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ه«عن مهجههلليهححمده هل ههاطاليرن ه هالعن هلليهادداهم هاالّلهصليهب هاعالمين ه هالحمدلّله»
 خالصه جلسه گذشته

 یافراد منه عیبه ترک جم یشود و امتثال نهیبه محقق ممورأفرد از م کیبه  انیامتثال امر به ات هنکیا نبی فرق در مورد میکرد عرض

  رد.چند قول وجود دا ایچند احتمال ، شودیعنه محقق م

شود  انیبه اتمورأم عتیطب زافرد  کیوضع کرده است که اگر  طورنیواضع ا یعنی .وضع واضع باشد لیلتفاوت به داول اینکه قول 

  .امتثال شده است یعنه ترک شوند نه یامر امتثال شده است و اگر همه افراد منه

 .میرا رد کردن احتمال باطل است و آ نیا میعرض کرد
 حکم عقل() دومقول 

توجد بوجود  ةعیالطب» :دیگویعقل م ،تفاوت به خاطر حکم عقل است نیاست که ا نیرا قبول کردند اآن ینکه محقق خراسای احتمال

به  انیبا ات مینیبیاست که در مورد امر ما م نیاش اجهیدارد نت یدرک نیچون عقل چن« االفراد عیفرد ما و ال تنعدم اال بانعدام جم

  د.امتثال شو یعنه ترک شوند تا نه یهمه افراد منه، دیبا ینه وردشود اما در میامتثال محقق م ،عتیفرد از طب کی
 بررسی قول دوم 

 .2و امام خمینی هم آن را بیان دیگری پذیرفته است 1فهانی به این سخن محقق خراسانی اشکال کردهشد محقق اصعرض 

  د.شویاحتمال روشن م نیدو مطلب بطالن ا نیا مهیاز ضم که میذکر کن رامطلب  دوبه عنوان مقدمه باید 

شما  .شودیمحسوب م عتیطب نآن فرد در واقع تمام آ ،کندیم دایمصداق تحقق پ ایفرد  کیکه در قالب  یعتیهر طب :اول مطلب

 نیاز ا فرد کیاگر  ؛«ناطق وانیح»فصل  کیجنس دارد و  کیانسان  تیماهو  «االنسان عةیطب» دیریانسان را در نظر بگ عتیطب

حسوب م تیو ماه عتیفرد تمام طب نیا رایانسان محقق شده است ز عتیطب مییبگو میتوانیدر خارج محقق شود م تیو ماه عتیطب

  .ان استانس عتیممثل تمام طب و ندهینما قتیفرد در حق نیانسان محقق شد ا تیعاز طب یبه عنوان فرد ییجا در دیاگر ز ،شودیم

 عتیبدهنده آن ط لیهمه عناصر تشک ،کم ندارد یزیچ رایز ،است تیماه نو تمام آ عتیتمام آن طب ،عتینسبت به طب یهر فرد پس

در  هنکیا ، مثلندارد عتیو طب تیبه ماه یعوارض مشخصه ربط )البته ،جنس و فصل یعنی رعناصوجود دارد،  موجودفرد  نیدر ا

و  دیز :دییگویم یشما وقت (ستین لیدخ عتیو طب تیماه ددر خو ستیوستش چپاست و رنگ  یکجا متولد شده و فرزند چه کس

اگر ده مصداق محقق  ؟ستندیدو انسان ن هانیا دییبگو دیتوانیمآیا  ،انسان هستند در واقع دو یعنیهستند  عتیطب نعمر دو فرد از آ
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، یت به کلنسبت فرد اس لکهب ستینسبت اجزاء به کل ن عینسبت افراد به طبا پس ،ده استمده انسان بوجود آ :دییگویشود شما م

 . هستند یمصداق کل ها فرد ونیا

است و  عتیتام آن طب ندهیممثل و نما ،شودیمحسوب م عتیطب نآ مدر واقع تما عتیاز طب یهر مصداقه کاین شد مطلب اول پس 

  .تشده اس یمتجل ین وجودنه در اأک تیو ماه عتیطب نتمام آ

 .عدم شئ واحد است، وجود شئ واحدنقیض در واقع  مییگویاز وجود و عدم به عنوان دو امر متناقض سخن م یوقت :دوم مطلب

 ،ظ شودحف دیبا ضینق نیوحدت و کثرت در طرف گریبه عبارت د .تکثر است دارای عدم همان شئ ،تکثر یوجود شئ دارانقیض 

، عنوان واحدبه است  دیعدم ز واحد کیبه عنوان  دیوجود زنقیض  ،دیشود عدم زیم ضشینق میریگیدر نظر م را دیزوجود اگر ما 

  .است یامر روشن کیهم  نیا ،تکثر لحاظ شود در آن رسدینوبت به عدم م یوحدت لحاظ شود اما وقت دیوجود زدر شود مین

فرد را در نظر  کی داگر وجو :دوم .است عتیواقع تمام آن طب رد عتیاز افراد طب یهر فرد : اول:نکهیاپس دو مقدمه عبارتند از 

 .هم عدم همان فرد است نه عدم افراد متعدد ضشینق میریبگ

 دیام زبه ن یاتاق فرد نیمثال در ا ،ندک دایتحقق پ ییدر جا عتیاز افراد طب یاگر فردکه  میریگیم جهیدو نت نیا مهیضم از نتیجه:

است  نیا شیموجود شد معنا دیز :مییگویم یوقت .اتاق موجود شده است نیانسان است که در ا عتیفرد از طب کی نیا ،وارد شد

انسان  :مییگویاتاق شود مثل عمر م نیوارد ا یاگر فرد دوم ،موجود شده است عتیو طب تیماه نیا ،که انسان موجود شده است

 مییگویو به اعتبار هر فرد م ستین یوجود حرف هیدر ناح ،چهارم فرد سوم و طورنیکرده است و هم داین اتاق تحقق پیدر ا یگرید

  .میدار لبخش را قبو نیا« توجد بوجود فرد ما ةعیالطب» ، یعنیشودیموجود م عتیطب

 ازکه  یهر فرد ،است نطوریوجود هم هیدر ناح ،درست است نیا «توجد بوجود فرد ما ةعیالطب»کند یعقل حکم م :ندیگویم انیآقا

 میتوانیموجود شدند م عتیطب نیمتعدد از ا رادفالذا اگر  ،است که موجود شده است عتیآن طب قتیدر حق، موجود شودیک طبیعت 

  .است محقق شده عتیطب نیبه اعتبار هر فرد ا ،استشده وجودات متعدد  یدارا عتیبط نیا :مییبگو

 ؟است نیچن نیا ایآ «االفراد عیبانعدام جماال تنعدم ال ةعیالطب» :ندیگویم انیقاا ؟عدم چطور هیاما در ناح

 عتیطب دیبا زیفرد ن کیانعدام  با، دشویموجود م عتیطب ،فرد کیبا تحقق  نکهیا هب دیشویشما ملتزم م عتیوجود طب هیاگر در ناح 

معدوم  زیفرد ن کیبه انعدام  عتیپس طب ر؟یخ ایانسان رفت  دییبگو دیتوانیشما م رفت، رونیباتاق  نیاز ا دیز باالخره .معدوم شود

 «د فرد ماوتوجد بوج ةعیالطب» نجاستیهمه حرف ا ،شودیمعدوم نم عتیطب :دییگویفرد م کیبا انعدام عدم  هیچرا در ناح .شودیم

اتاق  نیآدم در ا لذا ده نفر ،آمد یگریانسان د :دییگویعمر که وارد اتاق شد م ،انسان آمد :دییگویشما م ،شودیکه وارد اتاق م دیز

از  یکی یکی رگحال ا ،است کرده دایوجودات متعدد پ ،به خاطر افراد متعدد عتیطب نیا وارد شدند چونده انسان  مییگویم ،دیایب

اگر نفر دوم برود  ،ریخ؟ غلط است ایانسان رفت آ مییحال اگر بگو ،رفت دیز :دییگویبرود م رونینفر اول که ب ،بروند رونیب اقات

 عتیطب «د ماتنعدم بانعدام فر ةعیالطب»است که  نیا شیمعنا ،انسان رفت :دییگویم ،رفت دیز یبه جا نکهیانسان رفت ا دییشما بگو

  ؟معدوم شده است چه فرقی است در ناحیه عدم با ناحیه وجود :دییگویشما م ،معدوم شده آن که از یرا به اعتبار همان فرد
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وجود، تکثر را لحاظ اگر در ناحیه  ید،کنباید وحدت را لحاظ نیز  اگر در ناحیه وجود شما وحدت را لحاظ می کنید در ناحیه عدم

شدن  با منتفیگوییم: می «تنعدم اال بانعدام جمیع االفرادالطبیعة ال» :گوییدچرا می ،در ناحیه عدم نیز باید تکثر را لحاظ کنید ،کنیدمی

  .شدن زید باید بتوانیم بگوییم انسان معدوم شده استو معدوم 

فرد  د بوجودتوج الطبیعة»همانطوری که  ،مالحظه کردید که عقل چنین حکمی ندارد ،دارد ی: عقل چنین حکمگوینداینکه میپس 

  .منتهی به اعتبار آن فرد «طبیعه تنعدم بانعدام فرد مالا» «ما

 اشکال

در آن واحد  ین؟ یعشود یک طبیعت متصف به متناقضین شودو آن اینکه چطور میوهمی به ذهن برسد یا ت ممکن است اشکال

طبیعت را در آن  شود کهاین می« تنعدم بانعدام فرد ما الطبیعة»که  وجود ندارد. نتیجه این سخن و انسان : انسان وجود داردبگویید

  .واحد هم متصف به وجود کنیم و هم متصف به عدم و هو باطل

ف شما الزمه حروجود ندارد؟  و انسانتوانیم بگوییم انسان وجود دارد میدند و یکی بیرون رفت آیا فرض کنید دو نفر وارد اتاق ش

ه اعتبار ، پس طبیعت انسان بولی عمر که در اتاق است این است وقتی زید بیرون رود طبیعت انسان به اعتبار زید معدوم شده است

 است زیرا یک طبیعت محال وجود ندارد درحالیکه این سخن و انسانوجود دارد  پس باید بتوانیم بگوییم انسان ،مر وجود داردع

 طبیعةال»عقال  که است دهد که همان حرف محقق خراسانی درستو این نشان میتواند هم متصف به وجود شود و هم عدم نمی

بگوییم طبیعت  متوانی، تنها وقتی میتوانید بگویید انسان نیستود دارد شما نمیتا زمانی که یک فرد وج «تنعدم بانعدام جمیع االفراد

  .انسان نیست که هیچ فردی موجود نباشد

 است. مطرح ،«بانعدام جمیع االفراد تنعدم الطبیعة»ادعا و فرمایش محقق خراسانی و حکم عقل که  زدر دفاع اکه اشکالی است این 

 روز ملی مبارزه با استکبار 

  نمادین برای مبارزه با استکبار جهانی یروزاین است که این روز به عنوان ه آبان حوادث متعددی اتفاق افتاد، ولی مسئلسیزده در 

باید د یعنی باشفراتر از شعار و تبلیغات  وهمه جانبه  اما مبارزه با استکبار باید. این مناسبت بسیار مهمی است، استمعرفی شده 

اها و ن. این خیلی مهم است که تنگآشنا شوند رمپیدا کند و مردم با ضرورت این ا در متن اجرایی و تقنینی و قضایی کشور جریان

ها و گرفتاری ،ها را به جایی برساند که به این موضوعات چندان نیندیشندی نکرده آنخدا ،فشارها و مشکالتی که مردم دارند

ایستادگی و مبارزه در برابر  انگیزه کند.نسبت به این موضوع بیها را عدالتی آنها یا خدای نکرده تبعیض و بیو سختیمشکالت 

همه گواه بر این است که اگر  تاریخ معاصرهای گذشته و حتی در دوران ری تاریخی بشر دهایک منطق قرآنی است. تجربه استکبار

و مقاومت و مبارزه با زورگویی و تحمیل و فشار از ناحیه اجانب و دشمنان صورت نگیرد عاقبت خوشی برای هیچ ملتی ایستادگی 

 اهلل این انشاءریزی و تدبیر با برنامه باید شودولی تا جایی که می وجود دارندها و مشکالت نیز . البته سختینداشته و نخواهد داشت

ان را دند و تمام توانشمتح )ع(ه علیه ملت اسالمی و علیه پیروان مذهب اهل بیتچیکپار استکبار یدنیامروز ا کم شود.را  مشکالت

امت اسالمی به صورت عام و در  انش این است که واقعا در داخلالزمه موفقیت در مبارزه با امریکا و همه متحد ،گیرندبه کار می

و مکتب اهل بیت را  صورت بگیرد و انشاء اهلل بتوانیم ایران ریزیبرنامهو تدبیر  باشد وحدت و یکپارچگی ایران بین ملت ایران

  .ه سربلند بیرون ببریمهدراین مواج
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کند که با فریب کاری اهداف و مقاصد یها همیشه اقتضاء مکه خصلت و خوی دشمنان و دشمنی آنبه هر حال واقعش این است 

برای این است که واقعا علی رغم شعارهای  ،کندمیکید ین همه روی مسئله مقاوت تأرهبر معظم انقالب نیز ا ،ندخودشان را پیش ببر

این را باید همه مورد توجه قرار  ،شوداگر بخواهد تسلیم و سازش صورت بگیرد چیزی عائد ملت نمی ظاهری  و فریب کارانه آنها

 .آینده روشن و بهتر برای تحقق اهداف مکتب اهل بیت تالش کنیم به امید انشاء اهلل بمتحد با صفوف فشرده و ا اهللدهیم و انشاء

 انشاء اهلل با ظهور امام زمان همه این مشکالت برطرف شود.

 «والحمد هلل رب العالمین»


