه هستند چيزي
 قابل چهي آنها در اصول اين  به آگاهي كه سازند مي النه اصولي يك با خودشان براي كه هستند حيواناتي

 بايد ترتيب اين به و شكل اين به را النه اين كه دانند مي اينها كجا از و صورت چه به كه نيست، توجيه
 شكل يك  به آنرا خودش دهان آب با و آورد مي گل خودش النه ساختن براي كه پرستو مثال. ساخت
 النه خودشان براي كه حيوانات از بعضي يا. سازند مي النه يكجور پرستوها همه و سازد مي خاصي

. "تعقير":شيخ تعبير به كننده شكار حيوانات كردن شكار طرز يا خاصي، صورت و شكل با بافند مي
 را اينها  اينكه بدون دهند مي انجام علمي اصول نوع يك با را كردن شكار سبك اينها معقره، يواناتح

 جستجوي در طبيعت كه است اين بر دليل همه اينها بگويد خواهد مي شيخ. باشند كرده تعليم قبال
 است كمكي شده داده حيوانات به كه الهامات اين و رود مي خود غايت سوي به است، خودش غايت
 شكل هيچ  به و ديگري نحو هيچ به غرائز اين و. برسد خودش غايت به طبيعت اينكه  براي طبيعت، براي

  . نيست توجيه قابل ديگري
  

   صنعت با طبيعت تفاوت
  
 امر يك طبيعت كه  است اين كند مي ذكر طبيعت داشتن غايت مؤيد بعنوان شيخ كه ديگري لبمط

  . نيست صنعتي و ماشيني
 و اتومبيل قبيل از  ماشينهائي تا ساعت مانند كوچك هاي ماشين از بگيريم، نظر در را ماشينها  مااگر

   واحد  طبيعت يك كه است گونه اين ساختمانشان دستگاهها، ديگر
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 آنها مصنوعي بطور انسان كه  هائي طبيعت مجموع از است عبارت ماشين. نيست حاكم ماشين بر خاصي
 به آن هاي حلقه و زنجير هاي دانه نجير، ز هاي دانه مانند.  است داده قرار هم كنار و زده ندپيو هم به را

 اين. شود مي كشيده هم آخر حلقه بكشيم را اول حلقه ما اگر كه است اين اش نتيجه متصلند، يكديگر
 يك اين منتهي. است قرار بر زنجير هاي حلقه اين ميان كه است پيوندي و اتصال جبري و قهري الزمه
 به خاصي هدف براي مصنوعي طور به طبيعت اجزاي  اصولي يك روي كه وقتي. است ساده نمونه

 يك آن مجموع بر كه است اين ماشين خصوصيت. گوئيم مي ماشين آن به ما شوند زده پيوند يكديگر
 يك طبيعت در كه است اين در صنعت و طبيعت ميان فرق يعني كند، نمي حكومت واحد  طبيعت
 اجزاء همه بر بگذاريد طبيعت را اسمش يا بگذاريد، صورت را اسمش خواهيد مي كه چيزي يك نيروئي،
   و حيوانات در مثال يا. برد مي كارب دارد كه هدفي جهت در و كرده استخدام را اجزاء اين او و است، حاكم

 است واحدي امر آن  استخدام در است موجود وي در كه موادي و مادي نيروهاي تمام زنده موجودات
 ذات يك مسخر نيروها اين تمام. گذاريم مي  نفس حيوان و انسان در يا طبيعت يا صورت را اسمش كه

  . طبيعت شود مي اين. است كرده استخدام ودخ هدف جهت در را اينها  همه كه است ذات آن و است
 طبيعي وحدت يك اينكه بدون طبيعتهاست، ميان پيوند فقط صنعت در. نيست اينطور صنعت در ولي
. باشد كرده طبيعي استخدام را اينها همه واحد طبيعت يك  اينكه بدون باشد، آمده وجود به اينها ميان
 شروع خودش  كه دارد را اين اقتضاي ماشيني مجموعه ينا خود آيا شود خراب دستگاهي اگر صنعت در

 باشند ساخته اين كنار در ديگري دستگاه  است ممكن البته خود؟ كردن تعمير و كردن فعاليت به كند
 اين تعمير اش الزمه كه دهد انجام كاري يك باشد، داشته را اين تعمير قصد اينكه بدون دستگاه آن كه

 خود طبيعت  ولي كنند، مي صنعتي دقيق دستگاههاي در را ها بيني پيش هگون اين و باشد،  دستگاه
 ولي. بيايد بر جبران صدد در فورا ،شد پيدا اجزايش در كسري و نقص يك وقتي كه نيست اين دستگاه

. بينيم مي بخوبي را اين جاندار طبيعتهاي در الاقل بينيم مي هست طبيعت كه جا هر در را حالت اين ما
 پيدا اي كسري يك تا و كند مي حركت خود مقصد همان سوي  به طبيعت كه است اين هنشان اين
  . كند مي طرف بر را كسري اين فورا باشد، مقصد آن تأمين  به مضر كه شود مي

 ار اسمش كه است آنچيزي كنم، مي عرض آنرا من و نكرده بيان را تعبير اين شيخ كه - ديگر مسئله
  .است طبيعت فعاليتهاي انگيزترين حيرت از يكي  اين. گذارند يم"محيط با انطباق قابليت"
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 فرضيه. است هماهنگ محيط آن با دارد قرار محيطي در وقتي طبيعت كه است اين انطباق مسئله
 چون است، محيط اين ساخته چون است محيط با هماهنگ موجود اين گويد مي او امثال و داروين
 آن با متناسب كه شود ساخته اي بگونه ء شي اين كه است اينطور اجبر اند ساخته را اين محيط عوامل
 كنيم فرض اگر. است قرار  اين از مطلب كه كنيم مي فرض ،"ولنسامح"شيخ قول به. باشد محيط  عوامل
  . باشد اينطور
 كه ببريم محيطي به و كنيم خارج خودش محيط از را او كه قدر همين كه دارد خصوصيتي طبيعت

 بوجود خودش براي جديدي وضع اينكه براي  كردن فعاليت به كند مي شروع طبيعت باشد ناهماهنگ
    نامتناهي تطابق اين البته. آورد فراهم را بقاء امكان او براي و باشد موجود محيط با متناسب كه بياورد
 قهرا اشد،نب آن تحمل امكان  طبيعت براي و باشد، شديد و باشد مخالف خيلي محيط عوامل اگر و نيست

  . رود مي ميان از طبيعت
 مناطق در كه اسبهائي با دارند متفاوتي خصوصيات شوند مي متولد استوائي منطقه در كه اسبهائي مثال

 يا سيبري مثل كنند مي زندگي قطب به نزديك  مناطق در كه اسبهائي يا و شوند مي متولد معتدل
   و قيافه و رنگ استوائي و عربي اسبهاي و دارند اي قيافه و رنگ و هيكل و اندام يك روسي، اسبهاي
  . ديگري هيكل
 در را خودشان آنها تدريجا  كه شود مي ديده بياورند، معتدل مناطق به را عربي اسبهاي همين اگر حاال

 كند مي شروع آنها در دروني عامل يك يعني. دهند مي تغيير باشد موجود محيط با متناسب كه جهتي
 اسبهاي اگر حتي و. كند مبارزه محيط نامناسب شرايط با بتواند كه وضعي ايجاد  تجه در فعاليت به

 خوي اسبها اين  كه نبرند دفعه يك مثال اينكه شرط به ببرند قطب نزديك سردتر مناطق به را استوائي
 يكل به نسل دو يكي در الاقل شود انجام تدريجا كه است اين گرفتن خوي معناي اصال آنجا به بگيرند
  . شوند مي منطبق جديد محيط با و كنند مي عوض را خود وضع
 آن و دارد هدفي و غايت يك  طبيعت كه كند نمي حكايت اين از آيا كند؟ مي حكايت چيز چه از امر اين

 با كه كند مي ميزان و كند مي هماهنگ اي گونه به را خودش وجودي وضعيت و كند مي جستجو را هدف
  . دهد ادامه قديم محيط يا جديد محيط در را خود حيات تواندب و باشد سازگار محيط
 خادم الطبيب"گويند مي. شود مي گفته زنده موجود درماني خود مورد در كه است آنچيزي ديگر مسئله

   طبيب گويند مي  اينكه. "العقل خادم النبي أن كما الطبيعه،
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 خود طبيعت بگويند خواهند مي. است طبيعت  به دادن كمك طبيب كار يعني است، طبيعت خدمتگزار
 طبيعت كمك به طبيب. است بيماري با مبارزه حال در هميشه طبيعت خود است، صحت پي در اساسا
 آنگاه و كند، مي تقويت را طبيعت كند، مبارزه بيماري با اينكه بجاي طبيب وقتها گاهي لهذا. آيد مي
  . برد مي بين از و كند مي زائل را بيماري طبيعت خود
 ماشين يعني. آيد نمي ماشين  يك كمك به متخصص ماشين، يك در. نيست اينطور مصنوعات در ولي

 ماشين اينكه براي است، تفاوت بي دانيم مي ماشين  درستي و صحت آنرا ما كه حالتي آن به نسبت
 عتگرصن  هدف آن. برود است صنعتكار هدف كه مناسبي و اعتدال حالت جستجوي در كه ندارد طبيعتي

  . ماشين خود هدف نه است سازنده و
. بود گذاشته"مامائي روش"را خود روش اسم بود فطريات به معتقد چون تربيت و تعليم باب در سقراط
 زنهاي با مادرم كه كنم مي مردم عقول با را كاري همان من گفت مي  وي. است بوده ماما وي مادر ظاهرا
 كمك فقط ماما. بزايد خواهد مي كه است زن طبيعت آن زاياند، ينم را بچه ماما گفت مي. كرد مي  حامله

 گفت مي سقراط. شود زائيده سالم و نشود منحرف  خودش طبيعي مجرايو طريق از بچه اين كه كند مي
 كه است اين مقصود. كند توليد سالم هاي انديشه و بماند سالم ها عقل تا است مامائي فقط كارم هم من
   كار و رسد مي درست نتيجه بهو كند مي فكر درست خودش بالفطره نكند پيدا  رافانح اگر انسان عقل
  .كند حركت خودش  راست راه همان در تا بگيرد را فكر روي اشتباه جلوي كه است اين معلم يك
 طبيعت خود كند تقويت دارو يا غذا بوسيله را بيمار طبيب اگر. است چنين نيز بدن بيماري و صحت در

 بالطبيعه سفيد گلبولهاي كار. شود مي گفته سفيد گلبولهاي درباره  كه همانطور كند، مي زائل ار بيماري
 در واكسن. است  طبيعت تقويت براي شود مي تزريق انسان به كه هم واكسن. آفتهاست با كردن  مبارزه
 انسان يك به بدن در آمادگي ايجاد براي  كه است بيماري همان كم بمقدار و شده ضعيف ميكرب واقع
 بيشتر بمقدار دوم دفعه. آن با كردن مبارزه به كنند مي شروع سفيد  گلبولهاي بعد. شود مي تزريق سالم
 دنب بار اين و زنند مي بيشتر باز سوم دفعه و. كنند مي مبارزه آنها با شده تقويت گلبولهاي باز و زنند، مي

 دنش تقويت همين. كند مي دفاع بدن خود بشود  بدن وارد ميكرب ايناز چه هر كه شود مي قوي بقدري
  . است طبيعت داشتن غايت دالئل از يكي  مبارزه اثر در زنده موجود يك
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   دارند غايت هم رويه بي افعال
  

. است طبيعت نبودن شاعر شد، مي وارد طبيعت داشتن غايت به كه قوي و مهم اشكاالت از يكي
 ادراك و شعور و فكر و عقل كه طبيعت. دارد  غايت طبيعت بگوئيم ما كه ندارد معني اين گفتند مي

   در كه انسان مثال. است داشتن ادراك و شعور بر فرع داشتن غايت چون. ندارد غايت پس ندارد،
 كرده تصور كه را فايده  آن بعد و كند مي را كاري فايده تصور اول اينكه يعني دارد غايت خود كارهاي
 به كه وقتي. سنجد مي و كند مي مقايسه يكديگر با را كار آن مضار و منافع مجموع بعد كند، مي تصديق
  . كار داشتن غايت معناي است اين. كند مي انتخاب و اختيار را آن است بيشتر نفعش كه رسيد نظرش

   ؟دارد غايت بگوئيم توانيم مي چگونه ندارد شعور كه طبيعتي ولي
 ذي را كاري داشتن فكر. نيست  داشتن غايت مالك فكر،. يدا كرده اشتباه اينجا در شما گويد مي شيخ
 غايت. دارد ديگري نقش فكر. ندارد كردن فكر و داشتن فكر به ربطي بودن غايت ذي. كند نمي غايت

 اين. باشد او كمال چيز آن كه چيزي به است، كمال يك به طبيعت توجه معنايش اينجا در داشتن
 در جور فساد و كون با حرف  اين اال و جوهري حركت با البته .آيد مي در جور هم حركت با مطلب
 معذلك و نشويم قائل هم رويه حال عين در و شويم  قائل فساد و كون به ما كه است مشكل. آيد نمي

    يك و شود مي زائل صورتي يك كه است اين فساد و كون معناي زيرا. است دار جهت بگوئيم بتوانيم
. ندارد معنا ديگر طبيعت خود براي داشتن جهت معناي به داشتن غايت وقتآن. آيد مي ديگري صورت

 حركت. دارد جهت خودش طبع حسب به حركت شويم،  حركت به قائل هم جواهر باب در ما اگر ولي
    كه است اين داشتن غايت اساس. رود مي سوئي به و دارد سوئي يعني. است دار جهت حقيقت يك

 همان هدف. دارد توجه است، كرده گيري نشانه. است آن كمال چيز آن هك باشد چيزي متوجه طبيعت
  . است نشانه
 اينگونه كه است شده  كشف وجودش ولي كند كشف نتواند كسي شايد را اش حقيقي رمز و راز البته
 و بالقوه حالت ميان دارد، طبيعت االن كه آنچه و ندارد وجود هنوز كه كمالي آن ميان گوئي. است
 خود سوي به را اين دارد جلو از كمال آن گوئي. است موجود انجذابي و جذب يك الفعلب حالت
 كه است اين معنايش بكشد، خود بسوي را اين بخواهد كه ندارد وجود اكنون كه كمال آن البته كشد مي
   سوي به اين
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  . كند مي حركت  خودش كمال سوي به رود، مي دارد غايت آن
 از يعني. باشد خودش  غايت به مستشعر غايت ذي ء شي كه شود مي سبب داشتن فكر و داشتن رويه
 اينكه مثل. ديگري مطلب غايت به بودن آگاه است،  مطلب يك داشتن غايت. باشد آگاه خودش غايت
 وجود از موجودي يك اگر آيا حاال. ديگري چيز خود وجود از بودن آگاه و است چيز يك داشتن وجود
 داشتن غايت به آگاه و است  مطلب يك باشد نداشته غايت هم ء شي ندارد؟ هم وجود نباشد آگاه خود
 فعل چند امكان برايش كه شاعر موجود  كه است اين فكر و رويه نقش. است ديگري مطلب نباشد خود
 يعمل أن (دارند را فعل يك امكان هميشه جان بي طبايع. كند انتخاب آنها ميان از را يكي دارد وجود
 شود، مي جهته چند كار شود مي شروع كه گياه از حيات ذي و جاندار موجود ولي ،)واحده يرهوت  علي
 خصوصيت. كند مي پيدا شعبه چند كار ولي است چيز يك اصلي و نهائي غايت البته. شود مي غايته چند

  از كه تعبيري به جاندار
 امروز كه »سميارگان« كلمة نيا. ندك يم استخدام را آالت يعني است »يآل« كه است نيا ـ آمده ارسطو

 در. است بوده »ارگان« همان ظاهراً هم آن يوناني اصل و است »يآل« كلمة همان ترجمة. نديگو يم
 يفعلها امكان شود شتريب شعور و ديايب باالتر چه هر انسان، خصوصاً و واناتيح و نباتات از موجودات،
 تيغا كي يكار رهر ود دهد يم انجام كار جور ده واحد آن در مثالً يعني شود يم شتريب او در گوناگون

 خطوط و گرفته قرار يمركز نقطة كي در كه است يموجود كي مثل رسد يم كه انسان به واقع در. دارد
.. .تيغا آن يسو به آن و تيغا نيا يسو به نيا شده، دهيكش رونيب به او از ـ ينامتناه ديشا ـ ياديز

 تيغا و او انيم شتريب هم خط كي و ندارد وجود شتريب تيغا كي او يبرا كه جان يب موجود برخالف
 خطوط رسد يم كه نباتات به. كند يم حركت خود، تيغا يسو به خط همان يرو يو و نشده دهيكش

 يوقت انسان. شتريب يليخ رسد يم كه انسان به و شتريب رسد يم كه واناتيح به شود، يم دايپ يشتريب
 فكر نقش پس. كند يم انتخاب را آنها از يكي فكر، اي بعد را؟ آن اي كنم انتخاب را نيا كه كند يم فكر

 فكر اگر كه كند يم تيغا يذ را كار كه است فكر نكهيا نه ت،يغا چند انيم از است تيغا كي انتخاب
 از را تيغا كي و ستين تيغا آن به آگاه باشد نداشته اگرفكر عتيطب نه، نداشت، تيغا كار آن نبود

 و كردن انتخاب با است يمساو داشتن تيغا نديگو يم نكهيا لذا و كند؛ ينم انتخاب تيغا چند انيم
ييجا در كردن انتخاب
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 اينطور ولي آنهاست، در شعور  نوعي وجود نشانه موجودات در غايت وجود كه بگوئيم است ممكن البته
 حيوانات از بسياري در ولي است اينچنين انساني شعور در. باشد هم انتخاب باشد شعور جا هر كه يستن

 چيزي بسوي  مستقيم غريزه روي از حيوان. نيست كار در انتخاب گرفت سراغ توان مي  هم را شعور كه
 انتخاب را يكي تلفمخ موارد ميان از بعد و كند سنجش و بررسي اينكه نه رود مي است نافع او براي كه
  . كند
 شعور ما معنا اين به و. است  الشعوري افق به نزديك آن درجات از بعضي كه دارد مختلف درجات شعور

 نظر در اشياء فعاليتهاي از يك هر را شعور مالك ما اگر. كنيم نفي توانيم نمي هم جمادات از حتي را
 به ناقصي هر عشق . بگذاريم"عشق"را نامش بايد هك بينيم، مي آنرا هم جمادات در اوقات  گاهي بگيريم
 را اين حاال. دارد او به توجه خواهد، مي را او است، خود كمال متوجه ناقصي هر يعني خودش، كمال

 آنرا هم آخوند كه طبيعيات در دارد بحثي شيخ. ندارد تعريف شعور.  گذاشت شعور توان مي را اسمش
 به هيولي شوق عنوان  تحت اند كرده عنوان را بحثي اند آمده يبعض گويد مي. كند مي نقل"اسفار"در

 گويد مي شيخ. صورت سوي به شتابد مي ماده كامل،  به ناقص شوق واقع در صورت، به ماده شوق صورت،
 هذا گويد مي دارد، صورت به شوق شاعر غير هيوالي ماده، اينكه معني. فهمم نمي را حرف اين معني من

  در شايد و است منصفي و محتاط مرد شيخ كه بس از ولي. لصوفيها بالتخيالت أشبه
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    كلمات با را مطالب و كند مي كوچكي و عجز اظهار هميشه نشود پيدا تر منصف او از خودش طبقه 
 كه بيايند افرادي ما از بعد شايد فهميم نمي ما كه است مطلبي شايد گويد، مي آن نظاير و لعل يشبه،
 و كند مي نقل را مطلب آخوند مرحوم. چه يعني  صورت به هيولي شوق كه بفهمند را حرف اين معناي

 با است مساوي وجود كه است اين اصول آن از يكي و مطلب آن توضيح در كند مي ذكر را اصولي بعد
. است شعور از عالي  درجه يك گذاريم مي شعور را اسمش ما كه را آنچه و. ندارد تعريف شعور. شعور
. شود مي بيشتر خودش از خودش وجدان و شعور برسد قوت و شدت به يعني كمال به چه هر وجود
 يعني كند نمي وجدان را خودش كه وجودي هر. خود وجدان  يعني شعور كه اينست آخوند سخن اصال
 آميخته  هم در عدم و وجود طبيعت در گويد مي. كند نمي فرقي باالوجدان كه است  وجدان از اي توده
. است عدم و وجود تركيب است،  طبيعت در چه هر. نيست خالص وجود طبيعت در چيز يچه. است
  . زمان بعد چه و جسماني گانه سه ابعاد چه است، ابعاد داراي و ممتد امري طبيعت گويد مي

 آن. است فاقد را ديگر جزء يعني. است غائب ديگر جزء از جزئي هر استكه اين داشتن ابعاد معناي اصوال
 جزء آن و است، غائب ديگر قسمت از بگيريم نظر در كه را اجزاء از يك هر كنيم جزء دو كه هم را جزء
 حال عين در و بودن خود خود، از غيبوبت عين در داشتن وجود يعني جسم. است غائب او از  هم ديگر

 عين باز. زمان بعد تغيير، بعد يعني طبيعت بعد سراغ رود مي بعد. اجسام ابعاد از اين. بودن غائب خود از
 كه  هم را لحظه آن خود و است غائب ديگر لحظه از لحظه هر. هست هم اينجا در  غيبت حالت همان

 دو به شود مي تقسيم جزئي هر باز. هستند غائب يكديگر از كه لحظه دو به شود مي تقسيم باز بشكافيم
 نحوه ولي دارد وجود آنات ذرات لحظات، ذرات اينكه  معناي به نه البته غائبند يكديگر از كه اي لحظه
   وجود حال عين در باز البته. شود نمي پيدا اينجا در حضور و جمع كه است  وجودي نحوه وجود
 عدم با وجود اين آنقدر اما نيست، شعور كه گفت شود نمي است وجود كه حدي همان در و است

   با آنقدر آگاهي و علم اين و است آميخته
  

 از وجود كه نيهم. است يا يآگاه چگونه نيا كه ستين تصور قابل انسان يبرا كه است توأم يناآگاه
 حالت« را اسمش ما كه شود خارج ـ يزمان چه و يمكان چه ـ داشتن امتداد و داشتن بعد مرحلة نيا

ستين يگريد زيچ عدم ينف جز تجرد چون] ستين بيغا خود از گريد [ميگذار يم »تجرد
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  . كنيم درك ار انها همه توانيم نمي ندهيم آنها به خودمان ذهن در تجردي
 است عدم با آميخته آنچنان وجودها اين منتهي. است شعور نوعي با مساوي ذاته حد في وجود بنابراين،

 شعور ما كه را آنچه كه دانيم مي ما اجماال ولي است،  مشكل اينها شعور و اينها وجود تصور ما براي كه
  . كنيم تصور توانيم نمي ما را درجه آن اما هست، آنجا در آن از اي درجه يك دانيم مي

 اي درجه يك بگوئيم آنكه جز ما كه شود مي ضعيف و شود مي ضعيف خود درجات در آنچنان خودآگاهي
 كنند مي كشف ذرات عالم در امروز كه چيزهائي مثل  كنيم تعبير آنها از توانيم نمي ديگري طور هست،

   را تصورش ما آنچه از است كوچكتر اين بگوئيم اينكه از غير سنجند مي كه  بزرگ امور مقياس با كه
 توانيم نمي تصوري شعور اين ماهيت از ما. باشيم داشته توانيم نمي آنها از ديگري تصور بكنيم، توانيم مي

 منتهي است توجه و آگاهي اسمش و هست ما در كه شعوري  آن فهميم مي برهان با ولي باشيم داشته
 كه همانطور. دارد وجود هم آنجا در كنيم تعيين حد برايش را درجات آن توانيم نمي ما كه درجاتي به
 خود ما. نامتناهي كمال و شدت در ولي است وجودي گوئيم مي پروردگار، ذات مسئله باالتر، مسئله در

 آقاي. متناهي نه اما است  وجودي گوئيم مي. كنيم درك توانيم نمي مستقيما كه را نامتناهي وجود
 آباد حسن فقط كه دهاتي يك براي مثال كه كند مي ذكر مورد  اين در مثالي"فلسفه اصول"در طباطبائي

 نيويورك، شهر گويند مي او به ديده، را كاشان مثل شهري آمده بعد و ديده را  خودش آباد علي و
 ديگري جور هيچ او براي شهرها، اين نه اما است شهري شود مي گفته است؟ جائي جور چه گويد مي
  نفي را مشابهت و مماثلت شهرها اين از نه گفتن با. كرد تعبير شود نمي
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  . كنيم مي 
 مادون به نسبت همچنين و كنيم مي صادر حكم هم نامتناهي تا حتي خودمان وقف ما به نسبت ما

 را وجود از مرتبه همان هستيم كه حدي در ما. كرد تعيين حدي آن براي شود نمي كه جائي تا خودمان
 هسلسل  يك با كند مي معرفي ما به را تر پائين درجات و باالتر درجات كه است  انتزاع قوه كنيم، مي ادراك
. متناهي غيردر متناهي غير دركمال وجودي شهرها، آناز نه شهري وجودها، آن نه وجودي سلبي، وجود

 امر يك بودن متناهي. فهميم مي را اثبات يك سلب دو با يعني است، شده توأم يكديگر با سلب تا دو
 معني يك ديم،كر  توأم يكديگر با وقتي را سلب و سلب اين. است ديگري سلب يك هم نفي  است سلبي
  . كنيم مي درك متناهي غير درباره را اثباتي

  

   نيست شعور به مشروط داشتن غايت
  

 داشتن غايت كه بود اشكال  اين كردند مي طبيعت داشتن غايت باب در كه مهمي نسبتا اشكاالت از يكي
 يعني باشد يتغا داراي كه تواند مي رويه ذي فكر، ذي موجود يك. است رويه و ادراك و شعور بر فرع

 فعلش كه ندارد معني است، رويه و ادراك و شعور فاقد كه موجودي اما دهد، انجام  غايتي الجل را كاري
 فعلش در خودش طبيعت بنابراين است،  ادراك فاقد و شعور فاقد مسلما كه طبيعت. باشد غايتي براي
 فكر  يعني"الغايه ذا الغايه ذي يرغ نجعل ال الرويه".نيست درست حرف  اين گويد مي شيخ. ندارد غايت
 اين فكر و رويه اثر بلكه شود،  غايت صاحب فكر بواسطه باشد نداشته غايت چيزي اگر كه شود نمي سبب
 و. است تأملي قابل و دقيق مطلب  يك اين. كند مي مشخص و تعيين غايات ميان از را غايتي كه است
  .كنيم بيان اينجا در را ماتيمقد بايد  دهيم توضيح را مطلب اين آنكه براي
 است واحده وتيره علي فعلهايشان  جمادات يعني حيات، ذي غير و شعور ذي غير موجودهاي اينكه يكي
 شد حيات ذي موجودي كه قدر همين. است يكنواخت.  است منوال يك بر يعني. فالسفه تعبير به

 وي افعال در تنوع جنبه بشود تر قوي حياتش چه هر. نيست يكنواخت ديگر و كند مي پيدا تنوع افعالش
 و رود مي سو يك به فقط نيست  حيات ذي وقتي ء شي كه است اين مطلب اين معناي. شود مي بيشتر
  -نباتي حيات ولو شد، حيات داراي  كه وقتي ولي دارد غايت يك و است سوئي يك
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 رسيد حيواني مرحله به و آمد التربا كه نبات مرحله از. شود مي  سوئي چند شود، مي متعدد غايات داراي
 حسب به را خود غايت و جهت تواند مي حيوان كه حدي در كند، مي پيدا بيشتري تنوع  غاياتش باز

 يك سوي به يعني است باالراده  متحرك رود، مي سوئي به مثال حيواني يك. بدهد تغيير خودش شعور
 آبي، كند مي احساس مثال و آيد مي پيش او براي شوقي يا  خوفي عامل يك بعد. رود مي دارد االن غايتي
 رفته  كه راهي همان از شنود مي را اش بچه صداي يا كند مي صدايش صاحبش يا هست  اينطرف علفي،

 حتي كه رسيده كمال و ادراك و شعور از اي مرحله به حيوان پس. رود مي ديگر طرف به يا و گردد مي بر
 غايات است، مطرح آني غايات هميشه حيوان براي ولي. دهد مي يرتغي و كند مي عوض را خودش غايات
  . بالفعل و آني

 آينده است، دورنگر كند، مي فكر كليات در است، فكر ذي و رويه ذي و است كاملتري موجود كه انسان
 چند ميان رد كه حيوان خالف بر كند، مي مالحظه را دورتر خيلي محيطهاي بيند، مي را دور گذشته و

   شود،  يم كشيدهديگر غايت بسوي وبعد شود مي كشيده غايت يك سوي به اميالو غريزه براساس تغاي
 داراي انسان. دهد ترجيح را آنها از يكي و بگذراند خود نظر از را غايات و كند تأمل باصطالح اينكه بدون
 آنها ميان از و بكند طرح خودش براي واحد آن در را غايت چند تواند مي فكر واسطه به است رويه و فكر
  . دهد ترجيح ديگران بر را يكي

 شخصيت است شخصيت دو داراي  انسان كأنه يا است، طبيعت دو داراي انسان كه است اين ديگر مطلب
 و است روان مقصدي سوي به طبيعت آن كه دارد طبيعتي  يك انسان يعني. ادراكي شخصيت و طبيعي

 نظر در را انسان بدني دستگاههاي و انسان بدني طبيعت شما حاال. دهد مي  انجام را خودشان كار
 دهند مي انجام را خودشان كار اينها همه خون، گردش دستگاه هاضمه، دستگاه تنفس، دستگاه. بگيريد

 طبيعت ولي. دهند مي انجام دقيق و منظم بطور را خود  كارهاي و كنند مي حركت غايتي يك اساس بر و
 انسان شعور ذي طبيعت اينكه مگر برسد، خود هدفهاي به تنهائي به خود واندت نمي  انسان شاعر غير

 انسان بدن يعيطب يدستگاهها كه اينست. گيرد بكار و كند استخدام را انسان ادراكي دستگاه يعني
  در دارد؛ آب به اجياحت عتيطب كه ديكن فرض مثال. كند يم منعكس يادراك دستگاه در را خود يازهاين
    يك خود در انسان است، تشنگي حالت آن اسم كه شود مي منعكس حالتي انسان عتيطب در حال نيا

   به انسان بعد است، ادراكي حالت يك رنج و كند مي احساس رنجي
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 دستگاه نظر از. نوشد مي  گوارايي و سرد آب و رود مي فورا. كند رفع خودش از را رنج اين كه افتد مي فكر
 كه داند نمي ولي است كرده رفع آب نوشيدن با را  رنج اين و شده پيدا رنجي يك انسان براي ادراكي،

 كرده، پيدا آب به عملي نياز طبيعت. ادراكي غير دستگاه آن براي شده استخدام  ادراكي دستگاه اين
 او براي آسمان از كه آب شد، نمي منعكس ادراكي دستگاه در موضوع اين اگر خواسته، مي آب بدن
 ادراكي دستگاه شد، احساس حالتي چنان و شود پيدا  ادراكي دستگاه در صورت اين كه وقتي .آمد نمي
   كار خودش براي دارد كه االن كه داند نمي ولي كند مي كار به شروع خودش رنج  رفع براي خودش، براي
  . كند مي خدمت طبيعت به دارد واقع در كند مي
 كند مي پيدا هيجان كند مي  گريه و شود مي تشنه و گرسنه كه بگيريد نظر در را خوار شير بچه يك يا
 احتياج مورد شير اين كه ندارد خبر ندارد، يا دارد  معده كه ندارد خبر اساسا او. بنوشد شير حتما كه

 تشنگي و گرسنگي از را رنجي يك و كند مي احساس را حالتي فقط او. است بدن  احتياج مورد و معده
 كند مي كار  لذتي براي خودش ادراك و شعور عالم در او. برود ميان از آن خواهد مي كه كند مي احساس

 كه آنست اصل بلكه ندارد اصالت هيچيك او رنج نه و لذت نه واقع در اما. كند مي كار رنجي رفع براي يا
 كه است شده اختراع اين براي رنج و لذت اين و برسد خود خواسته  به و برآورد را خود نياز طبيعت
 مصالح بخاطر صرفا و نكند درك را لذت و رنج اين انسان اگر. برسد خودش مقصد به شاعر غير  طبيعت
 رنج گرسنگي از انسان اگر يعني. كند نمي  زندگي هم سال 20 انسان كند، كار بخواهد بدن و طبيعت

 يك مثل بمانم زنده خواهم مي من اينكه فلسفه به بخواهد فقط و نبرد  لذت خوردن غذا از اگر و نبرد
 بخواهد بار سه روزي  كه كند حساب انسان بزنيم، او به بنزين بايد بنزين به دارد احتياج كه  ماشين
 كند، بلع و بجود را غذاها خودش دندان و دهان  اين با و بنشيند سفره سر بخواهد مرتب بزند، بنزين

 برايش  لذت اين كه وقتي ولي. ندارد را متزح اين ارزش زندگي اصال است،  زحمتي پر كار چه گويد مي
 در. شود مي خوردن  همين او براي زندگي هدف شود، مي زندگي براي هدفي خودش بود موجود

 براي ريخته انسان ادراك كام در را لذت اين  كه است اين مثل و. دارد ديگري هدف طبيعت صورتيكه
  . دهد انجام را خود كار و برسد خود مقصد به اينكه
 اگر حاال. كند پيدا ادامه  نوع خواهد مي كه است اين جستجوي در طبيعت كنيد فرض اينكه آن از باالتر
   گفتند مي زنها و مردها به فلسفه و فكر يك بصورت آمدند مي و بود نمي رنجي و لذت
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 وضع بعد گاهدارن خود رحم در را بچه اين ماه نه تو گفتند مي  زن به كنيد، ازدواج يكديگر با بيائيد شما
 انسان  نوع خواهد مي اينكه براي بكش را بچه اين زحمت سالها و كن نگاهداري را  بچه بعد كن حمل
. شد مي منقرض انسان نوع اول  نسل همان. نكند پيدا ادامه هرگز خواهيم مي گفتند مي كند پيدا ادامه
 هدف انسان براي كارها اين خود اصال دادند، قرار انسان  ادراكي دستگاه در را لذتها اين وقتي ولي
 زندگي گويد مي و ببرد، زندگي از بيشتري لذت كه كند مي ازدواج دارد خودش خيال  به او و شود مي

 و است طبيعت استخدام در  االن كه داند نمي خودش ولي. هاست همين در زندگي لذت و هاست همين
 انسان، عملي عقل در كه است اين. هدفهائي براي كرده  استخدام و استثمار را او شكل اين به طبيعت
 است، لذت اينجا اينكه بدها، و خوب نبايدها، و بايدها  كه انسان عمل به مربوط فكري دستگاه يعني
. است ضروري  انسان براي كه است اموري سلسله يك اينها تمام. شود مي حاصل آن از است  رنج اينجا
  . رود نمي طبيعت نيازهاي  رفع دنبال هرگز نباشد كامش در رنجها و لذتها اين تا انسان
 نبات مقابل در و حيوان مقابل در انسان در نقشش رويه اينكه يكي. گفتيم را مطلب دو ما اينجا در پس

 را آنها از يكي انسان است، مطرح انسان براي كه غايتي چند ميان در كه است اين جماد مقابل در و
 و انتخاب  ولي دهد مي مسير تغيير نيست، وي در انتخاب و ندارد رويه كه انحيو  ولي كند مي انتخاب
 است ممكن غايت چند نيز نبات در. نيست مطرح حيوان براي برگزيدن را اصلح و محاسبه و ترجيح
 جماد. نيست بيشتر غايت يك نيز جمادات در. رود مي يكي  بسوي طبعي ويژگيهاي اثر در كه بيايد پيش
  . است واحد  رهتي و داراي
 است طبيعت آن يعني.  است انسان طبيعي دستگاه استخدام در انسان فكري دستگاه اينكه دوم مطلب

 را باالراده متحرك موجود اين و فكري دستگاه  اين و بكند حركت خواهد مي خودش هدفهاي براي كه
  . كند مي استخدام

 فكر آيا دارد وجود رويه و فكر فقط ندارد غايت اصال كه بگيريم نظر در را طبيعتي ما اگر گويد مي شيخ
 مربوط داشتن فكر به داشتن غايت اصوال نه كند؟ غايت  ذي را غايت ذي غير طبيعت تواند مي رويه و

 لهذا. كند انتخاب را آنها از يكي دارد، غايت چند و دارد غايت كه را طبيعت كه است  اين فكر كار. نيست
 رو پيش در بيشتر غايت يك مورد آن در جمادات مانند هم انسان كه بگيريم نظر در را موردي ما اگر

    بدون. ندارد رويه به احتياجي قهرا كند، انتخاب بخواهد كه نباشد ديگري  غايات و باشد نداشته
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 بودن غايت خير، است؟  غايت بدون حركت اين پس ندارد رويه چون حاال آيا. رود مي او بسوي رويه
  . كند نمي غايت ذي را غايت ذي غير رويه و نيست، رويه تابع چيزي

 هر مهارتها و صنعت رد كه كند مي بيان است مطرح هم امروز روانشناسي در كه را موضوع اين شيخ بعد
   اي بيگانه  زبان بخواهيم ما اگر مثال بعنوان. شود مي كاسته فكرش و رويه از شود ماهرتر انسان كه چه
 جمله اي كلمه كي نديگو يم يوقت ميباش بلد هم را حروف همه اگر م،يريبگ ادي را يسيانگل زبان مثال

 خاطر به را حرف به حرف و ميكن فكر ديبا باز ميشناس يم را حروفش همه نكهيا با س،يبنو را يا
 ملكه شتريب چه هر. شود ملكه شيبرا و كند عادت تا سديبنو يمدت انسان نكهيا تا م،يسيبنو و مياوريب

 چه كه كنيم نمي فكر ما اصال يمادر زبان به زدن حرف مورد در. شود يم كاسته فكر زانيم از دشو
 هستيم مطلبي گفتن مشغول وقتي كه است شده  ملكه ما براي آنچنان مادري زبان. بريم بكار هائي واژه

 هر آيند، مي يكديگر سر پشت الزمه كلمات باشيم داشته فكر به نيازي  كلمات انتخاب در اينكه بدون
 بردن بكار در  موسيقيدان و خطاطي در خطاط دارد، را حالت همين خودش فن در هنرمندي و صنعتگر
 پيدا برايشان را طبيعي و عادي فعاليتهاي  حالت شد ملكه برايشان كار آن اينكه از بعد... و سازش

  . كند مي
 شود مي كاسته او به انسان توجه و ادراك و شعور از شد زياد وقتي عادت گويند مي روانشناسان هم امروز

 آنرا انسان نشده عادت كار اين كه وقتي در آيا. كند مي پيدا را رويه بدون و طبيعي كاري يك حالت و
 بطوريكه شد عادت و شد ملكه خيلي كار اين كه وقتي ولي دهد، مي انجام غايتي و مقصد و هدف براي
 ندارد؟ وجود فكر ولي است، غايتي براي  هم باز يا شود؟ مي غايتبال اين آنوقت رفت بين از كلي به رويه
 يعني طبيعي افعال صورت به درست درآيد ملكه و عادي صورت  به وقتي انسان فكري كارهاي يعني
 بالغايت؟ است  كاري پس نيست اينجا در رويه چون كه گوئيد نمي آنجا شما چطور. شود مي  رويه فاقد

 براي كار اين كه ندارد شك كه صورتي در كند مي كاري باشد داشته هدف اينكه بدون همينطور طبيعت
  . شود مي انجام غايتي و هدف
 كه است اين كند نمي فكر  اش شده عادت كارهاي در انسان كه زد مورد اين در شود مي كه ديگري مثال
 مثل نيست، متوجه شخود كه برد مي بكار را  تعبيراتي و كلمات گفتن سخن هنگام در گاهي انسان
 كه ديگران ولي نيستند متوجه خودشان آنها كردن ادا هنگام در و دارند اشخاص كه كالمهائي تكيه

   متوجه دارد تازگي  برايشان
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  . ندارد وجود فكر و رويه موارد قبيل اين در كه است معلوم. شوند مي
 كه اينست آن و] رفلكس [دارد مياس هم روانشناسي در باز كه كند مي ذكر ديگري مثال همچنين شيخ
 گاهي حتي. رسد نمي رويه به كه دهد مي انجام سريع  چنان را العمل عكس يك موارد بعضي در انسان

    كه همينطور انسان مثال. گيرد مي انجام كار آن معذلك ولي ندهد انجام را كار آن كه گيرد مي تصميم
 اينجا در انسان ديگر. بگيرد را جائي تا كند مي حركت دستش اختيار بي لغزد مي پايش رود مي راه دارد

 كند تصور را بجائي دست گرفتن فايده اول لغزد مي كه  پايش حاال كه كند تفكر فرصت سر اينكه مجال
 را كار اين كه كند اراده نتيجه در كند پيدا اجماع بعد كند پيدا ميل بعد كند  تصديق را فايده آن بعد

 هدفي براي يا شود مي انجام هدف  بدون كارها اينطور آيا. شود مي كار اين اختيار بي بلكه دهد، انجام
 چيست؟ علتش حاال. شود مي انجام رويه بدون منتهي شود مي  انجام هدفي براي مسلما شود؟ مي انجام
 در ولي باشد خواهد مي چه هر منشأش چيست؟ منشأش است غريزه اگر و غريزه غير يا است غريزه
  . شود مي انجام كاري اينجور هست انسان اين كه كنوني حالت

 بياورد او چشم بطرف را دستش خواهد مي كه كسي كه گيرد مي تصميم وقتها گاهي انسان مثال اي
 اين اينكه با. بندد مي را چشمش و كند مي را كار آن اختيار بي ولي نترسد، باصطالح و نبندد را چشمش

 در طبيعت. است هدف بي كارها اين كه گفت شود نمي وقت  هيچ اما يردگ مي صورت اختيار بدون كارها
  . ندارد وجود هدف اينكه نه ندارد وجود فكر. دارد  هدف اينها همه
 عضوي خواهد مي خودش اراده با طبيعت كه است مواردي در آن و كند مي ذكر را باالتري مثال باز شيخ

 پوست و عضالت و استخوان و پا يا دست كه دانيم مي ما. دهد حركت را پا يا دست مثال اعضاء از
  عصبهاي ابتدا بلكه گيرند، نمي قرار نفس فرمان متعلق مستقيما و ندارند  اتصال نفس به مستقيما
 اين و شود مي منقبض مثال عصب كند مي اراده انسان كه همينقدر كنند، مي حركت رباطها و حركتي
 اول كند مي اراده كه ابتدا انسان. گردد مي بر انسان چشم كره يا كند مي حركت خاص اندام يا دست
    دستم كنم بلند را دستم كردم اراده گويم مي من. ظاهري اعضاي آن به  نه گيرد مي تعلق آنها به اراده

  . اندازم مي  پائين را دستم بياندازم پائين را دستم كنم مي اراده كردم، بلند را
  

  يپاورق
  ].كنش لمقاب در واكنش. [1
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 اصال باشد نخوانده تشريح علم اگر انسان  حاليكه در. گيرد مي تعلق اعصاب به اول اراده اين كه يحال در
 بدون كند مي اعصاب در نفس را تصرفات گونه اين معذلك ولي دارد وجود هم عصبي كه ندارد اطالع
  . دهد مي  انجام غايتي رايب را كار آن شك بدون و باشد، آن از اثري انسان ظاهر شعور در اينكه

. ندارد تاثيري طبيعت فعل بودن غايت  ذي ماهيت در ادراك و رويه و شعور كه شود مي معلوم بنابراين
 متحرك هدف آن سوي به و دارد هدفي يك سوي به توجه كه  است اين در طبيعت بودن غايت ذي

 مثل هست، كارطبيعت در گيري نشانه اين. نباشد يا باشد خود هدف آن به مستشعر اينكه از اعم است،
. برسد نشانه آن به آنكه براي اندازد مي را تير ،كند مي پرتاب خاصي نشانه يك بسوي را تير كه تيرانداز

  . نباشد خواهد مي باشد مستشعر خواهد مي است حركت در هدف آن سوي به تير
  

   دباشن مي بالعرض غايات از دو هر و هستند زيادت و نقص زشتيها،
  

 اگر گفتند مي است، تشويهات  مسئله كردند مي مطرح طبيعت داشتن غايت مخالفين كه ديگري ايراد
 ايجاد چرا را ناقص و نازيبا حيوانات زشت، هيكلهاي زشت،  آدمهاي اينهمه باشد، داشته هدف طبيعت

 طبيعت چرا پس. كند ايجاد وجه زيباترين به را خود آفريده كند مي كوشش دار هدف موجود. كند مي
 ناقص موجودات قسمت يك :شود مي  قسمت دو اشكال اين كند؟ مي درست را ناقص موجودات اين

  . دارند زائد خلقتهاي كه آنهائي قسمت يك. آنها نظاير و مادرزاد كر مادرزاد، كور مانند الخلقه
 و قصور علت به قصهان اين گويد مي شيخ ناقصها درباره. كند مي بيان قسمت دو در را آنها پاسخ شيخ

 ماده) بالعرض  غايات يعني (گفتيم كه معنا همان به اتفاقي علل به مواردي در يعني. است ماده عصيان
 كه ايد كرده فرض شما كه نيست اينطور. ندارد را كامل صورت يك دريافت قابليت كه است وضعيتي در
  امكان  برايش كه اي ماده اينجا در
 او در ما كه ينقص كه داشته امكان و بوده موجود است بوده ياعل حد رد يكامل صورت كي افتيدر
 يذ مادة كي در نداشته تيغا نكهيا جهت از عتيطب وجود نيا با يول باشد نداشته وجود مينيب يم

 اسپرم سالم، مادر رحم سالم، و صالح مادر و پدر مثالً است؛ كرده جاديا مشوه خلقت كي كامل تيصالح
 بوده نقص و بيع يب و سالم هم يوراثت امور سالم، شده مصرف يغذاها سالم، مادر خمكت سالم، پدر
  كار بد عتيطب يول
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 مگر دهد يم انجام خوب را خودش كار عتيطب ست؛ين نيچن نه،. آورده در صورت نيا به را نيا و كرده
 دهد انجام كامل تبصور را خودش نقش خواهد يم عتيطب. باشد داشته وجود ماده نيا در ينقص نكهيا
 يك لذا و كند مي عصيان و تعدي خودش قابليت عدم  واسطه به ماده ولي كند ايجاد را كامل آنصورت و

  كه هم را چيزهائي آن كه ايم نكرده كه ضمانت ما گويد مي شيخ. آيد مي بوجود  الخلقه ناقص موجود
 براي اين بپرسيد آمده بدنيا كور كه هبچ اين مثال. كنيم معين برايش غايت باشد غايتي براي شود نمي
 هم است نشده واقع آن در طبيعت غايت كه چيزي  براي خواهيد مي شما است؟ آمده بدنيا كور چه

  كه چشم اين گوئيم مي ما وقت يك. بدهيم توضيح نشده واقع كه غايتي آن  براي ما و بسازيد، غايت
 آمده بوجود كه دندان اين ، آمده بوجود غايتي براي بله خوب،. آمده بوجود غايتي چه براي آمده بوجود
 در نقصي حتما اين آورد، نمي در دندان اصال كه آمده بدنيا اي بچه اگر اما آمده، بوجود غايتي براي

  چه براي و است مصلحتي چه براي نياوردن در دندان اين بگوئيد خواهيد مي شما. است بوده اش ادهم
 انجام طبيعت كه هم را  كاري آن كه ايم نكرده ضمانت ما گويد مي است؟ يغايت چه براي و است حكمتي

 است نداده انجام طبيعت كه را آنچيزي بسا چه.  است نداده انجام آنرا غايتي رايب حتما است نداده
  . بپذيرد آنرا است توانسته نمي ماده ولي بدهد انجام آنرا خواسته مي
 است نقص از ناشي كه است  تشويهاتي به مربوط يعني است قصن به مربوط كه آنجا تا بنابراين پس

 مطرح كرده بيان شيخ آنچه بر عالوه را مطلبي يك اينجا در ما. است ماده قصور و قابليت عدم علتش
 با انطباق  قانون زمينه در آنچه بر عالوه و دارد جبران به گرايش طبيعت كه آنجا از :اينكه آن و كنيم مي

 نقصهاي باشد  داشته امكان كه آنجائي تا طبيعت هست طبيعت در نيز جبران به لمي گفتيم محيط
 پيدا نقصي يك صورتش در و كنند مي عمل كه را بيماري يك مثال. كند مي جبران را شده ايجاد
 سال پنج يا سال سه يا دو طول در تدريجا ولي دارد وجود نقص اين شود مي خوب كه هم بعد شود، مي

 در كندي تدريجي فعاليت يك طبيعت در كه دهد مي نشان اين. شود مي  برطرف نقص اين بتدريج
 خوب بحالت و كند  اصالح را نقائص اين خواهد مي طبيعت و دارد، وجود طبيعت در نقائص جبران  جهت

 پيش سال مليونها در كه حيواناتي حتما. هست  جبران اين هم انواع تكامل در حتي. بياورد در اعتدال و
 آن. است طبيعت جبران به ميل همان اين. كاملترند اينها و ترند ناقص امروز  حيوانات به نسبت اند بوده

   شيخ كه همانطور نقصها
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 دارد عصيان ماده كه هم مواردي همين در ولي. طبيعت قصور از نه است ماده عصيان از ناشي گويد مي
 و قصورها  اين ها قابليت به كه حدي هر تا. كند مي اصالح را مادي نقصهاي و قصورها  اين طبيعت تدريجا
 كه حدي هر تا و است نقص شود مي  منتهي ها قابليت به كه حدي هر تا. كند مي اصالح را مادي نقصهاي

 از و است، زيبائي است، جمال است، كمال ها فاعليت ناحيه از. است كمال است منتسب ها فاعليت به
 ضرورت ها قابليت عدم  يعني نقصها كه ايم داده توضيح هميشه ما و. كمبود و است نقص ها قابليت  ناحيه
 شود مي باعث فاعل قصور ولي هست ممكن اينكه نه ندارد امكان اين از غير و است معلولي و علي نظام
 مربوط اينها نه،. دارد قصور شعورش و ادراك و علم در يا دارد، قصور قدرتش در فاعل يعني نشود، انجام

 غايت به ربطي اين. است قابل قابليت  عدم نقصها آن منشأ كه نقصهائي پس. است قابل قابليت عدم هب
  .ندارد داشتن

 رشته اگر ما كه ها الخلقه ناقص يعني شود مي مربوط خلقت در نقصان به كه است  تشويهاتي در اين 
 و نقصان و قصور آنجا در كه جائي  به رسيم مي برويم جلو و كنيم تعقيب را او به مربوط معلولي و علي

 ذاتي است ممكن ها قابليت عدم اين از بعضي حاال] دارد وجود [امكانها عدم و قابليت عدم و ماده عصيان
 طبيعت اينكه و طبيعت خود به حال هر به ولي. شود مي مربوط اتفاقي علل به ديگر بعضي و باشد آنها

 قدرت فاعل كه نيست چنين اين. نيست مربوط ها ليتفاع به يعني رود مي پيش غايت و كمال بسوي
  . است نداشته  توجه هدف و غايت به يا نداشته
 .انگشتي شش انسان مثل شود، مي زوائد يعني تشويهات دوم قسمت به مربوط مورد اينتردربزرگ اشكال

 منتهي شود، مي بوطمر قابل قابليت به نيز اينها بلكه نيست، مربوط فاعل فاعليت به گويند مي هم را اين
 انگشتي 4 بلكه شود انگشت 5 مثال كه نيست برايش امكان اين يعني نيست قابل ماده نقائص مورد در
. دارد وجود اضافي ماده يعني اضافي قابليت اينجا در اما. ماند مي ناقص برايش انگشت يك و شود مي

   و كنيم دقت درست ما اگر. دهد نمي خر نظمي بي اين نباشد كار در اتفاقي و تصادفي علل يك تا البته
 كه غذاهائي يا زن رحم يا  زن نطفه يا مرد نطفه در كنيم، بررسي را او توارث معلولي و علي هاي ريشه
 هاي جنبه در انفعالي و فعل يك باالخره بوده او ژن در كه خصوصياتي آن يا خورده بارداري دوره در زن

    ماده از معيني حجم يك طبيعت اگر مثال بعنوان حاال. است دهش پيدا حالت  اين كه داده رخ قابلي
 بشود آن از بيشتر و ندارد  امكان بشود آن از كمتر اگر كه دارد احتياج خاصي مصنوع يك ساختن براي
  است ممكن موارد از بعضي در. كند عمل  گونه دو است ممكن طبيعت اينجا در است، زائد
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 زائد چيزهاي وقتي يعني دهد مي رخ اينطور موارد از بسياري در اينكه ماك كند، حذف آنرا اصال طبيعت 
 ال"كه استعمال  عدم و استعمال نظريه اين. شود مي حذف نباشد طبيعت نياز مورد اگر شود مي پيدا

 و كند توجيه را تكامل نظريه اين با خواست مي او البته. بود خوبي خيلي نظريه كرده مطرح آنرا"مارك
    اين ولي نبود، كافي تكامل توجيه براي نظريه اين حاليكه در دانست، مي  كافي تكامل توجيه ايبر آنرا

 نباشد حيوان نياز مورد و بگذرد نسل چند اگر است بوده مفيد كه عضو يك كه است درست مقدار
 جز شود مي حذف عضو اين چرا كه ندارد  هم ديگري توجيه و علت هيچ اين شود، مي حذف تدريجا
 طرز البته. هدفي براي خواهد مي را اعضاء اين يعني است غايت  به متوجه خودش طبيعت بگوئيم اينكه
 اين  كه شد احساس كه االن همين بگوئيم كه نيست انساني صنعتگر يك كار طرز مثل  طبيعت كار

 طول در شايد ددار نظامي يك خودش  طبيعت كند، قطع آنرا و بردارد را چاقو بالفاصله نيست نياز مورد
 احتياج دم به و داشته دم آنها قول به موجودي يك كنيد  فرض مثال. كند مي حذف آنرا سال هزار

 شود مي پيدا محيطش در يا خلقتش در كه تغييري اثر در بعدها بوده، طبيعت نياز مورد  دم اين داشته،
 غير عضو يك صورت به ولي هست دم اين افتد نمي آنا دم اين شود، مي نياز بي دم اين به نسبت

 به هم باز ولي بيايد وجود به اولي از تر ضعيف شايد آيد مي وجود به باز دم همين بعد نسل در ، مستعمل
 اين حفظ از را خودش توجه طبيعت نكردن، كار اثر بر ولي بگذرد نسل چند است ممكن آيد مي وجود
 به اينكه جهت از عضو اين از را خودش هتوج تدريجا. است شكل اين  به طبيعت حذف. كند سلب عضو

 از عضو اين بتدريج طبيعت  توجه سلب اثر در. دارد مي بر كند نگهداري و كند تيمار را او و برساند غذا او
 غذا برسد، او به كمتر خون كه بشود آفتي و مرضي دچار انسان دست اگر كه همانطور رود، مي بين

  . شود مي كوچك و كوچك تدريجا ولي است زنده. شود مي عيفض كم كم نتيجه در برسد، او به كمتر
 مانند رساند نمي مدد او به  طبيعت نيست نياز مورد اينكه علت به هم گاهي است، بيماري علت به اين

 كار و ندارد احتياج چشم اين به و نيست باز چشمش كند، مي زندگي زمين زير در چون او كور، موش
 توجه او به ديگر طبيعت كند نمي كار وقتي نيست نياز مورد عضوي اينكه انهنش  طبيعت براي. كند نمي
  . رود مي بين از و شود مي ضعيف كم كم عضو نرساند او به غذا و نكرد توجه وقتي و كند نمي
   با فورا بكند كار كه عضوي هر كه است حيات هدفداري خاصيت اين
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 است ظريف و نازك آنقدر ندارد كار قلم با جز كه كسي دست. كند مي متناسب اش مواجهه مورد شرائط
 و محكم دست به احتياج كه شكن هيزم آن ولي شود مي  ناراحت بخورد آن به كوچكي خار يك اگر كه

    بتدريج بعد دفعات در ولي شود مي ناراحت هم او رود مي بدستش خار يك كه  اول دفعات دارد، سخت
 آورد مي وجود به او دستهاي در كلفت پوست از ديواري و خيزد مي بر مشكل اين با مواجهه به طبيعت

 مبارزه براي را خود كه زنده موجود در است دروني العمل  عكس يك اين. كند نمي اثر او در هم ميخ كه
 بكوبيم  سندان روي سال صد را پتك يك ما اگر كه حالي در كند، مي آماده مختلف شرائط با مواجهه و
  . پتك در نه و شود مي  ديده ضربه اين براي شدن آماده جهت در العملي عكس سندان در نه
 با جز و است طبيعت  هدفداري همين روحش جاندارهاست مختصات از شود مي گفته كه عادت يا

 باال به بار ميليون يك را سنگي يك اگر شما. نيست توجيه قابل ديگري امر هيچ با طبيعت هدفداري
  . برود باال طرف به خودش  كه كند نمي عادت كنيد پرتاب

 گاهي منتهي. دهد مي ماده آن  به را صورت آن طبيعت باشد صورتي قابل كه اي ماده هر طبيعت، نظر از
 آمده كه نيروئي آن. نيست مفيد مجموع براي ولي است  مفيدي امر ماده آن خود براي صورت اين وقتها

 انگشت  خواسته مي كه را ماده آن اتفاقي علت هر به دهما وقتي داده جنين اعضاي  به را حيات اين و
 خودش نظر از انگشت آن. است  داده هم اضافي آن به را انگشتي صورت بوده اضافي مقداري و بشود

 كل و كند مي ارهاد را كل كه نيروئي آن لذا. نيست مفيد كل  براي ولي ندارد ديگر هاي انگشت با تفاوتي
 را او فرد اين  حيات در يا حاال. كند مي حذف آنرا تدريجا كند مي تدبير را كل كه نفسي ،كند مي تدبير را

 كند پيدا ادامه هميشه براي زائد امر اين گذارد نمي نكند حذف آنرا او حيات در اگر يا كند مي حذف
    حذف... بعد نسل و بعد نسل در ولي بماند باقي كوچكي امر يك صورت  به هم بعد نسل در است ممكن

 را صورتي اي ماده هر به كه است  اين كارش طبيعت. ندارد منافات طبيعت داشتن غايت با اينها. شود مي
 ناسازگاري كل يك با است مناسب ماده يك براي كه را صورتي يكجا در اما بدهد او به هست قابل كه
 نشان هم اين. كند مي حذف تدريجا آنرا كل مدبر نيروي آن لذا و است بالغايت كل نظر از كند، مي پيدا
  . هست كار در هدفداري جريان يك كه دهد مي

 ٤٥٢



كتابخانة سايت نسيم مطهر  
www.nasimemotahar.com
.لطفاً نواقص احتمالي و خطاهاي تايپي را اطالع دهيد

   ندارد الزم غايت غايتي هر
  

 بنا اگر :اند گفته كه است اين  است سستي ايراد و اند گرفته طبيعت بودن دار غايت به كه ديگري ايراد
 نيست، بالفاعل كه خودش و است فاعل يك اثر ناچار نيز  غايت آن باشد، داشته غايت فعل كه شود

 بنا اگر خوب. باشد داشته غايت بايد پس است فعلي هم او او، خود به كنيم مي كالم  نقل ما بنابراين
 كار در غايتي اساسا كه شود مي الزم شود نمي منتهي جائي به اين باشد داشته غايت غايتيهر بشود
 آنها از هيچكدام پس باشد داشته يگريد  غايت هم غايت آن و باشد داشته غايت غايتي اگر چون نباشد
 ب بخاطر را الف فاعلي اگر يعني. ندارد غايت هيچكدام پس ندارد  اصالت هيچكدام وقتي ندارد اصالت
 خاطر به را همه و نخواهد  خودش خاطر به را هيچكدام يعني... د بخاطر را وج بخاطرج را ب و بخواهد

 و نباشد كار در غايتي اصال كه آيد مي الزم نشود،  منتهي جائي هيچ به هم بعد و بخواهد ديگر ء شي
  . محال و است تسلسل
. است ديگري مطلوب  براي مطلوبي هر كه است نگفته كسي. است واضح خيلي اشكال اين جواب

 مطلوب آن. دهد مي انجام مطلوبي يك براي دهد مي انجام طبيعت كه را فعلي كه است اين در صحبت
  به شود مي منتهي لغيره مطلوب هر و باشد"لغيره"مطلوب است ممكن و اشدب"لذاته"است ممكن
 خوري؟ مي دوا چرا بپرسند او از اگر كند، مي استعمال دوا و است بيمار كه كسي مثال. لذاته مطلوب

 يابي؟ باز را خود صحت چه براي بپرسند باز اگر حاال. يابم باز را خود صحت اينكه براي گويد مي
   گويد مي برود هم جلوتر اگر يا است انسان مطلوب بالذات صحت، ندارد،  سؤال ديگر نكهاي گويد مي

 رنج از خواهي مي چرا بپرسند اگر. يابم مي آسايش صحت اثر در و برم مي رنج بيماري اثر بر اينكه براي
 بالذات وبمطل اين ندارد، چرا ديگر اين گفت خواهد ببري؟ لذت زندگي از خواهي مي چرا و شوي آسوده
 آنرا انسان  كه باشد داشته ضرورتي يا بخواهد ديگري چيز براي آنرا انسان كه نيست  چيزي و است انسان
  . بخواهد ديگري چيز براي
 به وقتي غايتي بسوي كندمي حركت هميشه طبيعت. هست  هم ديگر جاهاي در كه است حرفي اين

  خود كمال به وقتي است، رسيده خود كمال  به رسيد خود غايت

 ٤٥٣



كتابخانة سايت نسيم مطهر  
www.nasimemotahar.com
.لطفاً نواقص احتمالي و خطاهاي تايپي را اطالع دهيد

 او اولي كمال و باشد واقعي كمال اگر. باشد ديگري كمال هم كمال  براي كه ندارد ضرورتي ديگر رسيد 
 كمال گويند مي را  اعراض كه ثاني، كمال مقابل در اولي كمال بلكه حركت باب در اولي كمال  نه (باشد
 بنابراين. ء شي آن بالذات طلوبم شود مي او باشد ديگري ء شي يك اولي كمال ء شي يك اگر ،)ثاني

  . باشد ديگري غايت  هم او براي كه ندارد ضرورتي

   بالعرض غايت با بالذات غايت خلط
  

 غايتي براي سوزاند مي  كه آتش شود گفته كه ندارد معني اصال استكه اين اند گفته كه ديگري مطلب
 را اي مغازه يا ساختماني كه آتش يا و رددا هدفي  يك سوزاند مي را لباس اين كه آتش مثال و سوزاند مي

    است بوده چه هدفش كرده بدل خاكستر به و سوزاند را انبار اين كه آتش كه  كنيم فكر ما بعد سوزاند
 و است، بوده چه كار  اين از هدفش كه پرسيد شود مي زند مي آتش را بخارا شهر آيد مي چنگيز وقتي. 

 آن كه كنيم پرسش توانيم مي هم آتش به راجع  ولي است بوده انتقامجوئي هدفش داد پاسخ شود مي
  . ندارد هدف كه آتش است؟ بوده چه هدفش كرد خاكستر و سوزاند را بخارا كه آتش
 كار در طبيعت در آتش. است  بالذات ما به بالعرض ما خلط از ناشي و است نامربوطي حرف اشكال اين

 آتش ء شي كردن نابود و سوزاندن كنيد فرض كه برديم را اسمش كه است همان. دارد غايتي خودش
 آتش  طبيعي هدف اين و آتش براي كلي است غايتي اين. كند خود مثل به مبدل آنرا و است گرفته
  . است  بالذات ما به بالعرض ما خلط گويد مي كننده ايراد آنچه ولي. است
 پس كه كنند هو را او بيايند بعد ستا نجس آهن مثال بگويد بيايد فقيهي يك كه است اين مثل اين

 آهن گويد مي كسي وقت يك :است چيز دو مطلب حاليكه در !است نجس) ع (ابوالفضل حضرت ضريح
    ابوالفضل حضرت ضريح كه جهت آن از آهن گويد مي وقت يك. است نجس است  آهن كه آنجهت از

 غايت يك و اتفاقي امر يك كه است ضريح كه آنجهت از اين گويد نمي كه فقيه. است نجس است
 از گويد مي بلكه است نجس است آنحضرت حرم  به متصف كه آنجهت از يعني. است نجس است بالعرض
   كسي اگر حاال. دارد را وصف يك  است خاص فلز يك كه آنجهت
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 فاسقي يك خانه در اينكه يا باشد قديسي مرد يك ضريح اينكه از است اعم است چنين فلز اين گفت
  . ندارد ربطي آن خصوصيات و فلز اين به ديگر آن. باشد  شده برده ربكا
 كار براي خواهيم مي ما. كند مي  تبديل خاكستر به و سوزاند مي را فقيري ثوب آتش بينيم مي ما مثال يا

 كه است حكمتي چه آقا پرسند مي. كنيم پيدا غايتي يك است فقير لباس لباس، آن كه آنجهت از آتش
 فقير جامه  پارچه اين كه آنجهت از را پارچه اين آتش كه كند مي خيال گيرد؟ مي آتش فقير جامه اين

 بعنوان خودمان ميان در ما كه است  قراردادي و اعتباري آنهم بالعرض عنوان يك كه سوزاند مي است
 در. ندك پيدا غايتي آن براي خواهد مي حيث آن از. است بشري و ذهني امر يك و ايم گذاشته مالكيت
 محترق جهت  آن از لباس آن و سوزاند نمي است فقير ثوب كه جهت آن از را فقير ثوب  آتش حاليكه

 ديگر پشمهاي همه مثل است پشمي يا ديگر هاي پنبه مثل است اي پنبه كه جهت آن از بلكه شود، نمي
  . است شده داده او به كه اوست كلي خاص غايت همان كند مي  طبيعت در آتش كه كاري هر و. سوزد مي
  

   طبيعت در فساد و ذبول مسئله توجيه
  
 مشاهده شويم قائل غايت و نظام طبيعت براي ما اگر كه شود مي مطرح اشكال اين هم ذبول مسئله در
 و فنا بگوئيم بايد پس. دارد وجود نيز فنا و انحطاط و ذبول طبيعت در كمال و رشد كنار در كه كنيم مي

  . است فرسودگي و نابودي و انحطاط طبيعت نظام غايت و است تطبيع  غايت هم ذبول
. است ذبول طبيعت بالذات غايت  كه اينصورت به نه اما دارد، غايت طبيعت هم آنجا در بله گويد مي شيخ
 قائل قدما. است ذبول آنها از منتجه نتيجه كه دهند مي انجام  عملي مختلف طبيعت دو موارد اين در

 بدن كند، مي  تحليل وقتي و است كردن تحليل كارش است انسان اين بدن در كه يزيغر  حرارت بودند
 موادي بايد ديگر طرف از رود مي تحليل مواد كه طرف يكاز يعني كند مي پيدا يتحلل ما دلب به احتياج

 هادام عمل اين نشده ضعيف طبيعت خود يا نشده پيدا طبيعت در  نقصي كه وقتي تا. شود آنها جايگزين
 چه هر بدن در انسان روح فالسفه قول به. است ديگري مطلب شود مي ضعيف طبيعت چطور حاال. دارد

  فرق( يابد، مي را خودش كمال و كند مي پيدا فعليت بتدريج
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 نسبت بهمان كند مي پيدا تجرد بيشتر نفس چه هر شقاوت، يا باشد سعادت كمال اين كه كند نمي 
 مرگ راز مورد در قدماء. شود مي مربوط"موت راز"به اين. شود مي سلب بدن از اش تدبيري عالقه
  . دارند ديگري  هاي نظريه هم ها امروزي. دارد خاصي نظريه صدرا مال داشتند، هائي نظريه
 و شدن كهنه مثل ديگري  حيوان هر يا و انسان موت كه كنند مي تعبير اينجور موت به راجع ها بعضي

 كار كه تدريجا و دارند خاصي استعداد يك ابزارهايش  است نو كه اولي .است ماشين يك شدن مندرس
 ديگر كه شود مي فرسوده آنقدر كم كم شود مي كهنه كم كم و شود مي سائيده شود، مي فرسوده كند مي

 اتومبيلي مثل آيد مي بدنيا  وقتي است، اينطور هم انسان جمله از و جانداران. نيست ساخته او از  كاري
 خالصه و اعصابش و مغز چشمش، قلبش، كند مي كار  كه تدريجا شده گرفته كارخانه از تازه هك است
 فرسوده. شدن فرسوده به كنند مي شروع هم نحو بهمان و كردن بكار كنند مي شروع بدنش همه
  . اتومبيل همان مثل آخر تا شود مي فرسوده شود، مي

 شود مي متولد موجود يك كه ابتدا از كه دهد مي شانن حيات زيرا نيست، اينطور گويند مي ديگر بعضي
 كار اين خودش درون از و رود مي تكامل و رشد به رو  مدتي يك بلكه رود، نمي فرسودگي و ضعف به رو

 رحم در كه است وقتي همان انسان يك زندگي روز نوترين بگوئيم توانيم نمي ما  يعني. يابد مي سازمان
 100 در مثال و شود مي كهنه گذارد مي او بر چه هر و شده كامل اعضايش كه وقتي اقل ال يا شده پيدا

 يك ابتدا در مولود اين بلكه نيست، اينطور واقعا  حاليكه در. است او فرسودگي روز آخرين كه سالگي
    ساخته اول روز مصنوعي امور در. نيست اينطور مصنوعي امور در كه كند مي طي را تكاملي و رشد دوره
 كه ابتدا زنده موجودات  ولي. رود مي فرسودگي به رو تدريجا و باشد مي روزهايش كاملترين ششدن

 انسان يك روزهاي نوترين يعني شوند، مي نيرومندتر و روند مي تكامل و رشد به رو مدتي آيند مي بوجود
. باشد  داشته مه توقفي دوره يك شايد. انحطاط به كند مي شروع بعد. اوست جواني  دوره حيوان يك يا

 مثل تدريجي نه شود مي  شروع دفعي انحطاطها كه است اين بوعلي نظر گفت مي شيرازي باقر حاج
   كه است اين حيات اقتضاي اگر است؟ اينطور چرا حاال. گويند مي تكامل جهت در كه جهشي حالت
 رسد مي كه حدي يك به  اقل ال يا بدهد ادامه همينطور خوب كند متكامل و كند تكميل را خودش بدن

 به نگذارد بشود، پير نگذارد و بدارد نگهش  بهشت اهل مثل جواني حد در مثال. دارد نگهش همينطور
  كه حيات. دارد نگه را او همينطور برگردد اول حالت
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 شد پيدا كه اولي روز از بايد ندارد را استعداد اين اگر و. دارد را طبيعت حفظ قدرت است داده نشان 
    شروع فرسودگيش و پيريش زمان همان از كودك، تولد زمان برويم جلوتر يا االعضاء كامل جنين مثال
 عملي فرسودگي به اش تكيه بيشتر شايد بوعلي. است مهمي خيلي مسئله اين. نيست اينطور چرا شود
 كه گويد مي چيزي چنين علي بو. است شده مطرح بحث  اين موت سر در"اسفار"4 جلد در. بوده بدن
 كم و است زياد آفات بيند، مي صدمه اعصاب بيند مي صدمه قلب رسد، مي او به آفتهائي كند، مي كار بدن
. است نفس نيازي بي و تجرد و  مدبريت روي اش تكيه بيشتر صدرا مال ولي. شود مي فرسوده بدن كم

 منتهي داند مي سنف انتقال و حركت را موت ولي است، معتقد نفس مدبريت مسئله به هم شيخ البته
    وقتي همان در و ميرد مي تدريجا انسان ميرد نمي يكدفعه شود مي گمان آنچه خالف بر انسان گويد مي

 كه  . ميرد مي دارد است زنده
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  ) ١ (الكثره و الوحده لواحق في: االول الفصل
 هويه هي حيث من هبالهوي تختص  التي االمور في هذا غرضنا بحسب الكالم استوفينا قد يكون أن يشبه"
 موجود انه يقال ما كل أن حتي االشياء علي الحمل في يتساويان قد والموجود الواحد ثم تلحقها، أو

 منهما المفهوم أن  ظن ربما ولذلك واحد، وجود فله ء شي كل و باعتبار، واحد انه له يقال أن  يصح باعتبار
 من المفهوم كان ولو بذلك، يوصف بهذا صفيو ما كل أي بالموضوع، واحد هما بل كذلك، وليس واحد
 كان  وان واحدا، ليس كما موجودا، كثير هو حيث من الكثير كان لما الموجود  مفهوم جهه كل من الواحد
  "...كثره هي  حيث من ال ولكن واحده كثره انها لكثره فيقال أيضا، الواحد له يعرض

  
 و آن اقسام و هوهويت از عبارتست وحدت حقلوا گويد مي كه است وحدت لواحق درباره مقاله اين

 جزئي و كلي مباحث در ظاهرا كه گذشته مباحث در قبال. است وحدت احكام مقابل كه كثرت احكام
    بحسب الكالم استوفينا قد... ":گويد مي جهت همين به و شد زيادي  هاي بحث وحدت درباره بود

 را مقاله اين و. ام كرده بحث آنجا در كنم بحث دباي كه را آنچه وحدت خود درباره. "...هذا غرضنا
  . كثرت احكام  به قهرا و وحدت احكام به اند داده اختصاص

 وحدت عوارض و لواحق از  واقع در و دانند مي وحدت حكم دارد اقسامي خود كه را هوهويت حكما
  قابليت حمل، يعني است، او او يعني هوهويت. دانند مي
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. آن عوارض از و است وحدت احكام از هوهويت كه است اين در شيخ امثال خنس بناي بنابراين. حمل
 دروغ وحدت و باشد نداشته وجود وحدتي عالم در اگر و هست  هوهويتي باشد كار در وحدتي اگر يعني

 وجود تواند نمي حملي و است غلط اساسا حمل باشد، داشته حقيقت كثرت فقط و باشد اعتباري يا
 درست رسيم، مي اينجا در اساسي  مطلب يك به ما. باشد موجود تواند نمي وهويتيه و باشد، داشته
 كه آنجا و ندارد، امكان حملي هيچ واقع در و نيست هوهويت  نيست وحدت كه آنجا پس. شويد دقيق

  . هست هم هوهويت هست، وحدت
 در كه را شيخ نسخ از  مقداري كنم عرض را آن اينكه از قبل كه هست اساسي مطلب يك اينجا در

  . پردازم مي اساسي  مطلب آن بيان به بعد و كنم مي ذكر ام گفته هم گذشته
  

   متأخرين و شيخ بندي تقسيم در وحدت اقسام
  

 اقسام كرديم، مي بحث وحدت  درباره كه كتاب اين اوائل بحث در باشد يادتان اگر اينست، شيخ سخن
 شيخ كالم در كه آنچه از تر مرتب و تر منظم متأخرين كتب در بعد كه اند، كرده ذكر آنجا شيخ را وحدت
 قسم دو بر واحد يا وحدت كه كنم مي اشاره هم اينجا در ام گفته جا آن در آنچه. است  گرديده بيان آمده
 دهيم، قرار واحد كه است ممكن و دهيم قرار وحدت را مقسم كه است ممكن. مجازي و حقيقي است
 پس. است وحدت مقسم اينكه به گردد مي باز باشد واحد هو بما واحد مانمقصود وقتي كند، نمي فرق
 به تقسيم  اين البته. مجازي وحدت يا و است حقيقي وحدت يا :است قسم دو بر  وحدت كه گويند مي
 حقيقي وحدت. است آنها مانند و سبزواري حاجي و صدرا مال كلمات در نيست، شيخ كالم در شكل اين
  . است الوحده له ذات واحد، يا است  وحدت عين واحد يا :ستا قسم دو بر نيز
 عين مفهومش واحد كه اينست  معناي به يا :است قسم دو بر خود نيز باشد وحدت عين خود واحد اگر

 حقيقيه حقه وحدت اصطالحا را اين كه باشد، مي وحدت  حقيقت عين حقيقتش يا است وحدت مفهوم
 هم  توانسته نمي و نبوده شيخ كلمات در و آمده اينجا در كه است عرفا زا اصطالح  اين البته. گويند مي

 يا و است بالشخص واحد يا :است قسم چند بر خود نيز نباشد واحد ذات عين وحدت اگر اما. باشد
  اگر. نيست
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 انسان و است حقيقي شخصي واحد زيد مثال. جنسي واحد يا  است نوعي واحد يا نباشد، بالشخص واحد 
 و وحدت  اقسام اينها. است واحد جنس است، جنسي واحد حيوان است، واحد نوع است، نوعي دواح

  . است حقيقي واحد
 كثرت داراي كه ء شي دو  كه است جائي در مجازي، وحدت و است حقيقي كثرت كه مجازي واحد اما

 نسبت اشتراك وردم امر به اينكه بجاي را وحدت ما و باشند داشته اشتراك امر يك در هستند حقيقي
 واحد شود مي اين كه بالنوع، ولي واحدند عمرو و زيد :بگوئيم مثال. دهيم نسبت ها مشترك خود به دهيم
 خود به را وحدت نداريم، كار افراد به نوعي واحد در. است نوعي واحد از غير بالنوع واحد ببينيد،. بالنوع
 واحدند عمرو و زيد گوئيم مي وقتي ولي. است واحد نوع يك خودش انسان  ايم گفته. ايم داده نسبت نوع
 نسبت اين وقتي اما است  حقيقي دهيم مي نوع به را وحدت نسبت وقتي. نوع مناط به يعني بالنوع،  ولي
 مجازي واحد اينهم بالجنس، واحدند غنم و انسان گوئيم مي. است مجازي نسبت دهيم مي افرادش به را

 را آنها باشند  جنس در واحد اگر و گويند مي متماثلين باشند بالنوع واحد اگر را مجازي  واحدهاي. است
 داشته واحد كيفيت يعني باشند، واحد كيفيت در ء شي دو است ممكن نيز و. گويند مي متجانسين

 متشابهين را بالكيف واحد اين هستند، شكل يك داراي يا رنگ  يك داراي دو هر كه ء شي دو مثال باشند
 مثل باشند واحد كم داراي و باشند داشته وحدت يكديگر با كميت در ء شي دو است ممكن .گويند مي
 و زاويه دو گويند، مي متساويين را اينها هستند، متر نيم دو هر كميتند، يك داراي دو هر كه خطي دو
 كديگري با اضافه يك در ء شي دو كه است ممكن. گويند مي متساويين] اند اندازه يك كه را [سطح دو

 داراي دو هر يعني گويند، مي متناسبين را اينها باشند، بكر ابن دو هر عمرو و زيد مثال باشند،  مشترك
 كه است بندي تقسيم نحوه اين. است بكر  به هم عمرو نسبت است بكر به زيد نسبت نسبتند، يك

 يا است حقيقي يا وحدت بندي تقسيم بنابراين پس. هست هم بهتر نظر اين از كه كنند مي متأخرين
 است قسم دو خود باشد واحد عين اگر. واحد غير يا است واحد عين وحدتش يا حقيقي  وحدت. مجازي

 وحدت مالك وقت يك كه صورت اين  به دارد اقسامي هم مجازي واحد. قسم چند باشد واحد غير اگر و
 اسم يك اينها از مكدا هر و اضافه، وقت يك و است كم وقت  يك است، جنس وقت يك است، نوع

  . كنند مي پيدا خاصي
  واحد و  بالذات واحد عنوان تحت شيخ. كند نمي ذكر ترتيب اين به را اقسام شيخ
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 ميان هم تفكيكي چندان  شيخ كالم در هست، يادم گذشته از كه همانطوري و كند مي ذكر بالعرض 
 شيخ كالم در اصطالحات اين و. است نشده جنسي واحد و بالجنس واحد نيز و نوعي واحد و بالنوع واحد
 را بالذات واحد و بالعرض واحد فقط شيخ. است نشده تفكيك بايد كه  آنجوري هم عمال و ندارد وجود
 شايد گويد مي را بالذات واحد وقتي ولي كند مي تطبيق مجازي واحد با كمي بالعرض واحد. كند مي ذكر
 با را مطالب اين. باشد شده مختلط بالنوع واحد با نوعي احدو و بالجنس واحد با جنسي واحد اي اندازه تا

 مطالب ازتر مفصل بود گفته آنجا در آنچه البته كه كنيد مطالعه بود آمده وحدت درباره  اوائل در كه آنچه
 است، بوده وحدت خود درباره بحث چون كرده ذكر را وحدت اقسام آنجا شود دقت اگر اما. اينجاست

 همان  است هوهويت درباره بحث چون اينجا در ولي. بالعرض يا است بالذات يا احدو است گفته مثال
 هوهويت و بالذات هوهويت :هستند مختلف ها هويت هو كه است كرده ذكر هويت هو براي را اقسام

 هويت، هو اقسام يا كنيم ذكر وحدت اقسام را اينها ما كه كند نمي فرق هم نتيجه و عمل در. بالعرض
  . است وحدت اقسام همان  هوهويت ساماق چون

  

   وجود و وحدت تساوق
  

) يا (والوجود الوحده"  كه اينست است درستي مطلب و كرده بيان اينجا در شيخ كه ديگري مطلب
 يكديگر، همدوش هستند كلي مفهوم دو موجود و واحد  يعني چه؟ يعني. "متساوقان والموجود الواحد

 هو ما كل بنابراين،. حقيقه واحد حقيقه، موجود هو ما كل و يقه،حق موجود حقيقه، واحد ماهو كل
 واحد حقيقه ء شي  يك كه شود نمي. اعتبارا موجود اعتبارا، واحد هو ما كل و اعتبارا، واحد اعتبارا، موجود
 يكديگر از ايندو. واحد اعتبارا و باشد موجود  حقيقه ء شي يك كه شود نمي و باشد موجود اعتبارا و باشد

   قهرا و است اعتباري وحدت و ندارد وجود وحدتي است حقيقي كثرت كه جا هر. نيستند پذير تفكيك
 كرديم مي بحث كلي  به راجع كه مناسبتهائي به قبال ما را مطالب اين. است اعتباري هم وجودش

 يادم دقيق االن. است خدشه قابل جمله آن  كه دارد اي جمله خودش كالم ضمن در شيخ البته. ايم آورده
  گرفته قرار مناقشه و خدشه مورد هم مالصدرا كلمات در جمله  اين كه آيد مي ذهنم به ولي نيست
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   . )1(آيد نمي در جور چندان هم شيخ خود مدعاي با و است،
 با و بگويم اينجا در است  الزم كه آنچه. بود اينجا در شيخ مطالب به مربوط كردم عرض كه مواردي 

 اين بر شيخ كالم بناي :است مسأله اين هست، هم  مهمي مسأله و دارد تماس خيلي روزام هاي فلسفه
    حقيقه چه هر كه است
 وجود حقيقه دارد وحدت  حقيقه چه هر و دارد، وحدت حقيقه چه هر و دارد، وحدت حقيقه دارد وجود
 بنابراين. است عتباريا امري وجودش يعني ندارد، وجود واقعا ندارد وحدت واقعا چيزي اگر پس. دارد
  يعني. يكديگرند همدوش و متساوق وحدت و وجود كه است مطلب اين بر قدما و شيخ كالم بناي

 با مصداقا كه متساوي كلي دو ميان است فرق. مترادفند مفهوما كه معني اين به نه. متساويند مصداقا
 هذا عليه يصدق ذاك عليه يصدق ما كل و ذاك  عليه يصدق هذا عليه يصدق ما كل يعني متساويند هم
    اشتباه كه گويد مي اينجا در شيخ. است لفظ در فقط اختالفشان و مترادفند مفهوما كه كلي دو بين و

 تا دو مفهومشان نيستند،  يكي مفهوما اينها. مترادف نه متساوقند وحدت و وجود گوئيم مي ما نكنيد،
 صورت يك ما براي وحدت ذهني صورت و كنيم مي تصور و فهميم مي معنا يك وحدت از ما. است
 مفهومند يك اند كرده خيال كه آنهائي و. ديگر ذهني  صورت ما براي وجود ذهني صورت و است ذهني
 مدعا. است خدشه قابل كه آورد مي اي جمله شيخ كرديم عرض كه است جا  همين. اند كرده اشتباه
  . است خدشه قابل دكن مي زمينه اين در كه استداللي اما است  درست

  

   وحدت و هوهويت
  

 كه جا هر و هست، هم هوهويت  هست وحدت كه جا هر. است وحدت لواحق از هويت هو كه گويند مي
 دتوان نمي آنجا در هم هوهويت قهرا باشد مطلق كثرت جائي در اگر و. نيست هم هوهويت نيست وحدت
 وحدت و وجود :كنيم جدا يكديگر از را چيز چند اين توانيم نمي ما حساب اين با پس. باشد داشته وجود

   توانيم نمي عمال را
  يپاورق
  .است حقيقي آمده بوجود واحدها از او كه هم كثير است، حقيقي كثير افراد اگر

 كثرت. است اعتباري امري كثير هو بما كثير و. نيست حقيقي كثير ولي اند حقيقي واحدها: استاد
است حقيقي مسلما كه افرادش اال و است اعتباري  هم كثير هو ابم كثير وجود و است اعتباري
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 اند آمده بعضي. است مسأله  همين شده هم مهم و آمده امروز هاي فلسفه در كرديم عرض كه مطلبي آن
 هم وحدت اينكه به توجه بدون يا كنند نفي را وحدت بخواهند اينكه بدون اند كرده نفي را هوهويت و

  . اند نكرده  نفي ديگر معني يك به و اند كرده نفي معنا يك به هم را وجود اينها. شود مي ينف بدينوسيله
 اين و هوهو، يعني هوهويت :نشود اشتباه كه بكنم عرض هم را ديگر مطلب يك اين از قبل بگذاريد
 و وجه من كثرت حمل، در آيا كه است مطرح خودمان  حكماي كتب در مسأله يك. است حمل همان

 محض  وحدت اگر كه وحدت؟ و كثرت :است چيز دو به قائم هوهويت آيا دارد؟  ضرورت وجه من حدتو
 جهه من كثرت و جهه من وحدت بايد نيست؟ هوهويت باشد هم محض كثرت و نيست؟ هوهويت باشد
   باشد؟
 زا غير مفهوم و معني جهت از انسان چون هست كثرتي اينجا ،"ضاحك االنسان"گوئيم مي ما وقتي

. هستند يكي يكديگر با وجودا ولي است، انسان از غير  مفهوم و معني نظر از نيز ضاحك و است ضاحك
 هستند يكي  مفهوم و معني نظر از ناطق حيوان و انسان اينكه با ،"ناطق حيوان االنسان"گوئيم مي اگر
 همان ناطق حيوان و باالجمال ولي  است ناطق حيوان همان انسان. دارند فرق تفصيل و اجمال در ولي

 و موضوع ميان اختالف نوعي حكمفرماست، اينجا در غيريتي  يك هم باز پس. بالتفصيل است انسان
  . دارد وجود محمول

 و اجمالي اختالف  نه باشند، نداشته هم با اختالفي هيچگونه محمول و موضوع جائي در اگر حال
 غلط حمل ديگر اينجا آيا واحد مصداق در و يرندمغا مفهوما بگوئيم كه مفهومي اختالف نه و تفصيلي،

 درست دومي البته نيست؟ مفيد يا است غلط حمل اين آيا ،"انسان  االنسان"بگوئيم اينكه مثل است؟
  خواهند نمي حكما.  است

 ٤٦٤



كتابخانة سايت نسيم مطهر  
www.nasimemotahar.com
.لطفاً نواقص احتمالي و خطاهاي تايپي را اطالع دهيد

 نقيضش پس است دروغ نفس بر ء شي حمل يعني  كه است، غلط حمل"انسان االنسان"مثل در بگويند 
 پس. است كاذب"بانسان ليس االنسان"آنكه حال و. باشد صادق"بانسان  ليس نساناال"و باشد درست
 و است شرط جهه من كثرت و جهه من وحدت حمل و هويت هو در كه كنند مي تصريح كه شيخ امثال
 است موهم اي اندازه تا عبارتشان چه اگر كنند مي  تصريح آن به هم سبزواري حاجي مثل ديگران بعد

 جهه من وحدت و جهه من كثرت هوهويت صحت و حمل صحت شرط كه نيست اين مقصودشان
 ذهن  براي نباشد كار در كثرتي هيچگونه اگر زيرا. است بودن مفيد شرط مقصودشان  بلكه باشد، مي

 اگر"انسان االنسان"در مثال. آورد نمي جديدي] معرفت [هيچگونه حملش و است بديهي امري انسان
 باب در بايد ما پس. رسد نمي جديد نتيجه هيچ به برسد، جديد نتيجه يك به و كند كار بخواهد ذهن

  . باشد مي نفس بر ء شي حمل هوهويت مصاديق اظهر كه كنيم  قبول هوهويت

   غرب امروز فلسفه در هوهويت نفي
  

 مفيد ولي است صادق قطعا حمل كه قسمت همين روي اند گذاشته انگشت هوهويت روي كه امروزيها
 شده اي مسأله برايشان كه اينست. نيست  صادق حملي چنين كه اند گفته و اند گذاشته نگشتا نيست
  . است
 قيام هوهويت اصل ضد بر  مرتبه يك اينها كه شد چطور اند؟ رسيده نتيجه اين به كجا از ببينيم حاال

 و بودن غلط بر شد شناخته قديم فلسفه و منطق  مسلم اصول از كه را اصل اين كلي بطور و كردند
 دنيا بزرگ دروغهاي از يكي هوهويت اصل كه شد معلوم كه كردند اعالم و دادند فتوا آن بودن منسوخ
  . است خودش خودش چيزي هر كه همين است،
] كنند نمي بحث خودش بر ء شي حمل از [كنند مي بحث آن انواعو هوهويت از وقتي حكما كرديم عرض

 آنها. نيست مفيد نفس بر ء شي حمل اينكه باب از بلكه است، غلط شخود بر ء شي حمل اينكه باب از نه
 هوهويت  اصل فلسفه اين و منطق اين در كه اينست مسلم قدر اال و. كنند مي بحث مفيد  حملهاي درباره
 اول ظاهرا و شده پيدا امروز كه فكر  اين. دانند مي محالي امر را نفس از ء شي سلب و است معتبري اصل
   اينجا از شده مطرح هگل وسيله به بار
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 است، شده ناشي ثبات  اصل از نقيضين ميان جمع امتناع اصل نيز و هوهويت اند گفته كه شده ناشي
 قائل طرف يك از جهت اين از بودند، ثبات به  قائل طبيعت و هستي در قدما چون كه كردند فكر يعني

 هر  چون حركت، اصل بنابر ولي. هوهويت اصل به ديگر طرف از و شدند نقيضين  ميان جمع امتناع به
 لحظه در هست چه هر  لحظه هر در چيزي هر كه است اين حركت الزمه است، حركت حال در چيزي
 اين البته. است صادق خودش بر خودش  عدم نيست، خودش خودش يعني است، خودش غير ديگر
 ديگر، چيز ديگر لحظه در و است ودشخ لحظه يك در كه نيست معنا اين به گوئيم مي ما كه هم لحظه
 در چيزي هر كه اينست حركت طبيعت بلكه. اند گرفته قرار يكديگر كنار و متجاورند  كه آناتي مثل

 تا و ايم گفته تضاد اصل  مقاله در ما كه نيست خودش خودش است خودش خودش كه حال همان
 و وجود چيز  يك شود گفته است غلط ويندگ مي بنابراين. هست هم درستي حرف معنا يك به و اي اندازه

 آنوقت. شوند مي جمع هم با  حركت در عدمش و وجود چيز يك شوند، نمي جمع همديگر با عدمش
 و ثبات با است مساوي وجود يعني ايم، شده وجود اصل به قائل باشيم، ثبات اصل به قائل اگر كه اند گفته
 "الف"كه است  درست ثبات اصل بنابر. است هگل از مامسل سخن اين. است عدم وجود اين  مقابل نقطه

 مقابل نقطه و بودن يعني وجود و شدن يعني حركت  حقيقت حركت، اصل بنابر ولي. نيست يا هست يا
    يعني. نبودن هم و است بودن هم اعتبار يك به و نبودن نه و است بودن  نه شدن. است نبودن وجود
 ميان جمع عين خودش  اين كه آيد، مي بوجود شدن شوند مي يبترك يكديگر با نبودن و بودن وقتي

  .است نقيضين
 محال نيضينق انيم جمع اند گفته كه حرف نيا پس. اند شده جمع گريكدي با نبودن و بودن شدن، در

 امتناع اصل هستند ثابت كه ييموجودها در بود، يم حاكم ثبات اصل اگر يول. ستين درست است
 ريغ خودش و است خودش خودش يزيچ هر دييگو يم شما كه ز،ين تيهو هو صلا. بود درست نيضينق

 اصل بر بنا يول است؛ خودش خودش يزيچ هر ثبات اصل بر بنا. است ثبات اصل بر بنا ست،ين خودش
 ينف خودش يا لحظه هر در و ـ است ثابت باشد خودش اگر كه ـ ستين خودش خودش يزيچ هر شدن

 زيچ كي شهيهم پس هستند؛ گريكدي با و اند شده جمع گريكدي با خودش ينف و خودش بلكه و شود يم
  .است خودش ينف خودش است، خودش ضد خودش است، خودش ريغ خودش
    نوع يك بر مبتني نقيضين جمع امتناع اصل مثل هوهويت اصل بنابراين،

 ٤٦٦



كتابخانة سايت نسيم مطهر  
www.nasimemotahar.com
.لطفاً نواقص احتمالي و خطاهاي تايپي را اطالع دهيد

 حقيقت اين كشف با. است  بوده ثبات اصل بر مبتني بيني جهان آن كه است قدما ميان در بيني جهان
 متافيزيكي تفكر بنايو است ديالكتيكي تفكر امروز تفكر و بود متافيزيكي تفكر قديم تفكر كه شد معلوم
 كه  حرف اين پس. اند شده جمع يكديگر با نبودن و بودن شدن، ثبات اصل الزمه و بود ثبات اصل
 موجودهائي در بود، مي حاكم  ثبات اصل اگر ولي. نيست درست است محال نقيضين ميان جمع اند گفته
 چيزي هر گوئيد مي شما كه نيز، هوهويت اصل. بود درست  نقيضين اجتماع امتناع اصل هستند ثابت كه

 چيزي هر ثبات اصل بنابر. است ثبات اصل بنابر نيست، خودش غير خودش و  است خودش خودش
 ثابت باشد خودش اگر كه ت،نيس خودش خودش چيزي هر شدن اصل بنابر ولي. است خودش خودش
 ريكديگ با خودش نفي و خودش بلكه و شود مي  نفي خودش اي لحظه هر در شدن اصل بنابر و. است
 خودش ضد خودش است، خودش غير خودش چيز يك هميشه پس. هستند يكديگر با و اند شده جمع
 علمي جديد نظريات عدب و. بود هوهويت اصل و نقيضين اجتماع امتناع. است خودش نفي  خودش است،
 مستمرا عالم نيست، يكنواخت عالم كه كردند ثابت و شد پيدا ديگر نظريات و داروين تكامل نظريه مثل
 در نبودن و بودن حركت اثبات با. ثبات اصل نه است حاكم جهان بر حركت اصل و است تغير حال در
 به حركت البته. شد تبديل يكيديالكت تفكر به تفكر و شد درست نقيضين اجتماع و شدند جمع آن

 تعبير بنابر  بلكه هستيم، حركت اصل به قائل هم ما وگرنه كنند مي تعبير اينها خود كه  نحوي همان
 نقيضيني ميان جمع همان حقيقه، است  عدم و وجود ميان جمع همان حركت كه حركت، از ديالكتيكي

  . كرد توجه كامال بايد مطلب اين به. رنددا اينها كه است  حرفي اين. دانستند مي محال قدما كه
  

   وجود اصالت بنابر ثبات توجيه و حرآت
 در حرفها اين هنوز كه  كرده مطرح را آنها زماني چه اگر كه شده مطرح مطالبي صدرا مال سخنان در

 نه است دكارت زمان با مقارن او زمان چون رسيد نمي مالصدرا گوش به هم بوده مي هم اگر و نبوده دنيا
    پيشگيري براي را سخنان آن گوئي ولي دارند فاصله يكديگر از نيم و قرن يك شايد كه هگل زمان با

 كه راهي از او. است  كرده مي پيشگيري بخود خود كه بوده سخناني يعني است، كرده مطرح حرفها اين
 دنبال به زيادي مسائل وجود اصالت. ماهيت  اعتباريت و وجود اصالت به شد منتهي كرد طي خودش

  . كند قبول را هگل حرف همان كه بود مجبور شد مي ماهيت اصالت به قائل  كسي اگر شايد و. آورد خود
 است اين است، وجود اصالت  الزمه كه مسائل آن از يكي. نداشت توجيه شدن ماهيت اصالت بنابر يعني
  ":كه
  ) 1("للمراد استنار أنواعا   االشتداد في المراتب كون  
  يكي هم صدرا مال. نيست توجيه قابل حركت وجود نه و باشد اصيل ماهيت اگر عنيي

  : پاورقي
  ). ره (سبزواري هادي مال حاج منظومه شرح -  1
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) 2 (جزوه اين در جز را آن كه  است مفيدي و دقيق مطلب اين. است حركت مسأله سخنش هاي پايه از 
 دنباله خواهم مي شد اگر اهللا انشاء. نيست گويم مي حاال هك  تفصيلي به هم جزوه اين در و ام نكرده ذكر

 اصالت با كه بود همين شد وجود اصالت به منجر كه فكري هاي پايه از يكي. بنويسم را مقاله همين
 حركت در كه نگرفت نتيجه چنين كند توجيه را حركت اينكه براي او. نبود توجيه قابل حركت ماهيت

 اش ريشه اينها امثال و هگل فكر اين خود  كه اند، شده جمع همديگر با عدم و وجود هست شدن كه
 و است اعتباري همه سازد مي ما ذهن كه ماهياتي اين اساسا كه گفت عكس، بر. است ماهيتي اصالت
 گيرد مي اشيا از بشر ذهن آنچه و است، بشر ذهن ماوراء هستي و است هستي خود دارد حقيقت  آنكه

 عناويني به اغلب اال و است ماهيات برسد اگر انسان، ذهن تعمق حداكثر يعني. تاس ماهيات و صورتها
  كه است چيزي دارد حقيقت كه آنچه. است اعتباري هم ماهيت و رسد نمي  ماهيت به و يابد مي دست

 آنچه كرده، پيدا خارجي  عينيت كه است ماهيتي و است چيزي نه است، ذاتش عين خارجي عينيت
 عينيت نفس اصال عينيت، و باشد ذاتي يعني ،دارد وجود كه است چيزي كه نيست نيچن دارد وجود
 بايد را عينيت كه است چيزي آن، است، عينيت از غير بينيد مي شما و آيد مي  ذهن در كه را آنچه. است

  . است وجود نفس است، خارجي عينيت  نفس دارد وجود كه آن. است اعتبار و ماهيت آن كنيم، بار او به
  

 او واجب اما :قسمين علي الوجود گيرد، مي خود به تقسيماتي وجود كه رسيد اينجا به بعد صدرا مال
 :جمله آن از و معلول، او عله اما بالفعل، او بالقوه اما قديم، او حادث اما :قسمين علي الوجود ممكن،
 وجود. سيال يا  است بتثا يا خودش حقيقت در و خودش ذات در وجود سيال، اما و ثابت اما الوجود
 حقيقته كه است چنين سيال وجود حقيقت  يعني. السيالن له ذات نه السيالن، عين هو :گفت را سيال

 سخنها همه و. است شدن حقيقتش بگويد كه نكرده بيان فارسي تعبير با او. الصيروره حقيقته السيالن،
 از اي مرتبه خود  شدن فلسفه، اين در آنوقت. است شدن وجود اين حقيقت يعني گويند، مي را همين
 و وجود اعتبار يك به كه گويد مي بعد. اند شده  تركيب شدن در عدم و وجود اينكه نه است، وجود مراتب
   اند شده تركيب همديگر با شدن در كه عدمي و وجود اين اما اند، شده تركيب يكديگر با شدن در عدم
  ناسازگار عدم و وجود آن
  

  يپاورق
  . است اسالمي فلسفه در تضاد مقاله به شارها -  1
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 ميان از ديگر اند گفته منطقيين كه نقيضيني  اجتماع امتناع اصل پس كه نكند خيال كسي تا نيست 
 كه كسي هر نيست، نقيض عدم يكديگرند، آغوش هم عدم و وجود حركت در اينكه گويد مي. است رفته

 حل و مضايق آن در نكردن گير با و بيانات اين به توجه يدبا پس. است نشناخته را آن كند خيال  چنين
 را عباراتش ما كه اند شده جمع يكديگر با عدم و وجود سيالني وجود در كه است پذيرفته اشكال كردن

 منطق در كه عدمي آن. نيست نقيض عدم اين نكنيد، اشتباه گويد مي ولي  ايم كرده نقل مقاله همان در
  .نيست  عدم اين دانند، مي محال] وجود با [را آن جمع و دانند مي ء شي رفع را  آن

 ولي است، كرده تالقي غرب  فلسفه با مورد اين در و رسيده حركت مسأله به ما سفهفل بنابراين 
 توجيه را حركت بخواهيم اگر كه اند رسيده مسأله اين  به دو هر. است شده متفاوت خيلي استنباطات

 وجود است گفته حركت توجيه براي يكي آن ولي. نيست توجيه قابل گذشتگان  حرفهاي از خيلي كنيم
 به رسيده اين و است، غلط  هوهويت اصل و شوند مي جمع يكديگر با متناقضين، معناي همان به عدم، و

 وجود اصالت و نيست، توجيه قابل وجه هيچ به حركت ماهيت  اصالت با و است غلط ماهيت اصالت اينكه
 با مساوي كه  است ثابت مرتبه وجود از اي مرتبه دارد، مرتبه دو خودش حقيقت در وجود و است درست
 طبيعت در سكونها و حركتها و سيال يا است ثابت يا خود ذات در وجود بنابراين )1(است مجرد وجود

 در كه دارند لطيفي و عالي خيلي بيان يك طباطبائي عالمه سكونها باب در اينجا، در. اند نسبي هميشه
    كرده مطرح سكونها مسأله در دارد مورد اين در كه اي رساله در ايشان و نيست مالصدرا كلمات
  ). 2 (است

   :پاورقي
 و گذارند نمي فرق هم ساكن و ثابت بين امروزيها.  ساكن وجود نه مجرد، وجود يعني ثابت وجود. 1 

 متحرك ند توا نمي هم بالقوه ندارد، هم ركتح امكان كه است آن ثابت. گيرند مي  يكي ساكن با را ثابت
 وجودات عقول نيست، ساكن ولي  است ثابت وجودش تعالي واجب ذات. نيست حركت شأنش باشد،
 كتاب اين به. يتحرك ال و يتحرك أن له كه گوئيم مي  ساكن را موجودي آن. ساكنه نه هستند ثابته
  فعليت االن ولي هست اش قوه در كه حركتي ت،هس آن در حركت امكان چون  بگوئيم ساكن توانيم مي
  .است نكرده پيدا

 اساس بر عالمه مرحوم آن برطبق كه طباطبائي عالمه مرحوم حركت در حركت نظريه به است اشاره .2
 امر سكون و دارد جريان مقوالت همه در حركت كه معتقدند جوهريه، حركت بحث نتايج گيري دنباله
  است  حركت در حركت دارد، وجود عرضي حركات هك مقوالتي در و است نسبي
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 خود كه حرفي باشد، نياز غلط حرف آن  به اينكه بدون شود مي توجيه"شدن"صدرا مال بيان در پس
. دانم مي محال را نقيضين اجتماع معنا اين  به گفت مي رسيد مي اينجاها به وقتي كار آخر در هم هگل
 تعبير نقيضين اجتماع به چيز آن از و بگويد را چيزي] شدن هتوجي  براي [بايد كه فهميد مي يعني
 اين علت و است محال نقيضين اجتماع نه، گفت مي شد مي گرفتار ديگر جاي در وقتي اما كرد مي

 چيز ضدين، اجتماع نه و بود نقيضين  اجتماع نه واقعا گفت مي او را آنچه كه بود اين تعبير در تناقض
  . بود ديگر

  

   هوهويت ألهمس و حرآت
  
 مقاله آن در نيز را اين. است مربوط حركت مسأله به هم باز كه دارد، ديگر اي ريشه هوهويت مسأله اما

 اين در الحركه؟ حقيقه ما :گوئيم مي حركت باب در كه اينست  مسأله آن. نيست جزوه آن در و ايم نگفته
 حيث من بالقوه لما اول  كمال"كه ستا همين ارسطو معروف تعريف. اند كرده مختلف هاي تعريف مورد
 قدماي از بعضي. است عالي و دقيق هم خيلي است، شده  كه است تعريفهائي بهترين از كه"بالقوه انه

. را كثرت  جنبه اند، ديده را غيريت جنبه حركت در يعني. "الغيريه هو الحركه" اند گفته حتي يوناني
 خودش غير خودش نيست، خودش  خودش چيزي ره يعني حركت پس كه اينست تعبير اين معناي
 كه را تغير كلمه يا بريم مي بكار را تغيير كلمه يا حركت باب در  االن ما. گوئيم مي تغير ما را اين و است

 اين. است خودش غير خودش اي لحظه هر در يعني"متغير العالم"گوئيم مي. است شدن غير  معني به
 عين در دارد، وجود قطعا تغاير و تغير حركت در. حركت عريفت معناي به نه ولي است درست مطلب
    اينصورت در بود، مي غيريت حركت ماهيت اگر و بود مي مطلق تغير اگر دارد، وجود هم وحدت حال

 وحداني پيوند هيچگونه اينكه  بدون يتجزا، ال اجزاي به حركت توجيه يعني. بود كثرت حركت ماهيت
 به و. است واحد متصل است، واحد اتصال حركت آنكه  حال و. باشد تهداش وجود حركت مراتب ميان
 همانطور كنيم، تفسير مطلق غيريت به را حركت ما اگر. است صادق هوهويت  حركت در جهت همين

 و هويت و است غيريت دارد وجود حركت در آنچه بگوئيم و كند مي اقتضا تغيير و تغيير كلمه كه
   اينها و. ايم كرده مسخ را حركت صورتي  چنين در ندارد، وجود حركت در اصال عينيت
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 صيرورت و شدن و سيالن و حركت آنوقت حركت. كنند مي نفي را حركت بخواهند خود اينكه بدون
    است سيال واحد يك است، متغير حال عين در است واحدي حقيقت يك اينكه  عين در كه است
 در ولي است حكمفرما غيريت  بگيريم نظر در را مراتب اگر. است ديگر مرتبه از غير اش مرتبه هر كه

 معنايش است مطلقه غيريت حركت بگوئيم اگر اما. است بين در هم اتصالي و وحدت يك حال عين
    به شود مي تقسيم حركت اين آمده، اينجا تا آنجا از جسمي كه مكاني حركت  يك در مثال كه اينست
 بودن از غير آن اين در بودن و زمان يتجزاي ال جزء يعني آن است نآ يك بودنش هر كه بودن ميليونها

 پيدا وجود دوباره ديگر آن در و بود آن اين در يعني است انعدام و وجود معني به اين و است، بعد آن در
 باشد، داشته ارتباطي  دوم نقطه و دوم آن در بودنش با اول نقطه و اول آن در بودنش اينكه  بدون كرد

 يك آن از بعد نقطه، اين در و لحظه اين در بودن :صورت بدين. انعدامها و ايجادها از ايست عهمجمو
 لحظه در بعد و مانند، طرفه يك دوباره آن از بعد و بعد، نقطه و بعد لحظه در  بودن بعد و مانند، طرفه
 اسمش شما هك است شدني چه اين. است حركت نفي نيست، شدن و حركت ديگر اين. بعد نقطه و بعد
 را مكان اين در بودنش دارد، وجود مكان اين در كه را شيئي كه اينست مثل ايد؟ گذاشته شدن را

   در و است محال امري ذاته حد في خودش اين كه كنند ايجاد را بعد مكان در  بودنش و كنند معدوم
 معدوم را اينجا در كتاب اين  بودن اينكه مانند. نه يا باشند مجاور آنات اين كه كند نمي فرق صورت اين

 را حركت اگر پس. كند طي هم را فواصل بخواهد اينكه  بدون كنند موجود را آنجا در بودنش و كنند
 كنيم، مي تعبير هم تغير به لهذا و است، حكمفرما غيريت اينكه عين در حركت در  بدانيم مطلقه غيريت

. است حاكم هم هوهويت است حكمفرما وحدت چون و. است حكمفرما هم وحدت يك حال عين در
 با. است كثرت وحدت عين در و است وحدت كثرت عين در كند، مي تغيير كه است چيز يك يعني
 عين در كنيم، تجزيه  توانيم مي متناهي غير بطور و است ديگر جزء از غير جزئي هر و است چيزها  اينكه
 در است واحد متصل چون. كند مي حركت ددار  اتصال بطور كه است ء شي يك. هست وحدتي يك حال
 ذهن  اينكه نه است، آن در تجزيه قابليت البته. است ما ذهن تجزيه انفصالها ندارد، وجود انفصالي واقع
 را تجزيه قابليت ذات آن چون كند تجزيه تواند نمي را تعالي واجب ذات ما ذهن. كند تجزيه اغوالي انياب
  مثال براي. دارد را  تجزيه قابليت حركت ولي. ندارد
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 اين كه هست حركتي 6 و 5 ساعت بين كنيد فرض گوئيم مي و دهيم مي تجسم مكان در را زمان 
 بگيريم، نظر در را پنج ساعت از بعد ساعت نيم واحد امر همين در اگر حال. است واحدي امر حركت
 بعدي قسمت در و اردند وجود بعدي قسمت در قبلي قسمت و است بعدي قسمت از غير  قبلي قسمت
 ء شي يك مراتب همه اينها اينكه عين در است، معدوم قبلي قسمت در نيز بعدي قسمت است، معدوم
 ذاشتهگ كنار را اين يعني كنيم، مي تجزيه قسمتدو به را وآن رويم مي  قبلي قسمت سراغ به حال. است

 بعدش و بعدش از غير قبلش  كه است بعد و قبل به تقسيم قابل خود نيز قسمت دو به دوباره را قبل و
 و قبلي نيز اين كنيم، مي تقسيم قسمت دو به دوباره را قبل و گذاشته كنار را بعد. باشد مي قبلش از غير

 در بعد و  است معدوم بعد در قبل باشد، مي قبلش از غير بعدش و بعدش از غير قبلش  كه دارد بعدي
. رسد نمي يتجزا ال جزء به چون ببريم جلو توانيم مي النهايه غير الي را تقسيم اين و. است معدوم قبل
 است عدمي يك قمصدا هم اي مرتبه هر و نيست متوقف حدي در ها مرتبه به پذيري تجزيه اين يعني

 صورتي  چنين در و گفتند مي آنها كه گرديد مي آناتي مثل شد مي متوقف اگر اما. بعد مرتبه عدم اما
 متحد يكديگر با هرگز عدم و وجود كه آنهاست قول نتيجه. نبودند متحد يكديگر با عدم و وجود
 غير الي زمان گوئيم مي نيستيم قائل آنات به ما  چون ولي. هستند قائل آنات به آنها چون شوند نمي

   و باشد بعد جزء عدم تواند مي جزئش هر و است، واحد متصل واقعيتش زيرا  است تجزيه قابل النهايه
 عدم جزئش هر و] و شود مي تجزيه هم خودش [كه معنا اين به باشد خودش عدم تواند مي هم خودش

    كه رسد نمي جائي به هرگز ولي شود مي كمتر و كمتر عدم و وجود فاصله ترتيب بدين و. باشد ديگر جزء
 اي مرتبه هر وجود كه اينست. عدم فقط جزئي و باشد وجود فقط جزء يك شوند، جدا يكديگر از اجزاء

 عدم و وجود به تقسيم قابل وجودي هر هم النهايه غير ولي است بعد مرتبه و قبل مرتبه عدم مصداق
    اينست و خودش عدم عين نه است، بعد مرتبه عدم عين و قبل مرتبه عدم عين  مرتبه هر وجود و. است

 هرگز نقيضين جمع به كه  . شود نمي كشيده
  

  يپاورق
  ... نيست موجود اينجا در كه است زمان وحدت مسأله حال بهر .1

. است هوهويت وحدت از ناشي زمان حتي و. است هوهويت وحدت... نيست زمان وحدت... البته :استاد
 ديگر ء شي آن خود نباشد يكي زمان اگر. است ء شي آن خود رفع ء شي هر نقيض كه اينست نقيض در

  تاس تهوهوي تبع به ثانوي امري زمان وحدت پس :سؤال... نيست
 فرض به اگر يعني. باشد يكي زمان بايد  پس باشد وجود همان رفع بايد عدم اين نقيض، در... بله: استاد
  . نداشتيم زمان وحدت به احتياجي ديگر بود ثابت خود باز زمان وحدت عدم با محال
  . شود نمي چيزي چنين كه: سؤال
  .است جور همين هم مكان وحدت اينكه كما نيست، چيزي همچو بله،: استاد
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   کثرت و وحدت لواحق 
 سوم و دوم فصل و شده بحث  وحدت لواحق درباره اول فصل در نيست، بيشتر فصل سه كه مقاله اين در

 فصل سه اين براي شيخ. است آورده اينجا در را  مثل بحث شيخ كه شود مي افالطوني مثل بحث وارد
    ثالثه فيها و السابعه المقاله":گويد مي فقط كند، نمي انتخاب باشد فصل  سه اين جامع كه خاصي عنوان
 قبيل از كنيم مي بحث وحدت  عوارض در فصل اين در كه گويد مي :"...الوحده لواحق في فصل :فصول

 امر فصل سه اين ميان آيا. هوهويتند اقسام از كه  مساوات و مشابهت مانند آن اقسام و هوهويت
   هست؟ مشتركي

  

   هوهويت و ثبات اصل و تحرآ بحث ادامه
  

 استفاده حمل در آن از ما كه  است معنائي همان اين. است او او يعني است، مشتق هوهو از هوهويت
 را محمولي حمل در كه وقتي گويند مي. است خودش خودش او كه اينست معنايش البته كه. كنيم مي
    علت بدين جهه من وحدت. است شرط جهه من وحدت و جهه من كثرت كنيم، مي  حمل موضوعي بر

 يكديگر كنار را  سنگهائي كه اينست مثل است، غلط حمل نباشد كار در وحدتي تا كه است شرط
   حمل كه است محال نباشد كار در وحدتي تا پس. كنند حمل بخواهند و بگذارند
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 اشند،ب داشته غيريت بايد جهتي از محمول و موضوع است، جهه من كثرت ديگر شرط. گيرد صورت
 انسان"بگوئيم اينكه مثل. نيست مفيد حمل نباشد كثرت اگر زيرا. چيز يك نه باشند چيز دو يعني
 بنابراين. فهماند نمي انسان به جديدي مطلب يعني است، بديهي حمل نفس بر ء شي حمل. "است  انسان

 موضوع باشد، فصيلت و اجمال قبيل از مغايرت لو و باشد محمول و موضوع ميان مغايرتي بايد حمل در
 عين معرف تعريفها همه در. "ناطق حيوان االنسان"بگوئيم  اينكه مثل. مفصل محمول و باشد مجمل
 معرف و معرف  مجمل معرف كه است اين در معرف با معرف فرق اما. مفهوم جهت از حتي است، معرف
 وجود هميشه معرف و تعريف ميان و معرف و معرف ميان مغايرت ميزان اين پس. است معرف مفصل
  . است كافي محمول و موضوع ميان كثرت وجود و  حمل بودن مفيد براي همين و دارد

  
 يا است حمل بودن مفيد شرط جهه من كثرت آيا كه است مطرح مطلب اين حمل باب در كه گفتيم
 غلط"است انسان انسان"قضيه واقع در.  است بودن مفيد شرط كه گفتيم و آن؟ بودن صحيح شرط

   نباشد انسان انسان اگر اينكه براي. است بديهي بلكه نيست غلط تنها نه باشد، نمي مفيد بلكه نيست،
 محال نفس از ء شي سلب كه صورتي در شود، مي صادق باشد نفس از ء شي سلب همان كه نقيضش

 مگفتي كه بود اين كرديم عرض جلسه  آن در كه ديگري مطلب. شد گفته كه است مطلبي اين. است
 بوده قديم فلسفه مسلم اصول از كه باشد مي هوهويت اصل انكار  است شايع امروز كه مسائلي از يكي
. است هوهويت  اصل همين قديم فلسفه با امروز فلسفه شديد بسيار اختالف موارد از يكي  يعني. است
   چرا؟. است غلط است او او است، غلط هوهويت اصل گويند مي اينها

  
 ثابت را عالم قديم  دنياي اند گفته كه شده پيدا حرف اين طرف اين به هگل مانز از كه گفتيم

 اجتماع امتناع اصل جمله آن از كه بودند كرده  مبتني را ديگري اصول ثبات اصل اين بر و پنداشت، مي
   و بودن ميان است داير امرشان ثابت اشياء كه گفت مي تفكر طرز اين .باشد مي هوهويت اصل و نقيضين
 يعني نبودن هم و بودن  هم. نباشد هم و باشد هم تواند نمي ء شي يك. نيست يا و هست يا نبودن،
 هر ثبات اصل بنابر و. است محال دو هر نقيضين  ارتفاع يعني نبودن نه و بودن نه و نقيضين، اجتماع
   اما. است خودش همان هم بعد لحظه در و خودش لحظه اين در است، خودش خودش چيزي
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 شد معلوم نيست، كار در ثباتي و است تغيير بر اصل كه شد معلوم و ريخت فرو ثبات اصل  اينكه از بعد
 ميان  جمع شدن و است، شدن نيست بودن هست، آنچه. است حاكم شدن نبودن، يا  بودن بجاي كه

 منطق ودخ هگل. شود مي حاصل  شدن نبودن و بودن ميان جمع و تركيب از يعني. است نبودن و بودن
 بوجود صيرورت آن از تا كرده تركيب يكديگر با را  عدم مفهوم و وجود مفهوم و داشته خاصي فلسفه و

 عدم حقيقت و وجود حقيقت هم خارج در و خارجند با منطبق مفهومها اين كه گويد مي او البته بيايد،
 هوهويت به قائل پنداشتند يم ثابت را اشياء گذشتگان چون اما. آيد مي بوجود صيرورت شوند تركيب كه

 هر حركت اصل بنابر ولي است خودش خودش چيزي هر ثبات اصل بنابر. اوست او گفتند مي و بودند
 چون ، است خودش غير خودش اي لحظه هر در نبود ثابت اصال ء شي اگر. نيست خودش  خودش چيزي
 غيريت و مغايرت ذات حركت تذا غيريت، يعني تغيير است، غيريت بر اساسش تغيير و كند مي تغيير
 غيريت، يعني حركت اند گفته و اند كرده تعريف غيريت به را  حركت اساسا بعضي حتي كه گفتيم و است
 اصال و بگيرد را ذات خود جاي ذات آن غير باشد، خودش غير و نباشد خودش هميشه ء شي  اينكه يعني
 جمع امتناع كه همانطور حركت  اصل بنابر پس. بس و است غيريت طريق طي همان حركت معناي
. آيد مي كار در غيريت اصل آن بجاي و باشد نمي صحيح نيز هوهويت اصل نيست، صحيح نقيضين ميان

  اصل و نقيضين اجتماع امتناع اصل و بود ثبات بر اساسش اينها قول به  كه تفكري آن وقت آن و
 و گذاشتند متافيزيكي تفكر را تفكر آن اسم بعد. شود مي باطل بود كرده مبتني ثبات اصل بر را هوهويت
 داند مي محالي امر را نقيضين ميان جمع علت همين به و بيند مي ثابت را اشياء متافيزيكي تفكر گفتند

  . شمارد مي محققي امر را هوهويت و
 دبو ثبات بر مبتني قديم تفكر  اينكه. است مخدوش مقدمات اين تمام. نيست چنين مطلب كه گفتيم

 چهار در الاقل ارسطو خود حتي نداشته، وجود ثباتي  اصل اصال و نيست چيزي چنين و است مخدوش
    ساكن را چيز همه اينكه نه كرد، مي تقسيم متحرك و ساكن به را اشياء ،بود حركت به قائل مقوله
 و نيست ابتث چيز هيچ  طبيعت در كه رسيد آنجا به تا كرد باز جا بيشتر حركت اصل بعدها. ديد مي
 اما شد توجيه است حركت مسأله  همان كه شدن مسأله جوهري حركت بنابر و است، متحرك چيز همه
 و ماهيت، اصالت نه بود، وجود اصالت بر متكي تفكر اين زيرا. شد تعبير غرب در كه صورتي به نه

   تقسيم ذاته حد في وجود اصل :كه كند تعبير شكل اين به را  مطلب توانست
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 خودش است  حركت وجود همان كه سيال وجود. سيال اما و ثابت اما الوجود سيال، و  ثابت به شود مي
 و بودن ميان جمع نه است بودن نوعي عدم، و وجود از تركيبي نه است، وجود از اي مرتبه و نوعي
  . نبودن
 و الهوهويه من هالوحد لواحق في":بينيم مي هم اينجا. است وحدت مسأله بر مبتني هم هوهويت مسأله

 وجود تواند نمي هم تيكثر ندارد وجود وحدتي اگر ندارد، يا دارد وجود وحدتي يا حقيقت در. "اقسامها
 باطل و كذب  وحدت خود اگر. واحدها مجموع يعني كثير و است وحدتها جمع كثرت چون. باشد داشته
 بعد چنانكه زيرا. نيست عالم رد چيزي نباشد وحدت اگر. است باطل و كذب اولي طريق به كثرت باشد
 يعني نيست، پذير تفكيك يكديگر از و است وحدت با همدوش و مساوق وجود گفت خواهيم هم
. نمائيم اثبات را وجود و كنيم نفي را وحدت يا نمائيم اثبات را وحدت و كنيم نفي را وجود  توانيم نمي
 هم وجودي نيست كار در وحدتي اگر. ندارد  وحدت ولي دارد حقيقي وجود ء شي فالن بگوئيم توانيم نمي
 باب در كه اتحاد بصورت چه و بگيريم نظر در وحدت صورت همين  به را وحدت چه نيست، كار در

 عالم در وحدتي اگر. است وحدت مسأله حال بهر است، مفهوم دو وحدت معناي به و است  مطرح حمل
 نه"هست چه هر. باشد كار در اوئي او تا نيست اساسا اوئي نيست، هم اوئي او نيست، هوهويت نيست

 نه « مييبگو و كنيم نفي ديگري از را ء شي يك اگر زيرا نيست، صادق اينجا در هم"او  نه"حتي است،"او
  .است خودش خودش »او« حال نيع در »اوست

 از مراحل همه در اتصالي  وحدت يك حركتي هر در. است همينجور هم حركت مسأله در حركت، اما و
 يك از ء شي يك مثال اگر يعني. گذارند مي توسطيه  حركت را اين اسم كه دارد، وجود آخرش تا آن اول

    كه است مكاني در لحظه هر در متحرك ء شي اين اينكه عين در كند، حركت ديگر نقطه به مكاني نقطه
 است، بوده مسير اين در متحرك و لغزان چيز يك حال عين در ولي نيست بعد لحظه و قبل لحظه در
 آني هر در فرضا و رود مي نقطه آن به نقطه اين از ء شي  يك اگر. باشد كار در انعدامها و وجودها اينكه نه
    چه اگر دارد، وجود نقطه يك در آني هر در طفره بصورت ء شي كه نيست چنين  است نقطه يك در

 چنين. كرد اعتبار آن  براي آني شود نمي و نيست درست زمان واحد كوچكترين عنوان به آن فرض خود
 اين در باز و آيد، مي پديد نو از بعد آن در و شود مي  معدوم بعد دارد وجود اينجا در آن اين در كه نيست
  . است سيال بودن نوع يك حركت بلكه آيد، مي بوجود نو از سوم نقطه در و شود مي معدوم نقطه
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 يك در آن هر در و كند مي حركت ء شي كه وقتي :هك است جالب خيلي نكته اين حركت باب در
 را نقاطي جسم يك در كه همانطور كند، مي  انتزاع ما ذهن را ها نقطه و ها آن اين آيا هست، اي نقطه
 آيا ندارد؟ وجود واقعي نقطه حاليكه در كند مي فرض اي نقطه خط  يك جزء دو ميان يا و كند مي فرض

 را ها نقطه و ها آن اين] مكان و زمان طول در جسم [كه مكاني ايه نقطه و ها آن حركت،  يك در
 ندارد، وجود اي نقطه و آني و كند مي فرض ما ذهن در را اينها هست، اي نقطه در آني هر در و پيمايد مي
 اين تواند مي متصل و سيال وجود اين مورد در ذهن و است متصل و سيال وجود يك هست آنچه بلكه
 در كه همانطور است، كار در وحدت يك آخر تا اول از پس است چنين اگر كند؟ فرض و بسازد را نقاط
 يك است، متصل سيال واحد واقع در  هم حركت كند، مي تجزيه را آن ما ذهن است واحد يك كه خط
 عين در است وحدتي حركتي هر. كند مي ذهن را ها تجزيه اين و منفصل، اجزاء نه است، پيوسته واحد

  . كند مي اعتبار برايش را كثرت ذهن كه واقعي وحدت  كي كثرت،
 كند، مي فرض را حركت از  اي نقطه يك آني هر در ذهن كه همانطور كه اينست نگرش اين مقابل نقطه
 ديگر بودن ديگر نقطه در و است بودن يك نقطه اين در يعني دارد، وجود مجزائي بودنهاي هم واقع در
    كنيم فرض نقطه سه اگر ما. اينجا در است بودن سه يعني است، ديگر ودنب  سوم نقطه و سوم آن در و

 وحدت هم با ديگر بودنها اين بودن، سه و زماني آن سه مكاني، نقطه سه است محال فرضي البته كه
 و رود مي  بين از هم آن باز شود، مي موجود ديگري بودن رود، مي بين از اول بودن  واقع در يعني ندارند،

 اينجا در هم حملي هيچ نتيجه در و نيست، بودنها اين از يك هيچ بين اي رابطه ديگر و ديگري، بودن باز
    اين نيست، كار در وحدتي چون كرد، برقرار حملي بودن مراتب اين ميان  توان نمي يعني. شود نمي ديده
 اگر گويند مي. باشند مي لندمنفص يكديگر از اشياء و اند شده چيده يكديگر كنار كه آجرهائي مثل بودنها
 و نداريم سيالن و لغزش حال در ء شي واقع در ما ، است همين كنيم تحليل و بشكافيم را حركت

 كنيد مي خيال كه همانگونه است، واحد كه كنيد مي خيال شما باشد، واحد متصل حركت تواند نمي
 را حركت بيند، مي خطا شما مچش و شده تشكيل منفصل اجزاء از واقع در هم جسم است، واحد جسم
  . اند گرفته قرار يكديگر كنار كه بودنهائي است، متوالي بودنهاي است واحد كه كنيد مي خيال شما هم

   كند مي تحليل واحد متصل سيالن يك را حركت حقيقت كه نظريه آن بنابراين
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 غيريت، عين در است  حقيقي وحدتي حركت. كند مي باطل است مطلق غيريت حركت كه را نظريه اين
 را مكان يعني بدانيم يتجزا ال اجزاي از مركب را حركت ما اگر اين بر عالوه. است اعتباري غيريتش بلكه

 ال اجزاي  نه ندارد بعد هيچ كه كالمي يتجزاي ال اجزاي البته بدانيم مكاني يتجزاي ال اجزاي مجموع
 ال اكوان مجموع را حركت و بدانيم  زماني زاييتج ال اجزاي مجموع هم را زمان و ذيمقراطيسي يتجزاي
 خاص نقطه يك در خاص كون يك زمان از اي لحظه هر در كه شود نمي تجزيه بعد و قبل به كه يتجزائي

 نيست برقرار  هوهويت مراتب، بين ديگر كه است درست. شود نفي تواند نمي هوهويت اصل  هم باز باشد،
  . است  خودش خودش اي مرتبه هر حال عين در يكديگرند، غير مراتب و

 اصل هم باز كنيم تفسير است آن  عليه دليل هزاران كه غلط صورت آن به را حركت ما اينكه ولو پس
 ديگر كون مقابل در كوني هر. اوست او يعني هوهويت  اصل چون. شود نمي باطل شكل اين به هوهويت

    پس. نباشد خودش خودش، گوئيم مي ينكها عين در ء شي يك كه د شو نمي و  است خودش خودش باز
 درستي و صحيح اصل  يك هوهويت اصل و است، محال نفس از ء شي سلب كه است درست سخن اين

  . كنم عرض بود الزم كه بود مطلبي تتمه اين. است
  :است اين عبارتش اينجا در شيخ

 هويه هي حيث من بالهويه تختص التي االمور في هذا غرضنا بحسب  الكالم استوفينا قد يكون ان يشبه"
  ...تلحقها او
  
 واحد اقسام از هوهويت كه داشتيم كتاب  اوائل در واحد مباحث در هم قبال است، هوهويت بحث اينجا 

    بحسب الكالم استوفينا قد يكون ان يشبه":باشد بايد اينجور عبارت  اين كه كند مي خيال آدم. است
 اگر. هويه هي حيث من  بالهويه نه ،"هوهويه حيث من الهوهويهب تختص التي االمور في هذا غرضنا
 به نه و بالهوهويه نه آمده بالهويه ها نسخه در  اينكه اول :آيد مي پيش اشكال دو باشد چنين عبارت
 چنانكه است، هويه همان مقصود اينجا. نيست هماهنگ چندان بعدش با عبارت  اينكه دوم. ديگر صورت
 در هويه از مقصود. داريم هم  قرينه مطلب اين براي و اند گفته هم درست و اند هگفت محشين از بعضي
 تا شايد و ارابيف و كندي مثل اسالمي فالسفه قدماي ايم كرده  تحقيق ما كه آنطور. است وجود اينجا
  و موجود كلمه يبجا علي بو زمان
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 پس. است كرده بحث قبل ما اصطالح انهم بنابر شيخ اينجا و اند، برده مي بكار را هويت بيشتر وجود 
  تختص التي االمور في"يعني"هوهويه حيث من بالهويه تختص التي االمور في":گويد مي كه اينجا

 ذكر را مطلب اين كتاب  اول فصول در ما بگويد كه اينست شيخ غرض. "وجود هو حيث من بالوجود
 و وحدت كه كرديم ثابت هم اينجا و است، وجود هو حيث من وجود احكام از چيزهائي چه كه ايم كرده
   گردد مي بر موجود احكام به همه واحد احكام و واحد اقسام پس موجودند، هو بما موجود احكام از واحد

 از چون اينها. نيست اولي  فلسفه به مربوط بحث اين كه نكند خيال كسي تا كند مي ذكر را مقدمه اين. 
  . است اولي  فلسفه به وطمرب موجودند هو بما موجود احكام

  

   وحدت و وجود تساوق بحث ادامه
  

 در اينكه مثل هم، گذشته در). 1("متساوقان الوحده و الوجود"كه كند مي ذكر را مطلب اين شيخ بعد
 فرق مترادفين با متساوقين. هستند متساوقين شيئيت و وجود كه اند گفته را همين شيئيت و وجود باب
 انسان  به معموال كه باشند، مفهوم و معنا يك داراي لفظ دو كه گوئيم مي جائي در را مترادفين. كند مي
 و معنا همان بشر و دارد، بشر  كه دارد را مفهومي و معنا همان انسان گويند مي زنند، مي مثال بشر و

 بشر هكلم و است ناطق حيوان كه موجود اين ذات بر كند مي  داللت انسان كلمه. دارد را انسان مفهوم
 نظر از كلمه دو كه شود مي گفته جائي در متساوقين. هستند مترادفين لذا كند، مي را داللت همين هم

 فهماند يم را معنا يك ناطق. ضاحك و ناطق مثل. هستند واحد مصداق نظر ازو يكديگرمغايرند با مفهوم
 ضاحك خارج در اطقين هر يعني هستند، يكي هميشه مصداقا دو هر ولي را، ديگري معناي ضاحك و

 همدوش موضوعا و مصداقا يعني گويند، مي متساوقين را اينها. است ناطق خارج در  ضاحكي هر و است
  . يكديگرند

 شيئيت و وجود آيا :كه اينست سؤال آن و  شده فلسفه وارد بعد كه اند كرده مطرح متكلمين را سؤالي
   اند، دانسته مترادفين را اينها شايد ها بعضي متساوقين؟ نه و مترادفين نه يا و متساوقين يا اند مترادفين

  هم متساوقين كه هستند بعضي
  

  : پاورقي
  . االشياء علي الحمل  في يتساويان قد والموجود الواحد ثم: است چنين"شفا"متن در -  1
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 وجوديتم و تشيئي گويند مي ما فالسفه ولي. است موجود از اعم مصداقا شيئيت گويند مي و دانند نمي 
 وجودم و باشد ء شي كه نداريم چيزيما ء، شي موجود كلو موجود ء شي كل يعني اند، متساوقين مصداقا
 زنند مي را حرف همين هم موجود و واحد مورد در. نباشد ء شي و باشد موجود كه نداريم چيزي و نباشد

 ترادفينم بگوئيم اهيم خو ينم. نكنيد اشتباه گويد مي شيخ. هستند متساوقين وموجود واحد گويند ميو
 دليلي  يك خود مدعاي براي شيخ ولي. باشند مي متساوقين بلكه اند، گفته بعضيها  چنانكه هستند،

 نبايد كثير هو حيث من كثير بود مي مترادف اگر گويد مي است، خدشه قابل دليل آن كه آورد مي
 چون است، خدشه قابل اين. است دموجو ولي  نيست واحد كثير هو حيث من كثير چون باشد، موجود
    من و است موجود كثير هو حيث من كثير اينكه نه واحد، نه و است موجود  نه كثير هو حيث من كثير
 ولي واحد، هم و است موجود هم كثير هو حيث من كثير كه دارد قبول شيخ. است واحد ديگر حيث
 واحد ديگر حيث من و است جودمو كثير هو حيث من كثير، هو حيث من كثير كه كند ادعا خواهد مي

 اين. نيست هم موجود حتي حيث اين از كثير هو حيث من كثير. نيست درست سخن اين و.  است
 بر بيشتر بوده وجود اصالت بنابر كه مالصدرا  فلسفه در بعدها و ندارد بحث به احتياجي چندان مطلب

  . اند متساوقين وحدت و وجود كه شده تأكيد مطلب اين
 نيست خدشه از خالي چه اگر اند كرده متأخرين كه تقسيمي. وحدت اقسام به راجع هست ديگري بحث
 به آمده اسفار تقسيم تبع به منظومه در كه تقسيمي. است كرده شيخ كه است تقسيمي از بهتر باز ولي

 ضعر حاال كه نيست هم جامع چندان شيخ تقسيم اين. ديگر شكل به  شيخ تقسيم و است شكلي
 بالعرض يا واحد :است  گفته هم اينجا را همان عين كه گفته واحد باب در را اينها گويد مي شيخ. كنم مي

 مثال باالضافه وحدت و بالفعل وحدت يا وحدت كه بگويد خواهد مي را اين واقع در. بالذات يا است
    اشتراك يكديگر با فتص يك در دارند حقيقي كثرت كه ء شي دو اينكه يعني  باالضافه وحدت. زند مي

 عرف اصطالح در وحدت اين. هستيم يكي تا دو ما هستيم، واحد ما بگويند جهت اين از و باشند داشته
 زبان يا دين در يا دارند اشتراك وطن در مثال كه نفر دو. است رايج خيلي اجتماعي امور در مخصوصا و

 هستيم  ايراني چون همه هستيم، يكي ممسلماني چون همه هستيم، يكي ما گويند مي دارند اشتراك
 حاليكه در. هستيم يكي هستيم  آسيائي همه چون هستيم، يكي زبانيم فارسي چون همه هستيم، يكي
  اينجا در
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 وحدت است، ديگري آن از غير يك هر و كثير هو حيث من كثير هستند افرادي نيست، كار در وحدتي 
 كلي صفت اين آن، به  قائم هم و است اين به قائم هم كلي صفت يك كه است چنين ولي. ندارند  واقعي
 امر يك اسالمي ايمان مي،اسال عقيده اسالم،. آن به  قائم مصداقش يك و است قائم اين به مصداقش يك
 شباهتي  آن ايمان و اين ايمان بين چون و آن در هم دارد وجود] فرد [اين در هم  ايمان اين. است كلي

 در هستيم، يكي تا دو ما گويند مي هستند  ايمان نوع يك همه و دارند، بالنوع حدتو هم با يعني هست،
 يكديگر با اضافه يك در يا كم يك در يا كيف يك در كه نفر دو پس. نيستند يكي واقعا آندو حاليكه

. حقيقي كثير و هستند مجازي واحد. نيستند حقيقي واحد حاليكه در گوئيم، مي واحد ما را مشتركند
 كه شيئي دو و. نامند مي متشابه اصطالحا باشند داشته اشتراك يكديگر با كيفيت در كه را شيئي دو نآ

 شيئي دو و. گوئيم مي  متساوي را دارند مقدار يك يا دارند عدد يك دارند، اشتراك يكديگر با كميت در
 وحدت وحدتها اين پس. نامند مي] متناسب [ موافق را اينها هستند يكي يكديگر با اضافه يك در كه

 گفتيم اگر يعني. است بالعرض هوهويت هست اينجا كه هم هوهويتي همچنانكه  است بالعرض و مجازي
  . االيرانيه في عمرو زيد االسالميه، في عمرو زيد. ايم گفته مجازا است، عمرو زيد
 در اگر كه ند،باش شريك يكديگر با  ذات در ء شي دو كه اينست حقيقي وحدت و حقيقي هوهويت اما

). 1 (مماثلت گويند مي باشند شريك نوع در اگر و مجانست گويند مي باشند شريك يكديگر با جنس
 شكل اين به را مطلب آنان. اند كرده تفكيك متأخرين كه نشده تفكيك چيز دو ميان شيخ  كالم در اينجا
 يا باشد حقيقي وحدت اگر. مجازي و  حقيقي غير وحدت يا است حقيقي وحدت يا وحدت :كنند مي بيان

 يكي موصوف و صفت يا ديگر عبارت به و است وحدت غير واحد يا است وحدت عين واحد كه اينست
 يا است قسم دو بر اينهم باشد وحدت عين واحد اگر حال. هستند چيز دو موصوف و صفت يا و هستند

 مفهوم عين مفهومش اگر. است  وحدت مفهوم عين مفهومش يا است وحدت حقيقت عين حقيقتش
 حقه وحدت را اين باشد وحدت حقيقت عين حقيقتش اگر و است، وحدت مفهوم خود باشد، وحدت
   در كه گويند مي حقيقيه
  : پاورقي

 مجازي وحدت) بالنوع و بالجنس  وحدت يعني (وحدت نوع اين كه كند مي اشاره استاد عنقريب] 1[
  . است نوعي وحدت و جنسي وحدت است يحقيق  وحدت زمره در معنا اين از آنچه و است
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 شخصي واحد يا :است قسم چند بر خود باشد وحدت از غير واحد ذات اگر اما و. است تعالي حق ذات
 كه حيوان مثل است جنسي واحد يا است، واحد نوع  كه انسان مثل است نوعي واحد يا زيد، مثل است
  . است واحد جنس
 در. دارند اشتراك چيز يك در اما ندارند وحدت واقعا ديگر ء شي با ء شي يك كه اينست بالعرض وحدت

 مساوات، شود مي باشد كم در اگر و مشابهت، شود مي باشد  كيف در اشتراك اگر كه گويند مي مورد اين
 شود يم باشد  نوع درواگر مجانست، شود مي باشد جنس در اگر و مناسبت، شود مي باشد  اضافهاگردر و

 گوئيم مي را انسانخود مثال. واحد نوع يعني  نوعي واحد است، نوعي واحداز غير بالنوع واحد. بالنوع واحد
 گوئيم مي وقت يك. است حقيقي واحد در داخل نوعي واحد. است نوع و است واحد انسان نوعي، واحد
 حدتو صورت اين در دهيم، مي نسبت عمرو و زيد به را وحدت يعني انسانيت، در واحدند عمرو و زيد

 واحدند، حيوانيت در فرس و انسان مثال ، است چنين هم مجانست يا بالجنس توحد. شود مي مجازي
 جنس و واحد نوع يعني جنسي واحد و نوعي واحد پس. دهيم مي  نسبت فرس و انسان به را وحدت
 نوعي دو يا دفر دو يا دارند اشتراك نوع يك در كه فردي دو يعني بالجنس واحد و بالنوع واحد اما. واحد
 بحثش قبال و آمده منظومه در موارد اين. شود اشتباه همديگر با نبايد اينها. مشتركند جنس يك در كه
  . ايم كرده را
  

   تقابل
  
 چيزي دو كه اند كرده بيان  منطق در. است تقابل بحث كه شود مي ديگري مفيد بحث وارد شيخ اينجا از
 شوند مي خارج وحدت بحث از شيخ پس. شوند مي ناميده  ابلينمتق است محال يكديگر با اجتماعشان كه
 بعد. است بودن ديگر يعني آخريت و غيريت كثرت احكام از گويند مي و شوند مي  كثرت بحث وارد و

 تقابل وارد اينجا از و. نيستند  اجتماع قابل يا و اجتماعند قابل يا هستند كثير كه اموري اين گويند مي
  . گردد مي
 عدم تقابل ايجاب، و سلب يعني  تناقض تقابل تضاد، تقابل :است قسم چهار تقابل كه اند گفته طقمن در
 و نشود اشتباه متناقضين با اوال حكما اصطالح در متضادين كه  داشت توجه بايد. تضايف تقابل و ملكه و

   اجتماعشان كه متضادي دو آن ثانيا
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 دو اگر گويند مي و شوند مي مفيدي مطلب وارد  شيخ نجااي از. گردد مشخص ديگر معاني از است محال
 محال اجتماعشان كه ندارد دليلي باشند مقوله دو از يعني باشند  داشته اختالف اعال جنس در چيز

 از كه عدد با هستند كيف مقوله از كه سياهي و سفيدي مثال. هستند جمع قابل يكديگر با اينها باشد،
 در سانتيمتر دو يا سانتيمتر پنج در سانتيمتر پنج تواند مي سفيدي يك. تاس جمع قابل است كم مقوله

 چيز دو حتي. نيست تقابل ميانشان دارند اختالف هم با اعال جنس در اينكه با اينها. باشد سانتيمتر دو
. شوند مي جمع يكديگر با هم باز هستند يكي اعال جنس در و دارند اختالف بعيد جنس در يكديگر با كه
 قابل نفساني كيفيات يا كم به مختصه كيفيات با هستند مبصره كيفيات از كه سياهي و سفيدي ثالم

   و لذت و علم مثال هم اگر بشود، جمع ديگري كيفيت با كه ندارد ابا ذاته حد في كيفيت. هستند جمع
 گفته مثال و كرده جمع را اينها شاعر. است ديگري دليل به شوند نمي جمع سياهي و سفيدي با اينها
   .شوند نمي جمع يكديگر با واقع در اينها البته كه سبز، نگاه و قرمز نگاه
 قريب جنس حتي و اعال جنس در كه چيزي دو از عبارتند نيستند جمع قابل يكديگر با كه امري دو آن
 جمع ريكديگ با كه است محال اينها. دارند اختالف يكديگر با قريب فصل در فقط و شريكند يكديگر با

 گويند مي. باشند ديگر ء شي حالت يعني باشند، ماده در حال كه است اموري در تضاد اين  البته. شوند
 فصل در و باشند مشترك قريب جنس در  كه صورتي در كنند حلول ء شي يك در بخواهند امري دو اگر

 امر دو آتش و برف ينبنابرا. شوند جمع جسم آن در هم با كه است  محال باشند، داشته اختالف قريب
. هستند مختلف جوهر دو آتش و برف. آتش نه و است ديگر ء شي در حال برف نه زيرا نيستند، متضاد

 تكعب. دارند اختالف فصل در و شريكند هم با  است لونيت كه قريب جنس در دو هر سياهي و سفيدي
   دو هر. كره يا است مكعب يا هك است جسم باشند، مي ماده صفت و هستند  ماده در حال نيز كرويت و

  . است اخير فصل در فقط
  . باشند مي ماده در حال كه شوند مي صورتها بحث وارد بحث اين از بعد شيخ
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   ) ٣ (آثرت و وحدت لواحق
. رسيديم تقابل مسأله به غيريت  مسأله از بعد. باشد مي غيريت مقابلش نقطه و هوهويت باب در ما بحث
 است تا چهار تقابل انواع كه اند گفته. شوند نمي جمع يكديگر با  كه غيرهائي است، يتغير انواع از تقابل

 تقابل و ملكه و  عدم تضاد، تناقض، تقابل از عبارتند و عقلي حصر نه است استقراء به اين  البته كه
 تضاد ربارهد. است شده بحث آن از مناسبتي به و نيست تقابل انواع در مستقال بحث اينجا البته. تضايف

    ملكه و عدم نيز و ملكه و عدم باب در مقداري ما. است شده بحث بيشتري مقدار اينجا ملكه و عدم و
 توضيح نيز اينجا خورد مي بدرد مختلف جاهاي در مطلب اين چون ولي كرديم بحث ايجاب و سلب با

  . دهيم مي مختصري
  

   ايجاب و سلب تقابل
  

 مفاد است، تناقض باب از و يكديگرند نقيض شود مي گفته اينجا در كه سلب و ايجاب گفتيم كه بطوري
 رفع فقط را نسبت آن بعد و بگيريد نظر در را نسبتي شما اگر يعني. است ايجاب رفع هميشه سلب
   يا است ايجاب نقيض گويند مي كه سلبي آن. است آن سلب است، نسبت آن  نقيض رفع، اين بكنيد
   نقيض كه عدمي گويند مي
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 نيست اثباتي هيچ يعني نباشد، ديگري مفاد ايجاب  رفع جز مفادش كه است عدمي آن است، ايجاب
   تصور را قائم زيد اول يعني. است الربط سلب حقيقيه سالبه قضيه مفاد اند گفته لهذا و. است رفع فقط
 زيد براي را قيام بار يك كنيم، مي  رفع را ارتباط اين يعني ،"بقائم زيد ليس"گوئيم مي بعد كنيم مي

 سالبه قضيه مفاد پس. كنيم مي رفع و داريم برمي زيد روي از را قيام  بقائم زيد ليس در و كنيم مي اثبات
 مثل گيرد، قرار محمول  سلب خود كه است آنجائي السلب ربط. السلب ربط نه است الربط سلب  هميشه
 ال كه را سلبي شما يعني است، السلب ربط ت،نيس الربط  سلب ديگر اينجا ،"قائم ال زيد"بگوئيم اينكه
 نحوي به شما اينجا. ايد كرده رفع زيد از را قيام نكهاي نه. ايد كرده اثبات زيد براي را، عدم  اين است، قائم
 ايد كرده القيام عدم به متصف را زيد يعني هست، كه اعتبار هر به ايد كرده اثبات زيد براي را القيام عدم

 در. باشد  نداشته وجود زيدي تواند نمي اينجا در لهذا. ايد كرده اثبات زيد براي صفت  يك ندمان را عدم و
 را قيام به زيد ارتباط شما زيرا باشد، نداشته وجود زيدي اصال تواند مي"بقائم زيد ليس"قضيه در حاليكه

 به زيد  براي قيام ال اثبات اام ندارد، خارج در زيد وجود به احتياج قيام به زيد ارتباط رفع كنيد، مي رفع
 سالبه را قضيه اين و المحمول  معدوله گوئيم مي را قضيه آن لهذا و. دارد احتياج خارج در وجودزيد
 از متأخرين :اينكه آن و شود گفته بايد كه است  الزم هم ديگري مطلب البته. گوئيم مي محصله

 ميان  اينكه با سالبه قضيه مفاد در مطالع، شرح صاحب يا تفتازاني مثل بوعلي، از بعد يعني منطقيين،
 دو بر نسبت :گويند مي  كه كنند مي تعبير چنين معموال حال عين در گذارند مي فرق معدوله و سالبه
 ربط نه و گويند مي الربط سلب نه سلبي، نسبت در يعني. سلبي نسبت و ايجابي نسبت :است قسم

   الربط سلب نه و باشد داشته ربط سلب كه است السلب ربط هن. السلب هو ربط گويند مي بلكه السلب،
 گفتند يعني. است"السلب هو ربط"بلكه باشد، شده وارد ربط بر سلب و باشد چيزي ربط، در كه است
 و ثبوتيه نسبه :قسمين علي النسبه :كه آمده چنين مالعبداهللا  حاشيه در. است سلب عين نسبت خود
 قضيه [مفاد ما  كه دارد زيادي خيلي نتايج قضايا از خيلي در منطق در هابعد] مطلب [اين. سلبيه نسبه
 السلب ربط كه نكرده اشتباهي چنين كسي منطقيين در. الربط هو سلب يا بدانيم الربط سلب را] سالبه
 چنين [كنند مي اشتباه سالبه با را معدوله كه آنهائي هست، اشتباهي چنين منطقيين غير در اما. بداند
  . قضايا مفاد در اين. اند نزده حرفي چنين منطقيين ولي] اند هگفت

 حاال  زيد"گوئيم مي اينكه مثل كنيم، مي حمل موضوع بر را سلب ما كه آنهائي
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 ما وقتي شود؟ واقع محمول  كه نيست چيزي كه سلب كنيم؟ مي حمل ما اعتباري چه به ،"قائم ال 
 كه است چيزي هم قائميت ال آيا است، قائميت ال فتص  به متصف زيد يعني"قائم ال زيد"گوئيم مي

    محمول كه ندارد معني است عدم كه جهت آن از عدم خود باشد؟ موصوفي براي  صفت يك عنوان
 به شود حمل موصوفي بر  صفت يك عنوان به عدم كه جا هر. باشد صفت و شود واقع ء شي يك براي از

 در يعني كنيم، مي اثبات سلبيه صفات عده يك الوجود  بواج ذات باب در ما مثال. است ديگري مالك
 از بعضي  سلب و ثبوتيه صفات از بعضي اثبات گوئيم نمي الصفات، سلب نه هست  سلبيه صفات آنجا

 ثبوتيه صفات از عده يك و كرد اثبات بايد را ثبوتيه صفات عده يك كه شود چنين بعد كه ثبوتيه صفات
 گردد مي بر سلبيه صفات اينجا در گويند مي. سلبيه صفات و ثبوتيه صفات  ئيمگو مي نه،. كرد رفع بايد را
 در كنيد، مي سلب را صفت  يك شما كه آنجا پس. نقائص سلب اعدام، سلب يعني سلبي، صفات سلب  به

 سلب اال هناك سلب ال نيست، واقعي سلب آنجا در گويند مي لذا. ايد كرده اثبات را صفت آن نقيض واقع
  . االثبات سلب  به نه الوجود، سلب به نه السلب سلب به گردند مي بر سلبيه صفات همه  يعني ب،السل

  
 در كه [قائم ال زيد مثل است،  ذهن اعتبار صرف وقت يك برد مي بكار انسان كه معدوله قضاياي باب در
 كند مي وضع آن براي خاص لغت عرف حتي و كرده اقتضا نياز  كه آنجا ولي. ندارد مانعي] صورت اين

 و اصم و  اعمي مثل نيست، آن در باشد سلب اداه عينا كه حرفي لغت خود در كه لغتي  يعني چطور؟
 مفاد كلمات اين مفاد. باشد شده اخذ اينجا در سلب اداه اينكه بدون شده وضع عدمي امور براي كه ابكم
 را آن خود ولي دارد را ملكه آن هب اتصاف شأنيت موضوع كه شوند مي  گفته جائي در اينها. است سلب
 براي اما دارد را شأنيت اين خود يا ندارد، را آن لمانع ولي دارد را شأنيت االن فرد اين خود يا حاال. ندارد
 وقتها گاهي يا. دارد را مرودت شأنيت ديگر وقت در اينكه اعتبار  به گوئيم مي امرد اينكه مثل بعد، زمان

 به گويند مي افتاده دندانش كه  كسي به بنظرم كه ادرب، مثل. گوئيم مي ضيم ما اعتبار به را شأنيت
 اصوال اينكه يا. باشد داشته دندان گذشته، زمان اما زماني،  يك در كه دارد را آن شأنيت اينكه اعتبار
 اينكه اعتبار به  گوئيم مي اعمي او به ما كه زاد مادر كور مثل. است نوع در و نيست شخص در شأنيت

 را شأنيت جنس اينكه اعتبار به بلكه ندارد را  شأنيت هم نوع حتي گاهي. دارد را آن شأنيت انسان نوع
   به گويند مي اعمي عقرب به مثال. كنند مي وضع لغت دارد
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  . بود گذشته به مربوط اين خوب،. دارد را  بودن بصير صالحيت حيوان جنس اينكه اعتبار
  

   تضاد تقابل
  
 تقابل باب در و گويند مي  اصطالح حسب به اينجا كه تضادي كه گفتيم شديم وارد هك تضاد باب در
 واحد موضوع و واحد محل در يكديگر با و يكديگرند غير  كه اموري يعني است، اغيار احكام از آورند مي
    هك اموري. باشند محلي در حال كه گويند مي اموري درباره را تضاد قهرا پس. نيستند اجتماع قابل
 اين ضد چراغ اين بگوئيم  توانيم نمي مثال. شود نمي گفته متضادين اصطالحا نيستند محل يك در حال
 محل در حال كه اموري در يعني آيد، مي حاالت در ضد. ضد غير نه و ضدند نه ايندو. است صوت ضبط
 تضاد يكديگر با يهعال مقوالت يعني نيست، تضاد هيچوقت عاليه اجناس ميان  گفتيم چنانكه و. باشند
 يعني. هستند اجتماع قابل يكديگر با هم عرض نه آن نيست، محلي در حال اصال كه جوهر. ندارند
 كيفيت و كميت و ندارد تضاد است كيفيت كه جهت آن از كيفيت با است كميت كه جهت آن از كميت

. ندارند تضاد  جده با يا و انفعال با يا فعل با اينها همه و ندارند تضاد است اضافه كه  جهت آن از اضافه با
 قريب فصل در و باشند داشته شركت يكديگر با قريب جنس در عرض دو كه هست جائي در فقط تضاد

 اينجا در كه تضادي و. است صورت همين در عالم متضادهاي  همه. باشند داشته اختالف يكديگر با
 گويند مي كه"الخالف غايه بينهما"و بشوند، حديوا موضوع بر وارد كه است امري دو  معني به گويند مي
 با باشد فصل كه ذاتيشان امر در  قريب جنس در وحدت عين در يعني الخالف غايه. جاست همين در

  . المراره و الحالوه و السواد و كالبياض دارند، اختالف يكديگر
  

   شر و خير :نقض موارد
  

 نقد مورد است ممكن  چون ولي نيست مهمي مسائل كه كرده ذكر هم را ديگري مسائل اينجا در شيخ
 قريب جنس در كه انواعي ندارند، تضاد يكديگر با اجناس كه گفتيم. است شده ذكر اينجا در شود واقع

  يكديگر با دارند  اختالف فصل در و اند شريك
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 از اعيانو زيرا هستند جنس دو شر و خير چطور؟ شر و خير كه بگويد كسي اگر حال. دارند تضاد 
 غير و داريم حيواني شر داريم، عقلي شر و خير و داريم حسي شر و خير. داريم شرور از انواعي و خيرات
 كه جهت آن از شر و خير خود معذلك شرور و خيرات انواع براي اند جنس آنكه با شر و خير. حيواني

  . دارند تضاد يكديگر با هستند شر و خير
 گفته موردي در ضدين. است  ملكه و عدم نيست، تضاد شان رابطه سااسا شر و خير كه است اين جواب

 گردد مي بر شر شر، و خير مورد در اما. باشد"الخالف غايه بينهما"و باشد"وجوديين امرين"كه شود مي
 نداشته را آن و باشد  داشته را وجودي يك كمال يا وجود يك داشتن امكان كه شيئي. عدمي امر  به

 منشأ كه وجودي امر يك نيز و. گوئيم مي شر را اين بشود، فاقد را آن علتي به و داشته اينكه يا و باشد
 اين يعني شود مي اشجار قطع منشأ آيد مي طوفان وقتي مثال. گوئيم مي شر او به بشود ديگري در شر
 منشأ اينكه راعتبا به  ناميم مي شر ما را طاعون و وبا. شود مي عدم موجب و كند مي ايجاد آنها در را شر

 شر و خير نسبت پس. گردد مي بر عدمي امر به آخر در شر ماهيت. گردد مي ديگر اشياء در فقدانات
   مثال. گويند نمي شر آن به را الخيري عدم هر چون نيست، ايجاب و سلب و است، ملكه و عدم نسبت

 داشتن وجوديش رفيتظ  كه شيئي. نيست شر برايش نطق نداشتن است، نطق قوه فاقد كه ديوار اين
 را عالي كماالت كه داني موجودات لهذا و. گويند نمي شر را كمال آن نداشتن كند، نمي اقتضا را كمالي
 را  باري ذات كماالت عقل و ندارد را عقل كماالت نفس و ندارد را نفس كماالت  طبيعت مثال ندارند،
 غير و عرف در باشد، كار در  شأنيتي كه شود مي گفته جائي در شر. شود نمي گفته شر اينها به ندارد،
  . است چنين دو هر عرف

  

  الم و لذت
  

 به راحت نه است، لذت اينجا، در راحت از مقصود. است چنين نيز شيخ، تعبير به الم، و راحت مسأله
 انينفس كيفيت دو هر الم و لذت كه دارند را تفاوت اين شر و خير با الم و لذت البته. االلم عدم معناي
 لذت باشد، مي آيند بد يا آيند خوش كيفيت يك كه جهت آن از را الم و لذت ما گويد مي شيخ. هستند

 كه اينست ذاتيشان صفت. نيست آيندي بد و آيندي  خوش الم و لذت ذاتي صفت يعني ناميم، نمي الم و
  در داخل
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 بايد كنيم  نگاه ما اگر جهت اين از. دارند اي عليحده فصل و جنس خودشان از و هستند  كيف مقوله 
 پس. اجناس نه هستند انواع اينها كه ديد  خواهيم و. نوع دو يا هستند جنس دو اينها آيا كه شود تحليل
  . دارند تضاد يكديگر با هستند جنس اينكه عين در اينها  كه كنيد نقض توانيد نمي شما

  

   مخالف و موافق
  

 دو متضادند، مفهوم دو  مخالف و موافق كه اند كرده لخيا بعضي. است چنين نيز مخالف و موافق
 انواع باشند، مي نيز متضاد اند جنس اينكه عين در يعني هستند، نيز ديگر مفاهيم جنس كه مفهومي
    اشتباه ذاتي و عرضي ميان افراد اين موارد، اين در كه گويد مي شيخ. داريم مخالفها انواع و موافقها
. خودشان انواع براي هستند  جنسي ماهيت دو و عنوان دو مخالف و موافق ند ا كرده خيال اينها. اند كرده
 نكرده شيخ را تعبير اين خودش، افراد به است ابيض نسبت نظير افرادشان به اينها نسبت كه صورتي در

 با حيوان نسبت  قبيل از يعني نيست، خودش افراد ذاتي ابيض. گوئيم مي مثال عنوان به ما ولي است
 كيفيت دو مثال. شوند مي جمع مخالف و  موافق عنوان تحت متعدد مقوالت لهذا و. باشد نمي افرادش
 موافق يكديگر با است ممكن اضافه دو. باشند مخالف است ممكن و باشند موافق يكديگر با است ممكن

 مورد در فهوميم دو اگر پس. باشند مخالف يا موافق يكديگر با است ممكن جوهر دو. باشند  مخالف يا
 اينها پس. ذاتي نه است عرضي خودشان افراد  به نسبت كه است اين بر دليل كند صدق مختلف كميات
 متضايفند امر دو اينها كه اينست حق. هست هم تضاد بينشان حال عين در بگوئيم ما كه نيستند جنس

 از اينجا در شيخ. گويد نمي اينجا رد را مطلب  اين شيخ البته است بنوت و ابوت تقابل قبيل از تقابلشان و
  . نيست مهم ديگر كه كند مي ذكر مثالها و دهد مي بسط و شرح خيلي عبارت نظر
 وضوعم در حال بخواهند كه باشند امريدو كه اينست شرط تضاد در كه رديمكذكر ما كه اي قاعده پس
 داشته شركت يكديگر با ريبق  جنس در و باشند داشته را واحد موضوع در حلول شأنيت و شوند واحد
 چنين با باشد، قريب فصل در اختالفشان و باشند داشته  شركت يكديگر با قريب جنس در و باشند

  . شود نمي  نقض مثالهائي
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   رذيلت و فضيلت
  

 گويد مي كه است رسيده ارسطو از حرف اين اخالق علم در. كند مي ذكر نيز را اخالقي مثالهائي شيخ
 صفات تمام كه اند كرده درست اصلي و.  است تفريط و افراط خلق دو ميان وسط دح فاضله اخالق
 بيان را فلسفي اخالق كه خودمان قديمي اخالقي كتب در امر اين. شوند مي جمع عدالت تحت اخالقي

 طهاره"  مثل فلسفي اخالقي كتب چنين البته. حديثي يا عرفاني اخالقي كتب نه است،  آمده كنند مي
 پس. اند كرده تحليل را اخالقي ملكات اساس  همان بر كه نراقي"السعادت جامع"و مسكويه ابن"قاالعرا
 كه همانطور كه، معنا اين به. شوند مي جمع عدالت تحت اخالقي صفات  تمام كه هستند مدعي اينها

 از اگر. بماند باقي خودش  اعتدال حد آن در بايد كه دارد اعتدالي حد يك قوا از اي قوه هر گفته، ارسطو
 در و. است رذيلت صفت صورت، دو هر در و. تفريط آن از كمتر و است افراط برود زيادتر اعتدال حد آن
 ميان است وسط حد صفت اين گويد مي كنيد، فرض را شجاعت شما مثال. است فضيلت  صفت وسط حد

 فت،ع مثال يا. جبن همو است رذيلت تهور  هم. جبن ميان و مهالك، به نفس القاءدر است افراط تهوركه
 بنابراين،. خمود ميان و است راني شهوت در افراط كه شره ميان اعتدال حد و وسط حد عفت گويد مي
. قوه همان تفريط و قوه  يك افراط ميان وسطي حد به گردانند بر را اي فاضله صفت هر خواهند مي اينها
 وسط حد با آيا را صفات آن نيست معلوم كه يمكن مي برخورد صفاتي به گاهي ما جاها اين در البته
 در را حرفي چنين افالطون قبال. است اي مسأله موارد از بعضي در خود اين و ، نه يا كرد توجيه توان مي
 براي يعني. بود برده بكار انسان قواي مجموع موزونيت معناي  به را عدالت او ولي. بود گفته عدالت باب
 به اي قوه هر نكهيا از است عبارت عدالت كه است گفته و شده قائل يحق گريد قوه به نسبت  اي قوه هر
. است گرفته قوا مجموع صفت را عدالت آنوقت. برسد بيشتر، نه و كمتر نه دارد، كه اي بهره و حق آن
    علم در سخنان اين اساس اين. نيست عادل يا است عادل يا خودش اي قوه هر ارسطو تعبير اين در ولي
  . است بوده القاخ

 اخالق علم در كه تضادي  آن حاليكه در است برقرار تضادي اخالقي صفات ميان در كه اند گرفته ايراد
  صفتي دو كه كنند مي تعريف فلسفه در كه آنچه با گويند مي
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 متضاد صفت دو آن خود. كند نمي تطبيق باشند داشته شركت يكديگر با قريب جنس در كه باشند 
 در اختالفشان دارند اختالف هم با و هستند جنس  يك اگر يا و دارند اختالف يكديگر با و هستند جنس
  . نيست قريب فصل

 ٤٩٢



كتابخانة سايت نسيم مطهر  
www.nasimemotahar.com
.لطفاً نواقص احتمالي و خطاهاي تايپي را اطالع دهيد

   تضاد و تقابل توضيح - تقابل بحث ادامه 
 تقابل از ديگر جاي در. آوردند را تقابل و غيريت مسأله كثرت، و هوهويت مناسبت به كه كرديم عرض
 تضاد بحث روح من حاال. كرديم بحث زيادتر مقداري تضاد  به راجع فقط اينجا ولي اند كرده بحث مفصل

  . كنم مي بحث گويند مي ضدين اجتماع درباره اينجا در كه را آنچه و
 خنثي را يكديگر اثر يعني ،است كردن پيدا وجود از بعد چيز دو تزاحم صرف معناي به تضاد وقت يك
 اين مقصودشان گويند مي تضاد از وقتي بيشتر امروزه. ارندد  جنگ حالت يكديگر با اينكه مثل كنند، مي

 سم خود. كند مي خنثي را سم آن اثر آمد سم ضد كه وقتي. سم ضد و سم مسأله مثل. است اصطالح
 با تضادي بگيرد قرار انسان احشاء و امعاء در وقتي است اسيد از تركيب مثال خاص نوعي خود كه نيز
. دارند تضاد يكديگر با آتش و آب گوئيم مي اينكه مثل يا. ماليمت عدم و موافقت عدم نوعي دارد، آنها

. اينهاست  ميان توافق عدم نوعي ندارند، توافق يكديگر با كه هستند موجودي دو هر  آتش و آب يعني
  . نيست مطرح اينجا در تضاد نوع اين

 نيازمند جنس اين كه باشيم  داشته جنسي اگر كه است چنين واقع در است مطرح اينجا در كه تضادي
 تواند نمي حيوان كنيد، فرض را حيوان مثال. باشد فصل دو داراي واحد آن در تواند نمي باشد فصلي به
  و باشد ناطق  حيوان هم واحد آن در
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 داشته] تحقق [هم فصل آن و باشد داشته ديگري فصل حال همان در و باشد داشته را ناطق فصل 
 اينكه عين در يعني باشد، ذات دو داراي واحد آن در ء شي كه اينست معنايش شود چنين اگر و. باشد

 ء شي دو هم و است، ماهيت يك اينكه اعتبار به باشد چيز يك هم. شود ء شي دو است خودش خودش،
  . است مسلم امري چون نشده، طرح هم صورت اين به اينجا در تضاد مسأله. باشد

 مثال. كند نمي قبول را  عرض هم صورت دو واحد آن در ماده يك گويند مي كه است اين ديگر صورت
 هم و باشد آب هم واحد آن در تواند نمي اما باشد هوا  گاهي و آب گاهي تواند مي قدما، قول به ماده، يك
 جا  همين از اما. نيست مطرح اينجا در اينهم. هوائي صورت هم و باشد داشته  مائي صورت هم هوا،

 بخواهد جوهر اين و باشيم  داشته جوهري ما اگر :است اين آن و گيرد، مي رچشمهس ديگري مطلب
 را آن بخواهيد كه بگيريد نظر در را ذاتي نه؟ يا دارند  تقابل يكديگر با صفتها آيا شود، صفاتي به متصف
 سبتشانن  اوصاف آن اينكه مگر شود اوصافي به متصف ذات اين كه ندارد مانعي. كنيد  اوصافي به متصف

 كه باشد ملكه و عدم نسبت يا سلب،  ديگري و باشد ايجاب يك يعني باشد، تناقض نسبت يكديگر با
 در بحث االن. تضاد نسبت يا و باشد تضايف نسبت يا خاص، قيد يك با است سلب و ايجاب همان اينهم
 نه يكديگر با  نسبتشان اوصاف آن كه شود اوصافي به متصف خواهد مي ذاتي. است چيزي چنين  يك

 آن كه هست نسبت از ديگري نوع گوئيم مي. است تضايف نه و ملكه و عدم نه و سلب و ايجاب نسبت
 حيثيت از متضاد صفت دو به متصف واحد آن در ذات يك. است تضاد ديگر نوع آن. است محال هم

 جنس در كه است  صفتي دو اينجا در ما مقصود چيست؟ متضاد صفت دو از ما مقصود. شود نمي  واحده
 اگر صفت دو اين. باشند داشته اختالف يكديگر با قريب فصل در و باشند داشته شركت يكديگر با قريب

    كه است صورت اين در فقط نباشند تضايف نوع از يا و ملكه و عدم نوع از يا و سالبه و موجبه نوع از
 محال. باشد فصل در فقط  الفشاناخت و باشند جنس يك از صفت دو اين يعني. است محال اجتماعشان

 متضايف وجودي دو نه است وجودي دو هر كه شود  متصف صفتي دو به واحد آن در واحد ذات كه است
 شركت يكديگر با قريب جنس در و شوند ايجاب و سلب در داخل كه  عدمي ديگري و وجودي يكي يا

  . دارند فصل دو يعني است، فصول در اختالفشان و دارند
 احكام و اوصاف گرفتن جهت از موصوفات براي تمانعي هيچ بگذريم صورت چهار اين از ما اگر اينبنابر

   چنانكه ،را اشياء و آئيم مي ما. نيست عالم در مختلف
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 اين. عرض مقوله نه و جوهر مقوله  يك كنيم، مي بندي دسته دهگانه مقوالت به اند، كرده بندي دسته
 از ولي نيست، ميانشان اشتراكي وجه هيچ ذاتيات نظر از يعني هستند، داج يكديگر از اينكه با مقوالت

 كميت هم واحد  حيث از و واحد ء شي در كه ندارد ابائي هيچ. ندارند ابائي هيچ وجود در  اجتماع نظر
 اي مقوله هر تحت. اينها همه هم و  جده هم انفعال، هم فعل هم اضافه هم كيفيت، هم و شود جمع
 كه نكرده پيدا كسي را اشياء انواع همه هنوز باشد، شده گنجانده  است ممكن ذات و ماهيت هزار صدها

 گويند مي باشد درست  كشفشان اگر ايم، نياورده بدست را گياهان انواع ما. يابيم دست ماهيات  همه به
 صدها شايد است، چقدر داند نمي هنوز كسي را  حيوانات انواع. است آمده بدست گياه نوع هزار سيصد
    هم را مركبات و جمادات انواع. حيواني ماهيت هزار صدها يعني باشد،  داشته وجود حيوان نوع هزار
 ماهيت هزار صدها يعني باشيم، داشته جمادي انواع هزار صدها شايد تاست، چند كه داند نمي كسي

 كردند مي خيال قدما. است چقدر كه نكرده احصاء  دقيق بطور را بسائط انواع كسي هنوز حتي و. جمادي
    معلوم بعد. نداريم بيشتر بسيط ماهيت چهار گفتند مي يعني. نيست بيشتر تا چهار از بسائط انواع كه
 كه هم هائي بسيط تازه و نيست بسيط دانستند مي بسيط اينها كه را آنها اوال. نيست اينطور كه شد

 هم ديگر صدتاي ديگر سال صد تا شايد داند مي  چه كسي. شده معلوم آن تاي صد حدود تا آمده بدست
    ميليون صد اگر حاال. است كرده احصاء را ماهيتها انواع كه كند ادعا تواند نمي كسي پس. آيد بدست
 با مقوالت اين اجتماع. اند مقوله ده همين در داخل تقراءاس حسب به باشيم داشته عالم در هم ماهيت
 و ايجاب و ملكه و عدم حاال. ندارد مانعي هيچ واحد  محل در عرضي، همقول نه اجتماع مخصوصا يكديگر،

   باشند مي مقوالت در داخل باشند متضادين يا متضايفين نوع از اگر ولي نيستند  مقوالت در داخل سلب
 اينها [دارند، اختالف  قريب فصل در و دارند شركت قريب جنس در كه ماهيتي دو يعني متضادين. 

 بودن محال در برهاني هم فالسفه]. شوند  جمع واحد آن در و واحد محل در هم با كه است محال
 بديهيات از و نيست احتياجي يا دارد  برهان اقامه به احتياجي اصال آيا. كنند نمي اقامه ضدين اجتماع
 نه و تاس بديهي كه گويند مي نقيضين اجتماع باب در. بيانها اين در  است نقصي اتفاقا اين است؟ اوليه
 و است اولي بديهي و است براهين ء مبادي جزء اين كه كنند مي تصريح بلكه كنند نمي اقامه برهان تنها

 چرا اينكه به راجع. است درست و روشن اين. است نيازمند اين به برهاني هر و نيست برهان به نيازمند
   يكديگر با نيز ملكه و عدم
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 است ايجاب و سلب همان ملكه و عدم گويند مي كه همينقدر ولي دكنن نمي اقامه برهان زين دارند تقابل
 امتناع در هست سلب و ايجاب اجتماع امتناع باب در  كه مالكي همان كه كند مي مشخص خاص، قيد با

 اين كه كنند مي تصريح هم نه و كنند مي اقامه برهان نه تضاد باب در اما. هست هم  ملكه و عدم اجتماع
 گويند يم همينقدر. است برهان به نيازمندو نيست هم بديهي آنكه وحال است، برهان از نياز بيو بديهي

 هر كه معنا اين به است، تناقض به تضاد بازگشت يعني. ديگر ضد عدم با است مالزم ضدي هر وجود كه
 محال اجتماعشان چرا كه است متضادين خود اصل مثل اين ولي. است ديگر ضد عدم مستلزم  ضدي
 گوئيد مي كره؟ هم باشد مكعب هم واحد آن در تواند نمي جسم يك مثال كه استدركار رمزي چه است؟
 برهان است؟ عدم مستلزم چرا. كره نبودن مستلزم مكعب وجود و است  مكعب نبودن مستلزم كره وجود
 هم هن و است بديهي گويند مي نه است؟ بديهي امري گوئيد مي يا دارد برهان آيا چيست؟ مطلب  اين

  . كنند مي اقامه برهان
  

   ضدين اجتماع عدم بر برهان
  

 دو واحد آن در جنس  يك كه آيد مي الزم كه است چنين كند اقامه برهاني بخواهد كسي اگر ظاهرا
 واحد آن در [است بودن او رابطه كه فصل با آن  رابطه و جنس طبيعت به توجه با و باشد، داشته فصل
 يك حيوان كه نيست اين معنايش ناطق حيوان گوئيم مي وقتي يعني]. ندك قبول فصل ود تواند نمي

 آن در كه باشد  جنس يك كند، قبول هم ديگر ضميمه يك بتواند و باشد ناطق كه كرده قبول  ضميمه
 حيوان. است فصل در منغمر جنس گويند مي خودشان كه همانطور نه،. كند قبول ضميمه دو واحد
 آن از كه است ناطق همان واقع در شود، مي  استخراج ناطق از و است ناطق نعي كه حيواني يعني ناطق
 هم باشد ناطق هم واحد آن در جنس يك كه شود نمي ديگر صورت  اين در. شود مي انتزاع هم حيوان

 معنايش اين. تعين آن به هم و باشد متعين تعين اين به هم متعين نا ء شي يك كه شود نميو ناطق غير
 مطلب اين بر شود مي كه است جهت اين از. باشد كثير است واحد اينكه عين در واحد يك كه اينست
  . كرد برهان اقامه
  دو تواند نمي واحد آن در خارج در واحد ماده. است همانگونه  هم ماده باب در
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. است ئياو اين رابطه است، هوهويت رابطه واقع در هم صورت و ماده رابطه اينكه براي. كند پيدا صورت 
 و دارد خودش كنار در را صورت اين كه نيست  اين معنايش شده صورت اين به متصور ماده اين وقتي
    اين است، شده صورت اين ماده كه است اين معنايش. باشد داشته كنارش در هم ديگر صورت تواند مي
 كه حال همان در فهنط  كه نيست اين معنايش است شده انسان نطفه گوئيم مي ما وقتي. است شده او

 ماده همين حاال. است شده انسان نطفه، بلكه. دارد خودش كنار در هم را انسانيت صورت است نطفه
    كه باشد، شده هم است انسان غير ماهيتش كه ديگري واقعيت يك شده انسان  اينكه عين در تواند نمي
  . باشد كثير است واحد اينكه عين در خودش كه است اين معنايش شود چنين اگر
 قبول را عرض كه موضوع. بفرمائيد توجه درست را اين. است مطلب همين عين هم اعراض باب در
 اصطالحات بعضي در لذا است، صورت منزله به  عرض و عرض براي است ماده منزله به موضوع كند مي

 كه خاص مجس يك و خاص ماده قسمت يك اگر حال. كنند مي اطالق موارد همين در را صورت كلمه
 در واحد ماده  كه دارد را حكم همان دوباره سياه، هم و سفيد هم يعني باشد، سياه بخواهد  است سفيد

 و موضوع در شدن او نوعي بگويم  خواهم مي يعني. صورت اين هم باشد شده صورت آن هم واحد آن
 نسبت و شود يم ضميمه موضوع به عرض كه گوئيم مي ما چه اگر كه معنا اين به هست، هم عرض
 موضوع مراتب از اي مرتبه يك عرض حال عين در ولي است، انضمام  نسبت معموال موضوع به عرض
 در واقعي وحدت يك اينكه  بدون باشند گذاشته ديگر ء شي كنار را شيئي كه معنا اين به انضمام. است
 است اتحادي تركيب صورت و دهما تركيب تنها نه كه  ايم گفته مكرر لهذا و. ندارد معني اصال باشد كار
 اتحاد با نجايا اتحاد البته. اتحاد ينوع به است يبيترك هم عرض و موضوع بيترك  حتي انضمامي، نه

 در. است ديگري مقام در اين و مقام  يك در صورت و ماده تركيب كه اينست فرقشان. دارد فرق آنجا
 شود مي سفيد جسم كه وقتي نييع. هست وحدت نوع  يك عرض و موضوع تركيب در حال عين

    شده سفيد است، شده او اين پذيرد، مي را سفيدي صورت ماده يك مانند  جسم كه اينست معنايش
 منزله به و است اين از غير  كه هم ديگر عرض يك باشد، تا دو خودش واحد آن در كه تواند نمي و. است

 اگر زيرا. است محال شود ماده همان بر عارض واحد حيثيت در بخواهد آنهم اگر است، ديگري صورت
  :شوند جمع واحد ء شي در توانند مي نباشند متحد يكديگر با جنس در عرض دو
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 يكديگر با هستند جنس دو از چون سفيدي و شيريني. شيرين هم و باشد سفيد تواند مي  هم ء شي يك 
 به اينها. مكعب هم و باشد شيرين  مه يا كروي هم و باشد شيرين هم تواند مي جسم نيز و. ندارند تضاد
 كه اينست مثل و شود، مي مختلف واقع در حيثيت شد جنس  وقتي كه اينست علتش است؟ علت چه
 جسم اين غير شود مي شيرين كه حيث آناز جسم اين اينكه يعني چه؟ يعني اين. شود مي  مختلف ماده
 شيريني براي استعدادش از غير  سفيدي براي استعدادش آن يعني شود، مي سفيد كه حيث آن از است
 آن شود، مي متحد سفيدي با كه است اي ماده از غير شيريني با شود مي متحد كه اي ماده آن پس. است

    جهت همين به. شود شيرين بخواهد كه است حيثيتي همان از غير شود سفيد بخواهد كه حيثيتي
 ولي شريكند ماده در  واقع در يعني شريكند ديگريك با جنس در است برقرار تضاد كه آنجا گوئيم مي

 هك ضديني آن اند، آورده ضدين اجتماع باب در اينها كه است بحثي اين. نيستند شريك جنس در اينجا
 اند دانسته محال را اجتماعشان كه ضدين اين مورد در مطلب روح پس. شمارند مي متقابلين از اصطالحا

 باب در حتي. بپذيرد را مختلف صورت دو تواند نمي واحد حيثيت از واحد ماده اينكه به گردد مي بر
   را مختلف صورت دو واحد حيثيت از واحد ماده  كه است همين به آخر در مطلب بازگشت هم اعراض
 در. كنند نمي بيان صورت همين  به را مطلب و ندارند جواهر باب در را اصطالح اين اما. بپذيرد تواند نمي
 از هستند متقابلين آتش با آب يا هوا با آب مثال كه گويند نمي و برند نمي بكار را تضاد ثالم جواهر باب
 ندارد استقالل ماده  قبلي مورد در زيرا. بپذيرد را صورت دو تواند نمي واحد آن در واحد ماده  اينكه باب
 فرض يك هم اجتماعش فرض اصال و صورت  عين ماده قبل مورد در. دارد استقالل ماده اينجا در ولي
 اجتماع فرض است نيمستغ محل موضوعش و دارد استقالل اش ماده  چون اينجا در ولي است، معني بي
  . بحث اصل اين. شود مي اقل ال

 اجناس ميان كه اند گفته آقايان. است كرده مطرح اينجا در را ديگر استطرادي بحثهاي سلسله يك شيخ
 جنس در كه هستند انواع هميشه متضادها. قريبه اجناس  چه و بعيده اجناس چه نيست، تضاد متضاد
   خير گوئيد؟ مي چه شر و خير مورد در مثال كه اند كرده ذكر را نقضهائي ماده. اند شريك يكديگر با قريب

  . متضادند هم با دو اين اينكه با هست انواعي اينها تحت و جنسند دو شر و
 تضاد تقابل تقابلشان باشند  جنس كه هم فرضا ثانيا نيستند، جنس شر و خير اوال كه دهند مي جواب
   عدمي  ديگري و وجودي يكي نيستند، وجوديين چون نيست
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  . است
 آنها جنس اينكه حال و هستند ضدين جبن و شجاعت مثال گويند مي و كنند مي ذكر ديگري نقض ماده
 همديگر با جنس در اينها اينكه حال و است انواع  ميان هميشه تضاد كه شده گفته. باشند مي ضدين هم

 نيز  رذيلت و فضيلت يعني دو هر جنس و ضدند هم با جبن و شجاعت گوئيد؟ مي  چه را اين. مشتركند
 يك تحت بايد ضدين گفتيد شما چطور پس. نيستند واحد جنس تحت حاليكه در. دارند تضاد هم با

   باشند؟ جنس
 اين ماهيت چون. است  اي نشده تحليل و نشده حساب و هت و سر بي اشكاالت سري يك اينها خوب،
  . اند زده را حرفهائي چنين اند نكرده تحليل را حرفها
 دو رذيلت و فضيلت است،  رذيلت جبن و است فضيلت شجاعت گوئيم مي وقتي :كه دهيم مي جواب
 علوم در كه ستنده اعتباري معاني سلسله يك اينها بلكه باشد، انواعي آنها تحت كه نيستند ماهيت
 يعني فضيلت كنيم؟ تعريف توانيم مي چه به كنيم، تعريف را فضيلت بخواهيم اگر. اند شده اعتبار عملي

. است ما ذهن اعتباري مفاهيم"بايد"و"  است خوب"اين. باشد بايد و باشد است خوب كه چيزي آن
    شيخ البته. است اعتباري مفهوم يك هم اين. باشد نبايد و نيست خوب  كه چيزي آن يعني رذيلت

 همينقدر گويد، نمي را مطلب جهت شيخ است، همينجور مطلب ولي كند نمي تصريح را مطلب اين
 هيچ در داخل هستند اعتباري چون كه داريم  اعتباري مفهوم صدها ما. نيستند جنس اينها كه گويد مي

    همان نيز ماهيات و. گوئيم مي ماهيات در را مقوالت ما. هستند المقوالت  دون يعني نيستند، اي مقوله
. كند مي اعتبار انسان ذهن را اعتبار. هستند وجود به متلبس خارج در كه هستند اموري يعني اند حقايق

 و حسن قبيح، عنوان تحت تهور و است داخل حسن  عنوان تحت شجاعت بگوئيد توانيد مي شما اال و
    هم جنس دو دارند تضاد نوع دو دارند، تضاد يكديگر با هم جبن و شجاعت ،دارند تضاد يكديگر با قبيح
  . دارند تضاد

 علوم در نه روند مي بكار عملي علوم در و است اعتباري مفاهيم نيز قبيح و حسن كه اينست جوابش
 هستند اشياء كه جهت آن از اشياء بر نظري مفاهيم كه اينست  نظري امور و اعتباري امور فرق. نظري
 و نهي و امر كند، مي اعتبار ذهن كه است مفاهيمي عملي مفاهيم اما. شود مي منطبق دارند دوجو يعني
 سازد، مي نبايدها و بايدها اين از ديگر مفاهيم  سلسله يك بعد كند، مي اعتبار خودش براي را نبايد و بايد

  . مفاهيم قبيل اين از و رذيلت فضيلت، قبيح، حسن، بد، خوب، مفهوم مانند
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 جنس رذيلت و فضيلت اوال پس. نيستند جبن و شجاعت جنس رذيلت و فضيلت اوال كه گويد مي شيخ
 اي مقوله چه از شجاعت مثال ببينيم بايد آوريم بدست را جنس موارد اين در بخواهيم اگر ما. نيستند
 است؟ كيف مقوله از هم جبن آيا است؟ اي مقوله چه از جبن ببينيم بعد. است كيفيت مقوله از كه است،

 الخالف غايه بينهما آيا دارند؟ شركت يكديگر با قريب  جنسدر آيا هستند؟ نفسانيه كيفيات از دو هر آيا
 گوئيم مي بود شرايطي چنين اگر. باشد الخالف غايه آنها بين كه كنند مي شرط چون نيست؟ يا هست
 هم ضدين اينها به اگر حال، بهر ولي. شوند نمي محسوب ضدين كه نبودواگر هستند، ضدين اينها

 نفساني خاص كيفيت نيست، رذيلت و فضيلت آنها  جنس گفت نخواهيم آيد مي بعد چنانكه و بگوييم
 كيفيت نه ناسازگارند  هم با رذيلت و فضيلت. ندارند تضاد و جنگ يكديگر با كه نفساني  كيفيات و است،

  . است آندو مشترك جنس كه نفساني
 آنها ميان مشابهت نوعي حال  عين در بلكه نيست، تضاد جبن يا تهور و جاعتش بين گوئيم مي تنها نه

   :كنم ذكر بايد را ديگري اصل يك ببينيد،. است
  

   واحد ضد
 ضد چند تواند مي ء شي يك آيا يعني باشد؟ كثير واحد ضد كه است ممكن يا است واحد واحد، ضد آيا

 آيا چطور؟ اضداد باب در. ندارد بيشتر نقيض يك ء شي هر كه نداريم شك نقيض باب در باشد؟ داشته
   داشته ضد چند واحد آن در تواند مي ء شي يك
  يپاورق
  .. .:سؤال
 آنچنان را عمل اينكه براي بعد  ولي است، انسان اختيار تحت انسان عمل خود بله، است، همان: جواب

 عمل اين گويد مي و كند مي برقرار عمل آن و خودش ميان  بايدي رابطه يك بياورد بجا گويد مي عقل كه
 آن بعد. بيايد بوجود نبايد عمل فالن و بيايد بوجود بايد عمل اين كال اينكه يا بيايد بوجود آنچنان بايد

 به و عقل حكم جهت از اما باشد، مي  ماهيتي داراي خود بيايد بوجود كه كند مي حكم عقل كه را عملي
  . گيرد مي  خودش به فضيلت انعنو آمده آن روي"بايد"اينكه اعتبار
  .. .:سؤال
 ايراد متكلمين بر فالسفه  جهت همين به و. است مشهورات جزء لهذا و شك بدون است اول: جواب

 و مشهوري مفاهيم از اينها. كنند مي اخذ برهان  مبادي در را قبح و حسن مبادي چرا كه گيرند مي
 انجام بايد فعل اين گويد مي و آورد مي فعلي روي و كند مي اختراع ذهن را"بايد"عنوان. است اعتباري

 رويش"نبايد"عنوان ذهن  كه را فعلي آن و. گذارند مي فضيلت را اسمش صورت اين در كه شود،
  . شود مي رذيلت گذاشت،
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 هم و سرخي هم و است سياهي هم سفيدي ضد گوئيم مي مثال. تواند مي گوئيم مي ما است، معلوم باشد؟
   اضداد ء شي يك اگر. است واحد واحد، ضد كه هستند مدعي اينها است؟ واحد واحد دض آيا. بنفش
 چند جهت چند از ء شي يك  كه ندارد مانعي بنابراين. نيست واحد جهت از الاقل باشد داشته مختلف

] ديگر [ء شي آن واقع در است، ماهيت اين در داخل  كه جهت اين از ء شي اين مثال. باشد داشته ضد
    ديگري ماهيت در داخل ديگرش عرض حيث از ء شي همين و. دارد ضد يك جهت  اين از و ست،ني

 اينكه براي گويند مي چرا؟. باشد داشته ضد چند تواند نمي واحد حيثيت از ولي. دارد ديگري ضد و است
 واحد حيث زا آنها همه آيا كنيم مي سؤال باشد، اين ضد بخواهد كثرتي و باشيم داشته ء شي يك ما اگر
 حيث از اگر و. ضدند يك همه نيستند، كثير ديگر كه باشد حيث يك از اگر نه؟ يا هستند ء شي اين ضد

 را خودش كه اينست فرض حاليكه در باشد، كثيره حيثيات هم ء شي خود در كه است الزم نباشد، واحد
  . نيست ممكن  چيزي چنين پس. ايم گرفته نظر در واحد

 اضداد را اينها كه است اشتباه دارد، كثير اضداد ء شي يك بينيم مي ما كه را مواردي دگوين مي بنابراين
 بينيد مي شما كه موارد اين در. وسطند حد هميشه بقيه و ضدند يكديگر با اضداد اين طرف دو. بناميم
 را بقيه و دان گرفته قرار طرف دو در كه هستند شيئي دو اضداد كه بدانيد بايد دارد زيادي اضداد شيئي

 چيزي وسط حد اين كه دو آن ميان هستند  وسطي حد واقع در هستند، اضداد كنيد مي خيال شما كه
   با اما كنند مي بيان را آن فلسفي برهان با و اند زده مثال را رنگ اينها. آن از چيزي و دارد ضد اين از

 گفتند مي و بودند معتقد اينها. كند قتطبي تواند مي حدي يك تا گويند مي رنگها به راجعامروز كه حرفي
. باشند مي هم ضد سياهي و سفيدي رنگ دو فقط رنگها  ميان در. نيستند يكديگر اضداد همه رنگها كه

   هستند وسط حد چون و هستند اينها ميان وسطي حد هستند، رنگ دو اين از مخلوطي ديگر اضداد
 سياهي، و سفيدي از است  تركيبي قرمزي كه ودندب معتقد مثال. دارند طرف دو از يك هر با مشابهتي

 و قرمزي بين بنابراين و. هست قرمزي در خاصي نحو  به سياهي از چيزي و سفيدي از چيزي يعني
   دو ضد وسطها حد اين. است چنين هم قرمزي و سياهي بين. نيست اختالف و تباعد نهايت سفيدي
 هم شجاعت و تهور و جبن  باب در. مشابهت و غايرتم از هستند مخلوطي اينها شوند، نمي شمرده طرف
 اما. متضادند نفساني كيفيت دو اينها .است جبن و تهور  ميان تضاد كه گويند مي و دارند را اعتقاد همين

  ؛است جبن و تهور ميان متوسط شجاعت
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. است اعتشج ال شجاعت مقابل نقطه لهذا. تهور از چيزي و دارد وجود شجاعت در جبن از چيزي يعني
   در كه هم نقض اين پس. تهور يا است جبن يا هم شجاعت ال. ندارد ضد اما دارد نقيض شجاعت يعني
 كه جا هر گويند مي. نيست  درست تهور، ديگري و جبن يكي دارد، ضد دو شجاعت كه اند گفته اينجا
 مخلوطي واقع رد وسط حدو است وتفريط افراط طرف دو ميان تضاد هست، وسطي حدو تفريط و افراط

  . مسأله يك اينهم.  است متضاد طرف ود از
 هفته از. زيم پردا نمي  بدان نيست مهم چون كه هست تضاد باب در هم ديگر جزئي مسائل سلسله يك

  . دهيم مي ادامه را بحث  انشاءاهللا كه رسيم مي افالطوني مثل بحث به آينده
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 فصل  ) ١ (افالطوني مثل: دوم
 ذلك الي الداعي والسبب التعليميات ء مبادي و المثل في االقدمين الحكماء ذاهبم اقتصاص في فصل"

  "االجله زاغو  حتي لهم وقع الذي الجهل أصل وبيان
 مخالفه والكليات المفارقه ء والمبادي  والتعليميات الصور في قيلت آراء لمناقضه نتجرد أن لنا حان قد"

 للمستبصر تنبيه أعطيناها التي القوانين اعطائنا و قلناه ما صحه في  كان ان و قررناها، قد التي الصولنا
 نرجو لما بأنفسنا  ذلك بتكليف مستظهرون لكنا مذاهبهم، مناقضات و وافسادها شبههم جميع  حل علي
 و قدمناه فيما علينا ذهب قد يكون اياهم مقاوماتنا خالل في نذكرها فوائد من ذلك في يجري أن

  . "شرحناه
  
 است بحثي. نامند مي افالطونيه  مثل بنام را آن كه است چيزي آن به مربوط داريم پيش در كه فصلي دو
 اند گفته كه اينست مطلب ساده صورت. است سزاوار شود داده بسط اطرافش در مقداري يك اگر كه

 يوناني  قديم زباندر را ماورائي حقايق آن كه تاس بوده قائل ماورائي حقايق  سلسله يك به افالطون
 در كه است يوناني قديمي لغت يك ايده  لغت. است ناميده ايده را آن هم خودش و اند گفته مي "ايده"

 مثل آن جمع كه اند كرده ترجمه مثال به عربي زبان در را كلمه اين و رود مي بكار اروپا امروز زبانهاي
 مسأله تفصيل. اند كرده ترجمه لحا هر به ولي نيست يا هست  رسائي ترجمه كلمه اين آيا حاال،. است
  . گيرد انجام هست دست در كه مداركي به  مراجعه با بايد
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 و مظهرها واقع در كنيم مي مشاهده عالم اين در ما كه را آنچه افالطون  است معلوم كه آنطور اجماال
 نيستند مكان و زمان و  طبيعت و ماده عالم در حقايق آن كه دانسته مي حقايق سلسله يك از هائي سايه

. نيستند داثر و زايل و فاني يعني هستند جاويد  حقايقي و هستند مكان و زمان از مجرد عالمي در و
 رابطه صرف است عالم آن در كه آنچه با هست اينجا در كه آنچه رابطه  كه اينست سخن اين معناي
 حقيقت آنها اساسا بلكه هستند، اينها آورنده بوجود و علت آنها بگوئيم مثال كه نيست معلولي و  علت
 آنها بگوئيم كه نيست چنين كه است مطلب اين كند مي دقيق خيلي را نظريه اين آنچه. هستند اينها

 و اصلند علتند چون آنها يعني شود مي گفته معموال معلول و علت رابطه در آنچنانكه فرع، اينها و اصلند
 است، برقرار آنها و اينها ميان وحدت و اتحاد نوعي حال ينع در بلكه نه، هستند، فرع معلولند چون اينها
    طرف دو و باشد داشته وجهه دو ء شي يك كه اينست مثل. آنها رقيقه اينها و هستند اينها حقيقت آنها

 بطوري ديگر، چيز كنيم نگاه  كه ديگر جنبه از و است چيز يك كنيم نگاه اگر جنبه يك از باشد، داشته
 از را خودش بودن حقيقت اين زيرا نيست، چيزي است، عدم  كنيم فرض] ايده [آن منهاي را اين اگر كه
  . دارد آن
 را اش سايه و شخصي اگر. است كرده ذكر افالطون خود كه است اي سايه مثل همان مثل درست اين

 سايه نآ كه كنيم مي خيال باشيم شده اش سايه  متوجه و نداشته توجه شخص خود به ما و باشيم داشته
 كنيم مي توجه شخص به و بينيم مي را شخص خود كه وقتي اما. است چيزي ذاته حد في خودش

 رود، مي  راه كند، مي حركت ما مقابل در كه كرديم مي خيال و ديديم مي كه را چيزي  آن كه فهميم مي
 نيست، چيزي هذات حد في خودش اال و است نمايانگر فقط او نيست، چيز هيچ دارد، اندام دارد، شكل
 آنقدر را است آنجا در آنچه و است اينجا در آنچه ميان رابطه  كه است اين عمده پس. است اين اصل

 ما و نيست  اثنينيتي اساسا و كند، قبول خواسته نمي را اثنينيت واقع در كه دانسته مي  دقيق و عميق
 با است آئينه در صورت رابطه يا الظل ذي و ظل :را اينها رابطه بگوئيم مثال كه نداريم اين از غير تعبيري
 گويد مي او. ندارد شخصيتي هيچگونه ديگري  مقابل در يكي عاكس، به است عكس رابطه مثل يا شخص
    حقيقت را اشياء همين ندارند، توجه عالم اين حقايق به ماداميكه هستند عالم اين در كه مردمي

 كه شوند مي متوجه كنند  كشف است عالم آن در كه را آنچه و كنند پيدا توجه كه وقتي ولي پندارند مي
   راست هم ، نادرست هم و بوده درست هم ديدند مي اينجا در آنچه
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   :كه است زده مثال چنين او چطور؟. واحد آن در دروغ هم بوده
 غار نهدها به اينها پشت كه  حالي در باشند كرده حبس غاري يك در عمر اول از را افرادي عده يك اگر
 افراد باشد، كرده روشن را غار درون كه باشد آتشي هم غار بيرون در. است غار درون به اينها روي و

 و برگردانند  عقب به را رويشان توانند نمي هيچوقت و است غار بيرون به پشتشان  هميشه غار درون
 همانجا چون غار داخل همان به است منحصر جهان آنها براي هست، هم بيروني كه ندارند خبر اساسا
   غار درون افراد كنند عبور و بيايند افرادي غار بيرون از اگر حال. اند آمده دنيا به همانجا و اند هشد بزرگ
 را انساني سايه اينها و كند مي عبور انساني وقت يك. بينند مي حركت در خود مقابل در را هائي سايه
 اينها و شود مي رد شتري بينند، مي را گوسفندي سايه ينهاا و شود مي رد گوسفندي وقتي يك بينند، مي

 مدتي از بعد اگر. است حقيقت بينند مي اينجا در آنچه كه كنند نمي شك اينها. بينند مي را شتري سايه
 آنها آنچه كه شوند مي متوجه شوند  آگاه ماجرا حقيقت از و بيايند غار بيرون به و كنند آزاد را اينها
  . است بوده حقيقت شبح و نبوده  حقيقت شده مي رد مقابلشان در كه ديدند مي

. كند انتخاب را مثالها همين بود ممكن بود زمانها اين در افالطون اگر كه زنند مي ديگر مثالهاي امروز
 آنجا در و نبينند را بيرون عالم اصال كه كنند بزرگ جائي در كودكي از را هائي بچه كنيد فرض گويند مي
 دريا خودشان مقابل در كودكان اين. دهند نمايش را فيلمها سلسله يك مقابلشان در دائما ندهست كه
 عالم اين در ما كه را چيزي هر خالصه و بينند، مي انسان ،بينند مي جنگل بينند، مي صحرا بينند، مي
 بينند نمي  ديگري چيز و هستند جائي چنين يك در كه افراد اين. ببينند فيلم بصورت آنها بينيم مي

 بعد. بينند مي دارند كه است همين حقيقت و است همين بينند مي آنجا در چه هر كه كنند نمي شك
 ديگري چيزهاي يك كه شوند مي داده توجه نكته اين به و شوند مي  آورده بيرون آنجا از مرتبه يك

 آن خود نه  بوده حقيقت آن نمايش ديديد مي شما آنچه و اند گرفته فيلم آنها روي از كه  داشته وجود
 همه زيرا بوده راست. دروغ  هم بوده راست هم اند ديده مي چه هر كه فهمند مي آنوقت. حقيقت

 همه است، گريستن است، خنديدن است، زدن حرف است،  عروسي است، جنگ است، واقعي جريانهائي
 اصالت اند ديده مي آنها نچهآ كه معنا اين به نداشته حقيقت حال عين در ولي داشته  حقيقت اينها

 در كه بوده واقعيت يك نمايش نداشته،  اصالت ولي بوده مطابق واقع با داشته، واقعيت. است نداشته
  . بود افتاده اتفاق خارج
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 به و ديگري شكل به عرفا  زبان در بعدها مطلب اين. است شده گفته او نام به كه است مطلبي اين
 بطور افالطون خود به راجع اول. كنيم بحث هم  آن مورد در بايد بعد كه شده بيان ديگري صورتهاي
   .كنيم بحث مقدماتي
 نظر شيخ كه وقتي. است  نداشته موافقت افالطون نظر اين با ارسطو ولي داشته نظري چنين افالطون
 را آن أمنش و شمارد مي كوچك و كند مي تحقير را افالطون نظر اين كند مي نقل اينجا در را افالطون

   پيدا نگرفته نضج هنوز و بوده خام و بوده نيئه حكمت هنوز كه دوراني در كه داند مي اي ناپخته افكار
 گويد مي شيخ. است بوده فكرها  اين او امثال و فيثاغورث دوران از شايد و افالطون از قبل چون. اند شده
 پخته علم آن تدريجا بعد و آيد مي بوجود خامي نظريات ابتدا آيد، نمي بوجود پخته ابتدا از علمي هيچ
 كه شد پيدا  خام افكاري بود نشده پخته و كامل هنوز كه ابتدا در است، جور همين نيز  فلسفه. گردد مي
 چنين را مطلب ريشه شيخ. است  شده بيان مثل زمينه در كه است نظرياتي همين افكار آن جمله از

 كلي تصوري اشياء از جزئي تصور بر عالوه بشر كه كند مي  ضفر برايش هم اي ساده ريشه و كرده بيان
 از كلي  تصوري هستند جزئي تصوراتي كه بكر و عمرو و زيد تصور از غير مثال. است  داشته آنها از هم

 او براي بعد. است مشترك انسان افراد همه ميان كلي تصور اين كه يافته مي در و است داشته هم انسان
 و عمرو و زيد كه صورت بدين دارد، وجود انسان دو االمر  نفس و واقع در كه شده پيدا تصوري چنين

 نيز و. دارد مستقلي و عليحده وجود يك اساسا كلي انسان و جزئي انسانهاي از هستند تصويرهائي بكر
 اين از خصوصياتي و مكان و زمان يك در كند مي تصور خودش ذهن در كه كلي انسان اين كه ديده مي
 جزئي انسان. كلي انسان و جزئي انسان :انسانان الوجود في كه كرده مي فكر جور اين قهرا و. نيست يلقب

 ماوراء در كه است  چيزي آن كلي انسان و دارد وجود طبيعت در كه است داثري و فاني انسان  همان
 كنيم مي تصور را عمرو و زيد كه گوئيم مي ما وقتي  پس. كند مي تلقي را او ما ذهن و دارد وجود طبيعت

    همان دارد مادي انسان از ما ذهن كه تصويري و كرده تلقي را مادي انسان  يعني خارجي فرد ما ذهن
 كه تصويري از غير ما ذهن  كه ديدند مي آنها ولي. هست ما ذهن در عمرو و زيد تصوير بصورت كه است

 انسان يك ارناچ پس. دارد كلي انسان از هم تصويري و دارد طبيعت عيني و خارجي انسانهاي اين از
    صورتب نقشي كند مي تلقي را كلي انسان آن كه وقتي ما ذهن و داردوجود درخارج هم كلي بماهو كلي

   انسان اين اينكه از غافل. شود مي پيدا ذهن در كلي انسان
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    صورتهائي همان از را كلي صورت اين ذهن كه هستند جزئي انسانهاي همان است ما ذهن در كه كلي
 انسان صورت است گرفته  خارج از مستقيما را زيد كه همانطور ذهن اينكه نه است، كرده تجريد جزئي
  .دارد ماورائي جنبه كه  است گرفته ديگر خارج يك از مستقيما هم را كلي

 يفرطان سقراط معلمه و بأفالطون المعروف كان است، معروف افالطون به كه حرفها اين گويد مي شيخ 
 نفر دو اين گويد نمي. ندارد اي عقيده او به يعني كرده تحقير را افالطون هميشه  شيخ). 1 (الرأي هذا في

 در شيخ بعد. كردند پيدا گرايش عقيده اين به افراط صورت  به اينها گويد مي. بودند عقيده اين به معتقد
 صور كه معتقدند اينها از بعضي گويد مي و پردازد مي نظريه اين نقد به تفصيل به فصل  همين ابتداي

 في انسان، مثل. ديگر عالم در  هم كلي يك و دارند طبيعت در افرادي هم كه چنينند طبيعي جوهرهاي
 رياضي امور يعني تعليميات درباره نظررا اين ديگر بعضي. كلي  انسان و فاني جزئي انسان :انسانان الوجود
 موادشان از شود مي را رياضي امور كه ديدند مي و كردند مي فكر ينهاا شيخ، توجيه به بنا. اند داشته
 اي ماده اينكه بدون يعني دارند، احتياج ماده  به وجود نظر از چه اگر رياضي امور اينكه براي. كرد تجريد
 وجود سطحي و اي زاويه يا خطي شود نمي مثال است، تحقق قابل غير  رياضي امور باشد جسمي و باشد
 و ماده از اينها  تعليم نظر از و تعريف نظر از و ذهني نظر از ولي باشد، جسمي اينكه بدون باشد هداشت
 ماده گنجاندن به احتياجي تعريفها اين در اينكه  بدون كرد تعريف را اينها شود مي يعني. نيازند بي جسم

 عالم در دارند حقايقي هم رياضي امور كه شوند قائل اينها كه شده سبب  همين بعد. باشد طبيعت و
  است شبحي دارد وجود اينجا در آنچه كه ديگر

  
  : پاورقي

 تفاوت نظريات اين با كه [ نوشته باره اين در چيزي اي رساله عمر اواخر در شيخ اينكه مثل: سؤال - 1
  ]. دارد
   .كرده تحقير خيلي شيخ  هم همين در هست، كتابش آخرين كه هم اشارات اين نه، ولي: استاد

  ]. هست اي رساله ولي: سؤال[
   نه؟ يا شده چاپ چيست؟ رساله. ام نديده من: استاد
  . شده چاپ: سؤال
   نه؟ يا دانند مي معتبر سينا ابن  مصنفات فهرست در را آن آيا. ببينيم را آن پس داريد؟ شما: استاد
  . اند كرده چاپ عشق رساله بنام هم چيزي يك: سؤال
 بهر هست هم درآنجا. اند كرده  چاپ بزرگ خيلي قطع يك در كه ام ديده نم را عشقش رساله: استاد
 در و. افالطون به نه پرداخته فرفوريوس به معقول و عاقل اتحاد نظريه در اشارات در شيخ البته حال
 اشارات اواخر همان در كه نيست شكي كرده پيدا اشراق و عرفان به  تمايلي عمرش اواخر در شيخ اينكه
  . دهد مي نشان را طلبم  اين
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 عالم در مثلث و است حقيقتي يك خودش عالم در مربع مثال. دارد وجود ديگر عالم در كه حقايق آن از 
 و خط و كره و مربع و مثلث اين و. است حقيقتي يك خودش عالم در كره و است حقيقتي يك  خودش
. كنند مي پيدا وجود عالم آن در كه نچهآ از هستند مثالهائي كنند مي پيدا وجود عالم اين در كه سطحي

  . كند مي نقل اينجا در شيخ كه است عقايدي اين حاال
  

   مثل نظريه با اسالمي فالسفه برخورد
  
 جمع در هم فارابي حتي ظاهرا و هستند افالطوني مثل منكر مشائين و شيخ اتباع و شيخ جا اين در

 و افالطون نظر نفي باز اش نتيجه كند توجيه جوري  يك را افالطون نظر كرده كوشش كه هم رأيين بين
    مثل نظريه بشدت و آمد اشراق شيخ. اشراق شيخ زمان تا بوده عقيده اين. شود مي معنا اين به مثل

 مطلب گفت و كرد كوشش  خيلي مورد اين در و نمود اقامه آن بر براهيني و كرده تأييد را افالطوني
 كه مشائين اتباع و داشتند قبول را مثل نظريه كه  اشراق شيخ اتباع ميان دوگانگي اين. است همينطور

 روي و كرد تأكيد بشدت را مثل نظريه و آمد مالصدرا. رسيد مالصدرا به تا  داشت وجود بودند آن منكر
 جهت چند از كنيم بحث  آن روي بيشتري مقدار دارد احتياج كردم عرض كه بحث اين. ورزيد اصرار  آن

   :است
 كه است مطلبي همان آيا ؟ چيست گفته مثل باب در كه آنچه و افالطون عقيده اساسا اينكه نظر از يكي
 چيز نظريات اين و بوده چيزي افالطون نظر اينكه يا كنند؟ مي تأييد را آن مالصدرا بعد و اشراق شيخ
   تدريجا ولي كنند مي دفاع او عقيده از هم اينها و شود مي گفته مثل نظريه دو هر به اينكه گو و ديگر

 نيز ميرداماد مثل ديگر بعضي  چنانكه است؟ شده متفاوت و كرده تغيير اساسا او مدعاي با اينها مدعاي
 هم اشراق شيخ و مالصدرا مطلب با حتي كه گويند مي را ديگري مطلب آنها ولي هستند متل به قائل

  اين مطلب يك پس. اند گفته ديگري چيز ولي اند گذاشته مثل را خودشان نظر نام است، متفاوت
 منطبق نديگو يم مالصدرا و اشراق خيش كه آنچه با گفته نهيزم نيا در افالطون آنچه مينيبب كه است
  .است گرفته خود به گريد صورت و شكل و كرده دايپ تحول كم كم كه است ياتينظر نهايا اي است

  
  يپاورق

    .]است نيميالحك ييرأ نيب الجمع كتاب ياصل نام) 1(
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  افالطون از قبل مثل ةينظر يها شهير
 است بوده هينظر نيا هم افالطون از قبل اي شده شروع افالطون از فكر نيا ايآ كه است نيا گريد مطلب

 يليخ لسوفيف كه هايثاغورسيف مخصوصاً اند، ه بود هينظر نيا به معتقد كه اند بوده ايدن در يا فالسفه و
 برده نام او از يليخ خودش يكتابها در هم ارسطو بودند؛ قائل تياهم او يبرا ميقد در و بود يمهم

   كه است مسلّم. هستند قائل تياهم شيبرا ميقد از شتريب ديشا داًيجد و است،
 افالطون از قبل سال هفتاد حدود در فيثاغورث. است كرده استفاده فيثاغورث فلسفه از هم افالطون

. است طالس از بعد ظاهرا و بوده عصر هم هراكليتوس با  يعني ميالد، از قبل ششم قرن حدود در است،
 و  فيثاغورث فلسفه در افالطون افكار از بسياري) 1. (افالطون بر هم و است  مقدم سقراط بر هم

 نه؟ يا داشته وجود هم افالطون از قبل مثل نظريه آيا كه است اين غرض. شوند مي پيدا فيثاغورثيها
 همينقدر بعد بودند، مثل به قائل اقدمين حكماء گويد مي و كند نمي افالطون هب منحصر هم شيخ
 كه شود مي استفاده هم شيخ حرف از بلكه. كردند مي افراط رأي اين در  افالطون و سقراط كه گويد مي
  . نيست افالطون به منحصر و بوده نظريه اين هم افالطون از قبل

  

   مثل و افالطون به نسبت اشراق شيخ ديدگاه
  

 اشراق شيخ مورد در. است  اشراق شيخ مسأله خود شود بحث اينجا در است الزم باز كه ديگري مسأله
 معاصر. بوده عرفا شديد تأثير تحت خيلي او كه شده پيدا  حدس اين بگوئيم يا توهم اين اقل ال ما براي

 و مسلك  عارف مردي هم دشخو. است كرده هم استفاده الدين محيي از و است عربي  الدين محيي با
 اي نظريه و فلسفي و علمي نظر از  الدين محيي از قبل مخصوصا تصوف و. عرفا ولي. است پيشه عارف
 بنظر. نبودند قائل آنها براي ارزشي و كردند مي تحقير را اينها  نظريات فيلسوفان و نداشته زيادي شأن
 هر به بعد ولي  گرفته آنها از را نظريات سلسله اين بوده عرفا تأثير تحت واقعا كه اشراق  شيخ رسد مي

 داد نمي نسبت پيشين فالسفه به را اينها اگر  اينكه براي. پيشين فالسفه به است داده نسبت بوده دليل
  كه گوئيم نمي البته. شد نمي واقع قبول مورد
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 كه كرده فكر و ديده مانندي افسانه كتابهاي در مدركي بي حرفهاي شايد. است گفته اصل بي اصل بي
 افالطون ولي است  نگفته ارسطو را ها نظريه اين اگر حاال بگويد و دهد قرار مستند را همانها  است بهتر
 اساسا اينكه خود كه گفتيم الهيات دانشكده  هاي جزوهدر كه آنچه مثل. است گفته بوده ارسطو استاد كه

  كه اي فلسفه يعني داريم، اشراقي فلسفه در ما االن كه معنا اين به بوده،  اشراقي فلسفه افالطون فلسفه
 هم بايد حكيم و برد بكار  نفس صفاي كمك با بايد را استدالل و نفسي، تهذيب هم و است استداللي هم
 فلسفه در چيزي چنين معنا اين به كند، استفاده قلبي  سلوك و سير از هم و عقلي استدالل و برهان از

  داده نسبت افالطون به جدا آمده است اشراق حكمت اساس كه را اينها اشراق  شيخ. نيست افالطون
 فيلسوفاني اينها اينكه عنوان به ندارد اثري و خبري دنيا در آنها از هيچكس كه را نفر چند هم بعد است،

 و. ردآو بدست نشاني و نام آنها از تواند نمي هيچكس كه كساني از است، برده اسم بودند قديم ايران در
 گفته دنيا در  حرف اين اشراق شيخ از بعد. اند بوده مشرب و مسلك همين داراي اينها كه  است گفته
 مطالب [بوده شعوبيه هاي ساخته از كه كتابهائي در هم احتماال. است نبوده مطرح او از قبل اال و شده
   ).1] (است آمده اساسي بي
 خودم هم بعد. بود هم خوبي حرف  كه كرد مي نقل زاده تقي از را مطلبي بود اينجا حبيبي آقاي روز يك
 نويسد مي كربن حاليكهدر. نبوده دنيا در اي الوحشيه ابن اساسا گويد مي كه كردم پيدا زاده تقي كتاب در
 زاده تقي. است  برده بكار النبطيه كتاب در كه است الوحشيه ابن برده بكار را اشراق لفظ  كه كسي اول
 اينكه براي اعراب، عليه است شعوبيه هاي ساخته از حرفها اين همه. است مجهول هم بشكتا گويد مي
. اند زده را حرفها اين و اند ساخته را كتابها اين داشتيم، چنين قديم ايران در ما كه بگويند خواستند مي

 شد پيدا رايمب فكر اين اينكه از بعد. باشد كتابهائي چنين يك هم اشراق شيخ مستند كه دارد احتمال
 آيا ببينم كه گشتم است قديمي كتابي باالخره كه شهرستاني"  نحل و ملل"مثل اصلي منابع در خودم

 كه معنا اين  به بوده، اشراقي فلسفه افالطون فلسفه آيا كه شود مي پيدا اثري خودمان قديم  هاي كتاب در
  . نيست چيزي چنين يك اصال كه ديدم گويد، مي اشراق شيخ
 ولي داشته نظرياتي موارد  اين در و زيبائي به راجع و مجازي عشق به راجع داشته حرفي يك طونافال

  . است نكرده  مطرح اصال ناميم مي سلوك و سير ما كه را آنچه
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 به مربوط كه كرد ثابت توان ينم. اند نزده را حرف نيا زين اروپا در حكمت ريس رينظ ييكتابها يحت
  ).1 (»...خزائنه عندنا اال ءيش من ان«: ميدار ميكر قرآن در. است بوده افالطون
مولو  :ديگو يم هم ي
  وش مرغ پرّان و خاك بر دود يم     اش هيسا و پران باال بر مرغ
 كند يم دييتأ افالطون نام به را عرفا حرف نيا او ايا اند، گفته عرفا واقعاً كه است يحرف نيا حال هر به
  .است نيهم هم افالطون حرف اي

   است عالم نيا در چه هر كه است نيا در بحث ايآ: چهارم مسأله
  
 العكس ذي و عكس نسبت است ديگر عالم در كه آنچه با] موجودات اين نسبت و [است ديگر عالم در

 عالم اين در انواع از نوعي هر گويد مي اشراق شيخ مثل اينكه يا است؟ سايه صاحب و سايه نسبت است؟
 يك  تحت دارد عالم اين در نوع هر كه افرادي همه كه بطوري] هستند عالم آن در  حقيقتي داراي[

 به نه [است ديگر عالم در حقايقي عالم  اين انواع عدد به ترتيب بدين كه ؟]اند عالم آن در [كلي حقيقت
 ارباب عدد به باشد اينطور اگر. دارند مثال يك اسبها همه دارند، حقيقت  يك انسانها همه]. افراد عدد

  . باشد ثابت بايد زمين روي انواع عدد و]. داريم انواع نيز اينجا [است ديگر عالم در كه انواعي
 براي كه كنم اضافه هم را  اين. آوريم بدست اينجا در تدريجا بايد ما كه است مسائلي مجموع اينها

 شود مي كه شده ترجمه او اصلي كتب متن از زيادي  كتابهاي خوشبختانه افالطون افكار آوردن بدست
 افكار بايد افالطون افكار هاي ريشه آوردن بدست براي اينكه ديگر. آورد بدست كتابها آن از را او افكار

 گرفته آنها از [شايد هم را مثل  نظريه حتي كه شود مي گفته آوريم، بدست را فيثاغورثيها و فيثاغورث
 در و داشته مذهبي و ديني جنبه بلكه و عرفاني هجنب بيشتر  افكارش كه است مسلم فيثاغورث]. باشد
  احتمال اين داشته اتباعي پيامبر يك  مثل خودش زمان

  : پاورقي
   15. آيه حجر سوره -  1
  سوال. 2

 و علت رابطه را اينها رابطه  كنيم فرض حاال. نيست معلولي و علت رابطه اينها رابطه اساسا گفتيم: استاد
 ثانيا. است] معمولي [حرفهاي اين از تر عميق معلولي و علت  رابطه باشد مه چنين اگر بدانند، معلولي
 خودش اينجا است، عينيت اينجا است، تر عميق هم معلول و علت رابطه از المثال ذي و  مثال رابطه
  ... است او خود از ديگري چهره و وجهه است،
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 نقل ارسطو از حتي اند داده نسبت او به معجزاتي و كرامات حتي باشد، بوده پيغمبر او كه رود مي هم 
 اينها حاال. است برآمده آنها توجيه مقام در و كند مي نقل فيثاغورث از كراماتي تأييد نظر با  كه كنند مي
 مدعي خود فيثاغورثيها تازه و. كرديم بيان احتمال  بصورت ما و گفت شود نمي صددرصد صورت به را

 يندميگو]. اند گرفتهاند بوده [فيثاغورث از قبل سال 100 حدود كه سيهارفئواو از را افكارشان كه هستند
 كه كنند مي نقل او از تعليماتي نفس  تزكيه و آخرت مورد در و بوده ديني اش همه اورفئوس افكار كه
 گرفته اورفئوس از را افكارش فيثاغورث كه گويند مي. است پيامبران  تعليمات به شبيه تعليمات اين

 به هم فيثاغورث  فلسفه و رسد مي فيثاغورث فلسفه به اش ريشه افالطون فلسفه ترتيب اين هب.  است
 از را افكارشان دو هر اورفئوس و فيثاغورث. دارند زمين مشرق در ريشه هم فلسفه دو اين و اورفئوس،

 حتي و ودهب مصر در سال 20 و آمده زمين مشرق به گويند مي كه... فيثاغورث مخصوصا. اند گرفته شرق
 به بعد و گرفته زمين مشرق از را خود عرفاني افكار كه دارد احتمال پس. آمده هم ايران به گويند مي

. شود مطالعه بايد هم افالطون از بعد افكار اين ريشه به  راجع بايد حال بهر. است برگشته خود سرزمين
 احيا ايران در را فكر اين كه اشراق شيخ كه است اين است مهم فلسفه نظر از ما براي  آنچه مخصوصا و

  . است داشته اي عقيده  چنان واقعا افالطون اينكه يا بوده عرفا تأثير تحت آيا كرد
  

 واحدا معني لالنسانيه  ان يقوالن و الرأي هذا في يفرطان سقراط ومعلمه بأفالطون المعروف وكان
 اذن فهو الفاسد المتكثر المحسوس المعني هو  ليس و بطالنها مع يبقي و االشخاص فيه يشترك موجودا
  و لمبادئها، بل مفارقه الصوره  يروالهذه لم) 1 (آخرون وقوم. المفارق المعقول المعني

  
  : پاورقي

 هم و داشته اجتماعي افكار  هم كه است عالمي كه گويند مي. است داشته خاصي نظريات فيثاغورث - 1
 به ثروت و مال كه گويد مي مثال. داشته هم سياسي افكار مناض. عرفاني هاي انديشه هم و فلسفي افكار
 موسيقي  الحان از بعضي مخترع يعني. بوده هم بزرگي دان موسيقي اين بر عالوه. دارد تعلق مردم همه
 كه شد پيدا برايش فلسفي فكر اين گويند مي جا همين از. است عدد با كارش و سر موسيقي چون. بود

 محمول نه انتزاعي اعراض آنهم دانيم، مي اعراض سلسله يك را اعداد ما. تاس عدد اشياء در اصل
  ؟او. بالضميمه

  
 اعداد واحد از و است واحد عدد اصلها همة اصل و است عدد اءياش همة اصل است بوده معتقد برعكس

. است داشته يعدد و يهندس ميمفاه و سطح و خط به راجع يهاتيتوج هم بعد. ديآ يم وجود به گريد
 مرتبط يهندس نقطة به را واحد مثالً
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  يپاورق

 بيترت نيا به و گر،يد يعدد به را مثلث و يگريد عدد به را سطح و 2 عدد به ظاهراً را خط و دانسته يم
 يعيطب صور مبدأ را او دو هر بعد و بوده قائل يا رابطه اعداد انيم و يهندس يشكلها و صور انيم
 وجود به شكلها عدد از. است ياضير امور از يمجموع عتيطب نيا: گفته يم يعني است؛ دانسته يم
 بيترك و افتهي فيتأل واقع در عتيطب پس. ديآ يم وجود به عتيطب شكلها و عدد مجموع از و ديآ يم

 اصل را عتيطب ما ميكن يم ما كه است يفكر عكس درست نيا. است هيميتعل امور نيهم از شده
 از شدة فراهم را عتيطب او ميدان يم عتيطب عوارض را ريمقاد و اتيوهندس اعداد و ميدان يم معروض

 و نبودند قائل اصالت عتيطب يبرا داشتند؛ ينظر نيچن او اتباع و ثاغورسيف. است دانسته يم نهايا
 هستند ييعكسها و ياشباح هست نجايا در كه ياتيميتعل نيا: اند گفته و داند يم ماتيتعل به را اصالت

  .است گريد عالم در مربع و مثلث قتيحق مثالً. است گريد عالم در كه يميتعل قيحقا از
 از يا مرتبه آنها يبرا د،ان دانسته يم ماده از ازين يب فيتعر نظر از را يميتعل امور نكهيا بر عالوه نهايا) 1(

  .باشند يم ماده از مفارق و گرنديد موجودات قتيحق و اصل كه بودند قائل وجود مراتب
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 مثل   ) ٢ (افالطوني
 و الصور بين معان عنده فانها  التعليميات فأما المفارقه، هي الصور أن الي ميله فأكثر االفالطون وأما

 كوني أن اما النه ماده، في ال قائم بعد يكون أن عنده يجوز  ليسف الحد في فارقت ان و فانها الماديات،
 عن مجرد النه لحقه ان و متناه، بعد كل نئذيح كان عهيطب مجرد النه لحقهي ذلك و متناه ريغ او ايمتناه
  ...محال نيالوجه كال و الصوره، و للحصر دهيمف الماده كانت الماده

  
 يعني است؟ مادي ابعاد همين  به منحصر ابعاد آيا كه اينست است طرح قابل و نو هنوز كه اي مسأله
 اساسا بعد ديگر شوند معدوم عالم اجسام مرتبه يك  كنيم فرض اگر كه هست؟ بعد هست جسم چون
    اريمد مجرد بعد ما اينكهيا ندارد؟ وجود هم جسم از خالي بعد يعني خال بعد  حتي داشت؟ نخواهد وجود

 بحث همين خالء مسأله در كه همانطور است، مطلبي خودش اين داريم؟ مادي غير و مجرد فضاي ،
 اين و بود خواهد محال هم خالء مسلما ندارد وجود  مادي غير بعد و فضا كه بگوئيم ما اگر. است مطرح

. كنيم  خالي جسم از واقعا را فضائي يك ما كه است اين معناي به خالء زيرا. است  عقل اوليه بديهيات از
 ديگر آنوقت باشد نداشته وجود آن در جسمي هيچ كه بطوري شود خالي جسم از واقعا فضائي راگ و

   عدم فضا و. باشد داشته وجود تواند نمي فضائي
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 اينجا در بگويند بعد ،آورند بوجود اطاق اين در را واقعي خالء بخواهند كه كنيد فرض. شود مي مطلق 
 مسأله خود دارد وجود اي فاصله ديوار آن و ديوار  اين بين ندبگوي حال عين در و ندارد وجود چيز هيچ

    اجسام اين از مستقل فضائي در است عالم در كه اجسامي اين آيا. است  طرح قابل نيز فضا و فاصله
 بوده مطرح هم مكان باب در  قديم از بحث اين دارد؟ وجود اجسام از مستقل فضائي آيا اند؟ شده ريخته

 فضائي من دست اين برابر آيا چه؟ يعني اين مكان ، گرفته قرار مكان در االن كه من تدس اين مثال كه
   فضا آن آيد مي طرف اين به من دست وقتي كه گرفته قرار فضا آن در االن من  دست اين و دارد وجود

 ؟است آمده ديگري فضاي در و كرده مفارقت فضا آن از من دست و خورد نمي تكان بود طرف آن در كه
 و كنند مي حركت هم با همه اطرافش، هواي مثل است، محيط آن بر كه آنچه همه با من دست حتي و
 جسم  يك كه اينست حركت معناي آيا و روند؟ مي ديگري فضاي به و داده تغيير را مكانشان يكديگر با

 يا رود؟ مي ديگري جاي و ديگري  فضاي به و كند مي ترك تدريجا بود كرده پر كه را فضا اين از مقداري
 من دست كه وقتي و آورده، بوجود االن را فضا اين كه است  من دست اين ندارد، وجود فضائي اصال نه،

 بوجود را فضا آن هوا يعني دهد، نمي رخ خالي هيچ و كند مي پر را او جاي هوا بالفاصله كند مي حركت
 كردن رها حركت معناي نظر بنابراين ندارد؟ وجود ما دست و هوا ماوراي فضائي اال و است، آورده
 و كند مي رها را محيطي جسم يك كه است اين معنايش  بلكه نيست، ديگر فضاي گرفتن و فضائي
 كه كرده، احاطه من جسم بر كه سطحي يعني من جسم مكان نظر بنابراين. گيرد مي را ديگري محيط

 او بر كه را سطحي  آن من دست سطح ييعن چيست؟ دادن مكان تغيير. است هوا االن مثال سطح  اين
 را ديگري فضاي و كند رها را فضائي اينكه نه كند، پيدا تماس ديگري سطح با و دهد تغيير كرده احاطه
  . كند مي حركت دارد كه  است فضا جسم خود كند، اشغال
 داشته يمجرد حقيقت  يك توانند مي هم تعليميات اينكه به نيست معتقد افالطون كه گويد مي شيخ
 اين به قائل او اتباع و اشراق شيخ اما. ندارد عقيده  مثالي و مجرد فضاي و بالذات قائم بعد به او. باشند
   بگويد خواهد مي شيخ يعني. نيست قائل چيزي چنين به افالطون كه گويد مي شيخ  ولي. هستند مطلب

  .شد مي قائل  هم مطلب ينا به حتما شد مي قائل حقيقتي تعليميه صور براي افالطون اگر كه
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   ماده از مجرد بعد درباره افالطون نظر
  

 عقايد شيخ حال عين در. شود مي خوانده افالطوني مثل كه است مطلبي درباره بحث اصل كه گفتيم
 اسم اينكه بدون شيخ. است كرده ذكر اند، بوده  افالطون عقيده اين ء مبادي است ممكن كه را ديگري

 هستند  مادي غير) 1 (رياضي معاني يعني تعليميات كه شدند مدعي كه اند بوده  انيكس كه گفتند ببرد
 همين به گفتند يعني. "وجودا  للمفارقه مستحقه جعلوها"دليل همين وبه. شوند مي واقع معقول المادهو

 مجرد دعد به آنها پس. باشند مجرد ماده از هم وجودا كه دارند را اين شايستگي و استحقاق اينها دليل
 صور كه است معتقد عكس بر او. ندارد اعتقاد را چيزي چنين افالطون. بودند معتقد مجرد مقدار و

 باشند موجود ماده از مفارق توانند مي  كه هستند طبيعي و مادي انواع همين يعني نوعيه صور و طبيعيه
 ماوراء انسان ولي نداريم مادي ءماورا مقدار نداريم، مادي ماوراء و مجرد عدد ما. باشند مجرده حقايقي و

  . داريم مادي ماوراء شجر و حيوان داريم،  مادي
 بگويد خواهد مي او. باشد داشته وجود ماده از مجرد بعد خارج در كه است بوده اين منكر اساسا افالطون

 مجرد عدب مسأله. دانستند مي مجرد را تعليميات كه است  كساني عقيده ماده از مجرد بعد به عقيده كه
   پيش جلسه كه طور  همان ماده، از
  

   :پاورقي
 خواهد مي كه كسي هر كه بودند معتقد قدما. ورزش يعني رياضت و است رياضت ماده از رياضيات -  1

 ورزش رياضيات زيرا بخواند، را رياضيات اول كه است  الزم بياموزد عقلي علوم و كند تحصيل فلسفه
 نتيجه و برهان كردن اقامه طرز با ذهن و است تر ساده هم و است انيبره هم رياضيات  چون. است ذهن
 ايراد و اشكال است دقيق مسائل چون و است  دقيقي مسائل فلسفه مسائل. كند مي عادت كردن گيري

 از برهان به نسبت را خود ايمان كم كم شخص كه شود مي سبب همين و شود مي گفته زياد آنجا در
 كردم عرض  كتاب اوائل در كه همانطور و نيست، يقين موجب برهان اساسا كه بگويد و بدهد دست
 بحثهاي مقدمه در تا گويند مي رياضيات را تعليميات اين بهرحال،. گردد مي آن نظير و سفسطه به منجر
  .گفتند مي تعليميات شد مي داده تعليم ابتداء كه دليل  همين به و... شود خوانده ديگر
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 چيست، مكان اينكه و مكان حقيقت باب در. است مطرح فلسفه در اي مسأله عنوان به هم هنوز گفتيم،
    آنچه ضد دهند، مي نسبت افالطون به هم را آن اتفاقا كه هست باب اين در  نظريه يك. اند داده نظرياتي

 هر ونچ. دهند مي نسبت  هم اشراقيون به را نظريه همين. دهد مي نسبت افالطون به اينجا در شيخ كه
 شيخ خود عقيده اين البته. كنند مي منتسب را  آن هم افالطون به شود مي داده نسبت اشراقيون به چه

 نسبت افالطون به هم را اشراق شيخ عقيده. شود مي داده نسبت اشراقيون  به معموال كه است اشراق
  . دهند مي
 است مادي غير هم و است بعد هم كه مادي غير فضاي يعني ماده از مجرد بعد به ها بعضي مكان باب در

 گويدمي شيخ. است اي مسأله خودش اين. هست بعد  ولي نيست جسم فضا آن در يعني. باشند مي معتقد
 تعليميات در اما بوده، قائل ماده از مجرد حقيقتي آنها براي و دانسته مي ماده از مجرد را صور افالطون

 افالطون به ما كتابهاي در كه است چيزي  آن عكس درست ناي و. است بوده منكر را ماده از مجرد بعد
 بعد گويند مي آنها. كند مي ذكر ماده از مجرد بعد منكرين طرف از شيخ هم برهاني. دهند مي نسبت
 متناهي غير اگر. متناهي غير يا و است متناهي يا بعد آن كه است محال دليل اين به  ماده از مجرد
 از و است بعد كه جهت آن از يعني كند؟ مي اقتضا طبيعتش آيا چيست؟ نشبود متناهي غير علت باشد،

 ندارد، را بودن متناهي غير اقتضاي طبيعتش اينكه يا دارد؟ اقتضائي  چنين است مجرد بعد كه جهت آن
 بعد كه آيد مي  الزم كند مي اقتضا چنين بعد طبيعت بگوئيد اگر كرده؟ اقتضا چنين ديگري امر  بلكه

 غير ابعادش كنيم فرض كه را جسمي هر و باشد متناهي غير عالم ابعاد همه و باشيم نداشته متناهي
 غير با مساوي است بعد كه جهت آن از بعد گفت شود نمي پس. نيست چنين حاليكه در باشد، متناهي
 اينكه دليل به  است متناهي غير بعد كه بگويد و كند انتخاب را ديگر شق كسي اگر. است  بودن متناهي
 گفتيم مي كه بود وارد وقتي ايراد آن زيرا شود، نمي وارد قبل ايراد صورت اين در و است ماده از مجرد
. گرديد مي نقض هستند متناهي كه مادي ابعاد به و است متناهي غير است بعد كه جهت آن از بعد

 به ما كه است بعد  كه جهت آن از نه است، متناهي غير است مجرد كه جهت آن از مجرد بعد  بنابراين
 كه جهت آن از بعد كه بگوئيد بايد ناچار بزنيد را حرفي چنين اگر. است مجرد و مادي ابعاد االشتراك

 است، ماده به مقرون و است مادي كه جهت آن از و كند مي اقتضا را  بودن متناهي غير است بعد
   پس. كند مي اقتضا را بودن تناهي ماده به اقترانش
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  مسلم مطلب اين آنكه حال و است صورت مفيد و تناهي يعني حصر، مفيد ماده  كه باشيم ائلق بايد
   را ماده و باشيم گرفته ماده را بعد ما كه ماند مي اين مثل. نيست ديگري چيز قابليت جز ماده كه است

 قابليت هم و دارد را بودن  متناهي قابليت هم است بعد كه جهت آن از بعد كه اينست مثل و. صورت
 هيچ به مقيد ماده دانيم مي حاليكه در. كند مي افاده او به را بودن متناهي ماده و. را بودن متناهي غير

 آن از نه است، متناهي غير مجرد بعد كه بگوئيم توانيم نمي بنابراين. نيست شكلي و صورتي و حالتي
  . بودنش مجرد ناحيه از نه و بدانيم بودنش بعد ناحيه از را بودن متناهي غير كه جهت
 شكل و صورت او براي قهرا  بگوئيم چنين اگر. است متناهي مجرد بعد كه بگويد بيايد كسي اگر حاال
 الزمه زيرا چيست؟ معين تناهي اين منشأ كه شود مي  مطرح مسأله اين قهرا آنوقت و. هستيم قائل

 گوئيم مي االن كه را جسم اين اينكه مثل. باشد محدود معيني حد يك در كه اينست بودن تناهي
 در متر يك ابعادش اگر متناهي ء شي يك. باشد داشته مختلفي حدود و اشكال تواند مي است  متناهي

 يعني است، متناهي باشد هم متر دو در متر دو در متر دو اگر و است متناهي باشد متر يك در متر يك
 داشته متناهي مجرد بعد اگر حال. كرد فرض دابعا متناهي جسم يك  براي شود مي النهايه غير الي

 حد اين به متناهي  كه شده چطور چيست؟ معين حد اين منشأ. است معيني حد يك در قهرا  باشيم
 و عوارض است، خارجي علل منشأش بگوئيم بايد ناچار بزرگتر؟ اين از نه و كوچكتر اين از نه شده،

 مثال. گويند مي ماديه صور در كه شود مي حرفي انهم شبيه شود، چنين اگر. است خارجي اقتضاهاي
 بگوئيم بايد ناچار. شود نمي كه گزاف نشده؟ كمتر چرا و نشده بيشتر هست كه مقداري اين از هوا چرا
 يا بيشتر اين از كه كرده اقتضا همچنين ، كرده اقتضا را هوا وجود كه ارجيخ علل و شرايط مجموع كه

  طبيعت. را اين نصف نه و برابر دو نه و حد آن نه دارد را حد اين اقتضاي  نه هوا طبيعتواال نباشد، كمتر
. باشد اين برابر هزار صد تواند مي و باشد اين هزارم يك تواند مي است هوا طبيعت كه جهت آن از هوا
 اين خود در بايد باشد داشته بستگي خارجي علل به  كه وقتي. دارد بستگي خارجي علل به ناچار پس

  اين خارجي علل واسطه به منتها ديگر، حدود قابل هم و است حد اين قابل هم  كه باشد قابلي ماده كي
 مجرد بعد درباره بخواهيم را مطلب اين اگر و. است پذيرفته را آن و است كرده اقتضا را معين حد

  . است مادي بعد و نيست مجرد بعد ديگر ما مجرد بعد بگوئيم،
   تعليميه، ء مبادي از نظر بحسب كه است كرده ذكر را الطوناف نظر شيخ اينجا تا
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 نقل به فقط اينجا در شيخ. هستند ماده از مجرد صور فقط و نيستند، ماده از مجرد تعليميات، يعني
 بود افالطون قول از هم آنجا. كند رد را يخاص قول خودش طرف از بخواهد اينكه بدون پردازد مي اقوال
  .كرد ينف را مجرد بعد كه
  

   تعليميه  مبادي تجرد به قول
  

 هستند تعليميات تنها و معقولند  كه هستند تعليميات تنها كه شدند معتقد ديگري قوم كه گويد مي بعد
 عبارت اين در. است شيخ عبارت خود اين. مجردند كه هستند  تعليميات تنها بلكه و هستند ء مبادي كه
 ما حس به كه  آنچه از غير چيست؟ اشياء در ما حقيقي معقول اينكه يكي :است شده مطرح  مسأله سه
 ما حقيقي معقول و آيد مي در ما عقل به  كه آنچه آيد، مي در ما خيال به كه آنچه از غير و آيد مي در

. است اشياء تعليمي خواص است معقول ما براي كه اشياء از آنچه  كه شدند معتقد اي عده چيست؟ است
  . است متخيل و محسوس نيست، معقول اصال ميتعلي خواص از غير

 هاي جنبه و تعليمي خواص  كه اند گفته قوم همين. است ماده از بودن مجرد و بودن مفارق ديگر مسأله
 اين و است كجا از اين ريشه كه گفت خواهد شيخ البته. مجردند و مفارق ماده از كه است اشياء تعليمي

 اين منشأ اينها گويد مي و كند مي ذكر ظن و خيال نوع پنج بعدا يخش. است شده پيدا كجا از اشتباهات
 از و مفارقند اشياء كمي امور اين كه  است اين قوم اين حرفهاي از يكي حال، بهر. است شده اشتباهات

 كه كنند تصور را جهت اين توانستند نمي افراد اين گوئي. است اول فكر تابع خود نظر اين. مجردند ماده
 در بعدها  كه امري. سازد مي را عقلي صورت و كند مي كار ذهن خياليه صور و حسيه صور  يرو عقل

 گيرند مي خارج از را صور سلسله  يك ما حواس كه است مسلم فعال ما براي و شده روشن ارسطو فلسفه
 بعد و كند مي جمع حافظه خزانه در و دهد مي پيرايشي و آرايشي يك را صور اين ما خيال قوه بعد و

 انتزاع را كلي صورت يك و كند مي تجريد اند آمده خيال و حس راه از  كه را صوري همين ما عقل
 و آمده ذهن به حس راه از كه است بكر و عمرو و زيد صورت همان است، ما ذهن در كه انساني. كند مي
 خيال اينها شيخ عقيده  به بنا ولي. است ساخته را انسان صورت آنها از تعميم و تجريد نوعي با ما عقل
   مستقيم رابطه اشياء با حس كه همانطور كردند مي
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 عقل دارد، مستقيم رابطه اشياء با حس كه همانطور كردند مي خيال اينها شيخ عقيده به بنا عقل دارد،
 يك با گوش دارد، مستقيم رابطه اشياء از سلسله يك با چشم مثال. دارد مستقيم رابطه مجردات با نيز
 مبصرات  گوئيم مي كند مي ادراك چشم كه آنهائي. ديگر اشياء سلسله يك با المسه و ديگر اشياء لسلهس
 ملموسات كند مي ادراك المسه  كه آنهائي و گوئيم مي مسموعات كند مي ادراك گوش كه آنهائي و

 عقل كه اشيائي كه بينند مي چون و. گوئيم مي معقوالت كند مي درك ما عقل كه را آنهائي و گوئيم مي
    كه گفتند ندارد، را كيف و كم و بعد مثل محسوس اشياء اين خصوصيات از  يك هيچ كند مي درك ما

 هم ما عقل كند مي  درك را بوها ما شامه و كند مي درك را رنگها ما چشم كه همانطوري بنابراين
 معقوالت تعليميه معاني نهات كه شدند قائل چون ديگر طرفواز. كند مي درك را مجردات يعني معقوالت
 آيد مي در عقل به چه هر چون باشند، مي هم مجردات تعليميه معاني مبنا  اين روي قهرا پس هستند
 خارج از مستقيما را اشياء حس مانند هم عقل كه كردند مي خيال طرف يك از اينها يعني. است مجرد
 به معقوالت اين كه ديدند مي نيز و مجردند همعقول امور كه بودند معتقد ديگر طرف از و كند، مي تلقي
   با [اينجا ما كه را زيد اين مثال كه نيست اينجور و دارند وجود محسوس و مادي اشياء اين در نحوي
 آنچه گفتند بنابراين ،باشد نداشته ارتباطي هيچ كند مي درك عقل كه انساني با كنيم مي درك] حس
 اينكه مثل كأنه. اند آمده بوجود آنها از اينها ،دهستن] سوساتمح [اين ء مبادي كند مي درك عقل كه

 خواهند نمي را تركيب آنها البته. آيند مي بوجود آنها از ماديات شوند تركيب يكديگر با وقتي مجردات
 هيچ كه كرد توجيه نوعي به كامال را حرفها  اين شود نمي البته. شوند مي توأم ماديات با بلكه بگويند،
    ماديات و ماده با وقتي معقول و مجرد معاني كه بوده اين تصورشان حداكثر. نيايد وارد آن بر ايرادي
 چيست؟ دارد وجود اينجا در كه  ي"زيد"اين پس. آيند مي بوجود افراد اين آنها از كنند مي پيدا اختالط

 به عظم جمع اعظام. اماعظ بعالوه اند نكرده تعريف هم را  ماده كه ماده از عبارتست زيد كه گويند مي
  موجودي چنين بكنيم جمع كه عدد و شكل و عظم كميت با را ماده. است اعدادو واشكال كميات معني
  .  است مجرد اينها طبيعت گويند مي چيست؟ عدد و شكل و عظم طبيعت. شود مي
 ذكر شيخ مه را نظر اين  به قائلين نيست، افالطون قول هم باز كه است ديگري نظر و قول هم اين
 يا شهرستاني نحل و ملل مثل فلسفه تاريخ كتابهاي در شايد. هست قولي چنين گويد مي فقط كند، نمي
  . كرد پيدا را اقوال اين گوينده بشود جديد هاي فلسفه تاريخ
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   تعليميات در فيثاغورث نظريه
  
 كه گفتيم ما كه صوصيتيخ سه اين از. است معروف بيشتر] باب اين در او نظريه [كه فيثاغورث اما و

 به ظاهرا فيثاغورث هستند، ماديات مبادي و هستند مجرد و مفارق و هستند معقول تعليميات تنها
 و اشياء مبدأ  كه است گفته او. است قائل آنها مبدئيت به ولي نيست قائل تعليميات و اعداد بودن مجرد

 ماديات مقدار و عدد مجموع از و آيد مي بوجود مقدار عدد از يا مقدار، بعالوه عدد يا است، عدد طبيعت
 عدد  طبيعت بگويد اينكه بدون است، اشياء همه اصلعدد اينكه به است اوقائل بهرحال. آيد مي بوجود
 كه است آورده بوجود را اشياء و شده توأم ماده با مجرد عدد بگويد اينكه بدون و است ماده از مجرد
 توأم ماده با ماده از مجرد چگونه مثال كه گردد مطرح زيادي  سؤاالت و آيد بوجود زيادي اشكاالت آنوقت

 از مخصوصا و. است قائل ماده براي اعداد مبدئيت به ولي ندارد قبول را ماده از اعداد تجرد او شود؟ مي
 واحد از چيزها همه گويد مي او واقع در. داند مي اعداد همه مبدأ را وحدت يا واحد عدد اعداد ميان

   و اعداد از و آمده بوجود مقادير اعداد از و آمده بوجود اعداد وحدت از كه صورت بدين. است آمده جودبو
 كم مقوله از چه اگر كه  هست خاصيت اين وحدت عدد در گويد مي. اند آمده بوجود اشياء همه مقادير
 وحدت به قتيو است وحدت خودش كه وحدت عدد همين مثال. باشد كيف سازنده تواند مي ولي است
 را آن چه. است ديگري حقيقت و ماهيت خودش عدد اين. آيد مي بوجود دو عدد شود اضافه ديگر

 كه دو عدد شود مي وحدت با وحدت ولي است دو از غير وحدت اينكه با. وحدت است؟ آورده بوجود
 سه تطبيع كه آيد مي بوجود ديگر طبيعت يك كنيم اضافه ديگر وحدت يك اگر و. هست هم جفت
 بوجود چهار عدد كنيم مي اضافه ديگر واحد يك. است  بودن فرد خاصيت كه دارد ديگر خاصيتي و است
    به تقسيم قابليت مثال كه دارد هم ديگري خاصيت. بودن جفت خاصيت با و ديگر طبيعت با آيد مي
 آيد مي بوجود احدو عدد  همين از جديد انواع و طبايع رويد مي باال كه جور همين. است جفت عدد دو
. است گفته ها زمينه اين در حرفي همچو يك  فيثاغورث. متفاوت خاصيتهاي و مختلف خصلتهاي با

   پيدا بعدها كه فيثاغورثيها. است فيثاغورث اتباع منظورش كه. "..تشعبوا ثم"گويد مي شيخ سپس
  . بخوانيم را نظريات اين  يمرس نمي حاال كه. است نداشته هم فيثاغورث خود كه اند داشته عقايدي شدند
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 بين معان عنده فانها التعليميات فأما ،)1 (المفارقه هي الصور ان الي ميله فاكثر افالطون اما و":متن
 اما النه ماده، في ال قائم بعد يكون أن عنده يجوز فليس الحد في فارقت ان و فانها ،)2 (والماديات الصور

 بعد كل حينئذ كان طبيعه، مجرد  النه يلحقه ذلك و متناه، غير كان انف. متناه غير او متناهيا، يكون أن
 محال، الوجهين كالو ،)3 (والصوره للحصر مفيده الماده كانت  الماده عن مجرد النه الحقه ان و متناه غير
 اال ليس مقدر  شكل و محدود حد في فانحصاره متناهيا كان ان و ،)4 (محال متناه غير بعد وجود بل
 غير و مفارقه فتكون لمادتها، اال الصوره تنفعل ولن طبيعته، لنفس ال ،)5 (خارج من له عرض فعالالن

  ). 6 (متوسطه تكون أن فيجب  محال هذا و مفارقه،
 و ،)8 (بالحقيقه المعقوالت وجعلوها) 7 (تعليميه أمورا الطبيعيه االمور ء مبادي جعلوا فانهم االخرون أما و

 و اقطار اال يبق لم الماده عن الجسمانيه االحوال جردوا اذا أنهم وذكروا ،)9 (الحقيقهب المفارقات جعلوها
) 10 (والملكات منها االنفعاالت و االنفعاليه الكيفيات فان التسع المقوالت الن ذلك و اعداد، و أشكال
  فهي هذه بأمثال يتعلق فما االضافه أما و والقوي، والملكات االنفعاالت  لذوات تكون أمور والالقوه والقوه
   و متي و كمي، هو و) 11 (االين فيبقي ماديه، ايضا

   :پاورقي
 كه هست گرايشي افالطون كلمات در وقتها گاهي كه است اين مقصودش"ميله أكثر"گفته اينكه - 1

  . مجردند تعليميات
 كه ام گفته. هستند تام  مادي كه ماديات و باشند مي تام مجرد كه مثل بين هستند معانيي يعني -  2

 وجودا و مجردند حدا اينها كه باشد مي اين هستند،  مادي و مجرد بين كه بيان اين از افالطون مقصود
  . باشند مي مادي

  . ندارد ديگري شأن قابليت جز ماده حاليكه در -  3
  . را يماد بعد هم و كند مي محال را مجرد بعد هم كرده محال را متناهي غير بعد كه اي ادله -  4
 حد اين به محدود چرا جسم فالن. زنند مي را حرف همين مادي امور در هم االن كه همانطور -  5

 علل بواسطه  بگوئيم بايد ناچار كرده، اقتضا چنين جسمي طبيعت كه گفت شود نمي چون است؟
  . است خارجيه

  . است مادي غير حدا و است مادي وجودا يعني -  6
. اند آمده بوجود تعليمي امور از طبيعي امور اند گفته كه است تعليمي امور اول خصوصيت اين - 7

  . است نزده حرفي چنين افالطون
 فقط كند مي درك  عقل كه اشياء از آنچه اند گفته كه است تعليمي امور دوم خصوصيت اين -  8

 عقل مثال .كند مي درك خيال و حس فقط ،كند نمي درك اساسا عقل را ليمياتتع غير. است تعليميات
    درك را انسان از هائي جنبه آن
 اينكه مثل ديگر خصوصيات  ولي قبيل، اين از و عددش به مربوط يا است مقدارش به مربوط كه كند مي
 وابستگي اگر اال و باشد داشته كميت به وابستگي اينكه مگر كند، نمي درك عقل را است مكان اين در
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 مجرد و بودن معقول ميان اينها  گفتيم چنانكه زيرا مجردند، واقع در تعليميات اين ]:سوم خصلت [-  9
 اينها... باشند محسوسات از منتزع معقوالت كه نداشتند قبول و بودند قائل تالزم اشياء عيني وجود بودن
 كند مي درك  قلع كه را آنچه و كند، مي درك مستقيم كند مي درك عقل چه هر كه كردند مي فكر

  . است ماده از مجرد و ندارد مادي هاي جنبه
 كيفيات از قوه ال و قوه و باشند، ملكه و عدم همان كه استعدادهاست اينجا در ملكات از منظور -  10

  . است ماده به وابسته كه دارد  بستگي انفعاالتي به اينها همه. است استعداديه
  . دارد ارتباط ابعاد به هم مكان و است مربوط مكان به أين زيرا. ددار مادي جنبه أين كه اند گفته - 11
 ليس ما جميع ان هذا من فيحصل مادي، فهو واالنفعال الفعل وأما ،)1 (كمي وهو والوضع كمي، هو

 هي التعليميات فتكون ،)2 (بالماده متعلقا ليس ما مبدؤه  بالماده والمتعلق بالماده، متعلق فهو بكمي
 اللون يحد واحد فليس ولذلك معقول، غير ذلك سائر و بالحقيقه، المعقوالت هي تكون و ء، المبادي
 الخيال يتخيلها انما العقل عندهم يعقلها فال مدركه قوه الي نسبه هو انما به، يعبأ حدا ذلك وغير والطعم

  ). 3 (للحس تبعا
 ولم ء مبادي جعلوها قوم و. المفارقه  اذن فهي لذاتها، معقوله فهي أحوالها و المقادير و االعداد أما و قالوا

    في الوحده وجعلوا ،)4 (والثنائيه الوحده من ء شي كل وركبوا فيثاغورث،  اصحاب وهم مفارقه، يجعلوها
  ) 5. (الحصر غير و الشر حيز في الثنائيه وجعلوا والحصر، الخير حيز
 الي االستحاله عنه اذ الهيولي،  مكان مساويال وجعلوا والمساوي، والناقص الزائد ء المبادي جعلوا وقوم

  ). 6 (الطرفين
  ) 1. (والناقص للزائد حد وال المحدوده المحصوره النها الصوره، مكان جعلوه وقوم

   :پاورقي
 به متي -  1  . دارد ارتباط و بستگي  جسم ابعاد به هم وضع است، كم آنهم و دارد ارتباط زمان

  . ندارد تعلق  ماده به منشأ اين كه دارد منشأ ناچار ددار تعلق ماده به كه چه هر -  2
 همين به آن نظير و طعم و  رنگ. است متخيل و محسوس فقط آيد، نمي در عقل به اصال كميت غير - 3

 بر اينها همه البته. آيند نمي در عقل به اساسا اينها. است تعقل تحديد چون نيستند، حديدت قابل دليل
 در عقلي كلي مقوله يك تحت آن نظير و طعم و لون كه گويند مي كماح  كه است سخناني خالف

  . آيد مي
 دهنده تشكيل يعني هستند، ء مبادي تعليميات امور اينكه يكي :كرديم بيان خصلت سه اينجا ما - 4

 مجرد وجود اينها عيني وجود اينكه سوم هستند، اينها منحصرا معقول اينكه ديگر هستند، مادي امور
 مجرد به ولي هستند قائل اشياء براي تعليميات مبدئيت به قومي ولي گويد مي  شيخ. مادي نه است
 تائي دو و وحدت از مركب را چيزي هر كه باشند، مي فيثاغورث اصحاب اينها. نيستند قائل آنها بودن

  . است  زوجيت و فرديت مقصود اينجا ظاهرا. اند دانسته
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 از ظاهرا. شر ثنائيت از و خيزد مي بر خير وحدت از كه ندا كرده توجيه چنين را شر و خير - 5
 و. شر زوج عدد و است خير فرد عدد كه است گفته  فيثاغورث كه هست يادم چنين سابق] مطالعات[

  . دهد مي نسبت زوج و فرد به  عالم در هم را شر و خير
 تعليميات خواص از ما كه را مساوي و ناقص و زائد بلكه اند، نكرده صحبت وحدت از ديگري قوم -  6

 جهت آن از دارد وجود مساوي يا دارد وجود خارج در  كه آنچه اند گفته يعني. اند دانسته مبدأ دانيم مي
 است مساوي كه شيئي مساوي، از اينها منظور البته. ناقص يا دارد وجود زائد يا است مساوي كه

 را ء شي آن و دانيم مي ء شي يك صفت را نبود ناقص و زائد و را بودن مساوي هميشه ما. باشد نمي
  كه جهت آن از مساوي كه بودند معتقد عكس به آنها ولي. دانيم مي مقدم  مساوي صفت بر وجودا
 اينها معروض را جوهر و دانيم مي عرض جوهر يك براي ما كه را آنچه يعني. است اصل است مساوي

 مساوي اند گفته. آن از يافته تشكيل را جوهر آن و دانند مي اصل را عرض آن عكس، بر آنها دانيم، مي
  . بودن مستعد يعني اعتدال و اعتدال يعني بودن برابر و بودن برابر يعني

 صورت اينكه براي. اند داده قرار  صورت مكان را او بلكه اند نداده قرار هيولي مكان را مساوي بعضي - 7
 اما. است محدود و متناهي كه است چيزي آن مه مساوي و است محدود و متناهي كه است چيزي آن
  . كرد معين برايشان حد شود نمي را ناقص و زائد

 مثل   ) ٣ (افالطوني

   او نظريات و فيثاغورث
  

 معلوم او مطالب ظواهر از آنچه  كه جهت اين از يكي :است شده نظر اظهار جهت دو از فيثاغورث درباره
 فوق به راجع محققين بين در ديگر طرف از ولي. نيست  قبول قابل و منطقي امري سخنانش است

  قبيل از دانند، مي اي العاده فوق شخص را او قدما هم كه هست، نظري اتفاق مرد اين العادگي
 و"نحل و ملل"در را او عقايد قبال. اند كرده ياد بزرگي به العاده فوق خيلي او از امروزيها هم و شهرستاني،

 تاريخ. است كرده ذكر مفصلتر همه از نحل و ملل ديدم كردم مراجعه باز ودم،ب خوانده ديگر كتابهاي
 در آورد، مي بشمار جهان شخصيتهاي بزرگترين از را او و كند مي تجليل او از خيلي هم راسل  فلسفه
. است كرده نقل مفصلتر نسبه شهرستاني. ندارد زيادي چيز و نوشته او درباره مختصر خيلي حال عين
 مقداري اينكه براي كردم فكر. است آمده كتاب اين در مفصل  خيلي باز كه هست نيز ديگري موارد
  . بخوانيم است  آورده اينجا در فيثاغورث درباره شهرستاني كه را قسمتي است خوب شود  روشن مطلب
 فيثاغورث به كه عقايدي از  خيلي كه گويند مي امروزيها كه اينست آن و دهم، تذكر بايد را مطلبي قبال

  كه افكاري و او خود افكار از است مخلوطي دهند مي نسبت
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 و آميخته فيثاغورث افكار با را خود افكار اند، شده پيدا بعدها كه فيثاغورث، اتباع و شده، پيدا او از بعد 
 آن از اي آميخته و باشد صورت همين به آمده نحل و ملل در كه مطالبي رسد مي بنظر. اند كرده مخلوط
  . باشد افكار

  

  ) ١ (فيثاغورث درباره النحل و الملل متن توضيح و بررسي
  
 الحكمه أخذ قد عليهماالسالم، داوود ابن النبي سليمان زمان في كان و. ساميا أهل من منسارخس ابن"

 هالعلوي العوالم شاهد أنه يدعي الرصين، والعقل المتين، ذوالرأي  الفاضل الحكيم هو و النبوه، معدن من
 سمعت ما :وقال.  الملك مقام الي وصل و الفلك فيفح سمع أن الي الرياضه في وبلغ وحدسه،  بحسه
  . "هيئاتها و صورها من أبهي شيئا رأيت وال حركاتها، ألذمن قط شيئا

  
 ايتاليا جنوب در شهر اين. اند برده بكار ساموس لفظ ديگر كتابهاي بوده، ساميا اهل او كه است مدعي 

 كه نيست معلوم. است كرده مي زندگي السالم عليه سليمان زمان در كه است مدعي نيز و. تاس بوده
 يكي سليمان  زمان با قرن اين شايد. زيسته مي ميالد از قبل ششم قرن در او كه گويند مي باشد، چنين
 صحت. يدمشن را فلك صداي من كه كند مي  نقل او از و است كرده ادعا او براي مكاشفه نوع يك. باشد
  . نيست معلوم نقلها اين

 العقل جهه من يدرك وال العدد، في  يدخل وال كاالحاد، ال واحد تعالي الباري ان :قال :االلهيات في قوله"
 غير الروحانيه، الصفات فوق فهو يصفه، النفسي المنطق وال يدركه،  العقلي الفكر فال النفس، جهه من وال

 التي االثار بقدر يدركه العوالم  من عالم وكل. وأفعاله وصنائعه باثاره ركيد انما و ذاته، نحو من  مدرك
 قد الروحاني العالم في فالموجودات. صنعته من يخصه الذي القدر  بذلك ويصفه فينعته صنعته، فيه تظهر
 ارباث خصت قد الجسماني  العالم في والموجودات االثار، تلك حيث من فتنعته روحانيه خاصه باثار  خصت
 جبل التي االثار علي مقدره الحيوان هدايه أن نشك وال. االثار تلك حيث من فتنعته جسمانيه خاصه

 ذاته، نحو من يصفه فكل عليها، االنسان فطر التي االثار علي مقدره االنسان وهدايه عليها، الحيوان
  .  صفاته خصائص عن ويقدسه
   :پاورقي

  . 132 صفحه دوم، جزء. شهرستاني معبدالكري محمد نوشته والنحل الملل -  1
  
. باشند آميخته او افكار با بعدها هم را اين نيست بعيد كه كند مي نقل توحيد در را مطالبي اينجا در
 شود، مي شناخته آثار و افعال ناحيه از بلكه شناخت، شود نمي  صفات و ذات ناحيه از را خدا كه گويد مي
 به راجع بحثي  ادامه در. شناسد مي شده ظاهر عالم اين در او از كه آثاري اندازه به را او  عالمي هر و
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   فيثاغورث فلسفه در وحدت
  
  . شود مي شروع وحدت بحث اينجا از
 بكل االحاطه وحده :تعالي الباري  وحده وهي الغير، من مستفاده غير وحده الي تنقسم الوحده :قال ثم"

 وحده والي. فيها والكثره الموجودات في االحاد عنها تصدر وحده ء، شي كل علي الحكم وحده ء، شي
  . "المخلوقات وحده وذلك الغير، من مستفاده

  
 كه وحدتي. است غير از مستفاد  كه وحدتي و نيست، غير از مستفاد كه وحدتي :است قسم دو بر وحدت
 ديگر وحدتهاي همه منشأ كه وحدتي از است عبارت  كه است خداوند وحدت نيست غير از مستفاد

  . است
 وقبل الدهر بعد ووحده الدهر،  مع ووحده الدهر، قبل وحده الي تنقسم االطالق علي الوحده :يقول وربما"

  . "الزمان مع ووحده الزمان،
  
 دهر با كه وحدتي و است، دهر بر مقدم كه وحدتي :كند مي تقسيم نچني را وحدت ديگر تقسيم يك در

 ]فيثاغورث از [حرف ايناگر. است زمان با كه وحدتيو است،  زمان از قبلو بعدازدهر كه وحدتي و است،
 براي است  زمان بجاي بعد فالسفه زبان در دهر زيرا. كند مي روشن را دهر و زمان اصطالح] طرح [باشد

 قبل هم خداوند براي. عقول عالم  براي دهر و است جسمانيه عالم براي زمان. عقول لمعا و مجردات
  . دارد تقدم دو هر زمان بر و دهر بر او كنند، مي تعبير الدهر

 العقل وحده هي الدهر مع  هي التي والوحده. تعالي الباري وحده هي الدهر قبل هي التي فالوحده"
 وحده هي الزمان مع هي التي والوحده. النفس وحده  هي الزمان وقبل هرالد بعد هي التي والوحده. االول

  . "والمركبات العناصر
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 قبل و بعدالدهر وحدت. است  اول عقل وحدت الدهر مع وحدت. است خداوند وحدت الدهر قبل وحدت
  . است مركبات و عناصر وحدت  الزمان مع وحدت و. است نفس وحدت الزمان

 بوده فيثاغورث از بعد دوم  عقل و اول عقل طرح چون نيست، فيثاغورث از كه است معلوم سخنان اين
  . است

  
 فالوحده. بالعرض وحده والي بالذات،  وحده الي تنقسم الوحده :فيقول اخري، قسمه الوحده يقسم وربما"

 تنقسم عرضبال والوحده. المعدود و العدد في الوحدانيات تصدر منه  الذي للكل للمبدع اال ليست بالذات
 كالواحديه فاالول فيه،  داخل هو و للعدد مبدأ هو ما الي و العدد، في داخال ليس و العدد مبدأ هو ما الي

  . "المعدود و العدد في يدخل ال النه الفعال، للعقل
  
 وحدت و است، خداوند  وحدت كه بالذات وحدت به كند مي تقسيم را وحدت ديگر تقسيم يك در

 مبدأ كه وحدتي يكي :است قسم دو بر خود باز  بالعرض وحدت. است خداوند يرغ وحدت كه بالعرض
 كه وحدتي. است عدد در داخل آن و است عدد مبدأ كه وحدتي و نيست، عدد در داخل و است عدد
 اينجا، در مبدئيت، از منظورش البد. فعال عقل وحدت مثل نيست عدد در داخل و است عدد مبدأ

 عدد منشأ نيست، عددي وحدت است مجردات در كه وحدتي بگويد خواهد مي. است صدوري مبدئيت
  . است

  
 عدد كل وكذلك واحدين، من مركب هو انما االثنين فان له، كالجزء فيه يدخل ما الي ينقسم والثاني"

 ما والي أقل، الي اليه الوحده نسبه نزلت أكثر الي العدد ارتقي وحيثما محاله، ال آحاد من مركب فهو
 فان تالزمه،  وحده عن يخلوقط لن معدود أو عدد كل الن وذلك فيه، كالجزء ال له كالالزم  فيه ليدخ

 اما واحده، والبسائط المركبات من المعدودات  وكذلك واحده، وثالثه اثنين كونهما في والثالثه االثنين
   انسان، أنه في النسانوا. االطالق علي جوهر أنه في كالجوهر الشخص، في أو النوع، في أو الجنس، في

. قط الموجودات من الوحده  تنفك فلم. واحد بعينه الشخص ذلك أنه في زيد مثل المعين والشخص
 وانما. متكثره ذواتها في كانت وان كلها، الموجودات  تلزم تعالي الباري وحده من مستفاده وحده وهذه
  . "وأكمل أشرف فهو الكثره من أبعد هو ما فكل. فيه الوحده بغلبه موجود كل شرف

  
   داخل  كه آنچه :به شود مي منقسم خود است عدد در داخل و عدد مبدأ كه وحدتي
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 است عدد مبدأ هم اين شود، مي  درست اثنين آن از كه وحدتي مانند. عدد براي جزء مثل است عدد در
 كمتر آن وحدت شود بيشتر عدد چه هر و است آحاد از  مركب عددي هر. است عدد جزء و داخل هم و

. آن  براي است الزم مثل بلكه آن، جزء نه اما است عدد در داخل كه است وحدتي ديگر وحدت. گردد
 تا ده خود شده، تشكيل واحد تا ده از طرف يك از ده عدد مثال. است عددي هر براي كه وحدتي مثل
 ده عدد خود ديگر طرف از]. است عدد در داخل كه  است وحدتي همان اين [وحدتها از مجموعي يعني

 بگوئيم  توانيم مي هم تا، ده سه تا، ده دو تا، ده يك بگوئيم توانيم مي ما باز  چون است، واحد هم باز
 عدد الزمه وحدت اينجا شود، مي واقع  صفت عشره براي از وحدت اين. عشرات بگوئيم هم و واحده عشره
  . آن مقوم نه است

 اين كه [دارند وحدتي  هم معدودات و بسائط و مركبات رددا وحدتي خودش عدد هر كه همانطور
  . شخص در يا نوع در يا است جنس در يا معدودات اين وحدت]. است آنها الزم هم وحدت
 وحدت فقط نيست غير از مستفاد كه وحدتي گفتيم چون است، غير از مستفاد وحدت اقسام همه اينها

 وجود به وحدت اينكه به گردد مي بر واقع در اين ،."..موجود  كل شرف انما":گويد مي بعد. است باريتعالي
 چه هر و است  اشرف او باشد بيشتر موجود يك در وحدت جنبه كه چه هر عدم، به كثرت و گردد برمي
  . است  يافته راه او در بيشتر عدم باشد بيشتر او در كثرت جنبه كه
 باب در اولي فلسفه در كه است  مسائلي از واقع در مسأله اين يعني بود، وحدت به مربوط مسائل اينجا تا

  . كنند مي بحث وحدت و كثرت
  

   فيثاغورث فلسفه در معدود و عدد
  
 و بعده، من فيه خالفه و قبله، الحكماء  جميع فيه خالف قد المعدود و العدد في رأيا لفيثاغورث ان ثم"
  . "محققا موجودا تصوره و الماده، عن الصوره تجريد المعدود عن العدد جرد أنه هو
 و استقالل عدد خود براي و  كرده جدا معدود از را عدد خورد، مي طبيعيات مسأله به كه است رأيي اين

 خود اصال او. را عدد معدود نه سازد مي را معدود كه  است عدد كه است مدعي بلكه و شده قائل اصالت
   از كه مستقلي موجود  يك بصورت را عدد
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 قائل اصالت آنها براي صور باب در ما كه  همانطوري است، قائل اصالت برايش دارد تحقق خودش
  . هستيم

 اختالف وله الواحد، هو العدد فأول:  تعالي الباري أبدعه مبدع أول هوو العدد، هو الموجودات مبدأ :وقال"
 ء فيبتدي العدد، في يدخل ال أنه الي االكثر ميله و. سبق كما ال، أم العدد في يدخل هل أنه في رأي
  . "  اثنين من العدد

  
 آيا اينكه به راجع بعد،. است واحد عدد عدد، اول و. است عدد كرده ابداع تعالي واجب كه مبدعي اول

 بعضي از. هست ترديدي او رأي در اينكه مثل گويد مي شهرستاني نيست، يا است عدد هم خودش واحد
 كه شود مي ظاهر آرائش بعضي از ولي نيست، اعداد در خلدا خودش واحد كه شود مي ظاهر او حرفهاي

 شود، مي شروع دو از عدد و نيست، اعداد در داخل يك كه اينست به ميلش اكثر. است اعداد در داخل
 نيست، كثرت در داخل هم يك و است كثرت مقوله از عدد  چون. است عدد سازنده يك يك، از نه

  . نيست عدد در داخل  يك بنابراين
  
 المنقسم وهو أربعه، االول البسيط والزوج اثنان، االول البسيط فالعدد فرد، و زوج الي منقسم هو :ويقول"

 ونحن. العدد في داخال الواحد وكان واحدين، الي لكان انقسم لو فانه زوجا،  االثنين يجعل ولم. بمتساويين
  . "ثالثه االول البسيط والفرد نفسه؟  يكون فكيف. أقسامه من قسم والزوج اثنين، من العدد في ابتدأنا

  
 عدد در داخل را وحدت ما  كه وقتي. است دو بسيط كثرت اولين. فرد و زوج :است قسم دو بر عدد

 يعني زوج چه؟ يعني زوج. شود مي دو عدد كثرتها ترين بسيط. بدانيم كثرت با مساوي را عدد و ندانيم
  . بود خواهد چهار عدد زوجها ترين بسيط حساب اين روي. شود ديگر عدد دو به منقسم كه عددي
 زيرا نداده، قرار زوج را دو. است چهار زوج ترين بسيط و اولين و است اثنين حساب اين روي عدد اولين

 مقسم اينكه نه است عدد اقسام از قسمي زوج. نيست اعداد از وحدت شود، نمي عدد دو به منقسم دو
   و است زوج نه دو عدد. بود خواهد سه عدد فردها ترين بسيط و اول بسيط فرد  حساب اين با. باشد

  .چهار زوج اولين و است سه فرد اولين. هست عدد ولي فرد نه
  
 هذا وعن. الكمال وهي العدد، نهايه  هي فاالربعه. القسمه قسمه فهو ومارواءه بذلك، القسمه وتتم :قال"

   التي أنفسنا، دبرت هي التي الرباعيه  وحق ال،"بالرباعيه يقسم كان
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 هي  . "والفرد الزوج وزوج الزوج، وزوج الفرد، زوج فهو ذلك ماوراء و"الكمال أصل
  

 اولين سه زوج، ونه است فرد  نه كه است عددي دو شود، مي تمام چهار و سه و دو به اعداد اولي تقسيم
 عدد اول اعداد نهايت ابراينبن. مركباتند واقع در بعد اعداد. است زوج عدد اولين چهار و است فرد عدد
 گفته مثال و شد مي خورده سوگند چهار عدد به جهت همين به. است اعداد كمال حد او كه  است اربعه
  . تا چهار حق به شد مي
  
 السته ويسمي. الرأس من الخمسه  عادت أبدا نفسها في ضربتها اذا فانها دائرا، عددا الخمسه يسمي و"

  . اخري نهايه وهي والفرد، الزوج مجموع فانها كامال، عددا والسبعه. لجملتها مساويه أجزاءها فان ناما، عددا
 مجموع من والعشره. اخري نهايه  وهي أفراد، ثالثه من و والتسعه. زوجين من مركبه مبتدأه، والثمانيه

  . أخري  نهايه وهي االربعه، الي الواحد من العدد
. ويعد... عشر أحد :فيقول الواحد  الي يعود ثم. وعشره سعه،وت وسبعه، أربعه، :نهايات أربع فللعدد

   :سته أنحاء  علي االربعه وراء فيما والتركيبات
 من مذهب وعلي وفرد، عدد من مركبه فهي العدد في داخال الواحد يري ال من مذهب علي فالخمسه

  . "زوج و فرد من مركبه فهي ذلك يري
  

 است صورتي دوم صورت از منظور و باشد عدد از خارج دتوح كه است صورتي اول، صورت از منظور
  . باشد عدد در داخل وحدت كه
  
. أزواج ثالثه من فمركبه الثاني  وعلي. وزوج عدد أو فردين، من فمركبه االول علي السته كذلك و"

 االول علي والثمانيه. أزواج وثالثه فرد من فمركبه الثاني وعلي. زوج و فرد من فمركبه االول علي والسبعه
 و أفراد، ثالثه  من فمركبه االول علي والتسعه. أزواج أربعه من فمركبه الثاني وعلي زوجين،  من فمركبه

 فردين، و زوج أو وزوجين، عدد من فمركبه االول  علي والعشره. أزواج أربعه و فرد من فمركبه الثاني علي
   هذا فقياسها االخري االعداد ثم. والكمال نهايهال وهو االربعه، الي الواحد  من يحسب فما الثاني وعلي

  . "الموجودات اصول هي وهذه :قال. القياس
  
  . چهار و سه و دو و يك جمع از شود مي مركب ده عدد بدانيم، عدد در داخل را يك كه دوم مبناي بر
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 راجع نيز و ،اند كرده مطرح كثرت و وحدت باب در كه بود  خاصي نظريات بود، وحدت به راجع اينجا تا
  . بود نشده طبيعيات در داخل و شد بحث رياضي جنبه از بيشتر  كه عدد خود به
  

   عالم در آثرت وقوع
  
 أصل وهو اثنينيه، فيه الذي المعدود :فقال. المقدور علي والمقدار المعدود، علي العدد ركب انه ثم"

   الوجود ممكن وأنه ذاته، حيث من ارااعتب :اعتبارين فيه أن باعتبار  العقل هو ومبدؤها، المعدودات
  . "  االثنان فقابله به، الوجود واجب وأنه مبدعه، حيث من واعتبارا بذاته،

  
 داراي يعني دارد، وجود اثنينيتي  آن در كه معدودي. است معدودات از خارج تعالي واجب اينها نظر از
 اعتبار دو و حيثيت دو عقل در .است معدودات همه اصل كه است، عقل از عبارت آن است جنبه دو

  . است واجب مبدع آن كه مبدعه حيث من ر واعتبا ذاته حيث من اعتبار :است
 ابن كه اي قاعده. است  عالم در كثرت وقوع باشد مي هم آن مشكالت از كه فلسفه مهم مسائل از يكي
 واجب از كه است اين قاعده ناي اقتضاي الواحد، اال الواحد عن يصدر ال :كه اند گفته حكما ديگر و سينا
 يك فقط  عالم نظام آنوقت. واحد هم آن از و شود، صادر واحد هم واحد آن از و ،شود صادر واحد تعالي
 كثرت اين پس. گرفت نخواهند قرار يكديگر عرض در موجود دو هيچوقت و بود، خواهد طولي نظام

   شده؟ پيدا كجا از عرضي
 ذات از :كه اينست آن و ،نكردند قبول را آن هم مشائين حتي كه اند هكرد مطرح بوعلي امثال را مطلبي
 ذاته حد في اينكه اعتبار به عقل و. شد صادر اول عقل  است الجهات جميع من بسيط كه تعالي واجب
 پيدا  حيثيت دو و شود مي مركب طبيعه بنابراين شود، مي الوجود واجب علتش به و است الوجود ممكن

 حيثيت دارد، علتش و مبدعش  ناحيه از كه حيثيتي و دارد خودش ذات ناحيه از كه يحيثيت :كند مي
 آن امكاني حيثيت از و شود مي صادر ء شي يك آن وجوبي  حيثيت از. الوجودي واجب حيثيت و امكاني

 عقل از ترتيب همين به. گردد مي صادر موجود دو عقل از واحد  آن در پس. شود مي صادر ديگر ء شي
  . هيولي و فعال عقل به رسد مي اينكه تا ،دوم
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 البته. است اثنين عدد با  مساوي عقل جهت همين به. است حيثيت دو داراي عقل گويد مي هم اينجا در
 مقابل عقل. است اثنين با مساوي عقل عالم. است عقل  عالم نيست، انسان عقل اينجا در عقل از منظور
  . دارد تناسب عقل با هك است عددي اثنان  يعني است اثنان

  . "ثالثا اعتبارا االعتبارين علي زاد اذ النفس، هو ثالثيه فيه الذي المعدود و"
  
 حيثيت ديگري و ذاتي  امكان حيثيت يكي :باشد مي نفس است حيثيت سه داراي كه معدودي آن

 چنين عقل هك است ماده به تعلقش از ناشي  كه ديگر ء شي به تعلقش ديگري و علت ناحيه از وجوب
  . باشد همين مقصودش بايد القاعده علي ولي كند نمي بيان كتاب را  تعلق اين البته. نداشت تعلقي

  . "رابعا الثالثه علي زاد اذ الطبيعيه هو أربعه فيه الذي المعدود و"
  
 در آنچه اينكه بر عالوه  يعني. است طبيعت مكاني و زماني حيثيت همان چهارمش حيثيت البد كه
 حيثيت يك داراي طبيعت. است زماني امر يك  ذاته في هم خودش دارد، تعلق ماده به است يعتطب

   چهار مجموعا كه است زماني حيثيت يك و ماده به تعلق حيثيت يك و  وجوبي حيثيت يك و امكاني
 ار،چه و سه و دو و يك يعني دانست، مي اصل را آنها كه عددي چهار اين :ببينيد پس،. شود مي حيثيت

 عدد با عقل عالم. دانست تعالي واجب ذات با مساوي و داد قرار اعداد همه از خارج را وحدت عدد خود
  . چهار عدد با طبيعت عالم و سه عدد با نفس عالم و شود مي برابر دو
 العناصر من وفيه اال مركب موجود  من فما المركبات، بعدها وما ء، المبادي نهايه أعني النهايه ثم و"
 الي وينتهي ذلك علي المعدودات فيقدر السبعه الي ينتهي  حتي أثر أو عين اما ء، شي والعقل النفسو

  . "العشره
  
 در چيزي عقل از هم و نفس از هم طبيعت، از هم اينكه مگر نيست مركبي موجود هيچ اينها عقيده به
 بشود، هفت عدد به منتهي اينكه تا است اينها از مركب  موجودي هر. هستند عقل تحت همه. هست او

  . كند پيدا مثال هفتگانه اجزاء كه  اينست منظور البد
  
. أعراض وتسعه كالجوهر المفارقه وعقولها أبدانها هي التي بأفالكها التسعه والنفوس العقل يعد و"

  و االول، والمقادير العدد  من الموجودات حال يتعرف انما وبالجمله
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 وهي. والمقادير االعداد هي التي باالسباب االحاطه طريق  علي المعلومات ميعبج عالم تعالي الباري :يقول
  . "يختلف ال فعلمه تختلف، ال
  

 هستند مقادير و اعداد همين  اصلي علل چون گويد مي بعد. دهد مي تطبيق موجودات حقايق با را اعداد
 است، مقادير و اعداد همه به عالم تعالي واجب و اند آمده بوجود مقادير و اعداد همين از اشياء همه و

 پيدا تغيير  هم واجب علم كنند نمي پيدا تغيير اعداد چون گويد مي آنگاه. است اشياء  همه به عالم
  . كند نمي

 هو وذلك االولي، الهيولي ويسميه انكسيمانس، قال كما االول العنصر هو للواحد المقابل :يقول ربما و"
 منه الكثره وتستفيد كثره، كل عنه تصدر كل واحد، هو و. كاالحاد هو الذي الواحد ال المستفاد، الواحد
  . "قررنا كما ألبته تفارقها وال الموجودات تالزم التي  الوحده

  
 از [كه است مطابق انكسيمندروس با دهد مي نسبت او به كه نظري و نداريم انكسيمانس بنام شخصي ما

 نفس ثالثه عدد مقابل و است عقل اثنين عدد مقابل كه فتيمگ. بوده ملطي] و سقراط از پيش فيلسوفان
 از خارج را واحد چون ولي چيست واحد عدد مقابل كه بود نگفته. است طبيعت چهار عدد  مقابل و است
 گاه گويد مي شهرستاني ولي. داند مي واجب با مطابق را آن قهرا داند، مي اعداد كل مبدأ و داند مي اعداد

  . است گفته انكسيمانس كه همانطور است، واحد مقابل  اول عنصر كه يدگو مي فيثاغورث
 نفر يك عقايد دهند، مي نسبت  فيثاغورث به كه عقايدي اين كه شده مسلم اند كرده كه تحقيقاتي بنابر

 جهت همين به. باشد مي نقيضي و ضد عقايد اينكه براي. او غير يا بدانيم او عقايد را اينها چه نيست،
 هزار يا سال پانصد طول در فيثاغورث اتباع ميان افكار اين كه شود مي معلوم.. "..يقول وربما":يدگو مي
 ولي. است مساوي واحد با خدا و است حق ذات  وحدت مقابل كه خوانديم قبال. است شده پيدا سال
   واحد واحد، ناي جهت همين به. باشد مي أولي هيوالي كه است أول عنصر واحد مقابل كه گويد مي اينجا

 وحدت و غير، از مستفاد وحدت :است قسم دو بر وحدت كه بوديم گفته قبال زيرا. است غير از مستفاد
 غير واحد بنابراين. شده صادر او از كثرتي هر و است كاالحاد مستفاد غير واحد. غير از مستفاد غير

  . است اعداد مبدأ خود او گيرد، قرار آن مقابل در عددي كه است آن از خارج است، مبدأ اصل مستفاد
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 تعبيراتشان بعضي در لهذا و است، اي رابطه مقادير و اعداد ميان گفتند كه بود چنين فكر اين مبناي
 كأنه است، نفطه واحد و است، واحد عدد نقطه همين  يعني است، نقطه با برابر واحد عدد كه گفتند مي

.  است دو عدد همان خط و است خط همان دو عدد عنيي است، مساوي دو عدد با خط و. است آن مظهر
 آنها از نيز شفا در چنانكه آمده  تعبيراتشان بعضي در. چهار عدد با جسم و است برابر سه عدد با سطح و

 يك از اينها نظر از پس... چهار عدد با است مساوي سطح و است دو عدد با مساوي خط كه شده نقل
 اي رابطه نيز عالمدر واقعي اشياء و اعداد ميان ديگر طرف ازو است، اي طهراب مقادير و اعداد ميان طرف
 كه آورده شفا در شيخ را آن دليل. دانستند مي  عددي يك با متناسب را اشياء از يك هر آنها يعني. است
 عددي همان ذهني تجريد هنگام در كه بينيد مي ببريد ذهن به و كنيد تجريد شما اگر را ء شي فالن
 قائل ذهني وجود درباره ها بعضي كه است ماهيت انقالب نظير سخن اين. دارد رابطه او با ء شي  كه است
 ذهن به را دوازده عدد شما كه كنيد فرض.  است ممكن ماهيت انقالب كه كردند مي خيال و بودند
 دوازده عدد همين. كرديد مي تصور شما كه است اي دوازده عدد همان بكنيد تجريدش اگر بريد، مي

 خارج در وقتي ء شي  كه قائلند اينها بنابراين. شود مي فرس مثال كند مي پيدا عيني وجود خارج در وقتي
 تبديل عدد به شود تجريد ذهن عالم در كه وقتي و است خاص وجود همان كند مي پيدا عيني وجود
 در خودش تعبير در شيخ كه ثلم يعني انواع ارباب و اينها  ميان باز هم اي رابطه اينكه كما. گردد مي

 باشد، نفر يك  سخنان همه اينها كه نيست الزم كردم عرض كه همانطور البته. هستند قائل  آورده اينجا
 اتباعش و فيثاغورث. آورد در را منظمي  فلسفه آن از شود نمي كه است نقيضي و ضد و پراكنده مطالب

 يونان السفه ف ترين قديمي از نيز او كه ملطي طالس با فيثاغورث. بودند يونان دوران ترين قديمي در
 عقائد با فلسفي عقائد ها دوره آن در و ميالد، از قبل ششم قرن در تقريبا يعني باشد، مي معاصر  است

 از برده بكار افالطون كه مثل كلمه تعبير بجاي ظاهرا و بوده مخلوط خيلي آنها پرستانه بت مذهبي
  . بودند قائل خدايان آن و اعداد ميان اي رابطه بهرحال. اند كرده استفاده  اعانو ارباب و خدايان كلمه

 معلوم و. دارد فرق كنند مي  نقل جديديها كه آنچه با كند مي نقل اينجا در شهرستاني كه آنچه مجموعا
 كه آنطوري ولي. دهد مي افكار آن به را خودش زمان  معلومات رنگ خودش قلم با شهرستاني كه است
  . باشد مي موجود است نزديكتر آنها اصلي متون به كه  هائي ترجمه اند كرده نقل
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 آن وحدت از حظي استعدادش قدر به كه نيست موجودي هيچ كه شد گفته. كتاب مطالب به برگرديم
  . باشد نداشته نيست حاد كاال كه واحدي

  
 حظ] وحدته من [وفيه اال موجود يوجد فال الموجودات، علي أفاضها ثم بوحدته انفرد العنصر أن ذكر و"

. تهيئه قدر علي حظ النفس قوه من ثم. قبوله قدر علي حظ العقل هدايه من ثم استعداده، قدر علي
 عن يعري ال مزاج وكل ما، مزاج عن يخلو ال مركب كل فان المركبات، في ء المبادي آثار ذلك وعلي

 نفساني كمال عن اما و الحركه، مبدأ وهو آلي طبيعي اام :كمال قوه أو كمال عن اعتدال وكل ما، اعتدال
 والعقل وحدته العنصر عليه أفاض الكمال هذا قبول حد الي االنساني  المزاج بلغ فاذا. الحس مبدأ هو

  . "وحكمته نطقه والنفس هدايته،
  

  . دانستند مي حركت و قوه و استعداد و تهيؤ مظهر را نفس و دانستند، مي هدايت مظهر واقع در را عقل
  
 فصارت. ء المبادي من أيضا عددناها  العدديه المعادالت علي مرتبه الهندسيه التأليفات كانت ولما :قال"

    صارت ولهذا عدديه، مناسبات علي الهندسيه التأليفات هي ء المبادي  أن الي الفيثاغوريين من طائفه
 من تعدوا ثم. التأليفات وألطف حركات،ال أشرف هي لحنيه متناسبه حركات ذات المساويه المتحركات

 الماده، عن المجرده الحدود و الحروف هي ء المبادي ان الي  منهم طائفه صارت حتي االقوال الي ذلك
  . " المقابالت من ذلك غير الي اثنين، مقابله في والباء الواحد، مقابله في  االلف وأوقعوا

  
 اشياء سازنده نيز هندسي مقادير اين كه است گفته و هشمرد مبادي از اعداد مانند را هندسي مقادير
 يكي با اي رابطه هندسي شكلهاي اين از يك هر گويند مي  فيثاغوريان از گروهي كه گويد مي بعد. هستند

 چين نقطه با را شكلها فيثاغورث كه است بوده اين فكر طرز اين ريشه كه شده گفته. دارند اعداد از
 اگر مثال. كند مي پيدا رابطه نقطه از معيني عدد با شكلي هر قهرا صورت ينا در كه داده، مي نشان

 را نقطه سه موهومي خط كه فرض اين با البته ساخت، مثلث  توان مي نقطه سه از بسازيد مثلث بخواهيد
 بزرگتري مثلث بخواهيد اگر بعد. ساخت مثلث توان نمي نقطه چهار يا دو از اما. است كرده مربوط هم به

 چهار به  مربع ساختن براي. گذاشت بايد نقطه ده بزرگتر مثلث براي و بگذاريد نقطه  هفت بايد بسازيد
   هر ميان پس. است الزم نقطه شانزده  بعدي مربع براي و نقطه هشت بزرگتر مربع براي و است نياز نقطه
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  . هست اي رابطه عددي هر و شكلي
 عددي هاي رابطه آن اساس بر دارند اصوات ميزان بر موزوني تحركا افالك كه بودند معتقد اينها نيز و

  . شود مي شنيده آنها از خوبي خيلي آوازهاي  كه بودند معتقد و. هستند قائل موسيقي در كه
  . است حروف اصال مبادي كه اند رفته عقيده اين بر ديگر بعضي

  
 أي علي أو والمدن، االمصار  تالفباخ تختلف االلسن فان قدروها؟ ولغه لسان أي علي !أدري لست و"

  . "كذلك والمركبات فيها مختلف الحروف من فالبسائط ، مختلفه أيضا التركيبات فان التركيب؟ من وجه
  

 كه است واقعيتي عدد چه؟ يعني است مبادي حروف اينكه از منظور نفهميدم گويد مي شهرستاني
. دارد خاصي حروف نوع يك زباني هر. هستند  قراردادي امري حروف ولي. نيست قراردادي و اعتباري

   او اتباع و فيثاغورث احوال در كه ايم ديده ديگر جاهاي بعضي در است؟  بوده اينها مقصود حروف كدام
 شكل اين به را اعداد يونانيها  كه گويند مي. است بوده اعداد همان حروف از اينها مقصود كه نويسند مي
 درست أشكال تعداد همين با را ديگر اعداد همه و صفر،  شكل و نه شكل تا يك شكل يعني االن ما كه
 نه يعني  نه تا يك براي نوشتند، مي حرف هفت و بيست با آنها. نداشتند أشكالي  چنين آنها كنيم، مي
 ديگر شكل نه نيز نه و بيست تا يك و بيست براي و شكل نه نيز نوزده تا يازده براي و شكل نه اول عدد

 اين و. كردند مي ايجاد كه اختالفي يك با شد مي گرفته يك عدد از بيست عدد و ده عدد و. دداشتن
 كه هندي عدد اين. ما ابجد حروف به شبيه چيزي. نوشتند مي آن با كه بوده حروفي  همان عددهايشان

 مثل چيزي آنها ولي. است متفاوت  حروف شكل با كه دارد خاصي شكل عدد هر هست ما دست در االن
. چهار را"دال"و سه را"ج"و دو را"ب" و دهيم مي قرار يك را"الف" ابجد، حروف در. داشتند ابجد حروف
 و. نوشتند مي را حروف همان بنويسند هم را رقم خواستند مي وقتي كه بوده همينجور  هم يوناني حروف
 مبادي را ماده از دمجر حروف آنها از گروهي گويد مي كه شهرستاني نقل اين در كه كنم مي خيال
. است گرفته آنها از او كه منابعي از يا است شهرستاني خود از يا اشتباه كه هست، اشتباهي دانستند مي
 نماينده كه جهت  آن از حروف آن نبودند، قائل مبدئيت حروفند كه جهت آن از حروف براي واقعا آنها
   مختلف] داد قرار حسب به [نيز ينهاا  تركيب اساس همين بر. شدند مي واقع مبادي بودند عدد
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 مثال اما. گردد مي پنج طبيعي طور به شوند جمع هم با كه سه و دو ، است يطبيع اعداد تركيب. شود مي
  . دارد قرارداد به بستگي اين شود؟ مي چند شوند تركيب اگر جيم و دال

  
 في النقطه أوقعوا و. عنها مركب  موالجس الثالثه، االبعاد هو الجسم مبدأ أن الي منهم جماعه صارت و"

  هذه وراعوا االربعه، مقابله في والجسم الثالثه، مقابله في والسطح ، االثنين مقابله في والخط الواحد، مقابله
  . "االعداد وتضاعيف االجسام، تراكيب في المقابالت

  
 ثالثه ابعاد. است ثالثه ابعاد بلقا  بگوئيم كه است اين از غير است ثالثه ابعاد از مركب جسم بگوئيم اينكه

  . است ثالثه ابعاد نفس خودش جسم اينها نظر بنابر. است كميت خودش
  

   فيثاغورث فلسفه در نفوس و طبايع
  
 و والرأي، والعلم، العقل، أربعه، أيضا فينا التي والنفوس أربعه، الطبائع أن :فيثاغورث عن ينقل مما و"

  . "الجسماني علي والروحاني لمعدود،ا علي العدد فيه ركب ثم. الحواس
  

 اهميت يك هم ده عدد براي  اينكه كما بودند، قائل اهميتي يك چهار عدد براي اينها كه خوانديم قبال
 :گفتند  مي. آمد نمي درعددجور اين با طبيعت حساب كه  موارديدر اندكه كرده ونقل. بودند قائل خاصي
 و دانستند مي  كامل عدد را ده عدد چون مثال. نيست محسوس ما براي چه اگر دارد وجود باالخره چيزي
 يم باشد، تا ده بايد افالك گفتند مي حساب اين روي دانستند يم نقص بي و كامل هم را جهان تركيب
 را ده و هفت و چهار اعداد. هست هم  نامرئي فلك يك شناسيم مي كه فلكي نه اين بر عالوه گفتند
  . بودند قائل  شخصيتي شانبراي و دادند مي اهميت

  
 غير واحدا ء الشي كون :يقال أن  القول هذا عليه يحمل ما وأمثل :سينا بن الحسين علي أبو الرئيس قال
 معني تقدمه وقد اال واحدا يحصل ال الواحد فالحيوان منهما،  أقدم ذاته في وهو انسانا، أو موجودا كونه

 العقل،  صوره وهذه االول، االبسط االشرف هو فاذن وجوده، حيص لم ولواله واحدا، به صار الذي الوحده
   فهو العقل، ومن بالعقل النه الرتبه،  في ذلك دون والعلم. الجهه هذه من الواحد يكون أن يجب فالعقل
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 عدد والرأي الظن ومعني. العقل الي يؤول العلم كذلك و. منه ويصدر الواحد الي يفتقر الذي كاالثنين
 العلم من أعم هو  الذي الظن طبيعه هو جهات ذاثالث لكونه السطح أن :المصمت عدد حسوال ، السطح
 من أعم والحس ونقيضه، ء الشي الي ينجذب والرأي  والظن معين، بمعلوم يتعلق العلم الن وذلك. مرتبه
  . "جهات أربع له الجسم  أي المصمت فهو الظن،

  
 من كه آنجا تا است؟ شفا كتاب از جمله اين دانيم نمي ما. كند مي نقل الرئيس شيخ قول از را توجيه اين

 بتوان كه را قبولي قابل تأويل شيخ اينجا در است؟ ديگري اثر در آيا. نبوده كتاب اين در ام كرده مطالعه
 ايرادهاي بعد شيخ  البته. كند مي ارائه باشد، قبول قابل و تعقل قابل اي ذره كه كرد توجيه را آنها سخن
 ذهن كه را حقيقتي يك كه بوده اين اشتباهشان منشأ و اند كرده اشتباه اينها گويد مي و گيرد مي زيادي

 واحد ء شي اينكه :گويد مي آنها توجيه در شيخ. اند كرده فرض ال بشرط را  آن كندتصور بشرط ال تواند مي
 گوئيم مي وقت يك و است موجود گوئيم مي وقت يك را واحدي. باشد موجود كه است اين از غير باشد

 تقسيم واحد غير و واحد به نيز را موجود كه همانگونه موجود، غير او موجود اما الواحد نيست، موجود
 ء شي وحدت. واحد غير و واحد به موجود و شود مي تقسيم موجود غير و موجود  به واحد پس. كنيم مي
 بر ء شي ماهيت كه همانگونه. است ء شي ماهيت  لوازم از وحدت اينكه براي است مقدم وجودش بر

 است موجود آيا است واحدي امر كه انسان گوئيم مي مثال. است مقدم  هم وحدتش است مقدم وجودش
 است حرفي ولي كند، مي دايپ وحدت وجود از قبل يش كه ندارد قبول خيش خود البته ست؟ين موجود يا
 است مقدم چيز همه بر وحدت توجيه بنابراين پس. رود مي بكار سخنان آن توجيه براي مقدار اين تا كه

  ... وجود بر حتي
 نيز است انسانها ما در كه  نفوسي و است تا چهار طبايع. كرد بيان قبال كه مطلبي آن به برگشت باز

 عقل دون علم. حواس ديگري و علم، يكي رأي، يكي ، عقل يكي :داريم نفس چهار ما است، تا چهار
 تناسب  وحدت عدد با كه است چيزي آن واقع در عقل. است عقل نزد و است عقل  وسيله به زيرا است،
 كه است، گمان و ظن رأي از مقصود. است دو عدد مظهر است عقل از مؤخر درجه يك كه علم و دارد،
  . دارد مناسبت سطح با رأي و ظن
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   الحان از عالم ترآيب
  
 الروحانيه االعداد أن ويذكر. الروحانيه  البسبطه اللحون من ألف انما العالم أن فيثاغورث عن نقل مما و"

    فمنه. كثيره عوالم وعد الحواس، نحو من تتجزأ وال العقل، نحو من تتجزأ  متحده أعداد بل منقطعه، غير
 ليس ومنطقها. دونه هو عالم  ومنه الفطره، وضع في وروح وابتهاج االبداع، أصل في محض سرور هو عالم
 الروحانيه باللحون يكون وقد البسيطه، الروحانيه باللحون يكون قد المنطق فان العاليه، والمالع منطق مثل

  . "المركبه
  

 است، تر معقول نظرات آن از اي اندازه تا نظر اين كه شده، تركيب الحان از عالم :است ديگري نظر اين
 حال. امواج سلسله يك از تستعبار الحان كه بگويند خواهند مي  كه جديد نظريات به توجه با خصوصا

 تأليف آوازها  اين مجموع از عالم كه بگويد بعد و بداند لحن و صدا و صوت مساوي را امواج  اين كسي اگر
. كند مي صوت ايجاد هم موجيهر و است،  شده تشكيل امواج مجموعاز عالم بگويد كه اينست مثل شده،
 سامعه و. گوئيم مي صوت شنويم مي كه را موجهائي اين ،شنود مي و گيرد مي را موجها از بعضي ما سامعه

 شمارش به بعد. كنيم نمي  درك ما ولي است صوتي طبيعتشان نيز آنها شنود، نمي را موجها از بعضي ما
 را ابتهاج و سرور اين ابداع اول همان در كه داند مي  محض سرور عالم را اول عالم و پردازد مي عوالم
  . شمرد مي را ديگر عوالم  آنگاه و. است داشته

  
 لم بعد المنطق الن التركيب، في  ناقص بعد هو ما اللحون ومن. منقطع غير دائما سرورها يكون االول و"

  . "االتفاق بغايه ليس اللحن الن الكمال،  بغايه السرور يكون فال الفعل، الي يخرج
 و العوالم، ثقل االخير و. الرتبه و البهاء و بالحسن العوالم تتفاضل و. بالرتبه االول دون فهو عالم كل و

  "سفلها و ثفلها
  

  . است طبيعت عالم منظور كه ماند مي باقي جام ته در كه است دردي آن ثفل
 منه جزء كل علي جاز و. االتحاد كل بالماده الصوره تتحد لم و االجتماع، كل يجتمع لم لذلك و"

 ال ولو. ثبات نوع فيه وجد النور فلذلك االول، النور  من قليال نورا فيه أن اال االخر، الجزء عن االنفكاك
  جسم القليل النور وذلك عين،  طرفه يثبت لم ذلك

 ٥٣٩



كتابخانة سايت نسيم مطهر  
www.nasimemotahar.com
.لطفاً نواقص احتمالي و خطاهاي تايپي را اطالع دهيد

  . "العالم هذا في لهما الحامل والعقل، النفس 
  
  . است انسان منظور است عقل و نفس حامل كه قليل نور اين كه
  

   آبير انسان عالم، و است صغير عالم انسان،
 ولذلك كبير، انسان والعالم صغير،  عالم وهو كله، العالم مقابله في واقع الفطره بحكم االنسان أن ذكر و"

 أن أمكنه أحواله وتزكيه أخالقه وتهذيب نفسه تقويم أحسن  فمن. أوفر والعقل النفس من حظه صار
 من خرج والتقويم  يبالتهذ من بمصالحها يقم ولم نفسه ضيع ومن. تأليفه وكيفيه العالم  معرفه الي يصل
  . "همال ضياعا وصار والمقدور، القدر رباط عن وانحل والمعدود، العدد عداد

  
 عكس عرفاني دقيقتر تعبيرات در  البته. صغير عالم انسان و است كبير انسان عالم كه دارند عرفا تعبيري

 مطلب اين هم جاها خيلي در .كبير عالم انسانو است صغير انسان  عالم گويند مي. گويند مي را قضيه اين
 طرف اين به آنها از و كردند تكيه خيلي مطلب اين روي اسالم دنياي در كه كساني جمله از. است  آمده
 تعليماتشان از خيلي و اند كرده تكيه آن روي خود  رسائل در كه هستند الصفا اخوان يافته، بيشتري رواج

 كرده پيدا انعكاس الصفا اخوان تعليمات در اغوريانفيث تعليمات كه گويند مي. است اساس همين بر
  . است

 اينجور و نفس تهذيب و سلوك و سير مسأله افالطون تعليمات در است معروف آنچه عكس بر كه گفتيم
 تعليمات در. افالطون نه است، فيثاغورث تعليمات در شود مي  ديده كه مقداري آن فقط و نيامده موارد

 هم روز آن. شود مي  يافت است عرفان نوعي واقع در كه نفس، تهذيب به ربوطم كه مطالبي  فيثاغورث
 بعد دهد، مي نشان را دان رياضي او از  بعدي. بعدي چند است شخصيتي فيثاغورث كه كرديم عرض

 عارف و پيغمبر نفر يك به كنيم نگاه اگر را او فكري و روحي بعد دهد، مي نشان فيلسوف را او ديگرش
 حتي و بقا عالم و نفس  تهذيب و قيامت و معاد نظير مسائلي به. دارد پيامبرانه تعليمات است،  شبيه
 اشتراكيت نوع يك و بوده زاهدانه روش نوع يك  هم او روش. بوده معتقد هم مثال عالم نظير چيزي
 معتقد. [دكر پيدا امت تقريبا كرد، پيدا پيرو و داده تشكيل جمعيت هم بعد.  بوده قائل هم را زاهدانه
   نفس تزكيه و تهذيب كسي اگر است
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 به] كند  . برد مي پي است مقدار و عدد كه عالم راز
  
 والتذت االلحان، مناسبات النفس ناسبت ولهذا لحنيه، أو عدديه تأليفات االنسانيه النفس :يقول ربما و"

    تلك من أبدعت قد دانباالب اتصالها قبل كانت ولقد. وجاشت باستماعها  وتواجدت طاشت، و بسماعها
 وتجردت الفطره، تناسب علي الخلقيه  التهذيبات كانت فان باالبدان، اتصلت ثم االولي، العدديه التأليفات
 االول، من وأكمل أجمل هيئه علي سلكها في وانخرطت بعالمها، اتصلت  الخارجه المناسبات عن النفوس

 العالم هذا في والمجاهده وبالرياضه بالقوه، كانت ثحي وجه من ناقصه كانت قد االولي التأليفات  فان
  . "الفعل حد الي القوه حد من خارجه الكمال حد الي بلغت

  
 نفس كه است جهت همين  به. نيست ديگري چيز آهنگ و عددي تأليفات جز هم نفس كه است معتقد
 و لحن حقيقت هم شخود چون گيرد، مي قرار تأثير  تحت و آيد مي خوشش موسيقي آهنگهاي از انسان
 بدن از قبل  روح كه افالطون معروف عقيده آن كه شود مي معلوم. "..كانت ولقد"  جمله از و. است آهنگ
 گويد مي افالطون البته شده، گرفته  فيثاغورث از آن اصل شده، متصل بدن به آمده بعد و بوده موجود

 همين از و بوده ابداع عالم در گويد مي ثاغورثفي. است كرده مي  مشاهده را مثل و بوده مثل عالم در روح
  . بود شده ابداع عددي  تأليفات

  

   فيثاغورث نظر از عبادات فلسفه
  
 في المناسبات هذه اليقاع هي العبادات، وسائر والزكوات الصلوات بمقادير وردت التي والشرائع :قال"

 التأليف، سوي  العالم ليس :يقول يكاد حتي أليفالت تقرير في يبالغ وربما. الروحانيه  التأليفات تلك مقابله
 التأليف تقدير نعم، !ذلك تقرير العسر كل ويعسر. تأليفات والعقول والنفوس تأليفات، واالعراض واالجسام

  . "عليه ويعول اليه، يهتدي أمر المقدر علي والتقدير المؤلف، علي
  

 واقع در هم عبادات :گويد مي. است اي زهخوشم و عجيب حرف گويد مي عبادات فلسفه در كه سخني اين
 البته. كرده مي تعبير معنوي رقص نوعي به را عبادات  اينكه مثل. است موسيقي آهنگهاي عملي تقليد

 حركات اين با انسان كأنه]. است مورد اين در او سخنان از برداشتي بلكه [نكرده را تعبير اين خودش
  امنته كند، پيدا تناسب دديع تأليفات آن با كه كند مي حركت طوري
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  . )1(گويند مي مردم  به كنند مي درك را اين كه پيامبران بفهمد، را اين تواند نمي خودش
  

   جرم و جسم و نفس و عقل خلقت
  
 الباري :قاال أنهما اال والمبدع  المبدع في رأيه علي لفيثاغورث متابعين الشاعر وزينون خرينوس كان و"

 ال أبدعهما ما بدء وفي. بتوسطهما تحتهما ما جميع أبدع  ثم واحده، دفعه لعقلوا النفس أبدع تعالي
 في صارت دنس  كل من زكيه طاهره كانت اذا النفس أن وذكرا. والفناء الدثور عليهما يجوز وال يموتان،
 في اجسمه والهواء النار من هو الذي الجسم  وكان. ويجانسها يشاكلها الذي مسكنها الي االعلي العالم
  . "وكدر  ثقل كل من مهذبا العالم ذلك
 الن السماوي، للجسم مشاكل غير النه يفني، و يدثر ذلك فان - االرض و الماء من الذي - الجرم فأما

  . "يلمس ال و له وزن ال لطيف المساوي الجسم
  

 هستند يفلط عنصر دو آتش و هوا كه بودند معتقد و داشتند چهارگانه عناصر درباره ديگري مطلب يك
 ها فرشته كأنه و دانستند، مي عالم دو به متعلق را اينها  واقع در و. هستند كثيف عنصر دو خاك و آب و
 محسوب  پست هاي فرشته و بودند خاكي و آبي ها فرشته از بعضي مثال. دانستند مي  مختلف هم را

 الاقل يا و. روند مي باال كه ستنده  آتشي و هوائي ها فرشته از بعضي و كنند، نمي پيدا رقي كه شدند مي
 بيشتر هستند لطيف عنصر دو كه هوا و آتش عنصر دو ها فرشته بعضي در كه كردند مي فكر اينطور
  . جرم و جسم ميان گذاشتند فرق و زدند ديگري حرف. نيست چنين ها فرشته  بعضي در و دارند دخالت

. دانستندمي جرم را وآب وخاك دانستند مي جسم را وهوائي آتشين امور كأنه كه است اي ونهبگ تعبيرشان
. كردند تعبير مادي جسم و مثالي جسم به آمدند بعدها ديگران  كه آنچه با است توجيه قابل سخن اين
 بوده اين هم عقيده  اين علت. است هوا و آتش نوع از مثالي جسم اند گفته فيثاغوريان كه  تفاوت اين با

 عنصر ديگر طرف از. دارند پائين به ميل آب و  خاك و دارند باال به ميل هوا و آتش گفتند مي اينها كه
  بگويند خواستند مي اينكه مثل. دانستند مي جرماني غير و جسماني  لطيف عنصر يك هم را فلك

  
  يپاورق

  . دارند هائي برنامه چنين االن هم هنديها - . 1
  . شده مي انجام رقص  بصورت كه بوده تيعبادا بوده قديم خيلي اقوام بين كه عباداتي: استاد
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 با نه مانند مي باقي جسم با نفوس  كه گفتند مي. دارد شباهت فلكي جسم به جنسيتشان هوا و آتش كه 
   :ببينيد. است توجيه قابل اند كرده برزخي جسم به تعبير و اند گفته بعدها كه آنچه با نيز سخن اين. جرم

  
 الجرم بل الجسم يشاكل ال العالم وهذا. روحانيه أشد النه الجرم في نمستبط العالم هذا في فالجسم"

 مركب هو ما وكل. أغلب الجسميه كانت اغلب، عليه والهوائيه  الناريه واالجزاء مركب هو ما فكل. يشاكله
 معال العالم وذلك الجرم،  عالم العالم وهذا. اغلب الجرميه كانت اغلب عليه واالرضيه المائيه واالجزاء

 والدثور، الفناء عليه يجوز ال دائما، جرماني ال جسماني  بدن في تحشر العالم ذلك في فالنفس. لجسما
  . "والنفوس الطباع تملها ال  دائمه تكون ولذته

  
 گويند مي كه برزخي بدن  اين با كند مي تطبيق خيلي دارد، وجود جرم اين باطن در جسم كه تعبير اين

 نه است جسماني معاد گويند مي كند، مي تطبيق مالصدرا معاد با اينها عادم. است انسان بدن همراه
  . جرماني

  

   عالم فناي علت
  
 سكنت بلغها فاذا. كان أجلها من التي  العله يبلغ النه :قال العالم؟ بابطال قلت لم :لفيثاغورث وقيل"

   غذاء والتقديس التسبيح :يقال كما وذلك اللحنيه، التأليفات  هي العلويه اللذات وأكثر. حركته
  . "الموجود ذلك منه خلق مما هو موجود كل غذاء و. الروحانيين

  
 شده، خلق غايتي براي  عالم اين كه دهد مي جواب شود؟ مي فاني عالم گوئي مي چرا كه شده پرسيده
  . عالم اين فناي با است مساوي  اين و ايستد مي باز حركتش رسيد غايتش به وقتي

  . )1(بود شهرستاني نحل و ملل كتاب البمط اينجا تا
  

  يپاورق
   بود؟ شفا از مطالب اين :سؤال. 1

. كنند مي نقل كجا از و بوده چه اينها منبع كه ديد بايد و كرده نقل شفا از را كمي مقدار خير، :استاد
 ابن شرح كتاب در مقداري گويند مي. است بوده چه منابعشان  شيخ خود حتي و شهرستاني مثل كساني
  . است او مانند و فيثاغورث آراء ناقل بهترين او كه هست ارسطو  كتاب در هم مقداري و رشد
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   :گرديم برمي شيخ عبارات به دوباره
  

   ثنائيه و وحدت از اشياء ترآيب
  
 الوحده من ء شي كل وركبوا فيثاغورث، أصحاب وهم مفارقه، يجعلوها ولم ء مبادي جعلوها وقوم"

  . "الحصر وغير الشر حيز في الثنائيه وجعلوا ،والحصر الخير حيز في الوحده لواعوج والثنائيه،
  

 كثرت نظير چيزي بايد ثنائيه  بجاي اينجا در. ثنائيه و وحدت از اند دانسته مركب را چيزي هر اينها
 يبجا مثال اگر كه رود مي هم احتمال. دو عدد خصوص نه  است كثرت منظور ثنائيه هم ظاهرا و باشد،

 پس ، است وحدت همان متن در خوب، ولي. باشد درست باز بياوريم هم را زوج و فرد ثنائيه، و وحدت
  . است بهتر بياوريم كثرت ثنائيه بجاي اگر
 عدم، به را شر و كنند مي تحليل وجود به را خير حكما كه همانطور اينكه يكي :است مطلب دو اينجا در
 هر و است اكثر آن خير باشد بيشتر وحدت چه هر. كثرت  به را رش و كرده تحليل وحدت به را خير او

 باب در ما  فالسفه كه آنچه با تعبير اين اينكه كما. شود مي بيشتر شر كند پيدا بيشتر  رسوخ كثرت چه
 آن وجودي كمال باشد بيشتر وحدت  چه هر كه [آيد مي در جور گويند مي وجود و وحدت بودن مساوق

   ].است بيشتر ء شي
 نامحدود به كثرت از و اند كرده محدود به تعبير وحدت از يعني. است نامحدود و محدود ديگر مطلب
 تاريخ كتابهاي در. زوج مساوي را كثرت و دانستند مي فرد با رامساوي وحدت نيز و. اند كرده تعبير
 گروه  آن يعني. آورند مي محدود كلمه است، آورده اينجا در شيخ كه"حصر"  كلمه بجاي فلسفه

 شده درست نامحدود و محدود  تركيب از عالم و است نامحدود و محدود ميان تضاد نوع يك گفتند مي
  . است كثرت نامحدود از و است وحدت محدود از مقصودشان كه است

  
 الي االستحاله عنه اذ الهيولي، مكان  المساوي وجعلوا والمساوي، والناقص الزائد ء المبادي جعلوا قوم و"

  . "الطرفين
  
   است، عدد صفت كه را چيزي آن بلكه اند، نداده قرار مبدأ را عدد خود ينهاا
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 است بالقوه گوئيم مي ما كه است امري  آن هيولي. اند داده قرار مبدأ را بودن مساوي و ناقص و زائد يعني
 در و است اعتدال حال در كه است معنا بدين تساوي حالت در ء شي. دارد را صورت پذيرفتن استعداد و

 مكان را مساوي  دليل همين به. شود طرفين از يكي به مستحيل كه دارد را امكان اين اعتدال  حال
  . داده قرار هيولي

  
  ".والناقص للزائد حد وال المحدوده المحصوره النها الصوره، مكان جعلوه قوم و"
  

 و است زائد برود باال چه هر ندارد، حد ناقص و زائد زيرا. اند داده قرار صورت بمنزله را مساوي ديگر گروه
  . است ناقص بيايد پائين هم چه هر
  
 من الخط فركب للمقدار، مبدأ العدد بعضهم فجعل التعليميات، من الكل تركيب أمر في تشعبوا ثم"

 أن علي وأكثرهم حده، علي حيزا منهما واحد لكل جعل  وبعضهم. وحدات أربع من والسطح وحدتين،
 العدد رتبوا وقد مترادفتان، أو متالزمتان والهويه الوحده أن و االول، المبدأ هي والوحده المبدأ، هو العدد

  . "ثالثه وجوه علي الوحده من وانشاءه
  

 اينجا در شيخ كه ترتيبي  به شدند دسته چند اينها تعليميات از كل تركيب چگونگي در گويد مي شيخ
 گروهي گردد مي بر آنها نقص و نسخ اختالف به اي اندازه تا اين البته ايم، نديده ديگر جاي در ما آورده
 در اين. است مقدار و عدد ميان اي رابطه كه اند گفته هم ديگران را اين كه دادند، قرار مقدار مبدأ را عدد
. است خط با مساوي اثنين و است  هندسي نقطه مساوي وحدت اند گفته بعضي كه نيست شيخ كالم
 ما حاليكه در. وحدت چهار از سطح و يافته تركيب وحدت دو از خط كه شدند معتقد گروه آن گويد مي
    قول نقل اين شايد. شده تركيب وحدت چهار از جسم و سه از سطح كه خوانديم  شهرستاني كالم در

  . است ديگري
. باشد داشته معني تواند نمي جزء كه است،"حده علي جزءا"،"حده علي حيزا"بجاي ها نسخه بعضي در
 نظر از آنكه حال دارند، جداگانه حيزي يك هر خط و سطح كه  است اين منظور باشد، حيز همان اگر

  . كند مي اشغال ء شي كه مكاني يعني حيز. ندارند جسم خود حيز از جداي حيزي خط و سطح شيخ
 حيز خط و سطح ايبر آنها، از شده تشكيل را جسم و دانستند مي جسم مبدأ را خط و سطح چون آنها
  . بودند قائل هم

    همان هويت از منظور مترادف، يا متالزمند هويت و وحدت اند گفته اينكه
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  . است وجود
  

   وحدت از عدد شدن پيدا
  

   :اند گفته جور سه شود مي پيدا و شود مي انشاء وحدت از چگونه عدد اينكه به راجع
  
 العدد وجه أما. التكرار وجه علي  والثالث. التعليمي ددالع وجه علي والثاني. العددي وجه علي أحدها"

   مبدأ، الوحده فجعلوا :التعليمي العدد وأما. الثالثيه ثم الثنائيه، ثم الترتيب، أول في الوحده فجعلوا العددي
 وحده بتكرار العدد انشاء فجعلوا الثالث وأما. وحده وحده توالي علي العدد فرتبوا الثالث، ثم الثاني، ثم

  . "اليها اخري باضافه ال بعينها
  

 فرقي خواهد مي آيا دارند؟ يكديگر با فرقي چه و چيست تعليمي عدد و عددي عدد از مقصود ببينيم
 و ناميده عددي عدد را يكي آيا چهارم؟ و سوم و  دوم و يكم با چهار و سه و دو و يك ميان بگذارد
    ثم :گويد مي ديگر جاي در و الثالثيه ثم نائيهالث ثم :گويد مي جا يك در تعليمي؟ عدد را ديگري
 اساسا وحدت است، العددي عدد اسمش كه وجه يك در :باشد چنين رسد مي بنظر. الثالث ثم الثاني

 كتاب در. دارد مبدئيت وحدت تعليمي جنبه از و. است عدد اولين خودش بلكه ندارد مبدئيت
  . عدد از خارج گاهي و اند دانسته عدد در داخل را احدو و وحدت گاهي اينها  كه خوانديم هم شهرستاني

 عدد وجه در ولي. است عدد اولين خودش و ندارد مبدئيتي هيچ وحدت العددي عدد وجه بنابر پس
  . بود خواهد دو عدد اولين و است، عدد مبدأ و نيست عدد در داخل  وحدت تعليمي

 خودش وحدت كه گفتيم مي اول نوع در ببينيد،. نيست كار در ترتيبي اساسا كه است اين سوم، وجه اما
 دو عدد گفتيم مي است؟ عددي چه سه كه شد مي سؤال اگر و. سوم بعد و دوم عدد بعد است، اول عدد

 وحدت  اينكه از اعم كرديم، مي حساب صورت همين به بود عدد اولين دو كه هم دوم  نوع در. يك بعالوه
 بوجود وحدت از مستقيما اعداد تمام كه  است اين ديگر تعبير. اعداد از خارج يا بدانيم اعداد در داخل را

 مطرح هم اسفار در جمله از ما فالسفه سخنان در اين. نيست يك  بعالوه سه چهار، عدد مثال. آيند مي
 مع تسعه از عبارتست  عشره ماهيت مثال آيا :گويند مي كنند مي بحث كه اعداد ماهيت باب در  كه هست،
  از اينها اينكه يا خمسه؟ و خسمه يا واحد؟
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 سته و اربعه: كرد فرض ماهيت جور چند توان مي هد عدد براي باشد چنين اگر است؟ ده عدد  لوازم 
 شود مي هم واحد و تسعه عشره، شود مي  ثمانيه و اثنان عشره، شود مي سبعه و ثالثه عشره، عدد شود مي

  يك عددي هر. ندارد ماهيت جور چند كه عدد يك چكدام،هي اينهاست؟ از يك كدام ده ماهيت. عشره
 وحده، :واحدها از مجموعي از عبارتست عشره عدد يعني. دارد ديگر اعداد به نسبت مستقل ماهيت
 تسعه. نيست تسعه كه عشره ماهيت در. وحده و تسعه  بگوئيم مثال اينكه نه وحده،... وحده وحده،
    هيچ و است مستقل نوعي عددي هر كه كنند مي تعبير چنين ما فالسفه. است  مستقل نوعي خودش
 كه چون"بگوئيم كه است غلط فلسفي مفهوم نظر از گويند مي لهذا و. نيست ديگر عدد بطن در عددي

 وقتي اينكه نه اما هست، آنجا هم نود با مساوي بيايد صد  كه وقتي بله،. "است ما پيش هم نود آمد صد
 ال بشرط ما كه واحدهائي آن يعني نود عددي طبيعت نظر از. هست شكمش ويت واقعا  هم نود بود صد

  . گذاريم مي هم پهلوي
 بشرط هذا هذا هذا يعني سه عدد يا است؟ هذا هذا هذا  همين يعني سه عدد آيا :ببينيد ديگر، مثال
 باشد  كنارش در هم ديگر يكي اينكه از بشرط ال هذا هذا هذا يعني سه عدد بگوئيم اگر ديگر؟ ء شي عدم

 ء شي يك اينكه بعالوه است هس عدد هم باز بود سه عدد كنار در عددي اگر صورت اين در كه نباشد، يا
 يعني است، شده فرض ال بشرط سهعدد درماهيت بلكه نيست، چنين اينكه يا. هست پهلويش همديگر
 عدد نيست، سه عدد ديگر ،عدد اين آمد، ديگر ء شي اگر كه ديگر، ء شي عدم بشرط وهذا هذا و هذا

 عدد ترتيب اينها پس. بود هذا عدم بشرط سه عدد آنكه  حال و هذا، بشرط هذا و هذا و هذا است، چهار
  . اند كرده تعبير جور سه را
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 مثل   ) ٤ (افالطوني
 در مادي و محسوس افرادي ؛هستند افراد دسته دو داراي انواع و طبايع كه افالطون نظر به بنا شد گفته

 معقول افراد ميان نسبت. دارند طبيعت ماوراء در معقول و مجرد و محسوس غير افرادي و دارند، طبيعت
 براي اعدادي نه و  ايجادي علل منزله به معقول افراد يعني است، معلول و علت نسبت محسوس افراد با

 كلي بطور. الوجودند ضعيف و هستند فاني و حادث و زماني و متغير محسوس افراد. محسوسند افراد اين
 علت  همين به. است گرفته قرار اضعف مرتبه در وجودي مرتبه نظر از طبيعت ماوراء به نسبت طبيعت

 در. هستند آنها هاي سايه و  اظالل منزله به هستند طبيعي ماوراء افراد آن معلوالت كه طبيعي افراد
   :دهيم مي تذكر باز و ايم گفته را ناي هم قبال ، كنيم توجه آن به بايد كه است لبمط يك اينجا

  

   نيست واقعيت انكار معناي به مثل نظريه
  
 وجود كه اينست معناي به] هستند معقول و مجرد افراد هاي سايه محسوس افراد كه مطلب [اين آيا

 هااين آيا شود؟ مي گفته چنين جديد هاي فلسفه تاريخ در  اغلب آنچنانكه كنند، مي انكار را محسوس افراد
  و دانند مي موجود را معقول افراد فقط
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 مي هستند، شبح و ظل منزله به حسوساتم  كه تعبير اين با آيا دانند؟ نمي موجود را محسوس افراد
    كه قائلند محسوس افراد براي وجود اندازه همان به هم اينها نه، يا كنند؟ نفي آنها از را وجود خواهند
 و محسوس اشياء كه معتقدند و كنند نفي خارج در را آنها وجود خواهند نمي اينها. هستند قائل ديگران
 را متغير و مادي و محسوس افراد اين كه وقتي مقايسه، مقام در ولي دارند، ذهن از  خارج واقعيت مادي

 معقول افراد گويند مي كنند مي مقايسه آنها وجود نحوه و معقول و مجرد افراد با را وجودشان نحوه و
  . ظل محسوس افراد و هستند الظل ذي معقول افراد هستند، آنها رقيقه محسوس افراد و ندحقيقت

  
 با مقايسه در اشياء. است وجود وحدت از نوع همين هستند قائل عرفا كه وجودي وحدت انواع از يكي
 ما فصغر أنفسهم، في الخالق عظم « :است اين تعبير. گذاشت آنها روي وجود نام شود نمي حق، وجود
    چه هر ببيند، يكديگر مقابل را ء شي دو وقتي كه است چنين هميشه انسان ذهن. )1(» أعينهم في دونه

 مثال. گردد مي بيشتر انسان  چشم در ديگري حقارت باشد، زيادتر ديگري به نسبت آنها از يكي عظمت
 با ديگري صوت طضب مقابل در وقتي بگيريم، نظر در است معيني حجم داراي كه را صوت ضبط همين
   بنظر كوچكتر اين باشد بزرگتر مقايسه طرف آن چه هر. شود مي كوچك اين گرفت، قرار بزرگتر حجم
 به ما نظر در متناهي عظمت قهرا شود، مقايسه متناهي غير با متناهي مقايسه، مقام در اگر حال. آيد مي
 وحدت. است خداوند به منحصر ناي و. نيست ببرند را  اسمش اينكه قابل ديگر اصال رسد، مي صفر

   :است همين گويد مي بوستان در سعدي كه وجودي
  
   نيست هيچ خدا جز عارفان بر   نيست پيچ در پيچ جز عقل ره 

    قياس اهل گيرند خرده او بر   شناس حقايق با اين گفتن توان
   كيستند دد و ديو و آدم بني   چيستند زمين و آسمان پس كه 
   پسند آيد گر بگويم جوابت   هوشمند اي تو گفتي پسنديده 

 كه    ملك و جن و آدميزاد پري   فلك و كوه و دريا و خورشيد
   برند هستي نام هستيش با كه   كمترند آن از هستند چه هر همه 

  يپاورق
.191 خطبه البالغه، نهج. 1

 ٥٤٩



كتابخانة سايت نسيم مطهر  
www.nasimemotahar.com
.لطفاً نواقص احتمالي و خطاهاي تايپي را اطالع دهيد

 كه اند نكرده توجيه  چنين هرگز هم علي بو امثال و. است بوده همين ديگران و افالطون سخن اصل
 از حمايت جديد هاي فلسفه تاريخ اين بناي اما. است بوده محسوس عالم وجود منكر اصال افالطون
 جائي به را خودشان حرفهاي اينكه براي اينها. نويسند نمي طرفانه  بي دليل همين به. است مسلكها
 و هستند آليست ايده  بعضي فيلسوفها ويندگ مي. بگويند دروغ كه گذارند مي اين بر را بنا اول از برسانند،
 دارد، وجود ما ذهن فقط ندارد، وجود اصال  خارج جهان گويند مي آليستها ايده. ماترياليست بعضي

 جهان و دارد وجود انسان دارد، وجود زمين گوئيم مي ماترياليستها ما  ولي. ندارد وجود ماده و طبيعت
 تقسيم ماترياليست و آليست  ايده به را فيلسوفان اول از بخواهد كسي اگر است معلوم. دارد وجود  خارج
. ندارد وجود چيز هيچ ذهن ماوراء بگويد كه نبوده كسي هيچوقت دنيا در شايد. دارد اي نتيجه چه كند،
 معتقد آدم يك  اينكه نه كردند، مي گمان نبودند، پايبند عمال گفتند، مي كه هم سوفسطائيان  حتي
 آنوقت. روند مي پيش آخر تا و كنند مي  گذاري پايه را غلطي بندي تقسيم آيند مي ينهاا اما. باشند
 كه مخصوصا بوده، محسوس و ماده عالم منكر اصال و است آليستها ايده  رئيس و رأس أفالطون گويند مي
 و اند سايه و  ظل همه محسوس افراد است گفته كه دارند دست در هم اي قرينه همچو افالطون از

 ديگران حقايق بيان در خواهد مي  شخصي وقت يك. است واضح خوب ولي. است ديگر چيز حقيقت
 كساني نظريات عمق ببيند خواهد مي وقت يك اما است، مطلب  يك اين كه بيندازد، راه تحريف و جعل
 چنين هرگز دمخالفن  افالطوني مثل با اينكه با او امثال و بوعلي. است بوده چه اند داده  اي نظريه كه

 و دانسته، مي معقول افراد معلول را محسوس افراد گويند مي لهذا و. دهند نمي افالطون به را نسبتي
  . است مطرح  واقعيات و حقايق در معلول
 افالطون بگويد بيايد كسي  كه گيريم. دهند مي افالطون به محسوس عالم انكار نسبت باالتر حتي اينها
 و انستد مي هيچ و پوچ و باطل را محسوس و ماده  عالم و دانست مي حقيقت ار مثل عالم و عقول عالم
   بگويد كه داد، نمي ذهن به را اصالت افالطون كه است اين مسلم قدر باز ،نبود قائل حقيقتي آن براي
  ذهن نوع از هم عقول عالم
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 كه گويند مي اينها اما. است باالتري ذهن حقيقت در و است ذهن و است مجرد و روح هم آن و است 
   را اراني دكتر كتابهاي يا و ژرژپوليستر"مقدماتي اصول"كتاب مثال. است داشته اي عقيده چنين افالطون
 قاطع هم خيلي. است اساس  همين بر همه ماركسيستها كتابهاي. است همين همه حرفهايشان ببينيد،

 آدم بگويند بزرگتر چه هر را دروغ نچو. كند نمي  شك ناوارد آدم كه گيرند مي هم مسلم و جزمي و
  . كند مي شك كمتر

  . است بوده معقول، فرد و محسوس فرد فرد، دو به قائل افالطون. نيست اين حقيقت گفتيم اما
  

   مثل نظريه رد بر شيخ اول برهان
  

 يا ستا برهان يك شيخ بيان آيا  كه داد خواهيم توضيح البته. است كرده اقامه اينجا در برهان دو شيخ
   :است نكته چند به توجه با برهان اين. برهان دو
. معقول افراد و محسوس افراد: دارند افراد دسته دو است، افرادي داراي عالم اين در كه انواعي -  اول
 فرد :فردان لالنسان. ديگر عالم در اما نوع همين فرد هم معقول افراد و نوعند همين فرد محسوس افراد

  . لمعقو فرد و محسوس
 از ديگر بعضي علت واحد نوع افراد از بعضي بنابراين. است محسوس فرد اين علت معقول فرد - دوم
 علت ماهيت يك افراد از فردي هستند، يكي ماهيت و ذات نظر از معلول و علت. است نوع همان افراد
  . ماهيت همان از ديگر فرد براي است
 و است كامل اينكه بعالوه ، متحول و متغير و فاني و حادث نه جاوداني، است فردي علت، فرد - سوم
 و باشد، ممكن كمال آن فاقد او كه نيست ممكني كمال  گونه هيچ و ندارد، وجود او در نقصي نوع هيچ
 علت فرد جهت اين از. است ناممكن طبيعتش براي كه است كمالي آن فاقد ، است كمالي اقدف اگر

  . سايه معلول و است حقيقت
 شده رعايت همه مسأله جوانب  اينكه براي. كند مي ذكر را خودش ايراد تفكر طرز همين اساس بر شيخ
 و تصور كه ندارد وجود محسوس فرد اگر ندارد؟ يا دارد وجود محسوس فرد آيا :كه كند مي سؤال باشد،
    اينكه براي ولي است مسلم اينها اينكه با. (دارد وجود محسوس فرد پس. نداريم تعقلي و تفكر و تخيل
 هستند؟ يكي تينوع نظر از واقعا معقول فرد با محسوس فرد آيا). كند مي طرح شود شكافته شقوق

  دو يدارا و ندارند واحد تيماه دييبگو اگر باشند؟ يم واحد تيماه و واحد حد يدارا يعني
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 عتيطب لمعا در محسوس افراد كه است نيا شيمعنا بلكه ست،ين آن مثال نيا پس هستند، تيماه
 است نيا در بحث. دارند قبول هم گرانيد را نيا كه هستند، گريد عالم در يا مجرده قيحقا كي معلول

 كي يدارا كه شود گفته اگر. باشد خودش نوع از يفرد است، علت و است مجرد كه يقتيحق آن كه
  د؟ينك يم اثبات باشد نيا مثال كه را يوجود كجا از شما پس ديگو يم ستند،ين تيماه
 خيش محسوس، فرد اي است كيشر حد در و تيماه در معقول فرد شده، رفتهيپذ يمبنا بر بنا پس

. دارند تيماه كي دو هر و است عتيطب كي معقول فرد عتيطب و محسوس فرد عتيطب پس ديگو يم
 شعوارض نيا با توأم و است ماده عوارض و ماده به مقرون هست نجايا در كه يمحسوس فرد نيا حال،
 ست؟يچ معلول عوارض نيا از گريد يفرد بودن مجرد و عوارض نيا با نوع كي از يفرد بودن توأم. است

 و ذات همان اگر گر؟يد زيچ اي كند يم اقتضا را ماده با بودن توأم مشترك تيماه و ذات همان ايآ
 يذات نيا ،»تخلّفي ال و ختلفي ال يالذات« كه شود يم داده جواب كند، يم اقتضا مشترك تيماه

 فرض چون دارد، وجود هم يعقالن فرد ضمن در دارد وجود يماد فرد ضمن در كه طور همان مشترك
 اقتضا گونه كي باشد كه جا هر در واحد تيماه و حد در دو هر يماد فرد و يعقالن فرد كه است نيا بر

 ماده با توأم نكهيا از تاس بشرط ال تيماه و ذات آن كه مييبگو اگر. نكند اقتضا گريد يجا در و كند
 واسطة به بلكه ستين ذاتش ياقتضا به ماده به فرد نيا شدن توأم كه است نيا شيمعنا نباشد، اي باشد

 ديسف انسان نيا چرا: ميكن سؤال كه است نيا مثل. است يخارج عوارض و يخارج علل سلسله كي
   ايآ است؟ وطمرب تشانيانسان به نيا ايآ است؟ قد بلند يگريد آن است؟ پوست

 ماهيت اگر شود؟ پوست سفيد كه كرد مي اقتضا انسانيتش ماهيت است، انسان كه جهت آن از انسان 
 اين بلكه نيست، چنين بنابراين. باشند رنگ همين داراي بايد انسانها همه پس كرد مي اقتضا انسانيتش

 اين سخن  اين معناي. است شده خصوصيت اين داراي ذاتش از خارج شرايط سلسله يك  بواسطه انسان
 ديگر عبارت به. شد مي پوست سفيد هم او بود، مي شرايط همين داراي هم ديگري انسان اگر كه است
 سفيد انسان اگر و شد مي پوست سفيد گرفت مي قرار سفيد انسان شرايط در پوست سياه انسان اگر

  امر اين زيرا .شد مي سياه گرفت مي قرار پوست سياه  انسان شرايط در هم پوست
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 انسان ذات از خارج علل به ندارد، ارتباط انسان ماهيت به و انسان هو بما انسان  مشتركه حيثيت به 
 مادي كه ندارد مانعي هيچ هو هو بما مجرد فرد كه است اين معنايش گفتيم چنين اگر. دارد ارتباط
 سفيد انسان اين كه همانطور باشد، مجرد كه ندارد مانعي هيچ هو بماهو مادي فرد هم همانطور و باشد

  . بود مي سفيد كه نداشت مانعي هيچ هم سياه انسان آن و بود مي سياه كه نداشت مانعي  هيچ پوست
  
 يك را مادي فرد و داند مي  سرمدي و داند مي جاويد داند، مي حقيقت را مجرد فرد افالطون آنكه حال و

 افراد اين به خارجي علل سلسله يك بواسطه كه نيستند  صفاتي اينها و داند مي داثر و فاني و حادث امر
 در چرا شود سؤال كسي از مثال كه نيست، زندگي محل انتخاب مثل كه صفات اين. باشند گرفته تعلق
 سؤال ديگري از. كنم زندگي و بيايم تهران به شد موجب علل سلسله اين بگويد كني؟ مي زندگي تهران
 مرتبه به رفتن اصفهان. برويم اصفهان به ما كه شد موجب عللي بگويد ؟رفتي اصفهان به چرا شود

   و تهران، در ديگري و باشيم اصفهان در ما كه شود موجب تواند مي علل سلسله. ندارد ارتباط ما جوديو
  . تهران در ما و باشد اصفهان در او كه شود موجب ديگري علل

  
 و شده حقيقت شما تعبير به و شده ابدي و ازلي و گرفته قرار طبيعت ماوراء عالم در موجودي اگر اما

 شده او معلول و شده او ظل و شده رقيقه و گرفته قرار داثر فاني موجود يك صورت به ديگري موجود
 علل بواسطه گفت شود مي چطور معلول، درجه ديگري درجه و گشته علت  درجه يكي درجه است،

   است؟ شده چنين  خارجي
 شروع"أيضا و"كلمه با كه دارد  بياني بعد است كرده اقامه اينجا در شيخ كه است برهاني واقع در اين
 مستقل برهاني خود اينكه يا و باشد برهان همان تكميل بيان  اين كه دارد وجود احتمال يك. شود مي

 كه شتيم،دا ،ابتدا در الوجود، واجب وحدت به راجع كه چيزي آن شبيه باشد آمده نارسا  عبارت و باشد
  . است برهان دو گفتند مي بعضي و است برهان يك اين گفتند مي محشين از بعضي

  

   شيخ دوم برهان
  

 و است عوارض اين با توأم  كه رود مي مادي فرد سراغ اول از كه شود مي شروع صورت اين به برهان اين
 در اينكه مثل و كند، مي بيرتع مفارق به مجرد از او  كه دانيد مي البته است محتاج مجرد فرد آن به

   بردند مي بكار را مفارق كلمه  اول عربي به ترجمه
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  . است معنا يك مجرد و مفارق از منظور بهرحال. است شده استفاده هم مجرد كلمه بعدها ولي
. نيست يا است مفارق آن به محتاج يا است، ماده عوارض و ماده با توأم كه مادي فرد اين گويد مي شيخ
 نيست لماهيتها احتياج اين يا است لماهيتها و است لذاتها محتاج  اين يا باشد مفارق آن به محتاج اگر
 را مفارق اين بايد پس نيست، مفارق آن به محتاج بگوئيم اگر. است ذاتها و ماهيتها عن مفارق المر بل

. هستند مادي اشياء مبادي و علل آنها كه اينست شما نظر آنكه حال و ندانيم مادي اين مبدأ و علت
    ولي باشند نوع همين از افرادي و باشند شريك محسوسات اين با نوعيت در  كه باشند مفارقاتي فرضا
 از غير كه است ديگري  نظريه خود باشند، نداشته محسوسات اين با معلولي و علت رابطه هيچ آنها

 را نظريه اين بيايند ديگري كسان اگر. است محسوس فرد علت مفارق فرد معتقديد كه است شما نظريه
   دارد عقل عالم در هم معقولي افراد دارد محسوس افراد عالم اين در كه نوعي هر كه بگويند و بدهند
 ديگري نظريه باشند، نمي اينها  علت آنها و نيست محسوس افراد و معقول افراد ميان اي رابطه هيچ ولي
 به احتياجي محسوس افراد وقتي اوال، :گوئيم مي كند، انتخاب را نظر اين كسي اگر كه. اند كرده ارائه را
 از مادي افراد  كه آيد مي الزم باشد چنين اگر كه گويد مي شيخ ثانيا، و. نيست موجود آنها  مفارقات آن
 علل و مبدأ را آنها اگر اينكه براي چرا؟. باشند ناقص اينها به نسبت آنها و. باشند كاملتر معقول افراد آن

 اثر را عالم و ندهيد قرار مبدأ را آنها و ندانيد آنها فعل كرده بروز عالم اين در كه را آنچه و ندانيد، اينها
 نقش مثل ندارند، فاعليتي و فعاليت هيچ كه باشيد  قائل اي ساده صورتهاي آنها براي بايد ندانيد، آنها

 حي افرادي هستند، مادي اينكه عين در مادي افراد. ترند ناقص مادي افراد از جهت  همين به و ديوارند،
 اساس. است شما فرض خالف اين گفتيم كه همانطور بعالوه. اثرند بال افرادي مجرد افراد آن ولي فاعلند،
  . باشند مي اينها علل مفارقات آن و هستند مفارقات آن محتاج محسوس افراد كه است اين شما نظريه

  
 يا احتياج اين گوئيم مي علته،  الي معلول احتياج معقوالتند، آن محتاج افراد اين كه بگوئيد اگر حال،
   آنجا از باشد، لماهيتها و لذاتها اگر. لذاتها ال يا است لذاتها

 ٥٥٤
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. ديگرند مفارقات به محتاج هم معقول افراد پس است،  مشترك معقول افراد با محسوس افراد ماهيت كه
 نوع از  مفارقاتي به محتاج باز هم آنها گوئيم مي و كنيم مي قاتمفار آن به كالم نقل  صورت اين در كه

 بدتر اول شق از اين كه گوئيم مي است، عارض المر بلكه است، لذاتها ال بگوئيد اگر. هستند خودشان
 النوع رب به احتياجي ماهيتشان حسب به محسوس انسانهاي مثال كه است اين فرض اين معناي. است
 است سانتيمتر چند و هفتاد و متر يك قدشان مثال اينكه علت به بلكه ندارند، معقول  انسان به و انسان

 اينكه يا و. نداشتند احتياجي ديگر بود  چهارمتري قدشان مثال اگر كه نيازمندند، معقول انسان آن به
    مريخ كره به و دبردارن اينجا از را او اگر و دارند نياز معقول انسان  به كنند مي زندگي زمين در چون مثال
 فكر. ذاتشان نه آورده، بوجود را احتياج اين محيطشان و مكان يعني. داشت نخواهد احتياجي ديگر ببرند
 سبب شيئي به ء شي يك احتياج كه شود مي آيا آورد؟ مي در كجا از سر حرف اين كه ببينيد و كنيد

 علت به عوارضش واسطه به ء شي  يك دشو مي آيا او؟ از هستند وجودا آخر عوارض آن كه باشد عوارضي
 اگر بود؟ غني علت آن از و نبود هم علت آن به احتياجي نبود عوارض اين اگر كه باشد محتاج خودش
 آن اصال نبودند  عوارض اين اگر كه اند، كرده علت را علتها آن كه عوارضند اين واقع در باشد، چنين
 كرده عمل خودش قبل ما در ء شي يك  كه گفت توان مي آيا شيخ، تعبير به و. نداشتند وجود علتها
 باشد مي خودش از وجودا اقدم كه شود ء شي همان در احتياج منشأ ء شي يك عوارض شود مي آيا است؟

   باشد؟ شتهندا وجود هم يش آن علت نباشد  عوارض اين اگر كه
 معقول فرد و مادي فرد كه بود اساس اين بر اول برهان. است  اول برهان از غير ديگري برهان قهرا اين

 اقتضا اگر. دارند اقتضا  نوع يك دو هر بنابراين هستند، حد يك داراي و هستند مشترك ماهيت در چون
. باشند مادي بايد دو هر باشند مادي كه دارند اقتضا اگر و باشند مجرد بايد دو هر باشند مجرد كه دارند
 اگر نه؟ يا دارد مثالي و معقول فرد به احتياج محسوس فرد آيا كه هشد وارد راه اين از  برهان اين در ولي
 خارج كالم محل از واقع در ندارد اگر گفتيم. ديگر اشكال هم ندارد اگر و آيد مي پيش اشكال يك دارد
    عوارض يا است ذات يا احتياج منشأ دارد احتياج اگر و. دارد احتياج  كه است اين بر فرض چون است،
  . آيد مي الزم محال باشد كه كدام هر. ذات
 منشأ را جسم مثال اينكه  بجاي تعليميات در اند آمده اينها كه اينست عجيب كه گويد مي شيخ آنگاه
  وجود يك اند آمده نقطه، منشأ را خط و خط منشأ را سطح و بدانند سطح
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 سطح، از مستقل شدند قائل خط براي  مجردي وجود و خط، از مستقل شدند قائل نقطه براي مجردي 
 خط. نيست فرض قابل حرفها اين اصال كه جسم، از مستقل شدند قائل سطح براي مجردي وجودي و

   اگر همچنانكه باشد، داشته وجود تواند نمي خطي نباشد سطحي اگر يعني است،  سطح به قائم خودش
  . باشد داشته وجود تواند نمي نقطه نباشد عالم در خطي

 كه اينست حرف اين الزمه گويد مي شيخ. است عدد چيزي هر منشأ اند گفته اعداد باب در اينكه يا
 مؤسسات مثل اينها نظر. نيست رد قابل و است درست  شيخ بيان اين. است عدد به فرس و انسان تفاوت

    اي شماره فردي هر حج كاروانهاي در مثال. است عدد به افرادشان نامگذاري كه ماند مي گروههائي و
 كاروان مسؤولين. شش و بيست ديگري و پنج، و بيست ديگري چهار، و بيست اش شماره يكي ارد،د

 بلكه احمدي، آقاي مثال يند گو نمي و برند نمي بكار را اسمها كم كم است عدد با كارشان و سر چون
    يعني افراد ااينه نظر بنابر گويد مي شيخ حاال. پنج و بيست آقاي يا چهار و بيست آقاي مثال گويند مي

 مثال چيست؟ فرس ،6745 عدد مثال يعني چه؟ يعني انسان ماهيت مثال بطور. اعداد يعني اشياء اعداد،
 تفاوت توانيم مي ما آيا گويد مي شيخ. دانند مي عدد ماهيت را اينها ماهيت اصال كه زيرا ،5421 عدد

 روي مثال عدد يك اگر كه بگذاريم؟ اكثريت و اقليت به يعني عددي،  تفاوت يك فقط را فرس و انسان
  . ديگر  ماهيت بشود برداريم آن از كه عدد يك و انسان ماهيت بشود بگذاريم عدد  فالن
 يا دانستند مي متساوي را وحدتها آنها آيا گويد مي وحدت درباره و كند مي شروع را ديگري بحث شيخ
 عدم است، ديگر چيز و نيست وحدت اقعو در  كه بدانند متساوي غير را وحدتها اگر متساوي؟ غير

 كه باشد مقداري اختالف اگر. عددي خواه و باشد مقداري اختالف تساوي  عدم اين خواه است، تساوي
 عددي اختالف اگر و].  است مقدار مبدأ وحدت حاليكه در [عدد، نه است مقدار وحدت صورت اين در

 وحدتهاي از شود نمي آنوقت بدانند، مساوي ار وحدتها اگر و. وحدت نه است كثرت خودش اين باشد
  . بيايد بوجود مساوي غير اشياء مساوي،

 في فصل"  مفارق تعليمي التعليميات  في كان ان انه :فنقول :والمثل بالتعليميات القول ابطال
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 المحسوس في يكن لم فان يكون، أو البته تعليمي المحسوس  في يكون ال أن فاما المحسوس، للتعليمي 
   محسوسا هذه من ء شي يكن لم واذا محسوس، متعدود وال مدور وال مربع يكون ال  أن وجوب تعليمي
 حتي المحسوس الوجود من  كذلك تخيلها مبدأ فان تخيلها، الي بل وجودها اثبات الي السبيل فكيف

 كثير وجود ثبتناأ أنا علي منها، شيئا يعقل ال بل يتخيل ال أنه لحكمنا منها شيئا يحس واحدا لوتوهمنا
  . "المحسوس في منها

  
 آن ازاء به كه  است چنين يا باشيم، داشته هم محسوس غير و مفارق تعليمي محسوس تعليمي  براي اگر

 الزم باشيم نداشته تعليمي محسوسات ميان در اگر ندارد، يا دارد وجود محسوس تعليمي مفارق تعليمي
 راهي نباشند، محسوس امور اين از چيزي اگر و باشيم، تهنداش محسوس معدود و دايره و مربع كه است
 فقد حسا فقد من"زيرا بكنيم، توانستيم نمي هم را آنها تصور ما حتي بلكه نبود آنها وجود اثبات  براي
   .علما

  
 فتكون اعتبار، بذاتها الطبيعه لتلك  فيكون المحسوسات في أيضا توجد قد التعليميات طبيعه كانت ان و"

    المعقوله التعليميات فتكون له مفارقه كانت فان له، مباينه أو للمفارق  والمعني بالحد مطابقه اما ذاتها
 مفارقتها حال في بالنظر نشتغل  ثم مستأنف، دليل الي اثباتها في ونحتاج ونعقلها نتخيلها التي غير امورا
 مفارقتها بيان في الشغل بتقديم الشتغالوا اثباتها عن االستغناء  الي االخالد من عليه عملوا ما يكون فال

  . "اليه  يستنام عمال
  

    محسوس در كه طبيعتي همين هست، اعتباري يك هم هو هو بما محسوس طبيعت  همين براي
 حاال. است زائد تقريبا"بذاتها الطبيعه لتلك  فيكون"در"فاء"اين البته. دارد هو هو بما اعتبار يك هست،

    يك خودش ذات به طبيعت اين حال هر به دارد، فردي يك طبيعت اين  كه شد معلوم مطلب كه
 كه طبيعتي است، جور همين قهرا ديگر اين معقول، يا باشد محسوس اينكه از نظر قطع دارد، اعتباري
 هو هو بما بگوئيم توانيم مي ما كه دارد اعتباري  يك هو هو بما دارد معقول فردي و محسوس فردي
 محسوس فرد چون كه گرفت نبايد معنا اين به را"فاء"اين پس. اينها امثال و دارد عوارضي و لوازمي
 داشت نمي محسوس فرد اگر نه،. نداشت اعتباري داشت نمي  محسوس فرد اگر كه دارد اعتبار بذاتها دارد
 هو بما طبيعت بگويد خواهد مي. است بشرط ال طبيعت مال] اعتبار اين. [نداشتيم اعتبار  اين به نيازي ما
 آن با مباين محسوس طبيعت اين اگر و. [ديگر اقتضاي يا را بودن مادي ضاياقت دارد، اقتضائي چه هو

    اثبات براي و ايم كرده تعقل ما كه است اموري از غير معقوله تعليميات  صورت اين در باشد، مفارق
 اقامه كه برهاني و كنيم مي  باتاث را آنها محسوسات همين راه از ما] هستيم جديدي دليل نيازمند آنها
   از باشيم داشته جداگانه دليل به  احتياجي ما اگر و. است طريق همين از كنيم مي
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 بايد نو   مجرد يا مجردند افراد آن آيا و نه، يا هست افراد اين از غير ديگري افراد آيا كه كنيم پيدا اشتغال
  . نيستند

 صارت انما المحسوسات في التي  هذه تكون أن اما :يخلو فال الحد في له مشاركه مطابقه كانت ان و"
 االسباب، من بسبب لها يعرض أمرا ذلك يكون أن اما و حدها؟  له ما يفارق وكيف وحدها، لطبيعتها فيها

 أن المفارقات  تلك شأن من فيكون اياها، ذلك لحوق عن مانعه غير وحدودها لذلك، معرضه  هي وتكون
  . "رأيهم أصل عليه وبنوا عقدوه ما  خالف هو هذا و تفارق، أن الماديه هذه نشأ ومن ماديه تصير

  
 دو از هستند، يكي محسوسات با ماهيت و حد در مفارق تعليميات آن اگر كه [است اصلي فرض اين
 و محسوس كه كرده اقتضا طبيعتشان] محسوس تعليميات  اين كه است چنين يا :نيست خارج حال
 توانسته چگونه  مفارق اين پس كرده اقتضا طبيعت اگر]. است شده آنها عارض كه امري يا [باشند، مادي

 اما و. [يتخلف وال يختلف ال الذاتي است، آنها  ذات مقتضاي] بودن مادي [آنكه حال و شود؟ جدا اينها از
    اين در است، خارجي سبب و خارجي امر عارضي امر از منظور كه] باشد،  عارضي امري سبب به اگر

    آن الحاق از مانع هم ذاتش و ماهيت و گيرد مي قرار خارجي امر آن معرض در ذات و طبيعت آن صورت
 اين شأن و شوند مادي كه  است مفارقات آن شأن [كه اينست فرض اين فاسد تالي. نيست خارجي امر

 در كه شخصي با را خود جاي تواند مي و است اصفهان در كه آدمي مثل ،]شوند مفارق كه است ماديات
    خالف اين حاليكه در. اين جاي به آن و باشد آن جاي به اين كه ندارد مانعي و كند عوض است تهران

 آنها هستند، مادي معلولند،  محسوس افراد. اند كرده فرض و اند بسته را آن و كردند مي فكر كه است آن
. گيرد قرار آن بجاي و شود تبديل ديگري به كيي كه ندارد  امكان و است تجافي اين. جاويدانند و علتند
  . است شده چنين تصادفا بگوئيم كه نيست  تصادفي امر اين
  
 تحتاج كانت فان اليها، تحتاج أوال  مفارقات الي تحتاج أن اما العوارض مع التي الماده هذه فان أيضا و"

    كانت وان اخري، الي أيضا المفارقات فتحتاج لطبائعها، غيرها مفارقات  الي تحتاج فانما مفارقات، الي
 ألبته، مفارقات الي تحتاج ال  لكانت العارض ذلك ال لو حتي لها عرض لما مفارقات الي تحتاج انما هذه
 وغني منه أقدم أمر وجود يوجب ء للشي العارض فيكون ، البته وجود للمفارقات يكون أن بيج كان وال

  . "وجود لها يجب حتي االيه. محتاجه المفارقات  ويجعل عنه،
  

 اينكه احتمال هم و هست باشد  قبل برهان دنبال اينكه احتمال هم گفتيم كه بود همان"وأيضا"اين
   و باشد مستقلي برهان  كه دهيم مي ترجيح ما ولي. باشد مستقل برهان
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 اين و است عوارض با كه اي ماده اين. [بود  مستقلي برهان عنوان اين به اصوال كرديم كه هم بياني
   اگر اما. [خوانيم مي بعد را نبودن محتاج. نيست محتاج يا است مفارق  محتاج يا] مادي طبيعت
 مفارقات آن صورت اين در پس است؟ مشتركه ماهيت واسطه به و لذتها احتياج اين آيا ،]باشد محتاج

 به نيازمندند هستند اينها حقيقت و علت كه مفارقات آن به اگر و. دارند ديگري مفارقات به احتياج هم
 عوارض اين و هستند عوارض اين علل آن به اينها احتياج منشأ يعني ماديات، اين خود  عوارض سبب
 وجود مفارقات آن نبودند عوارض اين اگر كه اند كرده علتها آن محتاج را آنها كه دارند قدرت اينقدر

    كرده اثر خودش قبل ما در ء شي عارض دآي مي الزم كه است چنين نظر اين فاسد  تالي نداشتند،
  

 و باشد كرده اثر خودش قبل ما در ءيش عارض آنكه حال و كند، جابيا را علت ءيش عارض و باشد
 آن منشأ عوارض نيا اگر و. است ءيش معلول ءيش عارض آنكه حال و كند جابيا را علت ءيش عارض

 عوارض نيا از را وجودشان مفارقات و باشند اتيماد مفارقات آن كه است نيا اش الزمه باشند مفارقت
  .باشند گرفته

  :كند يم ذكر را يگريد فرض مطلب نيا ليذ در نجايا در
 يف العارض وجبي فلم العارض هذا مع وجودها وجبي المفارقات وجود كان بل كذلك، االمر كني لم فان
 المفارقات تكون فال المفرقات يال تاجةمح ريغ كانت ان و متفقة عةيالطب و انفسها يف وجبي ال و رهايغ

 للمادة المقارن هذا فان ناقصة؛ المفارقات هذه تكون ان لزمي و ياول يمباد ال و الوجوه من بوجه لها علال
 يانسان شكل نيب و ساذج يانسان شكل نيب الفرق كم و للمفارق وجدي ال ما لياالفاع و يالقو من تلحقه

  .كامل يح
 نيا كه مفارقانند نيا است، عكس بر ست،ين ليقب نيا از مطلب كه ديبگو ديايب يكس است ممكن

 اقتضا عوارض نيا با را عتيطب نيا كه مفارقانند نيا: اند كرده جاديا عوارض نيهم با را محسوسه عتيطب
 عوارض نيا مفارقات عتيطب اگر ديگو يم خيش. هستند آن يمقتضا و مفارقات معلول عوارض و اند، كرده

 اقتضا خودشان در يول كند يم اقتضا افراد نيا در را عوارض نيا كه شده چطور كند، يم قتضاا را
 عرض بعداً ما البته است؟ واحد دو هر ذات كه يحال در ست؟ين عوارض آن خودشان در چرا كند؟ ينم

 اشراق خيش. نديگو يم چه ندارند قبول را خيش انيب كه صدرا مال و اشراق خيش امثال كه كرد ميخواه
 مفارقاتند عوارض نيا منشأ اگر. ديگو يم كه خيش جواب در. كند يم قبول را شقّ نيهم نجايا در كه

 مفارقات آن خود در عوارض نيهم ديگو يم اند، نكرده جاديا خودشان در را عوارض مفارقات نيا چرا پس
دارد، وجود هم
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 آنها ء مبادي و علل وجوه از وجه هيچ به مفارقات پس ستندين مفارقات محتاج محسوس افراد اگر و[
 اين ما كه بگويد كسي اگر حال. عللند و مبادي آنها كه است اين بر كالم بناي  آنكه حال و] نيستند

 اينكه ولو كنيم اثبات را طبيعتي هر از معقولي افراد يك خواهيم مي فقط ما كنيم، مي رها را قسمتش
 را آنها اگر. هستند اثري بال موجودات اينها كه است وارد ديگر ايراد گويد مي شيخ نباشند، مبادي و علل
 اثري بي موجودات برداريم  دست آنها بودن مبادي از اگر و ايم دانسته فعال را آنها بدانيم مبادي و علل

 فرد از است كاملتر خيلي] است كامل و زنده و است  محسوس كه انساني فرد اين مثال و. [بود خواهند
  قائل طوليه عقول به لهذا و دانند مي فاعليت با مساوي را عقالني وجود شيخ  امثال. آن مادي غير

 فعال را عاشر عقل اينها. باشند قائل فعال غير عقول به است ممكن كه هستند اشراقيون اين. هستند
  . است طبيعت در فعال كه دانند مي
  
 في يجمعها الذي فما الخط، عن  طهوالنق السطح، عن قوامه في متجردا الخط يجعلون اذ منهم العجب و"

 قوه أو مفارقه كانت لو يجمعهما أن يجب فكذلك ذلك؟  توجب منهما واحده أطبيعه الطبيعي؟ الجسم
 الخط فليس صورته، هو وليس العلل تقدم التام الجسم يتقدم كيف الخط ثم ء، باري أو عقل أو نفس
 الخط غايه هو االبعاد في الكامل التام فالجسم والبد نكا ان بل غايته، هو وال فاعله هو وال الجسميه صوره
  . "وينقطع يتناهي ما جهه من يلحقه ء شي هو بل هيواله، هو وال وغيره

  
 خط از نقطه شود، جدا نقطه از خط شوند، جدا يكديگر از توانند مي ذات حسب به اينها گوئيد مي شما
 و شوند نمي جدا يكديگر از طبيعي جسم در ااينه  كه شد چطور پس. شود جدا سطح از خط شود، جدا

 الزم صورت اين در چيست؟ علتش جسم؟ به سطح و سطح به خط و دارد  احتياج خط به نقطه هميشه
 يا جسم طبيعت  اقتضاي اند شده جمع هم با نقطه و خط طبيعت در بينيم مي اگر بگوئيم كه آيد مي

 طرف از. است كرده جمع همديگر با را اينها و آمده خداوند يا عقلي يا نفسي بلكه نبوده سطح طبيعت
 آنها و دانيد؟ مي مبادي و علل را تعليميات  اين و شده درست سطح از جسم گوئيد مي شما چطور ديگر

   منشأ تعليميات كه گوئيد مي چطور ايد؟ داده قرار اصلي منشأ را
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 فرض غايتي بشود اگر. فاعلي مبدأ نه و غائي مبدأ نه و است  صوري مبدأ نه خط حاليكه در است، جواهر
 كه جهت  آن از شود مي جسم عارض خط. جسم غايت را خط نه كرد فرض خط غايت بايد را جسم كرد

  . ندارد هم خط باشد غيرمتناهي جسم اگر است، متناهي جسم
  
 بين الخالف ونفيك ونقصانها،  كثره بزياده االمور بين التفاوت يجعل أن باالعداد لقائل يلزما أيضا و"

 االخر، أحدهما في فيكون االكثر، في موجود دائما واالقل أقل، واالخر أكثر أحدهما أن والفرس االنسان
  . "فاسد خلف وهو بعض تحت المتباينات بعض  دخول ذلك من فيلزم

  
 اين ]اند دانسته آن نقصان و كثرت  زيادت به را موجودات بين تفاوت هستند اعداد به قائل كه كساني[

 واقع در انسان مثال صورت اين در. نيست جالب و است نارسائي تعبير يك هم نقصان و زيادت تعبير
 كنيم  كم كه انسان عدد از. است كمتر عدد اين از كه ديگر عدد يك فرس و 7894 عدد شود مي
 موجود راكث در است اقل  كه آن هميشه و. انسان شود مي بيفزائيم اگر فرس عدد بر و فرس شود مي

 اساس اين بر و موجودند، اكثرها در اقلها هميشه  پس. است موجود انسان در فرس هميشه مثال. است
 و است  اعتباري امري اعداد او مانند و شيخ عقيده بنابر اما. دارند وجود انسان در حيوانات همه هميشه
  . نيست ديگر عدد در داخل عددي هيچ و دارد مستقل نوعي هرعددي ناچار

  
 منهم لكن و االقل، من جزءا  االقل االكثر به خالف ما فيكون متساويه الوحدات يجعل من هؤالء من و"

 ان و االسم، باشتراك اال وحدات فليست بالحد تختلف كانت  فان متساويه، غير أيضا الوحدات يجعل من
 فيها ء بشي منها الزائد  زياده يكون أن فاما وتنقص، تزيد الحد في اتفاق بعد لكنها بالحد تختلف ال كانت
 كاالعداد بالفعل فيها ء بشي الزائد زياده كانت وان مقدار، مبدأ ال مقدارا الوحده فتكون كالمقادير، بالقوه
  . "كثره  الوحده فتكون

  
 غير وحدتها كه اند گفته هم  كساني و مساويند وحدتها كه اند گفته گروهي نه؟ يا مساويند وحدتها آيا

 را وحدتها اگر. است تساوي عدم و نيست وحدت  واقع در باشند مساوي غير وحدتها اگر. مساويند
   .ديايب وجود به يمساو ريغ اءياش يمساو يوحدتها از شود ينم بدانند يمساو

  
379  
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 فصل   مثل و تعليميات به قول ابطال: سوم
 يجعلوا أن اما :شيئين أحد عملواي  أن الطبيعيات صور منها المركبين العددي بالعدد القائلين ويلزم"

 محصول ال الذي االختراع في غيره دون الحدود من حد عند تناهيه  فيكون نهايه، الموجود المفارق للعدد
  . "...متناهيه غير الطبيعيات صور فيجعلوا متناه غير يجعلوه أو. له
  
 براي مقداري مطلب ، مكردي عرض هم جا همان كه همانطوري كه داشتيم مطلبي پيش ورق سه دو در
 وقتي تا باشد مطلب گفتيم موقع آن در چيست، مقصود كه شويم قانع درست نتوانستيم و ماند مبهم ما
 ولي  ايم رسيده آنجا به تقريبا حاال]. شود روشن شايد [آيد مي بر آنها رد مقام در شيخ كه برسيم جائي به
  . شود حل فصل رآخ تا شايد است، نشده حل مطلب بايد چنانكه هم باز
 و وحدت باب در فيثاغوريين  كه كرد بيان شيخ :بود اين ماند مبهم پيش ورق سه دو در كه مطلبي آن

 وجه علي العدد رتبوا"آنها از بعضي. اند كرده بيان نظريه  سه و دارند اي ثالثه اقوال آن، از عدد پيدايش
 وجه علي العدد رتبوا"  سوم دسته و. "التعليمي العدد وجه علي العدد رتبوا"ديگر بعضي و"  العددي العدد
  . "التكرار
 در وحدت، از ناشي را اعداد ساير و اند دانسته مبدأ را وحدت اينها كه آنجا از :كه اينست حرف خالصه
  سه شوند مي  ناشي وحدت از چگونه ديگر اعداد اينكه مورد
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 به راجع نظريات واقع در پس. دانند مي اشياء  همه حقيقت و اصل را عدد آنها ديگر طرف از. دارند نظريه
    يك صرف اينها بحث چون. آفرينش و خلقت و هستي باب در است نظرياتي آن، از عدد انشاء و وحدت
 عرض يك آنهم دانند، مي  خارجي عرض يك را عدد و كنند مي بحث ديگران چنانكه نيست، ذهني بحث

 هم را عددي هر و است اعداد مبدأ وحدت گويند مي كه عدادا ماهيت درباره است بحثي اين كه تعليمي،
 اين از باالتر فيثاغوريين حرف نه،. كنند مي مشخص را نوعي هر ماهيت آنوقت و دانند مي مستقل نوع

 عدد را اشياء ماهيت واقع در و است، عدد اشياء حقيقت كه قائلند آنها كه اينست فرض. است حرفها
 عدد هو"كه اينست حقيقتش كه دهند مي جواب"هو؟ ما الفرس":بپرسيم اگر يعني. دهد مي تشكيل
 تشكيل موجود  اين عدد اين از است، 17423 عدد عين اسب بگوئيم كه اينست مثل گفتيم. "خاص
 از كاملتر بدانيم بيشتري عدد را انسان اگر  حال. است ديگر عدد يك او حقيقت چيست؟ انسان. شود مي

    باب در اينها بحث بنابراين. گردد مي انسان از كاملتر فرس بدانيم كمتري عدد ار او اگر و شود مي فرس
 از آفرينش كه است،  بوده هم آفرينش حقيقت در بحث ضمنا وحدت از عدد انشاء كيفيت و وحدت
  . شده پيدا چگونه و شده پيدا وحدت

  

   وحدت از عدد انشاء باب در اول نظريه
  

 فجعلوا":كه بود اين شيخ تعبير اند، دانسته العددي العدد وجه علي را توحد از عدد انشاء كه آنهائي
 عدد جزء وحدت صورت اين در كه اند، داده قرار اول عدد را وحدت خود يعني. "الترتيب أول في الوحده

 اول شماره همان وحدت خود ترتيب اين در. الترتيب أول في الوحده فجعلوا :گفت اينكه براي شود، مي
 دو يعني ثنائي يكي، يعني وحدت. الثالثيه ثم الثنائيه،  ثم است، وحدت خود اول عدد پس. رفتهگ قرار
 و ثنائيه، باب در اينها كه گفت خواهد بعدا شيخ البته. ترتيب همين به و تائي، سه يعني  ثالثي تائي،

 كه بگويند خواهند نمي ولي وحدت دو جمع از  است عبارت تائي دو كه معتقدند اينكه عين در ثالثيه،
 اين. دهد مي تشكيل را اول عدد كه است وحدتي همان شده تشكيل ثنائيه آنها از كه وحدتي دو آن

 درباره گروه اولين گفت  شيخ پس. كنيم مي بحث آنها روي كه است شيخ اشكالهاي و ايرادها جزء
 خلقت و هستي و جهان باب در و وحدت از اشياء  پيدايش باب در و وحدت از عدد انشاء و پيدايش

   وحدت كه اند گفته
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  . آخر  الي چهارتائي، بعد تائي، سه بعد تائي، دو عدد بعد است، عدد اولين  خودش
  

  ] دوم نظريه[
  
 اين چرا كه نشد روشن ما براي اند، گفته التعليمي العدد وجه علي را وحدت از عدد انشاء كه كساني اما
 باشد احتمال اين شايد كه كنيم مي فرض بعدا ما را احتمالي چيست؟ آن وجه و نامند مي تعليمي عدد را
 جعلوا":اند گفته شكل اين به را وحدت از عدد انشاء گروه اين. كنيم مي تأمل رويش  هم باز البته كه

 در. اعداد جزء نه اند داده قرار اعداد مبدأ را وحدت. "الترتيب أول الوحده جعلوا"اينكه نه ،"مبدأ الوحده
    خارج وحدت خود حساب اين در ولي. شد مي اول عدد و بود اعداد جزء خودش  وحدت اول فرض نآ
 حرف البته. نيست عدد  خودش است، اعداد مبدأ و عدد آورنده بوجود و دهنده تشكيل و است عدد از

 به تواند يم كند تأويل و توجيه را حرفها اين بخواهد  كسي اگر. باشد داشته رمز صورت است ممكن اينها
    كه است حقيقيه حقه وحدت گويند، مي عرفا آنچنانكه وحدت، از مقصودشان مثال كه بگويد شكل اين

 از متأخر رتبه در عدد و است عدد فوق ما وجود حقيقت بيان اين در. وجود وحدت با است مساوي
 بيان كه حرفي ولي ئيم،برآ تأويل و توجيه مقام در خواهيم نمي حاال ما. است گرفته قرار وجود حقيقت

. "الترتيب مبدأ الوحده"اند گفته بلكه ،"الترتيب أول الوحده"گويند نمي آنها كه است چنين كنند مي
 دو بعد يعني الثالثيه، ثم الثنائيه، ثم گويند نمي  هم بعد اين بر عالوه. شود مي شروع آن از بعد ترتيب
 دو. است دوم از غير تا دو. سوم بعد و دوم بعد يعني لثالث،ا ثم الثاني، ثم گويند مي تائي، سه بعد و تائي

 اينجا كتاب تا دو ما كه وقتي مثل باشد، واحد آن با واحد اين مجموع معني به كه گوئيم مي وقتي را تا
 هم چهارم كتاب است، كتاب يك و نيست كتاب سه هم كه بريم مي بكار را دوم وقتي اما. باشيم داشته
 را خود نظر صورت اين به گروه اين پس. گويند مي ترتيب عدد هم اصطالح در را ناي. است كتاب يك
   آن ،"تا دو"نه ،"  دوم"آن از بعد و است اعداد ساير مبدأ وحدت كه اند كرده بيان
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 عدد اشياء حقيقت بيان اين در و صورت اين در. سوم آن از بعد و است دوم است ترتيب مبدأ از بعد كه
 است؟  حقيقتي چه عالم در فرس كه شود مي سؤال وقتي مثال. گردد مي خاص ترتيب  بلكه شود، نمي
 و بيست و صد چهار و هزار هفده حقيقت  نه سوم، و بيست و صد چهار و هزار هفده حقيقت بگوئيم بايد
   اگر. است سوم و بيست و صد چهار و هزار هفده عدد او هست موجودات  ميان كه ترتيبي در يعني. سه

 يك اين پس. بگوئيم هزارم بيست عدد بايد ترتيب اين در ايم، گفته هزار بيست اول ترتيب در را نسانا
 وحده توالي علي العدد فرتبوا":گفت شيخ آنگاه. دارد تفاوت  اول دسته حرف با كه است ديگري چيز

  . اند گرفته قرار بترتيب ديگري از بعد يكي ،"وحده
  

  ] سوم نظريه[
  

 خيلي نظريه اين. دانستند مي التكرار وجه علي را وحدت از عدد انشاء آنها كه بود ينچن سوم نظريه
 تكرار عدد آن در ديگر بار كه است وحدت همان عددي هر كه معني اين به. آيد مي در آب از تر عجيب
 را ماهيت  وقت يك. گوئيم مي ماهيات باب در ما كه است حرفي اين مثل كأنه.  است كرده تجلي و شده

 ء شي شرط به گاهي و ء شي آن شرط به گاهي و ء شي اين شرط به گاهي و كنيم، مي اعتبار بشرط ال
 بودن موجود قيد با را انسان بعد كنيم، مي اعتبار] مطلق بطور [و بشرط ال را انسان وقت يك مثال. ديگر
 همان اينها تمام. قائم انسان يا مكني مي اعتبار عالم انسان يا و موجود، انسان گوئيم مي و كنيم مي اعتبار
 همان مقيد اينكه نه و هستند، ديگري چيز مقيدها آن اينكه نه. مقيدها اين ضمن در است مطلق انسان
 مقيدها باب در. ديگر ء شي با  همراه است مطلق همان مقيد آن اينكه نه و شده، تكرار كه است مطلق
 تقيد :ببينيد ،)1 (خارجي قيد و جزء تقيد نيستند،  عرض هم ء شي دو مثل قيد و مطلق كه شده گفته

 را حقيقتي و گرفته قرار يكديگر كنار مختلف جزء دو كه اينست معنايش تركب ،دارد فرق تركب با
 تأثير از بعد و اينها جمع از و اند شده  تركيب يكديگر با عنصر فالن و عنصر فالن مثال دهند، مي تشكيل

 در انسان مثال يعني تقيد. است ديگري مطلب تقيد ولي. اند آورده بوجود را مركبي يكديگر روي تأثر و
  دو صورت به علم و انسان اينكه نه است، علم به مقيد  حاليكه
  : پاورقي

  . منظومه شرح -  1
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 تقريب براي توانيم مي ما كه تعبيري. مختلفند اعتبار دو اينها است، علم و انسان از غير  عالم انسان. چيز 
 باشيم، كرده توجيه را آنها حرف اينكه براي اند نگفته تعبير اين به خودشان چه اگر بكنيم آنها رفح

 :است  چنين است، رد قابل نظريه اين هم باز اينكه گو باشد، داشته صورت و سر  مقداري كه توجيهي
 خودش وحدت كه است معني اين  به است، التكرار وجه علي وحدت از عدد پيدايش اند گفته اينكه
 الرباعيه و أخري، وحده الثالثيه و خاص، وحده از عبارتست  ثنائيه و االطالق، علي است وحدت همان
 اي ثالثيه و ثنائيه هر كه صورت اين به بشود هم توهمي منشأ نظر اين است ممكن البته. (أخري وحده

 دو سه يا تا دو دو يا باشيم اشتهد تا دو يك كه معني اين به باشد، تا دو يا باشد يكي تواند مي خودش
 هم ثالثيه. است ديگري وحدت وحدت، از ديگري نوع اما است وحدت  همان ثنائيه خود بنابراين). تا

 خود شود مي بگيريم  مطلق را وحدت اگر]. خاص نوعي اما [است مراتب همه در ساري وحدت  همان
 عددي شود مي كنيم اعتبار مراتب در ساري كنيم، راعتبا قيد با كنيم، اعتبار مرتبه با را او اگر. وحدت
 قيد با است وحدت همان چيست؟ ثالثي. خاص قيد با است وحدت همان چيست؟  تائي دو. خاص
  . خاص
 ما مخصوصا. كنيم مي شيخ عبارات  اين از ما كه است انتقادي توجيه يك تقريبا بيان از مقدار اين خوب،
. است ناميده"التعليمي العدد"را آن مناسبت چه به كه داريم ترديد بيشتر"التعليمي العدد"آن درباره
. نكرديم پيدا خودمان كتابهاي ميان در باشد، گفته تر مشروح و تر مفصل"شفا" از كه هم ديگري جاي
 كساني بهترين از يكي را ارسطو. نكردم  فرصت ولي كنم مراجعه ارسطو"الطبيعه"كتاب به خواستيم مي
   بعد ما"كتاب در كه دهم مي احتمال. است رسانده ديگران به و كرده  نقل را فيثاغورث كاراف كه دانند مي

 رضع التعليمي العدد"اين دربارهما را احتمالي) 1. (كنيم مي نگاه آن به فرصت صورتدر باشد،"الطبيعه
 اشياء مبدأ مقدار و است مقدار مبدأ عدد كه معتقدند فيثاغوريان از بعضي كه گفتيم قبال :كنيم مي

 امر يك كه نقطه است، نقطه مبدأ وحدت يعني شود، مي درست نقطه وحدت از گفتند لهذا. ديگر
  مقداري
  : پاورقي

 نظريات اين از مشروح نسبتا بطور"الطبيعه بعد ما"در ارسطو اند، فرموده اشاره استاد كه طور همان] 1[
 به كتاب اين دهم تا ششم فصل خصوصب) مو كتاب (الطبيعه بعد ما  سيزدهم كتاب. كند مي بحث

  . پردازد مي عدد به مربوط  مباحث
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. مقداريش مظهر در است وحدت حقيقت  همان كنند مي حسابش موهوم حاال چه اگر است هندسي 
 اينها كه است ممكن حاال. است وحدت سه اينها عقيده به نيز سطح]. وحدت دو ، [است وحدت نيز خط
 به ولي نداريم جسم و  سطح و خط از بيش ابعادي ما چه اگر. ببرند باال ترتيب نهمي به را وحدتها تعداد
 منظور شايد يعني]. داد افزايش را وحدتها تعداد توان مي [متعدد سطوح و خطوط و تركيب صورت
    اين به و است مقدار مبدأ عدد كه است اين مقصودشان"التعليمي العدد  وجه علي"اند گفته كه كساني
 كردم نگاه پيش هفته مورد اين در را محشين از بعضي نظريات. تعليمي عددهاي گويند مي راعتبا

 ماند، مي باقي هنوز عبارت آن به راجع ابهام اين  پس. كند باور بتواند آدم كه نبود جالبي توجيهات
  . نه يا شود مي  حل فصل آخر تا ببينيم

  

   ]وحدت از عدد و عدد از اشياء تأليف نظريه نقد[
  
 و شده تأليف عدد از اشياء معتقدند كه كساني نظريه خواهد مي و شود مي خود بحث وارد شيخ اينجا از

 و باشند گفته"العددي العدد وجه علي"كه آنهائي خواه ،كند رد را اند آمده وجود به وحدت از هم اعداد
 آنها خواه و دهند، قرار را تائي چهار و تائي سه و تائي دو آن از بعد و بشمارند عدد اولين را وحدت

 اينجا در شيخ ظاهرا را مورد اين كه ،"التعليمي العدد وجه علي"خواه و اند، گفته"التكرار وجه علي"كه
  . است كرده بحث تفصيل به را ديگر مورد دو ولي نكرده بحث
 فرضيه حد در آنها بيان البته ؟بدهد افراد اين به تواند مي وابيج چه و گيرد؟ مي ايرادي چه آنها بر شيخ
 بر دليلي ما آيا. كنيم رد را آنها دليل بخواهيم ما كه اند نكرده ذكر خودشان براي دليلي آنها يعني. است
 است، عدد تناهي ال مسأله بر واقع در اش تكيه دهد مي شيخ كه جوابي نداريم؟ يا داريم فرضيه  اين رد
 يعني. نيستند متناهي اعداد. است معلوم حرفهايش  مجموع از ولي برد نمي اسم را اين خودش اينكه گو
 كه عددي به برويم باال چه هر... ميليون... هزار سه، دو، يك، بگوئيم و برويم باال و كرده  بيان را اعداد اگر
 عددي آن فوق ما هم باز كنيم فرض ما كه را عددي هر. رسيم نمي كرد فرض را عددي نتوان آن فوق ما

 فرض هم خودش در ضرب خودش بلكه شود، مي فرض هم برابر دو عدد آن  براي هبلك شود، مي فرض
 كنيد اعتبار شما كه را  عددي هر. شود مي فرض هم... و پنج و چهار و سه و دو قوه به آن خود ،شود مي
  آخرين اين بگوئيد و
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 گويند مي اينكه اما. ستا غيرمتناهي اعداد گويند مي كه اينست. است عدد  آن از باالتر هم باز است عدد 
 ال. است يقفي ال متناهي غير منظور بلكه نيست، بالفعل غيرمتناهي منظور است متناهي غير اعداد

 بگويد كسي اينكه مثل. باشيم داشته متناهي غير  بالفعل موجود يك ما اينكه يعني بالفعل، يتناهي
  كه گفت چنين كسي اگر كه. اند متناهي غير بالفعل عالم ذرات اند، متناهي غير بالفعل عالم هاي ستاره
 اين. داريم خارج در ستاره عدد متناهي غير االن ما كه بگوئيم بايد است متناهي غير بالفعل ها ستاره
 ال متناهي غير منظور. گويد نمي معني اين به است متناهي غير عدد گويد مي آنكه اما. است مسأله يك

 عددي هر ما ذهن يعني. نيست مربوط خارج به گردد، مي بر ما ذهن هب يقفي ال متناهي غير. است يقفي
 بيشتر تا دو يا بيشتر يكي كه ديگر عددي اعتبار امكان گردد، نمي متوقف آنجا در عدد كند اعتبار كه را
 اشكال جا همين شيخ. يقفي ال يتناهي ال گويند مي را اين. هست باشد  آن برابر هزار يا آن برابر دو يا

  . كند مي وارد را خود
 بعضي و دارند عقيده مجرد عدد به آنها از بعضي هستند،  قائل تعليميات به كه آنهائي كه گفتيم قبال
 عددي عدد و تعليمي عدد باب در اينجا در هم محشين از بعضي كه (نيستند مجرد عدد به قائل ديگر
 باشد، همينجور شايد. است  مفارق ددع و است مجرد عدد و مثالي عدد تعليمي عدد از منظور اند گفته
 دارند نظريه سه وحدت از عدد پيدايش باب در آنها گويد مي  كه شيخ عبارت بار اين ولي. كنيم نمي نفي
 پيدايش باب در و دارند نظر يك وحدت از مفارقات پيدايش باب در آنها كه است نگفته  شيخ. سازد نمي
 شيخ عبارت توجيه در محشين بيان كه كنيم باور توانيم مين ما كه اينست. ديگري نظر مفارقات غير
  ). باشد درستي بيان

 غير يا است متناهي يا حقايق اين دانيد، مي حقايق اين براي مبدأ را عدد كه شما گويد مي شيخ بهرحال،
 را چهارم و سوم مفارق و دو، عدد را دوم مفارق و بدانيم، يك عدد را اول مفارق حقيقت مثال. متناهي

  روي از ما كه ندارند نشان و اسم كه مجردات و عقول. برويم باال ترتيب  همين به و چهار، و سه عدد
 عقل به برسيم اينكه تا فالن شماره عقل فالن، شماره عقل بگوئيم مثال بشناسيم را آنها شان شماره
 يعني است، متناهي بگوئيم راگ. نامتناهي يا است  متناهي يا اين گويد مي شيخ حاال. ميليون يك شماره
 هشت و نود و پانصد و ميليون يك به رسيد وقتي اينها اند، شده تشكيل عدد از  كه مجردات اين اينكه
 چرا؟ :پرسيم مي. برود باالتر تواند نمي و شود مي متوقف ديگر واحد، پنج و بيست و چهارصد و هزار

  داشته تواند نمي دليلي
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 دو هر مافوق و مادون با نسبتش است حقايق اين سازنده كه عدد كه ورتيص در. شود متوقف كه باشد 
 مبدأ عددي هر يافتن تحقق ندارند، عدد خود از غير حقيقتي اينها است، عدد همه حقيقت است، يكي
 عدد اما كرده پيدا تحقق شده ذكر عدد كه باشد داشته تواند مي دليلي چه آنوقت. ندارد عدد خود از غير
   است؟  نكرده پيدا تحقق بعد

. است غيرمتناهي اعداد  يعني است، متناهي غير مفارقات و مجردات اين كه بگويد كسي است ممكن
 مفارقات اين چون. باشد غيرمتناهي هم طبيعيات صور كه است اين حرف اين الزمه گويد مي شيخ

    اين كه بدانيد، غيرمتناهي طبيعت در هم را انواع بايد شما بيان اين با .دارند طبيعت در هم مظهري
 دليل آنها چون اند، متناهي  هم مجردات پس است، متناهي طبيعت چون. بگوئيد انيد تو نمي شما را

 باشد علت نه آنها، بودن متناهي بر باشد دليل تواند مي فقط طبيعت. آنها دليل طبيعت نه اند، طبيعت
  . آنها  بودن متناهي براي
 بالمرجح ترجيح نوع يك بدانيد  متناهي اند، شده تشكيل اعداد اين از كه را مفارقاتي آن شما اگر پس
  . بدانيد غيرمتناهي نيز را افراد نه را عالم انواع كه آيد مي  الزم بدانيد غيرمتناهي اگر و ايد، شده قائل
 ديمق طبيعيات اساس اين بر. باشد داشته ايرادي امروز طبيعيات اساس بر است ممكن شيخ حرف اين

 شك نتيجه در اند، شده واقع قمر فلك مادون در انواع همه و است متناهي غير عالم ابعاد كه بود مسلم
 داشته هم معدن  نوع ميليون يك يا معدن نوع هزار اگر مثال. است متناهي طبيعت انواع  كه نداشتند
 كه نبود چيزي زمين از غير ند،دانست مي زمين  همين به محدود را انواع آنها. است متناهي باالخره باشيم
 و بود،  متناهي حيوانات انواع بود، متناهي گياهان انواع. است محدود باالخره  هم زمين. باشد داشته انواع
 در منحصر را طبيعت كه بود قديم  طبيعيات اساس بر اين بگويد كسي است ممكن حاال. ديگر انواع همه

 عالم شايد بلكه و است گسترده اش دامنه طبيعت كه شده  ممعلو اكنون ولي دانستند، مي زمين همين
 هم انواع  كه هست هم احتمال اين باشد متناهي غير ابعادش طبيعت عالم وقتي. باشد  نامتناهي طبيعت

  . نيست وارد اشكال احتمال اين اساس بر بنابراين باشد، متناهي غير
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  ] اعداد همه در وحدت تكرار فرض[
  

 را تائي سه و دوم عدد را تائي دو و اول عدد را وحدت آنها. شود مي آنها از ديگري مطلب وارد شيخ آنگاه
 هم تائي سه وحدتي، و وحدتي يعني تائي دو كه اند كرده  قبول كه معنا اين به دانستند، مي سوم عدد
 هر و ننددا مي جداگانه نوع را اعداد اين از كدام هر ديگر طرف از. وحدتي و  وحدتي و وحدتي يعني
 انواع از يكي است، نوعي  داراي وحدت خود ديگر عبارت به. دانند مي اينها از يكي را عالم انواع از نوعي
 آنهائي مثل. است وحدت هر مظهر ها نوع ترين نازل و ها نوع ترين بسيط مثال است، آن مظهر عالم اين
 از كه رسيم مي عنصر يك به اينكه ات تر بسيط و تر بسيط و دارد بسيط هم عناصر كه بودند قائل كه

 طبيعت در وحدت  كه وقتي است، وحدت مظهر بسيط عنصر اين بگوئيم. است تر بسيط عناصر  همه
 همان المواد ماده بگوئيم هستند، المواد ماده  به قائل كه كساني مثل يا. شود مي ء شي اين كند مي ظهور

    قائل اينها اگر حال،. است وحدت حقيقت انهم هم حقيقتش است، وحدت  عيني تحقق است، وحدت
 عالي نوع در را تر پست  نوع كه اينست حرفشان الزمه است، وحدت و وحدت همان تا دو كه باشند
 انسان اگر مثال. خودش از عاليتر نوع در نيز را عاليتر نوع و عاليتر نوع در را عالي نوع باز و بدانند مندرج

 هزار بيست عدد مثال  هم انسان و بدانند، انسان از تر پائين را عالم انواع ساير و بدانند انواع  كاملترين را
 همه حقيقت انسان در واقعا كه اينست اش الزمه باشند، داشته را تر پائين عددهاي ديگر انواع و باشد،
    است تيحقيق كه هم نفت است، موجود انسان در جماد حقيقت كه معنا اين  به. باشد موجود ديگر انواع

 نيست، اعداد از يكي جز چيزي نفت حقيقت چون است، موجود انسان در خودش نفتي صورت همين با
 كون معناي شود مي اين آنوقت. است موجود چيز  همه است، موجود هم اسب است، موجود هم گوسفند

    همين روي هم شايد. است صغير عالم انسان كه بودند معتقد هم فيثاغوريان  كه انسان بودن جامع
 كاملترين عالم، يافته تحقق اعداد ميان در را انسان چون است، صغير عالم انسان كه اند گفته حساب

  . دانستند مي عدد
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  ] وحدتها تباين فرض[
  

 با انواع. است جداگانه نوع انسان  كه اند گفته كنند، پيدا رهائي اشكال اين از خواستند مي كه كساني ولي
 وحدت، و وحدت از عبارتست ثنائيه كه است درست اند گفته اند آمده ناچار يعني. ستنده متباين يكديگر

   باز و. است مستقل  عددي خودش كه است وحدتي از غير آيد مي بوجود ثنائيه آن از كه وحدتي آن  ولي
 دتهائيوح از غير و دارد وجود تنهائي به كه است وحدتي از غير آيد مي بوجود ثالثيه آن از كه وحدتي
 در كه تائي دو آن. رويم مي ثنائيه خود سراغ. است همينجور نيز رباعيه. دارند وجود ثنائيه در كه است
 مستقلي عدد  كه هم اي ثالثيه و. است مستقلي عدد خودش كه است تائي دو از غير دارد وجود تا سه

 تا دهيم ادامه بايد طور همين را اين. دارد وجود خماسيه و رباعيه در كه است اي ثالثيه از غير است
 حرف اين گويد مي شيخ. دارد وجود ديگر نوع در نوعي بگوئيم  كه نشويم ناچار و نيايد پيش اختالطي

 مستقل خودش  كه وحدتي گوئيد مي شما اينكه آيا بپرسيم بايد اينها از گويد مي شيخ. ندارد  معني اساسا
 وحدت فقط اينها لفظ كه اينست مقصودتان يكديگرند، يرغ دارند وجود ثنائيه در كه وحدتهائي با است
 و است يكي ثنائيه در موجود وحدتهاي با اول وحدت لفظ آيا هستند؟  لفظي مشترك فقط آيا است؟
 هم كه است شير لفظ  مثل آيا است؟ حقيقت دو آنها حقيقت ولي دارند شركت لفظ در فقط وحدتها  اين
 درنده حيوان يك به هم و گردد مي اطالق شود مي دوشيده يواناتح پستان از كه سفيدي مايع آن به

 دارند، شركت يكديگر با لفظ در فقط كه باشد چنين اگر مايعات؟  كنترل وسيله به هم و شود مي گفته
 را وحدت اسم كه اينست  معنايش آيا كند؟ مي پيدا معنا چه است اعداد مبدأ وحدت اينكه مسأله  پس
 با افراد اين نظريه صورت اين در است؟ مختلف  حقيقتشان اينكه با گذاريم مي اداعد همه مبادي روي
 بگوئيد شما كند، نمي فرق شده تشكيل ء شي فالن و ء شي فالن از انسان مثال گويند مي كه كساني نظر
 اسم. نيست گذاري  اسم صرف مسأله اما. بگذاريد است، اسم خوب، گذاريم، مي وحدت ما را آن اسم
 اگر پس. دهد ارائه را اي نظريه و مكتبي گذاري  اسم با بيايد كه نيست فيلسوف و عالم يك شأن ريگذا
    كه وحدتي بگوئيد بخواهيد باز حال عين در و آمده وجود به وحدت از ثنائيه  كه بگوئيد بخواهيد واقعا
  عدد خود كه است وحدتي از غير هست ثنائيه در
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 از غير تواند نمي ثنائيه در وحدت و است ممكن غير چيزي چنين كه  دهيم مي جواب است، مستقلي 
 اعتبار در اختالف. كند مي فرق آنها اعتبار فقط است، وحدت همان حتما وحدت اين. باشد  وحدت اين

   ديگر چيز او همراه اينكه يعني كنيم، مي اعتبار ال بشرط وقتي را وحدت. است بشرطي وال ال بشرط
 بشرط و كنيم اعتبار ء شي بشرط يعني ديگر، وحدت ضميمه به وقتي را وحدت. يك عدد شود مي نباشد

 و كنيم باراعت وحدتي و وحدتي با ء شي بشرط را وحدت ديگر بار اگر و. ثنائيه شود مي سوم، وحدت از ال
    ثنائيه در كه وحدتي بگوئيم كه است غلط حرف اين پس. ثالثيه شود مي ،ديگر وحدت از ال بشرط

  . دهد مي تشكيل را واحد كه است وحدتي از غير تاس
 بيان اين الزمه :گويد مي و شود مي غلط نظر همين اطراف در ديگري اشكاالت وارد شيخ جا همين از

 ده در كه تائي پنج اينكه براي. است شده درست تا  پنج دو از ده عدد كه است دروغ بگوئيم كه اينست
 تاي ده ، بگيريم نظر در را تا پانزده اگر و. است مستقلي عدد خودش كه است تائي  پنج از غير است تائي

 است تائي پنج از غير آن ضمن تائي  پنج و است مستقلي عدد خودش كه است تائي ده از غير آن ضمن
  . كند مي مطرح را قبيل همين از ديگري  ايرادهاي شيخ. است مستقلي عدد كه
  
 يجعلوا أن اما ):1 (شيئين أحد يعملوا  أن الطبيعيات صور منها لمركبينا العددي بالعدد القائلين يلزم و"

 محصول ال الذي االختراع من غيره دون الحدود من حد عند تناهيه فيكون نهايه، الموجود المفارق للعدد
  . "له
  

 دندمعتق و شدند"العددي العدد  وجه علي"به قائل التكرار وجه علي و تعليمي عدد مقابل در كه كساني
 :بكنند را كار دو از يكي مجبورند اينها نيست، ديگري چيز عدد جز آن ماهيت و طبيعت عالم تركيب كه
 حرف صورت اين در كه شوند، قائل تناهي دارند مثالي و مجرد وجودهاي كه اعداد اين براي بايد يا

  بدون و دليل بدون
  

  : پاورقي
 كه است فارسي تعبير اين. بكنند را كار دو از يكي ندمجبور يعني ،"شيئين أحد يعملوا أن... لزمي"-  1
  . شيئين أحد يعملوا أن گويد نمي هيچوقت  عرب خود. است شده گفته عربي زبان به
 كه عدد يك به كه ندارد دليل ديگر است عدد يك تحقق  مفارقي هر و حقيقتي هر اگر. است منطق 

 الطبيعيات صور فيجعلوا متناه غير يجعلوه أو". اشدب نداشته باالتر ديگر و شود متوقف جا همان در برسد
 هم طبيعيات صور آيد مي الزم صورت اين در كه دانند، مي متناهي غير را مجردات آن يا. "متناهيه غير
 متناهي طبيعت عالم انواع كه بوده مسلم  قديم طبيعيات در هم و شيخ نظر از هم اين. باشد متناهي غير

  . نيست
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 الثنائيه يجعلون ثم الثنائيه،  في اللتين الوحدتين من وحده كل غير االولي الوحده علونيج هؤالء و"
  . "محال هذا و الثالثيه، بعد فيما وكذلك منها،  وأقدم الثالثيه في التي الثنائيه غير االولي

  
 آن از غير را ادوت اولين و است ثنائيه در كه اند دانسته وحدتي دو از يك هر از غير را اول وحدت اينها[

   و است اي جداگانه مطلب اين]. را ثالثيه از بعد همچنين و. است  ثالثيه در كه اند داده قرار تائي دو
   :زيرا. است محال چيزي چنين و است وارد اين بر هم ايرادهائي

  
 ء شي مقارنه ووه عارض، في بل الذات،  في فرق الثالثيه في التي والثنائيه االولي الثنائيه بين ليس فانه"
 مقارن المقارن الن مقارنا، يكن لم ذاته أبطل ولو ذاته، تبطل أن يجوز ال ء للشي ء الشي ومقارنه. له

 واحدا واحدا بافسادها اال للوحدتين مفسده الوحده تكون وكيف مقارن، فغير المفسد وأما ،للموجود
 اياها الوحده بمقارنه الثنائيه بل ثنائيه، تكن لم أفسدتها ولو للوحده؟ مفسده الوحده تكون وكيف منهما،
 بل حاال، بالمقارنه تتغير ال الوحده فان للوحده، مقارنه غير بوجودها للثنائيه الذات في  مباينه التصير
  . "حاله علي الجزء وتذر أكثر الكل تجعل

  
 اينها هست، تائي هس ضمن در  كه تائي دو آن با - تائي سه و يكي مقابل در تائي دو يعني - اول دوتائي

 تشكيل ثالثي شود، ضميمه تائي دو آن به وحدتي كه وقتي. حقيقتند يك نيستند، متباين حقيقت دو
 وحدتي و داشتيم تائي دو يك ما اگر اينكه نه است، تائي دو همان نشود ضميمه  وحدت اگر و گردد مي
 يك و شود مي معدوم است قيقتيح خود كه تائي دو آن شود تائي سه اينكه براي كرديم ضميمه آن به
 تائي دو آن اينكه نه تائي، سه شود مي ديگر واحد يك ضميمه به تائي دو. آيد مي آن بجاي ديگر تائي دو

 عارضي امر يك در تائي دو ايندو اختالف. [بيايد بوجود اينجا در ديگر نوع از تائي دو يك و شود معدوم
 شد ديگر ء شي مقارن شيئي اگر. شود مي مقارن ثالثي در ثنائي با وحدتي يك كه است اين آن و] است
 وحدت اين كه وقتي بگوئيم اگر. نيست مقارنت آن اصال كند باطل اگر. كند نمي باطل را مقارن آن ذات
   بين از را وحدت دو آن كه اينست معنايش برد، مي بين از را تائي دو آن آيد مي سوم
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 گردو دو وقتي اگر. است نشده معدوم وحدت دو آن كه داريم يقين آنكه حال و كند، مي معدوم و برد مي
 گردو يك و گردو يك كه را اول گردوي دو  آن سوم گردوي اين آيا شود، اضافه سومي گردوي و داريم
   ديگر وحدت يك فقط نرفته، بين از وحدت دو آن نه، برد؟ مي بين از را  وحدت دو آن برد؟ مي بين از بود

 به وحدت كه اي ثنائيه پس كند، فاسد و ببرد بين از را ثنائيه سوم وحدت اين اگر تازه. تاس شده اضافه
 ثالثيه در اي ثنائيه گوئيد مي چرا پس نيست، ثنائيه همان ،شود ثالثيه شما وحدت با تا شده هضميم آن

 و ستنده وحدتها همان كه اينست معنايش هست ثالثيه در اي ثنائيه شديد قائل كه همينقدر است؟
 الذات في مباينه تصير ال اياها الوحده  بمقارنه الثنائيه بل".شده ضميمه آنها به هم ديگر وحدت يك

 چيز دو  وحدت بدون ثنائي با وحدت با ثنائي. "للوحده مقارنه غير"وجودها،  مع يعني ،"بوجودها للثنائيه
 شودمي البته. دارد"حاال"چون باشد،"يغيرال" فعل كه شود مي. "حاال بالمقارنه تتغير ال الوحده فان".نيست

 سبب به كه شود مي اين  معنايش"حاال بالمقارنه يغيرال"بگوئيم اگر. بگيريم حال] نحوي نظر از[را"حاال"
 حال"و شود، مين عوض حالش يعني"حاال بالمقارنه تتغير ال"بگوئيم اگر. كند نمي عوض را حالي مقارنت

  . "حاال حيث من تتغير ال":يعني ،شود مي تميز "
  
 يغير ء شي يعرض أن اال متفقين، الطبيعتان  كانت واحدا والتركيب متشاكله الوحدات كانت اذا بالجمله و"

  . "غير ال متشاكله وحدات من يحدث العدد فان متشاكله، الوحدات  تكون ال أن يجوز وال ويفسد،
  

 دو آن [باشيم، داشته تركيب  نوع كي باشد، واحد تركيب و باشيم داشته متشاكل وحدتهاي ما اگر
 و شود عارض چيزي اينكه مگر ، [شود نمي عوض اجزاء و كند نمي تغيير ديگر و ،]هستند يكي طبيعت

 وحدتي بگوئيد شما كه است اين اساس بر همه مطالب اين كه بگويد كسي اگر حال]. كند ايجاد فساد
 عين هست اولي ثنائيه در  كه اي ثنائيه و هست واحد در كه است وحدتي عين هست ثنائيه در كه

 و وحدات اين بين و [گويند مي را اين از غير آنها  كه حالي در هست، ثالثيه در كه است اي ثنائيه
  . ندارد  معني حرف اين ولي بگويند آنها كه گويد مي شيخ ،]قائلند تفاوت ثنائيه دو آن بين همچنين

  
 فكذلك الثالثيه، وحده غير  وحده ثنائيه هي حيث من يلحقها يهالثنائ ان يقولون منهم قوما أن علي"

  . "الثالثيه وحده غير الثنائيه وحده تكون
  
  از  كه عددي هر اينكه يكي :داريم وحدت نوع دو ما وحدت، و عدد رابطه در
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 چيزي حقيقت بسنجيم، را تائي دو عدد ما اگر يعني. هستند عدد آن مقوم وحدات شده، تأليف وحدت 
 »تا دو« قتيحق مقوم وحدتها نيا پس. وحده و وحده يعني  تائي دو ماهيت وحده، و وحده اال نيست
 وحدت  عارض وحدتي واقع در شود، مي وحدتها همين بر عارض هم وحدتي يك حال نيع در. است
 وحدت باز كه شده اعتبار  خاصي ماهيت دادند ثنائيه تشكيل وقتي وحدت دو اين چون. است شده
 و وحدت حقيقتش كه عددي داديم، تشكيل را تائي دو عدد وقتي اينكه براي چرا؟. شود مي ضشعار

 دوتائي، دو دوتائي، يك يعني ثالثيه، و ثنائيه و وحدت به شود مي متصف تائي دو خود باز است، وحدت
 دوتائي، ود گوئيم مي وقتي و وحدت،  به متصف تائي دو يعني تائي، دو يك گوئيم مي وقتي. دوتائي سه

 نكته يك خود اين. معروض تائي دو يك و است عارض تائي دو  يك تائي، دو به متصف تائي دو يعني
 هر كه خوانديم قبال ماهيت باب در ما. است شده مطرح مكرر هم ماهيت باب در كه  است دقيقي
 من الماهيه ليست. ندارد را چيزي هيچ  ذاتش مرتبه در يعني. هي اال ليست خودش ذات در ماهيتي
 و عدد يك خود كه عشره ماهيت به نظر ما اگر. كثير وال واحد ال ، معدوم وال موجود ال هي، اال هي حيث
 ال جمله آن از. خودش ذات از غير  چيزي هر از است بشرط ال ماهيت اين بيندازيم، است ماهيت يك

 وقتي كه نيست چنين و باشد واحد كه نيامده عشره طبيعت در پس. كثرت و وحدت از است بشرط
 ما كه وقتي عرفي  تعبيرات در. كرد اشتباه نبايد عرفي تعبيرات با را اين البته. تا ده  يك يعني گوئيم مي

 غير كند وحدت بر داللت قرينه اينكه اما. كند مي وحدت بر داللت هميشه رينهق بريم مي كار به را شيئي
 من بگويد ديگري به كسي اگر مثال عرف در. باشد دهش اخذ طبيعت آن خود در وحدت كه است اين از
 ليست هي حيث من الماهيه بگويد و شود فيلسوف اينجا در تواند نمي گيرنده دهم، مي شما به تومان  ده
 تومان ده صد شود، مي تومان ده دو شود، مي تومان  ده يك شامل دارد، اطالق حرف اين هي، اال
    اين از عرف نه،. چيست مقصود كه كرد پيدا قرينه بايد شود، مي هم تومان  ده ميليون يك شود، يم

 يكي جمله  . )1(تومان ده يك يعني دهم مي پول تومان ده من گفت وقتي. فهمد مي را
  

  يپاورق
   است؟ توماني يك تا ده همان منظورش يا :سؤال. 1

 گويد مي مثال يا واحده عشره دگوي مي  كه كسي. است توماني ده يك از غير توماني يك تا ده نه، :استاد
 را تا ده واحده، عشره گويد مي كه كسي. هم از جدا يكي يكي تا  ده بگويد كه اينست از غير تومان، عشره

 ثالم. است ترتيب همين  به هم عدد غير در موارد، اين در عرف، نظراز. كند مي اعتبار عدد يك  صورت به
  >تو به من گفت كسي وقتي
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 معروض شده، تأليف و شده تشكيل وحدت از كه همانطور عددي هر كه اينست قصودم حال، هر به
 كه هم عددي آن اينكه كما. گيرد مي قرار هم  ديگري عدد هر معروض حتي و گيرد، مي قرار هم وحدت
 معروض هم و بگيرد قرار وحدت معروض هم باز كه دارد را اين  صالحيت ذاته حد في است عارض
 ده دو يا اسب  ده يك بپرسيم توانيم مي دهم، مي اسب ده :گفت كسي اگر مثال. ديگر دعد هر و ثنائيت
 و. "تا ده دو دو"يا باشد"تا ده دو يك"  كه است اين قابل هم دو همين باز اسب، ده دو :گفت اگر اسب؟

. "تا ده دو دو هزار"يا" تا ده دو دو دو"يا باشد"تا ده دو دو يك"كه است اين قابل"تا  ده دو دو"همان باز
 عددي هر. فهمد مي را يكي هميشه اينها از عرف كه كرديم عرض  چه اگر دارد، را اين قابليت عدد خود
 گوئيم، مي كه وقتي عرف، نظر از. است وحدت معروض عرف نظر از ولي است اقتضا ال طبيعتش  چه اگر

 ماهيت لوازم از عرفا وحدت. است دواح ثالث و اثنان ثالث، و اثنان از مقصودمان ثالث، اثنان، أحد،
  . است
 عددي هر بر عارض كه  وحدتي ديگري و است اعداد مقوم كه وحدتي يكي :داريم وحدت دو ما پس
 عارض وحدتهاي دارند، تفاوت هم با اينها، نظر از اعدادند، مقوم كه وحدتهائي كه همانطور و. شود مي
  . است عدد آن عارض كه است وحدتي از غير تاس عدد اين عارض كه وحدتي. هستند همينطور هم
  
 آحاد الن خماسيتين، الخماسيتان  به تكون ما علي خماسيتين من ال مركبه العشاريه تكون أن فيلزم"

  . "خماسيتين من العشاريه  تتركب فال الخماسيه، آحاد غير العشره
  

 با عددي هر در عارض وحدت گفتند كه موردي بر تنها كند مي شروع"فيلزم"با شيخ كه ايرادي اين
 در مقوم وحدت گفتند كه هم اول مورد بر بلكه نيست، وارد است، متفاوت ديگر عدد در عارض وحدت

 نتوانيم  كه آيد الزم پس گويد مي شيخ. است وارد نيز است ديگر عدد در مقوم وحدت از غير عددي هر
 است، خماسيه آحاد از غير عشره آحاد  كه دليل اين به شده، تشكيل تائي پنج تا دو از ده عدد بگوئيم

 ده حقيقت كه بگويد خواهد نمي شيخ البته. نشود مركب تا پنج دو از تائي ده كه آيد مي الزم نتيجه در
  ما اينكه عين در كه دارد قبول را اين. تا پنج دو  يعني تائي
  يپاورق

    است وحدت"ياء"داراي اين دهم، مي اسبي دهم، مي اسب يك كه اينست  مقصودش دهم، مي اسب <
. است اسب هم اسب تا صد ، است اسب هم اسب تا دو است، اسب هم اسب يك نبود، چنين اگر اال و. 
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 كه همانطور مثال. باشد  داشته حكم هزاران است ممكن اتبمر اين از يك هر ولي. دهد مي تشكيل را
 سه يك جمع حاصل تا، شش و تا چهار يك  جمع حاصل هست، تا پنج دو جمع حاصل ده عدد گفتيم

 دوم يك كه اينست ديگرش خاصيت. هست نيز تا هشت و تا دو  يك جمع و حاصل و تا، هفت و تا
 كند، مي پيدا  عشره عدد كه است احكامي و ها نسبت همه اينها. باشد مي هم تا سي سوم يك تا، بيست

 عشره :كند مي سؤال كه كسي جواب در پس. است تا بيست نصف مثال كه اينست عشره ماهيت اينكه نه
 اين  قول مطابق. است تا ده لوازم و احكام اينها. تا سي ثلث يا تا، بيست  نصف :گفت توان نمي هو؟ ما

 تائي ده بگوئيم كه نيست درست نظر اين مطابق. شود نمي بار اعداد بر هم وازمل و احكام اين حتي گروه
 از غير شده تشكيل چيزهائي از تائي پنج چون. است تا  ده لوازم از تا پنج دو و است تائي پنج دو

  . است شده تشكيل ها آن از  تائي ده كه چيزهائي
  
 لكنهم عشر، خمسه جزؤ كانت اذا الحادها مخالفه عشره جزء كانت اذا الخماسيه آحاد تكون أن يلزم و"

 النها البسيطه، العشاريه في التي الخماسيه غير عشر خمسه في التي الخماسيه ان :يقولون عساهم
 تصير ال الخماسيه اليها اضيف اذا العشاريه تكون أن فيلزم عشر، خمسه  من جزء هي عشاريه خماسيه
  . "محال هكل وذلك آحادها تستحيل أو عشر  خمسه

  
 است بسيطه و تنها تائي  ده در كه تائي پنج آن بگويند و كنند قبول را حرف اين آنها است ممكن  ولي
 خماسيه است عشر خمسه در كه اي خماسيه آن زيرا است، تائي پانزده در كه است تائي پنج از غير

 ضمير و گردد مي بر يهعشار به"هي"ضمير. است عشر خمسه از جزئي  عشاريه آن كه است اي عشاريه
    به النها در"ها"
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 آن به خماسيه وقتي ، [ بسيطه عشاريه كه است اين بيان اين الزمه. گردد مي بر عشر خمسه در خماسيه
  ]. است محال اينها همه  كه شود نابود واحدهايش يا نگردد پانزده شود اضافه
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  ) ٢ (مثل و تعليمياتبال قول ابطال يف
 عبارت ابهامهاي از بعضي  بتوانيم كه كنم پيدا را ديگري منشأ نتوانستم يثاغوريينف آراء نقل براي

 ولي كردم نگاه باشد، ارسطو"الطبيعه"كتاب در كه دادم مي  احتمال. كنيم حل آن وسيله به را"شفا"
 خيلي آنها چون باشد،"الصفا اخوان رسائل"در كه دادم احتمال بيشتر. نيافتم توجهي  قابل چيز
 كه چيزهائي آن نه ولي بود، چيزهائي البته. نبود آنجا خواستيم مي كه چيزهائي ولي هستند، اغوريفيث
  . كند صحبت مورد اين در تفصيل به كه نديدم هم ديگر  كتابهاي در. خواستيم مي ما
 ارتعب از و پردازيم نمي بدان [ بوديم گفته را مطلبش چون كه بود مانده عبارت از مقداري پيش بحث از

   ]:كنيم مي شروع بعد
  
 العدد"نظريه يكي :بود نظريه  سه آنجا. شود مي پيدا وحدت از چگونه عدد كه بود اين در بحث ابتدا در

    عددي هر كه اينست تكرار نظريه. "تكرار"نظريه سومي و ،"التعليمي العدد"نظريه ديگري ،"العددي
   وحدت همان هم ثالث اينكه كما است، وحدت همان خود اثنين. است شده تكرار كه است وحدت همان
  . است  ساري اينها همه در كه است وحدت هستند، وحدت همان همه اينها است،
 البته. بدانند چيز همه منشأ را وحدت خواهند مي كه شود مي ناشي اينجا از اساسا فكر اين كه گفتيم
  . هست آنها در رمز احتمال باشد، رمزي آنها كلمات كه است ممكن
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 كرده تجلي ديگر بار اينكه مثل است،  شده تكرار دوباره كه است وحدت همان عددي هر كه اند گفته
 كه كنيد فرض چيست؟ تكرار معني. باشد داشته معني تواند نمي نيز نظريه اين گويد مي شيخ. است

 آمدني اگر .نيست آمدن تكرار خوردن اين مسلما كند، پيدا وجود خوردني و كند پيدا وجود آمدني
 پس. گوئيم مي تكرار را اين شود، پيدا ديگر بار ء شي همان يعني ديگري، آمدن بعد و كند پيدا وجود
 تفاوتش و باشد اول ء شي همان حقيقت متكرر ء شي آن حقيقت  اينكه يكي :است قائم چيز دو به تكرار

 است، آمدن  اين آمدن، اين ينكها ولي. هستند آمدن طبيعت دو هر دوم آمدن و اول آمدن. باشد عدد در
 تكرار پس. است دوم آمدن آن، و است، اول  آمدن اين، كه اينست دليل به است آمدن آن ديگر، آمدن و
  . شود پيدا تكرار با عدد اينكه نه است، تكرار مقوم عدد  يعني شود، مي پيدا عدد با

 بگوئيم بخواهيم ما اگر اما. ندارد معني كرارت نكنيم اعتبار را عدد اول ما تا كه اينست  شيخ بيان خالصه
 كه گوئيد مي هم بعد وحدت، گوئيد مي شما چيست؟ تكرار خود پس شود، مي پيدا عدد تكرار نفس با
    وحدت آن و ناميد مي اثنان كه وحدت اين بين فرقي آيا. است وحدتي هم"  سه"است، وحدتي هم"دو"

 تكرار چيزي پس هستند، وحدت  همه اينها و نيست فرقي گرا نيست؟ فرقي يا هست؟ ناميد مي ثالث كه
 اين در. شده تكرار كه است چيز يك كه اينست پنج و چهار و سه و دو فرق گوئيد مي شما يا. نشده

 گوئيم يم مثال كه نيست اينغيراز هم تكرار. ديگر چيزي تكرارو باشد چيزي خودش بايد چيز آن صورت
 ديگر ء، شي همان خود مگر نيست  چيزي تكرار بگوئيم بخواهيم ما اگر اساسا پس. سوم بار دوم، بار

 كند مي تشريح را اين بعد. است شيخ بيان خالصه اين. باشد  داشته وجود عددي دنيا در كه ندارد معني
 آن از غير اگر آن؟ غير يا شده تكرار كه است اول مرتبه وحدت همان دوم مرتبه وحدت آيا گويد مي و

 همان عين وحدت اين بگوئيد اگر و. است نياورده بوجود را عدد و نشده عدد منشأ حدتو پس است
 و اول  گوئيم مي را يكي كه است مالكي چه چيست؟ بعديت اين مالك آمده، دوباره  كه است وحدت
 است آمده ديگر زمان در دومي  چون آيا است؟ زمان بعديت مالك آيا بعد؟ و دوم گوئيم مي را ديگري

   است؟ ذاتي تأخر تأخر، اين نه، يا است؟ سوم  آمده ديگر زمان در چون سومي و است؟ دوم
 اگر هستند؟ متصل واحد ء شي  يك دومي و اولي آن آيا پرسيم مي است، زمان بعديت مالك بگوئيد اگر

  . دوم و اول بگوئيم چرا شوند، مي ء شي يك آنها همه پس كه باشد چنين
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 تا بيايد و كند پيدا كشش بعد شود، پيدا زمان  اين در كه است ممتدي ء شي يك مثل صورت اين در
 دقيقه  اين در كه ماند مي حركتي مثل. ندارد دوم اساسا است، وحدت يك واقعا اينجا در ديگر، زمان
 پيدا ادامه دوم دقيقه تا اول دقيقه از ء شي يك اگر حال. كند مي پيدا ادامه دوم دقيقه تا و شود مي شروع
 فصل آنها بين بگوئيد اگر. ندارد دومي و اولي ديگر. زمان اين  همه در است ء شي يك اينجا در كند،

 توانيد نمي شما  پس شود، مي پيدا ديگر حركت يك اول دقيقه در كه صورت بدين گيرد، مي  صورت
 واحدي شخص بگوئيد كه اينست شما منظور  آنكه حال است، شده تكرار كه است چيز يك كه بگوئيد
 و گوئيم مي وحدت آن به گاهي كه نيست بيشتر حقيقت يك  وحدت بگوئيد خواهيد مي شما است،
 شخص دو ندارد، معني شما حرف اين ديگر گيرد صورت فصل اگر پس. ثالثيه گاهي و ثنائيه گاهي
  . باشد  گرفته صورت مرتبه دو در كه نيست چيز يك شد شخص دو وقتي و شود مي
  
 ء شي ايجاد اال معني فيه للتكرير  يفهم فليس الواحد وحده ثبات مع بالتكرير العدد يولدون الذين أما و"

  . "بالعدد االول غير آخر
  
 ثبات مع"ها نسخه از بعضي در و نيست، درست كه است"للواحد الوحده ثبات مع"ها نسخه از بعضي رد

 در كه است همان عين است واحد در كه وحدتي گويند مي اينها. است بهتر اين كه است"الواحد وحده
 اين جز هم تكرار معناي. است وحدت همان بلكه باشد، وحدتي و وحدتي اثنين در اينكه  نه. است اثنين
 اول عين بالذات كه نكرده ذكر شيخ البته. شود ايجاد دوباره بالذات است اول عين كه شيئي كه نيست
  . خوردني و آمدني مثل شود مي شود، نمي گفته تكرار نباشد  چنين اگر كه دانيم مي ولي باشد

  
 تأليف مبدأ الوحده فليس وحده  فيه والثاني االول من واحد كل وليس التكرير يفعله العدد كان فان"

 فان وحدتان، فهناك وحده، ثان هو حيث من والثاني وحده، أول هو حيث من االول كان فان عدد،
  . "مره بعد رهم هناك تكون بأن اال تتكرر ال الوحده

  
 يك اول در بگوئيم كه نباشد چنين اگر زيرا آيد، مي الزم دور نظير چيزي] كند، ايجاد را عدد تكرار اگر

 كه نيست وحدت ايندو بين سنخيتي است آمده هم دوم در ديگر بار وحدت همان كه است وحدتي
  هم دوم در است  اول در كه آن بگوئيم
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    نه است، وحدت دو اينجا پس. ايد گذاشته  وحدت را اسمش شما كه ايرندمتغ امر دو اينها شده، تكرار 
   .است شده تكرار اول وحدت اينكه

 و دو و يك عدد ما اگر كه است  درست. است عدد مطلق در نيست، تركيبي عدد در ما صحبت ببينيد،
 عدد هست، هم سوم سه، عدد و هست هم دوم معنا يك به دو عدد بگيريم، نظر در را پنج و چهار و سه

 اما. سوم شود مي سه و دوم شود مي دو بگيريم، اول را يك وقتي يعني. ترتيب همين به نيز پنج و چهار
 بودن ثاني چون. دارد فرق است ثاني كه  جهت آن از اثنان با است اثنان كه جهت آن از اثنان عدد خود
. است واحدي يك خودش آمدنها اين از يك هر و داريم سوم و دوم و  اول آمدن ما. است دوم آمدن مثل
 واحد هر هم اعداد در كه است درست. تركيبي عدد نه است عدد اصل در اينجا در ما صحبت  ولي

 اثنان كه جهت  آن از اثنان. است اين از غير ماهيتش اما گرفته، قرار ديگري عدد از بعد ترتيب به عددي
 است واحد خودش ذات در اثنان. شود مي  ناميده ثاني كه تجه آن از است اثنان از غير شود مي ناميده

   احدو يك عنوان به را آن توانيم ومي است حقيقت يك خودش كه جهت  آن از نيز و. است شده مكرر كه
 ولي. گوئيم مي ثاني آن به است  گرفته قرار واحد از بعد] واحد اثنان [اين كه حيث آن از كنيم، اعتبار
 پيدا وجود اثنين در كه است وحدت عين وحدت، اينكه  نه است، وحدت دو زا مركب طبيعتش خود
  . است كرده

  
 أنها ال كانت كما فهي الوسط في تعدم  ولم زمانيه كانت فان ذاتيه، أو زمانيه تكون أن اما المره هذه و"

  . "أبين فذلك ذاتيه كانت ان و اخري، شخصيه فالموجده  أوجدت ثم عدمت وان كررت،
  
 ء شي يك باشد، نشده متخلل وسط در عدم و باشد زماني اگر] ذاتي، يا است زماني يا دفعه و مرتبه اين[

   در اينكه مثل شده، متخلل عدم آن بين در اگر اما]. باشد شده تكرار  اينكه نه [كرده پيدا امتداد كه است
 صورت اين در است، دهش پيدا حركتي دوباره بعد و شده ساكن بعد و شده پيدا حركت يك اول دقيقه
 و تقدم اين كه بگوئيد اگر اما. باشد اول وحدت  همان اينكه نه است، ديگري شخص دوم وحدت اين
 اثنان مثال است، ذاتي بعديت منظور ،"مره بعد مره هناك"گفتيد اينكه يعني ، زماني نه است ذاتي تأخر
 اين در زمانا، نه گرفته قرار بعد ذاتا ، تهگرف قرار ديگري از بعد يكي و شده تشكيل وحدت و وحدت از كه

  . است البطالن واضح صورت
 است معلوم كه"آنين فذلك"آمده كتابها بعضي در. است مختلف خيلي ها نسخه"ابين"كلمه مورد در

  غلط نيز اين كه است"اثنين  فذلك"ديگر بعضي در. است غلط
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  . باشد صحيح"أبين فذلك"ظاهرا. است 
  
  . "الكل علي  تقال النها كالصوره جعلوها وقوم للعدد كالهيولي دهالوح جعلوا وقوم"
  
 و است هيولي قبيل از عدد  براي وحدت اند گفته بعضي. است كرده نقل را نظري يك فقط شيخ اينجا در

 اند، شده درست وحدت از اعداد همه گفتند مي اينها  كه آنجا از. است صورت قبيل از اند گفته بعضي
 همه  ماده وحدت يعني. است صورت به هيولي نسبت اعداد ساير به وحدت نسبت اند گفته اآنه از بعضي
 يعني است، ذهني امور اعداد اين البته. باشد درستي حرف اي اندازه تا تواند مي اتفاقا نظر اين. است اعداد

. ستا ذهننظوردرم گويند مي كه هم ماده ندارند، چيزي اينها كه  خارج در واال است ذهن در فعليتشان
 همان صورت  آن كه است صورتي به آنها اختالف و است وحدت اش ماده عددي هر گفتند مي آنها

 صورت وحدت اند گفته و داده نظر  عكس بر ديگر بعضي. دهد مي عددي هر به ذهن كه است اعتباري
   .گيريمب نظر در ديگري جنبه از را وحدت اينكه مگر شود نمي درست نظر اين. است اعداد
. است وحدت معروض هم و است، او مقوم وحدت و است وحدت از شده فراهم هم عددي هر كه گفتيم
 هم و ثنائيه، شود مي وحدت و وحدت چون شده،  فراهم وحدت از هم بگيريم نظر در كه را اثنان عدد

  هم يعني يه،ثنائ ثنائيه هم و باشد واحده ثنائيه تواند مي ثنائيه همين  چون است، وحدت معروض
. اعداد بر عارض هم و است اعداد مقوم هم وحدت گويند مي لذا. تا دو دو هم و باشد تا دو يك تواند مي
 را آن شيخ هم جهت همين به و باشد، داشته توجيهي و تأويل تواند مي حرف اين كه گويد مي شيخ لذا
  . است نكرده رد

 مقادير كه اند گفته طرف يك از اند آمده اعداد باب رد فيثاغوريين كه اينست عجب :گويد مي شيخ آنگاه
 و وحدت سه سطح و است وحدت دو خط و است وحدت  همان نقطه يعني است، شده درست اعداد از

   دارند قبول خودشان خط، مثل مقادير، انقسام باب در ديگر طرف از آنكه  حال و وحدت، چهار جسم
 هم نصفش هر و است نصف دو به تجزيه قابل خط هر يعني .است تجزيه قابل النهايه غير الي خط كه

 را حرف اين چگونه اينها. است بالقوه ها تجزيه  اين البته. النهايه غير الي است نصف دو به تجزيه قابل
 الزم باشد چنين وقتي شود، مي درست خط گرفت قرار رويهم اگر نقطه دو گويند مي كه آنها زنند؟ مي
  يعني باشد، شده تشكيل بالفعل متناهي تهايوحد از خط كه آيد مي
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 قرار يكديگر كنار در كه است ذراتي واقع در بينيم مي ممتد امر يك صورت به  االن ما كه خطي اين 
 كه اينست حرف دو اين الزمه. النهايه غير الي است تقسيم قابل خط گويند مي ديگر طرف از و. اند گرفته

 متعدد براهين با آن بطالن كه است مطلبي اين و باشد، شده مركب  نقطه نهايت بي از االن خطي هر
 از جسم كه گفتند مي  متكلمين. است شده ابطال متكلمين يتجزاي ال جزء كه همانطور است،  شده ثابت

. اند كرده ثابت زيادي براهين با را اين امتناع. بعد  بي ذرات اي، نقطه ذرات از است، مركب فرد جوهرهاي
   :باشد مي محال كه است مبرهن نيز متناهي غير نقاط از طخ تركيب

  
 تذهب المقادير أن وعلموا للمقادير، ء مبادي المتجزئه الغير الوحدات جعلوا اذ الفيثاغوريين من والعجب"

  . "النهايه غير الي التجزء في مذهب الي
  * * *  

  
 خطا فعلت قارنتها اذا القياس ذلك  علي والثنائيه نقطه، صارت الماده قارنت اذا الوحده ان :قوم وقال"

  . "جسما والرباعيه سطحا والثالثيه
  

 است، اشياء اصل] تنهائي به [عدد كه اند نگفته. اند گفته ديگري جور اي اندازه تا و اند آمده ديگر بعضي
 همان ياءاش ماده و است اشياء صورت عدد كه اند گفته اينجوري تقريبا. اند كرده عدد ضميمه هم را ماده
 اگر و شود، مي  نقطه بپذيرد خودش به وحدت صورت يعني شود، توأم وحدت با اگر ماده. است ماده

   :گويد مي و كند مي رد را اين شيخ. شود مي خط بپذيرد ثنائيه صورت
  
 ماده لها كانت فان اخري، ماده منها واحد لكل تكون أو مشتركه، لها الماده تكون أن اما يخلوا وال"

 يكون ال أن يوجب استحالته مع وهذا نقطه، تنقلب ثم جسما، تنقلب  ثم نقطه، تاره الماده فتصير دهواح
 علي المتعاقبه االمور من يكونان هما بل للنقطه مبدأ الجسم يكون أن من أولي للجسم مبدأ  النقطه كون

 الثنائيه ماده في تكون فال وحده، الثنائيه  ماده في توجد فال مختلفه موادها كانت ان و واحد موضوع
  . "معا البته االشياء هذه تكون ال أن ويلزم ثنائيه، الثنائيه  ماده في توجد فال وحدتان،

  
   و خط معروض گاهي و است نقطه معروض گاهي كه است واحد ماده اين آيا
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 ماده راگ است؟ ديگري ماده از غير اينها از يك هر ماده يا جسم؟ معروض گاهي و سطح معروض گاهي
 و باشيم داشته ماده يك ما اگر زيرا. باشند متعاقبه صور مانند اينها كه آيد مي الزم باشد واحد اينها

 متعاقبا را صورتها اين گيرد، نمي را متعدد صورتهاي واحد آن در ماده كه آنجا از متعدد، صورتهاي
 اين روي لهذا،. را ديگر صورت  گاهي و صورت آن گاهي و گيرد مي را صورت اين گاهي يعني. گيرد مي

 گاهي و سطحيت صورت گاهي و بگيرد را جسميت صورت وقتها گاهي است ممكن ماده يك حساب،
 به باشد خط شود، تبديل خط به باشد، جسم است ممكن يا و نقطه صورت  گاهي و خطيت صورت
 كه يكديگر عرض در دشون مي صورتهائي اينها يعني. شود تبديل نقطه به باشد خط شود، تبديل  جسم
 اين كه ترتيب اين به شوند، مي ماده عارض  كه مائيت و هوائيت صورت نظير. گردند مي ماده بر عارض
 را هيچكدام صورت اين در و. يكديگر عرض در هستند صورتهائي. آب  گاهي و شود مي هوا گاهي ماده
 و شود مي درست  نقطه از خط كه بگوئيد خواهيد مي شما آنكه حال. است ديگري منشأ گفت شود نمي
 در هستند صورتهائي آنها حاليكه در شود، مي درست سطح از جسم و شود مي درست خط از سطح
 نقطه بگوئيد كه كند نمي فرقي. دهيم قرار ديگري مبدأ را اينها از يكي ما كه ندارد دليلي. يكديگر عرض
  . است نقطه مبدأ جسم يا است  جسم مبدأ
 الزم است، متفاوت صورت آن ماده با صورت اين ماده و است متعدد و مختلف اينها مواد دبگوئي اگر اما
 عارض وحدت گوئيد مي شما كه دليل اين به باشد، داشته وجود  وحدت نبايد ثنائيه ماده در كه آيد مي
 آن از و دشو مي ديگر ماده عارض ثنائيه، يعني ديگر، صورت آورد، مي بوجود را نقطه و شود مي اي ماده
 وحدت ثنائيه در اگر. است اعداد مبدأ وحدت كه اينست شما حرف اصل آنكه حال. آيد مي بوجود خط

 الزم اينجا از و. ندارد ديگري معني"وحدتان"از غير  ثنائيه زيرا. نيست ثنائي ثنائي باشد، نداشته وجود
 آنكه حال. باشد نداشته وجود توحد است ثنائيه كه آنجا يعني باشند، نداشته معيت اينها كه آيد مي
  . دارند معيت يكديگر با اينها

  
 في هو الذي السطح، في هو الذي الخط، في اال موجوده النقطه فليست التحقيق مذهب علي أما و"

 المبدأ، هو فالجسم بالحقيقه أما و الطرف، بمعني اال مبدأ النقطه وليست الماده، في هو الذي الجسم،
  ".به التناهي له  معروض أنه بمعني

  
  عارض سطح و سطح عارض خط و تاس خط عارض نقطه تحقيق مذهب بنابر
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 جسم    .وبس است جسم  طرف فقط نقطه ندارد، مبدئيتي هيچ نقطه. است ماده در حال كه هم جسم ،
  

 ٥٨٦
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