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S 
شباهت   یبه معنا چگاهیعلت و معلول ه تیدر قانون سنخ ت«ی»سنخ نکهیهر حال آنچه مسّلم است ا به

علت و معلول شباهت وجود داشته    ان یم  د یادعا ننموده که با   ز ین  یمیحک  چیو ه  رودی علت و معلول به کار نم
مرحلة    ةالحکمة،ی)نها  باشد ی اند که مشارکت خداوند با مخلوقات در صفات محال مباشد. بلکه ... برهان آورده 
 دوازدهم، فصل هفتم(. 

را به   تیمرسوم است که سنخ یرینص یو آقا انیکیچون تفک هی ن حکمت متعالمخالفا انیآنچه م ،یبار
 است.  یعلوم عقل  هیّ با اصطالحات ساده و اّول یگانگیاز ب یناش  ند ینمایم  ریشباهت تفس
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 م یاهلل الرحمن الرح بسم

 ن ی محّمد و آله الطاهر دنایّ س یاهلل عل یو صلّ  نیهلل رّب العالم الحمد 

 قةی الحق طیو قاعده بس تیسنخ

  خالف   بر –  هی اند که حکمت متعالنموده  عیعموم شا  ان یسخن را م نیا  ه،یحکمت متعال نیاست مخالف یچند 
خالق و مخلوقات است و خداوند متعال را با مخلوقات خود   انیمعتقد به شباهت م - یانیوح  یهاآموزه 
 . داند ی جنس مهم 

 تیمطرح شده و در آن از سنخ  ت«یبا عنوان »سنخ  یبحث  هیآنست که در حکمت متعال  عهی شا  نیا  یاصل  شهیر
که   ز ین  هی عرفان و حکمت متعال  نیاست. مخالفآمده   انیهمه عالم سخن به م  یوحدت سنخ  ای خالق و مخلوق  

به ناروا بزرگان  استفاده نموده و  ری تعاب نیدارند، از ا نه یری د یااشتباه از سخنان بزرگان سابقه  یهادر برداشت 
 اند. نسبت داده  ه«یاهل معرفت را به »اعتقاد به تشب

در لغت و عرف و کالم و    ه«یمختلف »تشب یدرباره معان یحیگذشته در حد توان به توض ادداشتیدر  نگارنده
ر  و بنا شد د  د ینما نییو آسان تب  حیصح یباب به شکل ن یعرفان پرداخت و تالش نمود کلمات بزرگان را در ا

 بپردازد.  تیسنخ یدرباره  حیبه توض گرید  یادداشتی

  ن ییدر حکمت تب  تیسنخ  ی معنا  د یروان با استفاده از کلمات اسات  یبر آنست که با زبان  یسع  ادداشتی  ن یا  در
 روشن گردد.   نیشود تا نقاط سوء تفاهم مخالف

توّقع فهم  توانیاست و بدون آن نم هی با حکمت متعال یمباحث محتاج آشنائ نیاست فهم کامل ا یهیبد 
 بحث را داشت.  نیو کامل ا حیصح

 . میبپرداز تیو اصطالحات سنخ یمعان  یهمچون گذشته به بررس د یبا ز یاز هر چ شیپ

 در لغت==  تی. ==سنخ1

  د یگوی م  ا«یدندان »اسناخ الثنا  یهاشه یاست. عرب به ر   ءیش  کی  شه یاصل و اساس و ر  یدر لغت به معن  سنخ
و »سنخ  ن«یآنها در آن قرار دارد »سنخ السک یو انتها شهیکه ر  ز ین ریمالک به دسته چاقو و شمش  نیو به هم

 . کند ی اطالق م ف«یالس

 ز ین  یاست و گاه  «یزیچ  یبرا  یزی»اصل بودن چ  یاست و بنا بر آنچه گذشت به معنا   یمصدر صناع  تیسنخ
»مشابهت«    ی به معنا  تی توّهم نمود که سنخ  د یو به هر حال نبا  رودی با اصلش به کار م  ز یچ  ک ی  رابطه   یبه معنا
 است. 

و    یسازگار  یو گاه به معنا  ز یبودن دو چ  شهیرهم   یمعاصر به معنا   یدر عرب  ز ین  یمعاصر و گاه   یدر فارس  ،یآر
 [.  1. ]شودی توافق استعمال م



 
 
 

4 
  

 در حکمت==  تی. ==سنخ۲

به جهت اشتراکش    ز یاست و به ماّده ن   رفته ی و نوع به کار م  شهیاصل و ر  ی»سنخ« در کلمات حکما به معنا  کلمه
 [.  ۲] گفتند ی صور گوناگون سنخ م انیم

کلمه    نیمتداول نبوده و فقط در کتب متأخر به کار رفته است. در ا  میقد   یدر کتب فلسف  ت«یکلمه »سنخ  یول
در   ی. ولکیوجودات بنا بر تشک ت ی. سنخ۲علت و معلول  ت ی. سنخ1: خوردیدر دو بحث معموالً به چشم م

 . ستیمترادف با شباهت ن تیمباحث سنخ  نیاز ا کی  چیه

 علت و معلول==  تی. ==سنخ۳

»مالئمة العلة   ایچون »مناسبة العلة و المعلول«  ی ریعلت و معلول در کتب قدما معموال با تعاب تیسنخ
علت و   تیبه سنخ یاز آن، گاه یو عالمه طباطبائ ی سبزوار یللمعلول« آمده است و در کلمات حاج مالهاد

 [  ۳. ]شودی م  ریمعلول تعب

 ست؟ یچ تیسنخ نیاز ا مراد

علت و معلول که سبب   انیخاص م یا: » رابطهند ینمایم ریتفس نیرا چن تیسنخ نیدر کلمات خود ا حکما
معلول را به وجود آورد.«   نیفقط ا ز یعلت خاص ن نیعلت سر زند و ا نیمعلول خاص فقط از ا نی ا شودیم
 [ ۴حکمت آمده است ] یمطلب ساده در همه کتب آموزش نیا

 : ند یفرما ی بحث م نیساده ا  حیدر توض هیاهلل علرضوان ی اهلل مطهر تیآ مرحوم 

توان نمى   ونددیشود و دوتاى از آنهاست که اگر به ثبوت نپمنشعب مى   ادىیفرعى ز  نیقوان  ت،یاصل کلى عل  »از
و »قانون ضرورت    ت«ی اثبات کرد. آن دو قانون عبارت است از »قانون سنخ  نىیق ی براى جهان، نظامى قطعى و  

 عّلى و معلولى«.  

نظام   ت،یموجودات و از اصل سنخ  هاىیارتباطات و وابستگ   ت،یاز اصل کلى عل  م،یآنچه قباًل روشن کرد   مطابق
 شود.  مى   جهینظام نت  نیو ضرورت ا تیارتباطات، و از اصل ضرورت عّلى و معلولى، قطع نیو انتظام ا

فقط معلول    نی: »از علت معمیکن  ف یطور تعر  نیا  د ی با  میکن  ان یب  میرا اگر با زبان ساده بخواه  تی... اصل سنخ
قاعده را آنجا که به   نیصحت صدور دارد«. حکما ا نیفقط از علت مع نیشود و معلول معصادر مى  نیمع

ممتنع  ریو صدور واحد از کث واحد از  ریکنند: »صدور کثمى  انیصورت ب نیکنند به امى  انیب قشیمفهوم دق
است که علت واحد فقط با معلول واحد وابستگى دارد و معلول واحد فقط با   ن یجمله ا نیاست«. معناى ا

معلول    ایاست  رهیکه علت واحد منشأ معلوالت کث  میپنداردر مواردى مى  اناً یعلت واحد مرتبط است و اگر اح 
بلکه مجموعى از  ستیآن معلول مفروض ما واحد ن ایآن علت  اواحد از مجموع چند علت حاصل شده واقع

 واحدهاست. 
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  عنى یقاعده در واحدهاى بالنوع    نیآنچه در درجه اول مورد نظر حکماست »واحد بالشخص« است ولى ا  البته
شود که افراد مختلف هر  مى  نی ا جهیتا حدى جارى است و نت ز یافراد مختلفى که از »نوع« واحد هستند ن

واحد به واحد  میترند. پس از تعممشابه داشته باشند از لحاظ آثار و خواص  ادترىیاندازه تشابه نوعى ز
 قىیواحد حق   کی علت فقط با    قىیخواهد بود که هر واحد حق   نیقاعده ا  ن یبالشخص و واحد بالنوع، معناى ا

سلسله آثار واحد بالنوع مرتبط   کی از معلول وابسته و مرتبط است و هر دسته از افراد واحد بالنوع با 
 [  ۵باشد.«]مى 

اند که اند و گفته به تجربه تمّسک نموده  یاند؛ گاهاستدالل نموده  تیبر اصل سنخ یوناگونگ یهااز راه حکما
بشود از غذا خوردن   د ی مثالً با د؛ یآ د یپد  یزیبشود هر چ یزیاز هر چ د ینباشد با ح یصح تیاگر قانون سنخ

 [  ۶جماد را انتظار داشت ] کی انسان، دانشمند شدن   کی

  ق یعم لیبا تحل نیاند؛ چنانکه صدرالمتألهرا اثبات نموده  تیخالص قانون سنخ ی عقل ی هابا استدالل ی گاه و
و   باشد ی در علت م یربط با عّلت است و معلول فان نیمعلول ع قتیاست که حق  اثبات نموده  تیاصل عل

 [  ۷با علت در متن ذاتش قرار دارد. ] یارتباط خاص و

شباهت   یبه معنا چگاهیعلت و معلول ه تیدر قانون سنخ ت«ی»سنخ نکهیا هر حال آنچه مسّلم است به
علت و معلول شباهت وجود   انیم د یادعا ننموده است با ز ین یمیحک چیو ه رودی علت و معلول به کار نم

علت و معلول الزم  انیاند اگرچه مناسبت خاص مداده  حیقاعده توض نیهم لیداشته باشد. بلکه حکما در ذ 
اند که مشارکت خداوند با مخلوقات در صفات  برهان آورده   ز ی[ و ن۸]  ستیآن دو الزم ن  انیشباهت م  یاست ول
 [ .  ۹] باشد یمحال م

را به   تیمرسوم است که سنخ یرینص یو آقا انیکیچون تفک هی مخالفان حکمت متعال انیآنچه م ،یبار
 است.  یعلوم عقل  هیّ با اصطالحات ساده و اّول یگانگیاز ب یناش  ند ینمایم  ریاهت تفسشب

 دارد؟ یربط هیبه تشب تیسنخ ایآ

 رند یگی و در عبارات کنار هم قرار م  کند یم  دای( تناسب پیو عرف  ی)نه کالم  «ی لغو  ه یبا »تشب  یگاه  تیسنخ  یآر
گذشته آمده    ادداشتی در    هی. )اقسام تشباندازدیبه اشتباه ب  شترینکته هم سبب شده که افراد ناآشنا را ب  نیو ا

 است(. 

  م؟یمسأله خوب است بحث را با چند سؤال آغاز کن  نیا حیتوض یبرا

 آن؟   یهانداشته  ایآنست  یهاداشته  ز یهر چ یستیچ مالک

. انسان، درخت،  میاگذارده   ز ین  یهر دسته از آنها اسمهائ  یکه برا  میمواجه  یمختلف  یزهایدر اطراف خود با چ  ما
 خانه، کتاب و ...  

 به هر دو جهت؟    ایها به خاطر نداشته  ایآنست  یهاکه انسان بودن انسان به اعتبار داشته  نستیا سؤال
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که    مینیبی م  میتأّمل کن  شتر یاگر ب  یدارد، ول  ریدر انسان بودنش تاث  یو  یانسان و آثار وجود  یهاداشته   مسلماً 
که   میمواجه شو  یبا موجودات یااره یدر س د یاست. فرض کن لیدخ یدر انسان بودن و ز ین یو یهانداشته 

 توانند ی ها دارند؛ مثالً ماز انسان  شتریار بیبس یهائت یقابل یول باشند ی مانند انسان م یاز جهات ظاهر قاً یدق
 ...   ایبا نگاه خود در اجسام تصرف کنند  ایرا بفهمند و  یاده یچیپ ار یمطالب بس ایبدون بال پرواز کنند 

  باشند ی از انسان م  ریغ  یالیموجودات خ  ن یا  ند یگویبلکه م   کنند ی ها آنها را از خود حساب نمفرض انسان   ن یا  در
ما را   یهااز نداشته یآنها هم دارند و فقط برخ  میهمه آنچه ما دار  نکهیبا ا گذارند؛ ی بر آنها م ید یو نام جد 

 به آنها افزوده شده است.  یندارند و در عوض کماالت

انسان   ز یاز ما ن تری موجودات قو د یو گرنه با ستی ن یو یهاانسان فقط تابع داشته  کی انسان بودن  پس 
 .  بودند یم

زنده بود و انسان به   ش یپ یکه تا دقائق است  یرفته، همان جسد  ایانسان تازه از دن کی : جسد گرید  مثال
اضافه داشت    ز ین  یزیداشت و البته چ   یاز نگاه عموم  ز یجسد دارد آن انسان زنده ن  نی . هر چه اآمد ی حساب م

 .  مید ینامیکه آن را »جان« و »نفس« م 

ناطق«  وانی»ح  یمنطق  یبند که انسان در طبقه  آمد ی ها به حساب مزنده بود از شمار انسان  یتا وقت جسد 
و جانوران پستاندار« شمرده    واناتیدر رده »ح   ز ین  شناسانستیز  یبند )جاندار متحرک متفکر( است و در طبقه 

خارج شده و در گروه   ز یوانات نیح  یبلکه از رده  ست یاکنون که مرده است نه فقط انسان ن ی . ولشودیم
 جمادات وارد گشته است. 

بزند و فکر و شعور داشته باشد  ز یکه عالوه بر سنگ بودن، حرف ن میبرخورد نمائ یشکل اگر با سنگ  نیهم به
 . میدهی م  یجانداران جا یبلکه در طبقه  م،یکنیجماد محسوب نم   گریآن را د

 زیاو ن  یهابلکه نداشته   ستین  یو  یهاجماد فقط داشته   کیشود که مالک در جماد بودن    یمعلوم م  نجایا  از
 دارد.  یبند و طبقه   یگذارنام  نیدر ا یسهم مهم

او   یستیو چ تیماه ز یچ کی  یهاداشته  شیها و افزاگاه با کاهش نداشته  میفهمی ساده م سهیمقا نیا با
 .  شودیم ید یجد  ز یو چ د ینمایم  رییتغ

 )نقائص( است.   ز یآن چ یهااشته ( و ند یها )کماالت وجودداشته  یمجموعه  ز یهر چ  تیدر ماه مالک

در عالم   یفرض نمود که کمال توانیم ایرا داراست؟ آ یخداوند متعال همه کماالت وجود ایآ گر،یسؤال د کی
 باشد و خداوند آن را نداشته باشد؟   یهست

است که خداوند متعال از هر   عیاست. از مسّلمات مکتب تش یسؤال منف نیبه ا یاعه یهر مسلمان ش پاسخ
 منّزه و مبراست و همه کماالت عالم را واجد است.  ینقص

 مبراست.    ز ینقائص همه چ  را داراست و از همه  ز یچ  کماالت همه   گفت: خداوند در ذات خود همه   توانیم  پس



 
 
 

7 
  

 قةیالحق طیبس به قاعده  یزی گر

: کنند ی م ریتعب نیاست چن عیکه از مسّلمات مکتب تشمسأله  نیاهلل اسرارهم از اقّدس  عهیبزرگوار ش یحکما
  نکه یا  نیاست در ع  ز یاست همه چ   طیمنها« )خداوند متعال که بس  ءی بش  سیو ل  اءیکل األش  قةیالحق   طی»بس
 (. ست ین ز یچ چیه

باشد آن را خود متناقض   گانهیکه با اصطالحات حکما ب ینوع پارادوکس است و کس ک یسخن در ظاهر  نیا
جرگه   ن یبه ا ز ین یرینص  یجناب آقا راً یو اخ پنداشتند ی م ن یچن شهیهم انیکیو تفک ه یخیچنانکه ش نامد،یم
ساده با اصطالحات    یبا آشنائ  واست    عهیش  یقاعده از ارکان و اصول اعتقاد  نیا  قتیدر حق   یاست، ول  وستهیپ
 . د یاجماالً آن را فهم توانیم

 :  د یقصص العلماء گو  صاحب

از  یکیکرد، پس  یهمانی( را مینور یمحمدحسن )فرزند آخوند مالعل رزایم یشب  یکاظم رشت د یس یحاج
 خیش قه یبه طر د یّ . ساء« یکل األش قةیالحق  طیسؤال نمود از عبارت مالصدرا »بس د یکاظم از س د یتالمذه س

  طی بس یمعنا که شما برا نیمزبور گفت که ا یرزایفاسد نمود و م  یً ( آن عبارت را لفظًا و معنیأحمد )أحسائ
آن وقت شما هر چه   م؛ یگوی عبارت م ن یمالصدرا را از ا یو من معن ستیمراد مالصدرا ن د یانموده  قةیالحق 

گفت بنا   د یّ س د؟یدار رادی کرد و گفت اکنون شما چه ا ان یمراد مالصدرا را ب رزای. پس مد یکرده باش د یدار رادیا
 [ 1۰. ]ستیوارد ن یرادیا یمعن  نیبه ا

  ء یبش  سیو ل  اءیرا دارد و نقائص آنها را ندارد؛ »کّل األش  ز یقاعده آنست که خداوند کماالت همه چ  نیا  یمعنا
  اء یاز اش ک ی چ یرا دارد و ه ی که هر کمال زهایکماالت آن چ ثیاست از ح  ز یخداوند متعال همه چ یعنیمنها«  

 نقائص آنها.  ثیاز ح  ستین

را دارد که خداوند ندارد؛  یکمال - باهلل  نعوذ – که انسان و سنگ  ست یخداوند با انسان و سنگ در آن ن فرق 
ها و بلکه هزاران هزار کمبود  خود با ده   رامونیهاست. فرق در آنست که انسان و سنگ در پبلکه فرق در نداشته 

کمبودها    نیا  است و خداوند از همه  لیدخ  نهاها در انسان بودن و سنگ بودن آهمراهند که آن کمبود  یو ندار
 که خالق فاقد آن باشد.    ستیدر مخلوق ن یکمال چی و نقائص مبراست. و گرنه ه

  تعلق یإال ما  ةیالوجود  اءیکل األش قةیالحق  طی»بس ستین ک ی چیه نکهیا نیاست در ع  ز یاو همه چ پس 
 [  11«]بالنقائص و األعدام 

بودن ذات خداوند و مبرا بودن او از نقائص است بر  ینامتناه که نشانه  یاتیمتأله عالوه بر تمام روا یحکما
  کون یال   ءی»فاقد الش  اند مانند استفاده از قاعده استدالل نموده   ز ین  یمختلف  یعقل  یهاارزشمند از راه   قاعده   نیا

ارزشمند  یهاتالش  نیالجهات« و ... و با ا  عیجم من»واجب الوجود بالذات واجب الوجود  قاعده  ای ه«یمعط
 مبارکه هموار نمودند.  اتی و روا اتیفهم آ یراه ما را برا

 : میپرسیم کنند ی را انکار م قهیالحق   طیبس که قاعده  یاز کسان ما
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از کماالت را نداشته   یکه ناقص باشد و برخ  یکس ای از کماالت را ندارد؟ آ  یکه خداوند برخ د یپنداری شما م ایآ
  ن ی مخلوقات را دارد؟ اگر ا یهاخداوند همه کماالت و داشته  د یمعتقد  نکهیا ای خالق باشد؟  تواند ی باشد م

که خداوند  د یگوینم نیاز ا شیقاعده ب نیاچون  د؛ یر یرا پذ  قةیالحق  طیبس قاعده د یمجبور د یسخن را بگوئ
ْفُقود« ] ی  است و فاقد همه نقائص آنها. »ُمْحص    ایهمه کماالت همه اش یدارا د  ُکلِّ م  اق  ْعُدوٍد و  ف   [  1۲ُکلِّ م 

  ی را بفهمد و انکار کند اصول اعتقاد قهیالحق  طیکه هر کس قاعده بس شود یگذشته معلوم م حات ی توض با
   یمعتقد شود که خداوند ناقص است. سبحانه و تعال د ی را انکار کرده است و با   عهیش

 وجود دارد  صشیبدون نقا زیذات خداوند همه چ در

  یزیکماالت وجود دارد و هر چ ثیاز ح  یدر ذات اله ز یگفت همه چ توانی م قهی الحق  ط یاساس قاعده بس بر
  ی در ذات خداوند به نوع ز یجسم ن ی: حتد یفرما یاساس است که مالصدرا م  ن یهست. بر هم ز یندر آنجا 

 . ستیکماالتش در آنجا هست و نقائصش ن یعنی وجود دارد؛ 

الشرف و الخّسة و العلو و الدنو من لدن کونه   یالمعنى المسّمى بالجسم له انحاء من الوجود متفاوتة ف ان
المسّمى   ریالبص عیو هو السم ءی کمثله ش سیل یالوجود جسم إله یف کونیان  جز یفل ا،یالى کونه عقل ایعیطب

من   ءی ذاته فقد ش یله ف  کونیان  جوزی ال  لى على ان الواجب تعا ة،یالمنعوت بالنعوت الربان ةیباالسماء االله
سلب اال سلب االعدام و   هیف  سیجهة وجوب الوجود و ل ینافیجهة  ة یذاته االحد   یف سی و ل ةیودالوج اءیاالش

 [  1۳النقائص.]

 نکته مهم:   چند 

 اول:  نکته 

 جسم   صی گانه از نقاسه  ابعاد

هست منظور جسم به همراه طول و عرض   یبه نوع ز یجسم در ذات خداوند ن می گوئی م ی دانست که وقت د یبا
 .  ستیهست و نقائصش ن یروشن شد که فقط کماالت جسم در ذات اله  رایز ست؛ یو ارتفاعش ن

در نقص   شهیکه داشتن ابعاد ثالثه )طول و عرض و ارتفاع( ر  د یخواهد فهم د ی به دّقت تأّمل نما یکس اگر
 ابعاد ثالثه مبرا هستند.  نیست از اا تری جسم دارد نه کمالش؛ لذا مجردات که وجودشان قو

 ی هااز عالم ماده مرتبط است و از مکان  یدارد که فقط با قسمت  یوجود  یعنیکه ابعاد ثالثه دارد اوالً    یزیچ  هر
 یعنی تکه شدن است. و ثالثًا و تکه  میاست که قابل تقس یامتداد و کشش یدارا یعنی اً یجداست و ثان گرید

و   باشد ی م گانهیغائب و ب یگریاز د کی جداست و هر  گرشید یآن از گوشه  یگوشه  نی دارد که ا یوجود
 .  ستیحاضر ن گر ید یاز آن در نزد برخ یبرخ

 م یاست و قابل تقس  کسانینسبتش با همه اماکن    ی موجود است. موجود قو  کی نقص    یامور نشانه   نیا  همه
 چه رسد به آنکه خودش از خودش غائب باشد.   ستیاز آن پنهان ن ز یچ چیو ه ستین
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هرگز نپنداشته که جسم با ابعاد   ز یو مالصدرا ن ستیجسم ن یبرا یداشتن طول و عرض و ارتفاع کمال پس
 از اصطالحات است.  یاطالع یاند محصول ببه او نسبت داده  یراه دارد و آنچه مخالفان و یثالثه در ذات اله

 دوم:  نکته

 را دارد زیبساطت همه چ نیدر ع خداوند

داده است   ی را در خود جا  ز یکه خداوند کماالت همه چ  م یگوئی م  ی مهم است آنکه وقت  اریکه بس  ی گرید   مسأله
  ن ینور از ا کی که مانند  ینامتناه یطول و عرض و ارتفاع یاست دارا یکه خداوند وجود ستیمعنا ن نیبه ا

 سر عالم ماده تا آن سر را فراگرفته باشد.  

  ی بزرگ و نامتناه  اریبس  ریخم  کیکه خداوند از نظر عرفا و حکما مثل    پندارند یمخالفان عرفان و حکمت م  یبرخ
شکلها است که    نیا یو خداوند مجموعه  افتهی یدرآمده و تنوع یخورده و به شکل یآن قالب یاست که هر جا

 اند. ته در کنار هم قرار گرف

اند و و موجودات درست شده  میااست که آن را به اشکال مختلف برش زده  یبزرگ و نامتناه ی مانند کاغذ ای
 و تقدس(   یخداوند )تعال شودی آنها با هم م یو همه  ستیموجود یاهر تکه 

بر نزاهت خداوند   ینپنداشته است، بلکه همگ   نیچن  زین  یمیعارف و حک  چیتوهم از اساس باطل است و ه  نیا
است    «ی »عظمت وجود  یاند که عظمت الهباب داد سخن سر داده   نیها آورده و در ابرهان   یاز هر گونه کثرت

ا  یب ذ    س  یْ : ل  السالم ه یعل  نیرالمؤمنیحضرت أم  ف یشر  ریو به تعب  ینه مکان ْت ب ه  النِّه  دَّ ٍر اْمت  ب  ْتُه ت ْجس    اُت ی  ک  ر  بَّ ک    ماً یف 
ا  یو  ال  ب ذ   ْت ب ه  الْغ  ن اه  ٍم ت  ظ  ْتُه ت ْجس   اُت ی  ع  م  ظَّ ع  انا ] داً یف  ُظم  ُسْلط  أْنًا و  ع  ُبر  ش   [  1۴ب ْل ک 

که سراسر عالم ماده را پر نموده باشد بلکه   ستین  یو جسمان یماد یعظمت و بزرگ یاله یو بزرگ عظمت
 است.  یو ی وجود یشأن و مقام و سلطنت و احاطه  یعظمت و بزرگ

باشد. در    بیترک  یرنگارنگ و دارا  یوجود  ز،یکه خداوند متعال با داشتن همه چ ستین  نیچن  گرید  ریه تعبب  و
در عالم    یول  شودیتر متر و رنگارنگ درون صندوق شلوغ   میافزائی صندوق م  کی  ی هایبه دارائ  یعالم ماده وقت

  ق ی. چون اگر دقگرددیم   تررنگ یو ب  جردترو م  ترط ی بس  شودیم  تری قو   یو وجود  میروی هر چه باالتر م  یهست
و نقائص آنهاست و هر چه کمال و وجود   اءیاش یهاها محصول نداشته و تنوع یرنگارنگ  نیهمه ا میتأمل کن

 .  شودی م  لیو تنوع به وحدت تبد  یشود کثرت و شلوغ شتریب

مختصر   نیموجودات مجرد از مکان است که شرح آن در ا حیمسأله متوقف بر تصور صح نیا حیصح تصور
 . گنجد ینم
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 سّوم:   نکته

 قت یو رق قتیحق حمل

اند در قاعده  آنست که پنداشته  ی رینص یو آقا انیکیاشتباهات بزرگ مخالفان عرفان و حکمت چون تفک از
از  ریغ یوجود چیخداوند ه یاند که عرفا برااست و گمان کرده  یحمل، حمل شائع صناع قهیالحق  طیبس

 . دانند ی با مخلوقات م یو او را مساو ستند یمخلوقات قائل ن

مانند   یحمل، حمل شائع صناع نیاست« ا ز یهمه چ قةیالحق  طی»بس میگوئیم یدانست که وقت د یبا یول
 است.  قت«یقو ر قتیبلکه به اصطالح »حمل حق  ست؛ ی»انسان متحرک است« ن

و   خورند یکماالت با هم گره م یه یمعناست که موضوع و محمول فقط در ناح  نی به ا قتیو رق قتیحق  حمل
است و نقائص آن را ندارد و موضوع و محمول دو نحوه وجود دارند که   یگریکماالت د یطرف فقط دارا کی
 .  یبر خالف حمل شائع صناع باشد یم  یگریوجود  برتر  د  یکی

حمل موضوع و   نیکه در علوم استعمال آن شائع و متداول است. در ا ند یگو یم یبه حمل یشائع صناع حمل
وجود واحد خاص در خارج قائم   ک یو آن دو به  خورند یمحمول هم در کماالت و هم در نقائص با هم گره م

 . ستیاز دو وجود ن یو سخن باشند یم

داراست به اصطالح خود )با حمل  یاکماالت معلول را با اضافه شهیچون اعتقاد دارند که علت هم حکما
نقائصش  از  یعلت کماالت معلول را دارد ول یعنی: »علت همان معلول است« ند یگوی( مقت یو رق قتیحق 

مجموع معلوالت   هیندارد در محمول قض یبرتر است و لذا فرق ز یمعلوالت خود ن یمبراست. علت از مجموعه 
 معلوالت است(.  ی: علت همه میبگوئ  ایعلت معلول است  میاز آنها را )بگوئ یبرخ  ای می اوریرا ب

 :  د یفرمای مسأله م  نیدر شرح ا یطباطبائ عالمه

الحمل   لیمن قب سیل قةیالحق  طی على بس اءیحمل األش یأن ال تغفل عنه أن هذا الحمل أعن جبیمما  »و
  جابه ی إ  یتیثیالمحمول على موضوعه بکلتا ح   هیف  حملی قائم    د یإنسان و ز  د یالشائع فإن الحمل الشائع کقولنا ز

ما   هی ا هو مرکب صدق علبم قةیالحق  طیعلى بس اءیمن األش ءیترکبت ذاته منهما و لو حمل ش نیو سلبه اللت
  ة یجهاتها الوجود  اءیمن األش هیهذا خلف فالمحمول عل قةیالحق  ط یمن السلب فکان مرکبا و قد فرض بس هیف

على کل کمال و من هذا الحمل حمل المشوب على   منیفحسب و إن شئت فقل إنه واجد لکل کمال أو إنه مه
 [ 1۶][ 1۵] الصرف و حمل المحدود على المطلق 

 نه؟==  ایدارد   یربط  هیبا تشب تی سنخ ایبه اصل بحث / سخن در آن بود که== آ بازگشت

  یاهرا داراست و خداوند که نامتن یاز کماالت اله یکمال یتوّجه به آنچه گذشت روشن شد که هر معلول با
به قدر ظرف خود است و هر   یاز اوصاف اله یکی یدهندهنشان  یاست همه کماالت را دارد. پس هر معلول

 . دهد ی نشان م شتریرا ب یاوصاف اله گرددیم  شتری گردد چون کماالتش ب ترک یبه خداوند نزد ی چه موجود
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.  ستین سهی با علم ما قابل مقا نیصوماست که علم مع یهیبد  یول م،یاز علم را دار یااز ما درجه  کی هر  مثالً 
دهنده صفت علم خداست. او به حسب مقام  نشان  شتریاست و ب ترکینزد یامام معصوم علمش به علم اله
 اسم مستأثر باشد.   ا ی یاله ذاتکه مقام  ز یچ کیعلم و احاطه دارد مگر   داند یباطنش به هر چه خداوند م

قدرت    یول  میهست  یدهندة قدرت الهو به مقدار خود نشان   میاز قدرت دار  یااز ما درجه   کیشکل هر    نیهم  به
 است و ...  کیبه خداوند نزد شتر یامام معصوم از همه ب

  ه یبا تنز   یکه سابقًا عرض شد منافات  ی لغو  یاّما شباهت به معنا   شود،ی م  ر یبه شباهت تعب  یمسأله گاه  نیا  از
از  تره یامام معصوم به خداوند شب میگوئی م یعنیمسّلمات کتاب و سّنت است. خداوند ندارد و اصل آن از 

 ماست.  

  ر ی تعب «ی مرسوم بوده که از تکامل انسانها به »تشّبه به خداوند در صفات کمال ربازی جهت از د نیهم به
 [.  1۷]کردند یم

  کتر یمعلول با علت خود است؛ لذا معلول هر چه به عّلت نزد  کیخاص    یرابطه   تیکه سنخ  میدانست  یسوئ  از
 .  شودیم  شتریب  تشیگفت سنخ توانی و م گرددی م تریاش قوگردد رابطه 

  شود ی م شتریاش از اسما و صفات  علت بشود بهره  شتریبا علت ب تشیسنخ یزیگفت هرچه چ توانی م پس
 .  دهد یاسما و صفات و کماالت عّلت را نشان م شتر،یو ب

 تره یشود به علت شب  شتریمعلول با علت ب  تی: »هر چه سنخشودیعبارات گفته م  یدر برخ  یجهت گاه  نیا  به
 .  شود«یم

  ی و کالم   یعرف  هیبه تشب  یشباهت ربط  نیا  اً یو ثان  ستیمترادف »شباهت« ن  ت«یدانست اوالً »سنخ  د یبا  یول
 ندارد.  ن یمشبهه و منحرف یدهیو عق 

 چند مطلب روشن شد:  نجایبه ا تا

 .  ستین هیتشب یدر باب علت به معنا تی. سنخ1

باطل ندارد و آنچه مخالفان عرفان و  هیبه تشب یمسأله ربط نیا یمرتبط است ول یلغو هیبا تشب تی. سنخ۲
 . ستین ش یب یاند توّهمحکمت گفته 

 .  شانیخداوند با کماالت موجودات است نه نقائص ا تینیع قةیالحق  طیبس ی. منظور از قاعده ۳

 است نه حمل شائع.   قتیو رق قتیحمل حق  قةیالحق  طیبس ی. حمل در قاعده ۴

بساطت    نیابعاد ثالثه باشد بلکه او در ع  یکه خداوند دارا  ستین  نیخداوند با موجودات مستلزم ا  تینی. ع۵
 است.   یکیبا کماالت همه 
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 ک ی در باب تشک تیسنخ

 است.   کیمبحث تشک شودینام برده م تیکه در آن از سنخ یاز مباحث گرید یکی

 : د یآی م  رونیاز دل آن ب کیکه تشک میبا دو اصل مواجه هی حکمت متعال در

 است.  یاعتبار ات،یوجود است و ماه ز،یهر چ قتیاول: حق  اصل

وجود  ز ین یهمگ  قتیو تفاوت موجودات که حق  ستی ن شی و سنخ ب قتیحق  کی وجود  قتیدّوم: حق  اصل
 دارند.  یسنخ یاست. پس موجودات با هم وحدت یکیاست تفاوت تشک

متألّه معتقدند   یبپندارند که حکما  هیبا حکمت متعال  انیاز ناآشنا  یادو جمله و دو اصل سبب شده که عّده   نیا
  ن یقسم بدتر   ن یهر دو وجود است و ا  قتیحق تمام    رایز  هند؛ یمشترک و شب  قتشانیخداوند با مخلوقات در حق 

 . ند بدا قتیشباهت خالق و مخلوق را در تمام حق  یاست که کس هیقسم تشب

 کوتاه درباره اصالت وجود داده شود:   یحیابتدا توض د یروشن شدن برداشت غلط مخالفان حکمت با  یبرا

 وجود به چه معناست؟ اصالت

کور   یهاگره  توانیمسأله اصالت وجود است که با آن م نیمهم مرحوم صدرالمتاله اریاز مطالب بس یکی
  ق ی توف اتیو روا اتیاز آ یاو معاد باز نمود و به فهم مجموعه  د یرا در باب توح  یاز مباحث اعتقاد یاریبس
 .  افتی

و معموالً   کند ی مبودن آن شک ن یهیآن را درست تصور کند در بد  یاست که اگر کس یوجود از مسائل اصالت
از  یکی شودی خوانده م ه یعلم یها»المنطق« که در حوزه  یدر تصّور آنست )لذا در کتاب درس یمشکل اصل

 اصالت وجود است(.  هیاست قض یه یبد  قشیو تصد  یکه تصورش نظر اتیهیبد  یهامثال 

ساده گشته    اریمطلب بس  نی ا  قیعم  قتیگوناگونشان فهم حق   حاتیفلسفه و توض  د یاسات  یهابا تالش   امروزه
و نکات و ظرائف    کند یاشاره م   داند یکه درباره اصالت وجود م  یحیتوض  نیبه ساده تر   نجایاست. نگارنده در ا
مخالفان حکمت روشن   غلط. غرض ما فقط آنست که برداشت دهد ی فلسفه حواله م یآن را به کتب درس

 گردد.  

. مثالً کتاب و  یو پندار یالیخ یاست و برخ یو واقع یق یق ح  یبرخ میکنیکه تصور م یزهائیکه چ میدانیم
آنست نه    یعرف  ی)منظور غول به معنا  یو پندار  یالی و شانس و غول خ  مرغیاست و س  یدرخت و انسان واقع

 (. انیخاص از جن یاطائفه   یغول به معنا

که آن صفات قائم به آن ذات   یدارند و صفات یذات یق یاست. امور حق  یق یبر سر امور حق  نکیما ا بحث
 و ...   خوردی و با باد تکان م کند ی و سبز است و رشد م یا. مثالً درخت قهوه باشد یم
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دارند«.  قتیدارند« و »حق  تیو »وجود دارند« و »واقع آنست که آنها »هستند«  یق یاز صفات امور حق  یکی
 ایاست  یجن پندار ای آ میپرسی . ممیگوئی خود م ی عاد یزندگ یما در فضا یاست که همه  یجمالت نهایا

 دارد.« واقعًا »وجود دارد.«   تی: جن »واقعمی شنوی دارد؟ و در جواب م تیواقع

 وجود داشته باشد؟   یزیچ  شودیداشته باشد؟ م تیواقع یزیممکن است چ ایآ یول

 داشته باشد. چرا؟  تیوجود و واقع یزیکه محال است چ میفهمیم  میدقت کن شتریب یکم اگر

باشد تا آن صفت را داشته و واجد گردد. و   یزیمتوقف بر آنست که چ یو هر حالت یداشتن هر صفت چون
 باشد.  تواند ی و وجود نم تیبدون واقع یزیچ چیه

 تیواقعکه قبل از آنکه وجود و    میفرض کن  د یباشد با  ت«یو واقع  یوجود و هست ی»دارا  ز یچ  کیبخواهد    اگر
قبل از آنکه  یزیکه هر چ میدانی م یو »مالک« گردد. ول باشد تا بتواند وجود را »دارا«  یرا داشته باشد، واقع

 است.   ءیرا داشته باشد معدوم و الش یهست

  ک ی  م یفرض کن میکه بتوان ست یصفات ن گر یمثل د  یو هست تیاست که صفت واقع یهیمطلب کامالً بد  نیا
  چ یه  یدارا  تواند یمعدوم نم  ز یقبل از وجود معدوم است و چ  یزیآن بشود. هر چ  یصاحب و مالک و دارا  ز یچ

 بشود.   یصفت

و شانس و غول فرق    مرغیو با س  ستند ین  یو پندار  یال یکه باألخره کتاب و درخت و انسان خ  میدانی م  یسوئ  از
   م؟یبگوئ د یچه با  نهایدرباره ا مینیبب د یبا نکی. اکنند یم

 «اند،ی»هست  نهایا  ت«اند،ی»واقع  نها یا  میبگوئ  د یبا  میدرست صحبت کن  نها یدرباره ا  میکه اگر بخواه  نستیا  حق
 شوند.    تیباشند و آن وقت بخواهند صاحب واقع  تیو واقع  یاز هست  یجدا  یزی چ  نکهی»وجود«اند. نه ا  نهایا

که درخت و انسان اصل و   ستین نیچن یعنی  شود؛ ی م ریمسأله در زبان حکما به »اصالت وجود« تعب نیا از
و  تیاست. اگر واقع یو هست تیخود واقع ز یفرع بر آنها باشند، بلکه اصل و اساس هر چ تیوجود و واقع

 تواندی باشد و معدوم نم  دوم را به دوش بکشد مع  نهایا  خواهد ی که م  یآن اصل  د یبخواهند فرع باشند با   یهست
 را به دوش بکشد.   یزیچ

 یق یحق   یزیمشترک است و عقالً محال است که چ  یو واقع  یق یحق   ز یخالق و مخلوق و هر چ  ان یمسأله م  نیا
 باشد.    ت«یو واقع یهست ینباشد بلکه »دارا یهست نیع

همه مشترک است، خواه   انین وابسته است و مبدا اءیاش تیاصل است همان است که تحقق و واقع آنچه
 آن.  ریخواه غ تیخواه واقع یخواه هست   میآن را وجود بنام

و جز ما همه   می زاده: » وجود است که مشهود ما است؛ ما موجودحضرت عالمه حسن  ش یبه فرما  ،یآر
 . مینیبوجود را نمى و جز  میابیو جز وجود را نمى  میو جز وجود را ندار میستیموجودند؛ ما جز وجود ن
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  ستى یو ن ستی. در مقابل وجود عدم است که از آن به نمیکنمى  ریرا در فارسى به هست و هستى تعب وجود
تا مشهود گردد   ستین  زى یچ چ،یاست و ه چ یاست پس عدم ه ستى یو ن ستیشود. و چون عدم نمى   ریتعب

است و هر   وناگونوجود خواهد بود. پس وجود است که منشأ آثار گ لیبه طف د یآ  شیو اگر بحثى از عدم پ
 دانم. نمى  زىیدرس چ نیاز ا ترهىیاز وجود باشد نه از عدم. و من بد  د یبا د یآمى  د یچه که پد 

و همه هستند و هر اثرى از هستى   ستین زىیکه جز هستى چ نیدرس و خالصه ا نیبود سخن ما در ا نیا
 [ 1۸است.« ]

آن را انکار کند فورًا سر از سفسطه در خواهد آورد. اگر   یالت وجود آن قدر واضح است که اگر کساص قتیحق 
 ستین  ز یچ  چیه  ایکه    ردیبپذ  د یو متن عالم را پر نکرده است با  ستیدر خارج ن  تیوجود و واقع  د یبگو  یکس
 . ستین یستیجز عدم و ن یزیچ ز یآن ن ریخود شده است و غ ری قائم به غ ت یکه وجود و واقع  ردیبپذ  ای

با عنوان   گرید یاخود به مسأله  یهای ها و موشکافبا دقت  یهیمسأله بد  نیا حیحکما پس از توض ،یبار
 . رسند ی م ت«یماه  تی»اعتبار 

 ه یدر کلمات مخالفان حکمت متعال یاشتراک لفظ مغالطه 

که حکما معتقد به   شنوند یم یآنست که وقت افتند ی همواره در آن م هیکه مخالفان حکمت متعال یاشتباه
جنس   ن ییماد  د یوجود است. چنانکه مثالً از د ز یحکما جنس همه چ د یکه از د پندارند ی اصالت وجودند م

 شده است.  یشکل  کیماده است که در هر جا به   ز یهمه چ

الق و مخلوق در تمام  همه موجودات )خالق و مخلوق( از نگاه حکما وجود است و اشتراک خ  قتیحق   ند یگو یم
 .  رودیبه دو معنا به کار م قتیحق  یاست. غافل از آنکه کلمه  هی شکل اعتقاد به تشب نیبدتر قتیحق 

موجودات عالم از آن استفاده   یبند که در طبقه  رودی به کار م تیو ماه یستی چ یبه معنا یگاه قتیحق 
با هم   تیو ماه  قتیدر حق   ز یها نبا هم مشترکند و همه اسب  قتیهمه انسانها در حق   میگوئیم  مثالً   شود؛ یم

 . رند یگی دسته قرار م کی موجودات در  میو تقس یبند در طبقه  یعنیمشترکند؛ 

  ت یو ماه  ردیگیطبقه قرار م  کی دسته و    کی تا به حال نپنداشته که خداوند با مخلوقات خود در    یمیحک  چیه
 . ستیکیاو با آنها  یستیو چ

 یهمه قتی»حق  میگوئی م ی. وقترودی و آنچه در متن واقع است به کار م تیواقع یبه معنا قتیحق  ز ین گاه
آنچه در متن واقع است و  یعنیاست«  تیو واقع یخالق و مخلوق هست قتیموجودات وجود است« و »حق 

فرع بر   اتو صف اتیاست و همه خصوص تیو واقع یموجود است همان هست ک یو  ز یچ کیاصل و اساس 
 .  باشد ی و وجود م یهست

 ست«؛ ین اتیو عرض ماه فی در رد ،یکه »وجود و هست کنند ی م ریتعب نیچن یمسأله در زبان فلسف نیا از
و   فی خود رد یاست برا ی گریاز د یکی ز یموجودات و تما  یبند طبقه  ار یکه مع های ستیو چ اتیماه یعنی
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  چیو ه ستیاو خارج ن زا ز یچچ یعام است که همه جا را فراگرفته و ه یامر تیو واقع یدارد و هست یارده 
 باشد.  ینم یگریاز د یق یامر حق  کی  ز یوقت سبب تما

 یاز عالمه طباطبائ نی ریش  تیحکا

و در محافل و مجالس با مخالفان    شدند ی به مشهد مقدس مشرف م  یها گاهتابستان   یعالمه طباطبائ  مرحوم 
رفق و مدارا و سخن گفتن با هر    تیخود در رعا   یکل  یبر اساس مش  یول  گشتند یم   نینشعرفان و حکمت هم 

 . فرمودند ینم یکس به قدر ظرف خود، با آنها مماشات نموده و معموالً سخن

عالمه نشسته بود به ظرف   کی از مخالفان که نزد یک ی یهمانیم کی در  ینقل فرمودند که روز د یاز اسات یکی
تا   ز یبر  وان یل نیوجودها در ا نیاز ا یگفت: آقا کم یگریدوغ اشاره کرده و با طعنه به حضرت عالمه، به د

سخن   ی: اگر از وجود و هستدند خود فرمو نیدلنش ی. حضرت عالمه فورًا با همان لحن آرام و صدام یبخور
. و  یاست و ما هم هست یاست و خوردن هم هست ی تهم هس ختنیاست و ر یهم هست   وانیکه ل د یگوئیم

را   تینه وجود را. وجود و ماه زند یبر  وانیکه دوغ را در ل د یبفرمائ د یبا د یگوئی آنها سخن م تیاگر از ماه
 در عرض هم قرار داد.  شودینم

 ی آنها را وجود و هست  یستیحکما جنس موجودات و چ  پندارند یاست که م  انیکیاشتباه معمول تفک  ن یا  یآر
 یبند عامل طبقه   یستی. چز یاشتراک همه چ  ینقطه  یاست و هست  ز یمالک تما   یستیکه چ  یدر حال  دانند؛ یم

و هرگز   هات یماه و ها یستیچ یهمه  رنگک یو  کسانی یاشاره به جنبه  یهاست و هست  یبند و دسته 
 ا داد. ج زات یو تما هایستیچ یمالک اشتراک را در دسته  توانینم

  یاعتراض به آنها وجود داشت، ول یمشترک دارد جا یتیبودند که خداوند با موجودات ماه یحکما مدع اگر
  ک یشر  بودن یو واقع ی که چرا شما خداوند را با مخلوقات در هست میبه حکما اعتراض کن ستیدار نخنده  ایآ

 . د یاقرار داده 

  ک یشر  تیکه خداوند با مخلوقاتش در واقع  د یهست  یشما مدع  ایآ  میپرسیاز مخالفان و منتقدان حکمت م  ما
  امبران یو وجود پ  د یشماری را معدوم م  ی آنکه مخلوقات و  ای  د؟یدانینعوذ باهلل خداوند را معدوم م  ا یآ  ست؟ین

  د؟یکنی و جهنم را انکار م ها و بهشت و امامان و انسان 

  ی زهائیبلکه چ ستند ین  یو هست تیواقع ن یع نهایکه ا  د یکنیادعا م یول د یکنیجود همه را قبول م آنکه و  ای
 تیبتواند واقع  یزیکه چ  ردیپذ یم  یعاقل  ایآ  باشند؟یم  «یو هست  تیکه »دارا و مالک واقع  اند یاز هست  یجدا

معدوم؟ اگر   ای یموجود است و واقع ت،یّ قعقبل از دارا شدن  وا یدر رتبه  ز یآن چ ای را دارا شود؟ آ یو هست
در متن ذات اوست نه   تیپس واقع یو اگر موجود است و واقع ردی را بپذ تیواقع تواند ی معدوم است که نم

 اضافه که او مالکش باشد.  یزیچ

متوجه   حیاصل مطلب را صح یمحل بحث است و اگر کس دنیعمده درست فهم یدر مباحث فلسف ،یبار
 است.   مودهیاز راه را پ یمیاز ن شی شود ب
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از اشتباهات   ی ارینوشتار گذشت تأّمل کند جواب بس نیکه در ا یامطالب ساده  نیخواننده محترم در هم اگر
 . مانند: فهمد یرا م  یرینص یمهد  یآقا مخالفان عرفان و حکمت از جمله 

  قهیالحق  طیبس در متناقض شمردن قاعده  شانیاشتباه ا - 1

  قتیو رق قتیبا حمل حق  یپنداشتن حمل شائع صناع کسانیدر  شانیاشتباه ا - ۲

  یکالم هیبا تشب تیدر گره زدن مسأله سنخ شانیاشتباه ا - ۳

  یکالم هی با تشب قةیالحق  طی در گره زدن قاعده بس شانی اشتباه ا - ۴

 و ...   یکالم هیگره زدن اصالت وجود با تشب در  انیکیاشتباه مشهور تفک - ۵

  شود ی آنست که سبب م نیحکمت و اصطالحات آغاز ه یّ اول یهاه یبا پا  یاز ناآشنائ یاشتباهات ناش نیا همه
محروم نموده و   نیماء مع نیرا از ا گرانیمحروم شوند و هم د هیهم خودشان از نعمت معارف اله یجمع
 . ند یسلب نما شانیمعارف قرآن و عترت را از ا  حیفهم صح قیتوف
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