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١٧٢٩  
  نظام واليتفلسفه اصول مباني 

  موضوع بحث: تعريف امر ثابت بر اساس نظام واليت
  ٥/١٢/٦٩تاريخ: 

  دوره: دوم
  ١جلسه 

 
  

  فهرست: 
  »انديشه در ادبيات«يا » ادبيات انديشه«مقدمه ـ جريان (حاكم بودن) عليت در اصل دانستن 

  (حكومت عليت) قابل جمع نيست » انديشه بر بيان«ـ اصل بودن فاعليت با مقدم بودن 
  ـ تقوم در نظام فاعليت (فاعليت، خودش به نفسها متقوم به فاعليت غير است) ١
  ـ تقوم زمان و مكان در نظام فاعليت  ٢
  ـ تفسير جديد از عليت در نظان فاعليت  ٣
  ـ حد، وا قتضاء در جريان توسعه فاعليت به تبع نظام فاعليت است  ٤
  ت است ـ تفسير امر ثابت در نظام واليت به فاعل ثاب ٥
  ـ تعلق به ايجاد حضرت حق، تعلق تمثلي نيست ٦
  ـ تفسير امر ثابت به جهت استكمالي، حاكم كردن عليت بر فاعليت است  ٧
  ـ كيف فعل مبداء خصوصيت نيست بلكه فاعل، مبداء ايجاد خصوصيت است ٨
  ـ امر ثابت در رتبه جامعه، ولي اجتماعي است ٩

  باشدناي سرعت انجام نفوذ اراده ولي در جهت توسعه ميالف ـ سرپرستي رشد براي ولي به مع
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  ـ تقوم منهاي مطلق حركت برابر با وحدت اتصالي يا كثرت تبايني است 
  الف ـ تقوم بدون حركت، وحدت اتصالي و كثرت انتزاعي است 
  ب ـ تقوم بدون حركت، كثرت تبايني و وحدت انتزاعي است 

  از زمان بر اساس اصالت شييء استج ـ جدا كردن زمان از مكان و سئوال 
  د ـ تقدم جاذبه زماني بر جاذبه مكاني، نفي تقوم زمان به مكان نيست 

  كندهـ ـ وحدت تركيبي، تقوم طرفيني در حركت زمان و مكاني را اثبات مي
  و ـ تركيب به معناي حركتي آن يعني فاعليت تبعي و تصرفي در نظام واليت 

  ـ پرسش و پاسخ 
  ـ جاذبه مكاني همان سير گذشته به انحالل در وحدت تركيبي در وضعت حال است  ١
  ـ جاذبه مكاني به معناي فعليت تحققيه است ٢
  ـ تعلق مخلوقات به قيوميت (گذشته) و تعلق به افاضه (آينده) دو گونه افتقار زماني و مكاني است ٣
  را كه داراست (مكان) هر دو بهم متقومند ـ تعلق به تبديل شدن (زمان) و تعلق به كيفيت خاصي ٤
  ـ ترتيب و تبديل هر دو از جنس حركت و تعلق هستند  ٥
  اي (ربط) واليت را داردـ زمان معناي تغيير توسعه ٦
  ـ مكان بر اساس اصالت شيء با حركت جمع شدني نيست ٧

  



 
  

  بسمه تعالي
  

  »انديشه در ادبيات«يا » ادبيات در انديشه«ودن) عليت دراصل دانستن مقدمه ـ جريان (حاكم ب
حجت االسالم و المسلمين حسيني: بسم اهللا الرحمن الرحيم قبًال به دو احتمال اشاره كرديم، يك احتمال اينكه فاعليت 

ر اساس اصالت اصل باشد و احتمال ديگر اينكه عليت اصل باشد عليت نيز خودش داراي دو بخش است اول آنكه ب
را در ادبيات اصل » عقل و انديشه«شيئي باشد و دوم آنكه بر اساس اصالت شرائط باشد كه اولي يعني اصالت شيء 

ادبيات در «داند و اگر مجموعه اصل باشد داند و اصالت شرائط قانون حاكم بر مجموعه را در ادبيات اصل ميمي
و اين مطلب در قانوني به نسبت بسيار زيادي منحل در جمع هستند. اصل خواهد بود و افراد به حكم جبر » انديشه

جبر علي تمام است كه چه بر اساس قانونمندي مجموعه و اصل بودن قانون جمع بخواهيم مالحظه كنيم و چه بر 
  اساس اصل دانستن فرد، در هر دو، حاكميت عليت، مشترك است و در مقابل اين فاعليت است.

-كنيم و لوازم اين احتمال را با آن احتمال ديگر ميت كه در نظر ما اصل است توضيحاتي عرض ميحاال پيرامون فاعلي
كند چه اين احتمالها قائل داشته باشد يا انداشته باشد به هر حال براي ما محترم سنجيم كه اينها با هم خيلي فرق مي

يت در جمع اصل است و قانون جمع حاكم بر فرد است عيبي ندارد كه شما بگوئيد هيچ كس در عالم بيان نكرده كه عل
اي به آن معتقد هستند، در هر اند و اين حرف باطل شده است يا هنوز عدهاست، يا اينگه بگوئيد اين حرف را گفته

دهيم و بحثمان درباره يك احتمال قرار ميصورت براي ما فرق ندارد و ما اين نظر را به عنوان يك احتمال مورد دقت 
ليت بر فاعليت حاكم باشد و عليت هم در شكل مجموعه لحاظ شود و قوانين جمع بيان شود يا عليت در باب كه ع

كنيم البته اين نحوه بررسي ممكن است احياناً با نگرش بر يان شود ما لوازم اينها را بررسي مياصالت شيي و فرد ب
  اساس منطق تجريدي و جدا جدا كردن كارها نزديك باشد.
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  (حكومت عليت) قابل جمع نيست » انديشه بيان«بودن فاعليت با مقدم بودن ـ اصل 
توان گفت فاعليت اصل است ولي انديشه مقدم بر زبان است يعني فاعليت بدون تقوم اگر فاعليت اصل باشد آيا مي

كند و نه وحدت را و يبنابر بحث وحدت تركيبي و سائر بحها تقوم اصل است و تقوم نه كثرت را نفي مفاعلها با يكديگر. 
  دهد و نه وحدت را.نه كثرت را اصل قرار مي

  ـ تقوم در نظام فاعليت (فاعليت، خودش به نفسها متقوم به فاعليت غير است) ١
بلكه تقوم اصل است و بر اساس اصل بودن تقوم بايد هم فاعليت و تأثير اين فاعل را برسميت بشناسيد و هم فاعلهاي 

يد فاعلهاي ديگر را در فاعليت اين شخص بپذيريد يعني اين فاعل به فاعليت ديگران در فاعليت ديگر، و اگر خواست
گوئيد كيفيت فاعليت اين كيفيت، رها و آزاد و مطلق نباشد در چه چيز رها خودش تقوم داشته باشد يعني وقتي مي

يت هم بايد تقوم داشته باشد يعني در يك نباشد؟ در تأثير، يا نه، بايد در خود نسبت تأثير يعني در خود قدرت فاعل
آن ميدان و آن دان جاذبه ديگري، يفضا، نظام و جاذبه، سعه قدرت فاعل يا سعه خاصي است كه در يك فضا و در يك م

قدرت را ندارد. پس فاعليت خودش به نفسها متقوم به فاعليت غير است و فاعليت غير نيز متقوم به فاعليت اين است و 
  كه نظام فاعليت اصل است.نتيجه، آن

  ـ تقوم زمان و مكان در نظام فاعليت  ٢
شود كه موضوع مهم قابل طرح در اينجا اين است كه از برخورد فاعلها با يكديگر يك منتجه و يك كيفيت حاصل مي

يتهاست و اين كيفيت، محصول برخورد فاعلها با يكديگر است، پاي اين كيفيت به ذات بند نيست بلكه مبتني بر فاعل
شود و پايه اين تناسبات به فاعلهاي متكي پس تناسبات فاعليت در وضعيت كيفيت و نظام اصل ميتناسبات فاعليت. 

يعني تقوم را دوباره از لحاظ مكاني است و پايه خود فاعلهاي نيز متكي به اين است كه نظامشان در چه منزلتي باشد. 
رشد و تاريخ كه باشدي يك نيرو داريد و اگر در يك مرحله ديگر كه باشيد يك در يك مرحله از بينيد. وزماني با هم مي

  نيرو فاعليت ديگري داريد.
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  ـ تفسير جرديد از عليت در نظام فاعليت  ٣

شود كه بايد تدريجاً به آن بپردازيم و آن عبارت از اين است كه اگر بنا شود حاال در اينجا يك سئوال ديگري مطرح مي
كند كيفيتتان تفسير فاعليت باز گردد معنايش اين نيست كه عليت نداريم بلكه عليت تفسير جديد پيدا ميقانونها به 

گوئيم زمان اول داراي كيف اول است و شود و ديگر نميكند و عليت در اصل بودن از محاسبه حذف ميجديد پيدا مي
شويم و موضوعاً ت يا كنون و فساد است قائل نميبراي كيف يك آثار و خصوصيات و محل بحث درباره اينكه اعدام اس

تواند منحل در وحدت تكريبي شود يعني معناي تركب شود همانطور كه ميشود و منحل در فاعليت مياينها عوض مي
  كند.و تقوم يك بيان ديگري پيدا مي

  ـ حد، و اقتضاء در جريان توسعه فاعليت به تبع نظام فاعليت است  ٤
بگوئيد كيفيتها و فاعليتها روبروي هم قرارگرفتند و با هم تركيب شدند و براي هم يك حد معرفي كردند، اين حاال اگر 

حد برخورد دو فاعل چه نحوه حدي است؟ آيا حدي است كه در جريان توسعه فاعليت، فاعليت متقوم به آنهاست يا 
اي خارج شده و عني اقتضاء هم از آن معناي اصالت شيءشود و مآنها تابع فاعليت هستند؟ اصالً، اقتضا مال فاعليت مي

  شود.وارد يك مرحله ديگري مي
  ـ تفسير امر ثابت در نظام واليت به فاعل ثابت است ٥

خواهيم و به اين امر توانيم بگوئيم ما براي تغيير و حركت و تبديل، يك امر ثابت ميحاال سئوال اين است كه آيا مي
و در نهايت يك  شودهيد و يك برنامه كلي مالحظه كنيد معناي امر ثابت در اينجا عوض ميثابت هم شكل قانوني د

گفتيد نسبت تأثير رهبر در ادبيات اصل است يا در تأثير اجتماعي خواهيم كه او اصل باشد چگونه ميفاعل ثابت مي
ر نيست و توسعه اشتدادي هم چيزي نسبت جهت يا اينكه قبالً گفتيم تغيير جز به معناي توسعه اشتدادي قابل تفسي

يعني تولي به واليت ولي عين تعلق به امر ثابت در مرحله نازل است ودر مرتبه عالي نسبت به جز سير در جهت نيست. 
كل تغييرات، فاعليت ربوبيه الهيه اصل است و تولي به فاعليت ربوبيه الهي در تمام مراتب جريان داريد و لذا صحيح 

  پوشاند و اين ربوبيت، تربيت است.حمد هللا رب العالمين، ربوبيت، همه را مياست بگويئم ا ل
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فرموديد غير از تعلق مكاني يا تعلق ديگر حجت االسالم ميرباقري: اين سئوال قبالً مطرح بود كه در ابتداي حركت مي
كت است يعني تعلق به تعلق زماني است كه مبدأ حرالزم است كه آن تعلق اصل در تعلق مكاني است و اين همان 

خارج از مجموعه متغير، آنگاه اگر اين امر را در كل نظام مخلوقات حساب كنيد بايد يك خارجي فرض كنيد كه تعلق 
به آن تعلق زماني است و غير از تعلق داخلي اجزاء مجموعه به يكديگر است، آن وقت تعلق داخلي اجزاء به يكديگر را 

ك كنيم كه يك قسم خود اين تعلق، زماني و يك قسم ديگر مكاني، ومبدأ حركت زمان به تعلق  زماني و مكاني تفكي
باشد البته با فرض اينكه در اينجا تعبير مكاني تعبير صحيح نيست يعني ولي جامعه و متولي عليه يك تركيب مكاني 

كاني؟ اگر آن را خارج از مجموعه دانيم و هم محتماً با يكديگر دارند، حاال چگونه است كه اين تركيب را هم زماني مي
  كرديم ممكن بود بگوئيم اين سنخ جيديد از ارتباط است.فرض مي

حجت االسالم و المسلمين حسيني: معناي تركب را كه حد اوليه بوده در چند مرحله بصورت اجمالي به تبيين روشنتر 
-يم تعلق به فاعليت حضرت حق و ايجاد او، بيشود اگر بگوئاي هستيم كه روشنتر ميايم و االن در مرحلهبيان كرده

  كند.نهايت ايجاد مي
حجت االسالم ميرباقري: اين براي ما روشن نيست كه نفس تعلق به فاعليت حضرت حق به چه معناست؟ آيا فاعليت 

  صفت است يا ذات است؟
  ـ تعلق به ايجاد حضرت حق، تعلق تثملي نيست ٦

ر همين رتبه توجه كنيد كه تعلق به اجياد حضرت حق كه سنخ آن هم بنابر حجت اسالم و المسلمين حسيني: اگر د
بحثهاي گذشته تعلق تمثلي نيست، نفس آن فاعليتي را ذكر كرديد هر گاه به خود فاعليت بازگردد و تعلق را به فاعليت 

  زم داريم؟گردد كه يك فاعل ثابت الدر خود باز گرداند، آيا معناي انگيزه امر ثابت به اين باز نمي
خواهيم به آن حاال به فاعليت فاعل ثابت توجه كنيد،هر چند توصر به معناي تمثلي از فاعليت فاعل ثابت نداريم و نمي

  گوئيم؟بپردازيم و لكن در رتبه اجمالي كه از توصيف در تقرب و كمال در تصرف به آن نيازمنديم چه مي
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  ن عليت بر فاعليت است ـ تفسير امر ثابت به جهت استكمالي، حاكم كرد ٧

هاي متعدد قابل لحاظ است اما در حركت جهتي كه مناسب با گوئيد جهت استكمالي است يعني جهتگاهي مي
كند كه قانون تكامل است يعني فعل حركات استكمالي است معنايش اين است كه يك قانون را بر حركت حاكم مي

يك امر ثابت به معناي قانون بر فعل حاكم كنيد يعني عليت حاكم بر فاعل، قانونمند به قانون تكامل است و اگر شما 
بستهائي يعني هيچ فرقي نيست بين اينكه ذوات اشياء را اصل بدانيم و قائل به اصالت شيي باشيم كه به بنفاعل است. 

ا را بياوريد و از شكل كنيم يعني اصالت عليت تجريدي يك اشكالهائي دارد، يا اينكه آنهكه قبالً بيان شده برخورد مي
هائي كه در و قانون مجموعه را حاكم كنيد مثل نسبيت و مجموعهاصالت شيي خارج كنيد و بگوئيد اصالت مجموعه 

خواستند مثل اين صحبت كنند و فلسفه ديالك كنند و تا حدودي هم ماترياليستها ميعلوم حسي از آنها صحبت مي
گرد، مدعي اين بودند كه كه فلسفه آنها در جاهاي مختلف به اصالت شيء باز ميتيك را مثل اين بيان كنند، در حالي 

ما را راب اصالت شيء محكوم نكنيد ولي حرفهاي آنها در آنجا محكوم بود چون بر قانون يعني جبر علي و جبر علي 
نداريم معنايش اين است يعني اقتضاء، تضاد يعني وجود خصلت حاال در ماده بودنش را از نظر مفهوم فلسفي كه كاري 

نهايت بودن يا محدود بودن آن كاري نداريم بلكه به اين كه وجود يك خصوصيت غير از خصوصيت ديگر است و به بي
تواند پاسخگو باشد چون جبر قانوني نسبت به حركت كار داريم كه پذيرش يك وصف و يك خصوصيتي اصل باشد نمي

گوئيم گر جهت ثابت را هم به عنوان يك قانون باالي سر مجموعه بگذاريم بايد بو تغيير و غير آن پاسخگو نيست، حاال 
تركيبها متناسب با مراحل جهت هستند، تغييرها نيز متناسب با مراحل است متناسب است يعني اينكه ضرورت جهت 

  كند.كند و بعد ضرورت آن را تا مركب پياده ميابتدا كيف فعل را ضروري مي
  أ خصوصيت نيست بلكه فاعل، مبدأ ايجاد خصوصيت است ـ كيف فعل مبد ٨

گوئيم قرب و بعد هست ولي معناي حكمت قرب و بعد حاال آيا اين بدين معناست كه قانون در همه مراتب نيست يا مي
شود كيف فعل فاعليت تابع فاعل است نه اينكه ، ايجاد هست ولي ايجاد به تبعيت وجود موجد حاصل ميبر فعل نيست

، مبدأ خصوصيت باشد بلكه فاعل مبدأ ايجاد خصوصيت است، حاال ايجاد فرمود و باز هم ايجاد كرد يعني اشتداد و كيف



١٤   ·············································································································································································   
 

غير از حاكم بودن يك قانون بر فعل عناي تقرب است مشدت بيشتر بخشيد، اين افزايش تعلق كه افزايش تعلق بهم 
  اوست كه مجبور باشد طبق آن قانون عمل كند.

-فرمائيد لغو است، مييرباقري: اگر حضرت حق حركت تناقصي را خلق كند چه اشكالي دارد؟ ميحجت االسالم م
فرمائيد نه اينكه مجبور است خوب آن طرفش هم حذوري ندارد كه حضرت حق يك فاعل لغو انجام دهند، بنا بود در 

نيد كه رابطه قانون نيست، اشتداد كآنجا صحبتهاي تمثلي تعطيل باشد اما حضرتعالي بحث تمثالت را در آنجا باز مي
  نيست، اينها نظام تمثالت تصرفاتتان در اين عالم نبايد باشد.

  ـ امر ثابت در رتبه جامعه، ولي اجتماعي است ٩
شود معناي تقرب را دارد حجت االسالم و المسلمين حسيني: اگر در باب حركت فرض شود اشتدادي كه حاصل مي

اليت خود اوست خواهد و محورش هم وتوانيد بگوئيد، يعني ولي جامعه اشتداد تعلق ميعيني همين را درباره ولي مي
اينكه تولي مردم به واليت او شديدتر شود و توسعه يابد و وحدت و كثرت بيشتري پيدا كند به معناي رشد جامعه 

 به فرض اينكه صحبت نكنيم و فرمايند در آن باره از امر ثابت صحبت نكنيد حاالاست، حاال جناب آقاي ميرباقري مي
  الزم هم نباشد اما درباره جامعه و رشد توسعه در جامعه كه بايد صحبت كنيم.

تعلقت يعني بيشتر شدن  سرپرستي رشد براي ولي اين است كه تعلق نسبت به جهت افزايش يابد، عينيت افزايش
نسبت به رهبري يعني نفوذ اراده ولي در جهت توسعه سرعت انجام پيدا  وحدت و كثرت و افزايش شدت پذيرش عمومي

  كند.
خورد، به خواهد بلند شود بايستد اما زمين ميبراي مثال شما يك فردي را در نظر بگيريد كه داراي رعشه است و مي

دارد تا به آن تكيه كند، اما يك فرد ديگر هست كه رعشه كمتري نسبت به اين فرد دارد و همين دليل به عصا احتياج 
شخص ايستد. كند شخص ديگري هست كه با چوب راحت ميگر چوب دست بگيرد تا حدودي خودش را كنترل مي

ر ايستادن دارد ، يك نفر ديگر هست كه سرعت تحرك دايستدديگري هست كه اصالً نيازي به چوب ندارد و راحت مي
اي است كه به صرف اينكه اراده انجام فعل اش روي اعصاب و عضالت بگونهايستد يعني تحرك جسميو مثل فلز مي
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شود و عضالت اندامش كامالً تابع خواستش هستند و در اختيار او هستند و خواستش بر كند موفق به انجام آن ميمي
اي گويند عدهكردن همين نفوذ را بر عالم مثال ذهنش دارد و باالتر آن كه مي آنها نافذ است، حاال يك فرد در باب فكر

كنند زماني كه افتد، نقل ميبته همه حساسيتها بدست فرد نمياي از حساسيتهايشان را حذف كنند، التوانند پارهمي
انا هللا وانا اليه «و گفتند:  خبر شهادت فرزند امام را به ايشان فرموده بودند ايشان نگاهي به دست خودشان كردند

اي از بعداً فرموده بودند من محبت مصطفي را از خودم خارج كردم، بهر حال ممكن است فردي بر پاره» راجعون
توان مسلط شد، در باب ذهن و خيال و كنترل مسلط باشد كه همه قبول دارند بر كنه ونظام حساسيتها نميحساسيتها 

بحث ديگري است و درباره اندام خارجي كه خيلي راحت است كه انسان بر اندامش مسلط آنها روشن است و توسعه آن 
  باشد.

حاال اگر بگوئيم واليت مثل همين است كه ولي جامعه متصرف در تمايالت جامعه است البته به يك نسبتي، همه 
اي از تمايالت تواند پارهن ميتمايالت دست ايشان نيست قبالً بيان شده كه فاعليت خودش و ولي تكويني هست و ايشا

دهد و به و تمثل اجتماعي را تحت تأثير قرار مي اي از مثالها و ادبيات عموميجامعه را تحت تصرف قرار دهد و پاره
تواند بر عالم عينيت تأثير بگذارد و از ميزاني كه تحت تصرف قرار دهد فاعليت تصرفي اجتماعي خواهد داشت يعني مي

- در زمان حضرت اميرالمؤمنين(ع) ميلعكس آن از ناحيه مردم ظرفيت پذيرش و وقوع پذيرش داريم. اين طرف هم با
كنيم در چه حد؟ حتي ظرفيت اين را هم نداشتند كه آن چيزهائي را كه گويند مردم در مرحله رشد نبودند سئوال مي

حول محور پرستش  ند و فاعليت عموميدانستند اقرار كنند؟ يا اينكه حتي خالف ظرفيت عمل كردديدهب ودند و مي
رفت، حاال ممكن است بگوئيد ظرفيت پذيرش توسعه يافته زمان ظهور را نداشتند و دنيا و رهبري عمربن الخطاب ... 

بحث درباره و مديريت و نظام را نداشتند ولي همان قدر كه ظرفيت پذيرش داشتند عمل پذيرش نسبت به علي بن 
توانستند اين ظرفيت را در كردند در حالي كه ميو اين ظرفيت را خرج شخص ديگري ميابيطالب(ع) تحقق نيافت 

جهت حق صرف كنند اما آن را صرف ج هت باطل كردند و عمالً توسعه براي يك عذر و مكري پيدا شد كه پنهان كنند 
واقعيت اين است كه تمام دين را  و به نام اسالم دين بسازند، عمر بن الخطاب در ظاهر بعضي از چيزها را حرام كرد اما

اي حداقل يكي گوئيد چهار گونه فقه است كه در هر مسئلهعوض كرد و تمام آيات را از اول تا آخر تعريف كرد، شما مي
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ها مخالف شماست، يعني يك فضاي جاذبه دنيائي ساخت كه تمثل سازيها به آن طرف رفت و يك چيز از آنها فقه
است و همچنين هر فسادي كه در جامعه يهود  آيد هر آنچه فساد كه در جامعه اسالميهن ميبذديگري تحويل داد كه 

و كفار هست ريشه در همين دارد و اگر مسلمين در خدمت مولي الموحدين آمده بودند تكنولوژي و صنعت و مديريت 
 در جنايت آمريكا و هم درعالم يك چيز ديگري بود، يعني عمر هم االن در جنايت صدام حاضر و شريك است و هم 

  كند.جنايت هر شخص ديگري كه در هر كجاي عالم جنايت مي
  ـ تقوم منهاي مطلق حركت برابر با وحدت اتصالي يا كثرت تبايني است

اما در مرتبه اجمال تركيب چگونه است؟ اگر حركت را از تركب سلب كنيم به چه معناست؟ اگر حركت زماني و مكاني 
خواهيم آيا اين ممكن است؟ كب سلب كنيم و بگوئيم ما يك وحدت و كثرت و تقوم بدون حركت ميرا مطلقاً از تر

اين گوئيد زيبائي اين عكس به تناسباتش است. تقوم منهاي حركت برابر با وحدت است، يك عكس زيبا داريد و مي
اگر همه اين تابلو را فقط رنگ قرمز يا فقط هائي كه در اين تابلو دارند و شوند مگر به اين نسبترنگها زيبا ديده نمي

م سبز يا زرد تنها بزنيد زيبائي ندارد، اين زيبائي يعني تناسباتي كه در اينجا وجود پيدا كرده است ما االن كاري نداري
كنيم رض ميكند و با شما تالئم دارد يا نه، فعالً در مرتبه اجمال عكه اين تناسبات در انعكاس نور با شما رابطه پيدا مي

كنيد كه اگر يك برگ آن را از گوئيد در اينجا با يكديگر مناسب هستند، داريد يك چيزي از آن را لحاظ مياينكه مي
كند و ديگر عكس اين گل با اين تناسبات و اين خصوصيت نيست قوام زيبائي اين اين كل بردارند تناسباتش تغيير مي

  جود دارد.وحدت به اين تناسباتي است كه كثرتش و
  الف ـ تقوم بدون حركت، وحدت اتصالي و كثرت انتزاعي

شود يا نه؟ خواهيم ببينيم آيا نسبت بين حركت و وحدت متقوم به هم لحاظ ميايم و ميحركت را از آن سلب كرده
كيفيت يك رنگ نيست، بسيار گوئيد آن گذاريد يك كيفيت وحدت است درست است شما مياسم اين را كثرت مي

گوئيد در اينجا رنگ است اين انتزاعي خوب يك رنگ نباشد فرقي نيست كه يك رنگ باشد يا ده رنگ باشد وقتي مي
توانيد بگوئيد ده رنگ يا صد رنگ كنيد بعد ثانياً و بالعرض مييك تابول است كه شما يكي بودنش را لحاظ مياست. 

، كيفيتش كيفت متقوم نيست و عين وقتي است كه رنگ است و تناسبات دارد، يك چيز است و يك كيفيت واحد دارد



 ·············································································································································································  ١٧ 
 

آبي تنها يك رنگ سبز تنها باشد و اگر تقوم به معناي حذف مطلق حركت به وحدت يك كيفيت بيانجامد معنايش اين 
  ركرار شود.ها در اينجا تاست كه هر اشكالي كه درباره وحدت با حذف حركت بيان شده عين همان

  رت تبايني است و وحدت انتزاعي است ب ـ تقوم بدون حركت، كث
يك حرف ديگر اين است كه كثرت اصل باشد و بگوئيم يك كيفيت نيست و هر برگي جداگانه باشد كيفيات مختلفي 

د همان كثرت تنها ايباشد و تناسبات اينها را به صورت يك واحد درنياورده باشد آن هم حركت را از آن حذف كرده
شود و ممكن نيست كه تقوم يعني چه؟ معناي تقوم بدون لحاظ حركت در آن اصل مي شود اضافه كردن حركتمي

  زمان و مكان در آن نباشد.
  ج ـ جدا كردن زمان از مكان و سئوال از زمان بر اساس اصالت شيي است

آيد هن مياصوالً جدا كردن زمان از مكان به چه معنائي صحيح است، جدا كردن توالي از ترتيب كجا صحيح است؟ به ذ
فرمايند ولو با تمام تالشي كه دارند كه بر اساس اصالت اشكال كار به نظر من در اين مطالبي كه آقاي ميرباقري مي

آيد مثل گردد، يعني صورت مسئله اصالً درون اين دستگاه نميشيء تعريف ندهند، اين است كه سئواالت به آنجا بر مي
- گويند ما شراب نميكنيد؟ مسلمين هم ميا تشمي كبد را چگونه مداوا مياينكه كفار از مسلمين سئوال كنند شم

خروج گويند شما به اين مسئله جواب نداديد، اين مسئله از نظام اجتماعي خوريم تا اينكه تشمي كبد داشتم باشيم، مي
  موضوعي دارد.

ست، مگر فرق آنها بايد به چه معنائي كنيد اگر حركت را بر داريم فرق بين حركت زماني و مكاني چياينكه سئوال مي
  كنيد؟باشد؟ به اين معنا كه حوزه زمان از حوزه مكان جدا باشد يا معناي تقومي آن را سئوال مي

  د ـ تقدم جاذبه زماني بر جاذبه مكاني، نفي تقوم زمان به مكان نيست
ي است كه هيچ گونه تقدمي به مكان گوئيد جاذبه زماني مقدم است چه نحوه تقدمي منظور است آيا تقدماينكه مي

شود كه زمان مقدم ندارد و حال اينكه ما گفتيم اشتداد ولي اعظم الهي متقوم به يك وحدت و كثرتي است چگونه مي
من صبح لك يا ربك «بر اين امر باشد؟ اگر بنا شد خدا را به همه زبانها بپرستد و تسبيح و تحميد كند به زبان جميع 

ت و اين وضوح دارد. بعد هم لوات خدا هم به همين اندازه است به نظر ما جميع دعاها مؤيد همين اسكه ص» العالمين
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-شود فرض كرد جداي از آن مرتبهشوند معنايش اين است كه نميآيد ديگران كه نحو ديگري متوجه ميبه نظر ما مي
گوئيد از ظرفيت خودش هم شما مي بيند، بتواند ببيند خودش كه مستقل از خودش نيست،اي كه مطالب را مي

شود كه از ظرفيت خواهد بوسيله اين دعا تولي به واليت موال داشته باشد نميمستقل است پس اين چيست؟ اينكه مي
توانيد بگوئيد وقوعاً اين در ظرفيت غير توانيد بگوئيد به ظرفيت خودش عنايت ندارد اما نميخودش هم رها باشد مي

رستد و متولي به واليت موالست اين مطلب چگونه بر مبناي شما ممكن است؟ اين نه بر مبناي ما پخودش خدا را مي
كند خدا يا بر نبي اكرم صلوات بفستد ممكن است و نه بر مبناي خود شما در سالم روز شنبه به پيغمبر(ص) عرض مي

فرستد يعني اين عنايت ا بر نبي اكرم ميگويد و من صبح لك يا رب العالمين، اين صلواتي كه خدشمارد و ميبعد مي
شود كه و من صبح لك فرستد درست برابر تسبيحي است كه از جانب حضرت واقع مياي كه خداوند برايشان ميوسعه

  شود.خوانيد بوسيله اينها دعا و تسبيح قبول ميرب العالمين، كه در زيارت جامعه مي يا
  كندزماني و مكاني را اثبات مي هـ ـ وحدت تركيبي، تقوم ظرفيتي در حكت

بايد حركت در مكان باشد تا تركيب ديده شود و اين امر بدون زمان ممكن نيست يعني وحدت تركيبي تقوم طرفيني 
توانيم بگوئيم كند، البته در شروع بحث كه بحث عليت و فاعليت بيان نشده نميرا در حركت زماني و مكاني اثبات مي

ات فاعليت است، اين درست نيست ولي اگر بگوئيم تعدد را كه شما متوجه هستيد اگر اين تعدد عليت به معناي مناسب
  در قدم بعد بگوئيم وحدت تركيبي هست. شود و بعدشود و اگر جمع آن اصل باشد چطور مياصل باشد چطور مي

  و ـ تركب به معناي حركتي آن يعني فاعليت تبعي و تصرفي در نظام واليت 
ينجا كه بحث از توصيف است اگر بخواهيم همه مطالب بيان شده را به صورت قضيه حمليه، توصيف خود ولكن در ا

شود كه تركب معناي حركتي نداشته باشد و اگر معناي حركتي داشت حتماً فاعليت تبعي و تصرفي تركب بدانيم نمي
لم را كه نگاه كنيد كيف توسعه پرستش حضرت اي از عاهم دارد كه اگر اين دو فاعليت را به آن اضافه كنيد هر مرتبه

- اين مطلب اصل است، به عبارت ديگر همه تكاثرهائي را كه از اجسام در عالم مشاهده ميتاريخ عالم  در حق است و
كنيم تا مرحله نيروهائي كه بين انسانها هست و كيف آن يعني ادبيات و باالتر از آن ميدان تمايالت اجتماعي و هر چه 

  رويد از پائين تا باال همگي عشق به خداي متعال و پرستش اوست. باالتر
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  ـ پرسش و پاسخ
حجت االسالم ميرباقري: تعلق زماني و مكاني ولو متقوم به هم باشند آيا كثرتي هم دارند يا تمايزي از يكديگر ندارند، 

  فرمائيد خصوصيات خودشان را دارند ولي متقوم به هم هستند. يعني مي
كنيد يعني الم و المسلمين حسيني: اينكه خصوصيات خودشان را دارند و متقوم هستند را چگونه معنا ميحجت االس

توان خصوصيت را به صورت اصالت شيء مالحظه كرد يا به صورت كنيد يعني آيا ميدر وحدت و كثرت چكار مي
ير از اين است كه كل را بصورت يك توان مالحظه كرد ولي متقوم غتوان و به صورت تقوم هم مياصالت كل هم مي

بيند و غير از آن است كه به صورت جدا ببينيد اگر متقوم است يعني چه؟ اگر صل تقوم را در وحدت و كثرت وحدت ب
  آيد و چيز ديگري نيست.تمام كرديد عين همان در بقيه جاها مي

كه بگوئيم يكي است، دوئيت دارند و ما به حجت االسالم ميرباقري: نحوه تعلق زماني و مكاني باالخره بسيط نيست 
التغاير هم دارند هر چند ما به التغاير آنها متقوم است نه ما به التغاير بر اساس اصالت شيء، حاال كدام تعلق زماني و 

خواهيم اينها را مالحظه كنيم يا نه ولو بصورت كدام مكاني است ولو آنها را متقوم به هم مالحظه كنيم يعني مي
  قوم؟مت
  ـ جاذبه مكاني همان سير گذشته به انحالل در وحدت تركيبي در وضعيت حال است  ١

حجت االسالم وا لمسلمين حسيني: آنچه را كه از گذشته تا االن به نحو انحالل در وحدت تركيبي دارد و آنچه كه از 
  سير گذشته تا حاال را دارد همان جاذبه مكن ياست 

ه كه دارد جداي از عالم نيست بلكه مرتبط با عالم است كجاي اين ارتباط با عالم زماني و حجت االسالم ميرباقري: آنچ
كجاي آن مكاني است؟ يعني اگر دو فاعل فرضاً هم عرض باشند تعلق آنها به يكديگر كه تعلق زماني نيست، جداي از 

  تعلق زماني آنها هم نيست.
  ـ جاذبه مكاني به معناي عفيت تحققيه است ٢

االسالم و المسلمين حسيني: اول وحدت تركيبي را تمام كنيد بعد سراغ فاعليت برويد، گذشته كه فعالً هم حجت 
  حضور دارد آنچه كه فعليت تحققيه دارد همه گذشته تا االن است نه فقط مربوط به يك بخش.
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  رتباطات مكاني است؟حجت االسالم ميرباقري: همه گذشته كل عالم موجود است يعني همه ارتباطات اين مركب ا
  ـ تعلق مخلوقات به قيوميت (گذشته) و تعلق به افاضله (آينده) دو گونه افتقار زماني و مكاني است  ٣

دهد و كيفيتي را كه براي شما مشخص حجت االسالم و المسلمين حسيني: همه اين ارتباطاتي را كه به شما نشان مي
كيفيت جداي از خصوصيتي كه درون خود اين كيفيت است نسبت  كند كيفيت مكاني است در عين حالي كه اينمي

گوئيد نسبت به گذشته نيازي و تقوم چه فرقي است، گاهي مياش نيست، يعني بين افتقار و احتياج و غنا بيبه آينده
ه اش هم فقير است، ولي كيف فقرش دو گونه است ناش فقير است نسبت به آيندهغني است عالم نسبت به گذشته 

خواهد يك كارگري بود كه براي يك ارباب به اش بگوئيد خداوند به او داده و ديگر قيوم هم نمياينكه نسبت به گذشته
روي گفت من خودم كرد اين كارگر مقداري پول جمع كرد و بعد كار را رها كرد و رفت گفتند چرا مينام قوام كار مي

توانيد بگويد من خودم قوام هستم وحدت كريبي ائمه طاهرين هيچ گاه نميديگر قوام هستم، حاال انسان در برابر خدا و 
گذشته و وحدت تركيبي آينده در اينكه فقير و متعلق هستند و نفس تعلق هم به معناي نفس افتقار است روشن است 

است به هر دو محتاج  ولي دو گونه افتقار است، اگر بگوئيد معناي يكي از آنها قيومي و معناي ديگري هم افاضه و اضافه
رساند و بين اين وحدت و توسعه آن هم گوئيد بين حركتها كثرتاست تا آنها را به وحدت ميمياست اين حركتي را كه 

اي كنيد و اينها جداي از هم هستند؟ يعني دوئيت فعليت تحققيه و تعلقيه در مرحلهتعلق است يا اين دو را مالحظه مي
مربوط به تعلقيه و بخش » الف«واند جلو برود كه تجزيه كند و بگويد درون اين ذات بخش تتا جائي مياست كه ... 

  تواند چنين كاري را انجام دهد؟هم مربوط به تحققيه است، آيا مي» ب«
گوئيد داراي ولي و اش تعلق دارد ميحجت االسالم ميرباقري: حضرتعالي خود اين مركبي را كه االن هست و به آينده

  فيه است و تعلق اين به ولي مافوق خودش تعلق زماني است در حالي كه همه اين مشروط به زمان آينده است.متصرف 
  ـ تعلق به تبديل شدن(زمان) و تعلق به كيفيت خاصي را كه داراست (مكان) هر دو به متقومند ٤

گوئيد اينها با هم باالتر برويم، اينكه ميحجت االسالم والمسلمين حسيني: ابتدا اين را زماني ببينيم و بعد سراغ ولي 
ايد كه بگوئيد تعلق اينها به ولي باالتر عين زمان است، فعالً يك ارتباطي دارند و متقوم هستند و هنوز سراغ اين نيامده

د، شوپذيريد كه حركت آن در زمان واقع ميدانيد و ميبه اين كار داريم كه شما اين مجموعه را متحرك و متقوم مي
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گوئيد تعلقهاي تركيبي اينها كه منهاي زمان نيست توان مالحظه كرد، حاال ميپس تقومش را منهاي مطلق زمان نمي
خواهند اين طرف بيايند و شكل دوم را به خود بگيرند و توسعه بيابند دوئيت دارند يكي با تعلقهاي تبديلي اينها كه مي

توانيد اين دوئيت را جلو ببريد و خاصي را كه دارا هستند، حاال آيا مي تعلق به تبديل شدن و يكي تعلق به آن كيفيت
  ؟ اگر ممكن نيست معناي جدا كردن زمان از مكان ... يكي ديگر بگوئيد اين قسمت از ذات آن

رت اي براي كثگوئيم بسيط نيستند بنابراين بايد يك مميزهكنيم بلكه ميحجت االسالم ميرباقري: ما آنها را جدا نمي
توان رفع يد كرد كه بگوئيم چون همه جا متقوم هستند البته آنجا هم متقوم هستند ولي باالخره نميآنها ارائه شود. 

  پس تعريف نكنيم، بلكه بايد تعريف متقوم به هم ارائه دهيم نه اينكه تعريف ندهيم.
قوم دادن يعني همان تعريف قبلي را ف متشود تعاريحجت االسالم والمسلمين حسيني: بله تعريف، متكي به تقوم مي

  در يك مرحله توسعه يافته بيان كنيم.
حجت االسالم ميرباقري: البته بايد تعريف روشن تر ارائه دهيم نه اينكه بحث جلوتر رود و ما به همان تعاريف اجمالي 

بين جاذبه زماني و مكاني را  تكيه كنيم، االن كه بحث تا مرحله فاعليت پيش رفته بايد بتوانيم در مرتبه فاعليت فرق
-بيان كنيم و هماهنگي اين مرتبه تبيين با آن اجمال هم بايد محفوظ باشد در آنجا براي كل يك تعلق مكاني بيان مي

كرديم و يك تعلق زماني به خارج از خوئدش، در اينجا ديگر نبايد تعلق را به درون مجموعه تعريف كرد، چون تا رتبه 
  دانستيم.اني را به خارج از مجموعه ميتركيب، ما تعلق زم

  آوريد؟حجت االسالم و المسلمين حسيني: مگر شما فاعليت حضرت حق را داخل مجموعه مي
حجت االسالم ميرباقري: پس بايد تعلق همه به فاعليت حضرت حق باشد بدون تعلق زماني و همه تعلقات ديگر مكاني 

  شود.آن صورت محور و مجموعه حذف مي شوند يعني تعلق زماني بالواسطه شود كه در
حجت االسالم و المسلمين حسيني: همه صحبت همينجاست كه آيا تعلق اصلي الزم است و اصل در تعلق، تعلق به 

  خواهد.رحمت حضرت حق باشد يا ديگر مطلقاً كيفيت نمي
  شوند.ق مكاني ميحجت االسالم ميرباقري: بر اساس بحثي كه در تركيب فرموديدي آن كيفيات همگي تعل
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شوند مگر شما سير در مكان را بدون مطلق زمان حجت االسالم و المسلمين حسيني: چرا همه آنها تعلق مكاني مي
رت حق است همان طور كه مبدأ مكانش هم به قيوميت اوست و اين طور نيست كه كنيد؟ مبدأ زمان حضفرض مي

است و مكان و زمان متقوم به او هستند، ولي در مجموعه چيزي خلق شود و روي پاي خودش بايستد، مبدأ يكي 
مكاني، حركت هست و اين حركت زمان دارد يا نه؟ آنگاه در هر رتبه ولي باالتر محور است يا نه يعني نظام فاعليت 

  است يا يك فاعليت و همه كثرات در يك رتبه واحد ...
  ايد.نيد يعني تعلق زماني را مالحظه كردهكحجت االسالم ميرباقري: حركت را كه در آنجا مالحظه مي

فرمائيد تركيب بدون حركت نيست يعني چه اين اجمال بيان ماست يا حجت االسالم و المسلمين حسيني: اينكه مي
  عنايت حضرتعالي به اصالت شيء است؟

  حجت االسالم ميرباقري: همه تعلقات مكاني است، كه حركت آن تابع تعلق زماني است.
خواهيد مكان را مطلقاً حذف الم و المسلمين حسيني: تقوم كثرت به وحدت، معنايش اين است كه شما ميحجت االس

كنيد، تقوم وحدت به كثرت بدون حركت ممكن است يعني حركت مكاني بدون زمان، اگر براي اينها نظام و وحدت 
  قائل نشويد.

  يعني مالحظه زمان. حجت االسالم ميرباقري: حركت بدون زمان نداريم، و اصل حركت
حجت االسالم و المسلمين حسيني: حركت يعني زمان و گاهي از حركت و تبديل شدن اين كل به كل ديگر صحبت 

نيست و اال ديگر مكان نداريم، اين تعلق بدون كنيد كه اين حركت زماني است ولي تعلق كثرت به وحدت كه زماني مي
  حركت است يعني تعلق به وحدت است.

  سالم ميرباقري: بدون زمان است، زماني غير از آن تعلق زماني است.حجت اال
دهيد، يكي تبديل كل به كل ديگر و يك زمان هم نسبت حجت االسالم و المسلمين حسيني: از زمان دو تفسير مي

عاري از زمان توانيد مكان را مطلقاً عاري مطلق از زمان نيست واال تقوم نيست، نميبين اين ترتيب و ترتيب باالتر. 
  تعريف كنيد.

  شود.شود و زمان اصل ميحجت االسالم ميرباقري: در آنجا هم مكان حذف مي
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دهد و حركت حجت االسالم و المسلمين حسيني: دو گونه است اگر كسي به حركت مكاني بگويد اين معناي مكاني مي
  دهد.تبديلي معناي زماني مي

  ائيد اين هم زمان دارد.فرمحجت االسالم ميرباقري: شما بعد مي
  حجت االسالم و المسلمين حسيني: حركت ترتيبي، حركت تبديلي، زمان ترتيبي اساس در تقوم وحدت و كثرت است.

  كند.حجت االسالم ميرباقري: پس ديگر مكان موضوعيت پيدا نمي
فظ را بگذاريد، زمان الف و گوئيد عين همان لحجت االسالم و المسلمين حسيني: بايد دو شاخصه بگوئيم ولي شما مي

گويند و اين زمان الف تقوم وحدت و كثرت است البته تقوم ترتيبي نه مي» مكان«زمان به داريم كه مردم زمان الف را 
  تبديلي.

  ـ ترتيب و تبديل هر دو از جنس حركت و تعلق هستند ٥
اي نيست كه تعلق نداشته ست يعني شيءبايد هر دو را از جنس حركت و تعلق بدانيم و هيچ كدام خالي از تعلق ني

گوئيد ه ميگوئيد اين مجموعه تبديل به مجموعه ديگر شود يك ترتيب هم داريد كباشد شما يك تبديل داريد كه مي
اي هم به تعبير بينيد و يك جاذبهبين اشياء با يكديگر مياي اين كثرت تبديل به وحدت شود، يعني يك تعلق و جاذبه

  دانيد.ر چند اينها را در نهايت متقوم بهم ميكردن آنها، ه
  برادر سبحاني: تبديل كثرت به وحدت در مكان، وحدت شدن نيست.

حجت االسالم و المسلمين حسيني: اين همان بحثي است كه اگر فقط وحدت را ببينيم يعني همان بحثي كه در مورد 
  تابلو بيان شد.

اش شود بدليل تعق زمانياين بود كه وحدتي كه در مكان حاصل ميبرادر سبحاني: آن بحث هم حل نشد بحث قابل 
  شود.است و تعلق زماني موجب وحدت در مكان مي

كند و حجت االسالم و المسلمين حسيني: نه آن يك بحث ديگري است كه تناسبات مكاني از مراحل زماني تبعيت مي
توان وحدت و كثرت رت بگذاريد اسم وحدت را نميمعنايش اين است كه شما بدون جاذبه اسم وحدت را وحدت و كث

تواند به وحدت برسد و دوئيتي دارد كه اثر سراغ آن برود و از گذاشت، وحدت، وحدت يك كيفيت است يعني تعدد مي
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يعني اگر مركب نداشته باشيم و مخلوط رود. آنجا هم سراغ اين بيايد تا بگوئيم وحدت تركيبي يا اثر سراغ آن نمي
  باشيم چگونه است؟داشته 

  حجت االسالم ميرباقري: زمان كل هم غير از همينها نيست.
  اي (ربط) واليت را داردـ زمان معناي تغيير توسعه ٦

  اي ....يابد؟ زمان معني تغيير توسعهحجت االسالم و المسلمين حسيني: اما آيا توسعه نمي
خواهيد داخلي است خود اين تعلقات هم اضافه شدن مي اش به همين توسعه تغييراتحجت االسالم ميرباقري: توسعه

وسعه وقوع پيدا برد يعني تيعني خود تعلقات مكاني را اگر به نحوي به زمان داخلي برگردانديد خود اين باز توسعه مي
 كند.نمي

  ـ مكان بر اساس اصالت شيء با حركت جمع شدني نيست ٧
د متقوم است يك صحبت است اما شاخصه آنها هم يكي ترتيبي و حجت االسالم و المسلمين حسيني: اينكه بگوئي

گويم مكاني كه بر اساس اصالت شاخصه ديگري تبديلي است اگر بگوئيد حركت در مكان قابل لحاظ نيست من مي
شيء باشد حركت در آن قابل لحاظ نيست اگر مكان را بر اساس اصالت شيء نگاه كنيد نبايد حركت در آن باشد ولي 

قوم نيست بلكه معناي اصالت شيء است و اين در نظر ما كامالً واضح است كه اگر مكان را بر اساس اصالت شيء آن ت
  تواند هيچ گونه حركتي پيدا كند.تعريف كنيد هيچ گونه حركتي ندارد و نمي

حركتي است كه  برادر سبحاني: الزمه اينكه ما حركت مكاني داشته باشيم اين است كه حركت بدون زمان واقع شود و
  زمان در آن مالحظه نشده است.

حجت االسالم و المسلمين حسيني: تعلق در همه آنها يعني هم در مكان و هم در زمان اصل است، شاخصه ترتيب و 
تبديل نفوذ قدرت و فاعليت تصرفي و فاعليت تبعي است، اين شاخصه ترتيب است و معناي تبديل هم اين است كه 

  .كندتوسعه پيدا مي
 و السالم عليكم و رحمه اهللا و بركاته



  
 

١٧٣٠  
  فلسفه اصول مباني نظام واليت

  موضوع بحث: تعلق، تقوم، زمان و مكان بر اساس نظام واليت
  دوره: دوم

  ٨/١٢/٦٩تاريخ: 
  ٢جلسه 

  
  فهرست:

  ـ اشاره نسبت به جنگ عراق و آمريكا و تأكيد بر دعا به رهبري
  ـ اصل بحث

  اي (عكس گرفتن) استـ نگرش جرياني غير از نگرش تجريدي و تجزيه ١
  الف ـ حركت انتزاعي، عكس گرفتن از زمان و مكان است 

  ب ـ تعريف زمان به توالي و تدريج، تعريفي تغايري و بر اساس اصالت شيء است
  ج ـ تعلق (جريان داشتن و عدم ثبات) اصل در توصيف اوصاف ذات است 

  ـ توصيف تقوم زمان ومكان بر اساس نگرش جرياني ٢
  الف ـ توصيف تقوم بر اساس تعلق بنحو تمثيلي 

  ـ تقوم قابل تجزيه نيست  ١
  كندب ـ نرخ شتاب (زمان) با اضافه شدن (توسعه) معنا پيدا مي

  ج ـ تعريف مكان بر اساس تعلق 
  دو شيء استترين شكل، مكان به معناي مسافت و فاصله بين ـ در ساده ١
  ـ مكان، دو ميدان حركت است ٢
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  ـ مكان، تناسب ميدانهاي حركت است ٣
  ـ مكان، نسبت نفوذ فاعليتها است ٤
  ـ مكان، منزلت نفوذ و فاعليت و نيابت موالست  ٥

  د ـ تقوم زمان و مكان بنحو تمثيلي 
  ـ پرسش و پاسخ 

  تقوم زمان به مكان نيست » حركه علي الحركه«ـ  ١
  شويم يا براي كثرت (اجزاء) هم زمان قائل هستيم؟قط براي وحدت (كل) زمان قائل ميـ آيا ف ٢
  ـ زمان جزء متقوم به زمان كل است  ٣

  ـ جمع بندي 
  



 
  بسمه تعالي

  
  اي نسبت به جنگ عراق و آمريكا و تأكيد بر دعا به رهبري ـ اشارهمقدمه 

كنيم با توجه به اينكه هميشه دعا كردن به المسلمين حسيني: بسم اهللا الرحمن الرحيم ... عرض ميحجت االسالم و 
نائب امام زمان الزم است در اين ايام كه نميه شعبان نيز نزديك است و شايد مقدمات شب ليله القدر در شب پانزدهم 

اي و نظام اسالمي را دعا كنيم، البته ت اهللا خامنهشود اميدواريم خداوند به همه ما توفيق دهد كه حضرت آيفراهم مي
ابتدا بايد براي وجود مقدس جضرت بقيه اهللا دعا كرد و بعد هم نائب ايشان تا اين چنگ و دندانهائي كه نماينده شيطان 

اين را  دهد در قلوب مؤمنين اثري نكند كه اين فعاليتهاي آنها مثل شيپور يا سوت زدن است ودر اين روزها نشان مي
بدانيد كه جناب عزرائيل به اطاعت از آمريكا يك نفر را هم در عراق قبض روح نكرده است و نبايد خيال كرد كه آمريكا 

ت زدني و سر و صدائي دارند و تا همين حد به تواند حتي يك انسان را قبض روح كند و نهايت اين است كه يك سومي
قدرت اين وعده و وعيد دروغين به او داده شده است و » دهم الشيطان اال غروراًيمنيهم و يعدهم و ما يع«آنها داده شده 

او هم با اين سوتش وارد بالد مسلمين شده است، يك وقتي آمريكا در آن طرف دنيا بود و فقط روي نفوس ضعيف 
ت ولي به هرحال گذاشت مگر اينكه خداوند حفظ كند، البته قوت هيچ نفسي هم بدون عنايت معصومين نيستأثير مي

االن آمريكا نزديك به مسلمين است و هيچ سنگر روحي براي مسلمين در برابر ابليس نيست جزء همين سنگر تولي به 
» ع«جناب عزرائيل واليت اهل بيت و مؤمنين نبايد از موالي خودشان سست شوند چون كه قدرت در دست اينها است. 

ولي نسبت به آمريكا و شيطان اطاعت » مطيعاً لك و ال مرجدك«كند مينسبت حضرت بقيه اهللا و ائمه طاهرين عرض 
كنند يعني اين تقارب آجال و مقارن ندارد و هيچ يك از مالئكه نيست كه از شيطان اطاعت كند بلكه با او مقابله مي

د در قلوب كمترين اثري نباي» بما كسبت ايديهم و ان اهللا ليس بضالم للعبيد«گذرد بودن اجلها و آنچه كه بر اينها مي
را بگذارد كه ابزار اثر دارد، اصالً اسباب اثر ندارد نه اينكه ابزار اثر ندارد مبدأ اثر مسبب اسباب است و واسطه بودن 
اسباب در اثر اصالً مانع از فاعليت موال نيست، عالوه بر اينكه يك سري امور قطعي و مسلم است براي آزمايش وسخت 

ين است كه ته قلب انسان به خاطر وسوسه نفس چيزي پيدا شود و بگويد اينها اين قدرت را دارند، ترين آزمايشها هم
البته بين دو تا كفر كه نگاه كنيد كفر آمريكا قويتر است و صداي سوت و شيپور او بلند تر است و صداي بعضي آرامتر 
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بلندتري دارد ولي هيچ خبري نيست فقط سوت  كند، حاال سوت آمريكا صداي تيزتر وچون خيلي تموج هوا ايجاد نمي
  است و باطل است.

حتي سازمان ملل و ابزارهاي اقتصادي آنها نيز سوت است چون اينها باطل است و باطل به معناي اين است كه هيچ 
جام بزنيد خبري نيست و نبايد اينها را به حساب آورد شما براي اينكه فاعليت ابليسي را تحت تصرف در آوريد و به آن ل

آيد البته اين چموش و آن را طوعاً و يا كرهاً همراه بياوريد بايد فاعليت كنيد و لكن خيال نكنيد كه از خود او كاري مي
ضرري به كسي بزند. دعواي ما نيز اين است كه از فراري شدن آن جلوگيري كنيم نه توانيد كند و نمياست و فرار مي

  بزند و بايد تالش كرد كه از فرار او جلوگيري كرد. اينكه او بتواند صدمه و ضروري
االن آمريكا ادعاي خالفت بين المللي و فرعونيت جهاني را دارد و مديريت و رهبري عالم را مدعي هست، خيال نكنيد 
يك وقتي بخت النصر و فرعون در زمان حضرت موسي بن عمران(ع) بود، االن هم همين است و اين مطلب از قديم 

چرخد معنايش اين است كه گفتند شش هزار ميليارد دالر آمريكا در بازارهاي بين امللي ميبود يعني وقتي ميروشن 
كند كه تكنولوژي تكنولوژي او نيز مانند پولش از همه تكنولوژيها جلوتر است چون نسبت تأثير عيني همين را ثابت مي

به هر حال منظور اين و حوزه شديدتري را ايجاد كرده است. او جلوتر است و در روابط سياسي هم شدت تعلقات بيشتر 
است كه نبايد در صحبتها و صنعت و تكنولوژي اينها را خيلي بزرگ كرد و خيال كرد كه حاال خبري هست بلكه بايد 

زره  اين را روشن كرد كه اگر اينها در برابر مسلمين و مؤمنين و در برابر بسيجيها بودند كه با موتور سيكلت جلو
بينيد كه يكي از اين عراقيها مثل بسيجيهاي ما با موتور جلو تانكهاي رفتند االن شما در تلويزيون نميپوشهاي اينها مي

چي بدست باشند، بلكه توپخانه عراق با فاصله جي بزند و اصالً ما نديديم كه عراقيها آرپياينها برود و آنها را با آرپي
ت و اينها هم وسيع اس ه آنها پيشروي نكنند، خوب به هر حال خط دشمن هم طوالني وكرد كبسيار زياد فعاليت مي

  شود.اثر ميخيلي مهمات ندارند و اين فعاليت بي
روند در نتيجه در اين جنگ كه بين دو كفر است كفر در هر صورت عراقيها با روحيه الهي وشهادت طلبي به ميدان نمي

البته اين برتري را آمريكا و يارانش با خواهد واليت خودش را در منطقه اثبات كند. ميشود حاال آمريكا -قويتر غالب مي
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صنعت آنها تابع قدرت اند. اند خيال نكنيد كه اين را فقط با صنعت بدست آوردهدزدي و چپاول و غارت بدست آورده
ول حداقل اين صد سال در بالد شان هم تابع شيطنتها و چپاولگريهائي است كه در طشان است و قدرت ماليمالي

هائي شده كه اند و اين اموال تبديل به هزينهاند و اموال مسلمين و ديگر مستضعفان را به يغما بردهاسالمي انجام داده
خواهيد بايد اند اگر نان مياند و گفتهمغزهاي مسلمين را نيز به امور دنيائي تشويق كردهاند براي اين امر الزم داشته

اند يعني آمريكا با همين صنايع كه به ي ما و در دانشگاههاي ما كار كنيد و آنها را هم به خدمت خودشان گرفتهبرا
خاورميانه حمله كرده و در حقيقت به بالد اسالمي حمله كرده است و االن خوف بر بالد مسلمين است كه اين يك 

اش از مغز ، در اين حمله هم در تكنولوژيآيدميحمله به بالد مسلمين است كه به تدريج از شكل خاص بيرون 
مسلمين دزدي كرده يعني به نيرنگ مغزها به خدمت گماشته و هم اموال مسلمين را به يغما برده و در تمايالت هم 
حيله كرده است و اين حناي سازمان ملل هم كه ديگر رنگي ندارد و اين يك تعارف بود و معلوم شد كه ابزار مديريت و 

- توانند شوراي امنيت تشكيل دهد اما اگر آنها هر وقت بخواهند مياگر ديگران بخواهند نميست خود آنهاست. سيا
-اي اصالً اعتنا نمياگر ديگران جلسه شوراي امنيت تشكيل دهند و اعتراض كنند كه چرا به پاناما تجاوز كردهتوانند. 

از اين بازيچه خودش حساب ببرد اين را براي ديگران درست  كنند كانه خودش يك بازيچه را درست كرده و حاال نبايد
- كني؟ ما كه شما را خوب ميصورت خصوصي به رئيس آن بگويد به ما هم اعتراض ميكرده است و ممكن است ب

  ايم.شناسيم و اينجا را خود ما درست كرده
آمريكا يا قدرت تكنولوژي آنها باشد، به هر حال نبايد صحبتهاي ما به نحوي باشد كه مشعر بر پذيرش و قبول قدرت 

حتي درنفس خود مرزها كه البته تبعيت از مقام معظم رهبري و دولت حضرت آيت اهللا رفسنجاني واجب است ولي در 
گويد آمريكا صنعت دارد كند كه در كنارش مرتب ميخود اين اين نحوه تبعيت هم انسان گاهي به نحوي تبعيت مي

اين طور درست نيست. انشاء اهللا دعا در شب نيمه شعبان و شبهاي قدر به ه دارد و چه ... فالن قدرت را دارد و چ
  دارم.اي يادتان نرود و از همگي شما التماس دعا حضرت آيت اهللا خامنه
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  اي (عكس گرفتن) استـ نگرش جرياني غير از نگرش تجريدي و تجزيه ١

عليت تصرفي و تعريف علم و آگاهي بر اساس اينها بود كه پس از بحث درباره وحدت تركيبي، تعلق، فاعليت تبعي و فا
اي كه الزم بود بحث جامعه و ادبيات بيان شد و حاال مطالبي را كه به بعد از بحث شناخت شناسي اينها نيز تا اندازه

  بشود. يعني االن بايد يك مروري و جمع بندي در مراحل مختلف بحثهادهيم. بوديم، توضيح مي ارجاع داده 
كردند يك طبيعتاً تا قبل از آنكه آگاهي را به ابزار تصرف بودن تعريف كنيم و مرتب معناي اشراف را براي آن مطرح مي

و اما اولين مفهوم ما كه معناي تقوم در وحدت سري مطالب قابل طرح نبود كه االن ديگر مطرح آنها آسان است. 
تقوم دارد در اولين رتبه بحث داراي شود بدين معنا به آساني روشن مياش براي ذهن ما تركيبي است كه معناي سلبي

اجمال است و معناي تقوم داشتن مبهم است، همچنين در بحث زمان نيز كه از عدم اتصال و انفاصل مطلق و وجود 
  شود معناي ارتباط اجمال دارد.ارتباط صحبت مي

   الف ـ حركت انتزاعي، عكس گرفتن از زمان و مكان است
گوييم اصل حركت هيچ معنائي جز معناي انتزاعي ندارد و از يك رودخانه يا بايد همين طور در بحث حركت كه مي

(لحظه) گذشاته و يا عكس از چند متر طول رودخانه بگيريم و » آن«عكسي از يك سانتيمتر طول آن گرفت و اسم آنرا 
ا هفته و اسم يك عكس بزرگتر را ماه بگذاريم و اسم يك عكس بزرگترين راسم آن را شبانه روز بگذاريم و اسم يك 

بناميم كه اين انتزاع است و معناي حركت بيان نشده است » دوره برنامه«عكس بزرگتر را سال و يك عكس بزرگتري را 
 اينكه توانم تعريف كنيم بنابراين هيچ جزء مكاني نداريم االدر معناي حركت فرقي ندارد كه بگوئيد يك جزء آن را نمي

عنواني است بر يك جريان البته عنوان ثابت است و اين عنوان حركتي نيست چه از يك روز يا يك هفته يا يك سال يا 
يك دوره برنامه صحبت كنيد، اگر از هواپيما از يك رودخانه عكس بگيرند تغييرات كاغذ و رنگ اين عكس را ديگر 

- در پنج سانتيمتر اول بندترين موج را در طول كل رودخانه نشان مي نامند عكس رودخانه مثالًتغييرات رودخانه نمي
ايد كه اين صورت ايد و يك صورت درست كردهدهد و هميشه وضع عكس همين طور ثابت است يعني يك انتزاع كرده

زه غير از خود رودخانه است و حتي لحظاتي بعد از عكس گرفتن شما جاي آن موجهاي رودخانه تغيير كرده است تا
  خود آن تموج هم معناي ثابت نداشته است.
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اي كه در اين دوره از بنابراين مفاهيمي را كه قبالً عرض كرديم حاال در بحث شناخت بصورت كلي و يا حداقل به اندازه
را كه بعد از بحث دهيم، اولين بحثي مطالبي را كه قرار بود بعد از شناخت جواب مي بحث الزم بود بيان شد و آن

كنيم معناي وحدت تركيبي و زمان و مكان است يعني تقوم زمان و مكان بهم اولين چيزي است كه خت بيان ميشنا
ايم نه بايد بعد از بحث شناخت تمام شود كه تا كنون مطالب سلبي آن در اين دوره بحث بيان شده است يعني گفته

ايم، وحدت تأليفي نيست اما معناي تركيب و ن نكردهايجابي آن درباره تقوم چيزي بياوحدت است و نه كثرت اما هنوز 
حاال كه بحث معرفت تقوم هنوز روشن نشده است، بحث زمان و مكان و تعلق تا فاعليت نيز اين چنين بوده است. 

  كنيم.خواهيم برگرديم و اجمالهاي آن بحثها را بر طرف كنيم كه بصورت تمثيلي آغاز ميشناسي تمام شده مي
  مان به توالي و تدريج، تعريفي تغايري و بر اساس اصالت شيء استب ـ تعريف ز

ايد مكان روي ديگري زمان، تا زماني كه در ايد و روي يك خط نوشتهدرجه كشيده ٩٠فرض كنيد دو خط با زاويه 
بت را بايد توانيد به اين مطلب توجه كنيد و آن صحدانيد نميتعريف مكان، اصالت شيء و تعريفهاي تغايري را اصل مي

در تعريف زمان نيز تا مسئله توالي به تدريج در نظر شماست قابل مالحظه نيست يعني با عينك اصالت كناب بگذاريد. 
  توان تعريف اصالت واليت را بيان كرد.شيء نمي

  ج ـ تعلق (جريان داشتن و عدم ثبات) اصل در توصيف اوصاف ذات است
از هيچ چيز مربوط به اين عالم متغير دارند و هيچ مرتبه » براي«د همه اشياء ايشما در تعريفتان درباره تعلق گفته

وئيد گدرباره آن صادق نباشد و هر موجود و مخلوقي كه براي آن، غايت قائل هستيد و مي» براي«نيست كه كلمه 
» براي«متغيري در عالم توانيد بگوئيد كه هر خالق براي غايتي خلقش كرده است، حداقل در اين محدوده كه اين را مي

  است و آنچه كه مطلوب بالذات نيست، مطلوب بالغير است.» براي«دارد و همه هويتش 
توان عكس گرفت و گفت ترتيب توان از زمان عكس گرفت و گفت توالي و تدريج است و از مكان نيز نميبنابراين نمي

دانيد به عنوان قيد آن يد بعد اوصافي را كه صالح مياست بلكه بايد گفت جريان ترتيب يعني نفس جريان را اصل بگير
ذكر كنيد، تعلق را اصل بگيريد و قيد و وصف آن تعلق را به تعلق زماني يا مكاني تفسير كنيد يعني تعريفتان از زمان و 

-را را ميتعلق داخواهيد بگوئيد زمان داراست چيست همان اي را كه ميمكان نبايد خالي از تعلق باشد چون اين شيء
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بنابراين در تعريف زمان و مكان، نفس تعلق داشتن اصل است و تعلق نيز بدون حركت خواهد بگوئيد مكان دار است. 
محال است. يعني اگر د رجائي تعلق فرض شود و حركت مطلقاً از آن سلب شود اين وحدت است نه تعلق، پس حركت 

  داشتن و عدم ثابت اصل در زمان و مكان است.
  صيف تقوم، زمان، مكان بر اساس نگرش جريانـ تو ٢

  الف ـ توصيف تقوم بر اساس تعلق به نحو تمثيلي 
درجه فرض كنيد كه  ٩٠كنيم كه عرض كرديم دو محور عمود بر هم با زاويه حاال عدم ثبات متقوم به هم را بررسي مي

اي يبي و حركت ديگر حركت توسعهيك محور آن را تركيب و يك محور ديگر را توسعه بناميد يك حركت حركت ترك
درجه كه فاصله اين دو خط را نصف كند از مبدأ  ٤٥يك محور هم در اين وسط است يعني يك خط با زاويه است. 

اي از آن را كه دست بگذاريد هم به خط زمان نسبت دارد و هم به زاويه رسم كنيد، اين محور را كه بكشيد هر نقطه
را در اين مثال بيان كنيم، اگر روي نقطه الف دست خواهيم معناي تقوم ياست يعني م خط مكان، البته اين تمثيل

توان از اين نقطه يك خط به گويند ميبگذاريم و روي اولين سانتيمتر خط حركت كنيم تا به نقطه الف برسيم مي
شود نميگردد. ه آن بر ميمحور زمان و يك خط مثل آن به محور مكان رسم كرد، خود اين خط هم قوام زمان ومكان ب

اي دارد و هم رود و باال رفتنش هم نسبت به اين طرف دارد و معناي توسعهدرجه باال مي ٤٥گفت اين روي زاويه 
  .معناي تركيبي

اينكه تقوم را تجزيه ي دو محور داد نه اي، بايد دو تعريف براحاال يا معناي تركيبي آن را جدا كنيد يا معناي توسعه
كرد، اگر اين را تجزيه كرديد ديگر تقوم نيست، توسعه متقوم به تركيب و تركيب متقوم به توسعه را بايد معنا كرد. 

شود نه ايم يعني همان جنس و همان فصل و همان تعلق، شديدتر ميتوسعه متقوم به تركيب را اشتداد جريان ناميده
  يابد.كند، وقوع آن در عينيت بدين صورت است كه وحدت در كثرتش افزايش ميآنكه تغيير و تبديل پيدا مي
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  كندب ـ نرخ شتاب (زمان) با اضافه شدن (توسعه) معنا پيدا مي
اين تعريف زمان است كه در اين تعريف اضافه شدن دنيا و آخرت و همه عالمها افتاده است يعني همان كه خلق شده 

اضافه كنيد اين معناي زمان است نه تدريج و امتداد، تا يك چانه ديگر به اضافه نشود هيچ يك چانه خمير ديگر به آن 
شود اين نه با قانومندي و آنچه را كه بيان شده كه حركت از دورن ماده است درد ستگاه خبري نيست و زمان پيدا نمي

يزي اضافه به آن شود، بايد يك چانه ديگر آيد الزم نيست كه چشود و نه آنهائي را كه به نظرشان ميمادي، تمام مي
  خمير به آن افزود بايد دائماً اضافه شود خداوند قيوم اصل آن و قويم اضافه كردن آن است.

شود، صلوات دائمي حضرت حق يابد مگر با اضافه شدن و مرتباً از ناحيه حضرت حق اعطاء مينرخ شتاب افزايش نمي
  شود.ص) نازل مي(بر نبي اكرم

  تعريف مكان بر اساس تعلق ج ـ
-است؟ در آنجا نمي» توسعه«چگونه متقوم به » تركيب«خواهيد بگوئيد هم داريد يعني مي» حركت مكاني«حاال يك 

ذكر نكنيد و بگوئيد يك حركت تدريجي است و در خود شيء شود كه مسافت نباشد حركت در مسافت را در زمان 
ناقص است. » حركت مكاني«بگذاريد چون اين يك » حركت زماني«ين را مبدأ و مقصد و مسافت منحل است و اسم ا

  .هاي مكان است نه زمانمسافت جزء شاخصه

است كه باال و گوئيد اين اضافه، كار ذهن اي كه ميترين شكل آن فاصله بين دو چيز است همين اضافهمسافت در ساده
حاال در اينجا يك شود. كند، اين اضافه بدون وجود يك جاذبه و تعلق واقع نميپائين، چپ و راست را مالحظه مي

كنيم اين صحبت درست پاورقي و حاشيه براي مطلب بيان كنيم كه اگر كسي بگويد اين درست نيست ما عرض مي
، آيا اين استحباب بدون اقتضاء است؟ در پشم شتر مستحب است گوئيد نماز بر روي قاليچهاست چون مثالً شما مي

توان نماز خواند مثالً فرش غصبي، آيا بدون اقتضاء است كه نماز روي آن درست نيست مقابل، روي بعضي از فرضها مي
كه در بعضي از توان نماز خواند در حالي يا واقعاً اقتضائي هست؟ لباس نيز همين طور است كه با بعضي از لباسهاي نمي

» ني يا رب من تلك المواقف الكريمهوال تخل«خوانيد لباسها نماز مستحب است مكانها نيز همين طور هستند در دعا مي
الذا «كنند ونعم معنوي به نحو ديگري است مگر موقف هم كريم است؟ درخانه ارباب سفره را به صورت ديگري پهن مي
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وهم ايامهاي كريم داريم، عفو، وصف بعضي ايام است و اگر كسي طلب نكند  ، هم مكانهاي كريم»العفو نعت لكرمك
بخشند، اگر يك كمي هم تولي به واليت موال پيدا كند خيلي دچار شيطنت نفس شده است و اگر طلب كند او را مي

  بخشند.اور ا مي
  كنيد.مي حاال صحبت ما درباره مسافت است كه مسافت را گاهي به فاصله مكاني دو شيء معنا

  است.» ميدان حركت«گوئيد دو و گاهي دقيقتر از آن مي

  »تناسب ميدانهاي حركت«گوئيد گاهي باالتر از آن مي

باالتر از منزلت » ص«كه در اين ميان حتماً منزلت نبي اكرم دانيد.را مسافت مي» نسبت نفوذ فاعليتها«دقيقتر از آن 
ميلياردها انسان مثل ما است، منزلت او در منزلتي است كه جناب عززائيل مطلع او و فرمانبر اوست و لكن منزلت ما 

ها فرق رتبه كند، البتهاي نيست كه جناب عزرائيل از ما فرمان ببرد وقتي آمد جان ما را به نحو خاصي قبض ميبگونه
كند اما اين دليل بر آن نيست كه رتبه ما باالتر است چون جناب كند مثالً يك وقت شهيد است براي او ادب ميمي

عزرائيل جزء حمله عرش است و در منزلت عظيمي واقع شده است و احترام گذاشتن او نيز به دليل اين است كه 
اگر يك انسان معمولي يا يك كافر باشد در مقابل عزرائيل و درمقابل ولي منزلت ما انشاء اهللا به موال نزديك است. 

  خدمت گزاران او هيچ است.
  داريم» ميدانهاي حركت«پس منزلت فاعليتي داريم همان گونه كه منزلت 

اش همان و در معناي ساده» نيابت موال استمنزلت «و » منزلت نفوذ و منزلت فاعليت«مسافت در معناي دقيقش 
پس مكان بدون حركت نيست و حركتش اينگونه نيست كه وصفش عين حركت زمان مسافت معمولي مادي است. 

شود باشد بلكه يكي مسافت و يكي توسعه است. حركت ميدانهاي در مسافت به معناي قبض و بسطي كه ذكر مي
كنند و آنچه را كه بعضاً جناب آقاي ميرباقري در حركت جوهري اشاره صيف ميحركت مكاني است و  آقايان آن را تو
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كردند بيشتر به حركت مكاني آن هم به صورت ضعيف تطبيق دارد كه البته به خود آن هم اشكال وارد است، اما اصالً 
كثرت، كه البته  و افزايش وحدت و» توسعه و اضافه شدن«يعني » حركت زماني«دهد چون معناي حركت زماني نمي

  اين دو از هم جدا نيستند و موضوعشان مطلقاً متقوم بهم است.
  د ـ تقوم زمان و مكان بنحو تمثيلي 

درجه ترسيم كرديم در هر قسمت هم به اين طرف تقوم دارد هم به آن طرف يعني روي  ٤٥اين خطي را كه با زاويه 
گوئيد اين ير آن رو به اين طرف بود يا رو به آن طرف، شما ميدرجه كه باالتر بيايد اگر كسي سئوال كند س ٤٥زاويه 

توان به پائين نسبت داد و گفت دست راست دو سانتيمتر اي از آن را هم ميدرجه كه باال بيائيد هر نقطه ٤٥روي زاويه 
 آمده است و توان عين آن را به محور آن طرف نسبت داد و گفت در طرف عمود دو سانتيمر باالحركت كرده و هم مي

اينها عين همديگر است و اينها قابل تجزيه نيست كه شما بگوئيد حركت روي خط عمود و حركت روي آن خط دست 
نكه فرق ندارند؟ البته با هم فرق دارد و بايد براي آنها راست با هم فرق دارد و بايد براي آنها شاخصه معرفي كرد يا اي

د؟ البته با هم فرق دارند ولي نه فرقي كه موجب تجزيه شود بلكه فرق آنها شاخصه معرفي كرد يا اينكه فرق ندارن
كند، هم توسعه پيدا مي» توسعه«دارد و هم » حركت ميداني«اي است كه در تقوم قابل تعريف باشد يعني هم بگونه

ي حركت باشد تا بتوان حاضر هستند. اگر بگوئيد مكان بايد بدون معنايابد و هم حركت مسافت دارد و هر دو با هم مي
به آن مكان گفت و اال زمان است درست نيست، البته بر اساس اصالت شيء معناي مكان بدون حركت است ولي بر 
اساس اصل بودن تعلق ما مكاني نداريم كه خارج از تعلق باشد. نسبت و ربطي نداريم كه خارج از تعلق باشد و تعلقي 

حتماً داراي حركت است، دو سنخ حركت است ما دو زمان نيست بلكه يكي نداريم كه خارج از حركت باشد تعلق 
معناي مسافت و يكي معناي توسعه دارد يكي منزلتها و ديگري توسعه و گسترشهاست و هر دو هم در عينيت با هم 

  متحد هستند.
ن معناي سرعتي خالصه آنكه توسعه معناي نرخ شتاب دارد و نرخ شتاب بدون توسعه ممكن نيست و حركت در مكا

دارد اگر كه تنازل كنيم و به اصطالحات ديگر صحبت كنيم معناي سرعتي دارد يعني نرخ شتاب و خود شتاب را ثابت 
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بگيريم و حركت در مسافت را مورد لحاظ قرار دهيم هر چند نرخ شتاب حتماً متقوم به سرعت است كما اينكه سرعت 
  هم متقوم به نرخ شتاب است.

   ـ پرسش و پاسخ
يعني يك حركه موضوع براي » حركت علي الحركه«گويند حجت االسالم ميرباقري: اينها يك اصطالحي دارند كه مي

  م هم به اسوت.حركت دوم است يعني براي حركت دوم به منزله امر ثابت است خودش حركت است و قوام حركت دو
  ، تقوم زمان به مكان نيست »حركه علي الحركه«ـ  ١

» حركه علي الحركه«ندارد. خود اين كنند و تقوم ديگر معنا و المسلمين حسيني: دوئيت آن را حفظ ميحجت االسالم 
گيرند، زمان كه قابل تصور و وقوع نيست اال با حركت معناي تقوم ندارد، يعيني يك را بصورت ت جريدي ثابت مي

و ممكن نيست حركت ميداني پيدا شود مگر  شود مگر اينكه حركت ميداني وقوع يابدشود توسعه پيدا ميداني و نمي
 ٤٥به نظر من اين مثال براي تفهيم مطلب خوب است اين خطي را كه با زاويه پيدا شود. » ايحركت توسعه«اينكه 

كشيد هر مقدار باال رويد هم نسبتش به اين طرف صحيح است و هم عين همان نسبت به آن طرف صحيح درجه مي
الف كه كسي بسجد البته سنجيدن به نقطه را ما مجبوريم در مثال بيان كنيم و اال در اين است يعني نسبت به نقطه 

- منحل است، در اينجا اگر سئوال كنيد از دست راست سه سانتمتر و از محور عمود نيز سه سانتمير آمده است، مي
حور توسعه است كه البته اين در گويند چرا، دوئيت دارند يكي مميگوئيد مگر اينها يك چيز است و دوئيت ندارند، 

نازلترين شكل است كه به صورت مسطحه بيان شود و اال حقيقتش همان منزلت نسبت بين فاعلهاست كه معناي 
گوئيد كند. وقتي ميديگري غير از اين معنا دارد و اصالً معناي حركت را از بعد يك چيز و نفس شيء بودن خارج مي

  ني نفس شيء حركت و تعلق نيست.مكان را از زمان جدا كنيد يع
اش اين نيست كه بگوئيم ما فقط زمان را براي كل قائل شويم و براي اجزاء ديگر حجت االسالم ميرباقري: آيا الزمه

  توانيم زمان قائل شويم چون اجزاء اشتدادي نيستند. نمي
كنيد، االن قدرتي كه از همديگر جدا ميحجت االسالم و المسلمين حسيني: حركت اجزاء به چه معناست؟ آيا اجزاء را 

» عج«براي آمريكا پيدا شده آيا از پول من و شما هم در اين قدرت هست يا نه؟ ولو اينكه ما خدمت حضرت ولي عصر 
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ايم بيشتر هستي زمان را در خدمت شرمنده باشيم ولي از پول ما هم در آن قدرت هست. درست است كه ما سعي كرده
كند از شناسم كه روي پارچه زندگي مييم ولي اگر ما افرادي بوديم كه مثل آن برادر عزيزي كه ميآن حضرت قرار ده

توانست رفت و كمتر در كارهاي خالف آنها سهيم بوديم، آمريكا اگر پول نداشت نميپول ما كمتر به جيب آمريكا مي
رهاي مستضعف اسير كرده و به آنجا برده تا براي اين همه تجاوز كند. حتي مغزهائي را كه از بالد مسلمين و ديگر كشو

گويند تكنولوژي مال اوست به دليل همين تمنيات دنيائي بوده است. خدا رحمت كند او حمالي كنند و امروز مي
خريده و پوشيده است يعني پنبه ميگفتند رسم ايشان اين بوده كه پارچه وطني ميمرحوم شهيد مدرس را كه مي

را بريسند و بعد ببافند و بعد هم بدوزند تا لباس او تهيه شود خوب سهم او در تكنولوژي آمريكا بسيار  داده تا آنمي
  كمتر است تا كسي كه با اسراف و تبذير از همه تكنولوژي آنها ستفاده كند و اين دو قابل قياس نيست.

گوئيد بينيد و ميرا در فاعليت باالتر منحل ميگوئيد توسعه نيست يا اينكه فاعليتتان كنيد و ميبه هر حال يا جدا مي
  براي فاعل بزرگتر توسعه است.

  حجت االسالم ميرباقري: براي فاعل پايين تر ...
حجت االسالم و المسلمين حسيني: فاعل پايين تر كه براي ندارد چون تركيب است. االن ما از پشت اين شيشه عينك 

توانيد اين خطر را ببينيد تر هم بهتري ميل محصول ما نيست، براي فاعل پايينبينيم و اين عينك به هر حادنيا را مي
كنيد بهر حال از آب بوله كشي است نه اينكه سبو را دست و اين هم نفوذ اراده شما است. اب سر هم كه ميل مي

شود كه براي بياوريد معلوم ميبگيريد و به طرف رودخانه برويد و از آنجا آب بياوريد اگر امتحان كنيد و از رودخانه آب 
  آوردند.شما بهتر شده است يا نه، البته بهتر به معناي توسعه، چون در زمان قديم آب انبار بود و از آنجا آب مي

  شويم يا براي كثرت (اجزاء) هم زمان قائل هستيم؟ ـ آيا فقط براي وحدت (كل) زمان قائل مي ٢
شود نفهميديم چيست اين زمان ميان را براي اين جزء كه به نفع كل منحل حجت االسالم ميرباقري: بهر حال ما زم

شويم يا ماند و زمان فقط براي كل است، آيا فقط براي وحدت زمان قائل ميندارد، يعني ديگر براي جزء زمان باقي نمي
  براي كثرت هم زمان قائل هستيم؟
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  ـ زمان جزء متقوم به زمان كل است  ٣

سلمين حسيني: مهم اين است كه توسعه و پس از آن تقوم اجزاء قبل در انحالل تركيبي را به كل حجت االسالم والم
  دانيد يا نه؟ اگر تقوم به جديد است پس سهم دارند و اين سهم را هم كه ما عيني كرديم.جديد مي

مان ندارد يا اينكه زمان گويم عمر در كل عالم رشد كرده است يا زحجت االسالم ميرباقري: آيا در اين تقوم ما مي
  تقومي است؟

حجت االسالم والمسلمين حسيني: زماني تقويم ياست و عمر هم خودش را از حيوانات هم پايين تر برده و خودش را از 
-انجس نجاسات قرار داده كه اين هم براي خودش يك خاصيتي دارد و چيزهاي كثيف و غير كثيف را از هم جدا مي

گوئيد او خودش فاعليتش را نگاه كنيد درتوسعه موثر است ولي در بخش و جزء كه نگاه كنيد ميكند. در كل عالم كه 
  اين طور كرده است. 

  كند و فاعليتش توسعه دارد؟حجت االسالم ميرباقري: باالخره بعد از اينكه فاعليتش را اينگونه كرد آيا رشد مي
د رشد و اشتداد هم به معناي قرب به موالست. هر كس كه حجت االسالم و المسلمين حسيني: زمان به معناي اشتدا

اش اين بود كه خودش را به طرف موال ببرد معني اشتداد و قرب و كمالي در جزء متناسب با ظرفيتش سير فاعلي
گويند تو االغ خوبي باش، صادق است و هر كس كه خودش را پايين آورد و فاعليت تبعي شد و به منزله االغ گرديد مي

خواهد از اين هم پايين تر رود و در حد حيوانات نجس العين و يا پايين تر و در حد انجس نجاسات شود كي ديگر ميي
  كه هر يك از اينها در عالم و توسعه آن جائي ندارد و لكن خودش را چه كسي پايين آورده و دور كرده است؟

اختيار، بلكه بحث درباره اين است كه اين حركتها  حجت االسالم ميرباقري: بحث درباره اين نيست كه جبر است يا
  مكاني است يعني ميدان هاي جاذبه دارد و اال رشد و توسعه براي اين نيست.

گوئيد نتواند فاعليتش را از ظرفيتي كه گوئيد يا مياي كه ميحجت االسالم و المسلمين حسيني: اين رشد و توسعه
شما اين است كه يا نتواند براي خودش بعد ايجاد كند يا اگر توانست بعد موال خلق كرده خودش را خلع كند، صحبت 

گويم اين خودش يك قدرت و فاعليتي است كه ايجاد كند ديگر قرب براي خود اينكه بعد ايجاد كرده نيست، من مي
  ، در خود عمل غير...تواند خودش را بعيد كند و انتحار كند. قدرت انتحار يا قدرت انحالل خود در بستر عمل غير نهمي
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آورد يا نه؟ اگر نياورد زمان ندارد و فقط موجود مكاني حجت االسالم ميرباقري: يعني باالخره براي اين توسعه قدرت مي
  است.

حجت االسالم و المسلمين حسيني: نه صحبت ما اين است كه اگر فاعليت اين محدود به اين باشد كه نتواند خودش را 
  ..تبديل به بستر كند.

  كند؟حجت االسالم ميرباقري: وقتي تبديل كرد يعني توسعه زماني پيدا مي
حجت االسالم و المسلمين حسيني: در آنجا ديگر بايد براي آن معناي تبعي كرد همين كه آن را از فاعليت تصرفي 

  بيرون آورديد آن را در فاعليت تبعي قبول كنيد.
، خود خروج از فاعليت تصرفي به تبعي، زماني نيست بلكه يك حركت حجت االسالم ميرباقري: باالخره توسعه دارد

  مكاني است.
حجت االسالم و المسلمين حسيني: شما يك فاعليت تبعي و يك فاعليت تصرفي داريد براي فاعليت تصرفي معناي 

فاعليت  روشن است يعني در تصرف و در آنجا كه قرب به طرف موال هست، اما در طرف بعد تبديل شدن» توسعه«
تصرفي به ادني مرتبه فاعليت تبعي است يعني عمر نجس تر از نجاسات معمولي است و روج او از هر نجسي نجس تر 

  است اما به عنوان اخس از فاعليت تبعي در رشد موثر است.
  حجت االسالم و ميرباقري: خودش رشد دارد؟

گوييد مال اي كه مياست، در حالي كه توسعه حجت االسالم و المسلمين حسيني: خودش به معناي فاعليت تصرفي
توسعه اختيار است، به عبارت ديگر زمان فاعليتهاي تبعي منحل در زمان فاعليتهاي تصرفي است و فاعليتهاي تبعي در 

شود همه جا همين طور است. مثالً زمان ضبط صوت منحل در متصرف فيه آن است و اال فاعليت تبعي درست نمي
شود. اگر معناي فاعليت را تقوم به نفوذ و تبعيت بدانيد يعني اگر فاعليت و قابليت را عليت درست نميبلكه اصالً فا

متقوم به هم ندانيد و فاعليت مجرد و قابليت مجرد بياوريد يعني تقوم وحدت و كثرت را حذف كنيد توسعه براي كل 
  ممكن نيست مگر اينكه فاعليت تبعي هم داشته باشيد.
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   ـ جمع بندي
يك رتبه بحث خود معناي تقوم در معناي تعلق است كه بحث امروز بود و شما به آن اشكال نكرديد بلكه به قدم دوم 

ايم و گفتيم اجمالهائي را رفتيد و آن را با فاعليت و اختيار همراه كرديد بعد آن را آورديد، ما هنوز وارد بحث آن نشده
اي كه براي تقوم در وحدت دهيم، توضيح اوليهديد طرح شد توضيح ميكه به صورت سلب طرفين و بيان يك عنوان ج

تركيبي داديم معنائي است كه آن را در توسعه يا حركت ميداني و مسافت ذكر كرديم به نحوي كه اين دو حركت 
  متقوم به هم باشند.

كه قطع شد يكي را محور درجه متقاطع هستند بعد  ٩٠مثال آن هم چنين بود كه دو خط عمود بر هم با يك زاويه 
قرار دهيد تا معناي تقوم اينها را مشاهده » توسعه تركب«و » تركب توسعه«تركب وديگري را محور توسعه بناميد يعني 

-درجه از محل تقاطع اينها رسم كيند، آنگاه از هر نقطه اينها كه باال رويد هم مي ٤٥كنيد بعد يك خط ديگر از زاويه 
توان به محور مكاني نسبت داد و اين بدان معنا نيست كه وقتي دو سبت داد و هم عين آن را ميتوان به محور زماني ن

كنيد اينها را از هم جدا كند بلكه بايد دو تعريف بدهيد كه قوام آنها را به يكديگراثبات كند و مندرج شاخصه معرفي مي
گوئيم حركت چيزي نيست جز تعلق در مسافت و تعلق در يكديگر باشند و اندراج آنها هم اندراج حقيقي باشد يعني مي

  به توسعه.
  برادر نجابت: يعني در دو محور هم حركت هست و هم تعلق

حجت االسالم و المسلمين حسيني: اگر تعلق نباشد كه ديگر چيزي در عالم نيست اساس مطلب اين است كه اگر 
را حذف كنيد ديگر چيزي نخواهيد داشت. اين اشكالي را ايد و اگر تعلق حركت را حذف كنيد يعني تعلق را حذف كرده

اند و ما هم بنا نداريم به حركت لقب كردهاند، آنها اشتباه ميدادهگوئيد هميشه به حركت لقب زمان ميكه شما مي
  اند معناي تقومي نداشته است.كردهاند و اين تفكيك را كه ميرسيدهزمان بدهيمن آنها به بن بست مي

عليكم و رحمه اهللا السالمو   



 
١٧٣١ 

  فلسفه اصول مباني نظام واليت
  موضوع بحث: تقوم تعلق به فاعليت بر اساس نظام واليت

  دوره دوم
  ١٢/١٢/٦٢تاريخ 

  ٣جلسه 
  فهرست: 

  ـ جمع بندي جلسه گذشته: تركب ـ تقوم زمان و مكان
  ـ اصل بحث 

  ـ تقوم تعلق به فاعليت  ١
  گرددالف ـ همه خصوصيات صورت به روباط و روابط به تعلق باز مي

  ب ـ برابري اوصاف (روابط) و تعلق نفي حركت است 
  ج ـ انفصال بين روباط و اوصاف به معناي نفي حركت است 

  اندازدد ـ محكوميت تعلق به صورت و اوصاف، تعلق را از حركت مي
  كنداوصاف معناي فاعليت را تمام مي هـ ـ حكومت بر

  كندو ـ حكومت تعلق بر اوصاف، تقوم تعلق به فاعليت را تمام مي
  ـ تقوم فاعليت به تعلق ٢

  شودالف ـ فاعليت بدون تعلق، خالي از قصد و طلب مي
  كندبرد و فاعل را متقوم به حركت مياز فاعل، وحدت فاعل و فعل را از بين مي» صدور«ب ـ لقب 

  ج ـ همه فاعليتها نسبت به فاعليت حضرت حق تبعي هستند
  د ـ صورت تمثلي ازخالق مطلقاً غلط است و صورت ازفاعليت معصومين(ع) اجمالي است ونسبت به صحت دارد

  ـ پرسش و پاسخ
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  ـ جوهره فاعليت تبعي، تعلق به غير است  ١
  ـ فاعليت تبعي بدون طلب تصرف غير نيست (فاعليت تعلقي) و محور تبعيت، طلب فاعليت غير در فاعليت خود است  ٢
  اش اصل پرستش است ـ فاعليت تبعي، فاعليت عابد است چون جوهره ٣
  شودـ گرتش نفوذ براي فاعليت بدون پتانسيل و تعلق نمي ٤
  ابل فرض است ـ براي اجزاء مجموعه در حركت سه زمان ق ٣

  الف ـ زمان جزء بريده از سائر اجزاء 
  ب ـ توسعه كل يا زمان محور 
  ج ـ نسبت زمان جزء به كل 

  



 
  

  بسمه تعالي
حجت االسالم و المسلمين حسيني: بسم اهللا الرحمن الرحيم ... بعد از اينكه مقدمات بحث شناخت در انسان شناسي و 

شناسي تا مرحله ابزار مفاهمه تمام شد، وارد در بحث شناختن حد اوليه شديم كه اين حد اوليه را قبالً به  جامعه
اي بيان كرديم و گفتيم كثرت تنها به معناي نفي خود كثرت است كما اينكه وحدت تنها نيز هم كثرت را صورت نفي
گ نيست و نتيجه گرفتيم كه نبايد دوئيت وحدت و كند و هم با معناي حركت و تغيير و تكليف هماهنانتزاعي مي

كثرت را حفظ كرد و تأليف آنها با يكديگر نيز درست نيست، بعد از رد حفظ دوئيت و تأليفي بودن آنها، تقوم را به 
شود كه تأليفي باشند شود كه كثرت و وحدت نباشد و نميصورت نتيجه قهري از دو نفي بيان كرديم يعني اگر نمي

ت تركيبي است اما معناي تركيب هنوز روشن نشده است. حاال دراين بحث پس از بيان مقدمات زمينه بيان پس وحد
  بحث تركيب فراهم شده است.

  ـ جمع بندي جلسه گذشته: تركب ـ تقوم زمان و مكان مقدمه 
دن (حركت تر شفرض كرديم كه دو حركت داريم يكي حركت در مسافت (حركت مكاني) و ديگري حركت در اضافه

زماني) وتقوم را به صورت يك تناظر يك به يك بيان كرديم كه اگر يك محور را محور مسافت و يك محور ديگر را 
محور اضافه تر شدن فرض كنيد، نه اضافه شدن بدون تركيب ممكن است چون اگر مثالً اولي را يك ظرف يك ليتر آب 

ينها را رويهم بريزيد و تركيب نشوند در اين صورت با فرض بگيريد و دومي را هم يك ظرف يك ليتر ديگر، اما ا
انفصالشان هر چه اضافه شود آن اولي اضافه نشده و آن يك ليتر سر جاي خودش هست، دومي و سومي و دهمي هم 

كند كه روابط تشكيل دهنده دروني در كنار آن و جداي از آن قرار دارد اضافه شدن و توسعه وقتي مصداق پيدا مي
متقوم به يكديگر شد. » حركت مكاني و حركت زماني«شود كه روابط هم ساختار همان مكان هستند، بنابراين  عوض

تركيب هم مثل يك عكس دورنما كه اشياء مختلف را در يك سطح ببينند، نيست كما اينكه تغيير هم عكس گرفت از 
اتصالي زماني نگاه كنيد اين به معناي  يك رودخانه نيست. يعني اگر شما يك وحدت اتصالي مكاني يا يك وحدت

تركيب يا تغيير نيست. اگر هم بخواهيد حركت را مالحظه كنيد كه هم الزمه و ضرورت تعريف مكان حركت باشد و هم 
كه مكان است و يكي » حركت در ميدانهاست«در تعريف زمان حركت باشد اينها دو سنخ حركت هستند كه يكي 
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توسعه «به » ميدانهاي نفوذ«كه زمان است. بنابر آن چه گذشت تقوم معنا شد به قوام شدنهاست » حركت در اضافه«

كه قوام ميدانها (مكان) به توسعه نفوذ (زمان) است و قوام توسعه نفوذ به اينكه تركيباتي واقع بشود و تركيب » نفوذ
گذاريد و تركيب اولي تغيير نكند و اولي عوض شود، اگر يك ليتر آب در يك ظرف باشد و يك ليتر ديگر هم كنار آن ب

ثابت حفظش كنيد تغييري پيدا نشده است، تركيب و تغيير با همديگر و در يك نرخ شتاب باشد، لذا تعبير كردن از آن 
به مسافت و شتاب و صفر شدن نرخ شتاب تسامحي است و براي اينكه به ذهن بهتر بيايد شما مجبوريد تجزيه كنيد. 

فتيم يك صورت تكيفي داريم كه بعد از تكيف، تبدل است. تبدل و زير و رو كردن به معناي در بحث شناخت هم گ
گوئيد عمالً توسعه در مثال تغيير موضوع قبلي نيست اگر خط بر كل آن توسعه باشد. آن وقت مطلب دومي را كه مي

خواهيد در او ايجاد كنيد، مي زنيدآوريد يعني شما خودتان كيف و تبديل و تمثل را وقتي با يك نفر حرف ميمي
كنيد اين هم در همه كارهايتان هست و حتي منطق صوري آوريد و بعد در آن تصرف ميبنابراين صورت اوليه را مي

  هم مجبور است اين كار را بكند، مكانيزم شناخت چنين است.
  ـ تقوم تعلق به فاعليت  ١

از تركب چيست؟ قدم بعد از تركب كه تقوم بود ربط بين تعلق و  كنيم كه قدم بعددر اين جلسه سئوال دوم را طرح مي
اي آن توان مالحظه كرد كه فصل نفيفاعليت است يعني در حقيقت ابتداي بحث عليت است. عليت را در دو فصل مي

في آن است سازد. اين نتوانيد بگوئيد حضور المعلول عند حضور العله با حركت نميتوان ديد ميرا در زمان و مكان مي
توانيد بگوئيد عليتهاي مكاني هم بدون فاصله زماني وبدون حركت و بدون اضافي شدن نيست. ولي شكل همچنين مي

  اثباتي آن كه بخواهيم بگوئيم فاعليت و تعلق به يكديگر تقوم دارند، چگونه است؟
  گرددالف ـ همه خصوصيات صورت به روابط و روابط به تعلق باز مي

م هر جا صورت مشاهده شود اين صورت با كيفيت برابري داردن بنابر بحثهاي گذشته حجم با وزن اگر فرض كني
شود مطلقاً آن را از مخصوص و با جاذبه ارتباط دارد و خالصه مطلب در اين است كه هر صورتي را كه فرض كنيد نمي

ض از صورت چيست، صورت يك اوصاف و خصوصيات شيء خارج كرد و صورتها به خصوصيتها ربط دارند. اما غر
توان از پالستيك بسازند يا از چوب بتراشند پس اين چه خصوصيتي دارد؟ عرض توان از آهن ساخت ميعروسك را مي
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گوئيد صورت اينها يك رقم است، اگر صورت اينها به معناي وزن و حجم و ا كنيم نه چنين نيست شما با تسامح ميمي
ها كه همگي يك سانتيمتر است يك نحوه ها يا اين مكعبتوان گفت اين مجسمهنميرتباط با سائر خصوصيات باشد 

شود بلكه شما ارتباط دارند، اينها نه صورتشان يك نحوه ارتباط دارد و نه جايگاهي كه با همه خصوصيات مالحظه مي
آن هم يك سانتيمتر مكعب از گوئيد اينها مثل هم هستد. اين يك سانتيمتر مكعب از فلز است، كنيد و ميانتزاع مي

چوب است كه استحكام يكي بيشتر از ديگري است و سائر خصوصيات آنها اعم از حجم و شكل و سائر خصوصياتش با 
توانيد مطلقاً انتزاع كنيد. اگر كند و نميهم فرق دارد و اين مشابهت آنها به يكديگر است كه شما را دچار اشتباه مي

د كه كليه خصوصيات حجم و وزن، استحكام و مقاومت، هادي بودن يا عدم آن و سائر كنيدقت كنيد مالحظه مي
  گردد.گردد و اوصاف به تعلق بر ميخصوصيات صورت به اوصاف بر مي

  ب ـ برابري اوصاف (روابط) و تعلق نفي حركت است 
گردند، در ابتدا تعلق بر مي كنيم كه همه خصوصيات يعني روابط تشكيل دهنده مركب بهابتدائاً اين گونه فرض مي

گردد و تعلق هم به اين صورت، بر گردد به نحوي كه كنيد، اگر بگوئيم به تعلق بر ميداريد حركت را از آن جدا مي
بگوئيم اين ذات است و اين صورت، ديگر تغيير و حركت براي آن محال است، اگر يك وحدت حقيقي بين اين صورت و 

ذي وصف قائل شويم و بگوئيم اوصاف با موصوفشان عينيت دارند و تعلق و روابطش  ذي صورت و بين اين وصف و
توانيم براي آن گوئيد اين تعلق اين اوصاف را داراست، كلمه اين را هم ميكنيد، ميهست و شما اوصاف را انتزاع مي

شود مگر اينكه اين محال ميذكر كنيم اگر اين هماني را در تعلق و خصوصياتش تكميل كرديد ديگر تغيير براي آن 
  تعلق نباشد و يك تعلق ديگر با يك صورت ديگر باشد، اين تعلق با اين روابط است.

  ج ـ انفصال بين روابط و اوصاف به معناي نفي حركت است 
اين  حاال اگر نفي كنيم و بالعكس آن را بگوئيم كه اين روباط اصالً ربطي به اين تعلق ندارند و اين كيفيات، كيفيات

شود پس اينها كيفيات چه چيزي معناي فاعليت و مناسبات آن را طرح كنيم و بگوئيم تعلق نيستند، سئوال مي
  مناسبات تعلق است نه عين خصوصيات تعلق و اين مناسبات محكوم تعلق هستند.
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  اندازدد ـ محكوميت تعلق به صورت و اوصاف، تعلق را از حركت مي
شود مثل يك نسبت كنيد كه مثل صورت حكميه ميكنيد و عليت را حاكم ميظه مييك وقت آن را با عليت مالح

شود همان طور كه حكميه جزمي كه اصالً قابل تخلف نيست يعني تعلق محكوم به اين صورت و اوصاف ومناسبات مي
؟ اگر هم بين آنها اين اوصاف هم محكوم به اين تعلق هستند. اگر محكوميت تعلق به صورت باشد ديگر چرا تغيير كند

آيد آن صورت اولي نسبت به اين تعلق چگاره بود و مناسبات چه نقاطع باشد كه بگوئيم آن تعلق در صورت دوم مي
  چيزي بود؟ 

  كندهـ ـ حكومت بر اوصاف معناي فاعليت را تمام مي
از تعلق را دارد و نه معناي  اما اگر نگوئيم نه معناي انقطاع و نه معناي انفصال صورت و انفصال اوصاف و مناسبات

اش تبعيت از رابطه است، اگر حكومت بر برابري با آن، پس بايد حكومت بر رابطه باشد نه عينيت با رابطه كه نتيجه
رابطه است بايد فاعليت باشد و فاعل مسلط بر كيف نفوذ و كيف فعلش است و اال نبايد فاعل ناميده شود. اگركيف فعل 

نگردد بلكه كيف فعل از فاعل قهري باشد ديگر فاعل نيست هر چند اسم آن را فاعل بالجبر بگذاريد، به فاعليت فاعل بر
او ديگر معلول و اثر است نه فاعل، اگر فاعل در كيف فعل و كيف ربط فاعليت نداشته باشد و كيف ربط با خصوصيت 

رت جبري هم در نهايت با خصوصيت فاعل عينيت داشته باشد ديگر فاعليتي نيست بلكه صورت جبري است كه صو
شود و بايد بگوئيد اثر و رسد و از آنجا هم يك پله كه باالتر رويم ديگر گفتن فعل و فاعل غلط ميفاعل به وحدت مي

مؤثر كه اين هم باز غلط است و بايد اثر نزد حضور مؤثرش حاضر باشد يعني تا آخر زماني هم نداشته باشد كه اين به 
انجامد كه كيف آن هستي بشود و در آن هم حركت محال باشد. ولي اگر گفتيد حركت دارد حتماً يوحدت اتصالي م

بايد روابط، اوصاف و صورت تابع باشد و بر كيف ارتباط حكم باشد، البته اين حكومت گاهي دروني و گاهي بروني است 
  كه اين يك بحث ديگري است.

  كندعليت رات مام ميو ـ حكومت تعلق بر اوصاف، تقوم تعلق به فا
فعالً بحث اين است كه تعلق بدون مطلق تغيير و حركت قابل لحاظ نيست، تعلق بدون مطلق حركت كه ثبات حقيقي 
صورت و اوصاف باشد كه تعلق نيست بلكه يك وحدت اتصالي است. تعلقي كه در آن حركت باشد بايد وضع اوصاف و 
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بات نظام فاعليت و اينكه روابط اصل نيستند بلكه به تبع فاعليت است روابط و صورتش مشخص باشد اگر بگوئيم مناس
-شود، بر اين اساس روشن ميكند با اينكه ماهيات را اصل بگيريم يا حد هستي را، فاعليت بر رابطه اصل ميفرق مي

  شود كه تعلق بدون حركت نيست يعني بدون فاعليت نيست.
  ـ تقوم فاعليت به تعلق  ٢

  شودبدون تعلق، خالي از قصد و طلب ميالف ـ فاعليت 
توان مطلق تعلق را حذف كرد كه ديگر بر عكس اين نيز بايد گفت فاعليت بدون مطلق تعلق نيست، از فاعليت نمي

  كند.فاعل هيچ گونه قصدي نسبت به فعلش ندارد و از اين فعلش هيچ هدفي را دنبال نمي
  كندبرد و فاعل را متقوم به حركت ميا از بين مياز فاعل، وحدت فاعل و فعل ر» صدور«ب ـ لقب 

صدور فعل بدون مقصد از شيء مجبور به نحو اثر كه الزمه ذاتش باشد قابل مالحظه است يعني فعل با فاعل به نحوي 
خواهيد حفظ كنيد كه فعل را كه مي» صدور«برداشته شود، و لكن آيا لقب » صدور«وحدت داشته باشد كه ديگر لقب 

باشد اين مطلب چگونه ممكن است جبري واقع شود؟ اگر جبري واقع  ه باشد بلكه مناسبت داشتهتعل وحدت نداشبا فا
شود يا نه؟ نفوذ فاعليت فاعل با اثر قهري نسبتش با نشود و وقوع جبري نباشد آيا به معناي نفوذ فاعليت فاعل طرح مي

شود و شود و پس از حذف زمان، مكان هم حذف ميان حذف ميموثر چيست؟ در آنجا گفتيم كه در اثر و تأثير ابتدا زم
» ايبگونه«رسيم در فاعلهاي تبعي كه رسيم مناسبتي را كه ميرسد، ولي در ابنجا به مناسبت ميبه يك وحدت مي

  توان موضوع كالم ما قرار بگيرد.فاعل تبعي باشند مي
  ج ـ همه فاعليتها نسبت به فاعليت حضرت حق تبعي هستند

از شخص شخيص و نفس نفيس نبي اكرم (صل اهللا عليه و آله) تا سائر موجودات نسبت به فاعليت حضرت حق داراي 
اي در منزلت فاعليت تبعي هستند يعني در ممكنات هيچ فاعلي نداريم كه به يك نحوه فاعليتش تبعي نباشد و بگونه

  معناي طلب را مطلقاً از آن حذف كنيد...شود كه فاعليت تبعي باشد و تبعيت قرار نداشته باشد و نمي
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  د ـ صورت تمثلي از خالق مطلقاً غلط است و صورت از فاعليت معصومين اجمالي است و نسبت به صحت دارد
يعني يك معبود داريم و ديگر هر چه داريم عابد است، فرق است بين اين كه دريك جا صورت تمثلي مطلقاً غلط است 

نه اينكه مطلقاً عين همان » ايبگونه«كند البته نسبت صحيح پيدا مي» ايبگونه«تمثلي، ولي در جاهاي ديگر صورت 
زدني «و اين غير از معناي » ن محمداً عبده و رسولهو اشهد ا«توانيد ـ نسبت به معصومين بگوييد باشد يعني شما مي

توان پرستيد آنچه را ريم كه اينها را نميشويم ولي يك مطلب را يقين دااست، ما نسبت به آنها هم متحير مي» تحيراً
كنيم و به اسماء حسناي او متمسك كنيم، تكبير و تحميد و تهليل ميپرستيم مرتباً از حضرت حق تنزيه ميكه مي

  شويم.مي
اشكال حضرتعالي به متن بحث اين است كه ما يك فاعليت داريم و يك تعلق، حاال آيا تعلق بدون فاعليت وجود دارد؟ 

  بط خصوصيات به تعلق چگونه ربطي است، آيا عين هم هستند؟ر
  ـ پرسش و پاسخ 

حجت االسالم ميرباقري: آن يك بحث ديگر است، يكي اينكه فرموديد تعلق بدون فاعليت ممكن نيست چون ارتباط 
اعليت، سه فرض اوصاف با ذات فاعل يا ارتباط يك به يك است يا انفصال است يعني يا برابري يا انفصال است و يا ف

اش اين است كه هيچ گاه تغيير در ذات فاعل پيدا نشود و فقط در ارتباط بيشتر ندارد. سئوالي كه در اينجا هست الزمه
  پيدا شود.

  حجت االسالم و المسلمين حسيني: قبالً در بحث زمان و مكان كه معناي تركيب و تغيير متقوم به يكديگر هستند.
من شود. شود چون تعلق بدون تركيب نميفرمائيد تعلق بدون فاعليت نميضرتعالي ميحجت االسالم ميرباقري: ح

  كنم پس فقط تركيب اين است كه احتياج به فاعليت دارد.عرض مي
حجت االسالم و المسلمين حسيني: نه، تركيب هم بدون توسعه ممكن نيست، در بحثهاي قبل تناظر يك به يك 

حاال در اينجا يك بحث مربوط به تعلق و يك بحث هم مربوط به فاعليت است خوب توسعه و تركيب تمام شده است. 
وسعه و يك محور مسافت فرض كنيم كه در ابتداي بينيد كه يك محور زمان و تشما در آن بحث قبل اشكالي مي

كنار آن  همين جلسه هم به آن اشاره كرديم كه اگر شما يك ظرف يك ليتر آب داشته باشيد آنگاه يك ظرف ديگر
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ولي اگر بناست اين به دهد و روابط تركيبي با هم ندارند. بگذاريد اما تركيب نشوند، اين اضافه شدن معناي توسعه نمي
آن اضافه شود يعني تركيباتش را تغيير دهد، عوض شدن آب با عوض شدن روابط همراه، هم است. حركت تركيبي 

گيرد مگر حركت در مسافت باشد، و حركت در توسعه هم انجام نميگيرد مگر آنكه توسعه باشد هر چند انجام نمي
خواهيم بگوئيم شأن فاعليت شود كه مياينكه تركيب عوض شود يعني اينها هر دو شأن يك چيز هستند كه عوض مي

كه صورت كنيم اما فعالً صحبت از تعلق و فاعليت است چه اينالبته بعداً درباره فاعليت تبعي و تصرفي صحبت مياست. 
دهد و اگر باشد چه صورت اتصالي باشد هيچ كدام حركت را نتيجه نميو اوصاف و روابط تركيبي صورت انفصالي 

وجود تعلق، حكومت بر رابطه و حاكميت بر حركت را هم از تعلق حذف ديگر تعلق نيست بلكه وحدت اتصالي است. 
  شود مگر با توسعه نفوذ.نميمكان و مسافت و ميدانها و منزلت است، اين حاكميت محقق 

شود، چون تغيير حجت االسالم ميرباقري: يك نكته ابهام در اين هست كه با تغيير در ذات فاعل مشكل پيدا مي
آن مطلب هم روشن نشد، فرموديد چون تبعي است گردد. ارتباطات به تصرف خودش و توسعه و تغيير در ذاتش باز مي

  ل بدون غايت و مقصد نيست.حتماً طلب مقومش است يا چون فع
  رسد غايه الغايات، تقرب به حضرت حق است.حجت االسالم و المسلمين حسيني: به نظر ما مي

البته مقصدي كه به خودش بر فرمائيد فعل فاعليت تبعي بدون مقصد معنا ندارد حجت االسالم ميرباقري: يعني مي
  گردد.

 پرسش و پاسخ:
  به غير استـ جوهره فاعليت تبعي، تعلق  ١

معلقه بعز «حجت االسالم و المسلمين حسيني: اگر مقصد به خودش باز گردد باطل است مقصد بايد به غير برگردد 
  اش تعلق است.بايد تعلق به غير داشته باشد چون فاعل تبعي است و جوهره» قدسك

  حجت االسالم ميرباقري: شما فرموديد فاعل دو قسم است: فاعل تبعي و غير تبعي.
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ـ فاعليت تبعي بدون طلب تصرف غير نيست (فاعليت تعلقي) و محور تبعيت، طلب فاعليت غير در فاعليت خود  ٢

  است 
فاعل تبعي تواند بدون طلب تصرف غير باشد. حجت االسالم و المسلمين حسيني: تبع يعني طلب تصرف غير و اين نمي

تواند در فاعليت، مستقل از فاعليت غير در فاعليت گونه ميكه فاعليتش تعلق به فاعليت غير در فاعليت خودش دارد چ
شود، در ماسوا چون تان اين است كه فاعلي تبعي است، چون تبعي است بدون تعلق نميخودش باشد؟ مفروض اوليه
  شود و محور تبعيت، طلب فاعليت غير در فاعليت خودش است.تبعي است بدون تبعيت نمي

  اش اصل پرستش استابد است چون جوهرهـ فاعليت تبعي، فاعليت ع ٣
تواند فاعليتش فاعليت عابد نباشد و معناي تعلق يعني به عبارت ديگر چون عبادت در كنه هستي آن اصل است نمي

  است.
فرمائيد چو فاعل تعلقي است و بدون حجت االسالم ميرباقري: سئوال اين بود كه چرا غافل بدون تعلق فرض نكنيم مي

  د.شوتعلق نمي
  شود.ـ گسترش نفوذ براي فاعليت بدون پتانسيل و تعلق نمي ٤

حجت االسالم و المسلمين حسيني: چون تبعي است و فاعل تبعي فاعل تعلقي است حركت بناست در نفس فاعليت 
را توان آن انجام شود و توسعه نفوذ فاعل شود يعني خود فاعليت حركت دارد، اگر حركت در خود فاعليت باشد آيا مي

تواند تعلق نباشد؟ فاعليتش فاعليت تعلقي است از حركت مجرد كرد؟ پتانسيل و علت حركت در نفس خود فاعل مي
  است كه اين گسترش نفوذي را كه براي فاعل فرض كنيد بدون بسط ممكن است.سئوال اين 

  شود.-حجت االسالم ميرباقري: اين سئوال درباره حضرت حق هم مطرح مي
توان درباره خداوند از بسط المسلمين حسيني: نه، اگر آنجا هم فاعليت تبعي باشد، درست است و نميحجت االسالم و 

اي كه مخلوق است طلب موضوعاً اين مسائل منتفي است فاعلي كه مخلوق است يعني توسعه يابندهقدرت صحبت كرد. 
  كند.توسعه مي



 ·············································································································································································  ٥١ 
 

كنيد ما طلب توسعه كند، اصالً چرا از حركت صحبت مي يابد و خودش بايدحجت االسالم ميرباقري: چرا توسعه مي
  شود يا نه؟ البته در مخلوقات است.خواهيم فاعل بدون حركت تصوير كنيم، اين آيا فاعل غير زماني ميمي

حجت االسالم و المسلمين حسيني: هر گاه بگوئيد فاعل و بسط يعني زمان را از آن حذف كنيد يعني مكان را هم از 
توان نوشت اگر آن را به صورت يك تابلو فرض ايد و آنگاه اسم فاعل را به صورت يك وحدت اتصالي ميردهآن حذف ك

  خواهد صدور فعل داشته باشد يا نه؟چه فعل و چه حركتي است اين فاعل ميكنيد. 
د يا نه و كنكه آيا حضرت حق خلق مي كنندحجت االسالم ميرباقري: عين همين تعبير را در مورد حضرت حق مي

-كنيد يك كيفيت عام است كه به آنجا سريان هم مياين كيفيتي كه حضرتعالي مطرح ميشود. معنا ميخلق ديگر بي
  يابد.

توان اينها را گفت و اگر فاعل فرض كنيم برادر نجابت: يعني اينها مخصوص فاعل تبعي نيست و در فاعل تصرفي هم مي
  خواهد.د و حركت هم غايت ميحتماً صدور همراه آن هست و حركت دار

خواهد، اين صحبت حجت االسالم و المسلمين حسيني: شما وارونه حركت كرديد، چه كسي گفت حركت غايت مي
گوييم فاعليت احتماالت اين است كه حركت، غايت بخواهد.و ما ميشماست و نبايد به ما نسبت دهيد، بگوئيد يكي از 

  تبعي يعني فاعليت تعلقي.
فرمائيد فاعليت به معناي بسط و نفوذ است، درباره فاعل تصرفي هم صادق است كه الم ميرباقري: اينكه ميحجت االس

  فاعليت او هم به معناي بسط و نفوذ باشد، پس چه معنائي در نظر شماست؟
ديگري حجت االسالم و المسلمين حسيني: آيا به تبعيت از ديگري متصرف است يا به نفس خودش، اگر به تبعيت از 

رسيم  اگر به تبعيت از ديگري متصرف است يعني به تعلقه متصرف متصرف است آن بحث فاعل تصرفي را بعداً مي
  است.

  حجت االسالم ميرباقري: چرا ا سمش را تعلق بگذاريم؟
  شود.حجت االسالم و المسلمين حسيني: تبعيت بدون تعلق ممتنع است، چرا تبعيت واقع مي

  ري: چون مخلوق است.حجت االسالم ميرباق
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ه فاعل را. اگر مجبور را فرض كنيد. بايد كنيد نحجت االسالم و المسلمين حسيني: پس شما داريد مجبور را ذكر مي
شويد همان اشكالهائي را كه بر تعلق بدون فاعليت وارد كرديم كند در اينجا مجبور ميگفت چون مخلوق است اثر مي

  بپذيريد.
است متصرف است و چون عابد است در عبادتش فاعليت دارد و مناسبات مرتبه عبادتش را  گوييم چون عابدما مي

كند ولي اگر معبود باشد چنين نيست و ذات معبود از اين صحبتها منزه است يعني فرقي كه ما بگوئيم خود معين مي
  كنيم.تنزيه ميميم فهاش ميه دربارهكما محتاج و تابع هستيم يا او محتاج است، ما خدا را از آنچه 

برادر سبحاني: خود نفس احتياج و خلق را به نحوي بايد توصيف كرد كه در فاعليت تبعي، طلب باشد يعني طلب 
  بسوي مقصد باشد...

حجت االسالم و المسلمين حسيني: يعني يك نظام درست كنيم كه هم خدا در آن باشد كه بتوان آن را پرستيد، 
  كردند و ما هم بت فكري درست كنيم.با خرما درست مينهايت مثل بت قديميها كه 

  برادر سبحاني: منظور تصويف ذات حضرت حق نيست.
خواستيم خدائي بتراشيم بايد خالقيتش را بتراشيم و علم و قدرتش را حجت االسالم و المسلمين حسيني: اگر مي

  گوئيم فاعليت تبعي.نيم و در اينجا هم ميكبتراشيم بعد اينها را با هم متقوم كنيم، ما لفقط خدا را منزه مي
  كند حاكم بر خالق و مخلوق است . برادر سبحاني: اين چيزي كه معرفي مي

ايد و مرتكزتان هست كه مفاهيم عام را شامل حضرت حجت االسالم و المسلمين حسيني: بله شما چون عادت كرده
صرف براي او  گوئيم ابزار تهن داشته باشد، اما ما كه ميگوئيد خوب خدا هم بايد يك جائي در ذحق هم بدانيد، مي

ربطي به اين ندارد كه بگوئيد مفهوم كند. معنا ندارد، ابزار تصرف براي كسي است كه فاعليتش تبعي است و تصرفي مي
 توانيد ابزاراست وداراي مصاديق متعدد است و يك مصداق آن هم خداست، اين مطالب جزء اوهام است، شما مي

تصرف خودتان را بشناسيد كه بيل و كلنگ يا ميكروفن و قلم است ما تصرف را هم در خود مخلوقات و فاعلهاي تبعي 
هايش هم گوئيم تصرفيگوئيم معناي فاعليت در اينجا از مطق تبعيت خارج نيست و بعد ميكنيم ولي فعالً ميذكر مي

  تصرفي تبعي است.



 ·············································································································································································  ٥٣ 
 

شود فاعل هم هست و عليت جبري روشن نشد چرا فاعل تبعي بدون تعلق نمي حجت االسالم ميرباقري: بهر هر حال
  هم نيست.

و تابع است، فاعل كه بايد قاهر باشد؟ كند و چرا فاعل حجت االسالم و المسلمين حسيني: فاعل تبعي از چي تبعيت مي
مال عليت جبري است و ما (ج: چون مخلوق است) من در مفهوم فاعليت بحول اهللا و قوته تصرف كردم ونفس تبعي 

  اين دو را متقوم به يكديگر كرديم كه اين هم عين وحدت و كثرت است كه به يكديگر تقوم دارند.
  ـ براي اجزاء مجموعه در مركب سه زمان قابل فرض است ٣

و مال باخته اند از دست داده افرادي كه داراي ارواج خبيثه هستند مانند عمر كه آنچه را كه اول كار به آنها داده
خواهيم هستند، شاكالي درباره زمان و مكان هست كه آيا اينها زمان ندارند و آيا زمان منفي هم معنا دارد حاال مي

  صحبت از زمان منفي بكنيم، براي اجزاء مجموعه در مركب، سه زمان قابل فرض است.
  الف ـ زمان جزء بريده از ساير اجزاء

نيم كه اين فرض دارد مثالً وقتي جدول كآن شيء را بريده از ساير اجزاء مالحظه ميـ از ابتدا بگوئيم زمان خود  ١
كنند كنند مثالً چند هزار سال و عمر مس و آهن و سرب تا چوب را بيان ميرسم كننده و در آن عمر طال را بيان مي

گذارند بعد از مدتي آهن آهن مي، مثالً چوبي را كنار شودپوسد و تبديل به خاك ميمعنايش اين است كه اينها مي
اند كه بعد از مدتي آهن تركيب شده و هنوز هست وليديگر چوب نيست، يا روشن تر از آن طال را كنار آهن گذاشته

توان درباره نظام فاعليت گفت كه از حاال آيا عين همين را هم ميرود اما طال هنوز هست. شود و از بين مياكسيد مي
اش كنيم؟ بله وجه الطلب عمر، دنيا و دنيا پرستي است يعني پرستش حيواني را انتخاب حظهروي زمان خودش مال

او شود. كند يعني پيروانش با او در وحدت تركيبي منحل ميكرده است كه او در دنيا پرستي توسعه قدرت پيدا مي
از نشر خيرات در پيروان خودش جلوگيري  شرائط را تيره و تار كند بصورتي كه مانع از نشر خيرات بشود البتهتواند مي
كند ولي درگيري با اين ملعون از بزرگترين آيات براي اثبات حضرت حق است كه آن زن يهودي وقتي مشاهده مي
گويند تو اين مي» اشهد ان ال اله اال اهللا و ان محمداً رسول اهللا«گويد برند ميكند حضرت موال را به صرف مسجد ميمي

گويد اين آوري؟ ميديدي، شمشير زدن حضرت علي(ع) را ديدي و ايمان نياوردي، چطور حاال ايمان مي همه معجزه
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كرد حاال اينگونه تسليم شده است، اگر اين مرد به يك چيزي ايمان مرد همان است كه در جنگ خيبر چنان مي
د، آيا اين فقط حجت بر همان زن يهودي است؟ نداشته باشد هيچ كدام از اينها قدرت ندارند كه او را به نحو اسارت ببرن

توانست در تاريخ تصرف كند، ولي اگر اين ابزار را نداشت باز هم مينه، حضرت با اين كار در تاريخ تصرف فرموده است. 
-تي نبود كه در آن بخواهد تصرف كند. مخالفين هم اگر مقداري منصف باشند ايمان ميدر آن زمان ديگر چنين ظلم

هائي كه بعداً پيدا شدند ابتدا از اهل تسنن بودند، ايشان اين شيعههمانطور كه بسياري از آنها ايمان آوردند.  آوردند
  ها، توحيد را نشر دهد كه اين نحوه عبادت، عبادت بسيار عظيمي است.توانست در تيرگي

ف پرستش معنا شود زمان عمر داراي گيري زمان به كيحاال عمر كه توسعه دنيايي پيدا كرده است، اگر مقياس اندازه
اي هم كه بپا كرده خيلي بيشتر شده توسعه است، اگر كيف پرستش خودش مقياس براي توسعه خودش باشد فتنه

اي كه قبل از اسالم ودر ابتداي كار داشته يك فتنه مختصري بوده است و اگر همان ابتدا اين ملعون به درك فتنهاست. 
تونستيد بگوئيد ميلياردها بشري عمري هستند، توسعه تاريخي در همان ظلمت پيدا كرد. يواصل شده بود شما كي م

پس اگر وجه الطلب خود عمر را مقياس براي توسعه خودش فرض كنيم توسعه يافته است. البته بعد از اين توسعه، 
سنجيد و مقياس پرستش خود نمي وقتي كه از دنيا رفت عذاب زيادي براي او مهيا شده است اما اين را ديگر با مقياس

  كنيد.را عوض مي
  ب ـ توسعه كل يا زمان محور 

حاال در مقياس كل عالم هم كه نگاه كنيد باز توسعه حاصل شده است عمر خودش را از فاعليت تصرفي در طرف مقصد 
رت سيد الموحدين تر از فاعليت حيوانات برد و در مقابل آن به وجود مبارك حضموال به يك فاعليت تصرفي پست

و در سائر مراحل ديگر حضرت » قل صبري«افاضه شد، در آنجائي كه حضرت گفت » عليه افضل صلوات المصلين«
به حضرت كرد كه ديگر بيشتر واضح است. متوسل به صلوات حضرت حق و مورد عنايت او بود و در آنجائي كه دعا مي

انجام دهد كه نورانيت عالم را افزايش دهد. قصد عمر و ابوبكر اين  مرتب عطا شد تا توانست بندگي خدا را در اين سطح
شود. قصد آنها اين نبود كه خالفت را از بود كه اصل اسالم از بين برود و اين را هر كس كمترين توجهي كند متوجه مي

همه دنيا زير پرستي را به شكل وسيعتري كه خواستند همان بتعلي(ع) غصب كنند و نصيب خود بسازند بلكه مي
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پا فشاريهائي كه ائمه كردند و در آنجاهائي كه الزم بود با اينها جنگيدند و هر جا كه بايد قبضه آنها باشد رواج دهند. 
هاي منفي و مثبت آنها، در آنجائي كه الزم بود با مظلوميت حضور كردند، تحمل كردند يعني مبارزهاينها را تحمل مي

شد كه علي(ع) حاال كه بناست تسليم باشد با يت با تمام چهره بسيار مشكل است خوب ميپيدا كردند حضور در مظلوم
اينكه پاي خودش بيايد و تسليم شود تا او را بگيرند و ببرند و حضرت صديقه طاهره(س) را هم از پشت در  كنار ببرد. 

دهيم و در چنين فشاري قبول قرار مي تحمل درباره اسالم را به حداكثر برساند و بگويد ما خودمان را در معرض بال
-شد شجاعان در جا ميقدرت شمشير زدن چناني كه داشتيم كه وقتي فرياد مان بلند ميكنيم كه بياييم، ما كه مي

-كشيد، سر داده بود همه اينها فرار ميزدند اگر در همان صحنه هم يكي از آن فريادهائي را كه در ميدان جنگ مي
  كردند.

  وسعه كل هم افزايش يافته است.بنابراين ت
  ج ـ نسبت زمان جزء به كل 

شوند و در آنها هم امداد مي» نمد هؤالء و هؤالء«اما در نسبت جزء به كل معيار زمان است مغبون هستند، گر چه كالً 
ن نسبت به كل كه مالحظه شود كه زما» فذرهم في خوضهم يلعبون«كنند ولي خرابكاري هايشان توسعه پيدا مي

  اند، اما چرا سقوط؟ فاعليت مكاني بايد باشد و اال فاعليت نيست.حقيقي شيء است مغبون هستند و سقوط كرده
 و صل اهللا علي محمد و آله الطاهرين 



 
  

 
١٧٣٢  

  فلسفه اصول مباني نظام واليت
  اسماء بر اساس نظام واليتموضوع بحث: تقوم فاعليت به تعلق، نظام فاعليت، كتاب و 

  دوره دوم
  ١٥/١٢/٦٩تاريخ: 

  ٤جلسه: 
  

  فهرست:
  ـ جمع بندي بحث گذشته 

  ـ زمان جزء (منفي) زمان محور (مثبت) زمان نظام (مثبت و منفي)  ١
  ـ تعلق متقوم به فاعليت است  ٢

  ـ اصل بحث 
  ـ فاعليت متقوم به تعلق (فاعليت تبعي) ١

  يت ـ فاعليت منهاي حكميت بازگشت به اصالت شيء و نفي حركت استالف ـ رابطه فاعليت با حاكم
  سازدب ـ تعلق به يك برنامه و غايت با حركت نمي

  ـ حركت و امر ثابت  ٢
  الف ـ در تفسير حركت بر اساس فاعليت سئوال از ربط بين متغير و ثابت موضوعا منتفي است

  ب ـ ربط جامع بين ثبات و تغيير نيست
  ت بين ثبات و تغيير نيستج ـ تعلق، نسب

  كندد ـ تعلق به برنامه (كتاب)، نسبت بين ثبات و تغيير را حل نمي
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  شودهـ ـ در تفسير امر ثابت به فاعل ثابت است كه تناسبات به فاعليت معنا مي
  و ـ قانونمند شدن فاعل تبعي كه به تبعيت از فاعل ثابت است

  شودز ـ فاعليت حضرت حق از تبعيت تنزيه مي
  ج ـ تعلق به فاعل واحد به معناي تعلق به رحمت و صلوات حضرت حق است

  
  ـ نظام فاعليت  ٣

  الف ـ برابري ظرفيت همه فاعلها نفي تركب و تقوم است
  ب ـ در نظام فاعليت، فاعليت تبعي اصل در فاعليت تصرفي است و معناي حركتي و رشد و توسعه را دارد  
  ـ كتاب و اسماء  ٤

  الف ـ كتاب ابزار تصرف نبوي است و تعلق به آن، تعلق به فاعل و واحد و ثابت است 
  ب ـ كتاب و اسماء منزلت رحمت نسبت به مراتب مختلف فاعليتها است

  ج ـ كتاب ابزار تصرف موالست
  شدباد ـ شدت تعلق به كتاب شدت تبعيت از موال در منزلت فاعليت انسان مي

  ـ پرسش و پاسخ
  تناسبات حاكميت است نه تناسبات محكوميت ـ كتاب ١
  ـ طرف تعلق حضرت حق است نه كتاب ٢
  ـ زمان فاعليت حضرت حق با زمان ف اعليت مخلوق برابر نيست ٣
  ـ در تقوم زماني همه، معبود واحد دارند ٤

  



 
  بسمه تعالي

  جمع بندي بحث گذشته
حسيني: بسم اهللا الرحمن الرحيم ... بحث در يك دوره به صورت سلبي بيان شد كه دو حجت االسالم و المسلمين 

توانيم بصورت ت.سيسي تصري اجمالي بين دو سلب حاصل شود و حاصل يك دوره ميكرديم تا طرف را سلب مي
  شروع به بيان مفاهيم كنيم.

  ـ زمان جزء (منفي) زمان محور (مثبت) زمان نظام (مثبت و منفي) ١
شد و معناي قوام حركت زمان و » تقوم«بود كه گذشت و تبديل به » تركب«اولين چيزي كه الزم بود معنا شود مفهوم 

- معنا شد توسعه» توسعه كل نظام«در نظام فاعليت وديگري به » توسعه نفوذ فاعلها«مكان هم روشن شد، كه يكي به 
ايين بيايد كه سه شكل  برايش بيان كرديم، اگر معيار شما شد يعني از يك منزلت پاي كه در مكان بود تضييق هم مي

يابد در محاسبه ائمه نار، خود آنها جداي از كل باشد و وجه پرستش آنها را نگاه كنيد قدرت آنها در آن وجه توسعه مي
اولشان است تر از ماديت زمان اگر زمانشان را بر محور وجه تعلقشان يعني ماديت بگيريد ماديت زمان دومشان غليظ

كنيد كه آن زمان مثل توسعه كل ولي اگر كل را جداي از اجزاء بگيريد و توسعه كل را مالحظه كنيد مشاهده مي
توسعه نيافته است يعني كل را ابتداً مجرد و جداي از اجزاء برايش يك زمان جدا بگيريد و بعد نسبت بين اين كل و 

تر شده است يعني نه فقط توسعه نظر بگيريد كه در نظام فاعليت، اين پستجزء را بگيريد و معناي نظام فاعليت را در 
تر شده است و در همان زمان كه اين پست تر شده كل، رشد بيشتري كرده است و بزرگتر شده و نيافته بلكه پست

كند، اين امر مياست. شايد بتوان حتمال داد كه ظاهر بعضي از آيات قرآن نيز داللت بر وحدت و كثرت بيشتري يافته 
اين در آنجاست كه هؤالء و هؤالء را در مقابل يكديگر قرار داده است در يك » قل كل نمد هؤالء و هؤالء«فرمايد مي

مدد نسبت » اهللا يستهزء بهم و يمدهم في طغيانهم يعمهون» فذرهم في خوضهم يلعبون«فرمايد اينها را جاي ديگر مي
» و اهللا يستهزء بهم«اند حيران هستند حيران نسبت به كل است چون پست شدهبه طغيان است و لكن در عين حال 

شوند اين مدد، مدد استهزائي است كه اين نسبت به آنها استهزاء و نسبت در عين حالي كه در طغيانشان مدد ميآنها 
كنيد اين جزء فاعليتهاي  شوند ولي نسبت به كل كه نگاهبه كل، احسان است، اينها در قيام در برابر حق استهزاء مي

  شود، البته بحث مبسوط اين براي بعد است.واقع مي» توسعه كل«تبعي 
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  ـ تعلق متقوم به فاعليت است  ٢

توان و فاعليت نيز تقوم به تعلق دارد يعني نمي» تعلق تقوم به فاعليت دارد«كنيم كه اما فعالً اين نكته را عرض مي
شود و نمي» تعلق بدون فاعليت«جدا باشد، چه نحوه تلقي؟ قسمت اول تمام شده كه  فاعليتي را پيدا كرد كه از تعلق

سازد نه وم الزم است اين نه با حركت مياگر تعلق به يك اوصاف خاصي باشد كه در زمان تغيير غيريت تعلق اول با د
توانيد اين را پيدا كنيد و مجبور با تغاير، يعني اگر بگوئيم صورت و تعلق تناظر يك به يك دارند، در شكل ديگري نمي

شويد كه نظام شوند و در هر دو مجبور ميبه انفصال يا اتصال مطلق و در هر يك از اين دو مجبور به اصالت شيء مي
تعاريفتان درون متناقض باشد، تقريب بيشتر اينكه اين به معناي همان عليت تجريدي است و قبالً حكومت عليت 

گذرد و هيچ كند و بعد از انكار تعدد هم ميذات دانستيم كه معناي ذات نيز تعدد را انكار ميتجريدي را به معناي 
  پذيرد.اي از تغاير را نميمرتبه

  ـ اصل بحث 
  ـ فاعليت متقوم به تعلق (فاعليت تبعي) ١

ليت هم بدون مطلق اما اگر بنا شود تعلق به صورت نباشد و به فاعليت باشد، فاعليت اصل در حركت خواهد بود و فاع
  كنيم.شود و در اين جلسه درباره فاعليت تبعي بيشتر صحبت ميشود كه بنابراين فاعليت تبعي ميتعلق نمي

  الف ـ رابطه فاعليت با حاكميت ـ فاعليت منهاي حاكميت بازگشت به اصالت شيء و نفي حركت است
گفتيم كه اگر محكوم به يك شكل باشد بازگشت به  رابطه فاعليت با حاكميت چيست، آيا فاعل حاكم است يا محكوم؟

كند، حاال شما براي يك شكل مراتب مختلف فرض كنيد بگوييد فاعل است ولي محكوم به يك غايت اصالت شيء مي
خاصي است، فاعل است ولي محكوم به يك فعل يا يك برنامه خاص است، در هر صورت نتيجه محكوميت عين تطابق 

تواند باشد و بايد در صورت دوم نمي ه بگوييم فاعل نيست و تعلق به يك صورت بالمطابقه است واست و فرقي ندارد ك
شود چون با آن نيست شود و اگر در زمان دوم هم در صورت اول باشد ارتباطي با صورت دوم ندارد و تركيب نمي

تواند يك برنامه تواند بكند يا بگوييم ميتواند بكند و كار دوم نميصورت وحدت دارد يا اينكه بگوييم فقط يك كار مي
  تواند سير كند همه اينها متحد هستند.تواند اجرا كند يا بگوييم يك غايت را ميرا اجرا كند و برنامه دوم را نمي
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  سازدب ـ تعلق به يك برنامه و غايت با حركت نمي
است و ميدان تحرك ندارد، ه يك فعل خاص گوييد فاعل است و لكن مجبور بتوضيح بيشتر اين مطالب اينكه شما مي

تواند كند و نه ميداني دارد كه بگوييم از درجه چهار تا درچه رك كند نه كار ديگري ميتواند اين فعل را تيعني نه مي
شود و تواند يك كاركند خوب واضح است كه اين مثل ذات و اثر ميپنج را انتخاب كند چنين چيزي نيست و فقط مي

آيد كه تعلق به حركت و جريان است و لكن واضح است كه در آن ها است به نظر ميتطابق و همان بحث اين همان
اش است و محكوم بوده و متعلق به اين كيفيت است و اين كيفيت هم ذاتيار داده نشده رفاعليت يعني ميدان تحرك ق

گوييم اين ذات و احوال و اوصاف متعدد است ميبنابراين همه آن بحثهائي را كه درباره ذات و احوال مختلف آن شد 
كند يا منفصل و اين احوال يكي است گوييم آيا تعدد احوال به تعدد ذي الحال ربط دارد يا نه و آن را متصل ميبعد مي

  شود.يا بيش از يكي است؟ كه دوباره همان بحث مطرح مي
ت تطابق ندارد بلكه با يك جريان هم تطابق ندارد يعني بنابراين در قسمت دوم نه تنها فاعل بالمطابقه با يك صور

بگويم تعلق و فاعل است يا تعلق هست قبل از اينكه فاعليت باشد و تعلق محكوم بداشتن يك صورت بالمطابقه است 
به پذيرد حتي اگر حركت را اسماً و نه رسماً وارد كنيد و بگوييد تعلق شود و حركت را نميكه همان ذات و صورتش مي

گوييد يعني توالي حاالت متعدد و توالي حاالت دهيم اين كيف از حركت كه مييك كيف از حركت است جواب مي
متعدد و محكوم شدن آن به كيفيتهاي متعاقب عين اين است كه محكوم به اوصاف متعدد شود كه اين يا وحدتش را از 

عدد حاالت نيست و يك حالت است كه اگر يك حالت شد و كند كه ديگر تبرد يا وحدت اين را با آن اثبات ميبين مي
  شود.امتداد محض و اتصال صرف شد همان است و ديگر جرياني نيست، باز اشكال اول وارد مي

پس فرقي ندارد كه بگوييم تعلق به يك صورت مانع حركت است و اينكه تعلق به يك جريان هم حاكي از پذيرش 
  نجامد، يا اگر يك برنامه باشد تعلق به برنامه هم علت حركت نيست.احركت نيست و به اتصال محض مي

  ـ حركت و امر ثابت  ٢
  الف: در تفسير حركت بر اساس فاعليت سئوال از ربط بين متغير و ثابت موضوعاً منتفي است
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ت برگرداندن و دچار در توضيح اين مطلب، بنابراين تفسير حركت به تغاير متوالي و تغاير متوالي را به امر ثابت بر حرك
شود كه شدن به اين اشكال كه رابطه بين ثبات و حركت چيست، كالً موضوعش منتفي است، اين قضيه از آنجا پيدا مي

گيري كنيد يعني معيار تناسبات را اي برخورد كنيد يعني بخواهيد با اصالت شيء نظام واليت را اندازهشما بخواهيد نفي
  ر دهيد.براي شناختن فاعل اصل قرا

  ب: ربط جامع بين ثبات و تغيير نيست
-گوييد نه اتصال مطلق است و نه انفصال مطلق، طبيعتاً در بحث حركت هم ميوقتي در دوره بحث سلبي هستيد و مي

گوييد نه حركت است و نه ثبات يعني هم حركت را بپذيريد و هم ثبات را و براي جمع بين اين دو امر ثابت جدائي را 
تواند ربطي معين كنيد كه جامع دو د كه اين حاكم باشد كه در اين صورت بين اين ثابت و آن متغير نميقائل شوي

  صفت باشد.
  ج : تعلق، نسبت بين ثبات و تغيير نيست 

تعلق به غايت ثابت هم همين نتيجه را دارد، پس جهت را  كند.اگر تعلق را هم به آن فرض دهيد باز مشكل را حل نمي
گوييم فعليت تعلقي و تحققي كه اين شود و بعد مينيم و امر ثابت از طريق غايت ثابت حاكم بر جهت ميكثابت مي

  كند.و لكن مشكل را حل نمي بحث سلبي براي قدم اول و آشنا شدن خوب است
  كند.د: تعلق به برنامه (كتاب)، نسبت بين ثبات و تغيير را حل نمي

كنيم برناهم همان كتاب است و فعليت تعلقيه به مراتب مختلف است، سئوال مي اگر بگوئييد تعلق به برنامه است و
غرض از مراتب چيست؟ آيا غرض، وحدت تركيبي زماني است كه مثالً زمان صدم است اگركتاب را صد مرحله فرض 

شود اتي كه مياش مرتباً با افاضوم، يا وحدت تركيبييبي زمان دككنيم يا وحدت تكريبي زمان يك است يا وحدت تر
يك تبديل كردن كل اينها به  شود، حاال علي فرض اينكه بگوييد اين مرد در جهت است جهت كه معناياضافه مي

-گوييم نه، ميگوييد پس هرج و مرج است؟ ميدهد، ميواحد را دارد همان معناي انتزاعي شدن زمان را نتيجه مي
  گوييد تعلق نيست؟

  شودفاعل ثابت است كه تناسبات به فاعليت معنا ميهـ ـ در تفسير امر ثابت به 
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فاعليت باشد و شود، تعلق بايد به شود و امر ثابت، فاعل واحد ميگوييم عدم هرج و مرج به فاعليت واحد معنا ميمي
تناسبات بايد به فاعليت معنا شود نه اينكه فاعليت به تناسبات معنا شود حركت را به ساكن معني نكنيد هر چند 

كنيم بدين صورت كه در يك رتبه امر ساكني باشد كه پنج تا پيچ در آن بيان كرده باشيد، حركت را به ثابت معنا مي
كنيم به انتزاعهاي ثابت دهيم و باالخره حركت را به ثابت معنا ميدهيم، در يك رتبه برنامه ثابت قرار ميثابت قرار مي

تواند كه اينها حركت نيست چه رسد به اصالت شيء كه واضح است نمي از زمان و عكسها و تصويرهاي ثابت از زمان
و صورت و نه » ميت فاعل بر كيفيتحاك«زمان را تفسير كند و اگر بنا شود تناسبات را به فاعل معنا كنيم يعني 

  رود.اي معناي محكوميت دهد فاعليت كنار ميمحكوميت آن كه اگر به هر نحوه
  عي به تبعيت از فاعل ثابت استو: قانونمند شدن فاعل تب

قانونمند شدن به تبعيتش از فاعل واحد است نه اينكه قانونمند شدنش گذاشتن و تراشيدن يك چيز در برابر فاعل 
شود البته واحد باشد به ميزاني كه صلوات حضرت حق بر نبي اكرم(ص) هست اشتداد به تبعيت از فاعليت او حاصل مي

تواند باال و پايين شود همان طور كه قبالً بيان شد، همه فاعليتهاي تبعي در يك مرتبه و ميفاعليت در مكان جا دارد 
  تابع هستند ولي فاعليت و تبعيت در داخل نظام تبعي در مخلوقات متقوم به هم هستند.

  شودز: فاعليت حضرت حق از تبعيت تنزيه مي
كند، او خودش ايجاد ييد چون او را كسي ايجاد نميتواند بگودر حالي كه چنين چيزي را درباره حضرت حق نمي

شود، موجود و ايجاد كننده تابع نيست بلكه كننده است و معنايتبعيت براي آن جائي است كه ملقب به لقب ايجاد مي
كنيد از اينكه كنند و شما او را تنزيه ميايجاد شونده داراي تبعيت است و در فاعليتش از ايجاد كننده تبعيت مي

  فاعليتش از سنخ فاعليت شما باشد.
  ج: تعلق به فاعل واحد به معناي تعلق به رحمت و صلوات حضرت حق است

تعلق به رحمت و زمان رحمت و صلوات او داريد يعني ميزان اضافه شدن آن بيش از ميزان همه حركتهائي است كه در 
ت نه اينكه يك روزي سابق بالنعم بوده و نعمت را هر جا در جزء يا كل قابل لحاظ باشد يعني هميشه سابق بالنعم اس

توانيد با قبل از استحقاق عطا كرده و االن ديگر چنين نيست، نه، نسبت به كل حتماً هميشه سابق است البته شما مي
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ند تر ببريد ديگر فاعل نيستفاعليتتان خودتان را از يك رتبه پايين تر ببريد چون فاعل هستيد و اگر نتوانيد پايين
در منزلت اينجاست كه نسبت تأثير فاعليتتان است.  در اين منزلت ملكوتي تبعيت كنم يا در آن منزل فاعليت شما 

توانيد حيواني يا پايين تر از آن و به سنخ حيوانات، خدا را پرستش كنم يا به سنخ مالئكه يعني شما در ظرفيتتان مي
  اين تغييرات را بدهيد چون فاعل هستيد.

ين در جمع بندي به صورت سلبي كه نگاه كنيد براي پيشگيري از اتصال يا انفصال مطلق، امر ثابت را حاكم بر بنابرا
بودن را شويد و لكن اگر معناي حاكميت و محكوم دهيد و يك غايت واحد و ثابت قائل ميحركت و تبديل قرار مي

حكوم به يك صورت يا به يك نقشه شود معنايش را از باالي سر فاعل بياوريم و مشاهده كنيم كه فاعل در صورتي كه م
اندازد و بايد اصل در توصيف صورت، فاعليت باشد نه اصل در توصيف فاعليت، صورت باشد بايد تناسبات فاعليت مي

تبعيت نسبت به فاعليت فاعليت باشد نه فاعليت منحل درتناسبات باشد آنگاه تبعيت را نسبت به فاعليت كه بياوريد 
شود كه يك بحث هم بايد درباره نظام شود و بعد نظام فاعليت ميت حق يعني فاعليت واحد ربوبيه الهيه ميحضر

  فاعليت عرض كنيم.
  ـ نظام فاعليت ٣

  الف ـ برابري ظرفيت همه فاعلها نفي تركب و تقوم است 
اي را در نظر بگيريد ل يك ادارهدهد براي مثاحاال اگر ظروف همه فاعلها مساوي خلق شود اين ديگر معناي نظام نمي

كر نظامي هست كه مراتب مختلف و كارهاي متفاوتي دارد كه بايد براي مقصد خاصي انجام گيرد، يا فرض كنيد يك لش
كه كارهاي مختلفي بايد در آن انجام گيرد. يك بخش مهندسي دارد كه يك كارهاي خاصي دارند، يك بخش عمليات 

رساند خالصه د يك بخش تداركات لجستيك دارد كه مهمات و غذا به نيروها ميدارد، يك بخش پشتيباني دار
بخشها  يك اي از كارها بايد انجام گيرد تا يك لشكر به رزم خودش ادامه دهد، البته براي هر يك از اين مجموعه

ا در ظرفيت هماهنگ فرمانده الزم است و بايد كل اين بخشها نيز با يكديگر هماهنگ شوند، حاال اگر همه اينها ر
-اي را انتخاب كنيم كه شايسته فرماندهي باشند، ميو از ميان افراد معمولي عدهخواهيم گزينش كنيم كنندگي مي

گوييم عيبي ندارد همه افراد اين لشكر بايد فرمانده باشند تواند آشپزي كند، ميگويند اين فرمانده خوبي است ولي نمي
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گويند اين شخص قدرت فكري خوبي براي هماهنگ كردن دارد ولي كنترل چشمش خواهيم مييما، ده هزار فرمانده م
آوريم و قرعه به هر حال ده هزار فرمانده ميخواهيم. خواهيم بلكه فرمانده ميبان نميگويم ما ديدهضعيف است مي

كند و بقيه همه خوب كار مي كنيم كه فقط اين يكيزنيم و يكي از آنها را به عنوان فرمانده كل انتخاب مي-مي
-دهند هر كدام در قسمت تخصصي خودش كه غير از امر هماهنگي عمومي است درمانده ميكارهايشان را بد انجام مي

توانند آوريم، اينها خوب ميبان ميشود، حاال بر عكس اگر همه نيروها را از يك تخصص انتخاب كنيم و ده هزار تا ديده
دانند چطور بايد هماهنگي كرد يا اگر به آنها بگويند قدرت فرماندهي و هماهنگي ندارند و نميديده باني كنند اما 

كنند اين ظلم به همه اينهاست كما ينكه در آن شكل اولي هم ظلم بود، چون اين وضع آشپزي كن، غذا را خراب مي
اگر تغيير و حركت در ميدانها و غير مناسب براي پيدا شدن يك مركب و تقوم پيدا شدن يك وحدت تركيبي است. 

گويند اين شخص قدرت فكري خوبي براي هماهنگ كردن دارد ولي كنترل چشمش ضعيف است خواهيم ميحركت ي
زنيم و يكي -آوريم و قرعه ميبه هر حال ده هزار فرمانده ميخواهيم. خواهيم بلكه فرمانده ميبان نميگويم ما ديدهمي

كند و بقيه همه كارهايشان را بد انجام كنيم كه فقط اين يكي خوب كار ميانده كل انتخاب مياز آنها را به عنوان فرم
شود، حاال بر عكس اگر دهند هر كدام در قسمت تخصصي خودش كه غير از امر هماهنگي عمومي است درمانده ميمي

توانند ديده باني كنند اما نها خوب ميآوريم، ايبان ميهمه نيروها را از يك تخصص انتخاب كنيم و ده هزار تا ديده
دانند چطور بايد هماهنگي كرد يا اگر به آنها بگويند آشپزي كن، غذا را قدرت فرماندهي و هماهنگي ندارند و نمي

كنند اين ظلم به همه اينهاست كما ينكه در آن شكل اولي هم ظلم بود، چون اين وضع غير مناسب براي خراب مي
اگر تغيير و حركت در ميدانها و حركت در مسافت و تقوم پيدا شدن يك وحدت تركيبي است.  پيدا شدن يك مركب

گوييد فقط اضافه كردن الزم است، قبالً بيان شد كه اضافه شدن دارد و ميالزم است، يا حركت در مسافت را بر مي
عه در وجود اول نيست و اگر معناي د به معناي توسزماني يعني اينكه مرتباً وجودي را كنار وجودي ديگري خلق كنن

  تركيبي هم بدهد به معناي داشتن منازل مختلف نفوذ واليت است.
  د به معناي توسعه در وجود اول نيست و اگر معناي تركيبي هم بدهد به معناي داشتن منازل مختلف نفوذ واليت است.

  حركتي و رشد و توسعه را دارد ب: در نظام فاعليت، فاعليت تبعي اصل در فاعليت تصرفي است و معناي
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براي مثال شما براي رشد و توسعه نيازمند تقوم زمان به مكان هستيد كه تقوم مكان محال است مگر نظام واليت باشد. 
خوب حاال نظام واليت درست شد اين نظام واليت اگر بخواهد تعلق به يك نقشه يا يك مقصد يا يك جهت داشته باشد 

دهد ولي اگر تعلق به فاعليت موال داشته باشد تعلق و آن صورت است و معناي حركت نميبازگشت به وحدت اين 
  ، معني حركتي و رشد و توسعه را دارد.اش باشداش اصل در فاعليت تصرفييعني فاعليت تبعي

  ـ كتاب و اسماء  ٤
  الف ـ كتاب ابزار تصرف نبوي است و تعلق به آن، تعلق به فاعل و احد و ثابت است

و دنيا، نقشه دارد و منازل كنيم روشن است كه كتاب هست اي هم به مسئله كتاب و اسماء ميوب در اينجا اشارهخ
مختلفي مانند قيامت هست و لكن آيا اينها ابزار تصرف موال در جريان رشد شما هستند؟ يا اينكه يك صورتي هستند 

- ط براي اينكه در آتش نسوزيم و به بهشت برويم زحمت ميدانيم ما فقگويد ما نميگيري از حركت كنند؟ ميكه پيش
گوييم مگر كسي گفت تعارف بردار مي» يوم ال ريب فيه«كنيم مبدأ و معاد كه تعارف بردار نيست كشيم و عبادت مي

گوييد ما به شفاعت معصومين است، شما در قيامت به فاعليت چه كسي غير از خداي متعال اميدوار هستيد، مگر نمي
كنيم، اگر تكيه شما در قبول اعمال به شفاعت باشد كنه مطلب انشاء اهللا پرستش حضرت حق است و نجات پيدا مي

مراتب مختلف نيازي كه در اين پرستش داريد حاال آيا تعلق خاطر و احتياج در اينجا به نقشه است يا به صاحب نقشه 
تعلق خطا آورد؟ لكن بودن مراحل چه چيزي را مي است يا به تصرف او در فاعليتتان است؟ اين مراحل هست و

دهد و تازه معناي تبعيتي را كند يا فاعليت شما را تابع فاعليت مواليتان قرار ميناپذيري كه فاعليت شما را نيست مي
ين كنيد مگر همين معناي راضي بودن به فاعليت موال در آينده خودتان نيست؟ ايان ميكه در نقشه نسبت به رضوان ب

دهيد، هست، پذيرش خود قيامت به معناي عمالً فاعليت تبعي نسبت به فاعليت حضرت حق و تصرفاتي كه انجام مي
  پذيرش فاعليت او و احتياج به فاعليت او در فاعليت خودتان است.

  ب ـ كتاب و اسماء منزلت رحمت نسبت به مراتب مختلف فاعليتهاست
ترين منزلت رحمت را نسبت به باالترين شخص به يك نحو دارند و نسبت به بر اين اساس هم كتاب و هم اسماء باال

يعني آنها كه مطهر » ال يسمه اال المطهرون«شما در مراحل مختلف به نحوه ديگري است، كتاب را نسبت به آنها كه 
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عال در همه لحظات هستند و خداوند آنها را از هر رجسي طاهر قرار داده است. معناي كتاب و احتياجشان به خداي مت
گوييد و رضوان را يك معناست و كتاب و اسماء نسبت به امثال ماها چيز ديگري است، اين تعلقي كه به امر ثابت مي

اش منظورتان است؟ بازگشت آن به تعلق شما به گيريد، به كدام مرتبهدانيد و آن را تعلق به اين كتاب ميثابت مي
  ر شما از حضرت حق است.فاعليت مستمر موال و تبعيت مستم

  ج ـ كتاب ابزار تصرف موالست
تواند ابزار باشد، كتاب شود از ابزارهاي تصرف موال كه در همه مراتب هم ميبنابراين اشتداد در قربي كه حاصل مي

ا به كند از آنجائي را كه يك فرد بخواهد رويش رهمه مراتب را هم نوراني مي» نور«و » شفائاً لما في الصدور«است 
كند تا باالترين مراتب، البته هر كس در سعه ظرفيت فاعليت خودش و متناسب با مراحل طرف خدا كند نوراني مي

  رشدي كه دارد.
  باشدد ـ شدت تعلق به كتاب شدت تبعيت از موال در منزلت فاعليت انسان مي

- تبعيت از موال به جايگاه انسان باز ميپس شدت تعلق به كتاب و اسماء و رضوان، وشدت تعلق به فاعليت موال و شدت 
كل يك سهم به فاعليت خودش دارد ولي خودش در جايگاه و چه نحوه فاعليتي باشد البته انسان در كدام گردد كه 

وال تستبدل «ميدان ظرفيت خاصي كه در نظام فاعليت دارد و خارج از آن ميدان نيست توسعه داده شد و تبديل شد 
-بندگي و قرب به ما عنايت كردي ما را ديگر رد نكن. اگر در منزلت، گنهكاران باشيد التماس مي خدايا اگر حالت» بي

گردد كند كه خدايا مرا از اين منزلت خارج كن حاكم بر تناسبات نظام فاعليت دربخش ظرفيتش به فاعل باالتر باز مي
در ظرفيت و هم در درون ظرفيت شود هم شويد و جاي شما عوض ميتا فاعليت حضرت حق، مشمول رحمت مي

  محتاج به حضرت حق هستيد.
  ـ پرسش و پاسخ 

  حجت االسالم ميرباقري: فرموديد تعلق، كتاب نيست اما خود كتاب امر ثابتي است يا داراي تغيير و حركت است؟
  ـ كتاب تناسبات حاكميت است نه تناسبات محكوميت  ١
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كند، اما خود آن را هم به عنوان ابزار تصرف و به كه حتماً تغيير مي حجت االسالم و المسلمين حسيني: ادراك از آن
دانيد و حتماً مخلوق است، ماسوي مخلوق است يعني هيچ چيز نداريد كه معناي تناسبات ربوبيت موال بر بندگان مي

ناسبات است و شما مخلوق است و اما ثابت هم به معناي اينكه تبتوان گفت مخلوق نيست و خالصه دو تا خدا نداريد. 
اگر زمانش زمان كل شد و همه جا تناسبات را نسبت به  توانيد در همه جا از تناسبات معناي ثبات بگيريد خصوصاًمي

- ماند؟ ميدر نزد شما ثابت مي» الحاقه و ما الحاقه و ما ادريك ما الحاقه«فاعل كه بگيريد در دست اوست يعني معناي 
معناي ثابت دارد يعني چه؟ معنائي كه همه جزئياتش به نحوي ثابت گويم دارد. مييد خودش يك معناي ثابتي گوي

گويم بدين نحو كه از همان ابتدا معلوم باشد شود؟ ميگوييد چطور منجر به جبر ميباشد كه منجر به جبر شود؟ مي
لوم بودن را جلو ببريد و دهد و چه كسي اهل بهشت يا جهنم است و آن قدر اين معكه هر كس چه فعلي را انجام مي

» وال رطب و ال يابس اال في كتاب مبين«معناي نقشه واحد مرتب صورت را حاكم كنيد تا كليه فاعليتها برداشته شود. 
به اين برسد كه مردم نسبت به چيزي مؤاخذه شوند كه هيچ گونه بعثي ندارند و قابليت بعث هم ندارند، كه اين ضد 

چنين چيزي را نفرموده بلكه كتاب فاعليت مردم را قبول كرده است. كتاب هم فاعليت را خود كتاب است و كتاب كه 
كتابي است كه كند. فرمايد يد او مغلول نيست و هم فاعليت را براي عباد بيان ميكند و ميبراي حضرت حق بيان مي

اب تناسبات فاعليت است نبايد با تناسبات فاعليت در اوست يا كتابي است كه تناسبات محكوميت در آن است؟ اگر كت
فرماييد از كدام زمينه و خواستگاه است آيا از اين سئوالي كه حضرتعالي مياي با او برخورد كرد. معيار اصالت شيء

  زمينه حاكميت و شناختن تناسبات فعل؟
  فاعل تبعي نباشد. حجت االسالم ميرباقري: اين بايد خودش يك فاعلي باشد و معنا ندارد كه كتاب مخلوق باشد و

حجت االسالم و المسلمين حسيني: بله تبعيت ازحضرت حق دارد يعني صحيح است كه بگوييم تناسبات فاعليت كل 
نظام در اين است و كانه كتاب صورت كتبيه كل نظام است، البته تناسبات فاعليت است نه تناسبات محكوميت. گاهي 

عث و زجر و ارسال رسل و انزال كتب هماهنگ نيست. محل ه اين با بتوان كتاب را تناسبات محكوميت دانست كمي
  بحث همين است كه آيا كتاب تناسبات محكوميت است يا تناسبات حاكميت؟
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حجت االسالم ميرباقري: در اين قسمتها بايد به نقل رجوع كنيم و مشكل است كه تفسيرهاي عقلي را با تخمين درباره 
  كتاب بيان كرد.
و صورت » وال ربطب و ال يابس اال في كتاب مبين«و المسلمين حسيني: همه چيزها در كتاب هست حجت االسالم 

  حاكم، است نه صورت محكوم.
حاال آيا در آنجا به صورت نقشه است؟ كيفيت » و ال رطب و ال يابس اال في كتاب مبين«حجت االسالم ميرباقري: 

  نشده است. اينكه اين امور در آنجا چگونه محقق است كه بيان
هائي داريم سازد، يعني يك متيقناي است كه با بعث رسل ميدانيم بگونهحجت االسالم و المسلمين حسيني: ولي مي

  توانيم صحبت كنيم و ممكن نيست كه كتاب با بعث رسل هماهنگ نباشد.كه بر اساس آنها مي
  حجت االسالم ميرباقري: اين كه طرف تعلق كتاب است چطور؟

  تعلق حضرت حق است نه كتاب ـ طرف ٢
از آثارش هم اين گردد. حجت االسالم و المسلمين حسيني: طرف تعلق حضرت حق است و پرستش به ايشان باز مي

  پرستيد، نماز وسيله پرستش است نه اينكه خود پرستيده شود.است كه شما كيف عمل را نمي
تعلق، فاعليت است به چه معناست، يعني اگر طرف تعلق حجت االسالم ميرباقري: هنوز مفهوماً روشن نيست كه طرف 

  را ذات بگيريم....
  ـ زمان فاعليت حضرت حق با زمان فاعليت مخلوق برابر نيست ٣

حجت االسالم و المسلمين حسيني: اينكه باطل است ولي اگر فاعليت موال را هم زمان با ما بگيريد درست است كه 
  طرف ندارد.

اين ضبط صوت و اين شود. ، چون در كثرت، هم زماني واقع نميمعنايتهم زماني ديگر بي حجت االسالم ميرباقري:
  ميكروفن هم، هم زمان نيستند.

شود يا نه، يعني شامل و مشمول معناي هم معنا مي» توسعه نفوذ«حجت االسالم و المسلمين حسيني: هم زماني به 
دهد؟ گوييد معناي وحدت و كثرتي هم نمينه، يا اينكه مي وحدت و كثرتي دارد يا نه و محور وغير محور هست يا
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گيريد تأخرش معناي تنازلي كه شما مييعني زمانش برتر است و باالترين زمان شايسته تعلق داشتن به آن هست. 
  دارد.

مجموعه باشد تواند درون شود چون تعلق زماني كه نميحجت االسالم ميرباقري: در اين صورت همه تعلقها مكاني مي
  يعني نبايد تعلق زماني هيچ يك از مخلوقات به درون مجموعه برگردد.

گردد و زمان هم جداي از مكان نيست، يعني هيچ يك از اجزاء حجت االسالم و المسلمين حسيني: به زمان بر مي
  شود.پرستند و پرستش حقيقي همه براي حضرت حق واقع ميمجموعه، اعضاء دروني را نمي

  االسالم ميرباقري: بقيه تعلقات مكاني هستند يعني حق تعلق به مراتب درون نظام.حجت 
حجت االسالم و المسلمين حسيني: تعلق به مراتب درون نظا حاصل همين حركت است، زمان و مكان متقوم به هم 

  معنا شدند.
  ديگري برگردد. حجت االسالم ميرباقري: زمان مجموعه و هر جزء آن را كه فرض كنيد نبايد به جزء

  گردد.حجت االسالم و المسلمين حسيني: از طريق جزء ديگر به فاعل باالتر بر مي
  حجت االسالم ميرباقري: معناي از طريق، تقوم مكاني است.

  ـ در تقوم زماني همه معبود واحد دارند ٤
و چون معبود واحد دارند به حجت االسالم و المسلمين حسيني: درست است، در تقوم زماني همه معبود واحد دارند 

رسند و اگر معبود واحد نداشتند محال بود به وحدت تركيبي برسند اگر هر كسي يك معبودي براي وحدت تركيبي مي
فرستاد اي رحمت ميخودش داشت و معاذ اهللا در فرض بحثي اگر ده تا خدا بود و هر كدام جداگانه براي يك عده

  شد كه چنين چيزي ممتنع است.شد يا اگر دو خدا بود دو قسمت ميمت ميممكن نبود به وحدت برسند ده قس
توانيم معنا كنيم و تعلق به معصومين(عليهم السالم) برادر سبحاني: پس تعلق زماني را فقط به فاعليت حضرت حق مي

  همگي تعلق مكاني است.
عبادت از طريق آنها واقع شوند. ت نميحجت االسالم و المسلمين حسيني: تعلق در طريق است و خود معصومين عباد

گوييد چون تعلق زماني مجرد از مكان نداريم و متقوم به يكديگرند. حتماً هم طريق الزم است وقتي يا اهللا ميشود. مي
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گوييد تلفظ به اين چند حرف ديگر داريد و همراهش هم شما يك تلفظي به اين چند حرف داريد و وقتي يا رب مي
-سه حركت پيدا ميشود يعني آيد و يك حالتي هم برايتان پيدا ميو سرپرستي و رشد و در ذهنتان مي معناي ربوبيت

حالت روحي هم حالت احتياج به رب است. پيدا شدن اين حركتها بدين معناست كه از طريق يك كيفياتي نظام شود. 
را بدون معنا يا اگر اسم  ستش هستند وكند و اين كيفيتها و اسماء همگي طريق پرحساسيت شما يك ربطي پيدا مي

را خوب تلفظ كند كه » الرحمن«كلمه » ح«معنا را بدون اسم عبادت كنيد درست نيست، اگر كسي اين را بپرستد كه 
سه تواند بگويد و اين حالت را بپرستد و دل كنده اين حالت شود و خودش را هم با ديگران مقايهيچ كس ديگر نمي
يا يك معنا و صورت مثالي را در نظر بياورد و كند، اين پرستش خدا نيست. از همه بهتر اداء مي كند كه اين حرف را

  بپرستد اين هم پرستش نيست، اگر دل خوش به حال خودش هم بشود باز درست نيست.
نيست اما برادر سبحاني: در حركت كل نظام پيرامون امر ثابت را به فاعليت حضرت حق برگرداند چون در آنجا تغيير 

  اگر در حركتهاي مادون نگاه كنيم امر ثابت ...
حجت االسالم و المسلمين حسيني: فاعليت داراي نظام است وهرج و مرج ندارد و همه نظام و سرنخ همه قوانين 

  بدست اوست ...
ثابت درست كنيد  توانيد امربرادر سبحاني: پس خود فاعليت هم در تغيير است، يعني به حاكميت بر رابطه و تعلق، نمي

  شود.چون در خود ظرفيت حركت واقع مي
  حجت االسالم و المسلمين حسيني: حاال خود ظرفيت و تعلق آيا به فاعليت موال هست يا نه؟

  برادر سبحاني: به فاعليت موالست ولي فاعليت اين در تغيير است و اينجا امر ثابت ندارد.
- اد دارد يا معناي دوئيت؟ اگر معناي دوئيت كنيد يعني فاعلها را اندازهحجت االسالم و المسلمين حسيني: معناي اشتد

سنجيد، درون را به فاعليت حضرت حق تعريف اي ميكنيد يا يك فاعل را در دو زمان با معيار اصالت شيءگيري مي
ت و فاعل در درونش كنيد يا به كيفيكنيد يعني اشتداد قرب، اشتداد تعلق و طلب، به فاعليت او داريد توصيف ميمي

شود يا به محكوم به كيف اول و دوم است يا حاكم است، در توسعه خود فاعليت آيا فاعليت به كيفيت تعريف مي
  فاعليت موال، يعني كيف فعل اوست يا اين يك كيفيت است كه داراي يك الزمه ذات است؟
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با حركت اشتدادي امر ثابت درست كرد ولي در  توانبرادر سبحاني: اينجا امر ثابت درست نيست هر چند براي كل مي
  درون خود اين ظرفيت، امر ثابت ندارد.

يابد و ميپوشاند يا نه و فقط كل آن اشتداد آيد تمام مراتب اشتداد را ميحجت االسالم و المسلمين حسيني: اين مي
دهيد و كيفيت را بر اين اساس مي به داخل كار ندارد، صحبت سر اين است كه شما براي تعريف فاعليت را اصل قرار

  گيريد.مي كنيد يا كيفيت اصل است و از طريق كيفيت، فاعليت را اندازهتعريف مي
توانيم حركت اشتدادي در خود ظرفيت را برادر سبحاني: بحث در همين است كه اگر فاعليت را اصل بگيريم آيا مي

  كرد؟ توانيم به چه بايد معنامعنا كنيم يا نه و اگر مي
كند، يعني حجت االسالم و المسلمين حسيني: بله، به فاعليت خود آن شخص كه منزلت باالتر يا پايين تر را طلب مي

-گوييد حاكم است بر خواستن باالتر يا پايين تر، ميگوييد محكوم است يا حاكم است؟ ميهر جا كه او را آورديد مي
ت يا حاكم؟ اگر حاكم است پس نسبت بين دو حاكم را داريد بيان گوييم او كه به اين داده است خودش محكوم اس

سئوال بينيد. گويم يعني داريد فعل، حاكم باالتر را در او ميگوئيد بعد باالتر آورده و شديدتر شده است ميميكنيد. مي
كوميت ندارد و اين است كه بعد از مطابقت حاكميت است يا محكوميت؟ اگر نظام حاكميت و فاعليت است معناي مح

  و همينطور است بحث قانون و قانونمند كه درباره فاعليت تبعي است.رساند تناسبات فاعلي را مي
توان گفت شود، مشيت فاعل است و فعل فاعل هم قانون ثابتي ندارد و نميحجت االسالم ميرباقري: ديگر قانون رها مي

  گيرد.بايد ديد فاعليت حضرت حق به چي تعلق مي شودريزي هم رها ميرنامهشود، بعالم فردا چطور مي
- حجت االسالم و المسلمين حسيني: البته اگر بخواهيد قانون را با صاالت شيء تفسير كنيد همين طور است كه مي

  شود.فرماييد و بايد گفت اگر عليت حاكم نباشد هرج و مرج مي
فاعل مطلق حاكم است و توان برنامه داد، چون رد و نميتوان كحجت االسالم ميرباقري: يعني به هر حال محاسبه نمي

  خورد.مشيت فاعل مطلق هم بوسيله برنامه ما قيد نمي
كه البته اين غير از برنامه » عرفت اهللا بفسخ العزام و نقض الهمم«گوييد حجت االسالم و المسلمين حسيني: پي مي

  ست.نداشت است، حاكميت مشيت بالغه غير از نداشتن برنامه ا
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 و السالم عليكم و رحمه اهللا و بركاته
  
  

  



 
  

١٧٣٣  
  فلسفه اصول مباني نظام واليت

  موضوع بحث: تعريف حركت، امر ثابت و عدل بر اساس نظام واليت
  دوره دوم

  ١٩/١٢/٦٩تاريخ 
  

  ٥جلسه 
  فهرست:
  ـ تقوم تعلق به فاعليت و تقوم فاعليت به تعلق  ١مقدمه 

  الف ـ نفي تعلق منهاي فاعليت
  ـ اصل بحث:

  ـ نفي فاعليت منهاي تعلق  ١
  الف ـ فاعل مخلوق، مطلق نيست

  ب ـ فاعلت مخلوق، نقص و كمال، حد و مرز، توسعه حركت دارد
  ج ـ فاعل مخلوق محتاج است و نسبت به احتياجش محكوم است

  شودـ احتياج ثابت براي فاعل مخلوق، منجر به سكون مي د
  هـ ـ حركت بر اساس نظام واليت قابل تفسير است

  ـ تعلق به نقشه و برنامه مفسر حركت نيست
  ـ اصالت رابطه مفسر حركت نيست

  ـ فعليت تعلقيه و فعليت تحقّقيه مفسر حركت نيست
  كند.، حركت را تعريف مي»فاعليت«كند بلكه ، حركت را تعريف نمي»كيفيت«ـ 
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  مصحح حركت است» فاعليت«گردد و بر مي» فاعليت«به » كيفيت»ـ در همه مراتب، 
  و ـ امر ثابت همان فاعل ثابت يعني حضرت حق جلت عظمته است

  در نظام واليت» نقشه«و » قانون«ـ تفسير عدل براي روشن شدن معناي  ٢
  ي اشياء در نظام بر اساس نگرش تجريديالف ـ نفي تفسير عدل به معناي جا

  ب ـ نفي تفسير عدل به مقصد، بر اساس اصالت ربط
  ج ـ تفسير عدل به فاعل ثابت (حضرت حق سبحانه تعالي)

  اي كه حاكم بر فاعليت موال باشد صحيح نيستد ـ تفسير عدل بگونه
  ـ پرسش و پاسخ

  ـ كيف توسعه و نفس توسعه ١
  شودج از مجموعه معنا ميـ اصل توئسه به ايجاد خار

  ـ تسلط فاعل بر كيف توسعه، مصحح ثواب و عقاب است ٢
  ـ محكوم به فاعل تبعي با استقالل داشتن خودش در توسعه، سازگار نيست ولي با اصل توسعه سازگار است ٣
  سازدهمان شبهه جبر است كه با حركت نمي» كيف توسعه«ـ محكوم بودن فاعل به  ٤
  وسعه، سابق بر زمان تبعيت فاعل تبعي استـ زمان اصل ت ٥
  ـ زمان كيفيت توسعه، مؤخر از فاعليت است ٦
  ـ فاعليت تبعي در زمان، معناي پرستشي دارد و فاعليت در توسعه مكاني، معناي سلطه و نفوذ دارد ٧
  ـ فاعليت تصرفي در كيف نيز مطلق نيست ٨
  دـ فاعليت به تبعيت و تبعيت به فاعليت تقوم دار ٩



  
  
  

  بسمه تعالي
  

حجت االسالم و المسلمين حسيني: بسم اهللا الرحمن الرحيم ... بحث درباره اصول تنظيم امور مسلمين بود كه دوره 
نقضي آن به پايان رسيد و وارد دوره اثباتي آن شديم در اين قسمت اولين مطلب مفهوم تركب ود كه به تقوم حركت 

بود كه » فاعليت به تعلق«و » تقوم تعلق به فاعليت«اني و مكاني بر اساس اصول بودن تعلق تفسير شد اصل دوم هم زم
بينيد كه كنيم مياند، مثالً تمايالت، قابليتها و فاعليتها را كه بعداً ذكر مياين اصول به نحوه اجمالي هم قبالً بيان شده

خواستيد از اينها تعريف هماهنگ بدهيد و اينها را توضيح بدهيد به يك اينكه اگر مياند، نهايت اينها قبالً هم بيان شده
هاي نظام تعاريفتان به يكديگر معلوم نبود و آن اندازه رسيديد كه روشن نبود يعني نسبت پايهمطالب مجمل مي

امالً روشن و رد كه يك مطلب كاطالعي كه از اينها در اختيار داشتيد كافي نبود و اين در مدل سازي خيلي اهميت دا
كنيم اينها روشن شود واضح و قابل توضيح دادن باشد يا نه، اميدواريم در اين دوره كه بصورت اثباتي مطالب را بيان مي

  اي خارج شود.و از حالت نقضي و نفي
  : تقوم تعلق به فاعليت و تقوم فاعليت به تعلق ١ـ مقدمه 

  الف ـ نفي تعلق منهاي فاعليت 
در قسمت تقوم تعلق به فاعليت و فاعليت به تعلق بحثهائي را كه در دو جلسه قبل داشتيم كه ابتدائاص بحث تقوم 

توضيح مطلب هم اين بود كه به شود. تعلق به فاعليت شد كه اگر تعلق باشد و اصالً فاعليت نباشد حركت محال مي
كند حال چه وحدت اتصالي را در ذاتش ايجاد مي وحدت رسيدن تعلق به آن صورت و خصوصيتي كه طرف تعلق است

بنابراين حركت به دهد. با صورت يا اوصاف باشد يا اينكه با يك گونه حركت باشد در نهايت معناي ثبات و سكون را مي
  دهيم.فاعليت معنا شد. حاال همين مطلب را مقداري توضيح مي

غير از آن را نتوان نسبت داد اين به معناي نفي حركت اگر بنا شد يك خصوصيتي را به يك ذاتي نسبت دهيد كه 
اي ذات و لوازمش كه الزمه ذات با خود ذات حضور دارد و اگر بر اساس منطق صوري خاصاً در است. در شكل ساده
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زم هم نظرتان مقومهاي ذات بيايد كه اگر يكي از آنها وجود نداشته باشد، آن ذات نباشد اگر دقيقتر اين را نگاه كنيد لوا
اگر جزء آن ماهيت اخذ شود به نحوي كه جزء امر ثابت باشد قابل انفكاك از آن نيست و اگر جزء نباشد بايد به يك 

كند وحدت اتصالي بين ذات و آن تعلق مفروض با به هر حال منطق اصالت شيء حكم ميماهيت ديگري متكي باشد. 
رود و در قدم دوم تعلق مكاني هم از بين تعلق زماني از بين مي سازد در قدم اولطرف تعلق را، و معناي حركت را نمي

  رود.رود يعني حركت از بين ميمي
  ـ اصل بحث:

  ـ نفي فاعليت منهاي تعلق  ١
شود يعني فاعل اگر تحرك و فاعليت دارد و لكن همچنين در جلسه قبل بيان شد كه چرا فاعل هم بدون تعلق نمي

  يد.مطلقاً تعلق را از آن حذف كن
  الف ـ فاعل مخلوق مطلق نيست 

شود كه ديگر در خود آن فاعليت، حركت و توسعه نيست و اين از محل كالم خارج بوده و يا وجودش مطلق فرض مي
-موضوع بحث ما نيست و سنخ فاعليت ما با سنخ فاعليتي كه موضوع كالم است فرق دارد كه سنخ فاعليت مطلق نمي

تواند باشد سنخ فاعليت فاعلي كه مطلق باشد فاعليت ايجاد است نمياعليت داراي تعلق هم تواند فاعليت تبعي باشد و ف
  كنيم.د بيان ميو مبدأ حركت نيز به ايجاد اين است كه اين مطلب را در بحثهاي بع

  ب ـ فاعل مخلوق، نقص و كمال، حد و مرز، توسعه و حركت دارد
د و مرز براي آنها فرض دارد و توسعه و حركت در نفس فاعليت نفس اما فاعلهاي كه مخلوق باشند و نقص و مال و ح

  داشته باشد.
  ج ـ فاعل مخلوق محتاج است و نسبت به احتياجش محكوم است 

و احتياج معناي محكوميت است. محتاج » فاعل معناي حكومت است«توان گفت فاعل است و محتاج نيست. نمي
  به آن واجديتش فاعل باشد. نسبت به احتياجش محكوم است هر چند نسبت

  شودد ـ احتياج ثابت براي فاعل مخلوق، منجر به سكون مي
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كند اما اگر احتياجش به فاعليت حاال اين نسبت به احتياجش كه محكوم است اگر احتياج، ثابت شد باز ساكنش مي
مطلق و يك شريك اعليتش تبعي خواهد شد، خداوند يك موجود مطلق و يك فاعل غير در فاعليت خودش شد ف

الباري خلق نفرموده است بلكه يك موجود محدود و قابل توسعه خلق كرده كه اين محدود، محتاج توسعه فاعليت 
است، اگر طرف تعلق اين فاعل يك امر ثابت باشد حركت فاعلي براي محال است حتي حركت جبري هم برايش محال 

  است.
  ستهـ ـ حركت بر اساس نظام واليت قابل تفسير ا

  كنيم.توضيح اين مطلب قبالً بيان شده اما باز هم تكرار مي
  ـ تعلق به نقشه و برنامه مفسر حركت نيست

گردد و اگر كه تعلق به مراتب مختلف يك برنامه ثابت اگر چيزي به نفس اين تعلق اضافه شود منجر به سكون مي
سابق يعني پذيرش خروج از تعلق است كه منجر  بخواهد توسعه يابد پذيرش توسعه به معناي پذيرش و خروج از وضع

  شود.به انفصال مي
  ـ اصالت رابطه مفسر حركت نيست

ديگر كلمه اينكه نه منفصل است و نه متصل چاره ساز نيست و اينكه بگوييم رابطه دارد هم چاره ساز نيست در حالي 
شود و حركت به همين فاعليت معنا ق ميكه رابطه دارد يعني فاعل است و تحرك دارد و اين پذيرش به تحرك محق

  شود.مي
  ـ فعليت تعلقيه و فعليت تحقيقيه مفسر حركت نيست 

اگر شما يك عكس از لحظه اول فعليت تعلقي و تحققي بگيريد و در يك مرتبه اصالً براي آن، تعلق قائل نشويد و 
كند و علت ثابت هم چيزي را حل نميشود و جهت -بگوئيد حركت توالي و ارتباط است اين عكس خيلي بد جور مي

حاال از اينجا يك قدم باالتر بيائيد و تعلق را برايش قائل شويد و بگوئيد معناي كشش و كند. حركت را معرفي نمي
به آن اضافه كنم، خوب اگر در خواهيم چيزي حركت در آن لحاظ شده است ولي كشش را ثابت بگيريد بعد بگوئيد مي

اگر بناست با اين ايد. ده باشد ممكن نيست چون شما يك چيزي را در كنار يك چيز ديگر گذاشتهذات آن ثبات اخذ ش



٧٨   ·············································································································································································   
 

طلبد؟ يك تحركي را كه آن تحرك بايد اثبات كند كه تركيب شود معناي تركيب شدن چه چيزي را در نفس تعلق مي
  كيفيت حكم بر او نيست بلكه او حاكم بركيفيت است يعني فاعليت دارد.

  كندحركت را تعريف مي» فاعليت«كند ، حركت را تعريف نميـ كيفيت
چون فاعليت حاكم بر كيفيت است و معناي كند كند بلكه فاعليت، كيفيت را تعريف ميكيفيت، حركت را تعريف نمي

  دهد.حركت مي
  مصحح حركت است» فاعليت«گردد و بر مي» فاعليت«به » كيفيت«ـ در همه مراتب 

گوييد فاعليت تبعي آيا صحح حركت در چند رتبه است، اول در رتبه شيء متحرك، دوم وقتي ميحاال اين فاعليت م
پس نسبت به يك نقشه ثابتي است يا نسبت به فاعليت حضرت حق و ايجاد او؟ قطعاً نسبت به فاعليت حضر حق است. 

  شود.ه فاعليت تعريف ميكند يعني در همه مراتب، كيفيت بدوباره فاعليت تبعي نسبت به فاعليت تبعيت مي
  و ـ امر ثابت همان فاعل ثابت يعني حضرت حق جله عظمته است

شده » براي«دارد و خلق » براي«گفتيم هر چيز را كه تصور كنيد يك مطلب ديگر اينكه قبالً ما براي اثبات تعلق مي
همين نقشه و امر ثابت معنا هم به » براي«هيچ چيز ندارد و » براي«است واضافه بر » براي«است و وجودش محض 

ها هم بخواهيد مطرح كنيد در قدم اول بايد گفتيم حتي اگر بحث حركت را به مثل ماديشد از آنجا باالتر ميمي
كت را انكار كنيد از امور توانيد حرتوالي بدون جهت ممكن نيست و اگر جزء ارباب اديان هم نيستيد نميپذيرفت كه 

الجمله و تغيير في الجمله است كه تغيير في الجمله اثبات كننده جهت ثابت است. حاال وقتي  غير قابل انكار تغاير في
كند نه اينكه كنار برود، طرف رود؟ يا اينكه آنها تفسير جديدي پيدا ميگوييد فاعل ثابت، ديگر نقشه و اينها كنار ميمي

پرستيد و معجب به نماز و روزه نيستيد و اينها ا نميكنيد و آن رتعلق شما آن نيست، شما نماز خودتان را عبادت نمي
كنيم كه نقشه هم در يك مراتبي قابل توصيف است ولي قابل اينها كيف شماست و بعد عرض ميمعبود شما نيستند. 

 گفتيددانستيد، اين معناي ثباتي كه ميتوصيف بودن آن به چه معناست؟ آيا به معنائي كه قبالً آن را قيوم حركت مي
و خواص  همان معناي قيوميت است، نقشه در اين قسمت چكاره بود آيا نگهبان و نگهدار بود و نقشه بود كه شكلها

  كرد يا نه؟ نقشه هست ولي با يك تفسير جديد كه با آن تفسير قبلي بسيار فرق دارد.مختلف را عطا مي
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  يتدر نظام وال» نقشه«و » قانون«ـ تفسير عدل براي روشن شدن معناي  ٢

شود؟ درباره عدل به آيا تفسر عدل در اينجا خراب نميدارد و اين مفسر عدل است. » براي«گفتيم جهت خلقت قبالً مي
  توان بحث كرد.چند نحو مي

  الف ـ نفي تفسير عدل به معناي جاي اشياء در نظام بر اساس نگرش تجريدي 
يك مثال در اين باره » وضع كل شيء في موضعه«دل يعني اول اينكه بگوييم اشياء ذاتاً هر كدام يك جائي داند و ع

، مشهود است. شما يك تخته يا يك عدد فيبر را در نظر بگيريد و كنم كه ضعف اين مطلب هم در همين مثالعرض مي
بعد با يك تيغ خطهاي نامنظمي روي اين تخته بكشيد بعد روي همين خطها اين تخته را ببريد و بعد اينها را طوري 

» وضع كل شيء في موضعه«ار هم بگذاريد كه درست همان شكل اولي تخته درست شود يك معناي عدل به عنوان كن
اند، اين يك توان به اين نسبت داد اال اينكه اينها كنار هم ديگر قرار گرفتهاين طور است كه هيچ گونه نظمي را نمي

اينكه فرض كنيم نسبت بين اشياء به يكديگر يك  است كه بعد از» وضع كل شيء في موضعه«تعبير از عدل يعني 
حاال اگر سئوال كنيد ها را به همان شكل اول كنار يكديگر بگذاريم. نسبت صرفاً اعتباري و انتزاعي است، كه اين تخته

گويند چرا ندارد چون اگر بخواهيم چيز ديگري جاي آن بگذاريم كه مثالً چرا اين قطعه شش گوشه اين طرف است مي
خورد و جائي براي آن نيست، يا چرا كه قطعه چارگوشه در آن طرف است اين هم چرا ندارد و اگر آن را ه هم ميب

گيرد، چرا آن لوزي در آن طرف است و چرا شكل هندسي آن لوزي درست نيست، برداريم چيز ديگري در اينجا جا نمي
آيا كل اين يك مجموعه است و هدف دارد؟ نه، . گيرد و دليلش فقط همين استچون چيز ديگري جاي آن قرار نمي

  اصل در تعريف همين است.
  ب ـ نفي تفسير عدل به مقصد، بر اساس اصالت ربط

اي متناسب با يك مقصدي است و معناي تناسب يك شكل ديگر اين است كه از اين باالتر برويد و بگوييد هر مجموعه
، چند كيلو روغن و زديم كه چند كيلو آرددر اين باره مثال ميد. نسبتي است كه بين اجزاء مركب و مقصد وجود دار

- چند كيلو شكر متناسب با درست شدن حلو يا درست شدن سوهان است كه در اينجا معناي عدل به مقصد تفسير مي
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ولي عكس داد گرفت و تحويل ميداد و عكس امر ثابت را مياين همان معنايي بود كه تا اينجا امر را نشان ميشد. 
  د.تواند تحويل دهفاعليت و حركت را نمي

  ج ـ تفسير عدل به فاعل ثابت (حضرت حق سبحانه و  تعالي)
كند؟ براي حاال اين مجموعه مركب براي اين سير خلق شده است و اين سير را كرد، خالق اين ايجاد را براي چه مي

شد و چرا حركت بايد اشتدادي چيزي تعريف مي اي است خود اين به چهافاضه، حركت اشتدادي است چون افاضه
گوييم به خالق نسبت دارد. گفتيد به خالق نسبت دارد ولي ما د رهمين اول كار ميباشد؟ چون خالق مطلقاست. مي

كرد؟ به تناسب به فعليه و فعل هم تناسب به ذات مطلق، خوب ما آخر كار در استدالل شما امر ثابت به چي تكيه مي
كند كه در اول گوييم فاعليت تناسب به ذات مطلق دارد. بنابراين عدل در پايان به فعل نسبت پيدا مينجا ميهم در اي

-كنيد، ما هم تنزيه ميتوان همان نسبت را برقرار كرد. خداي متعال را از ظلم و عدم حكمت و لغو تنزيه ميكار هم مي
  كنيم.

  وال باشد صحيح نيستاي كه حاكم بر فاعليت مد ـ تفسير عدل بگونه
شناسيم؟ به اينكه يك صورت جداگانه براي ذوات و ماهيات درست كنيم و بعد با آن كار ولي عدل را به چه چيز مي

كنيد خدا را بسنجيم يا نه؟ ظاهر تعابيري كه در ادعيه هست همگي مؤيد اين است كه شما چيزي را حاكم بر خدا نمي
اگر انسان بگويد » ك و انست دللتني عليك دعوتني اليك و لوال انت لم ادري ما انتبك عرفت«پرستيد و دو خدا را نمي

كنيم آيا اينها مخلوق هستند يا نه؟ اگر مخلوق باشند تكيه آنها به خود خداست و از سئوال مي» بالماهيات عرفتك«نه، 
ك خداي ديگري اين خدا را گوييم پس شما با يخودشان استحكامي ندارند. اگر هم بگوييم مخلوق نيستند مي

ايد. آله شما در معرفت و تكيه گاه شما در علم و ادراك و خير و شر، يك چيز ديگري غير از مخلوقات اوست يا شناخته
اينكه جزء مخلوقات ا وست و تكيه مخلوقات او به خود است. قوانيني را خدا قرار داده و عقلي را عطا كرده است ولي 

دهيم عبادت خواهد كه بعد توضيح ميواجب نيستند و تكيه اينها هم بر خداست. البته كيفيت ميهيچ يك از اينها هم 
بدون كيف نيست، نه درمرتبه عبادتهاي ذهني و نه درمرتبه عبادتهاي عيني. كار فكري شما كه انشاء اهللا اگر 

-جاروب كنيد نهايت ما وقتي مي خدمتگزاري به فنايمقدس ومطهر و منور كه گرد و خاك داشته باشد تا شما آن را
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خواهيم خودمان را به فناي حضرت اتصال دهيم خودمان ملوث هستيم و بايد خودمان را پاك كنيم. به هر حال حركت 
ذهني شما كه خودش انشاء اهللا عبادت و پرستش و توسل و حمد و صلوات و سالم است و انشاء اهللا خداوند آن را 

آنها قرار دهد حتماً داراي كيفيت است ولي اين كيفيت از خود صاحب منزل باالتر نيست.  العنت از اعداء و بيزاري از
تواند عجب به عمل عيني پيدا كند و هم عجب به عمل ذهني و ممكن است انسان عجب به عمل پيدا كند كه هم مي

گوييد ما خدا انيني كه ميعجب به عمل قلبي و بگويد من خودم خان هستم ولي اگر اين مطلب نباشد استحكام آن قو
گويند سنخ كند؟ ميكنيد بيماري شك را بر طرف ميشود با اينها كه ثابت ميكنيم سئوال ميرا بوسيله اينها ثابت مي

توانيد ثابت كنيد. يك وقت از يك انسان محترمي بيماري شك ازسنخ اين امور نيست، شما براي نفس خودتان هم نمي
- گوييد بايد با عقل ثابت كرد و چكار كرد! مگر ثابت كردن با عقل، بيماري شك را عالج مييسئوال شد اينكه محكم م

شوند؟ فرمودند نه، شك از يك باب ديگري است و معلوم شد كه اين براي خود كسي هم كه كند و از آن خارج مي
  كه كارآئي براي غير داشته باشد. كند به اندازه خروج از شك به يقين كارائي ندارد، ديگر چه رسد به ايناثبات مي

بنابراين فعل شما در همه مراحل و از جمله مراحل نظري داراي كيفيت است و بعد هم اين را در بحث علم اثباتي 
دهيم يعني تبعيت تمثلي كه بيان شود اين مطلب را هم بايد توضيح داد. ولي فعالً اگر فاعليت شما محكوم توضيح مي

خواهد رشد كند و توسعه يابد ولي آن ود اين موجب نفي حركت خواهد شد چون نفس فاعل ميبه يك امر ثابتي بش
شود و محكوم آوريد ادراك و فاعليتش در مرتبه دوم عين مرتبه قبل هست يا عوض ميامر ثابتي را كه روبروي آن مي

گويم بنابراين تبعيت ا كند، ميگوييد محكوم نباشد و عين رتبه اول هم نباشد و توسعه پيداست يا حاكم است مي
-اش را زيادتر ميكند و دائماً هم افاضهنسبت به اين امر ثابت نشد ولي تبعيت نسبت به فاعل واحد ثابت كه افاضله مي

كند و مبدأ كند غير از اينكه قيوم است و اعطاء در آن رتبه هست مرتباً هم اضافه ميكند و دائماً اعطاء مجدد مي
كند و هم شود فاعليتتان هم حركت مكاني پيدا مياي كه در فاعليت شما ايجاد مييعني به توسعه شودحركت مي

كند كه باالتر برويد يا پايين حركت زماني. البته فاعليت شما تصرفي هم هست و در منزلت شما در مجموعه تصرف مي
  تر بياييد.

  ـ پرسش و پاسخ 
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كرديد كه چون اگر بنا شود نسبت جميع جهات به ذات شيء ين طور اثبات ميحجت االسالم ميرباقري: قبالً تعلق را ا
متحرك مساوي شود طبيعتاص بايد ساكن شود و حركت معنا ندارد، بنابراين الزم است يك امر ثابتي بر حركت حاكم 

زم است كه فاعل تواند تعريف كند و الشود تا جهت حركت را معين كند، در قدم بعد فرموديدي كه نه، امر ثابت نمي
خواستيم يك امري شود چون ما براي تعيين كردن جهت ميباشد دراين صورت ديگر احتياج به بيرون و تعلق قطع مي

گوييد خصوصيتي را كه فاعل ايد و ميارائه كنيم كه مفسر جهت و خصوصيت آن باشد، حاال اين را به فاعل برگردانيده
گردد، كند خصوصيت ذات نيست و به فاعليت آن بر ميرا كه فاعل انتخاب مي گوييد خصوصيتيبرگردانيده ايد و مي

حاال وراي اين بخواهيم يك تعلقي اثبات كنيم اين تعلق براي تفسير جهت بود و جهت هم به خود فاعل تفسير شد و 
تعلق،  كند نه چون متعلق به خارج است، از درونخصوصيت ذاتش هم نيست و چون فاعل است تعيين جهت مي

  آيد.تعيين جهت بيرون نمي
ايد ما عرض كرديم كه فاعل كه خلق شده حجت االسالم و المسلمين حسيني: يك بخش از مطلب را شما متوجه نشده

  محدود است و بنابراين محتاج است، محتاج به توسعه است.
ين مدعاست، اما چرا تعلق به حجت االسالم ميرباقري: اين معنايش اين است كه متعلق به توسعه است يعني اين ع

گردد وقتي اين حركت دوم به فاعليتش بر نگردد، اگر اش به فاعليتش بر نميتوسعه دارد؟ عالوه بر آن ديگر توسعه
تاوان حركت را تعريف كرد، فاعليت در حركت مكاني فقط فاعليت مفسر حركت است و بدون حضور فاعليت نمي

  كند.حركت مكاني تعريف مي
  ف توسعه و نفس توسعهـ كي ١

حجت االسالم و المسلمين حسيني: يك كيف توسعه داريم و يك نفس توسعه، كيف توسعه اين است كه قدرت عمر 
كند مثالً دنيائي باشد كه بتواند خالدبن وليد و يك عده نسبت به جهتي را كه خودش براي توسعه خودش مفروض مي

  بساطي راه بيافتد.از افراد خبيث را دور خودش جمع كند و يك 
  شودـ اصل توسعه به ايجادي و خارج مجموعه معنا مي
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يعني توسعه اگر بنا شد بدون توسعه حركت نيست و حركت زماني را هم به توسعه برگردانديم و توسعه را ه به يك 
ه حتماً به ايجادي كه از خارج واقع شود و نه از داخل مجموعه، حاال خود توسعه، طرف تعلق است و كيفيت توسع

گردد كه در كيف توسعه ممكن است كيفيت ملكوتي باشد يا كيفيت حيواني اما سئوال مهم اين فاعليت مكاني باز مي
  كند و فرض اضافه و توسعه دارد.است كه آيا مخلوقي را كه خلق مي

  حجت االسالم و المسلمين حسيني: معنايش اين است كه احتياج به توسعه در ذاتش است.
  سلط فاعل بر كيف توسعه ثواب و عقاب استـ ت ٢

حجت االسالم و المسلمين حسيني: اينكه احتياج به توسعه مثل احتياج به پرستش در ذاتش باشد و محكوم به 
-پرستيدن باشد غير از اين است كه محكوم باشد كه كيف خاصي را بپرستد، اگر محكوم به كيف شد عليت حاكم مي

ي اگر حاكم بر كيف شد مفسر حركت، فاعليت است، اين فاعل محكوم به توسعه و شود ولشود ومانع حركت مي
پرستش و اشتداد است ولي آيا محكوم به كيف خاصي از اشتداد خاصي از اشتداد است؟ نه آنچه كه زمينه عقاب و 

فاعليت و نفوذ كند و عالم برزخ و قيامت هم همين است كه شما مسلط بر كيف باشيد و بتوانيد ثواب را معين مي
شود و و بايد قابل خودتان را بسط دهيد اصل بسط و پرستش قطعي است اما اگر اين به فاعليت نيايد حركت نمي

اگرقابليت امداد در ذات اين نباشد يعني فاعليت نداشته » كالً نمد هؤالء و هؤالء«حركت باشد و موال او را حركت دهد، 
شود، همه صحبت اين است كه كيفيت محكوم فاعليت شده معنا ميشد امداد بيباشد و تعلق به كيفيت خاص داشته با

  است ولي فاعليت حاكم بر اصل پرستش نشده است.
شود اين نسبت به كند اما حركت زماني به اين تعريف نميحجت االسالم ميرباقري: اين حركت مكاني را تعريف مي

يف شده ولي نسبت به زمان فاعليت ندارد بلكه محتاج و محكوم مكان فاعل است و حركت مكاني همه به فاعليت تعر
  است و اگر از اين جهت محكوم است ديگر فاعل نيست و اگر فاعل نبود حركت بدون فاعليت بي معنا خواهد بود.

پذيريد در جهت صعود بياوريد آيا متقوم به حركت حجت االسالم و المسلمين حسيني: حركت مكاني را كه شما مي
  ني هست يا نه؟ در جهت صعود و ملكوتي متقوم است.زما

  كند.حجت االسالم ميرباقري: اگر آن تعريف نشد حركت مكاني هم بعد از ناحيه ديگري اشكال پيدا مي
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گوييد محرك حركت زماني، خداي متعال است و حجت االسالم و المسلمين حسيني: عنايت كنيد آيا وقتي كه مي
مكاني متقوم به افاضه اوست آيا اين يعني حركت صورت نگرفت؟ بگوييد حركت مستقل معناي شاين است كه حركت 

  ازخدا نشد و توسعه مستقل از واجب تعالي نشد.
-گردد و اگر به فاعليت برنگشت كيف توسعهمعناست چون توسعه به فاعليت بر نميحجت االسالم ميرباقري: توسعه بي

  اش...
دهد، شما شما اگر بگوئيد اين وجودش هم قيوم خودش نيست آيا معناي جبر ميحجت االسالم و المسلمين حسيني: 

گوييد قيوم خودش نيست، آيا بايد حتماً يك تعريف مادي از حركت بدهيم و اگر اش هم ميكه اصل اين را در هستي
  كنيد؟غير مادي باشد شما قبول نمي

دهيد چه چيزي را مر قرار دهيد، اين ايجادي را كه قرار ميصحبت اين است كه اگر در اينجا مبدأ تفسير را ايجاد متس
  كند؟ توسعه در فاعليت.ايجاد مي

  پذيرد يا نه؟حجت االسالم ميرباقري: آيا فاعليت اين توسعه را مي
حجت االسالم و المسلمين حسيني: اگردر كنه آن پرستش قرار گرفته يعني فاعليت نسبت به توسعه محكوم است 

  م شدن نفوذ فاعليت (خود) حاكم است.ونسبت به حاك
  حجت االسالم ميرباقري: محكوميت با حركت در توسعه سازگار نيست.

  ـ محكوم بودن فاعل تبعي با استقالل داشتن خودش در توسعه سازگار نيست ولي با اصل توسعه سازگار است ٣
  ست.حجت االسالم و المسلمين حسيني: محكوميت با استقالل در توسعه سازگار ا

گوييم كنيم و ميحجت االسالم ميرباقري: اگر با حركت سازگار باشد ولو حركت غير استقالل از اول فاعليت را انكار مي
  در حركت مكاني هم فاعليت نيست و محكوم به حركت مكاني است.

  حجت االسالم و المسلمين حسيني: محكوم به فاعليت است يا محكوم به كيفيت؟
گوييم كه اين فاعل كند، محكوم است، در حركت مكاني هم عين همين را ميري: فرقي نميحجت االسالم ميرباق

فرماييد؟ چون كيف كند، چرا در حركت مكاني مينيست بلكه محكوم به فاعليت حضرت حق است وحركت مكاني مي
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يتي كه االن دارد، آيا االن گوييم اين كيف از فاعلتواند حركت بپذيرد ولو بالتبع اينجا هم مياگر وضع ذات شد نمي
  خواهد عوض شود چه به فاعليت خودش و جه بيرون.توسعه در فاعليت دارد يا نه، اين ظرفيت از فاعليت خودش مي

  سازدهمان شبه جبر است كه با حركت نمي» كيف توسعه«ـ محكوم بودن فاعل به  ٤
توان  گفت زنم، ميعليت بيان كرد البته دارم مثال ميتوان از باب حجت االسالم و المسلمين حسيني: شبهه جبر را مي

كه چون خداوند خالق است هيچ چيز مستقل از او نيست بنابراين فعل و فاعل حقيقتاص مندك در فاعليت ربوبيه است 
ي توان اين طوراش شأن فعل او و در آخر شأن ذات هستند، مياي داراي فاعليت نيست و اينها همهواين درهيچ مرتبه

خواهد زنا كند قيوم اين فرد در آن لحظه خداست قدرت حركتي او هم از خداست نه از گفت كه مثالً يك فردي مي
پس هيچ شدت و هيچ گردشي در حاقاراده و تخيلش گرفته تا در فعل » ال حول و ال قوه اال باهللا العلي العظيم«خودش 
فاعل الهي، » فاعل حق«دهد نيست كه دارد فعلي را انجام مي اش تا در اشياقي نيست، پس بنابراين اصالً اينخارجي

توان اينگونه گفت و لكن اين معناي فاعليت و فعل را در يك دستگاه ديگر نگاه كردن است كه بعد منسوب به اينجا مي
  كنيد.مي

قوم به هم هستند ما در اينجا يك حركت در ميدان مسافت را معنا كرديم و يك حركت در توسعه، در عين حال كه مت
و داراي خصوصيت هستند، شما قبول كرديد كه يكي نيست و در يكي از آنها فاعليت خود شما را آورديم و درديگري 
فاعليت حضرت حق در عين حالي كه شما هم متقوم به انجام او هستيد متكيف شدن كيف فعل شما هم از تقوم 

  طرفيني خارج نيست.
كند نه به كند البته به فاعليت معنا ميحركت كرديم اينكه فاعليت يك طرفه نمييعني آنچه را كه در اينجاست 

شود و كيفيت مناسبات فاعليت است و جريان نفوذ فاعليت نشان دهنده كيفيت، يعني كيفيت به فاعليت تفسير مي
است و فاعليتش تحت  كيفيت است، و لكن آيا دوئيت دارد يعني نظام فاعليت است و نظام فاعليت متعلق به يك فاعل

اي فاعليت نداريم فرماييد در هيچ رتبهاي فاعليت نداريم، اينكه شما ميربوبيت الهي است يا اينكه اصالً در هيچ رتبه
گوييم اينها تعلق دارند و اگر تعلق نداشته كنيد، ما ميتفاوت نحوه فاعليت اينها را با فاعليت حضرت حق انكار مي

ا محال است صدور فعل بدون مطلق تعلق از كسي كه عاجز است و مطلق نيست و محدود و باشند حركت براي آنه
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نيازهاي فعلي را انجام دهد براي كسي كه نيازمند است ممكن نيست نيازي و اينكه مانند بيگوييد بينيازمند است مي
به امر ثابتي است كه مانع  بنابراين در نفس فاعليتش تبعيت دارد و در كنه آن پرستش هست، ولي آيا تعلق آن

شود؟ نه بلكه تعلقش به فاعليت و افاضه و اضافه شدن است يعني به همان چيزي است كه مبدأ حركت حركتش مي
  شود.اي كه بواسطه افاضه او واقع مياست، به همان توسعه

  ـ زمان اصل توسعه سابق بر زمان تبعيت فاعل تبعي است ٥
شود و پرستش اين تعيت اين است يعني به توسعه داده خداي متعال تبعيت اين واقع ميو زمان توسعه سابق بر زمان ب

كند و دائماً اين عنايت سابق بر التفات گيرد دائماً او عنايت ميبعد از افاضه قدرتي است كه از جانب او صورت مي
شود اال با حركتي كه او اقع نميشماست البته مقدم براصل التفات نه كيفيت آن كه كيفيت بعد از آن است پرستش و

  كنيد.كند و االبا حول و قوه و افاضه او اما كيفيتش چگونه است؟ كيفش را شما معين ميايجاد مي
  ـ زمان كيفيت توسعه، مؤخر از فاعليت است ٦

اي را د توسعهتوانچون كيفيت مؤخر از فاعليت است نه سابق بر آن تعلقي هم كه او دارد و نسبت به فاعل تابع است مي
تواند توسعه حيواني باشد كه اگر توسعه حيواني شد و خواست بسط نفوذ قدرتش خواهد توسعه ملكوتي باشد ميكه مي

كند ولي در را درشكل قوانيني مادي بياورد و قوانين ماده و التذاذهاي دنيوي را بپرستد در آن توسعه قدرت پيدا مي
اش استمرار دارد خارج كرده است و چون خودش از شكل موجودي كه توسعه يك زمان محدودي خودش را به فاعليت

  فاعل است و چون حركت برايش فرض دارد چنين كرده است حاال شما اشكالتان را بيان كنيد.
  شود.معنا ميفرماييد اگر كيفيت مقوم ذات شد حركت بيحجت االسالم ميرباقري: حضرتعالي مي

شود، اگر شما كنيم بلكه كيفيت، تناسبات فاعليت ميحسيني: كيفيت را مطقاً رد نميحجت االسالم و المسلمين 
  ايد.اش نظر دهيد در حقيقت درباره آن حرف نزدهصحبت از يك دستگاه به يك دستگاه ديگر ببريد و درباره

  فرماييد.ليت را مكاني ميمعناست و بعد از آن فاعفرماييد تا فاعليت نباشد حركت بيحجت االسالم ميرباقري: شما مي
  ـ فاعليت تبعي در زمان معناي پرستش دارد و فاعليت در توسعه مكاني معناي سلطه و نفوذ دارد  ٧

  مكاني معناي سلطه و نفوذ دارد حجت االسالم و المسلمين حسيني: يك فاعليت يعني در توسعه
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شود داريم و يك فاعليت ه در مكان مالحظه مياي كحجت االسالم و المسلمين حسيني: يك فاعليت تبعي در توسعه
تبعي نسبت به زمان داريم، هر چند اينها متقوم به يكديگرند و لكن آن كه نسبت به زمان دارد معناي پرستش دارد و 
آن كه نسبت به مكان دارد معناي سلطه و نفوذ اين بر خارج است ومعناي منحل كردن خارج در خودش را دارد وقتي 

اش يك سازد آمريكا در فاعليت تصرفيتش تصرفي است معنايش اين است كه يك وحدت تركيبي بزرگي ميكه فاعلي
كند و اموال ملتها و مغز كند و يك معادالتي بر اساس شيطنت درست ميسازمان ملل با آن همه شيطنت درست مي

كشد و به اصطالح شيپور ابليس ند و عربده ميكآيد و قلدري ميگيرد بعد هم ميچاپد و آنها را به خدمت ميآنها را مي
اندازد، اما اين كار او اصالص در اضافه و نقصان عالم تأثيري ندارد و يك نفر هم به دستور آمريكا قبض روح را براه مي

كند و آن شود و آمريكا در محقق شدن قتل يك نفر هم قدرت فاعليت ندارد چون جناب عزرائيل قبض روح مينمي
يمنيهم و يعد هم و ما «اي نيست و فقط قدرت يك تهديد و تطميع دارد ك فاعل ديگري است و آمريكا كارهمال ي

اين صحبت غير از آن است كه بگوئيد وحدت تركيبي درست نكرده است به هر حال اين » يعدهم الشيطان اال غروراً
دايش بلندتر است و كساني كه با صحبت ابليس زند صزند از سوتي كه صدام ميسوتي كه آمريكا در دستگاه ابليس مي

دانند هك افتند، كساني هم كه قلبشان مطمئن است و ميبخواهند به واهمه بيافتند با حرف آمريكا بيشتر به واهمه مي
 توانند قبض كنند هر چند هزار هواپيمان يا يك ميليون هواپيما بياورد و اصالًكند و اينها نميملك مقرب قبض روح مي

سقف آسمان را پر از هواپيما كند، اين كاري به قبض روح ندارد حتي كاري به زخمي شدن كسي هم ندارد چه رسد به 
  اندازد.قبض روح ولي سر و صدا راه مي

  ـ فاعليت تصرفي در كيف نيز مطلق نيست ٨
ت تركيبي، اين مناسبتي توسعه تصرف در مركب و رفتن اينجا يا آنجا، اين وحدت تركيبي را درست كردن يا آن وحد

اي شود، شيءايم كه فاعليتش تركيبي مياست كه بين تبعيت اين از موال و امداد او واقع شده است قبالً هم عرض كرده
شود سفارشي از اين و امدادي از موال متناسب با مشيت است و اگر خارج از مشيت باشد امداد كه در خارج پيدا مي

شود، ولي متناسب د كل است كه اگر متناسب با رشد كل و حركت زماني نباشد امداد نمينخواهد شد، متناسب با رش
  تواند جايگاه خودش را باال ببرد يا پايين بياورد.با آن مي
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گوييد يا مطلقاً فاعليت تبعي باشد و ديگر فاعليت تصرفي نباشد يا فاعليت تصرفي باشد و فاعليت تبعي نباشد شما مي
- گوييد يا تبعيت يا حاكميت كه اين خروج منطقي از بحث است كه ميصحبت شما اين است كه مييعني در حقيقت 

گوييد يا تبعيت باشد كه آن را به تبعيت از امر ثابت برسانم ديگر فاعليت نباشد مثل يا يا اينكه وحدت باشد يا كثرت 
اشد و مستقل باشد، هم فاعل است و هم باشد، يا اگر تبعيت نيست و فاعليت است ديگر ميدان حركتش دست خودش ب

  تابع، فاعل است در تبعيت و تابع است.
  اش چيست؟حجت االسالم ميرباقري: مفسر حركت زماني

حجت االسالم و المسلمين حسيني: مفسر حركت زماني فاعليت حضرت حق است و اين تعلق به آن فاعليت دارد، 
  كند و اين خروج منطقي از بحث است.تعريف حركت خارج نمي طرف تعلق بايد ثابت باشد يعني طرف تعلق را از

  حجت االسالم ميرباقري: اين تعلق، فاعليت دارد يا نه؟
  ـ فاعليت به تبعيت و تبعيت به فاعليت تقوم دارد ٩

حجت االسالم و المسلمين حسيني: در خود اين فاعليتش به تبعيتش تقوم دارد دو تا خط براي زمان و مكان كشيديم 
...  

تواند تابع باشد و اگر موجودي را كه كنند فاعل نباشد نميتبعيت به فاعليت به تبعيت، اگر موجودي را كه خلق مي
تواند تبعيت كند اگر موجودي است كه فاعل است و در تبعيتش كنند تابعي باشد كه فاعليت نداشته باشد نميخلق مي

  تواند معين كند كه كيف تبعيت حيواني باشد يا كيف تبعيت ملكوتي.تواند فاعليت داشته باشد كيف تبعيتش را ميمي
-برادر سبحاني: فاعليت تصرفي ... كه حركت مكاني است ظاهراص حضرتعالي يك فاعليت تبعي هم در زمان معين مي

كب كنيد يعني همان طور كه در حركت مكاني احتياج به وحدت تركيبي و تركب فاعلي داريم در حركت زماني هم تر
  فاعلي الزم است يعني همانجا هم يك فاعليت تبعي از ناحيه اين است و يك فاعليت تصرفي موال در امداد.

شود، در گوييد در اينجا فقط تقاضا ميحجت االسالم و المسلمين حسيني: نه، در توسعه ديگر يك طرفه است و مي
  م بايد اين توسعه را قبول كند.اش متقوم است ولي در توسعه اين طور نيست كه يك طرفش همكاني

  برادر سبحاني: تقاضا به معناي اعمال فاعليت است ولي فاعليت تبعي.
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  خواهد.حجت االسالم و المسلمين حسيني: يعني فاعليت موال در فاعليت خودش و توسعه فاعليت خودش مي
  شود.حجت االسالم ميرباقري: خواستن جبري مي

زند. اگر اش خواستن پرستش باشد به هيچ جا ضرر نميخواستن جبري اگر در كنه حجت االسالم و المسلمين حسيني:
شود، خواستن نفس شود ولي اگر خواستن كيفيت خاص باشد نميخواستن فعل فاعل در فاعليت خودش باشد، مي

  حركت است كه مقوم حركت است.
گفتيم خواستن طور كه در وجه الطلب مي برادر سبحاني: حاال چه مانعي دارد كه به جاي خواستن نفس حركت همان

  كند و كيف ندارد يعني اگر طلب محور خاصي را بكند...محور باشد يعني در اينجا هم محور تعيين مي
  خواهد.دهد يعني توسعه را ميحجت االسالم و المسلمين حسيني: نه، تبعي كه است معناي همان محوري را مي

  خواهد جهت بايد تمايز داشته باشد.ندگي و يا در جهت دنياپرستي ميبرادر سبحاني: توسعه را در جهت ب
سالم عليكم و رحمه اهللاو ال فرماييد از شئون مكان است.حجت االسالم و المسلمين حسيني: جهتي را كه مي
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  ـ حركت بر مخلوق واجب بالغير است ١
  الف ـ موجود محدود، مقاومتش مطلق نيست

  ب ـ موجود محدود، قدرتش مطلق نيست
  اش مطلق نيستج ـ موجود محدود، هستي

  دـ وجود مطلق، در بودن، قدرت، حد و مرز مطلق است
  هـ ـ وجوب بالذات با اطالق بالذات، و وجوب بالغير با مخلوق محدود سازگار است

  و ـ محدود مخلوق با فرض شكسته شدن، حركت و تأثير و تأثر سازگار است
  پذيردز ـ محدود مخلوق وحدت اتصالي مطلق را ندارد يعني تعدد، تركب، تقوم را مي

  نداردح ـ محدود مخلوق بسيط نيست چون وحدت حقيقي 
  خالق با مخلوق محال است» مسانخت«و » وحدت اتصالي«ـ  ٢

  الف ـ تمسك به روايات براي اثبات وصول مخلوق به خالق تمسك ضعيف است
  هم چيزي جز وحدت اتصالي نيست» شأن«ب ـ 
  با برنامه انبياء سازگار نيست» شأن«ج ـ 
  با سوره توحيد سازگار نيست» شأن«د ـ 

  لوق حركت واجب استـ نتيجه بحث: براي مخ
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  ـ پرسش و پاسخ
  رود؟ـ ابهام ذاتي فاعل تا كجا پيش مي ١

  ولي براي هدايت قراردادن و هيچ گونه ابهامي ندارد«الف ـ معناي فا عليت يعني 
  اي موجب حيرت و ابهام استب ـ نداشتن سرپرست و ولي در هر رتبه

  ج ـ تعلق به موالئي كه مشخص است، عين هدايت است
  شودگر مولي مشخص نباشد، تعيين اولويت محال ميد ـ ا

  ـ حركت زمان و حركت مكاني در ايجاد حضرت حق قابل مالحظه است ٢
  باشدسهم تأثير اصلي با ايجاد حضرت حق مي» كيفيت توسعه«ـ در تمام مراتب نظام در  ٣
  باشندـ فاعليت تبعي و فاعليت تصرفي متقوم به هم مي ٤
  و هم در كيفيت تصرف ولي ما فوق سهم تأثير اصلي را داردـ هم در اصل تصرف  ٥
  يعني هماهنگ سازي خود با فاعل تصرفي» فاعليت تبعي صرف«ـ  ٦
  ـ فاعليت ملكوتي منشأ در كيفيت نزول ركت است نه اصل نزول رحمت  ٧

  شود، و بالعكس غلط است ـ قدرت از منشأ حقيقي و از باال به پائين نازل مي
  فاعليت مخلوق نسبت به اصل نزول قدرت، فاعليت تبعي پيدا كردن استـ سعه يافتن 

  ـ فاعليت حضرت حق هم در اصل توسعه و هم در كيف حضور دارد ٨
  



 
  
  

  بسمه تعالي
  
  

در تنظيم امور حجت االسالم و المسلمين حسيني: بسم اهللا الرحمن الرحيم ... بحث درباره شناختن اصولي است كه 
ايم كه در اي آن به ياري خداي متعال بيان شد و اكنون سير اثباتي آن را آغاز كردهمسلمين الزم است، كه بحث نفي

اولين قسمت اين بود كه تعلق قسمت اول معناي تركب و در قسمت دوم معناي تعلق و فاعليت مورد بحث قرار گرفت. 
يت است و در قدم دوم معارض با حركت است. حاال ببينيم آيا تعلق به فاعليت به كيفيت در همه اشكال معارض با فاعل

  دهيم.تواند به فاعليت نباشد و حاال همين مطلب را باز توضيح ميبايد باشد يا نه؟ در اين رابطه عرض كرديم تعلق نمي
  ـ اصل بحث

  ـ حركت براي مخلوق واجب بالغير است ١
در اين موجود، اصل نيست يعني در  وحدت اتصالي نيست يعني اينكه كيفيتگوييد توضيح ذلك اينكه وقتي مي

كنيم كه چرا سكون اصل مخلوق، سكون اصل نيست كه ابتدا به صورت جدولي و به همان شكل منطق صوري بحث مي
  نيست.

  الف ـ موجود محدود، مقاومتش مطلق نيست
اگر بگوييد مخلوق نيست ولي محدود است مخلوق نيست.  گوييدپذيريد كه مخلوق هست يا مياگر محدود باشد يا مي

شكند يا اش محدود است آيا ميتوان فرض مقاومتش را مطلق كرد، چيزي كه اصل هستيداراي اشكالي است چون نمي
تواند فرض كند كه ماهيات تغيير پذير نيستند ولي براي انسان ميتوان گفت ذاتاً غير قابل شكستن است. نه؟ نمي
  تواند مقاومت چيزي را كه خودش محدود است مطلق بداند.تواند برهان اقامه كند چون نمينمي فرضش

  ب ـ موجود محدود، قدرتش مطلق نيست
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گيرد حاال هر چه درباره اين اگر فرض كنيد اصل وجود يك چيز در يك مكعب ده سانتيمتر در ده سانتيمتر قرار مي
  نهايت و مطلق است بلكه قدرتش محدود است.توان گفت كه قدرت اين بيبگوئيد نمي

  اش مطلق نيستج ـ موجود حدود، هستي
گوييم اين مينهايت با هر چه كه مواجه شود اثر ناپذير است. اي است كه تا بياش بگونهگوييد اثر پذيريبعد از آن مي

ت كه واجديت چيزي محدود در عالم تصور ذهني قابل فرض است ولي اثبات منطقي ندارد چون منطقاً ممكن نيس
باشد ولي مانعيتش نامحدود باشد و مانع اثر، برخورد باشد و در موضع منع اثر بر خودش نامحدود باشد. بنابراين قول 

اگر چيزي محدود شد حتماً اثر پذير است و اگر پذيري اين با هم سازگار نيست. به محدوديت اين و نامحدوديت آسيب
  اش در بودنش مطلق باشد.ود هستيشچيزي اثر پذير شد نمي

  د ـ موجود مطلق، در بودن، قدرت، حد و مرز مطلق است
شود بعضي از آن را از بعضي ديگر منفصل پس اطالق در بودن و اطالق در قدرت و حدو مرز بايد با هم باشد و نمي

ف بردار و حد و مرز بردار باشد. از وجود مطلق وجودي است كه از نظر كيف، كيف بردار باشد و نه از نظر عين، كيكرد. 
  شود گفت كه محدود است، اگر از يك بعد محدود باشد از همان بعد محدود، شكننده است.هيچ طرف و بعدي نمي

  هـ ـ وجوب بالذات با اطالق بالذات، و وجود بالغير با مخلوق محدود سازگار است 
محدود بود حتماً مخلوق است و صحيح است كه  توان گفت چيزي كه مخلوق است محدود نيست و اگرپس نمي

توان آن را مطلق بگوييم فرض شكستن، ذاتاً براي هر محدودي هست و هر چيز كه فرض شكستن براي آن باشد نمي
نيست بلكه بايد گفت ذاتاً نيازمند و مخلوق است، وجوب بالذات با اطالق بالذات  نياز مطلق و بي فرض كرد و ذاتاً

  و در غير آن اگر وجوبي باشد بايد بالغير باشد.سازگار است 
  و ـ محدود مخلوق با فرض شكسته شدن، حركت و تأثير و تأثر در آن راه دارد

توان گفت اين محدود ساكن است يا اينكه حاال اگر گفتيد خداي متعال چيزي را خلق كرده كه محدود است آيا مي
واضح است كه فرض شكستن براي اين هم وجود دارد و همين فرض شكستن براي آن مطرح شد بايد برايش فرض 

  حركت يعني تأثير و تأثر را مطرح كرد. 
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  پذيردز ـ محدود مخلوق، وحدت اتصالي مطلق ندارد يعني تعدد، تركب، تقوم را مي
تركب «خودش تعدد يا به عبارت ديگر تواند وحدت اتصالي مطلق باشد و مجبور است درون ذات مياش نوحدت اتصالي

  را بپذيرد.» و تقوم
  ح ـ حدود مخلوق بسيط نيست چون وحدت حقيقي ندارد

همين كه گفتيد وحدت حقيقي ندارد يعني قابليت دوپاره شدن دارد و قابليت دوپاره شدن نيز براي چيزي است كه 
شود مگر اينكه باشد و وحدت اتصالي كيفيتش برابر با حقيقت ذاتش نباشد، خالصه فرض سكون شكسته ميبسيط ن

عالم را شأن حضرت حق بدانيم يا چيز خاصي را شأن بعضي از اوصاف بدانيد كه به اين مطلب نيز در جاي خودش 
ت اتصالي با وجود مطلق قائل باشيد دهد كه براي چيزي وحدشأن همان معناي وحدت اتصالي راميايم. پاسخ داده

يعني اطالق آن و اين، يكي باشد اين شكستني نيست و لكن معنا ندارد كه شأن به مخلوق نسبت داده شود، حدوث نه 
  كنيم.آيد و نه در شأن ذات كه اين را بعد بحث ميدر ذات مي

  خالق با مخلوق محال است» مسانخت«و » وحدت اتصالي«ـ  ٢
شود، مرحله دوم شود و نه او از مرحله دوم زائيده ميفرمايد نه چيزي از او زائيده ميكه توحيد كه ميدر سوره مبار

يك خدائي كه بزرگتر از خداي شود در زمان دوم يعني چه؟ يعني بگوئيم آن چيزي را خلق كرده وحاال به او واصل مي
شود و فرض مسانخ ود ون نه چيزي به او اضافه ميشزمان او است داريم چنين چيزي نيست، نه چيزي از او جدا مي

عبود نيست كه ذات شدنش با مخلوق محال است و فرض مسانخت ندارد فرض اتصال ووحدت اتصالي براي عابد و م
معبود عين ذات عابد مخلوق است و اال عبادت و قرب كه يك نحو حركت است بايد حركت در ذات ثابت فرض شود كه 

  با احديت حق جلت عظمته است.اندازد و مغاير الق ميممتنع است و از اط
توان گفت كه وحدت كنيد كه شأن نيست و ذاتش با ذات خالق وحدت اتصالي ندارد، نميحاال مخلوقي را مالحظه مي

-مي گيريد وكنيد و با متر اندازه ميگوييم شأن و ذي شأن، و انتزاعاً شما دو قسمت مياتصالي حقيقي است اعتباراً مي
وحدت اتصالي قائل گوئيد اين سانتمتر و آن سانتيمتر در حالي كه در واقعيت يك تكه آهن يا چوب است اگر برايش 

شود معنايش اين است كه بعد از وصول يك توهم بوده كه از بين كشد و واصل ميباشيد. و بگوييم كسي كه رياضت مي
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كرد براي اين بود كه قبل از وصول كه مواظبت ميرود. ين ميرود توهم بود كه اين غير از موالست و اين از بمي
-رود و نفوذ را نفوذ ميحركتش الهي شود و وقتي واصل شد معنايش اين است كه ديگر آن حالت قوه واهمه از بين مي

  داند.داند و همه چيز را مال او مي
  ستالف ـ تمسك به روايات براي اثبات وصول مخلوق به خالق تمسكي ضعيف ا

در كند يك تمسك ضعيف است. تمسك به روايات متعديد يا بعضي از جمالت ادعيه كه اين وصول را مشخص مي
گذارند احكام عملي كه به اصطالح عرفا، علماء صوري براي يك وضوء و غسل حتماً كلمات مختلف موال را كنار هم مي

شود ما سوره اين امر عظيمه كه ادعاي وصول ميكنند حاال چطور ممكن است در و نص و ظاهر و صريح را دقت مي
توحيد را كنار بگذاريم در حالي كه نام خود سوره، سوره اخالص و توحيد است، و تمسك كنيم به اينكه شأن و ذي 

و اصلش  اعتباري است و اين تقسيمات توسط يك ذهن جاهل انجام گرفته است و در كار نيست  شأن درغايت خودش
  كرده چيزي هست.فهمد كه قبالً هم واصل بوده و او خيال ميشود ميبراي عارف حاصل ميوصولي كه بعد 

شوند داراي چندين اشكال است چون گاهي در دفاع كند و جبري نميقول به اينكه هيچ كس عمل به اين عرفان نمي
شود هر گوئيد جبر قائل نمينحوه اينكه بگويند هيچ كس نيست كه اهل وصول باشد و چنين حرفي بزند. از آنها مي

چند كه او عبادت كند و عبادت خودش را فعل رب بداند و هر چند كه ترك معصيت كند و ترك معصيت را هم فعل 
شود، و هر چند كه در توهم و خيالش هم مراقبتش در حدي باشد كه رب بداند، اين مانع از آن قول در باب اعتقاد نمي

  ادت بداند، اين مطلب مانع از آن فرض نيست.حاالتش را برابر با حاالت عب
  هم چيزي جزء وحدت اتصالي نيست » شأن«ب ـ 

اين اعتقاد كه بگويم وحدت اتصالي بين ذات مخلوق و خالق است، محال است و شأن هم چيزي جز وحدت اتصالي 
با آب بشوئيد حتي به تعبير تر كنيد و كند، تعبير را رقيقنيست. رقيق كردن تعبير، ا صل ماهيت قضيه را عوض نمي

رسد ولي قابل ديدن و لمس شدن نيست ولي به هر حال معطر اش به مشام ميآن بنده خدا مثل عطر شود كه رائحه
كنيم كه اين وحدت اتصالي در آن لحاظ سئوال ميا از آن طرف قضيه م، »يدرك و  ال يوسف«است، هر رقم كه بگوئيد 

  نيست و چه اينكه بگويد شأن است ممكن نيست.شد و صورت در آن اصل شد ممكن 
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  با برنامه انبياء سازگار نيست» ش.،«ج ـ 
اما گفتن اينكه شأن است نه تنها با دستگاه انبياء سازگار نيست بلكه با تغيير در ذات هم سازگار نيست مگر اينكه 

اتصالي كاشف از ثبات در شأن  بگوييد اصل تغيير، خيال و توهم است و حقيقت آن يك ثبات بيشتر نيست و وحدت
كنيد تا آن وقت گفته شود در يك منزلت هم گفتن اينكه برزخ و رسد شما توهم تغيير مياست ومنزلت ربوبي كه مي

تر از همين عالم توهم است نهايت غير از توهم كفار است در لطيفقيامت و سئوال و جوابي هست اينها هم يك مرتبه 
  شود.در نميشود و هيچ گونه تغيير و تغاير و ابتهاجي صااقع نميحقيقت مطلب هيچ حركتي و

  باسوره توحيد سازگار نيست» شأن«د ـ 
توان كه اگر نباشد نمي» يلد و يولد«سازد، فرض اين چنين كه نيست چون اين با خود سوره مباركه توحيد هم نمي

شود و اگر اضافه زائيدن و زائيده شدن تنزيه مي و اگر فرض اين صحيح شد كه حضرت حق از» لم يلد و لم يولد«گفت 
حد است و خالق هم منزله از اين است. غني حميد جز خداي مخلوق در اين  و نقصان فرض پيدا كرد آن گاه حتماً

  نيازي او ذاتي بوده و همه محتاج اوهستند.متعال كس ديگري نيست يعني آنكه بي
  ـ نتيجه بحث: براي مخلوق حركت واجب است

شود و شود و وجوب برابري مخلوق با حركت اصل ميحاال همين كه كيفيت در مخلوق اصل نشد فرض سكون نفي مي
تواند بدون فاعليت ممكن نيست كه تعلق از آن حذف شود. و بنابر برهان گذشته هم حركت و تعلق نميدر اين صورت 

 در ابتدا كيف خاص يك محدوده جزئي را مثال بزنيد باشد و اگر تعلق به كيف خاص نباشد ضرورتاً يعني فاعليت، حاال
به كيفيت خاص عين اي را و اين كيف را در شكلهاي مختلف ببينيد، تعلق و بعد كيف خاص يك حركت و يك برنامه

  سكون است.
  ـ پرسش و پاسخ

  رود؟ـ ابهام ذاتي فاعل تا كجا پيش مي ١
  رود؟يش ميحجت االسالم ميرباقري: ابهام ذاتي فاعل تا كجا پ
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حجت االسالم و المسلمين حسيني: اين ابهام ندارد و فقط اگر از اصالت كيفيت نگاه كنيد ابهام دارد ولي اگر خروج 
كنيم اگر تعلق فاعليت به كيفيت نفي شد و تعلق به منطقي پيدا نكنيد و در همين دستگاه سؤال كنيد عرض مي

  تعلق به توسعه فاعليت در خود. فاعليت و فاعليت را هم در توسعه ببينيد يعني
-رسند كه مي-توان پيدا كرد كه به يك جائي ميحجت االسالم ميرباقري: اين را به يك معنا در كلمات قوم هم مي

كنند و گويند بايد اين هيوال باشد يعني صورت خاص نداشته باشد در عين حال عشق به صور را هم در آن فرض مي
گويند به صورت معين هم نيست ند يعني يك نحوه فاعليت و شوق هست، در عين ميوقتي عشق را در آن فرض كرد

  كنم.خواهم برابري را عرض كنم ولي از اختالفهايش صحبت ميالبته من نمي
حجت االسالم و المسلمين حسيني: اگر بگوييد تعلق است ولي تعلق به ذات حضرت حق نيست، حاال اين هيوالئي را 

عشق به چيز ديگري دارد، ظاهراً در آنجا عشق به ذات حضرت حق دارد ه ذات حضرت حق دارد يا گويند عشق بكه مي
ولي اگر بگوئيد عشق به حرمت شود. يا عشق به چيز ديگري دارد؟ ظاهراً در آنجا عشق به ذات باشد كه تشأن مي

ست كه معناي افاضه دائم التزائد را حضرت حق دارد و زمان رحمت مرتباً سابق است. افاضله حضرت حق دائم التزائيد ا
هم عرض كرديم كه صلوات خداي متعال بر نبي اكرم(ص) است و به تبع صلوات حضرت حق اشتداد قرب نبي 
اكرم(ص) نيز دائم التزايد است ولي به تبع يعني تعلق به صلوات دارد، با صلوات، مرتبه يك تعلق به صلوات مرتبه دو 

  لق صلوات مرتبه دو يعني زمان آن متأخر است. كند البته پس از خپيدا مي
نبي اكرم(ص) مرتبه اعظم است ولي در عين حال نسبت به خداوند فقير و محتاج است و خيلي هم محتاج است به 
سعه وجودي كه به وجود مبارك ايشان داده شده محتاج به حضرت حق است و مبتهج به تقرب است، معصومين زماني 

خيلي فرق دارد با اينكه ما بگوييم اللهم صل علي محمد وآل محمد كلمه نروك شما » عزك االبهجبنور «گويند كه مي
شويد و عزت دو دنيا براي همه شما -بشويد به فناء معصومين ملحق مي» بنور عزك االبهج« وقتي هم انشاء اهللا ملحق

  خواهد بود.
  چ گونه ابهامي نداردبراي هدايت قرار دادن و هي» ولي«الف ـ معناي فاعليت يعني 
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اين تعلقي كه به » و المسارعين اليه في قضاء حوائجه«گوييم خدا يا مرا از نوكران امام زمان قرار بده به زبان عوامانه مي
- همين است مگر اينكه بگوييد من ميقاعده نوكوري نسبت به موال  ،نوكري امام زمان داريد يك امر مبهمي است؟ نه

شود كه ما ازنوكوري خارج شده و موال بشويم چون تا نوكري هست معناي مجملي دارد و معلوم خواهم ملوا شوم نمي
كند، البته بر اساس گفت ما در كار خودش شريك هم نميدهند، به قول آقا مينيست كه آقا فردا چه دستوري به ما مي

گفت خدا همه عقلها را كه به ديگري ميفهميد و دموكراسي اين اشكال او وارد بود چون معناي واليت فقيه را نمي
  نداده بلكه به ما هم عقل داده است و قيم براي ما معين نكرده است.

  اي موجب حيرت و ابهام استب ـ نداشتن سرپرست و ولي در هر رتبه
فهميد كه لطف و منت و كرم درباره او اين است كه برايش ولي معين كنند و شد مياما اگر عقل اين بيچاره بيشتر مي

ن كنند حيرت شود اما اگر ولي معيمياگر او را حيران بگذارند و افسارش را به گردن خودش رها كنند دچار حيرت 
خواهيم، مثالً فرض كنيد دادند كه ما چه چيزهايي بكند كه اگر اين دعاها را به ما ياد نمينيست، گاهي انسان فكر مي

توانست خوانديد ولي اين دعاي توسل دومي بعد از آن نبود واقعاً انسان نميدعاي توسل اولي را كه ذكر شد مي
يكي پس از است حوائج را  نبندي كند و عرض كند، ولي دعاي دعاي توسل دومي كه بعد از آحوائجش را دسته

تواند بگويد من بهتر از خوانيد هيچ كس نميشب قدر و در دعاي ابوحمزه ميكند يا حوائجي را كه در ديگري بيان مي
توانم چيزي بخوانم هر چه را كه بخواهد اعلي و اعظم از آن هستي يعني سرپرستي در اظهار فقر هم بدست اين مي

ملهم به اين ذكر كند  فهميم كه دامنه حوائج مان تا كجاست اال اينكه خداي متعال ما راآنهاست و ما خودمان هم نمي
  و بعد از آن به يك ذكر ديگر ملهم كند.

  ج ـ تعلق به موالئي كه مشخص است، عين هدايت است
قاعدگي و بي كيفيتي نيست تا اجمال داشته باشد، البته تعلق به فاعليتي كه مواليش مشخص باشد، حيرت نيست و بي

  اگر موال مشخص نباشد چنين است.
  شودنباشد، تعيين اولويت محال ميد ـ اگر موال مشخص 
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شود و معناي حيرت همين است تعيين اولويت بعد از اين اگر موال مشخص نباشد تعيين اولويت براي انسان محال مي
است كه انسان موالي خاص و جهت خاصي را پيدا كند و تشخيص فاعليت به اين است كه تعلق به فاعليت ديگري 

مختلف است، كيف فاعليت مخلوق ممكن است به دنياپرستي نظر كند و مانند حيوانات  پيدا كند، البته كيف فاعليت
توسعه را بخواهد يا تعلق به توسعه فاعليت موال درتوسعه تصرف موال درون خودش تا بتواند او متصرف در يك حيطه 

بينيد اين كيفيت را اصل مي ق او به قوانين است مثل گوسفند كه دنبال علف است وبيشتر از االن، بشود آن وقت تعل
خواهد اصل دانستن قانون ميبيند، طبيعي است كه اگر كيفيتها را اصل ديد توسعه را در شكل هم كيفيتها را اصل مي

- خواهد؟ نه، او قوانيني ميالبته قوانين ماده و محسوس، آيا نماز هم قانون دارد؟ ولي آيا آمريكا اين قانون را هم مي
-البته بعدها عرض ميخواهد. و قوانين سير ملكوتي را نميتر از گاو و پايين تر از حيوانات باشد. استخواهد كه مال پ

-كنيم كه قانون كيف افاضه موال در سطح مختلف است و تبعيت از اين كيف دررتبه تمثل همان علم اصطالحي، مي
بالً اشاره شده است و بعد درباره شود، البته يك طرفش اين بخش است و يك طرفش هم بخش اجتاعي است كه ق

كنيم كه فاعليت تبعي كنيم كه در اينجا چه نحوه تبعيتي خواهد بود، ولي فعًال در اينجا عرض ميمعناي عجز عرض مي
كند نهايت گاهي جايگاه خودش اي كه باشد فرق نميتعلق به توسعه فاعليت موال در فاعليت خود دارد و در هر رتبه

خواهد و توسعه طلبي كه توسعه كند يعني آمريكا هم، توسعه ميطلب را حيواني و مادون آن مي يعني كيفيت اين
توانيد از فاعل تبعي تصرفي تعلق به توسعه فاعليت موال در خود و به تبعيتش توسعه تصرف درنظام است، اين را نمي

شود و صرف اين هيچ فاعلي سلب نميشود، اصل تعلق تبعي از حذف كنيد يعني از فاعل مكلف و متصرف حذف نمي
كند به آن كه سكون نيست يعني تعلق و تبعيت است، اينكه سكون نيست و فاعليت تبعي است موقعي كه تصرف مي

  گوييد فاعليت تبعي، تعلق به توسعه فاعليت در خود دارد.مي
  ـ حركت زماني و حركت مكاني در ايجاد حضرت حق قابل مالحظه است  ٢

بينيد ند حركت مكاني را هم در آنجا ميبينيد هر چينجا شما هم در ايجاد حضرت حق، حركت زماني را ميحاال در ا
يعني درون مجموعه هم معناي فاعليت تركبي كه قبالً گفتيم وجود دارد، فاعليت تبعي تصرفي كه مكلفها باشند 

خواهد ولي همه آن كه واقع و تصرف را ميخواهد يعني كيفيت خاصي از توسعه تبعيت كيفيت خاصي از توسعه را مي
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كنيم كه علم شما يعني متناسب با توسعه اين مرتبه كه بعداً در بحث علم عرض ميشود بلكه متناسب با خواست نمي
كند كه كتاب تناسب با فعل ذاتاً علم ابزاري متغير و متحرك و متبدل است لذا علم شما از كتاب با خود كتاب فرق مي

قي دارد كه در آن تغيير نيست در مشيت او تغيير نيست معنا ندارد كه بگوييد در حقيقت كتاب تغيير است، فاعل مطل
وحدت و كثرت كتاب متقوم به هم است ودر آن تغيير نيست نه اينكه نقشه عمل و حركت همه است قوانين ثابت 

در برابر كدام يك از آنها قرار دهيد، در طلب كنيم تا شما چهره خودتان را حاكمي است كه بعداً انشاء اهللا عرض مي
توسعه شما تغيير است ديگر تعلق شما به امر ثابتي بنام كيفيات مختلف نيست تا لزوما جبر بياورد نهايت در پله دوم، 

  نه در پله اول كه اين بحث را بايد بعداً توضيح دهيم.
  شدباتمام مراتب نظام ميـ در كيفيت توسعه سهم تأثير اصلي با ايجاد حضرت حق در  ٣

آييم كه تقوم در فاعليت تصرفي محض در آنچه كه ايجاد فرموده هست، خواستش -اما دوباره سراغ همان بحث مي
همراه با ايجادش است يعني كيفيت توسعه با ايجاد توسعه هر دو در منزلت اصلي هست و نسبت تأثير اصلي در كيفيت 

ن رهبر بود، نسبت تأثير اصلي در كيفيت توسعه متقوم به همان تفضلي است كه در فاعليت اجتماعي و تمايالت از آ
ه نظام مفعوليتي كه در آن حركت گوييد و در همه مراتب هم حضور دارد ولي حضور در همه مراتب نظام فاعليت، نمي

  كند.كند و فاعل را امداد ميفرض ندارد، فاعل خلق كرده و به فاعل افاضه مي
  تبعي و فاعليت تصرفي متقوم بهمندـ فاعليت  ٤

اما سراغ مخلوقات كه بياييد فاعليت تبعي و تصرفي مخلوقات متقوم بهم است همان گونه كه تعلق و فاعليتشان متقوم 
-خودش را در كيفيت ماده پرستش از موال ميكند و توسعه به يكديگر است، روي خود را طرف دنيا و ماده پرستي مي

كنند، كنند و هر كس آخرت بخواهد به او عطا ميهر كس دنيا بخواهد به او عطا مي» هؤالء و هؤالءكالً نمد «خواهد، 
كنند پس دهند و دنيا را بيشتر مسخر او ميكنند و توسعه در دنيا هم به او مياگر دنيا را طلب كرد به او عطا مي

- ر دو به هم متقوم است و يك چيز را هم مياش هبينيد فاعليت تصرفي و تبعيكنيد ميجايگاهش را كه نگاه مي
سازد و از موال ميكند، تلفن و ماهواره و تلفكس و ... خواهند، از توسعه موال در توسعه تصرف در محسوسات تبعيت مي

  كند و كيف تبعيتش هم تعلق به توسعه فاعليت موال در فاعليت خودش به كيفيت ملكوتي است.تبعيت مي
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  و هم در كيفيت تصرف ولي مافوق سهم تأثير اصلي را دارد ـ هم در اصل تصرف ٥

و حضرت امام خميني(ره) رضوان اهللا تعالي عليه بود كه باذن اهللا تبارك و تعالي دينداري را در دنيا توسعه داد و خدا را 
ه خداي هم به عبادت فردي و هم به عبادات اجتماعي پرستش كرد و پرستش خدا را راه انداخت و قلوب را متوج

اش فاعليت الهي كرد و خدا هم به متعال كرد و واسطه در رساندن اين افاضه به بندگان شد، در فاعليت تبعي و تصرفي
ا انجام داد چون چندين او عطا كرد و او را توسعه داد و قلوب را متوجه او كرد و به تنهائي كار چند ميليون انسان ر

زنند كيفيتش كيفيت اين صحبتهاي امام را كساني كه درمراتب پايين تر مي كند، حاالميليون در همان خط حركت مي
كند يا در همين قم يك نفر در برابر مخالفين انقالب اسالمي كند و تحت تأثير صحبتهاي امام از اسالم دفاع ميفرق مي

، كنداسالم مي كه اين فرد ازكند، در ايجا صحيح است كه شما امام خميني را در ثواب اين دفاعي از انقالب دفاع مي
شريك بدانيد چون يك سهم از همان مطالبي را كه خدا به او عطا كرده بود نصيب اين فرد شده است و همان را شما 

دهيد، درست است كه ظرفش با آن ظرفي كه او به شما آب داده فرق ديگري ميريزيد و بدست در يك طرف ديگر مي
وا و هم كيفيتش يك نسبتي به آن دارد رف دارد و مطلقاً بي نسبت نيست و هم محتكند ولي يك نسبتي با آن ظمي

ايد يعني آن ايد و متصرف به فاعليت او شديهيعني شما دراين قسمت تحت تأثير فاعليت امام خميني(ره) قرار گرفته
ايد بعد خود شما عيت كردهنعمتي كه به او داده شده در فاعليت تصرفي شما هم آمده است يعني شما در يك رتبه تب

توان كنيد حضور دارد و نميكنيد عطا شده و او هم در اين تصرفي كه ميايد و به شما در تصرفي كه ميواسطه شده
فاعليت او حضور دارد و هم در كيفيت تصرف شما سهيم است و هم در اصل تصرف شما. و گفت او حضور ندارد. 

كند نه اينكه خيال كنيد ما كديم همين بود كه نظام فاعليت دارد تصرف ميفاعليت تركبي را كه قبالً صحبت مي
كانه يك قدرت و يك فاعليت تبعي محض » من سن سنه حسنه فله اجر منن عمل بها«كنيم جداي از آن صحبت مي

و آنها هم دست دهد افتد و شما آن را به رتبه دوم از فاعليتهائي كه تابع شما شدند ميبدست فاعليت تصرفي شما مي
  دهند.كنند ميگيرند و تبعيت ميبدست اين را به فاعليتهاي ديگري كه تحت تصرف شما قرار مي
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اگر دقيقتر نگاه كنيم و به لسان منطق صوري از نظر سنخيت تقسيم كنيم بايد بگوييم سنخيت مركب از فاعليت تبعي 
بگوييم به فاعليت تبعي و تصرفي تقوم دارد. البته و تصرفي درست شده است يعني در پاسخ به سئوال مركب چيست 

  كنيم.اين براي اين است كه مسانخت را جدا كنيم و اال بعد اصالح مي
  يعني هماهنگ سازي خود با فاعل تصرفي» فاعليت تبعي صرف«ـ  ٦

دمت شما بيان گوييم آنكه تبعيت صرف دارد مثل فاعليت اين كلماتي را كه ما خگويند فاعليت تبعي چيست؟ ميمي
كند ولي خودش متصرف در كلمات كند، ضبط صوت كلمات را ضبط ميكنيم كه اين كلمات از متكلم تبعيت ميمي

  دهد. ايد تحويل مينيست بلكه همان طور كه به او داده
  شود.معنا ميبرادر سبحاني: اين ديگر فاعليت تبعي نيست، اين تبعيت است و اطالق فاعليت ديگر بي

االسالم و المسلمين حسيني: اگر تبعيت، تعلق به كيفيت محض باشد به نحوي كه درون خودش هم تغيير حجت 
  نپذيريد و نشكن و ثابت و با معني سكون باشد بدون فاعليت است.

  برادر سبحاني: تغيير دارد ولي نه تغيير به عنوان فاعليت.
يعني متعلق است كيف يشأ، تا شما در آن چكار كنيد، حجت االسالم و المسلمين حسيني: يعني نه با اعمال تصرف 

حركت دارد ولي حركتش محضاً به حركت شماست و اصالً متصرف در كيف حركت يا اصل آن نيست، اگر فاعليت را به 
صورت منطق صوري معين كنيد ممكن است اينگونه بفرمائيد ولي بنا به بحثي كه خدمتتان عرض كرديم اگر بنا شد 

ركت باشد بدون فاعليت محال است چون اگر تعلق به كيفيت خاص شد كه تغيير ناپذير باشد حركت در تعلق علت ح
گردد و در آ، ممتنع است و همين كه حركت در كيفيت اول و دوم، معنايش عدم تعلق به اول و دوم به فاعليت بر مي

اشته باشد و هم بايد قدرت تغيير را در ادني دهد كه گفتيم هم بايد تعلق داين فاعليت اگر درون خودش را تغيير دمي
  اين به معناي فاعليت درون خود است.» خود با فاعل«مرتبه داشته باشد هماهنگ سازي 

  برادر سبحاني: اگر دو كيفليت يك و دو داشته باشيم اعمال نسبت به اين دو، خود نياز به فاعليت دارد.
  است يا تبعي؟حجت االسالم و المسلمين حسيني: اعمال تصرفي 

  برادر سبحاني: در تبعيت هم بايد مفهوم فاعليت باشد، تبعيت محض معنا ندارد.
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  حجت االسالم و المسلمين حسيني: اعمال تصرفي است يا تبعي؟
  برادر سبحاني: درتبعيت هم بايد مفهوم فاعليت باشد، تبعيت محض معنا ندارد.

كند بتعي است اگر هر دو يعني تصرفي و تبعي را اعليت ميحجت االسالم و المسلمين حسيني: اگر درون خودش ف
  :دانيد، سه معنا براي فاعليت قابل لحاظ استمعناي فاعليت مي

توان گفت كه در خود او حركت محال ـ مطلقاً تبعيت را از آن برداريد كه اين را درباره كسي جز وجود مطلق نمي ١
ن است كه هيچ گونه تبعيت ندارد و هيچ گونه حركت هم در آاست چون او موجد حركت است، اين فاعليت محض 

  .كندنيست بلكه ايجاد حركت و ايجاد خلق مي
گوييد يا حسين(ع)، ناگهان يك توانيد صحبت كنيد و وقتي ميـ فاعليت تبعي محض كه اگر نباشد شما اصالً نمي ٢

مان كنيم و خودمان، خودبعيت نمياز شما ت آيد، اگر كلمات بگويند ماچيز ديگري از هان مبارك شما بيرون مي
  هستيم.

  شود.برادر سبحاني: اطالق فاعليت در اينجا معنا مي
  » فاعليت تبعي صرف«ـ توضيح 

دهد براي مثال اگر شما حجت االسالم و المسلمين حسيني: براي اينكه اين درون خودش را حول محور شما تعلق مي
لي عصر(عج) داشته باشيد و ايشان به شما دستور بدهند و شما انجام بدهيد و يك رئيسي مانند وجود مبارك حضرت و

اي كه فرض تخلف براي شما نباشد آيا در اينجا بايد گفت فاعليت نيست چون فرض تخلف غرق در آن باشيد بگونه
د پيدا كرد عاشق حضرت ولي عصر هستيد و هر عاشقي نسبت به معشوق اگر عشق شديه بايد گفت شما كنيست يا اين

در حدي همه كارها را حول معشوق انجام داد و عشق محض نسبت به معشوق شد و عابد نسبت به معبود شد طبيعي 
كنيد يعني در وضع خودتان و در وضع كيفيات خودتان متصرف است كه از معبود تخلف نخواهد كرد ولي حركت مي

زمين تحت تسخير » سخرلكم ما في االرض«علق به آن فاعل كند، فاعليت متهستيد متناسب با آنچه كه او فاعليت مي
سلطه شماست، اين فاعليت دارد و تحت سلطه شماست و تسبيحش نسبت به حضرت حق اين است كه از شما  و

يكي از احتماالت اين است كه خدا خواسته و اينها مسخر شما » يسبح له ما في السموات و ما في االرض«بتعيت كند 
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خداوند از مالئكه درخواست كه بر آدم سجده كنند و آنها هم تبعيت كردند شايد در ابتدا بقول ما ه اند چگونشده
دانم، شما سجده كنيد و آنها و لكن خداوند فرمود من مي» نحن نسبح لك و نقدس«مقداري هم چانه زدند كه 

ما تسليم باشند به موجودات در مقابل ش پذيرفتند اين پذيرفتن آنها به معناي اين نيست كه فاعليت ندارند، اگر همه
كنند تابع حوزه اين معنا نيست كه فاعليت ندارند بلكه باالتر از اين ممكن است ميدانهائي كه حمل و نقل انرژي مي

گوييد يك ميدان الكتريكي و يك حوزه اراده شما باشد و تعلق به فاعليت شما هم دارند يعني چگونه شما مي
ها شما هستيد و آنها هم متعلق به كند، عامل در اين حوزهكند واين به تبع فالن عامل تغيير ميمغناطيسي درست مي

كند و خواهيد او در درون خودش تصرف ميو معناي فاعليت تبعي اين است كه بر وفق تصرفي كه شما ميشما هستند 
ست و بعد بزرگ شده و قدرت تأثير شما در شود و جزء حوزه مغناطيسي اشود و با شما تركيب ميپذيراي فعل شما مي

عالم هم زياد شده است و صحيح است كه همه آنها از شما سئوال كنند كه آيا اين چيزها را به شما نداديم، يك وقت 
گويند به شما قدرت اعتبارات مالي و سياسي و اقتصادي و گويند به شما دست و پا و چشم داديم و يك وقت ميمي

كرد شما عينيت و قدرتهاي اجتماعي داديم اگر اين نبود معناي فاعليت تركبي، تحقق تقومي پيدا نميقدرت تصرف در 
به صورت جدا جدا يعني چند تا فاعل تصرفي جداگانه هستند، بعد بگويي بيائيد فاعليتهاي تصرفي را كنار هم بگذاريد. 

تواند پايين بيايد، يك قدرتي يا چيزي از باالتري نمي ما فاعليت تصرفي را در تبعيت، متعلق به باالتر جگرفتيم و لكن
گوييد قدرت و افاضه از باال رود كه اين غلط است يك وقت ميگوييد قدرت از پايين به باال ميوقت است كه معاذاهللا مي

  آيد.به طرف پايين مي
  ـ فاعليت ملكوتي منشأ در كيف نزول حرمت است نه اصل نزول رحمت ٧

اند قدرداني كنيد و آنها را حول توانيد از آن چيزهائي كه به شما دادها اگر كيفيت را عوض كنيد ميدر فاعليت شم
توانيد محور توانيد كفران بورزيد و آنها را حول ائمه باطل بياوريد و از اين لحاظ كه ميمحور ائمه هدي(ع) بياوريد و مي

ايد بلكه منشاء در ايد ولي منشأ حقيقي نبودهال رفتن قدرت شدهتمايالت را تقويت كنيد صحيح است كه بگويند منشأ با
  ايد.كيف بوده

  شود و بالعكس غلط استـ قدرت از منشاء حقيقي و باال به پايين نازل مي
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رسد، اگر بگوييد ما منشأ حقيقي آن است كه مشغول نازل كردن قدرت بر شماست و اين از طريق ولي باالتر به شما مي
آيد كه به اينها اضافه شود معناي سعه يافتن فاعليت هم زير تصرفي تبعي داريم و ديگر چيزي از باال نمي فقط فاعليت

  شود.سئوال مي
  ـ سعه يافتن فاعليت مخلوق نسبت به اصل نزول قدرت، فاعليت تبعي پيدا كردن است 

فوذ فاعل به اين است كه فاعليت تبعي سعه يافتن فاعليت يعني چه؟ يعني قدرت نفوذش باال رود و باال رفتن قدرت ن
  پيدا كند نه اينكه يك فاعل تصرفي ديگر كنارش بيايد و مزاحم او شود و هم عرض او باشد.

گوييم امر با كنيم و تركب فاعلي در اينجاست چطور دركيفيت ميبرادر سبحاني: وحدت تركيبي را اين طور معنا مي
  كنيم و در اينجا فقط فاعليت حضرت حق است.هم قضيه را يك طرفي مي شود در نفس توسعهتركب فاعلي موجود مي

  ـ فاعليت حضرت حق هم در اصل توسعه و هم در كيف حضور دارد  ٨
حجت االسالم و المسلمين حسيني: در اصل توسعه و در كيف آن حضرت حق است در مرتبه نازل نسبت به آنچه كه 

كنيد و هم توجه مكاني، يعني هم طلب فاعليت حضرت حق و توسعه ميبه شما داده شده است شما هم توجه زماني 
حيح است كه بگويند شما درتوسعه مؤثر هستيد به اينكه چه كنيد لذا صبيشتر در جهت خاص و كيف خاص مي

د در رتبه مؤثر هستيو هم زماناً  ايد يا دنبال مخالفان او، و هم مكاناًايد، دنبال حضرت علي(ع) رفتهكيفيتي را خواسته
نازله چنين است، ولي در رتبه عالي نيست به كل كه نگاه كنيد هم مشيت حضرت حق در همه كيفيتها حضور دارد و 

شود و در منازل ديگر هم افاضه او يعني نظام فاعليت است ودر منزلت حضرت حق نظام به صورت دائم التزايد ايجاد مي
است در طريفتشان و در كيفيشان يعني زمان و مكان در آنجا كه شما  طريق ايصال هستند و اينها هم دائم التزايد

كنيد هم در زمانش مؤثر هستيد و هم در نسبت به مادون هم زماناً مؤثر هستيد و هم مكاناً، مثالً بچه را كه تربيت مي
ديگري برسانيد براي مثال توانيد آن را كم يا زياد به اند و شما ميمكانش، ولي طريق است يعني چيزي را به شما داده

توانيد با  بخل اي كه داريد در حد همين شهريه با عيال خودتان با سعه، وجود برخورد كنيدو ميتوانيد با اين شهريهمي
تواند با آنها گويم چرا شما ميگوييد شهريه من چيزي نيست كه با آنها بخل برخورد كنم، ميبا آنها برخورد كنيد، مي

توجه نكنيد ولي براي خودتان آب ميوه بخريد بدتر ازاين هم اينكه پول ريض باشند به آنها ميد و اگر هم نان خالي بده
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را پس انداز كنيد يعني نه خودتان بخوريد و نه به آنها بدهيد، يا بذل كنيد و بگوييد من به اندازه سعه همه آن چيزي 
ما در زمان و مكان آنها مؤثريد نهايت طريق هستيد نه كه داشتم بذل كردم وسهم خودم را هم به آنها بخشيدم، ش

خواهيد و نسبت موجد در زمان در كيفيت هم سهم شما در تركب، طريقيت دارد يعني از خداوند تصرف خاصي را مي
  تأثير داريد ولي به صورت طريق است.

و اگر اصالً ايجاد در آن نباشد كه  حجت االسالم ميرباقري: به هر حال يك قسمت از فاعليت بايد به ايجاد متكي باشد
  شود.معنا مياي از ايجاد در آن نباشد تحرك سهم بيفاعليت نيست، اگر هيچ رتبه

فرماييد بايد تقوم در اصل خلقت باشد و بايد شريك خدا باشد حجت االسالم و المسلمين حسيني: اين تقومي را كه مي
  گوييد هيچ كس جز خداوند نيست ...پذيريد، به هر حال يا ميكه خود شما هم نمي

  گوييم شريك خداست.حجت االسالم ميرباقري: يا مي
  دانيد؟حجت االسالم و المسلمين حسيني: معناي ايجاد را در چي مي

آورد و فاعليت در ايجاد حجت االسالم ميرباقري: ايجاد و تصرف فرقي ندارد، فاعليت در تصرف، شريك در تصرف مي
  است.شريك تصرف داده 

  زند.حجت االسالم ميرباقري: ايجاد هم همينطور است، قيد به آن مي
زنيم گوييد ما در محدوده حدود و اختيارات خودمان قيد ميزنيد و ميحجت االسالم و المسلمين حسيني: قيد كه مي

  موجد بقدرتك هستيد يا موجد به قدرته؟
  بقدرتك فرقي ندارد.حجت االسالم ميرباقري: متصرف بقدرته هستيم يا 

  كند.حجت االسالم و المسلمين حسيني: متصرف به ايجاده هستيد و سنخ اين فرق مي
دهيد يا حجت االسالم ميرباقري: اگر تصرف من به ايجاد باشد من هيچ كاره هستم، يك جائي را به اين فاعل نسبت مي

كند كه تصرف باشد يا ايجاد دهيد فرق نميت مينسبدهيد جبر محض است و اگر جائي را به اين نه؟ اگر نسبت نمي
كند و اال فاعليت و تصرف بدون ايجاد كند در تصرف و ايجاد هم حل ميبشاد، اگر منطور به اذنه اين مشكل را حل مي

حق چه ربطي به تصرف من دارد، آنجائي  معنا ندارد، معنا ندارد كه بدون هيچ تصرفي حدوث واقع شود، حدوث حضرت
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توانيد بفرمائيد در مرحله طلب هست كه طلب هم باز ايجادي ايم و فقط ميكردهچيزي را حادث م كنتصرف مي كه من
  شود.كند يا اينكه سفارش هم ايجاد نمياست و ايجاد طلب و سفارش مي

ما حجت االسالم و المسلمين حسيني: مطالب شما به شرط اين است كه به بحث تصرف و ايجاد بريم و اال اگر ش
شود، اين اشكالها مال آن منطق مفاهيم را از يك منطق ديگري بياوريد و بخواهيد در يك مطلق ديگري جا بزنيد، نمي

  است.
دانند دانند يعني صورت را اصل و ماده را فرع ميحجت االسالم ميرباقري: در فاعليت هم آقايان صور نوعيه را اصل مي

شود آنها فرماييد صورت فرع است ولي باالخره جايگاه صورت روشن نميلي ميكه ماده آخري بايد هيوال باشد حضرتعا
توانند تحرك در صورت را قائل شوند چون بايد در صورت قائل به كون و فساد يا حداكثر وحدت اتصالي كه ادعا نمي
  ايش قائل نيستند.برند كه برايش ابهام قائلند و فعليت خاص براند بشوند، آنها حركت را در هيوالئي ميكرده

حجت االسالم و المسلمين حسيني: عالوه بر اين ما تعلق به ذات براي آن قائل نيستيم بلكه تعلق به فاعليت دارد و 
  رود.ابهام از بين مي

حجت االسالم ميرباقري: ولي به هر حال اين كيفيت صور ديگر حركت پذير نيستند ولو اينكه تابع فاعليت باشند مگر 
  مائيد شأن فاعليت است.اينكه بفر

  حجت االسالم و المسلمين حسيني: اگر شأن شد بگونه ديگري معناي وحدت اتصالي است.
ت و بايد بگوييم بخشي از هستي است كه معناسحجت االسالم ميرباقري: اگر غير از فاعل است ديگر تحول در آن بي

  ندارد.كيف فاعل است و فاعل هم تابع فاعل اوست و ديگري تحركي 
كند معنايش اين است كه ديگر حجت االسالم و المسلمين حسيني: حركتش حركت فاعل است اگر گفتيم تبعيت مي

نبايد تبعيت كند، يعني اگر گفتيم مناسبات تصرفش اين است و كيف جريان است، كيف جريان داريم يا نه؟ رودخانه 
كنيم جريان حوزه جريان و رودخانه يعني چه؟ سئوال مي گوييد كيفداريم يا نه و رودخانه صورت دارد يا نه؟ مي

    هاست.گويد اين حرفهاي فرهنگيمغناطيسي داريم؟ مي
لسالموا 



  
١٧٣٥  

  فلسفه اصول مباني نظام واليت
  موضوع بحث: توصيف از فاعليت بر اساس نظام واليت

  ٤/٢/٧٠تاريخ:  دوره سوم
  ٧جلسه: 
  : فهرست

  ـ جمع بندي نسبت به مفاهيم اثباتي
  ـ تقوم معناي تركيب را عهده دار است ١
  ـ مركب بدون تعلق نيست ٢
  ـ تعلق بدون توسعه نيست ٣
  ـ زمان و مكان دو سنخ حركت هستند ٤
  ـ زمان و حركت متقوم به فاعليت هستند ٥
  ـ تعلق به امر ثابت غلط است و تعلق به فاعليت منشأ حركت است ٦
  ـ حقيقت تقوم، تقوم فاعليت تبعي به فاعليت تصرف است ٧
  ـ فاعليت تبعي يعني تعلق به توسعه تصرف موال در فاعليت خود كه مفسر حركت است ٨

  ـ اصل بحث = الف: معناي جديد فاعليت 
  ـ تصرف بدون توسعه قدرت ممكن نيست ١
  ـ توسعه در تبعيت متقوم به توسعه قدرت در تصرف است ٢
  مخلوق، موجد اصل قدرت نيست بلكه در كيف قدرت مؤثر استـ  ٣
  شويمـ با توسعه قدرت در فاعليت تصرفي، موجد تناسبات جدديد مي ٤
  ـ قوام تناسبات جديد به قدرتي است كه اعطاء شده است ٥
  ـ تصرف الهي، ايجاد تناسبات جديد با تمسك به موال است  ٦
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  تمسك و تبعيت از موال است ـ تصرف شيطاني، ايجاد مناسبات بدون ٧
  در تفسير از فاعليت اصل است» واليت«و » فاعليت«ـ  ٨
  سرپرستي) متقوم بهم هستند (نظام واليت)«ـ فاعليت و تولي (عهده سپاري) و واليت  ٩

  شودـ در نيابت، و قدرت و كيفيت اعالم استقالل نمي ١٠
  ظام واليت استـ نيابت نفي فاعليت تجريدي و پذيرفتن فاعليت در ن ١١
  شود و تناسب بردار نيستـ فاعليت درنگرش تجريدي مطلق فرض مي ١٢
  ـ عدم قدرت و توانائي نگرش تجريدي در جمع بين فاعليت و تناسب ١٣

  ب ـ عدل 
  ـ نسبت فاعليت حضرت حق به فعل مفسر عدل است ١
  ـ فاعليت و نسبت در نظام واليت بهم متقومند ٢

  كنيم و در كيفيت سهم تأثير داريم ميـ با تصرف ايجاد تناسب 
  ـ تصرف فاعل در كيفيت، متناسب با منزلت آن فاعل است (حضور تناسبات فاعليت)

  ـ تفسير از فاعليت انسان منوط به روشن شدن تقوم مفهوم فاعليت به مفهوم نسبت است
  ـ تفسير عدل به جهت خاص نيز ريشه در اصلت شيء دارد ٣

  ج ـ قانون
  عمومي به منزله حضور فاعليت موال در همه مراتب نظام است ـ قوانين ١
  ـ همراه با كارائي و كاربردهاي جديد شما، قوانين عمومي هم نسبت تأثير دارند ٢
  ـ در كيفيت، موال نيز سهم تأثير دارد ٣

  ـ پرسش و پاسخ 
  ـ علم ما ابزار پرستش خداي متعال است نه چهارچوب شناسائي فعل و موال ١



  
  بسمه تعالي

  
  ـ جمع بندي نسبت مفاهيم اثباتي 

اي در حقيقت كليه حجت االسالم و المسلمين حسيني: بسم اهللا الرحمن الرحيم ... يك اجمال گذرائي در بحث نفي
برخورد كرديم و لكن تعريفي كرد به صورت نفي كردن اي بازگشت به بساطت ميمفاهيمي كه در تعريف ممكنات بگونه

  ازتركيب هم در كار نبود.
  ـ تقوم معناي تركيب را عهده دار است  ١

  در معنائي كه در تعريفهاي اثباتي به عرض برادران رسيد تقوم معناي تركيب را عهده دار شد.
  ـ مركب بدون تعلق نيست  ٢

  نيست.كه در تعريف تقوم هم ابتدائاً صحبت كرديم كه مركب بدون تعلق 
  ـ تعلق بدون توسعه نيست  ٣

  تعلق هم بدون توسعه نيست نه زماناً و نه مكاناً.
  ـ زمان و مكان دو سنخ حركت هستند ٤

ساخت كه در هر دو حركت شدند نهايت اينكه دو سنخ از حركت هستند يك سنخ حركتي كه تعلق مكاني را مي
يفيت، بعد دقت كرديم و ديدم كه مسئله فاصله، به تناسب بين ابتدائي ترين و ساده ترين تعريف گفتيم تعلق بين دو ك
شود و دقيقتر كه دقت كرديم ديديم نسبت بين مراتب و منازل ميدانهاي انرژي و حركت بين ميدانهاي جاذبه معنا مي

  شود.فاعليت مي
  ـ زمان و حركت متقوم به فاعليت هستند ٥

  م دارد.آنگاه معلوم شد كه زمان و مكان به فاعليت تقو
  ـ تعلق به امر ثابت غلط است وتعلق به فاعليت منشأ حركت است ٦

قبل از ماه رمضان بحث امر ثابت كه از فروع بحث تعلق و فاعليت است در آنجا صحبت شد كه تعلق به نقشه يا كيفيت 
  يا تعلق به هر دو اينها منشأ ثبات است و بايد تعلق به فاعليت باشد تا منشأ حركت باشد.
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  ـ حقيقت تقوم، تقوم فاعليت تبعي به فاعليت تصرفي است ٧

  يعني بشود فاعليت تبعي و فاعليت تصرفي، در حقيقت تقوم عبارت از تقوم فاعليت تبعي و تصرفي به يكديگر شد.
  ـ فاعليت تبعي يعني تعلق به توسعه تصرف مولي در فاعليت خود كه مفسر حركت است ٨

گر يك مرتبه و يك منزلت از فاعليت به منزلت باالتر تعلق داشته باشد يعني به تصرف در فاعليت تبعي معلوم شود كه ا
منزلت باالتر در فاعليت خودش تعلق داشته باشد يعني به توسعه فاعليت باالتر در فاعليت خودش تعلق داشته باشد. 

تعلق به زمان باالتر دارد يعني توسعه شود اين اش گفته ميشود و تعلقي كه در بارهيعني اشتدادي كه در اينجا ذكر مي
  تواند مفسر حركت باشد.خواهد و تنها همين است كه ميتصرف او در فاعليت خودش را بيشتر مي
  ـ اصل بحث: الف ـ معناي جديد فاعليت 

  ـ تصرف بدون توسعه قدرت ممكن نيست ١
بكند بدون توسعه يافتن و قدرت بيشتر  خواهدحاال قسمت دومش اين است كه اين تصرفي كه نسبت به پايين تر مي

  شود.يافتن، توسعه قدرت ممكن نمي
  ـ توسعه در تبعيت متقوم به توسعه قدرت در تصرف است ٢

كند و اين دو هم جداي از يكديگر نيست و هر گاه توسعه اگر توسعه تبعيت پيدا كرد توسعه قدرت در تصرف پيدا مي
  بت به مادون است.در تبعيت پيدا شد عين توسعه تصرف نس

  ـ مخلوق، موجد اصل قدرت نيست بلكه در كيف قدرت موثر است ٣
دهند فاعليت اي كه به اين مييعني عين توسعه قدرت است هر چند كه اين در كيف قدرت مؤثر باشد يعني آن توسعه

بود كه يك فاعليت  اگر قدرت تصرف بر اساس اصالت شيء معنا شد معنايش ايندهند. و قدرت تصرفش را توسعه مي
يابد در عين اينكه در موضع گوييد فاعليتش توسعه ميبيشتر نداريم ودر كيفيت ديگر هيچ اختياري نداريم اما قوتي مي

فاعليت تبعي تعلقش بيشتر شده اما معنايش اين نيست كه اختيار ازاو صلب شده است بلكه توسعه اختيار و توسعه 
  هستي به او داده شده است.

  شويمبا توعه قدرت در فاعليت تصرفي، موجد تناسبات جديد ميـ  ٤
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اش موضوعاً عوض شد يعني چه چيز او موضوعاً گوييم فاعليت تصرفيبه عبارت ديگر اگر بخواهيم بگوييم آنگاه كه مي
حكومت بر تواند مناسبتهاي جديد را ايجاد كند  در يك سعه بيشتري عوض شد؟ يعني قدرتي به او دادند كه او مي

تناسبات پيدا كرد، اين موجد نفس قدرت نيست ولي اين حتماً موجد كيفيت تناسبات است و اال نسبتي به اين پيدا 
  كرد.نمي

  ـ قوام تناسبات جديد به قدرتي است كه اعطا شده است ٥
اند و اگر اين او دادهشود يعني قوام تناسبات جديد به اين قدرتي است كه به و اين قدرت بدون اين كيفيت پيدا نمي

تواند بر اين توان اين تناسبات را ايجاد كند و ميقدرت نباشد اين تناسبات جديد نيستند و وقتي اين قدرت آمد مي
  اند كفران بورزد و تناسبات حيواني ايجاد كند.قدرتي كه به او داده

  ـ تصرف الهي، ايجاد تناسبات جديد با تمسك به مولي است ٦
اصل كيف تناسباتي كه ايجاد كرده متمسك به موال شد و در كيف تناسبات باز فاعليتش فاعليت تبعي شد پس اگر در 

اند و لكن در كيف مرتبه نازلتر را انتخاب شود ولي اگر در كيف هر چند كه قدرت هم به او دادهنيابتش نيابت الهي مي
تواند اعالم انانيت و تجزم اظهار عجر كند و ميتواند كرده كه قبل از اين در بحث گفته بوديم كه در تمثل، شخص مي

كند و لكن وحدتي است كه مناسب با منزلت قدرتش نيست بلكه مناسب كند، در اعالم تجزم يك وحدتي را ايجاد مي
به تواند ايجاد كند مگر با تمسك يان شده كه گفتيم برابر با منزلت خودش نميبا منزلت باالتر است قبالً اين بحث ب

اند دوباره تبعيت كرد آنگاه صورت تمثلي در سطح و ظرف خودش شكل حاال اين اگر در كيف قدرتي كه به او دادهموال. 
  كند.شوند و دستش الهي تصرف ميبيند گوشش الهي ميكند و در منزلت خودش چشمش الهي ميالهي پيدا مي

  ولي استـ تصرف شيطاني، ايجاد مناسبات بدون تمسك و تبعيت از م ٧
ولي بهر نسبتي كه اعالم عجز نكرد و تمسك به موال پيدا نكرد و تابع موال نشد به همان نسبت ظلم كرده است يعني 

  نسبت به حدي كه خداي متعال به او عطا كرده كفران ورزيده و آن را در جاي باطل صرف كرده است.
  در تفسير از فاعليت اصل است» واليت«و » فاعليت«ـ  ٨
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شود نه به عليت كه واليت نيز در تعريف فاعليت ، خودش به فاعليت تفسير ميئله فاعليتسبينيم كه مجا ميدر اين
كند و چگونه در چه منزلتي از سرپرستي قرار دارد و چگونه نسبت به مادون سرپرستيب ميگيرد. مياصل قرار 

- متعال و ولي ما فوق كه ولي الهي است ميسرسپاري و عهده سپار و واگذاري و توكل و سپردن امر خود به خداي 
دهد ولي شما مرتب ليت و لعل بكنبد اين درست نيست و معلوم كنيد؟ براي مثال ولي اجتماعي براي جنگ دستور مي

كنيد خوب طبيعي رويد و اشكالتراشي نميگويد برويد و شما هم ميايد ولي اگر او ميشود واليت را به او نسردهمي
  ات شما در اين نسبت تصرفات ولي تان است.است كه تصرف

  ـ فاعليت و تولي (عهده سپاري) واليت (سرپرستي) متقوم به هم هستند (نظام واليت)  ٩
حاال اگر فاعليت و تولي وواليت را هم متقوم به يكديگر بدانيم و بگوييم سرپرستي كردن و سرپرستي شدن دو امري 

  ستند و از يكديگر قابل تفكيك نيستند.است كه در مخلوقات متقوم به يكديگر ه
  شودـ در نيابت، در قدرت و كيفيت اعالم استقالل نمي ١٠

ي بسپاري هم از نظر طلب قدرت و هم كنيد بايد درهمان امر خودت را به سرپرستدر همان امري كه سرپرستي مي
ت وسيله موال بشوي و وقتي وسيله و كني و نه در كيفيتش، كانه خودكيفيتش يعني نه در قدرتش اعالم استقالل مي

  ابزار موال شدي هم سرپرستس هيت و هم در نفس سرپرستي تحت سرپرستي قرار داري.
  ـ نيابت نفي فاعليت تجريدي و پذيرفتن فاعليت در نظام واليت ١١

داري و ابزار و اگر شما جزء مناسبات نظام واليت آن گونه درا/ديد كه صحيح باشد كه بگويند چيزي اضافه از خودت ن
وسيله مدح هستيد آيا در اينجا صحيح است كه بگوييم شما ديگر فاعليت نداريد يا شما به فاعليت خودتان اين منزلت 

  را داريد.
  شود و تناسب بردار نيستـ فاعليت در نگرش تجريدي مطلق فرض مي ١٢

اللش را در آن حد مطلق كنيد كه ديگر توانيد لحاظ كنيد مگر آن كه استقيعني گاهي است كه شما فاعل را نمي
كند كه اين براي خود فاعليت هم قابل كنيد و آنرا مطلق ميجدا ميتناسب بردار نباشد يعني آن را از فاعلهاي ديگر 

يد كه اگر فاعليتهاي متقوم به هم را بيان كنگاهي نظام فاعليت و فاعليتهاي متقوم به هم را معين ميتفسير نيست. 
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توان گفت اين به فاعليت خودش تكيه دارد و از طرف موالست ولي اگر فاعليت را فاعليت تجريدي تفسير كرديد مي
اي اگر درباره عدهشود. اي پيدا نمير فاعليت را تقومي تفسير كنيد چنين شبههشود و اگكرده باشيد شبهه جبر پيدا مي

بگويند اين واليت ندارد و اين مغاير است با اينكه بگويند  معنايش اين نيست كه» ال يشائون اال ما يشاءاهللا«بگوييد 
  »هذا عطاء ربك فامنن او امسك و ما كان عطاء ربك محذورا«

  ـ عدم قدرت و توانائي نگرش تجريدي در جمع بين فاعليت و تناسب  ١٣
بعد هم از اين طرف دچار  بله اگر فاعليت را از هر گونه نسبت و تناسب جدا كنيد و به صورت مطلق به آن نگاه كنيد و

بن بست شويم و تعريف آن با تعريف قانون ناهنجار باشد و هم از آن طرف براي تعريف فاعليت دچار بن بست شويم 
اين مربوط به زماني است كه بخواهيد اوصاف را جداي از يكديگر لحاظ كنيد و معناي فاعليت را هم به نفي نسبت 

كنيد كنيد و بعد مفهوم وجود را انتزاع ميني همان طور كه وجود را از وجود لحاظ ميكنيد و نه به تقوم، نفي نسبت يع
توان قانون را هم گذاريد ميكنيد و نفي آنرا مثل نفي وجود كه به تحليل عقلي عدم نام ميقانون را هم مالحظه مي

گوييم اين فاعلي كه ميهم ندارد.  مالحظه كرد و آن را نفي كرد و يك كلمه فاعل در كنار آن گذاشت و هيچ توضيحي
دانيم با آن چه كار كنيم بعد هم سازد و نميبگويند، همين كه با قانون و با عليت نميايد چيست؟ شما توصيف كرده

شود و معنا ندارد كه بتوان برايش مصداق معين كرد براي معلوم شود مثل مفهوم عدم كه به تحليل عقلي درست مي
يعني به توانيد به حضرت حق نسبت دهيد توانيد مصداق معين كنيد و حتي نميجريدي هم نميآن گونه فاعليت ت

، به حكم عليت كه قانون را به لحاظ تجريدياز آن نفي كرده و يك مفهوم شودحكم عليت خود اينگونه فاعليت نفي مي
شويد ولي اگر تفسير را در يد ممتنع ميايد بعد كه بخواهيد اين فاعليت را به چيزي نسبت دهبنام فاعليت درست كرده

ك نظام بيان كرديد يعني فاعليت و نسبت را با هم متقوم ديديد و گفتيد به فاعل باالتر نسبت دارد و نظام فاعليت را ي
آيد مطلق نسبت و قانون را مالحظه كرديد مفهوم جديد از فاعليت است مفهوم جديد از فاعليت با تحليل عقلي نمي

دهد نه اينكه و بي نسبتي و بي قانوني محض را فاعليت بنامد بلكه در خود مفهوم فاعليت، نسبت را قرار ميسلب كند 
   تواند نسبت نداشته باشد.اين نحوه فاعليت كه نميفاعل منسوب. 

  ب: عدل 
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  ـ نسبت فاعليت حضرت حق به فعل مفسر عدل  ١

شود يعني فعل گوييد عدل به فعل او معرفي مي، كه مياما آيا فاعليت حضرت حق به خودش نسبت دارد يا ندارد
توانيد بگوئيد كيف نسبت فعلي است كه موجدش است يا موجدش او نيست؟ ميمنسوب است يا غير منسوب است؟ 

فرق دارد و نسبتي كه ما به فاعلهاي داريم در نظام فاعليت است و نسبتي كه او دارد نسبت مخلوق به خالق است هر 
  گوييد عدل.ليل نسبت مخلوق به خالق عاجز باشيد ولي نسبت دارد و لذا به آن ميچند ازتح

  ـ فاعليت و نسبت در نظام واليت بهم متقومند ٢
اما در مفهوم فاعليت عرض كرديم سلب نسبت صورت مطلق ممكن نيست بلكه فاعليت متقوم به نسبت و نسبت متقوم 

گفتيم نيست كه موجب سكون م از قبيل نسبتي كه در دستگاه تجريدي ميگوييبه فاعليت، البته اين نسبتي را كه مي
گوييم فاعليت تبعي به فاعليت تصرفي تقوم دارد و فاعليت تصرفي به فاعليت تبعي و مجموعه اينها در شود، وقتي مي

سبات و تصرف شما شود و منانظام واليت جا دارد معنايش اين است كه تناسبات نظام واليت بوسيله فاعليت ايجاد مي
براي مثال چگونه در نوشتن يك انشاء و صورتي تمثلي، شما سهم تأثير شود. ما ايجاد ميدر مادون به دست خود ش

گوييم كه اين زبان نويسيد و بعدها ميبسيار مهمي داريد البته قطعاً نظام واليت اثر دارد و شما با يك زباني مقاله مي
نويسيد يا به عربي يا ر خاصي است اگر بخواهيم ساده بگوييم شما يا به زبان فارسي ميدر نظام اجتماعي داراي يك اث

- مينويسيد يا فرضاً يك الفبا يا يك عالئم خاصي را به كار به تركي ولي به هر حال با يك زبان اجتماعي خاصي مي
ست مثالً ادبياتي كه در نظام اجتماعي گيريد يعني حتماً سهم تأثير دارد و حتماً يك نحوه ادبياتي در آن ملت رائج ا

سوسياليزم هست هنگام صحبت كردن با آن مرتب بايد به تضاد طبقاتي و محروميت وخصلتها تكيه كرد در حالي كه 
- شود شما ميدر يك نظام الهي بايد مرتب به كلمات معصومين و ادعيه و آيات اشاره كرد و اال مورد قبول واقع نمي

-مقاله با يك ملت صحبت كنيد و اين ملت هم داراي يك اعتقاد هستند و يك چيزهائي را زيبا ميخواهيد بوسيله آن 
ها و تعلقهائي كه به امور قلبي يا ذهني يا حسي دارند مدد بگيريد خواهيد در اين تمثيلتان از عالقهدانند و شما هم مي

نويسيد يك كار مال شماست و يك اي كه مير مقالهدتا مطلب خود را به مخاطبتان نشان دهيد و در آنها تصرف كنيد. 
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نسبت تأثير عمومي هم مال آن مطالب است، حاال بگذريم و انشاء اهللا اين مطلب را سرجاي خودش توضيح خواهيم 
  داد.و

  كنيم و در كيفيت سهم تأثير داريمـ با تصرف ايجاد تناسب مي
كنيد ودر كيفيت آن اذهان و روحيات ديگران رابطه ايجاد ميكنيد و با غرض از ايجاد تناسب بود كه شما تصرف مي

خوانيد كه در سهم تأثير زيادي داريد، و در كيف شما فاعل هستيد البته يك وقت شما براي مردم قرآن يا زيارتنامه مي
نوا هم از  گردد يك وقت در آن حالت وواندن شما بر ميشود و به حالت و نواي خاينجا تأثير شما در كيفيت كم مي

در اينجا تصرفات شويد و تمام حواستان محو در اين استمداد از موال و در خواندن اين دعاست. تصرف خودتان خالي مي
خوانيد و به منزلت شما شود ولي هنوز هيهات، شما در رتبه منزلت خودتان زيارت جامعه ميخودتان كم رنگ مي

شود چه رسد به اش برايتان حاصل نميتصور ذهنيبه چه معناست. » مبكم فتح اهللا و بكم يخت«شود كه مربوط نمي
فهميم اگر راست باشد به اندازه يك محدوده كمي مي» بك فتح اهللا و بكم يختم«اش ما از جمله تحقق روحي و وصفي

كرده است اما گويد كه يعني اينكه آسمان و مالئكه و همه عوامل را به شما شروع ميفهميم انسان حوائج خودمان مي
دانيم، شما حتي وضعيت همه چيزهائي شود و اگر از وضعيت سموات سئوال كنند چيزي نمياينها برايتان محقق نمي

ايم ايد به خاطر نداريد چه رسد به اينكه بگوييد من متوجه هستم وضعيت چيزهائيي را كه هم نديدهرا كه در دنيا ديده
كنيد و اين عيبي ندارد ولي اينها معناي ك مقدار براي خودتان تقرب ميبه صورت توصيفي هم يبه چه معناست. 

خدايا بر نبي اكرم(ص) كند. سموات و آنچه كه در آن است، نيست حاال خداي متعال به صورت تفضلي از شما قبول مي
يد ولي معناي اين گوياي، اين را با زبان براحتي ميصوالت بفرست بعدد هر چه كه در آسمانها و زمينها خلق كرده

رت هم خفهميم و اصال ً دنياي ما با منزلت و فكر ما مناسب است و ادراكمان از آكلمه را آن طور كه حقش است ما نمي
يك » بكم فتح اهللا و بكم ختم«آنهائي كه به معصومين نزديك هستند از اين جلمه خيال نكنيد كه خيلي باالتر است. 

  كند.فهمند كه با اين ادراك ما خيلي فرق ميهم خود معصومين ميفهمند و يك معنائي معنائي مي
  ـ تصرف فاعل در كيفيت، متناسب با منزلت آن فاعل است (حضور تناسبات فاعليت)
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ولي به هر حال يك مرتبه از تصرف شما در آن به منزلت شما بستگي دارد و تنزل كلمات موال و تصرف موال به منزلت 
خواهد از طريق شما در مادون شما انجام دهد ل شدن اين مطلب و اين تصرفي را كه موال ميشما كه قهري است، ناز

تواند سبت شما نميبه منزلت شماست و اين طبيعي است و اين معناي وجود نسبت در فاعليت است كه خارج از اين ن
- مين جا فاعليت هم داريد و ميدر عين حالي كه در هفاعليت داشته باشيد و فاعليتتان خارج از اين نسبت نيست. 

  توانيد فاعليت و تصرف خودتان را تبعي كنيد.
  ـ تفسير از فاعليت انسان منوط به روشن شدن تقوم مفهوم فاعليت به مفهوم نسبت است 

اگر مفهوم فاعليت درست معلوم شود كه با مفهوم نسبت متقوم به هم هستند و معناي فاعليت تصرفي و فاعليت تبعي 
كند آنگاه اگر بر اين اساس و معناي واليت را روشن ميكندمقتوم بودنشان به يكديگر فاعليت را در انسان تفسير ميو 

نگاه كنيد معناي تعلق مخلوقات به حسب مراتب مختلف به موال و عبادت كردن آنها از طريق نظام فاعليت نسبت به 
بر اساس محور بودن ولي اعظم هر مفسر زمان است و هم مفسر مكان موال و صلوات و افاضه و انعام موال به نظام واليت 

كنيم و هم شود كه درباره كتاب بعداً صحبت مياي است البته نه اينكه كتاب نفي ميو ديگر نه نياز به امر ثابت جداگانه
و در تفصيل  معرف حركت است البته شكي نيست كه موال ابزار تصرف و كلمات تصرف دارد و تحقق همه كتاب است

همه اشياء تعلق دارند و نسبت به موال عابد اينها كه بايد به نقل رجوع كرد و لكن در اجمالش بگوييد معناي اينكه 
هستند مثالً اين باشد كه در صلوات خداي متعال هيچ گونه حكمتي نباشد و هيچ گونه نسبتي به خودش نداشته باشد، 

عدل فرمايد. ضرت حق ايجاد نكند و در منزلت خودش آن كيف را هم ايجاد مييا اگر نسبتي داشته باشد كيف آن را ح
كه » وضع كل شيء في موضعه«گفتيد شناختن شود چون گاهي در تعريف عدل ميرا كه به نسبت به موال شناخته مي

  يدي است.عرض كرديم اين تعريف درست نيست چون جدا جدا از هم به صورت تجر
  خاص نيز ريشه در اصالت شيء داردـ تفسير عدل به جهت  ٣

تر همان اشكال اصالت گفتيم نسبت اشياء به هم براي ك جهت خاص كه در اين تعريف هم به صورت لطيفگاهي مي
است به چيز سوم، در تربه قبلش دوئيت متناسب و گوييد دو چيز با هم متناسب اي وجود دارد، چون وقتي ميشيء

ده بوديد، اگر هماهنگي بيان شود معناي آن از يك نحوه توجه به اينكه اين دو مناسب دوئيت غير متناسب را لحاظ كر
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هستند و حال آن كه آن دو مناسب نيستند خالي نيست يا اينكه بگوييم براي سير در يك جهت تغيير الزم است و 
روابط هر تركيبي بايد  براي تغيير، تركيب الزم است و مناسبات هر مرحله بايد متناسب با آن مرحله باشد يعني

گفتيد مناسبت دارد و متناسب با آن رتبه از جهت و سير باشد. همين كه اين حالت و آن حالت را فرض كرديد و مي
شد، ولي آنچه را كه پذيريد و منحل نميمناسبت ندارد معنايش اين بود كه باز به يك نحوه اصل بودن نسبتها را مي

فاعل و ايجاد او يعني ايجاد حضرت حق اساس قوام نسبتها در كل عوالم است و به گوييد كه نسبتها به االن مي
كند اينجا هم توانند ايجاد كنند و در حقيقت نظام فاعليت نسبتها را ايجاد ميمنزلتهاي مختلفي كه فاعليتها هستند مي

  ت جداي از فاعل.است نه فاعل جداي از نسبت داريد و نه نسب نسبت هست نهايت نسبت منسوب به فاعل
توان كند، يعني در نسبت ميتوان آورد و نحوه تفسير فرق ميبرادر سبحاني: همان سلب و ايجاب را در اينجا هم مي

توان به اصل فاعليت واگذار كرد يا سلب و ايجاب را نياورد و به اصل هماهنگي واگذار كرد و گذاشت و اينجا هم مي
  كند.است يعني مشكلي ازاصل تناقض باز نمياينكه همين فاعليت سلب و ايجاب 

  حجت االسالم و المسلمين حسيني: اگر بنا شد اصل نسبت باشد يعني بازگشت فاعليت به نسب، سكون بخشد.
  برادر سبحاني: مشكل سكون را داشت ولي مشكل سلب و ايجاد مشترك الورود بود. 

رفت و از بين رفتن گرفتيد سكون از بين ميرف اصل ميحجت االسالم و المسلمين حسيني: اگر فاعليت را در آن ط
  شود و لحاظ آن تبعي است.سكون به اين معنا بود كه بايد نسبت به تبع فاعليت بايد مالحظه 

  برادر سبحاني: مالحظه فاعليت وعدم فاعليت است يا نسبتي به فاعل هست يا نسبتي به فاعل نيست .
  گويي نسبتي به فاعل نيست؟ توضيح بفرماييد.د نسبتي به فاعل باشد چگونه ميحجت االسالم و المسلمين حسيني: باي

فرمايي ما به صرف هماهنگي و نسبت در رتبه قبل از فاعليت خواهيد فاعليت را بياوريد ميبرادر سبحاني: وقتي مي
گوييم و باز در يك جا مي توانيم اكتفا كنيم چون در آنچا هم مجبور هستيم يك سلب و ايجاب ايجاب داشته باشيمنمي

فرماييد هنوز هم همان مبناي اصالت شيء در اينجا هست يعني تا زماني كه نسبت هست و يك نسبت نيست يعني مي
دهيم ولي باز هم سلب و ايجاب را داريم ياوريم و به قانونمندي اكتفا كنيم ولو حد اوليه را هماهنگي قرار ميفاعليت را ن

  رود.گر فاعليت را هم اضافه كنيم مشكل سلب و ايجاب به اين شكل از بين نميعرض من اين است كه ا
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رود شما اگر بخواهيد بر حجت االسالم و المسلمين حسيني: اگر با عينك سلب و ايجاب نگاه كنيد حتماً از بين نمي
  توانيد.گيري كنيد، نمياساس اصالت شيء دنيا را اندازه

توانيم برداريم يعني آنجا هم اگر واقعاً با ايجاب را برداريم قبل از رتبه فاعليت هم مي برادر سبحاني: اگر نسبت سلب و
  .بينيماصالت ربط و هماهنگي نگاه كنيم سلب و ايجاب را نمي

حجت االسالم و المسلمين حسيني: در خود تحليل هماهنگي هم بايد به هماهنگي تحليل كرد، هماهنگ بودن دو 
شود و اصل شدن كيفيت يعني مالحظه اصل بودن نسبت است يا نه؟ يعني كيفيت اصل مي نسبت به سه در حقيقت

گوييد گوييد نسبت دو به سه يعني دو چيز به سومي، آيا در اينجا كيفيت اصل است يا نه؟ ميميعين هماهنگي است. 
نها براي رسيدن به يگوييد ايكنيم آن دو تا چطور ماين دو براي رسيدن به اين با هم هماهنگ است حاال سئوال مي

گوييد هماهنگ است است يا هماهنگ نيست يعني يك كيفيتي را گويم پس اينكه مياينجا هماهنگ نيستند. مي
دانيد و حاكم شدن كيفيت همان اصالت شيء است ولي اگر بگوييد كيفيت تابع فاعليت است كند و اصل ميحاكم مي

  و فاعليت موجد كيفيت است...
  سبحاني: چرا در اينجا ديگر اصالت شيء نيست يعني با صرف آوردن فاعليت واقع شده است؟برادر 

توانيد بگوئيد اين حجت االسالم و المسلمين حسيني: فاعل يعني حاكم بر رابطه، حاال اگر نظام فاعليت را گفتيد مي
مگر فاعليت را به حاكم بر فاعليتش بود. توانيد بگوييد نسبت فاعل باالتر نسبت به به فاعلهاي ديگر سقوط كرد و نمي

توانيد بوسيله محكوم همين فاعل او را اندازه گيريد اگر اين فاعل حاكم شد آنگاه چگونه ميمعناي حاكميت بر ربط نمي
، بله امروز به يك چيز اشاره كرديم كه اصالً به فاعليت و كيفيت اينگونه نگاه كردن هر دو باطل است و نه بگيريد

داد بنابراين تمام بحثهايعليت و قانون و تواند مطلق پيدا كنيد كه برهان آن گذشت و معناي سكون ميتي را ميكيفي
داد و باطل بود و نه فاعليتي را كه بصورت تجريدي خود معناي فاعليت را معنا قانونمندي به آن نحو معناي سكون مي

گفتيم فاعليت منسوب به فاعل آنگاه معناي فاعليتي داشته باشد. كرده باشيد يعني نفي قانون وقدرت را نگاه كنيد تا 
باالتر است لذا صحيح است بگوييد فاعل تبعي و فاعليت تبعي در عين حال منسوب بودنش باز معناي تصرفي دارد لذا 

اعل رتبه اگر اين فاعل رتبه دوم نسبت به فكند. صحيح است كه نگوييد شأن آن و بگوييد خود اين دارد فاعليت مي
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گوييد توانست تصرفي كند فقط شأن آن بود و اگر مياول نسبت محض بود و وجودش صرف ربط بود و خودش مي
  نظام فاعليت است. كند يعني فاعليت و نسبت است وخودش تصرف مي

انون و قانومند شود و معناي قحاال اگر تناسبات نظام فاعليت مالحظه شود آنگاه معناي زمان و مكان و امر ثابت حل مي
  ماند.و علم در اين تعبير جديد كه اثباتي هست باقي مي

  ج: قانون
  ـ قوانين عمومي به منزله حضور فاعليت مولي در همه مراتب نظام است  ١

توان گفت به معناي اينكه نسبت تأثير موال نسبت تأثير كيف تصرف موال تا آخرين رتبه وجود دارد و متناسب با آن مي
اين قوانين توان گفت قوانين عمومي وجود دارد. مستقيم نيست و تا آخرين مراحل هست به عنوان ديگر مي به صورت

عمومي كه تا همه جا وجود دارد و معناي حضور فاعليت موال در كيفيت و در همه مراتب توسعه و همه مراتب نظام 
  باشد اين مانع از تصرف شماست يا نه.

  بردهاي جديد شما، قوانين عمومي هم نسبت تأثير دارند.ـ همراه با كارائي و كار ٢
خواهيد بياوريد معنايش اين است كه سهم تأثير همان قوانين را در ارتباط با آن كارائي و كاربردهاي جديد را كه مي

قوانين كنيم بلكه نسبت تأثير آن جهان پيدا ميشماست و آنگاه ديگر معنايش اين نيست كه ما علم به قوانين عمومي 
ست متناسب با نظام حساسيت و جهت گيري و فاعليتتان و بعد توليد يك مناسبات جديد همانطور كه عمومي بر شما

  سازيد يك مناسبت جديد در ارتباط با جهان است.آن مقاله يك مناسبت جديد بود اين ضبط صوتي هم كه شما مي
  ـ در كيفيت موال نيز سهم تأثير دارد ٣

سهم تأثير داريد بدين معنا نيست دهند در كيفيت حال كه بنابه قدرت و توسعه قدرتي كه به شما مي بنابراين در عين
كه هيچ گونه سهم تأثيري براي موال در كيفيت نيست بلكه در كيفيت هم نسبت به همه فاعلهاي تبعي كه در طبيعت 

ود و هم در آن چيزهائي كه بوسيله خود شما شوجود دارد و با خواستن و واليت و تصرف موالي تكويني شما ايجاد مي
گوييم واليت اجتماعي هم در همه مراتب شود حضور ولي شما هست كما اينكه بعدها در واليت اجتماعي ميايجاد مي

  كنيد حضور دارد.دهد و چيزهايي كه درست مينسبت به اعمالي كه انجام مي
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  ـ پرسش و پاسخ
توان گفت كه قانون آنها عبارت از حق قانونمند نيست، براي فاعلهاي پايين مي حجت االسالم ميرباقري: واليت حضرت

مشيت ولي متصرف است كه اينها نسبت به آن فاعليت تبعي دارند و مشيت آن نسبت به اين قانون است اما فعل 
و قيد به حضرت حق ديگر قانومند نيست، چون مشيت او نيست نه خصوصيت ذات حاكم بر مشيت است و نه مشيت ا

خورد و شود و نه قيد به ظرفيت ميخورد تا بگوييم فاعليت حضرت حق از ناحيه فاعلها مقيد ميفاعلهاي ديگري مي
خالصه در آنجا براي فاعليت هيچ قيدي نداريم و معنايش اين است كه حضرت حق يفعل ما يشاء و اين يفعل ما يشاء 

شود يعني همان صحبت ا يشاء و الگر سنخيت بياوريد يك به يك ميديگر قانون ندارد، ذاتي كه قيد ندارد يفعل م
كند بفرماييد خصوصيت كمال حكماء حكمت دارد يعني خصوصيتي در ذات اوست كه خلق خاصي را ايجاب مي

شود در حالي كه بنا نيست نامتناهي است يعني هر چه كه هست اگر از باب سنخيت وارد شويم رابطه يك به يك مي
شود و جبر دروني بر حضرت گوييم جبر ميما به آنها ميكنند ا را در اينجا بزنيم دقيقاً نقطه نقضي كه آنها ميآن حرفه

گوييد يك نظام احسن است كه آن را كند، ميگويند يعني حضرت حق هر كاري ميشود آنها هم ميحق حاكم مي
و رابطه يك به يك است در ين معنايش سنخيت گويند اكند ميكند و حتي يك كبريت را هم جابجا نميخلق مي

شود و نه فاعل توانيم بگوييم نه عليت مطلق است و نه فاعليت، نه ربط اصل است كه عليت مطلق ميمادون ما مي
كند يعني در مخلوقات شود بلكه فاعلي است كه در نظام فاعليت عمل ميبريده از ربط است كه فاعليت بدون قيد ب

طور گفت كه تركيب مفهوم فاعليت و ربط يعني تركيب فاعليت و نظام، اين را هم بايد بحث كرد كه در توان اين مي
د آنجا هم قانونمندي چگونه است ولي در صدر سلسله اگر قانومندي را با مشيت مطلق جمع كنيم قابل جمع نيست خو

ت نامتناهي بيان كنيم كه اين همان مگر اينكه جبر دروني درست كنيم و به حكمت حضرت حق يا به ربط اين ذا
  سنخيت است.

فرماييد مثالً تصميمي را كه پليس شهرباني و دائره راهنمايي و رانندگي حجت االسالم و المسلمين حسيني: شما مي
براي نصب اين تابلوهاي عبور ممنوع و يك طرفه بودن خيابانها و امثال اينها از ناحيه راهنمائي تصميم است اما از 

خواهيم عمل به اين قانون كنيم بايد مطابق تابلوها عمل حيه ما كه تحت اداره او هستيم قانون است و ما وقتي مينا
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فرماييد تناسبات تصرف كه تصرفات رئيس شهرباني يك رتبه است و تصرفات باالتر هم ايم ميكنيم و اال خالف كرده
ون تابع خواست و مشيت و نفوذ اراده و ابزار اداره اوست، يك كه اگر ما انجام ندهيم نشود و ولي تكويني هم كه قان

كند از ناحيه مدير كه نگاه طرف قانون ما هستيم كه تحت اداره هستيم و يك طرفش آن مديري است كه اداره مي
اي هتوانيد كلمات را ايجاد كنيد و صحبت كنيد و جملهكنيد قانون ابزار اداره كردن است و همان طور كه شما مي

تواند يك مناسبات خاصي را ايجاد كند و شما هم محكوم به عمل كردن به آن دستورات خاصي را ادا كنيد او هم مي
گوييد كه صلوات حضرت حق و رسد در آنجا ميآيد تا به حضرت حق ميفرماييد اين همانطور باال ميشما مياست. 

رت حق به خود حضرت حق چه نسبتي دارد؟ چند پاسخ دهد اين صلوات حضقدرت دائم التزايدي كه به ايشان مي
  اين مطرح است يكي اينكه علم چيزي جز ابزار تصرف شما نيست حاال شما قصد داريد در خدا تصرف كنيد  براي

  حجت االسالم ميرباقري: قصد داريم در خودمان تصرف كنيم و بندگي كنيم.
  شناسائي فعل مولي ـ علم ما ابزار پرستش خداي متعال است نه چهارچوب ١

  ».اتعبدون ما تنحتون«ايد بپرستيد خواهيد اين چيزي را كه ساختهحجت االسالم و المسلمين حسيني: آنگاه مي
كنيم بنا شد شما بتوانيد ابزار پرستش خداي متعال آنچه را كه از فرمايشات خود خداي متعال و معصومين استفاده مي

كنيم كه معناي يله آن خدا را در يك چهارچوب ببريد، بله يك مقدار توصيف ميرا بدست بياوريد نه ابزاري كه بوس
خواهيد كند اگر شما قانون را در توصيف اصل قرار نداديد چگونه ميسنخيت ندارد و نسبت داشتن با سنخيت فرق مي

وصيف كنيد توصيف تجريدي توانيد توصيف كنيد ثانياً اگر بنا شد تدر توصيف حضرت حق اصل قرار دهيد، اوالً كه نمي
  شود.نبايد كرد چرا بايداين سنخ باشد فاعل است اما نه مسانخ اوست بلكه منسوب به اوست و عدل به او شناخته مي

 و صل اهللا علي محمد و آله الطاهرين





١٧٣٦  
  تفلسفه اصول مباني نظام والي

  موضوع بحث: توصيف از فاعليت بر اساس نظام واليت
  دوره سوم

  ٨/٢/٧٠تاريخ: 
  ٨جلسه: 

  
  فهرست: 

  الف ـ تعريف فاعليت به سلب كيفيت يا قانون، تعريفي تجريدي و انتزاعي است
  دهد كه منسوب استب ـ تقوم تبعيت به تصرف، تصرفي را نتيجه مي

  عل است يعني موضوع تبعيت، تبعيت از فاعليت استج ـ تبعيت فاعل از كيفيت نيست بلكه از فا
  دهدد ـ فاعليت تصرفي معناي ايجادي و فاعليت تبعي معناي نسبتي مي

  هـ ـ در فاعليت تبعي كيفيت خاص وسيله پرستش است
  و ـ ايجاد كيفيت خاص در فاعليت تصرفي، نيابت از فاعل باالتر است

  بعيت، تعلق به موالستـ اصل در نيابت، تبعيت از موال و اصل در ت
  ز ـ اصل در فاعليت تبعي و تصرفي، قرب و اشتداد به موالست نه كيفيت خاص و قانون

  شودنتيجه: با توجه به مطالب مطرح شده فاعليت به تولي و واليت توصيف مي
  ـ ثمره نزاع:

  الف ـ ثمره تلخ پرستش قانون، محاكمه خالق به قانون و فعل است
  ب ـ ثمره شيرين پرستش خدا، لسان عشق و حب و شكر نسبت به ملواست 

  ـ توصيف اثباتي از عدل ٢
  كندالف ـ اصالت كيفيت قبول حركت، فاعليت، واليت نمي

  ـ در نظام واليت بحث از كيفيت در مرتبه ثاني است
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  شودب ـ عدل به تناسب با خواست و مشيت حضرت حق تفسير مي
  شودهاي مختلفي به عدل و ظلم نسبت داده ميبه حسب مرتبه فاعل) مفهومـ در مراتب مختلف (

  ـ تعريف عدل بر اساس توصيف جديد از علم  ٣
  الف ـ علم، اعطاء صورت متنازل متناسب موالست

  ب ـ صورت اعطائي موال چون مطالب نيست، متنازل است
  ج ـ متناسب بودن در صورت متنازل، بدليل تناسب با موالست 

  توصيف جديد از عدل د ـ
  هـ منسوب بودن فعل به حضرت حق سبحانه و تعالي، غير از سنخيت داشتن فعل او با ذات اوست

  و ـ احكام توصيفي، تكليفي، ارزشي، اعطاء صورتهاي متناسب متنازل است
  ز ـ در فاعليت تبعي و فاعليت تصرفي اشراف نيست

  تناسب استج ـ در علم، نه تعطيل و نه تشبيه است، بلكه 
  ط ـ ظرفيت مادون، تحمل وصف از مافوق را ندارد

  ي ـ ايجاد علم مانند اصلف هستي و ايمان، اعطائي است
  ـ صورت تمثلي، رابطه بين ايمان و عمل است

  ـ تفسير از قانون و قانونمندي بر اساس نظام واليت ٤
  شود الف ـ قانون كيف نفوذ سرپرستي موال مي

  دن مقصد موال در فاعليت تصرفيـ توكل يعني رعايت كر
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  بسمه تعالي
  

حجت االسالم و المسلمين حسيني: بسم اهللا الرحمن الرحيم ... بحث ما براي شناسائي اصولي كه متكفل تنظيم امور 
بشود منتهي به اين شد كه براي شناخت آنها بايد تفسيري از زمان و مكان و تصرف و در نهايت تفسيري از خود نظام 

ارائه داد و في الجمله يك بحث به صورت نفي داشت كه يك ارتكازاتي كه زمان يا مكان را انتزاعي فرض كند و  تركيب
- نتوانند براي مركب توصيفي بدهند، كه همه اينها در يك مرتبه بر اساس اصالت ربط پاسخ داده شد و يك قدر متيقن

يان شد و در رتبه بعد در تحليل ربط بين امر ثابت و متغير كه هاي غير قابل انكار كه در ارتكازات فعلي هم وجود دارد ب
شد يعني هم التزام به وجود ثابت از طريق امتناع استمرار ، وجود دارد امر ثابت و متغير اثبات ميايبه صورت نفي

د مشخصي را تغيير در همه مراتب و هم خود تغيير بوسيله غير قابل انكار بودنش كه هر دو به شكل نفي بود و ايجا
دهد، براي ربط بين اينها بحث تعلق شروع شد و بر اساس اين بحث نسبت به وحدت و كثرت و زمان و مكان نشان مي

و بر اساس آن پايگاه عليت و تركب فاعلي و واليت و علم و بحث زبان بيان و فعليت تحققيه و فعليت تعلقيه دقت شد 
د تركب چيست آغاز كرديم و تقوم بين زمان و مكان و تركب را هم از شد و بعد در بخش اثباتي از اين بحث كه خو

  خصوصيات تعلق دانستيم و روشن شد كه تعلق به فاعل باالتر است نه به امر ثابت.
اكنون بحث درباره فاعليت است كه اين بحث قبالً بيان شده همانطور كه درباره علم هم قبالً بحث شده است ولي 

گفتيم جبر به صورت مطلق محال است و اختيار را قبالً ميكند. گوييم مقداري با سابق فرق ميچيزهائي كه االن مي
و ديگر قابليت تكليف ندارد و در يك رتبه هم از حضرت حق و در نهايت حركت و كنيم در يك رتبه از عباد سلب مي

- گرفتيم و بعد ميا به صورت ديگري ميكرديم و عين همين نتيجه ركند و اختيار را هم مطلق ميكيفيت را معين مي
گوييم فاعليت تركبي نيست و اصالً فاعليت نيست بلكه واليت و تولي و اما حاال ميگفتيم بنابراين فاعليت تركبي است. 

  تصرف است.
  ـ اصل بحث:
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  ـ تعريف اثباتي از فاعليت ١

  ي استالف ـ تعريف فاعليت به سلب كيفيت يا قانون، تعريفي تجريدي و انتزاع
آوريم، آيا تعريف در اين قسمت مهمترين بحث كه درجلسه قبل بيان شد اين كه تعريف فاعل را چگونه بدست مي

گوييم فاعليت به صورت كنيم و بعد ميفاعل به حذف و انتزاع حركت از قانون است يعني كيفيت را از حركت سلب مي
ه باشد بگوييم مثل مفهوم فاعليت مثل مفهوم عدم است مطلق كه به اصطالح منطق صوري با تحليل عقلي درست شد

شما از يك محدود بود نهائي كه مثالً اين تلفن محدود مفهوم عدم در خارج مصداقي ندارد و يك مفهومي عقلي است. 
كه كنيد كنيد و در نهايت يك مفهوم عدم درست ميبه اينجاست و در آنجا ديگر تلفن نيست مرتباً اينها را انتزاع مي

و يك مفهومي است كه هيچ چيز نداشته باشد البته خود اين مفهوم بر اساس منطق صوري در عالم ذهن وجود دارد 
كنيم و يك احكام بعد صحبت ميتواند واسطه در يك نسبتهائي قرار گيرد، حاال يا در طرف سلب يا در طرف ايجاب. مي

كه بتوان گفت اين مصداق عدم مطلق است ندارد و فاعليت كنيم و لكن اين مفهوم يك مطابق خارجي نظري صادر مي
شود كه با تحليل عقلي شود يعني عليت از آن سلب شود يك مفهوم ميهم هر گاه به صورت مطلق از قانون انتزاع 

اش نه نسبت به آيد و به دليل خود قانون عليت محال است كه مطابق خارجي داشته باشد. مصداق خارجي-بدست مي
  ق است و نه نسبت به عباد.حضرت ح

  دهد كه منسوب استب ـ تقوم تبعيت به تصرف، تصرفي را نتجيه مي
بعد در جلسه قبل تشكيك كرديم كه اين نحوه مفهوم فاعليت درست كردن به چه معناست. براي نظام فاعليت معناي 

حاال اگر تبعيت را مطلق ست. دهد تبعيت معناي نسبت اتبعيت و تصرف بيان كرديم كه تصرف منسوب را نتيجه مي
شود اگر تبعيت را مطلق كنيد كه به نحوي كه هيچ گونه حق تصرفي براي فاعليت قائل كنيد كانه شبيه عليت مي

  نشويد.
  ج ـ تبعيت فاعل از كيفيت نيست بلكه از فاعل است يعني موضوع تبعيت، تبعيت از فاعليت است
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-كند و متناسب با تبعيتش از فاعل، تصرف ميند بلكه از فاعل، تبعيت ميكولي اگر فاعل است و از كيفيت تبعيت نمي
كند يعني موضوع تبعيت را روي فاعليت ببريد و در كنه تبعيت، فاعليت را اخذ كنيد آنگاه تبعيتش هم معناي تبعيت 

  شود.دهد بلكه قانون وسيله پرستش مياز قانون و صورت خاص نمي
  دهددي و فاعليت تبعي معناي نسبتي ميد ـ فاعليت تصرفي معناي ايجا

خواهيد بگوييم تبعيت از فاعليت به فاعليت نسبت دارد و نسبتش از قبيل نسبتهائي كه در اصالت عليت و حاال مي
شود نيست بلكه تركيبي كه در اينجا از فاعليت و نسبت داريد اگر گفتيد فاعليت تصرفي معناي ياصالت كيفيت گفته م

  دهد و هر دو متقوم به هم هستند.و فاعليت تبعي معناي نسبتي مي دهدايجادي مي
  هـ ـ در فاعليت تبعي كيفيت خاص وسيله پرستش است

و نسبتش هم از قبيل اين نيست كه اين فاعل تعلق به كيف خاص داشته باشد و تابع نسبت به كيف خاص باشد بلكه 
  فيت برايش وسيله است.پرستد بلكه كيتعلق فاعل باالتر دارد، كيفيت را نمي

  و ـ ايجاد كيفيت خاص در فاعليت تصرفي، نيابت از فاعل باالتر است
  كند. را به نيابت از فاعل باالتر ايجاد ميكند و يك كيفيتي و تصرف هم كه مي

  ـ اصل در نيابت، تبعيت از موال و اصل در تبعيت، تعلق به موالست
بلكه اصل در تصرف او تبعيت است و اصل در تبعيتش هم تعلق به فاعل باز هم نفس كيفيت تصرف برايش اصل نيست 

  باالتر است.
  ز ـ اصل در فاعليت تبعي و تصرفي، قرب و اشتداد به موال است نه كيفيت خاص و قانون

يعني قرب و اشتداد اصل است نه صورت خاص و كيفيت خاص چه در تصرف و چه در تبعيت چنين فاعلي قابليت 
تواند تواند توسعه فاعليت موال را در خودش بخواهد و توسعه فاعليت موال در فعلش را هم ميدارد و مي توسعه پذيري

  بخواهد.
  شودـ نتيجه: با توجه به مطالب مطرح شده فاعليت به تولي و واليت توصيف مي
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ي به واليت باالتر دارد در هم تولاش بر اين اساس معناي فاعليت از تولي وواليت جدا نيست بلكه درواليت و سرپرستي
چنين فرضي ديگر نه اينكه كيفيت نداريد بلكه كيفيت تابعي از فاعليت است چون نفس نسبت فاعل پايين تر به فاعل 
باالتر، نسبت به كيفيت نيست بلكه نسبت به فاعليت است. حاال فعل فاعل باالتر براي پايين تر قانون است ولكن آيا اين 

- شود يا نه؟ قانون به ذاته برايش احترامي ندارد و تا وقتي كه موال ميكه تابع است پرستيده ميقانون از طرف كسي 
  كند.قول نميكند و هرگز اتخاذ خواهد اين گونه عمل مي

  ـ ثمره نزاع: الف ـ ثمره تلخ پرستش قانون، محاكمه خالق به قانون و فعل اوست
هستيد و يك شركت داريد اين مثال براي تبيين معناي نظام واليت زنم يك وقت شما شريك براي اين مطلب مثال مي

يد و بر اساس آكنند بعد شخص مييك عده در يك نظام مالي شريك هستند و يك شرك سهامي درست مياست. 
خواهد كه طبق آن ضابطه عمل كنند يعني اصل را روابط قرار دهد و از آنها ميضوابط شركت به بقيه شركاء رأي مي

گويد طبق مقررات شما بنايد كند و ميدهد و به او اعتراض ميدهد و فرد باالتر از خودش را مورد سئوال قرار ميمي
خواهيد بپذيريد مطابق با گويند اخطار قانون اساسي داريم اين چيزي را كه مياين طور عمل كنيد در مجلس وكالء مي

ن معنايش اين است كه براي خودش يك نفسانيتي قائل است كه ايقانون نيست و حق مطرح شدن در مجلس را ندارد. 
گويد فعل خواهد مدير را كنترل كند و به او بگويد تو هم بر اساس ضباطه بايد عمل كني اما يك وقت به مدير ميمي

شود و لكن اگر دقت كنيد و فرض رسد و حكومت استبدادي مطرح ميگاهي شكل بد آن به ذهن ميتو ضابطه است. 
خواهد و ثمره تصرفش در او ابتهاج و قرب و رشد است چنين باشد كه ولي الهي جز خير پايين تر هيچ چيز ديگر نمي

شود همين كه به همين موال نزديكتر شود نه تصرف يك قلدر كه حاكم شده باشد و تقربي هم كه براي اين حاصل مي
و معنا ندارد » خلقتني من نار و خلقته من طين«مثالً بگويد  او ديگر معنا ندارد كه اتخاذ قول كند وبرايش خير است. 

كه در آنجا كسي بخواهد با رئيس خود براي عمل كردن به قانون دعوا كند بلكه قانونيت قانون به نظر اوست و خودش 
  بيند و لسان اعتراض برايش معنا ندارد.را تسليم محض مي

  شكر نسبت به موال استب ـ ثمره شيرين پرستش خدا، لسان عشق و حب و 



١٣٠ ···········································································································································································   
 

و از لسان انقياد باالتر است لسان عشق و حب نسبت به موال و تسليم در برابر اوست اگر موال برايش بيشتر توضيح داد 
روشن گويد و علت اين دستور را هم برايش شود كه موال تأويل يك حكم ديگر را هم برايش ميبيشتر خوشحال مي

داند هر تسليم بود اين اعطاء فوق اعطاء است يعني اول آن دستور و فرمان را اعطاء ميگفت باز كند و اگر هم نميمي
د و دومي هم كه توضيح داده و گفته اين تأويل اين آيه و روايت است نسبت به مقام معصوم چند آن فرمان را نفهم
  اعطاء فوق اعطاء است.

بلكه خدا را بپرستيد هر جا گفت در اينجا نماز نخوان و بچه را خوب اگر بنا شد نماز بخوانيد ولي خود نماز را نپرستيد 
ام خراب شد چون كند و هيچ ناراحت نيست كه بگويد امروز نمازم خراب شد يا بويد روزهاز آب بگير، همين كار را مي

كيفيت، تفاوت اينها او نوكر موالست نه نوكر دهد. اند انجام ميگفتند براي جنگ با دشمن برو بلكه او هر طور كه گفته
  را هم بيان كرديم اين با اصالت كيفيت فرق دارد.

  ـ توصيف اثباتي از عدل ٢
  كندالف ـ اصالت كيفيت قبول حركت، فاعليت، واليت را نمي

كنيد در كيفيت بزرگتر درست ميگوييد دو چيز متناسب با چيز سوم است در حقيقت يك در اصالت كيفيت وقتي مي
دهد يا اصالت را با كيفيتي بدانيد كه چند تا چيز كيفيت فرقي نيست بين آنجا كه اصالت را به شيء مياصل قرار دادن 

با هم باشند و بزرگتر از يك چيز باشند، يك تابلوئي بسيازيد كه مثالً عوض دو عضو، دويست عوض داشته باشد يا يك 
ت و اصالت كيفيت در هر صورت ين اصالت كيفيت اسمرحله و زمان انتزاعي بسيازيد كه هزار مرحله درون آن باشد ا

گوييد كيفيت تابع فاعليت است ونظام، نظام كند گاهي ميكند و واليت را هم قبول نميقبل حركت و فاعليت نمي
  فاعليت است.

  ـ در نظام واليت بحث از كيفيت در مرتبه ثاني است 
بحث مرتبه ثاني است نسبتهائي كه فاعلها با هم دارند هميشه در اينجا نه اينكه كيفيت وجود ندارد بلكه بحث كيفيت  

  شود.ثابت نيست بنابراين نسبت، تابع نفوذ فاعليت و واليت است و توسعه واليت سبب ايجاد توسعه و تغيير نسبتها مي
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ي با اصل قرار توان ولتوان پاسخ گفت همانطور كه با اصالت هماهنگي هم نميبنابراين بحث عدل را با اصالت شيء نمي
  توان عدل را توصيف كرد.دادن نظام واليت مي

  كنيد و چرا اين عدل است؟حجت االسالم ميرباقري: باالخره عدل را چگونه تعريف مي
  شودب ـ عدل به تناسب با خواست و مشيت حضرت حق تفسير مي

ي عدل را دارد يعني عدل و ظلم حجت االسالم و المسلمين حسيني: اگر متناسب با خواست ولي باالتر باشد معنا
  مفهومي نيستند كه هر چيز بتواند محمول آنها قرار بگيرد و اينها بر آن حمل شوند.

  شودهاي مختلفي به عدل و ظلم نسبت داده ميـ در مراتب مختلف (به حسب مرتبه فاعل) مفهوم
دا ظالم نيست مثل اين است كه بگوييد البته ممكن است شما يك وقت دچار تنگنا شويد براي مثال اينكه بگوييد خ

اولياء خدا ولدالزنا نيستند اين حرف در رتبه باال چقدر زشت و كريه است مثل اينكه كسي به يك نور بزرگ بگويد اين 
از پست ترين ظلمتها نيست اين حرف جز در عالم ظلمت قابل طرح نيست اين حرف در جائي كه هيچ درك و فهمي از 

توان اين حرف را فهم به معناي تعلق است كه بعداً بيان خواهد شد ودرجائي كه خيلي تاريكي باشد مي نور نباشد البته
زد يعني در آنجائي كه ادراكشان ادراك حيواني باشد و زنا برايشان چيزي باشد كه بتوان بهر چيزي نسبت داد يعني 

يد اينها ما وراي اين عالم هستند و همه چيز به گويآنجا بايد خيلي پست باشند چه رسد به آن اوليائي كه شما مي
دانيد و براي آنها ابتهاجي قائل طفيل آنها پيدا شده و ابتهاج آنها را به خود رحمت حضرت حق سبحانه و تعالي مي

نيستند جز تعلق آنها به صلوات حضرت حق ابتهاج اينها كه ابتهاج حاصل از زنا نيست اين مثل آن است كه يك كرم 
البته بعداً ادراك خورد اين حرف كه معنا ندارد و اصالً اين ادراكي از او ندارد. ت خوار بگويد سلطان نجاست نمينجاس

  كنم.خوب خودمان را درباره آنها عرض مي
كنيد البته قرار شد بحث علم را بعداً عرض خواهم عرض كنم شما در مرتبه نازل از يك چيزهائي صحبت مييعني مي

  گويمين االن ميكنم ولي هم
  ـ تعريف عدل بر اساس توصيف جديد از علم ٣
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كنيد و براي مافوق همه آثار از عوالم مختلف در اگر گفتيد علم براي مادون يك تمثل تصرفي است كه شما دوست مي
پيدا كرده و جهتي را كه با فاعليت و تولي شما گيري آيد و نظام حساسيتتان هم ظرفيت با جهتحوزه تمثلي شما مي

-آيد و فاعليت شما هم موجود است و اولين تكيف شما درست مياست اعم از اينكه تولي حيواني باشد يا ملكوتي مي
توانيد آن را معنا كنيد شود و چون كلمات موال و ابزارهاي تصرفي او هم حضور دارند شما بوسيله فاعليت خودتان نمي

ان نيست و بحث اين قبالً تمام شده است كه فاعليت شما در مرتبه اول تيت وجوديچون فاعليتتان همرديف كل ظرف
ايد شما در مرتبه اول معصوم نيستيد تا در اخذ كردهجداي از كليه تعلقات نيست در مرتبه اول تعلقي از تعلقات را 

به پايين تر كه مرتبه شما بياييد كه در عالم تمثل چون در مرتنفس فاعليتتان فاعليت موال را بخواهيد تا در عالم تمثل 
ايد تا فاعليت موال را در فاعليت خودتان بخواهيد تا تمثل شما روي بيست باشد مثالً بيست بوده و شما معصوم نبوده

توانيد تفسيرش رسد نميايد آنجا به كلمه موال كه ميتوانيد بگيريد يعني يك رتبه را كمتر گرفتهشما ابتدا نوزده را مي
كنيد يبا ف شما قدرت تحمل بيست را دارد و شما جهت گيري نوزده را داريد در نتيجه عجز پيدا ميكنيد چون ظر

توانستيد برسيد كوچكتر كنيد و آنرا در صورت تمثلي تان اي كه ميخواهيد كلمه موال را از آن رتبهتجزم يعني مي
  كنيد.كنيد و اعالم عجز ميمنحل كنيد يا اينكه تجزم نمي

  م، اعطاء صورت متنازل متناسب موال استالف ـ عل
شود و هم حضور موال در تمثل سازي شما هست يعني نفوذ كه با اعالم عجز هم نورانيت افاضه موال در شما حاصل مي

سازيد يعني از خودتان و از مثلي را ميآيد و شما به فاعليت موال در فاعليت خودتان تاش مياراده موال همراه كلمه
  شود و متناسب با ظرفيت بيست.رتبه يك تا نوزده خالي ميتعلق به 

  ب ـ صورت اعطائي موال چون مطابق نيست، متنازل است
حاال آيا اين چيزي را كه نسبت به عالم باالتر ساخته است آيا مطابق سازد. موال نسبت به عالم باالتر صورت تمثلي مي

نازل پيدا كرده است؟ اگر تنازل پيدا كرده يعني اينكه امر يمتناسب همانجاست و تطابق دارد يا اينكه نه در سطح شما ت
ام و شما صورتي از باالتر پيدا علم نسبت به باالتر پيدا كرده گوييدبا سير به طرف موال در شما ايجاد شده و شما مي

اينكه تصرف شما در تمثل با  ايد اما نه با پاي خودتان بلكه با عنايت موال كه پس از عجزتان واقع شد، چگونه؟ بهكرده
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نور موال يا با حضور او در فاعليت شما اين تمثل حاصل شد آنچه كه پيدا شده در مرتبه نازله با آن صورت عالي 
متناسب است و صحيح نيست به آن علم بگوييد چون اين اشراف به آن باال كه نيست بلكه در اينجا متناسب با آن 

ايد بلكه مواليتان براي شما ايجاد كرده است و شما فاعليتتان را به فاعليت ه ايجاد نكردهايجاد شده است تازه شما هم ك
 ايد و او افاضه كرده يعني فاعليت شما را در تمثل سازي به نحوي كه متناسب با فاعليت خودش باشداو سپرده

ا حق نداريد به اين لقب علم چرخانيد. پس در صورتي تمثلي شما يك چيز متنازلي كه متناسب است پيدا شد و شم
بدهيد كه اگر معلوم را باالتر از خودتان بدانيد آن معلوم از اين وسيعتر است و اصالً اين نيست چون اين متنازل است و 
هم سطح شما شده است. فرض كنيد آنها را عدد بيست ميليارد از همين واحدي بدانيد كه بيست عدد از آن اينجا 

به  شود و در برابر آن چيزي نيست عدد خورد آن كه در جمع بندي اصالًبيست ميليارد گم ميهست اين بيست تا در 
  بيست است و ربطي به آن ندارد كه همه آن را به تمامه در برداشته باشد و بتوان لقب علم به آن داد.آيد حساب نمي

  ج ـ متناسب بودن در صورت متنازل، بدليل تناسب با موالست
ايد حاال در ناسب است چون فعل ملواست و متنازل شده او با تنزيل موالست نه تصرفي كه شما كردهدر عين حال مت

  شود.تنازلي كه پيدا مي
  د ـ توصيف جديد از عدل

كمال «دهد كه اما يك جائي حضرت سيدالموحدين به شما تعليم ميفرماييد خداوند عادل است وظلم نيست. شما مي
كنند كه با شما جز از طريق اوصاف از چه طريق يك جا هم با اوصاف با شما صحبت مي و» توحيد نفي صفاته عنه

  توان صحبت كرد.ديگر مي
بينيد نعم الهي خواند چون هر كدام از دعاها يك خصوصياتي دارند مياين دعاي مبارك جوشن صغير را كه انسان مي

ايم يك ر كرده است كه مثالً خدايا االن كه من اينجا نشتهرا كه در مرتبه اول كه بخوانيد برايتان خيلي مهم است ذك
مهم است و كسي خيال اي در بيابان دچار تشنگي و گرسنگي، مرض و دشمن هستند و هر يك از اينها هم براي ما عده

لنعمائك  واجعلني«نكند اينها كوچك است. ولي آيا افتقار مخلوق به خالق در اينهاست يا اينها لسان يادآوري به ماست 
من الشاكرين و آلالئك من الذاكرين، آيا آالء عبارت از همينها است يا آالء مهم عبارت از ايمان و واليت معصومين و 
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امور ديگري است كه هر امري به طفيل آن امور خلق شده است. ولي اگر فقط اشاره شود كه خداوند نبي اكرم(ص) و 
آيد كه قرار است در در ذهن چيزي نمي» ن الشاكرين و آلالئك من الذاكريناجعلني لنعمائك م«معصومين را قرار داده 

مم فهشوم و ميكند من خجالت زده مياينجا تشكر كنم و بعد حاجت بخواهم آنها را كه از ابتدا تا انتهاي دعا ذكر مي
گويم الحمد هللا ميايد. شود در نظرم خيلي بدهكاري نميكه خيلي بدهكار هستم ولي وقتي از نعمت رسالت صحبت مي

البته اين به علت دوري ماست. شويم !! گويند خوب متوجه مياز كفار بهتر هستيم ولي همين معنا را بدان شكل كه مي
چيست يعني مثالً براي خداي متعال » ان اهللا ليس بظالم للعبيد«معناي اينكه خداوند عادل است و ظالم نيست و 

و اينكه خداوند فرزند ندارد و مالئكه فرزندان » ظالمونسبحانه و تعالي عما يقول ال« شودظلمي فرض دارد و نفي مي
خدا نيستند حق است و خيلي هم حق است و لكن حقي است كه متنازل در رتبه ماست، اين در رتبه ما حق است و 

كي از آن نداشته باشيم، خود اين در رتبه باالتر ممكن است تعبيري داشته باشد كه براي اولياء الهي حق باشد و ما ادرا
  اي باشد كه ما هيچ ادراكي از اين آيه نداشته باشيم.آيات مبارك در رتبه باالتر چيست، ممكن است در رتبه باالتر بگونه

  هـ ـ منسوب بودن فعل به حضرت حق سبحانه و تعالي، غير از سنخيت داشتن فعل او با ذات اوست
نها منسوب به فعل خداوند تبارك و تعالي است نه مسانخ است، منسوب بودن را اين گوييد ايبه هر حال يك وقت مي

گوييم كه اين آنچه را كه بعداً ميتوان گفت منسوب است. طور ندانيد كه يا منحصر به مسانخ بودن است و يا ديگر نمي
گوييد مجبور نيست و حوه سنخيت و ميكنيد از اين نگوييم شما فعل هر فاعلي را تنزيه ميرا درباره سائر بندگان نمي

- شود و تابعيت محض تمام مياگر سنخيت شد اصالت كيفيت و حاكميت نسبت و خصوصيت است و فاعليت رها مي
توان دين را به حضرت حق نسبت داد كه خود ما از يك نقض مبرا باشيم ولي آن را به حضرت حق شود، حاال نمي
رسيد او را مجبور اي نباشد كه او را مجبور كنند ولي نسبت به خدا كه ميبگونهبايد تعريف از انسان نسبت دهيم. 

  بدانيد.
بنابراين سنخيت نيست ولي نبودن سنخيت به معناي اين نيست كه فعل منسوب نباشد رحمت و صلوات از جانب 

  .خداوند و ايجاد، ايجاد خداي متعال است و از لوازم اين ايجاد سعه و قرب و ابتهاج است
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حجت االسالم ميرباقري: ولي منطقاً اين مفاهيم قابل انتساب نيست، اين ايجاد حضرت حق است معنا ندارد چون اين 
فهميم اگر كيفيتي حاصل فهميم يا نمييك نوع توصيف است، ما از مفهوم اينكه ايجاد حضرت حق است يا چيزي مي

  شود اين كيفيت قابل انتساب نيست.مي
المسلمين حسيني: ولي متناسب است، در همين بحث عرض شد كه وقتي صورت تمثليه بيان حجت االسالم و 

كند بعد صورت متناسب متنازل است نه اينكه علمي باشد كنيد و موال در شما تصرف ميموالست و شما اعالم عجز مي
ريد و نه متصرف در آن هستيد ولي كه بخواهيد اعالم تطبيق به موال بكنيد يا بخواهيد تصرف بكنيد، نه اشراف بر آن دا

تناسب صورتي كه در تمثل شما آمده كند تناسب متنازل عيبي ندارد. او در رتبه شما ايجاد صورت متناسب متنازل مي
  با آن فعله تبارك و تعالي.

  و ـ احكام توصيفي، تكليفي، ارزشي، اعطاء صورتهاي متناسب متنازل است
گوييم كه اين توصيف معناي امري كند و بعداً ميال خودش در ذهن شما تصرف ميگوييم موبه عبارت ديگر وقتي مي

كند همانطور كه اي از توسعه هدايت ميدهد و شما را با آن صورت به يك مرتبهدارد يعني صورتي را از عالم تحويل مي
گويد و با زشي را برايتان ميكند و همانطور كه مراتب اركند و تكليفش هم امر است يعني نفوذ مشيت ميتكليف مي

اي از دعوت را داراست كه كند و لكن هر يك از اينها يك رتبهكند و شما را به طرف خودش دعوت ميآن هم امر مي
  كنيم و اين بايد در بحث زبان روشن شود.بعداً عرض مي

كند و تصرفهايش هم ف مياش كار خودتان نيست و موال هم تصرسازيد همهاي كه شما ميصورت تمثلي و نمونه
گوييم كه در زبان كه امر كند و بعدها ميشما تصرف ميمختلف است هم در ظرفيت، هم در ايمان و هم در تمثل 
كنيد ول عد از تصرفش شما عجز و تمسك پيدا ميكند و بواليت اجتماعي و مسئله تمثل سازي بود نيز موال تصرف مي

توصيفي را كه كنيد. ر اموري هم كه مربوط به توصيف خود عالم است نيز عجز پيدا ميينه فقط در اوامر و نواهي بلكه د
ايد حاال اين توصيف كند يعني فاعليت شما نسبت به توصيف تابع فاعليت موال شدهموال بعد از آن در شما ايجاد مي

ب متنازل در رتبه صورتي است متناسب با موصوفي كه توسط اين توصيف وصف شده است ولي تناسب آن تناس
  شماست.
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  ز ـ در فاعليت تبعي و فاعليت تصرفي اشراف نيست
ايد كه اشراف اصالً ممكن نيست و فقط مادون تحت سيطره شماست كه صحيح نيست بگوييد بر موال اشراف پيدا كرده

معناي اشراف ندارد بلكه تان اشراف پيدا كنيد در فاعليت تصرفي تان هم توانيد در فاعليت تبعينه مافوق، شما نمي
  معناي تبديل آن به صورت خودتان است.

  ح ـ در علم، نه تعطيل است و نه تشبيه، بلكه تناسب است
نه اشراف نسبت به باالتر است و نه معناي تعطيلي دارد نه معناي تشبيه را از آن برداشت كنيد و نه معناي تعطيل، 

  تناسب دارد اما چه چيز تناسب دارد؟
  يت مادون تحمل وصف از مافوق را نداردط ـ ظرف

چيزي كه خود موال ايجاد كرده تناسب دارد، اين فعل به موال نسبت دارد نه اينكه اين خود موال را به شما نشان دهد 
توانيد توصيف جبرئيل را تحمل كنيد توانيد خود موال را تحمل كنيد، جبرئيل را وصف كن، شما كه نميشما كه نمي

وانيبد توصيف استاد جبرئيل يعني حضرت امير را تحمل كنيد چه رسد به توصيف رسول اكرم(ص) و باالتر تچگونه مي
اريد. يعني اگر به زور هم بخواهيم توصيفي باشد چيزي از ما از آن خداي متعال، شما قدرت تحمل چنين چيزي را ند

  ماند.باقي نمي
سبت به باالتر مطابق همان باشد و شما بگوييد علم و اشراف پيدا شود ناينگونه نيست كه آنچه را براي شما حاصل مي

شود متناسبي است كه در رتبه شما متنازل شده در فاعليت تبعي آن چيزي كه واقع ميايم اين امر محال است. كرده
  است و اين براي آن دعوت و حركت شما كافي است.

  ي ـ ايجاد علم مانند اصل هستي و ايمان، اعطائي است
متناسب متنازل شده يعني فعلي است كه منسوب به موالست نه منسوب به شما مثل اصل هستي خودتان، علمي هم 
كه در آنجا واقع شده صورت تمثلي است كه در ظرف خودتان موال ايجاد كرده است چون اختيارتان را در مرتبه فعاليت 

توانستيد ني فاعليت تصرفي در عالم مثال داشتيد و ميشما يك فعاليت تصرفي داشتيد يعايد تان به او سپردهتمثلي
ايد اين كار را كنيد توانستيد تجزم بورزيد و در شكل حيوانات خدا را عبادت كنيد ولي نخواستهصورت سازي كنيد و مي
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ات هم در و نسبت به موال تبعيت كرديد و خودتان را به او سپرديد و اعالم عجز كرديد و از او خوساتيد آثار اين كلم
كند مثل ايجادتان ومثل ايجاد ايمان و ايجاد خودتان است ايجاد صورت آنجا آمده است و اين بار، تصرفي را كه موال مي

است و اين ايجاد صورت اصالً مطابق او نيست پس آيا اين فعل موالست و آيا او مرا اقراء به جهت كرده است؟ نه اصل 
توان يك دريا را در يك استكان قرار داد، اين استكان نابود ب ظرفيت شماست نميظرفيت شما را پر كرده و اين به حس

بر حسب ظرفيت شما اين متنازل شده و وقتي متنازل شده مناسب با فعل موال و فاعليت اوست و در نظام شود. مي
ياده كرديد يعني گفتيد فاعليت جاي دارد حاال انشاءاهللا مقداري جلوتر رفتيد و عين همين فاعليت را در فعلتان پ

شنود مگر چيزي را كه خدا اذن داده باشد و فاعليت تصرفي هم به تبعيت است و هيچ چيز اضافه نيست گوشم نمي
ايد شنود كه خدا دوست دارد و چشمم نيز چنين است در اين صورت سعه وجودي پيدا كردهيزهائي را ميباالتر از آن چ

-تر همه اينها دوباره احتياج شما و از طرف خداوند عنايت ميافتقار بيشتر و توسعه جديد ايد و باو يك رتبه باالتر آمده
  شود.

كند و هيچ نقطه افتراقي ما بين برادر سبحاني: اگر تناسب با فاعليت مطرح باشد همه مراتب وجودي تناسب پيدا مي
  اصل وجود و علم و فعل نيست.

  ستـ صورت تمثلي، رابطه بين ايمان و عمل ا
حجت االسالم و المسلمين حسيني: علم كه صورت تمثلي شد و از آن حالت علم و معلوم و اينها رها شد و وجود تمثلي 

و اگر صورت نداشته باشيد ربط عمل با ايمان و تعلق و باور و حب  شوداست نهايت اينكه واسطه بين ايمان و عمل مي
م حساسيت شماست و يك عملي داريد كه بايد متناسب با آن شما قطع است. شما يك حب داريد كه مربوط به نظا

توانيد كنيد سابق است و تا آن تصرف نباشد نمياش نسبت به حركت اندام تصرفي كه ميحب باشد و حلقه واسطه
كنيد بايد قبل از واقع شدن تبعيت اگر بنا شد تبعيت محض هم كه نسبت به موال پيدا ميتصرف عيني را محقق كنيد. 

باشد. البته اينها همديگر را  ر فعل تبعيت در مثال برايتان حاصل شود و قبل ازآ، هم تبعيت در اوصاف حاصل شدهد
اي نيست كه هر گاه يكي شروع شد بقيه تعطيل باشند كه اين هم بحثي است كه كند و معناي طولي بگونهتصحيح مي

  بايد توضيح داده شود.
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- ت و لكن فعلش منسوب به شما نيست فاعليت تبعي است و بر اين اساس شما ميبنابراين صورت متنازل از باال هس
شود و فاعليت و يتوانيد بگوييد كل قوانين صورت نفوذ فاعليت و واليت است و اصل در صورت و كيفيات، واليت م

كنيد و برايش اندازه  اين مسبب اسباب را اندازه بگيريد و بعد او را محدودشود نه اينكه با اسباب سرپرستي موال مي
  گردد.شود و كيفيت مشخص ميكند و با تعيين او اندازه عين ميبزنيد بلكه بالعكس اندازه او را معين مي

شود بلكه فاعليت ونسبت هر دو با بر اين اساس معناي فاعليت از شكل فاعليتي كه بدون نسبت مالحظه شود خارج مي
تولي به مولي و شود. - يعني تعريف فاعليت به واليت تبعي و تصرفي بيان ميشوند يكديگر در واليت قابل تعريف مي

شود تقوم فاعلها با هم است نه اينكه تقوم تصرف متناسب با تولي، فاعليت است. تقومي هم كه در اينجا بيان مي
  كند.زيادي فرق مي دفاعليت به نسبت و نسبت به فاعليت باشد تقوم نظام فاعليت است كه اين با تركب فاعلي تا حدو

  ـ تفسير از قانون و قانونمندي بر اساس نظام واليت ٤
اي اينجا در همه مراتب چه رتبهرسد كه آيا قانون و قانونمند را كه قبالً گفتيم در بعد از بحث فاعليت نوبت به اين مي

  دارند، بعد از اينكه معلوم شود نسبتها اصل نبوده و تابع فاعليت و واليت هستند.
  شودالف ـ قانون كيف نفوذ سرپرستي موال مي
شود البته گاهي سرپرستي سرپرست تاريخ است خوب قانون كيف سرپرستي قانون كيف نفوذ سرپرستي سرپرست مي

تاريخي است و طريق رساندن لطف خداي متعال و ابزار اداره ولي اعظم است پرتو صلوات خداي متعال به نبي 
هر كسي يك رسد رسد و از همه رقم نعمت هم ميرسد و در توسعه به همه نعمت ميمياكرم(ص) به همه موجودات 

كند البته اگر فاعليت فاعليتي باشد كه در مرتبه حيوانات نباشد اسباب را اصل شكلي از آن و از يك طريق ادراك مي
چيزي جز اسماء حسني كه تن هر چيزي غير از خداي متعال و تمسك به هر داند و عجب به هر سببي و پذيرفنمي

ايد و اگر بنا شد كه هيچ چيز گذارد كه اگر چيزي را اصل دانستيد يعني از كار واماندهائمه معصومين باشند را كنار مي
را اصل ندانيد و اصل اطاعت از موال و تولي به واليت موال باشد واصًال جاي اعتراض نباشد آنگاه همه صورتها وسيله قرب 

برند مقابل موال بايستند كلهاي مختلفي دارد ممكن است يك عده بوسيله لذتهائي كه از اكل و شرب مياست كه اين ش
برند مقابل برند مقابل موال بايستند و عده ديگر با لذتي كه از حاالت ميو عده ديگري بالذتهائي كه از اصطالحات مي
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اه بيايد و به هر چيزي كه عجب پيدا كند عجب به نفس يا اگر هر لذت و ابتهاجي جز توجه به موال سر رموال بايستند. 
  عجب به هر مرتبه از عمل فاسد كننده است و در اين شكي نيست و بايد كه عجب به هيچ يك از اينها نباشد.

حاال بعد از اينكه واليت به اين صورت بيان شد ببينيم معناي قانون، قانونمند و علمي را كه مصطلح است چيست، آيا 
انسان بگويد ما نفت و آب و مس داريم و اگر اقتصاد را تواند به صورت مستقل مطمع نظر انسان باشد و نونمند ميقا

خواهيم زندگي كنيم ما مثل مردم دنيا ميشود و خالصه شودو اگر به آن نحو باشد اين طور مياينطور كنيد اينطور مي
شود كه اگر خدا بخواهد رزق ما برسد هيچ كدام از اينها را حاصل مييا اينكه به حول وقوه الهي يك يقيني براي انسان 

ولو كنتم في «آيد كه پيدا شدن اين يقين مشكل است اگر بنا شد ما قبض روح شويم الزم ندارد، گاهي به ذهن مي
نباشد حتي شويم اما اگر بنا ولو اينكه در سنگرهاي ضد بمب باشيم توسط جناب عزرائيل قبض روح مي» بروج مشيده

  شويم.اگر بمب روي سرمان هم بخورد قبض روح نمي
ود، در حالي كه مشيت نبايد نفي فاعليت رشود و تركب فاعلي كنار ميبرادر سبحاني: بر اين اساس فاعليت مطلق مي

  غير كند.
نفوذ فاعليت فرمائيد نفي فاعليت غير نبايد بكند ميداني كه تحت حجت االسالم و المسلمين حسيني: اينكه مي

  شماست كجاست؟
برادر سبحاني: اگر در اقتصاد و تأمين معماي فاعليت ما دخيل نباشيد پس در كجا دخيل است؟ البته درباره مصداقش 

  اي براي فاعليتها معين كرد.بايد بحث كرد ولي بايد يك محدوده
  ـ توكل يعني رعايت كردن مقصد مولي در فاعليت تصرفي

مين حسيني: اصل صحبت اين است كه فاعليت شما در تصرف تبعي است يا نه؟ اگر تبعي شد حجت االسالم و المسل
حاال يك معناي مختصر براي » و من يتوكل علي اهللا فهو حسبه«در تصرف شما مقصد موال را مواظبت كن موال فرموده 

كند كه نيست و دقت مي يك وقت است كه يك كمونيست در كار كردن به دنبال كرا پر درآمدكنم. توكل عرض مي
گويد اگر كار اي كار اضافي، فرضاً ميرسوزد نه بكدام كار براي سازمانش نافعتر است يعني دلش براي سازمانش مي
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كنند و كارهايشان را سريعتر انجام هاي سازمان از شما موتور سيكلت تهيه ميرا در اين شهر تعطيل كني بچهخودت 
  را در اين شهر رها كند و براي موتور سيكلت فروشي به آن شهر برود... شود كار خوددهند و اين فرد حاضر ميمي

بينيد بيند يا در صرف خودش؟ يك وقت شما صرف را در رشد اسالم مياين فرد صرف را در صرف مادي سازمانش مي
كنيد آن لذت را كم و زياد نمي نه در اينكه ظهر ناهار لذيذي داشته باشيد در اينجا آن لذتي كه بناست به شما برسد را

شود هم از يك سفره هفت رنگ به توانيد از نوشيدن يك جرعه آب نه خنك بلكه آب گرم بدست بياوريد، ميشما مي
كنيد كه از اين سفره است، آن ابتهاجي كه بناست براي شما حاصل شود يكي است يعني آن رسيد البته خيال ميآن ب

ت دارد بر سعه شما حاكم است چون لذت يعني سعه پيدا كردن در يكي از دو جهت يا سعه چيزي كه بر آن باال حاكمي
در جهت حيواني يا سعه در جهت الهي، ابتهاج معناي پيدايش توسعه است اگر بنا شد سعه الهي براي شما پيدا شود 

پرانتز اين را هم عرض كنم كه در  كند درمانيد و اين بمب هم بر شما اثري نميكنيد و سالمت ميشما ابتهاج پيدا مي
تمام قرآن در عين حال كه رعايت مالحظه اسباب در هنگام انجام وظيفه هست د رعين حال پرستش آنها را شديداً رد 

شود و اقوامي كه بال بر آنها نازل شده همانها ش خداي متعال را كه مسبب االسباب است مرتباً ياد آور ميكند و پرسمي
  و السالم عليكم و رحمه اهللا و بركاته      اند.باب را پرستيد و به آنها تمسك پيدا كردههستند كه اس

  



 
  

١٧٣٧  
  فلسفه اصول مباني نظام واليت

  موضوع بحث: توصيف از فاعليت بر اساس نظام واليت
  دوره سوم

  ١١/٢/٧٠تاريخ: 
  ٩جلسه 

  
  فهرست: 

  ـ اصل بحث 
  ت تركيبي و تعريف علم بر اساس فاعليت تركيبي ـ فاعلي ١

  الف ـ تعلق به طلب متقوم است 
  ـ طلب متقوم به فاعليت است

  ـ فعليت تعلقيه، تعلق به كثرت است
  ب ـ فعليت تحققيه، تقوم وجه الطلب به اسم تصرفي موال در نظام حساسيت است

  ه با فاعليت موال حضور داردج ـ در نظام تمثل، فاعليت با عجز يا فاعليت با تجزم همرا
  د ـ جريان فاعليت از وجه الطلب تا كيفيت مصنوعات به نسبت حضور دارد

  هـ ـ حضور شيء در نزد عالم به نحو وحدت تركيبي به معناي علم بر اساس تركب فاعلها است 
  ـ توصيف علم بر اساس توصيف جديد از فاعليت ٢

  سازدكيفيتها را مي ـ اشتداد فاعليت، جرياني است كه ١مقدمه 
  ـ اشتداد و توسعه فاعليت به معناي ميدان نفوذ فاعليت است ٢مقدمه 

  الف ـ علت پيدايش معلوم نفوذ فاعليت است و اين به معناي اشراف نيست
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  ب ـ صورت متنازل، عنوان مشير است
  در نظام فكري فرد نيست ج ـ صورت متناسب به معناي تناسب نظام فكري فرد با عالم است و به معناي عكس عالم

  د ـ توضيح عنوان مشير در مراتب مختلف
  ـ اسم، عنوان و حروف است
  ـ معنا، هيكل و جسم است

  ـ معنا، جسم و فكر است
  ـ معنا، جسم و فكر و اوصاف روحي است

  ـ معنا، جسم، فكر، روح، حقيقت است و كلمه ايجادي است 
  بعلت اجمالي بودن صورت صورت تمثيله نيست هـ ـ صورت تمثيله متكيف است ولي عنوان مشير

  و ـ معنون، عنوان مشير، ربط قلبي به موالست
  ز ـ تفاوت عنوان مشير با حضور شيء نزد عالم در وحدت تركيبي

  آيدح ـ عنوان مشير به تصرف موالت و تعلق به عبد به موال بوجود مي
  ـ پرسش و پاسخ

  ـ تعلق در نظام واليت فاعليت تبعي است ١
  ـ توصيف از زمان و مكان بر اساس تعريف جديد از فاعليت ٢

  الف ـ تعلق فاعل باال به فاعل مادون مكاني است
  شودب ـ بوسيله افاضله موال به فاعل مادون، توسعه مكاني براي فاعل مادن حاصل مي

  ج ـ تعلق فاعل مادون به فاعل مافوق زماني است



  
  

  مه تعاليبس
حجت االسالم و المسلمين حسيني: بسم اهللا الرحمن الرحيم ... بحث در باب توضيح فاعليت بود، در دور سوم مباحث 

رسد بجاي اينكه سلبي حركت كنيم و بين دو سلب يك كه در اين دور عمدتاً مفاهيم اثباتي به عرض برادران مي
  دهيم.مورد بحث قرار مي ايبجاب را به اجمال اشاره كنيم خود آن ايجاب را

كنيم در جلسه قبل قسمتي از بحث فاعليت بيان شد و حاال در اين جلسه باز همان معناي فاعليت را عرض مي
يم قبالً گفتيم كه در منطق تجريدي قاعده، نسبت و كيفيت با تحليل عقلي دهومقداري هم درباره علم توضيح مي

اي از كنيد آ،گاه چنين فاعليتي طبيعتاً قابل اثبات براي هيچ مرتبهانتزاع ميشود و مفهوم فاعليت را كامالً نفي مي
شود يعني مخلوق متكيف است، چيز خاصي خلق ته در مقام صدور متكيف ميكيفيتها نيست حتي فعله جلت عظم

بلكه بدتر از آ، است  تواند بيايد كانه آن فاعليت شبيه هرج و مرج وشود لذا با أن فاعليت تجريدي در آنجا هم نميمي
شود و عمالً به دليل چنين بي كيفيتي خاصي است كه امكان صدور ويرايش مستحيل است و فاعليت ناميده مي

شود بدون شود يعني هر جا سر و كله چنين اختياري پيدا ميگيرد نفي ميانتزاعي كه در اصل مفهوم فاعليت انجام مي
كند و يله اثبات اختيار است تنافي حقيقي دارد كه اثباتش عليت را نفي ميشك با نسبت، عليت و قانون كه اصل وس

همين مطلب دليل اين شد كه ما بتوانيم اثبات كنيم كه عليت درست نيست و اال اگر عليت را مطلق ندانيد يعني 
تأليف هستند  شوند كه در رتبه اول قابلحكومت كيفيت ندانيد وفاعليت را هم مطلق ندانيد اين دو مفاهيمي مي

اصل » ثبات«شود و اچنانچه در بحث دور دوم بيان شد كه در آن دور تأليف كيفيت و فاعليت بود و قضيه منحل مي
  گيرد چنانچه در اين دوره چنين است.قرار مي

  ـ اصل بحث 
  ـ فاعليت تركيبي و تعريف علم بر اساس فاعليت تركيبي  ١

  گفتيم فاعليت تركيبيقبالً ميدهيم حاال اين را بيشتر توضيح مي
  الف ـ تعلق به طلب متقوم است
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كرديم چون تعلق با اتصال مطلق فرق داشت بنا بود يعني اينكه تعلق هست و در مفهوم تعلق هم طلب را اخذ مي
  م.كرديفعليت تعلقي و فعليت تحققي داشته باشيم و حركت پذير باشد بنابراين يك مرتبه از طلب را در آن اخذ مي

  ـ طلب متقوم به فاعليت است 
  شود.گفتيم اين طلب بدون فاعليت نيست و فاعليت هم بدون تعلق نميبعد مي

  ـ فعليت تعلقيه، تعلق به كثرت است 
اي از كيفيات باشد و آن تعلق را هم فعليت تعلقيه اش اين بود كه تعلق به يك كيفيات زيادي و تعلق به مجموعهنتيجه

  گفتيم فعليت تعلقيه هست.مي گرفتيم و بعدمي
  ب ـ فعليت تحققيه، تقوم وجه الطب به اسم تصرفي موال در نظام حساسيت

توان ترجيح داد و نام آن اي كه هست ميگفتيم يكي از آن كثرتها را حسب آن مرتبهفعليت تحققيه هم هست بعد مي
كند نظام نظام حساسيت را درست ميوال شود موجه الطلب است كه اين وجه الطلب تبديل به نظام حساسيت مي

اش اشراف ندارد موالست كه اوصاف نفساني اين را ايجاد حساسيت اسم تصرفي موالست و خود اين بر اوصاف نفساني
كند و لكن وجه طلب اين دخالت دارد، متناسب با نسبتي بين مشيت موال نسبت به كل و سفارش و وجه الطلب اين مي

گفتيم از نظام حساسيت به عالم مثال و معقول و محسوس ارتباط برقرار بعد ميت درست شود. است تا نظام حساسي
  شود و در تمثل سازي حضور و اثر آن نظام حساسيت هست.شود و بعد تمثل سازي آغاز ميمي

  ج ـ در نظام تمثل، فاعليت بالعجز يا فاعليت با تجزم همراه با فاعليت موال حضور دارد 
اينجا هم اين بحث را مطرح كرديم يك نحوه فاعليت از اين و يك نحوه حضور از موالست يا اين با عجز از دوباره در 

تا نظام كرد. كرد و خودش را به طرف حيوانات متنازل ميداد يا اظهار تجزم ميتصرف مي خواست و موال قدرتموال مي
شد يعني وجه الطلب كه متناسب با عالم تمثل ايجاد مي اي از آنچه كه اين در نظام اوصافش داشتتمثلي يعني نمونه

  با فاعليت اين پيدا شده بود در نظام حساسيت به نسبت حاضر بود.
  د ـ جريان فاعليت از وجه الطلب تا كيفيت مصنوعات به نسبت حضور دارد 
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اي كه ساخته بود اين نمونه حاضر بود و از طريقسازي و از طريق نظام حساسيت دوباره خود فاعليت در مثال و نمونه
گرد و صحيح بود كه بگوييم وجه الطلب در فعل خارجي حاضر است يعني (يعني اسم تصرفي) در خارج تصرف مي

توانستيم بگوييم كيفيت مصنوعات با نظام صحيح بود بگوييم كيفيت مصنوعات جهت قلبي دارد همان طور كه مي
اسم تصرفي است كه با آن اسم اين ميكروفون ساخته شده است فرمول اين تمثلي مناسبت حقيقي دارد و نظام تمثلي 

كند حضور دارد يعني اين بنابر پايه آن فرمول ميكروفون حتماً در اين شيء كه برابر من است و صداي مرا منتقل مي
از اوصاف توان گفت همان جهتي كه در وجه الطلب است در اوصاف من آمده و ميدرست شده است، عين همين هم 

من در تمثل من آمده و از تمثل من د راين ميكروفون آمده است يعني اين ميكروفون جهت خاصي دارد، اين يك نحوه 
  كنيم.حضور تأليفي بود كه االن تفاوت آن را عرض مي

  هـ ـ حضور شيء نزد عالم به نحو وحدت تركيبي به معناي علم بر اساس تركب فاعلهاست
گفتم با ميكروفون وحدت تركيبي داريم ميكروفون در نزد يد علم بر ميكروفون داريد يا نه؟ من ميگفتشما در اينجا مي

كريبي حاضر است، و اين شيئ خارجي در فاعل منحل است به انحاللي كه در وحدت تركيبي ما به حضور در وحدت ت
-داريد كه رابطه شما را با اين تمام مي شناسيداي به يك نحوه منفعتي كه از اين ميوجود دارد يعني يك نحوه عالقه

كند، كند و يك نحوه تسليم بودن و تبعيتي اين ميكروفون نسبت به شما دارد كه تعلق اين را به فاعليت شما تمام مي
كند و براي ما در شكلهاي مختلف اين معناي اينكه تعلق همان معناي جاذبه است كه كثرت را به وحدت تبديل مي

گفتيم اگر از اين ميكروفون به يك ميكروفون ديگر قطع عالقه شده اين سازد و لذا ميكيبي ميمركب وحدت تر
شود، يعني تبديل كيفيت به يك كيفيت رود و ذوب ميشود و داخل اشياء اسقاطي ميميكروفون ديگر ساخته نمي

-ست، البته يك واسطه هم ميكند كه اين كيفيت جديد در وحدت تركيبي جديدي اجديد مورد عالقه شما پيدا مي
اي به هاي فلسفي آن را بيان كنيم يك واسطهخواهيم ريشهكنيم و نميخورد كه ما در اينجا چون با اختصار عبور مي

نام جامعه داشت چون اين يك محصول اجتماعي بود و بايد تمايالت اجتماعي صورتش صورت اين بشود كه اين بحث 
  كنيم.را االن مطرح نمي
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كنند علم چيست؟ علم حضور معلم در نزد عالم درشكل تجريدي بود كه از بحث همين است كه وقتي سئوال ميغرض 
اين را به دالئل مختلف مورد نقد قرار داديم و آن را رد كرديم و گفتيم اين نحوه حضور باطل است و حضور به صورت 

  .وحدت تركيبي وحدت تكريبي را تأييد كرديم حضور اشياء در نزد فاعل به صورت
  ـ توصيف علم بر اساس توصيف جديد از فاعليت  ٢

شود يعني حضور فاعل در نزد اشياء، اصالً معناي علم بدان رقم نداريم و خواهيم بگوييم بر عكس ميحاال مروز مي
 گوييم عالماست چون اين شيء در نزد او حاضر است ولو به صورت وحدت تركيبيشود يعني نميهويتش عوض مي

گوييم عالم است يعني نافذ بر مادون است و خودش حضور دارد، حضور فاعل وسرپرست را در مادون اثبات بلكه مي
  كنيم، ت وضيح آنكه اگر فاعل نسبت به كيفيتها و نسبتها اصل شد.مي

  سازد ـ اشتداد فاعليت، جرياني است كه كيفيتها را مي ١مقدمه 
  سازد.يتها را ميو اشتداد فاعليت جرياني است كه كيف

  ـ اشتداد و توسعه فاعليت به معناي ميدان نفوذ فاعليت است  ٢مقدمه 
آيد كيفيت را متكيف به كيف گوييم نفوذ آن فاعل يعني اشتداد و توسعه فاعليت، توسعه فاعليت است كه ميآنگاه مي

ي كه كثرت يك طرف ومحور و كند، اينجا هم باز وحدت تركيبي هست ولي حول محور فاعليت نه وحدت تكريبمي
فاعليت هم يك طرف باشد و بعد به همين تعريفش كرده باشند يا اينكه ذاتاً اين را يك ذات مستقل بدانيم و آن را هم 

دهد حضور فاعل باالتر با يك ذات و اينها را متقوم به هم بدانيم يا اينكه اين را شأن آن بدانيد كه بساطت را نتيجه مي
اشتداد فاعليت غير از تشأن است و تشأن هم غير از اشتداد است اين فاعليت اول در زمان دوم منحل فاعليت يعني 

اشتداد فاعليت به معناي شأن فاعل اول نيست بلكه به معناي شده ودر فاعليت ثاني توسعه يافته و اضافه شده است. 
  توسعه فاعليت است يعني در ذاشت حركت دارد نه بساطت دارد.

  ليت پيدايش معلوم نفوذ فاعليت است واين به معناي اشراف نيست الف ـ ع
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حاال اگر شخص فاعل بوسيله اشتداد در ميدان دوم حضور پيدا كرد اين شراف نيست بدين معنا كه چيزي كه سابقاً 
وع شما و نايد بلكه شما سابق بر آن و علت پيدايش آن هستيد نفوذ شما و معلوم شما مصبوده و شما بر آن آگاه شده

  منحل در شماست علم شما ابزار توسعه مثالي شما بود.
هاي شما شتوسعه اوصاف كنيد نظام حساسيتبنابراين در اينجا توسعه حساسيت، توسعه تمثلي و توسعه عيني پيدا مي

و ميداني  گويند شرح صدر پيدا كرد تا اين توسعه پيدا نكند ميدان جاذبه شماشويد ميكند و شما شديد ميپيدا مي
شود چه شرح صدر للكفر و چه شرح صدر لاليمان باشد به ميزاني كه - كه قدرت منحل كردن داشته باشد و پيدا نمي

كنيد و به ميزاني توسعه روحي پيدا كنيد و به ميزاني كه توسعه اوصاف پيدا كنيد به همان ميزان توسعه تمثل پيدا مي
كنيد يا در واليت طاغوت كنيد و به ميزاني كه توسعه عيني پيدا ميا ميكه توسعه تمثل پيدا كنيد توسعه عيني پيد
  علمدار هستيد يا در واليت الهي نائب هستيد.

  ب ـ صورت متناسب متنازل، عنوان مشير است
كند كه عرض شد اين متناسب شود كه صورتي است كه موال در شما ايجاد مياصالً بحث علم نسبت به باالتر مطرح مي

شود بر حسب وضع وسعه شما و امكان پيدا شدن آيد و متنازل ميآنچه كه در آنجا ميل از صورت باالتر است. متناز
شود و اين عنوان مشير در صورت تمثليه دست يك عنوان مشير است كه ارتباط قلبي شما با مسمايش حاصل مي

كه از آن صورت نداريد، علمي كه شما  اش نيست بلكه ربط حقيقي آن مال ربط قلب شماستشماست ولي ربط حقيقي
اين علم علمي است كه به آن داريد كه در آن اختالف و زوال هست نسبت به باالتر الزمه حركت صحيح شماست. 

كنيم كه آن را گوييم و الزمه حركت باطل هم توهم است كه بعداً عرض ميعنوان مشير و علم متنازل در رتبه شما مي
اما اين علم نسبت به جهان و فعل موال بعد از تعلق شما به فاعليت او در فاعليت تمثلي ريد. آودر تجزم بوجود مي

كنيد كه او تصرف كند و به او شود و تعلق پيدا ميخودتان است يعني وقتي فاني در فاعليت او در فاعليت خودتان مي
-شود و اظهار عجز ميواين سپردن محقق مي سپاريدوقتي كه به او مي» و من يتوكل علي اهللا فهو حسبه«سپاريد مي

توانيد صورت تمثلي مثال زديم كه ظرف شما عدد بيست است و شما نميكند. كنيد او متناسب با ظرف شما تصرف مي
بيست داشته باشيد چون شما معصوم در وجه الطلب نيستيد و حتماً از نوزده به پايين است اگر برابر با خود فاعليت 
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نفس فاعليت هم در وجه الطلب موضوع قرار گيرد معنايش اين است كه قبل از آنكه احساس عجز كنيد در بيايد يعني 
كند ولي شما در ميان اش فرق ميصورت تمثلي خودتان را سپرده باشيد كه اين براي معصوم ممكن است كه رتبه

رصورت تمثلي آثاري كه از اسماء تصرفي موال كنيد و بعد دتعلقتان فاعليت هم بود و از  زير فاعليت شروع به تعلق مي
توانيد اين را در فهميد ه نميشويد و ميورزيد يا تسليم ميكنيد و عناد ميآيد آنگاه يا تجزم ميهست روبرويتان مي

اش هست ولي گفتيم فاعل موال همراه كلمهدستگاه خودتان منحل كنيد چون او فاعلش هم همراهش است قبالً مي
گفتيم كه حضور خود كند و نميگفتم اسم تصرفي موالست و در شما تصرف ميم نفوذ فاعل در شماست ميگفتيمي

  فاعليت او در شما هست حضور تمثلي و پرتو اوست كه در اينجا حاضر و فعال است و بايد هم فعال باشد.
كنيم اما در اين بحث راحت وسيله مي بايد هادي باشد مگر اينكه روبرگردانيد و تجزم بورزيد و بگوييد من اين را هم

  اسم تصرفي موالست. گوييم حضور تمثلي موال در عالم مثال شماست ومي
  ج ـ صورت متناسب به معناي تناسب نظام فكري فرد با عالم است و به معناي عكس عالم در نظام فكري فرد نيست 

ز كرديد طبيعي است كه نظام تمثلي شما بسيار خوب حاضر است و شما هم به موال متمسك شديد و اظهار عج
متناسب با ظرفيتتان درآيد و با تصرف موال هماهنگ باشد يعني متناسب با فعل موال در كل عالم باشد نه اينكه تصوير 
آنها بلكه متناسب آنها، خيلي فرق است كه بگوييد نظام فكري جنابعالي در موضع ظرفيتتان متناسب با عالم شود يا 

ام فكري شما عكس واقعي عالم در شماست شما تحملش را نداريد اينجا فعل موالست، جاي ديگر هم فعل بگوييد نظ
موالست و متناسب با هم هست چون حضور خود موالست بسيار خوب حضور موال درمنزلت شما تمام صورت تمثلي 

كند به صورت كامل اظهار عجز ز ميشما در درست كرد البته اين را اضافه كنم كه انسان نوعاً هنگامي كه اظهار عج
شود. كند تا آنچه را كه گفتم حاصل شود اگر اظهار عجز كامل واقع شود يك اصالح كامل اين رقمي هم پيدا مينمي

گوييم صورتي از گوييم و چرا نميگوييم عنوان مشير، اما چرا به آن عنوان مشير ميحاال كه اصالح شده به علم مي
  ع شود.قارتباط موال؟ چون محال است در عالم مثال اين وا يت فعل وكيفيت عالم و كيف

  د ـ توضيح عنوان مشير در مراتب مختلف
  عنايت كنيد تا معناي عنوان مشير را توضيح دهم
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  ـ اسم، عنوان و حروف است 
  گوييم جناب آقاس حسينيان كه اين اسم يك حروفي دارد.گذاريم و ميما يك اسم مي
  جسم است  ـ معنا، هيكل و

آيد و مسماي اين اسم شخص ايشان است، عكس ايشان را هم هر گاه ديديد معنائي كه از اين اسم در ذهن مردم مي
سينيان است اگر اسم ايشان را بياورند كه ايشان براي مداحي تشريف بياورند فوراً به ذهن گوييد ايشان آقاي حفوراً مي
  آيد.شما مي

  ـ معنا، جسم و فكر است
لكن فكر ايشان وقدرت مثال سازي ايشان و قدرتشان در عالم مثال براي شما مانند جسمش حاضر نيست هر چند و 

كلمه حسينيان مشعر به آن طرز فكر هم هست مشعر به اوصاف روحي شان هم حتماً هست و لكن يك اشعار بسيار 
  جمالي دارد.

  ـ معنا، جسم، فكر و اوصاف روحي است
اوصاف روحي و تعلقاتش نسبت به معصومين نيست ووجود خارجي بدون اين اوصاف ندارد بلكه آقاي حسينيان بدون 

اش اطالع داريد؟ به همان اندازه كه ايشان اش هست ولي شما چقدر از اين وضعيت ورحيايشان با اوصاف روحي
يد و چند خصوصيت اخالقي خواند مطلع هستيد البته شايد چند بار هم با ايشان مسافرت رفته باشمصيبت و مدح مي

هم از ايشان بشناسيد ولي حقيقت همه اوصاف روحي ايشان بر شما محال است روشن باشد، با ايشان نزديك عارف 
تواند صورت مثالي را بفهمد چون چنين چيزي هم در عالم ممكن است وريد كه كار روحي كرده و تا حدودي ميمي

شكل فالن حيواني موذي يا شكل فالن حيوان نافع بود، البته او هم تا حاق  گويد اين شخص شكل فالن پرنده ياكه مي
بيند و يك خصوصيت را در يك وجه كه آن ساعت بيند بلكه او يك پرده از حاالت روحي ايشان را ميمطلب را نمي

د و بعد اين افراد جزء انبيند چه بسا كه عرفا افرادي را به شكل حيوانات بد ديدهمتوجه به آن است به صورت جزئي مي
اند،  نمونه قرآني است قضيه را ديدند و آنها فاسد شدهاند و چه بسا كه افرادي را به صورت خوب ميصالحين ازدنيا رفته

حضرت يوسف(ع) برادرانش را به صورت كوكب ديد و كنم. ه عنوان اخذ دليل عرض ميبه حسب ظاهر آيه و نه ب
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درد  گفت ناراحت هستم كه گرگ ضرت يعقوب خواب ديد كه گرگ يوسف را ميحضرت يعقوب بصورت گرگ ديد. ح
حضرت يوسف زمان توبه برادران را ديده بود گفت من شمس و قمر و ستارگاني را ديدم كه به من سجده او را بخورد و 

گناه و در خوي كنند، به اين مثال توجه كنيد هم مكاشفه حضرت يعقوب صحيح بود كه برادران يوسف را در حال مي
اينكه خيال درندگي ديده بود و هم مكاشفه و مشاهده حضرت يوسف كه آنها را در حال توبه به صورت ستاره ديده بود. 

كنيد اگر اين عارف شخصي را ديد و احترام گذاشت آن شخص تا آخر آدم درستگاري است يا اگر شخصي را به صورت 
گيريم كه عنوان مشير مثل كلمه حسينيان ايد از اين مثال نتيجه ميكردهبد ديد تا آخر آدم نادرتسي است، اشتباه 

فهمد ولي حقيقت روحي ايشان را هيچ يك از ما فهميم و فالن عارف ميبراي اينكه بعضي از حاالت روحي را ما نمي
  فهميم.نمي

  ـ معنا، جسم، فكر، روح، حقيقت اسم وكلمه ايجادي است
- در آنجا دارد حاال از اين كلمه حسينيان كه مياي يك حقيقيتي دارد يك اسم و كلمهايشان روح دارد و روحش هم 

  گوييم چقدر ادراك به روح ايشان كه حقيقتشان است داريم؟
  هـ ـ صورت تمثيليه متكيف است ولي عنوان مشير به علت اجمالي بودن صورت تمثيله نيست

گويند كنيم كه به اين ديگر صورت تمثلي نميرا مشاهده مي صرفاً به عنوان يك اشاره يعني در آنجا كمال اجمال
شما از فعل موال و فاعليت او صورت تمثلي نداريد و تصرف متناسب متنازل در عالم صورت تمثلي صورت متكيف است. 

  سازد.سازيد عنوان مشير ميهاي را كه ميمثال شما نمونه
  و ـ معنون، عنوان مشير، ربط قلبي به موالست

تان كه بر كيفيت آن حكومت نداريد شود متناسب با سطح ظرفيت و ارتباط قلبيان مشيري كه در شما ايجاد ميعنو
كه ربط دارد معنون اين عنوان مشيري يعني قلبتان يك ربط و يك تعلقي به فعل موال دارد كه آن حالب قلبي شما 

توان لقب اين را علم گذاشت البته علم در د و مياست كه هر دو رويهم رفته در سطح شما با فعل موال تناسب دارن
گوييد به موهبت و تصرف موال و ايجاد گوييد حضور در نزد شما به فاعليت شما بلكه ميسطح خودتان آنگاه ديگر نمي

  او و به حضور مثالي متنازل موال در منزلت شما.
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  ز ـ تفاوت عنوان مشير با حضور شيء نزد عالم در وحد تركيبي
ر خوب حاال تفاوت اين با تعريف از علم به صورت وحدت تركيبي چيست؟ تفاوتش اين است كه اگر عنوان مشير بسيا

دهد كه در عالم مثال يا در عالم معقول و نظام حساسيتها است كه معناي تعلق به فاعليت موال در فاعليت خودتان مي
يري شما از موالست كه معناي آن نيست كه موال در نزد يا در عالم نمونه سازي به معناي فاعليت تبعي شما و فرم گ

شما حاضر باشد بلكه حضور موال در وضعيت متنازل شما و تعلق شما به موال و تبعيت محض شما از موال، اين قسمت 
دهم و در علم و توضيحي كه بر اساس منطق صورتي براي آن بيان شد عالم موضع ثابت داشت و را دوباره توضيح مي

شد، در اينجا محور عالم بود و اگر معلومش هم امور عالم باالتر بود آنها شد و كيف نفس او ميضر مينزد او معلوم حادر 
شود نفوذ او هم متكيف مي گوييم نسبت به فاعل باالتر اين به تصرف و نفوذ اوشدند حاال ميكيف نفساني ايشان مي

- ميكند. ه تشأن باشد اين حضور با آن حضور زمين تا آسمان فرق مينفوذ فاعلي متنازل در منزلت اين است نه اينك
شود يعني نه فقط علم ندارد بلكه عنان مشير است آن هم به گوييم صورت مثالي خود اين شخص عنوان مشير مي

م تصرف موال، معناي تصرف همه يعني به حضور و نفوذ فاعليت او در اين تبعيت محض است كه اعلي ترين مرتبه عل
شود و نسبت به مادون خودش حضور فاعليت اين در اين است چون اگر شكل حيواني پيدا كرد به نحوه ديگر مي

  كنيد.ه معلوم سابق است و شما بر آن اشراف پيدا ميكآنهاست نه اين
  آيد.ح ـ عنوان مشير به تصرف موال و تعلق عبد به موال بوجود مي

الي باالتر از ما شد عنوان مشير به تصرف اوست و نه فاعليت من و به تعلق و بنابراين اگر كيفيت سابق شد يعني مو
شود و اصالً كيفيت شد و اگر پايين تر آمد به نفوذ فاعليت من و حضور من در كيفيت حاصل ميتبعيت من حاصل مي

ش نسبت به مادون ابزار كند و خوديعني اين فاعليت موال در مادون فاعليت پيدا ميآيد. شود و بوجود ميايجاد مي
شود ولي معني ابزار شدن نسبت به مادون نفي فاعليت و پيدايش تشأن نيست چون سنخ حضوري كه دركل اينها مي

شود اما اينجا به فاعليت عرض كرديم سنخ حضور علت و معلولي نيست، آن علت و معلولي و تشأن به بساطت منجر مي
كند و تعلقي كه آيد حركت مكاني را تمام ميحركتي كه از باال به پايين مي شود يعني به اصطالحو حركت تعريف مي

  كند.از پايين به باال هست حركت زماني را در كل نظام تمام مي
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  ـ پرسش و پاسخ
برادر سبحاني: اگر در فاعليتهاي عادي و غير ازفاعليت ربوبي گفتيم وحدت تركيبي بين فاعليت و تعلق است دررتبه 

-بي فقط فاعل داريم به دليل اينكه فاعليت تبعي نيست و فقط فاعليت تصرفي است از آنجا كه پايين تر ميفاعل ربو
گوييم همه در گفتيم وحدت تركيبي بين فاعليت و تعلق حاال ميكنيم، قبالً ميآييم فرض يك فاعليت تبعي هم مي

  شوند.فاعليت حضرت حق منحل مي
گوييم فاعليت تبعي و فاعليت تصرفي كه معناي اينها را هم در توضيح جديد ميحجت االسالم و المسلمين حسيني: 

يعني كيف نفوذ آن نسبت است و كيف نفوذ فاعل نسبت به خود فاعليت اينگونه بيان كرديم كه نسبت از آثارش شد 
  صورت مثالي است و اال خود آن در پايين تر نافذ است.

شود ولي در آنجائي كه با ه با فاعل ربوبي اگر از باال نگاه كنيم فاعليت مطلق ميبرادر سبحاني: باز اين مسئله در رابط
فاعليت تبعي وحدت تركيبي دارد باز هم رنگ همان وحدت تركيبي بين فاعليت و تعلق هنوز هم بايد رعايت شود 

د ولي باز هم دررتبه گردد كه فاعليت تصرفي به فاعليت موال در فاعليت خودش دارفاعليت تبعي به تعلقي بر مي
  فاعليت غير فاعل ربوبي...

-شود، درست است فرقش اين است كه اين تعلقي كه ميحجت االسالم و المسلمين حسيني: تعلق زمان و مكاني مي
  قفرماييد تعلق به فاعليت يعني تعلق به حركت و توسعه نفوذ موال در خودش است.

توان گفت اين از شئون اين فاعل است بلكه اين از شئون فاعل ديگر نميبرادر سبحاني: ولي نسبت به خود اين فاعل 
  كند يعني فاعليت تصرفي با تبعيت و تعلقش.يربوبي است ولي در باب وحدت تركيبي نسبت به اين پيدا م

  ـ تعلق در نظام واليت، فاعليت تبعي است ١
ي شده است اين مطلب براي شما تمام شده يا نه؟ حجت االسالم و المسلمين حسيني: اسم تعلق در اينجا فاعليت تبع

متثلين م«گوييد خدايا ما را جزء يعني تعلق زماني به فاعليت موال در فاعليت خودش شده يعني همانطور كه در عا مي
گويند شما چه خدمتي كوشند امتثال كنند و خدمه حضرت هستند ميقرار بده يعني جزء كساني كه مي» ال و امره

كه  كنديك وقت يك نفر شرط ميگوييد هر چه كه آقا بگويد چون كمال فرد در اين است. يد انجام دهيد؟ ميخواهمي
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را رعايت كند و كارهاي كوچك به ما ندهد. يك بنده ايشان هم حدود ما  هكنم به شرط اينكمن با فالني همكاري مي
هدف نرود و كارهاي پست به ما ندهند، اما آيا نسبت به كنيم مشروط به اينكه نيروي ما گفت ما همكاري ميخدائي مي

خواهد در مجلس آقا اگر ممكن باشد انسان دلش ميتواند چنين حرفي را بزند. حضرت ولي عصر(عج) هم كسي مي
 اي بيشتر ايشان را مالقات كند در آنجا كار در كوچك و بزرگ مطرحبيند و به بهانهچائي بياورد چون آقا را بيشتر مي

بينيد اين معنايش تعلق به فاعليت است نه تعلق به كيفيت خاصي از گويد هر گونه شما صالح مينيست بلكه مي
درست دهد. اش تعلق به توسعه فاعل در خودتان است ه اين مطلب توسعه نيابت را نتيجه ميفاعليت، كه معناي نهائي

ستند ولي سنخشان از سنخ وحدت تركيبي سابق به سنخ است در اينجا فاعليت تبعي و تصرفي هر دو متقوم به هم ه
شود. فرقش اين است كه در اينجا كيفيت منحل در فاعليت است، كيف فاعليت نفوذ و فاعليت و نظام فاعليت تمام مي

كند و اال فاعليت بريده از باطل كند، البته نظام فاعليت درست مياست و حضور فاعليت در خود كيفيت را ايجاد مي
  ست.ا

  ـ توصيف از زمان و مكان بر اساس تعريف جديد از فاعليت ٢
  كنميك مطلب ديگر عرض مي

  الف ـ تعلق فاعل باال به فاعل مادون مكاني است 
ما يك حركت از باال به پايين داريم كه نظر باال نسبت به پايين نظر زماني نيست البته تعلق هست ولي نه تعلق زماني 

يعني پايين تر مقصد براي باالتر نيست تا تعلق به او داشته باشد و بخواهد هم رتبه پايين تر بلكه تعلق مكاني است 
نفوذ فاعلي ه هست افاضه به پايين تر است و طريق رساندن رحمت خدا و طريق جريان كند و شود بلكه تصرفي كه مي

  شود.رحمت مي
  شودفاعل مادون حاصل ميب ـ بوسيله افاضه موال به فاعل مادون، توسعه مكاني براي 

شود يعني متناسب با زمان اين اي هم كه در مكان به تبعيت از زمان حاصل مياش رابطه مكاني است توسعهو رابطه
  .شود و اين برايش مكان توسعه و تصرف استينازل م

  ج ـ تعلق فاعل مادون به فاعل مافوق زماني است 
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اي از باال را كه نگاه كنيد تبعي نام دارد، اين فاعليت تبعي نسبت به هر رتبه ولي تعلقي كه از پايين به باالست فاعليت
اي است كه شود با افاضهاي كه قرب پايين تر به باالتر را موجب ميباالتر زمان است نسبت به مادون اشتداد و توسعه

است هر چند رو برگرداندن اين يا رو تواند باالتر رود پس اصل در توسعه تصرف باالتر كند و خود اين نميباالتر مي
برنگرداندن او در وضعيت خودش مؤثر است كه چه نحوه انعامي به او كنند آيا براي او كاه و جو بفرستند يا خودش را 

كند و موال رحمت باالئي را كند كه نجاست براي او بفرستند يا وجه خودش را به طرف موال ميتري ميحيوان پست
ام از باالست و همه محتاج به رحمتي هستند كه از يا انع» واجعلني من احسن عبيدك عندك«كند تا برايش نازل مي

اي برايشان فرض ندارند و ابتهاج به معناي توسعه برايشان نيست و اشتدادي نيست آيد و زمان و توسعهان طرف مي
وجه شما به كدام طرف باشد چگونه فاعليتي را  مگر آنكه باالتر عنايت كند ولي چه كيف و در چه منزلتي قرار داريد تا

كند يا خواهيد كه موال آن را نسبت به حيوانات اعمال ميخواهي؟ آيا فاعليتي را از موال مياز موال در فاعليت خودت مي
  كند؟خواهيد كه در ملكوت اعمال ميفاعليتي را از موال مي

گيريم و ديگر علم شد در اين صحبت آنها را كيف نفوذ ميمطرح ميبرادر حسينيان: تناسبات فاعليت كه به عنوان علم 
  براي اين نيست.

دهيد يعني غرضتان از ايد و حاال هم از علم تعريف ميحجت االسالم و المسلمين حسيني: شما قبالً از علم تعريف داده
نزد شما آب يكي است گاهي است گويند علم فرقي ندارد در نزد نبي اكرم(ص) و در كنيد گاهي ميعلم را بيان مي

خواهد براي دخترش جهيزيه بدهد يك سرويس مالميت براي مثال يك شخصي كه ميكند. گويي خيلي فرق ميمي
خريد در نظر او مالميت قشنگ است وظاهر خوبي دارد در عين حال در جامعه متروكه نيست و مورد مصرف است و مي

ن نظر يك شخص به مالمين است، اما نظر يك تاجر به مالمين اين است كه قيمت آن هم از چيني ارزانتر است، اي
خرند و بازار آن در شهرهاي مختلف چگونه و سود ماهيانه آن مردم با تبليغاتي كه انجام شده چقدر از اين ظرف مي

در نظر گويد ولي خوب بودن گويد مالمين ظرف خوبي است شخص دومي هم همين را ميشخص اول ميچقدر است. 
بينيد متوجه فرمول آن است اين با خوب بودن در نظر او خيلي فرق دارد نظر يك شيميست هم وقتي اين ظرف را مي

گويد مقاومتش برابر آيد و ميرف در نظرش ميتواند اين ظرف را بدون فرمول آن ببيند، خواص فيزيكي اين ظو نمي
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توان سوزد و روي گاز هم ميفالن نوع از پالستيك باشد ديگر نميگويد اگر حرارت و برودت اين گونه است و بعد مي
گويد قيمتش از ظرف چيني خيلي توان گذاشت، حاال اين ظرف پالستيكي را كه اين ميگذاشت ودر يخچال هم مي

واهيد خاش با نرخ اقتصادي كاربري ندارد، اگر از پالستيك ميبيشتر است ولي اين نظرش به قيمت نيست و به مقايسه
اند كه گويد پالستيك درست كردهاستفاده كنيد از نوع فالن استفاده كنيد كه درجه فرمولش چنين است، راست مي

توان گذاشت و لكن آن كند و  در يخچال هم ميتوان در آن غذا پخت و برابر دماهاي متعارف با طبخ غذا عيب نميمي
  خواهد ظرف ارزان بخرد.ندارد و نه بدرد آن كه ميخورد چون مشتري پالستك نه به درد اين تاجر مي

يسبح هللا ما في السموات و ما في «گويي من به اين آب علم دارم اما حاال شما مالحظه كنيد شما به آن چيزي كه مي
- آيد همين نكته است مياين آب چه نوع تسبيحي نسبت به خداي متعال دارد چيزي كه به خاطر شما نمي» االرض

  خورد.سبيح تكويني دارد يعني همين كه در آب خوردن به درد مردم ميگوييد ت
گويي كيف بينيد و گاهي ميبينيد گاهي در وحدت تركيبي و تناسب ميپس تعريف علم را گاهي در شكل تجريدي مي

  نفوذ در مرحله تمثل است.
 و صل اهللا علي محمد و آله الطاهرين
  



 
١٧٣٨  

  فلسفه اصول مباني نظام واليت
  موضوع بحث: توصيف از فاعليت بر اساس نظام واليت

  دوره سوم
  ١٥/٢/٧٤٠تاريخ: 

  ١٠جلسه 
  

  فهرست:
  ـ اصل بحث:

  ـ نيابت و خالفت و شيعه بودن يعني جريان نفوذ خواست موال در فاعليت خود  ١
  الف ـ اعطاء عنوان مشير به نايب در رتبه تمثل است

  ـ عنوان مشير از صورت تمثلي (تحقق مرتبه مثالي اوصاف) است 
  شودب ـ اگر فرد در مرتبه فاعليت تصرفي هم اعالم عجز نمايد و فاعليتش را واگذار كند نايب موال در تصرفات مي
ه فاعليت ج ـ واگذاري فاعليت خود به موال در تمامي مراتب به معناي حذف فاعليت نسبيت بلكه استمرار تعلق فرد ب

  موالست
  د ـ عصمت اكتسابي براي كسي است كه تمام افعالش ورد واحد است

  شودهـ ـ فاعليت، تعلق به موال دارد  عبادت در مراتب (حاالت روحي علم، نسبت تأثير عيني) واقع مي
  ـ جمع بندي نسبت به بحث علم 

  ايجادش دخالتي ندارد ـ علم در رتبه عبادت، اسم تصرفي موالست (عنوان مشير) و تبد در ١
  ـ در باب طغيان فاعليت مخلوق در اسم تصرفي دخالت دارد و مؤثر است (مدعي) ٢
  ـ تعريف علم به حضور معلوم نزد عالم با دستگاه انبياء سازگاري ندارد ٣
  سازدـ تعريف علم به حضور در وحدت تركيبي با نظام واليت نمي ٤
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  جاد معلوم در مراتب پائين است (عنوان مشير)ـ تعريف علم بر اساس نظام واليت اي ٥
  ـ بررسي احتماالت مختلف پيرامون موضوع مورد تعلق فاعليت  ٢

  احتمال اول ـ موضوع مورد تعلق فاعل منزلت تصرفي (نه فاعليت تصرفي) باشد
  ـ تفسير از طغيان و طاعت بر اساس احتمال اول 

  ـ بحث اخالقي
  لق فاعل، منزلت تصرفي و كيفيت باشد احتمال دوم ـ موضوع مورد مورد تع

  دهدالف ـ نسبت بين سفارش عبد و مشيت، فاعليت در كيفيت را نشان مي
  ـ ايجاد قدرت بدست حضر حق سبحانه و تعالي است

  ب ـ فاعل در منزلت تصرف خود و جريان قدرت (كه محكوم به نسبت بين سفارش فاعل و مشيت است) مؤثر است
  شودمشروط به مخلوق اعطاء مي ـ در طلب قدرت، قدرت

  ـ نسبت بين خواست شما و مشيت، بر جريان قدرت حاكم است
  احتمال سوم ـ فاعل در منزلت تصرف خود، كيفيت و ايجاد قدرت موثر است

  ـ توصيف احتمال سوم (سلب توصيف فاعليت تجريدي مطلق) ١
  ـ نفي مطلق تصرف فاعل، نفي فاعليت است

  شودمنجر به نفي حركت و نهايتاً نفي فاعليت حضرت حق ميـ نفي مطلق فاعليت 
  ـ نفي مطلق فاعليت با دستگاه انبياء سازگاري ندارد

  ـ توصيف احتمال سوم بر اساس توصيف جديد از فاعليت ٢
  براي غير حضرت حق، پذيرفتن تقوم در اصل خلقت است» شدن«ـ پذيرفتن ادني مرتبه از 

  ـ واليت تكويني عموميت دارد
  ـ تفويض منتجه مطلق كردن فاعليت فرد به تقومي بودن آن است

  ـ در درون نظام، فاعلها در ايجاد فساد و خير سهم تأثير دارند
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  ـ نسبت تأثير اصلي در توسعه از حضرت رب العالمين است و او خالق مطلق است
  ـ فاعلها در منزلت خود، خالق بالغير هستند

  ـ پرسش و پاسخ
  يت نائب چون واگذاري استمرار دارد غير از تشأن استـ در مورد فاعل ١
  ـ فاعل نائب به اختيار خود فاعليتش را منحل در فاعليت موال نموده است ٢
  ـ فرد اتم در نيابت ائمه معصومين هستند ٣
  ـ فرد نازل در نيابت، شيعيان و پيروان معصومين(ع) هستند ٤
  شودـ فاعليت شخص صالح هرگز حذف نمي ٥
  عناي اطاعه و پرستش، تعلق به توسعه نفوذ ملوا و نيابت استـ م ٦
  اي از ايجادـ فاعليت يعني مرتبه ٧
  ـ معناي طغيان  ٨

  ـ اولين مرحله شرك خواستن فاعليت موال در فاعليت خود بصورت مشروط است
  ـ حل شدن در كيفيات و نديدن موال به معناي كفر است

  و قدرت استخالصه بحث: نظام واليت موجد كيفيت 
  ـ خالقيت بالغير در اصل توسعه مؤثر نبوده بلكه در كم و كيف آن مؤثر است

  ـ چون اصل توسعه دست خداست انقطاع از واليت حضرت حق متصور نيست
  ـ فلسفه تاريخ مبتني بر تأثيرهاي اصلي در توسعه است كه بدست اولياء اهللا است

  



 



  
  بسمه تعالي

  
  ـ نيابت و خالفت (شيعه بودن) يعني جريان نفوذ خواست موال در فاعليت خود ١ـ اصل بحث: 

حجت االسالم و المسلمين حسيني: بسم اهللا الرحمن الرحيم ... يك بحث درباره توسعه نفوذ تمثلي است اگر تعلق فرد 
پيدا كند يعني فاعليتش، فاعليت تعلقيه به فاعليت موال در فاعليت خودش باشد يعني از موال به فاعليت موال استمرار 

خواهد بخواهد كه موال در فاعليتش تصرف كند به نحوي كه اين شخص تحت سرپرستي آن گونه بخواهد كه موال مي
قرار داده بود و آنچه را كه  يعني مليس را ميل علي» و جعل هواه هوا علياً«شود درباره جناب سلمان گفته مي

گاهي داشت و چيزي كه موال نسبت به آن كراهت داشت برايش مكروه بود. وجودمبارك موال دوست داشت دوست مي
دارد و محقق شده و جزء اوصافش شده است گويد دوست ميانسان آرزوي اين امر را دارد كه دوست بدارد. گاهي مي

گوييد در خواهد بخواهم گاهي ميكنم چيزي را كه رهبرم ميگوييد من سعي ميكند، گاهي ميكه اين دو فرق مي
جزء وصف شدن و تحقق آن شود و من چيزي را دوست دارم كه او دوست دارد. خواستن براي من سبقت بر او پيدا نمي

  شود.اي است كه فاعليت به فاعليت موال در فاعليت خودش متعلق رتبه
  به نايب در رتبه تمثل است  الف ـ اعطاء عنوان مشير

اش اين بود كه صورت تمثلي و نمونه سازي كه قبالً به عنوان تكيف و تبدل و تمثيل بيان شد اگر چنين شد و يك رتبه
- گيرد و وقتي انجام گرفت براي اين كسي كه پايين است نسبت به موال عنوان مشير مياينها با تصرف موال انجام مي

ارتباط بلكه عنواني كه معرف ارتباط است. خود آن فيتي كه براي باال وجود دارد و نه صورت شود نه صورت همان كي
  ارتباط هم كه حال قلبي او و بطنش به موالست. 

  ـ عنوان مشير غير از صورت تمثلي (تحقق مرتبه مثالي اوصاف) است
مثالي اوصاف با فاعليت خود نيست.  فرقي كه با بحث قبل دارد اين است كه صورت تمثيل ديگر تحقيق مرتبه مرتبه

كند و صورت مثالي يعني نمونه سازي او ابزار گفتيم نظام حساسيت يك جهتي را با فاعليت خودش درست مياول مي
كنيم پس از اعالم عجز از اينكه بتواند يك نظام مثالي درست كند كه حاال عرض ميشود. تصرف در خارج درست مي

مثالي جا بگيرد كه محال است بتواند اين كار را بكند و قبالً هم عرض كرديم كه چون كلمات  كلمات موال در آن نظام
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تواند اي را كه بايد بدهد و اين با كل ظرفيتش نميموال متنازل در رتبه اين برابر با كل ظرفيتش است يعني آن بهره
شود كه -صورتي با تصرف موال درست مي را بدست موال بسپارد كه در اينجاه فاعليتش كمثال سازي كند مگر اين

اش متنازل هم سطح اين است يعني در سطح اين نازل شده و لكن عنوان مشير است يعني عنواني است كه به رابطه
شود و مهم اين است كه فاعليتش در اينجا ديگر فاعليت موالست و معنون اين عنوان هم ربط نظام حساسيت اشاره مي
خضوع يعني انكسار و نحوه اتصالي كه به موال دارد كه داراي كيفيت مثالي نيست موال كيفيت  ظام قلبي واو يعني ن

كنيم ما وجه الطلب داشتيم ولي كند البته خود نظام حساسيتها را هم ما درست نميمثالي متناظرش را درست مي
- حاال در اينجا كه اعالم عجز ميد. ا مشيت بوبدرست كننده آن تصرف موال متناسب با جهتي كه اين گرفته و متناسب 

گوييم نسبت به مرتبه باالتر و نسبت كند و هم اين عنوان را كه ميكند فاعليت موال هم صورت اوصافش را درست مي
اش است كه با فاعليت موال درست شده به مرتبه باالتر عنوان مشير است عنوان مشير متناسب با وضعيت اوصاف روحي

  اين شخص. نه با فاعليت خود
  شودب ـ اگر فرد در مرتبه فاعليت تصرفي هم اعالم عجز نموده و فاعليتش را واگذار كند نائب موال در تصرفات مي

اش هم اگر استمرار دهد يعني در فاعليت تصرفياش بود اما آيا در خارج هم كه فعل را انجام ميتا اينجا فاعليت تبعي
ت؟ بله، در فاعليت تصرفي هم اگر اعالم عجز كند و خودش را به موال بسپارد و توان عين همين را گفداشته باشد مي

در اينجا شود. مراقب لحظات و لمحاتش باشد انگاه تصرفاتش نسبت به مادون هم در غايت تصرفات خود موال مي
  ر اينگونه باشد.صحيح است كه بگوييم نفوذ تمثلي موال و بعد از آن هم بگوييم نفوذ تصرفي موال در خارج كه اگ

ج ـ واگذاري فاعليت خود به موال در تمامي مراتب به معناي حذف فاعليت نيست بلكه استمرار تعلق فرد به فاعليت 
  موالست

توان به اين گفت شود و ظاهر مطلب اين است كه اين ديگر فاعليت نيست چه چيزي را ميفاعليت اين دارد حذف مي
عني هيچ جاي از يم در تمام اين مراحل فاعليت اوست كه متعلق به فاعليت موالست يگويكه به اسم تركبي بيايد؟ مي

آن كه دست ازاين استمرار تعلق خودش به فاعليت موال برنداشته است لذا صحيح است كه به او خليفه و نماينده 
  بگوييم.
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  د ـ عصمت اكتسابي براي كسي است كه تمام افعالش ورد واحد باشد
اي تخلف برايش فرض نشود يعني اگر لقب ي است كه در تمام افعالش ورد واحد باشد و لمحهخوب اين مال كس

-عصمت كسبي را به او بدهيم يا لقب پيرو و شيعه را به او بدهيم اين كامالً ممحض در آن چيزي است كه موال مي
  خواهد.

  شودسبت تأثيرعيني) واقع ميهـ ـ فاعليت، تعلق به موال دارد و عبادت در مراتب (حاالت روحي، علم، ن
گوييم نفوذ فاعليت موال و حاال آيا صحيح است كه براي چنين كسي بالعكس هم صحبت كنيم همان طور كه مي

كنيم بگوييم فاعليت تعلق به موال دارد و معناي حركاتش را اش كه ميتصرف مكاني ولي باالتر در پايين تر، و زماني
و علم و عبادت در مرحله حاالت روحي است تا اينكه معلوم شود كه در هيچ يك از اينها بگوييم عبادت در مرتبه مثال 

ورزد و فاعليتش موضع طغياني و استقاللي ندارد و در هم جا موضعش موضع تبعي است و در هيچ جا عصيان نمي
  روبروي موال انانيت ندارد، اين يك رتبه است.

  ـ جمع بندي نسبت به بحث علم 
  يم.كنكند سه تا فرض هست كه هر سه را عرض ميگوييم؟ درباره كسي كه معصيت ميه كفار چه مياما دربار

  ـعلم در رتبه عبادت، اسم تصرفي موالست (عنوان مشير) و بعد در ايجادش دخاليت ندارد ١
لي درست شد بنابراين جمع بندي قسمت اول اين است كه نفوذ موال در عالم تمثل شد و با فاعليت موال صورت تمث

متنازل در رتبه اين شخص و عنوان مشير نسبت به حقيقت رابطه، معنونش هم متكيف نيست و كيفيت آن معنون در 
اينجا نيست و فقط اشاره است همچنين اشاره است نسبت به حالي كه خود اين دارد كه حقيقتاً همان ربطي است كه 

ه موال، هيچ كدام از آنها ربطي نيست كه اين از آنها صورت داشته به موال دارد هم ربط موال به عبد و هم ربط عبد ب
  باشد ولي عنوان مشير نسبت به آن دارد.

  ـ در باب طغيان فاعليت مخلوق در اسم تصرفي دخالت دارد و مؤثر است (مدعي) ٢
كنيم علم ض مينسبت به بحث علمي كه قبالً داشتيم اسم تصرفي در خارج را كه االن هم در باب عصاه و كفار عر

تصرفي نسبت به مادون اسم تصرفي است و اگر در اسم تصرفي دخالت خود اين فاعل پيدا شده باشد با اسم تصرفي كه 
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كنيم نسبت به مادون حضور قدرت اين يكي از فرضهائي است كه در آينده عرض ميكند. از ناحيه موالست فرق مي
-ق حضور فاعليت موالست نه حضور فاعليت اين و اين خيلي فرق ميدر حالي كه نسبت به ما فوحضور فاعليت است. 

  كند.
  ـ تعريف علم به حضور معلم نزد عالم با دستگاه انبياء سازگاري ندارد ٣

در باب علم عرض كرديم كه سه تا فرض هست يك فرض اينكه بگوييم معلوم در نزد عالم حاضر است و كيفيت نفساني 
شود و شود اين قطب مييد ارتباطم با خداي متعال و معصومين كيف نفساني من مياست اين فرض اگر بخواهد بگو

  شوند حداقل در موضوع علم چنين است.آنها جزء اين مي
  سازدـ تعريف علم به حضور در وحدت تركيبي با نظام واليت نمي ٤

  اين فرض هم در جلسه قبل رد شده.كند كه يك فرض ديگر اين بود كه بگوييد با ابزار تصرف وحدت تركيبي پيدا مي
  ـ تعريف علم بر اساس نظام واليت ايجاد معلوم در مراتب پايين است (عنوان مشير) ٥

بنا شد اين شخص در مادون نفوذ پيدا كند و حضور عالم در معلوم يعني ايجاد معلوم باشد بسط و توسعه عالم در 
شود و اثر اين بيايد و باشد، اينكه بر اساس عليت، علم كيف عالم ميمعلوم باشد نه اينكه معلوم برگردد و نزد او حاضر 

كند تا اينكه من در اين حاضر بشوم و در اين نافذ بشوم و اين كيف تصرف من بشود و من كيف من بشود فرق مي
ن چيزي را كه او توانيد بگوييد كه بگوييد شما نسبت به حضرت حق و آايجاد معلوم كنم اين را در رابطه با باالتر نمي

يد. اين دو شكل دارد آن شكلي كه تصرفش كند موجود هستيد و مجبوريد در آنجا عنوان مشير داشته باشعطا مي
شود و موال را در منسوب به موال باشد درباره كسي كه متقي هست كه در همه اينها پرستش مربوط به خود اين مي

پرستد و معلوم هيچ كدام از اينها مال خود اين نيست و آنچه را رج ميپرستد همان طور كه در عالم خاعالم مثال مي
كه متصرف فيه اين در خارج و متصرف فيه او در تمثل و در ساير مراتب است مال خود اين نيست و موالست كه در آن 

اعليت خود اين هم اي طغيان نكرده باشد آنگاه فاين براي كسي است كه خودش مايه نگذارد و در هيچ رتبهنافذ است. 
پرستد و در هيچ كيفيتي از فاعليت او شود يعني موال را در همه كيفيات ميتعلق به فاعليت موال در همه مراتب مي

-دهد و در همه جا خودش را منحل مياي از انانيت را براي خودش قرار نميكند و هيچ مرتبهعصيان و سرپيچي نمي
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قهي بلكه كسي كه سراغ شد البته عدالت در جميع مراتب نه عدالت مصطلح فداند اين براي كسي است كه عادل با
  مكروه نرود و مستحبات را ترك نكند و الي آخر.

  ـ بررسي احتماالت مختلف پيرامون موضوع مورد تعلق فاعليت ٢
لب سه معنا را خواهد براي اين مطحاال گر كسي اهل عصيان و طغيان بود يعني فاعليت موال را در فاعليت خودش نمي

  توان احتمال داد.مي
  احتمال اول ـ موضوع مورد تعلق فاعل منزلت تصرفي (نه فاعليت تصرفي) باشد

كند اساساً منزلت باشد منزلت تصرفي اساس است نه فاعليت يك اينكه موضوعي كه فاعليت به آن تعلق پيدا مي
ل يك فروشگاههائي هست كه داراي قسمتهاي براي مثاتصرفي، و همه فاعليتهاي تصرفي مال حضرت حق باشد. 

فروشند شما مختلفي هست، در يكجا مطرود و در يك جا گالب، در يك جا الكل، يك جا نفت و چيزهاي ديگري مي
اختيار داريد كه پشت كدام يك از قسمتهاي فروش قرار بگيريد اما در زياد و كم شدن عطر دخالتي نداريد و در اينكه 

خريد كنند نيز دخالت نداريد نه نسبت به واردات اين مايعات متصرف هستيد و نه نسبت به  چه كساني بيايند
صادراتش، شما توزيع كننده هستيد اگر عطر بفروشيند منزلتي نزديك به موال خواهيد داشت اما اگر نفت فروختيد به 

ب بفروشيد به باغباني و آبياري آشپزخانه نزديك هستيد، اگر هم الكل بفروشيد به پزشكي نزديك هستيد و اگر آ
كيفيت و نه در  نزديك هستيد، فاعليت شما درنظام واليت در جايگاه مؤثر است اما در اصل توسعه مؤثر نيستند نه در

  .توانيد جاي خودتان را در نظام معين كنيدقدرت، نه درخود قدرت مؤثر هستيد و نه در كيف جريان قدرت، شما مي
  اعت بر اساس احتمال اول ـ تفسير از طغيان وط

اين يك فرض است كه اگر بگوئيم طغيان كرد يعني اينكه جايگاهش را از آنجائي كه برايش قرار داده بودند نازل كرد و 
گوييم طاعت كرد يعني جائي كه برايش قرار داده بود متناسب با همان عمل كرد اينكه در منزلت حيوانات برد اينكه مي

  اهده كرد و زياد تالش كرد و از آن منزلت باالتر رفت و به عطر توسل به معصومين معطر شد.بگوييم در طاعتش مج
  ـ بحث اخالقي
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ولكن مدتي با گل نشتسم كمال همنشين در من اثر كرد. حاالت روحي و ابتهاج و لذت و سرور و انبساطش با مدح 
گويند و نه وقت شود نه وقتي كه جوك مييشود اين شاد مائمه شد كم كم وقتي معجزات و مناقب ائمه گفته مي

وقت التفات به اكل و شرب و شهود مادي، اندوهش هم اندوه تحقير و استعالء مادي و نه وقت شنيدن تملق مادي و نه 
سوزاند نه مثالً مستأجر و مقروض بودن و بيمار شدن، اينها هم شود و تذكر به مصائب معصومين او را ميمعصومين مي

رود توسل پيدا آيد ميشود همين كه در فشار مادي ميشود ودر عمق جانش رد نمي-ولي از كنار دستش رد ميآيد مي
آيد كه بگويد من خانه ندارم بلكه رويش نميشود و ديگر كند  تا آن فشار بر طرف شود در حين توسل حالش عوض مي

حزن  اندوهش الهي است رفتار و شود. نش رد نميپسندم، از درون جاپسنديد من ميگويد هر چه را كه شما ميمي
حاالتش نيز الهي است كه انصافاً بايد اينها آرزوي ما باشد چون به هر حال ما چون خاكيم كه هستيم و در اين مطلب 

ستيم شكي نيست و هر اندازه كه بوي عطر آنها را پيدا كنيم و اال اگر اينها از ما گرفته شود ما از لحن و حماء مسنون ه
اما گوييم خيلي بدبو است. شوييم و ميرويم و پايمان را ميدر حالي كه اگر پاي ما به لجن بخورد با اظهار ناراحتي مي

گويند صدام ميكنيم. هر چه پرتو نزديك شدن به معصومين پيدا كنيم يك حال و يك رنگ و بوي ديگري پيدا مي
اگر كسي دلش شديداً نسوزد چون اهانت به ولي الهي شده است،  ملعون حرم مطهر را هتك كرده است شكي نيست كه

شما خيال نكنيد كه اگر تمام اهل زمين كافر شوند و نسبت به ائمه، اهل سلب بشوند همه خودشان را در لجن غرق 
چ كدام از اي از جالل و عظمت و قدرت آنها و از بهاي آنها در نزد خداي متعال كم نخواهد شد و در هياند و ذرهكرده

توان در آن به خدا كافر شد و اين بدتر از هر عوالم ديگر كه اين عالم در برابر آنها پست و زباله داني است كه مي
است و در اين شود يك چنين جائي مستراحي است كه انسان بتواند فكر كند يعني گندترين گندها از انسان صادر مي

كند ولي اگر كسي دلش ا به نجاست حيوانات و پست تر از آن تبديل ميكند و خودش رمنزلت بشر خود را ساقط مي
نسوزد و متأثر نشود و لعن نكند حاال البته قيام اجتماعي بايد تحت نظر رهبر باشد كه او ممكن است االن مثل جدرش 

حال يك  نشست بهر) ميحضرت حسن به علي صوالت اهللا عليه در يك محذوري باشد كه پاي سب اميرالمؤمنين(ع
هاي فاسدي كه فشارهائي از دست مسلمين و از دست ما و از دست ارتكازات باطلي كه رواج دارد و از دست دلبستگي

- كنيم ولي نميواليتهاي كفار كه وجود دارد ما نسبت به رفتارهاي بعضي اعرتاض ميوجود دارد و از دست پذيرفتن 
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به هر حال صحبت از گراني و امثال آن يك شرائطي را ايجاد يم. گوييم كه خودمان چه مقدار دراين مطلب سهيم هست
باشد و اال شكي ندارد كه قضيه حمله به ضريح مطهر كند كه دست ولي مسلمين بسته است و مبسوط اليد نميمي

ه حضرت اهانت به رسول خداست و از قضيه سلمان رشدي كمتر نيست و حتماً مرتكب آن و دولتي كه اين را انجام داد
ين شرائط دولت اسالمي مبسوط اليد نيست اما آيا غصه كافر است و وجوب قيام بر عليه او واضح است نهايت اينكه در ا

قلبي هم نبايد باشد، اگر كسي به خود انسان فحش دهد تا بيست و چهار ساعت در فكر است كه فالني به ناحق به من 
نشان ندهد. اين شايد از امتحانهائي باشد كه شايد نزديك ظهور  فحش داد، اما در براب راين قضيه هيچ عكس العملي

تواند باشد و اگر كسي دلش ربر اين امر نسوزد فردا از نظر ايمان تأميني نداشته باشند. جز واليت چيز ديگري نمي
هرين و واليت جز محبت اهل بيت طاتواند ايمان را حفظ كند. ايمان را حفظ كند خيال نكنيد كه دوام صوم و صاله مي

آنها چيز ديگري را خداوند پناه قرار نداده است و خداوند ريسماني را محكم تر و راهي را مستقيم تر و سبيلي را اعظم 
  تر از اينها قرار نداده است.

به متن بحث برگردين، سه فرض مطرح است يكي اينكه حركات، توسعه نفوذ موال و حضور موال بشود كه فاعليت انسان 
ق به فاعليت موال در همه مراتب باشد نه تنها صورت تمثلي بلكه در خارج هم چنين باشد اما عصيان و كفر و الحاد متعل

و اينها چگونه است؟ البته فرض اول هم با تشأن فرق دارد، شبيه تشأن است اما با تشأن فرق دارد چون به فاعليت 
رد ولي فاعليت خودش هم هست رنگي از آن در كيفيت و خوشد به فاعليت موال در جميع مراتب فاليعتش تعلق دا

  تواند در خودش تصرف كند كه در كدام منزلت باشد.ظهور مراتب مختلف است. پس فرض اول منزلت بود كه انسان مي
  احتمال دوم ـ موضوع مورد تعلق فاعل، منزلت تصرفي و كيفيت باشد

-تواند تغيير دهد و هم كيفيت را كه به آن فاعليت تركبي ميفرض دوم از منزلت اين طرفتر است هم منزلت را مي
  گفتند.

  دهدالف: ـ نسبت بين سفارش عبد و مشيت، فاعليت در كيفيت را نشان مي
شود كه دهد و مشيت موال هم هست آنگاه نسبتي بين خواست موال و خواست اين ايجاد مييك سفارش اين مي

شود كه هم به موال نسبت پيدا كند و هم به عبد و لكن نه بصورت صحيح است بگوييم آن چيزي كه ايجاد مي
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استقاللي يعني نه مشيت موالست بدون مشيت عبد ونه مشيت عبد است بدون مشيت موال بلكه نسبت بين اين دو 
-ار ميايد اما نجزديم كه شما يك كند، سه در دو متر با سه دهانه يك متري سفارش دادهمثال هم ميايجاد شده بود. 

خواهيم كند را با آن درست كنيم براي طول سه متر مقاومت ندارد و بايد طول آن را دو متر كه ميگويد فالن جنسي 
اي نيست كه بتوانيم طول آن را سه متر بگيريم، بعد هم در يك متر و نيم بگيريم چون مقاومت نئوپان آن به اندازه

خواهد ولي شما گوئيم ايشان كمد سه متري ميايم، ما ميرعايت كرده گويد خواست اين آقا راسازد و ميكمد را مي
گرفتن انتيمتر ميگويد اگر از خود من سئوال كرده بود كه يك متر در هفتاد و پنج سايد ميكمد دو متري درست كرده

ييم بهر حال نظر او را گو، مياما چون خواستم نظر اين آقا را هم رعايت كنم اين اندازه را گرفتم و اين شكننده است
  ساخت.گويد نظر او كه اصالً قابل انجام نبود و با كل نظام نميايد ميانجام نداده

  ـ ايجاد قدرت بدست حضرت حق سبحانه و تعالي است 
شود كه نه صحيح است پس نسبتي به سفارش اين و نسبتي به مشيت و صالح او دارد و بين اينها يك چيزي ايجاد مي

  به خواست او دارد.توان گفت ه صورت مطلق خواست اين است و نه بصورت مطلق خواست اوست و هم ميبگوييم ب
اينجا در كيفيت بود كه قبالً تا همين اندازه گفته بوديم كه بر اين اساس نظام واليت در كيفيت سهيم است. يعني اولي 

  طلب درمنزلت بود و دومي طلب در منزلت و كيفيت است.
ال اين است كه در نفس ايجاد هم شريك است يعني در خود قدرت و كيف جريان قدرت و جايگاه سومين احتم

  خودش سهم دارد يعني بگوييم اصوالً فاعل در سه چيز سهيم است 
  اول: در منزلت خودش، دوم: در كيف جريان قدرت، سوم: سهيم در ايجاد نفس قدرت است.

  ت (كه محكوم به نسبت بين سفارش فاعل و مشيت است) مؤثر استب ـ فاعل در منزلت تصرف  خود و جريان قدر
طلب را دو قسمت كرد كه وقتي توان فرض دوم را خوب عنايت كنيد تا باز به فرض سوم بپردازيم. در فرص دوم مي

  گفتيم.گوييم در كيفيت مؤثر است آيا فقط در طلب مؤثر است كما اينكه قبًال در مثال سازي ميمي
  شوددرت، قدرت مشروط به او اعطا ميـ در طلب ق
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كند قدرتي هم به او بدهند كه آن قدرت را در اين شكل جاري كند قدرتي هم به او شود وقتي طلب مييا اينكه مي
شود و شخص هم در آن به شخص تفويض ميگوييم قدرت ببدهد كه آن قدرت را در اين شكل جاري كند كه مثالً 

خواهد اين طور بكار گوييد حاال دلش نميكه بين مشيت موال و مشيت خودش باشد مي تواند بكار ببردكيفيتي مي
خواهد تحقق و جريان پيدا كند شما خيلي از در خارج هم كه ميشود بلكه مجبور است چون گوييم نه ميببرد مي

گوييد درست ميانون آن را نمود. گوييد بايد رعايت قبه عبارت ديگر ميگيرد. خواهيد بكنيد ولي انجام نميكارها را مي
كردن فالن ضبط صوت با اين ابزار ممكن نيست يا درست كردن فالن مايع با اين مواد امكان ندارد بلكه از شكر و 

توان درست كرد اما اگر به شما بگويند با سركه و شكر يك شربت گالب سركه يا شربت خاص به نام سكنجبين مي
توان درست كرد اما اگر پولش را به شما بدهند كه پولش گالب و سائر موارد الزم را ها نميگوييد با ايندرست كنيد مي

رويد گالب نيست اگر دهند ولي در بازار كه مييك وقت است پول يعني قدرت را به شما ميبخريد يك بسط يدياست. 
  توانيد درست كنيد.بخواهيد شربت درست كنيد فقط سكنجبين مي

  ست شما و مشيت، بر جريان قدرت حاكم است ـ نسبت بين خوا
شود نسبتي است بين مشيت شما و مشيت اگر بخواهيد اين قدرت را به خارج صادر كنيد آن چيزي كه واقع مي

  شويد.توانيد اين فرض دوم است و بهرحال شما مؤثر در كيف شناخته ميحضرت حق و بيش از اين را نمي
  خود، كيفيت و ايجاد قدرت مؤثر است احتمال سوم ـ فاعل درمنزلت تصرف

  فرض سوم اين است كه شما مؤثر در ايجاد و خود نفس قدرت هم باشدي. اين يك توصيف و يك اثبات دارد.
  ـ توصيف احتمال سوم (سلب توصيف فاعليت تجريدي مطلق) ١

تصرف در تواند خالق باشد. در توصيفش ممكن است اشكال پيدا شود كه مگر ممكن است كسي جز خداي متعال مي
دهيم كه اگر شما به كون به معناي ايجاد قدرت و كيف آن معناي خلقت است و اين مال خود خداست، جواب مي

شود اول فرماييد ولي اگر به صورت تجريدي نگاه نكنيد اين طور نميصورت تجريدي نگاه كنيد همين طور است كه مي
  كنيم. مياشكال به نفي آن 

  يكي از جاهائي كه معناي تشأن هست همين جا است كه بايد در آن دقت كرد.  ظاهراً
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  ـ نفي مطلب تصرف فاعل، نفي فاعليت است
شود چه در منزلت باشد گوييم اگر شما مطلق تصرف در شدن را منحر به حضرت حق بدانيد از همه ساقط مياول مي

  به عبد نسپاريد. قاًاي از شدن را مطلچه در قدرت و كيفيت باشد هيچ مرتبه
  شودـ نفي مطلق فاعليت منجر به نفي حركت و نهايتاً نفي فاعليت حضرت حق مي

شود و نفي شود و نفي فاعليت حضرت حق ميعالوه بر بحثهاي قبل كه اگر فاعليت ممنوع شود ديگر حركت ممنوع مي
  كنيم.شود كه به اينها فقط اشاره ميجريان عليت هم مي

  اعليت با دستگاه انبياء سازگاري نداردـ نفي مطلق ف
اگر فاعليت مطلقاً محو شود با دستگاه انبياء قطعاً هماهنگ نخواهد بود. البته ما در بحثهاي فلسفي خودمان روي 

كنيم و متيقن همه اديان اين است كه انسان داراي اطاعت يا عصيان است و اگر فاعليت را مطلقاً متيقن حركت مي
شود و در اين صورت چه لزومي به ارسال پيغمبران است، اگر مطلق تصرف در و عصيان هم برداشته ميبرداريد طاعت 

  سازد.شدن تصرف در تكوين حذف شود شكي نيست كه با اديان نمي
  ـ توصيف احتمال سوم بر اساس توصيف جديد از فاعليت  ٢

  به حضرت حق.اي از شدن مال غير حضرت حق باشد ولو نه مستقل بلكه با اتكاء اما اگر بنا شد مرتبه
  براي غير حضرت حق، پذيرفتن تقوم در اصل خلقت است » شدن«ـ پذيرفتن ادني مرتبه از 

خواهيد اين ايد حاال شما مياش را پذيرفتيد معنايش اين است كه تقوم را در اصل خلقت پذيرفتهاگر كمترين مرتبه
تواند سهيم باشد البته ر در ايجاد ميم را منحصر در جايگاه يا در كيفيت يا قدرت كنيد و از اين لحاظ فقي ندارد اگتقو

  سئوال مهم اين است كه آيا در ايجاد خودش؟ نه، بلكه در توسعه و تصرف و جايگاه خودش.
  ـ واليت تكويني عموميت دارد

  يابد.آنگاه واليت تكويني تعيميم مي
  ض، نتيجه مطلق كردن فاعليت فرد است به تقومي بودن آنـ تفوي

  سپاريم.كنيم كه بگوييم كار را به او ميالبته تفويض هرگز نيست چون نظام واليت است يعني اين را مطلق نمي
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  ـ در درون نظام، فاعلها در ايجاد فساد و خير سهم تأثير دارند
» ظهر الفساد في البر و البحر بما كسبت ايدي الناس«كند در مي اي سهم پيدادرون يك نظام، فاعليت اين در توسعه

كند نه اينكه صورت مثال بدست اين ظاهر شود و واقع فساد بدست خداي متعال باشد بلكه اين در ايجاد سهم پيدا مي
وان از فعل خير نفوذ بسط مشيت است به نحوي كه كيف و سائر خصوصياتش را بتكند. خود عمل فاسد سهم پيدا مي

-طرفي به خدا نسبت داد به عنوان حضور او يعني نيابت و از طرف اين هم عبادت است بر خالف عصيان كه عرض مي
- ورزد و موضع ديگري را ميخواهد بلكه در فاعليت خودش طغيان ميكنيم فاعليت موال را در فاعليت خودش نمي

  كنم.عرض ميخواهد و سهمي را از آن موضع به او خواهند داد كه حاال 
  ـ نسبت تأثير اصلي در توسعه از حضرت رب العالمين است و او خالق مطلق است 

اگر بگوييم هم در ايجاد اصل قدرت و هم در كيف جريان قدرت و هم در منزلت همه مكلفها به نسبت حول يك محور 
  نزلت ربوبيت است.سهيم هستند. نظام هست و نسبت تأثير اصلي در توسعه مال حضرت رب العالمين در م

  ـ فاعلها در منزلت خود، خالق بالغير هستند
قل كأل نمد هؤالء و «در منزلت خلقيت هم همه اينها خالق بالغير هستند او خالق مطلق است. در منزلت سرپرستي 

كنند و به او قدرت خواهد مثل حيوان سرپرستي شود را مثل حيوان سرپرستي مياين شخصي كه دلش مي» هؤالء
شود ولي آن شخص صالحي كه سير كند و پست تر از حيوانات قلمداد ميدهند و او هم متصرف حيواني مييواني ميح

او خليفه و نائب گفته شود چون شود كه صحيح است به شود به نحوي هم امداد الهي ميالهي دارد و امداد الهي مي
خواهد اش، ميهم در تمثل و هم در تصرف خارجي خواهد هم در تعلقات روحي وتصرف موال در فاعليت خودش مي

چيزي را دوست نداشته باشد مگر آن چيزي را كه خدا دوست دارد و در ذهنش صورتي نيايد مگر آن صورتي را كه 
اين در موضع واليتش در همه مراتب خدا دوست دارد و تصرف در خارج نكند مگر آن تصرفي را كه خدا دوست دارد. 

  كند و تعلق به فاعليت او در فاعليت خودش دارد.ادت ميدارد خدا را عب
  ـ پرسش و پاسخ 
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حجت االسالم ميرباقري: معنايش اين است كه غير از اين مطلبي كه دارد بقيه تصرفاتش همه تصرفات به نفوذ مشيت 
  شود.خواهم بگويم جبر مياست يعني به منزله جبر است البته نمي

  واگذاري استمرار دارد غير از تشأن است  ـ در مورد فاعليت نائب چون ١
حجت االسالم و المسلمين حسيني: عرض كردم كه اين خيلي تشبيه تشأن و جبر است از اين باب كه صحيح است 

اصالً آن نيست چون استمرار فاعليت او تا آخر هست يعني اين عبد است توان به موال نسبت داد. همه تصرفات را مي
در رتبه تواند نخواهد. خواهد، درتبه ثاني هم دوباره مياول تصرف موال را در فاعليت خودش ميكه در فاعليت رتبه 

  تواند نخواهد.مثل هم دوباره همان تعلق را دارد وپ س از آن دوباره در خارج هم مي
  ـ فاعل نائب به اختيار فاعليتش را منحل در فاعليت موال نموده است. ٢

را منحل كرده است و لذا صحيح است كه به او نائب بگوييد چون از خودش چيزي را  يعني به اختيار خود، خودش
  كند.اضافه نمي

  ـ فرد اتم در نيابت ائمه معصومين هستند ٣
  هستند.» محال مشيه اهللا«فرد اتم اين موضوع حتمًا معصومين هستند كه 

  ـ فرد نازل در نيابت، شيعيان و پيروان معصومين(ع) هستند ٤
خواهند همانطور باشند كه عرض زل آن در مراتب پايين هم آنها هستندكه متعلق به معصومين هستند و ميفرد نا
خوب اينكه جناب سلمان جلو حضرت مولي الموحدين حركت كند و يعني جناب سلمان. » و جعل هواه هوا علياً«كردم 

ترسي پس چرا دشمن را سئوال كنند اگر نميتيغش را تا نيمه كشيده باشد و چشمش به چشم موال باشد، آن وقت اگر 
اي؟ بگويد من چشمم به چشم موالست كه ترسي چرا چنين كردهبرند و اگر ميزني در حالي كه مواليت را مينمي

سوخته خوب حاال آيا جناب سلمان ناراحت نبوده و نميكنم. لنگر آسمان و زمين است و اگر اشاره كند حركت مي
- آيد اين ناري كه براي كفار هست و ناز عذاب است و قلب آنها را ميگاهي انسان به ذهنش ميد. است؟ چرا خيلي زيا

معصومين پيدا  اين براي كساني كه مشتاق معصومين است در فشاري كه در اين عالم براي» تطلع علي االفئده«سوزاند 
براي خروج از يك وضع به يك وضع ديگر شود يعني كنه يك سوزشي شود براي آنها هم در باطن قلبشان پيدا ميمي
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حتماص هست نهايت يك سوزش حب حبيب است و يك سوزش هم سوزش تعلق نسبت به جسد و تعلق به عالم ماده 
و حيوانيت ولي بهر حال اصل سوزش براي خروج از يك مرحله به مرحله ديگر هست نهايت دو رنگ است يكي سوزشي 

  ورند و يكي ديگر آن چيزي است كه از هر حيواني پست تر است.خاست كه مالئكه براي آن غبطه مي
  شودـ فاعليت شخص صالح هرگز حذف نمي ٥

شويد آيا معنايش خيزيد و مشغول تهجد و زاري ميشود شما اگر شب بر ميبهر حال فاعليت شخص مؤمن حذف نمي
حاال در اول نماز سوره حمد را خيزيد. د ولي بر مياختيار دارتوان خوابيد. اين است كه اختيار نداريد بخوابيد؟ چرا، مي

  خوانيد نه توحيد را، آيا به دليل اين است كه اختيار نداريد كه اول سوره توحيد را بخوانيد؟ نه.مي
  تعلق به توسعه نفوذ موال و نيابت است «ـ معناي اطاعت و پرستش  ٦

بخواهد. آنگاه پشت سر آن هم صحيح است بگوييم تعلق به معناي اطاعت اين است كه نفوذ مشيت موال را در همه جا 
اين توسعه نفوذ موال عبادت است و معناي عبادت همين تعلق است، معناي پرستش موال همين است كه فاعليت او را 

 پسندد، اين مسئلهخواهد آنگونه حركت كند كه او ميخواهد و فاعليت خود را منحل در فاعليت او كرده است و ميمي
  طاعت بود.

كند اما درباره طغيان اگر گفتيم سه رتبه ايجاد دارد در ايجاد سهيم است نهايت با انانيت خودش اين سهم را معين مي
زلت ودر كيفيت هر جا كه فاعليتش متعلق به فاعليت موال در فاعليت خودش نشد اينگونه است، سهم در ايجاد و در من

  تواند فاعل باشد؟ايجاد داشته باشد؟ چگونه انسان مي تواند سهم دردارد، چگونه انسان مي
  اي از ايجادـ فاعليت يعني مرتبه ٧

هر جا اي از شدن را مطلقاً سلب كنيد تصرف در كون اصالً واقع نشده است. اي از ايجاد است اگر مرتبهفاعليت مرتبه
گويم يعني در كيفيت داراي من بالفاصله مي هم آن را ببريد وجه الطلب يا جاي ديگر اما همين كه بگوييد فاعل است

گوييم در ، البته در آنجا هم كه ميايدنسبت تأثير است و همين معناي اين است كه در شدن يك سهم به آن داده
پيدايش قدرت مؤثر است به صورت مطلق و غير متكي به موال مؤثر نيست و در هيچ كجا اين چنين نيست و لكن آيا 

- يعني همان طور كه ميتواند ايجاد كند عال ايجاد كننده را ايجاد كند؟ بله مثل اينكه فاعليت را ميشود خداي متمي
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شود ولو از او حذف  مكند فاعل موجد است فاعلي كه ادني مرتبه ايجاد هتواند فاعل ايجاد كند موجد هم ايجاد مي
پس فاعليت بدون توسعه ممكن نيست يعني دون  بالغير. اصالً فاعل نيست و نفوذ و توسعه فاعل معناي فاعليت است
  تعلق زماني و تعلق به فاعليت موال در فاعليت خودش ممكن نيست.

  ـ معناي طغيان ٨
  ـ اولين مرحله شرك خواستن فاعليت مولي در فاعليت خود به صورت مشروط است

خواهد اولش فاعليت وقتي نميكنيم ميبنابراين اگر اين شخص فاعليت موال در فاعليت خودش نخواهد كه ابتدائاً عرض 
خواهم و اگر آن من بهش رط ميگذارد. خواهد يعني شرك يعني اينكه يك چيزي را كنار دست موال ميمشروط را مي

ي است يعني فاعليت تبعي را كه مادون از خودش است كه كيفيت خواهد مشروط به يك خصوصيتشرط را برداريد نمي
دهد يعني در تبعيش از موال تبعيت مشروط است و خواستنش از موال خواست ت موال قرار ميو نسبت باشد قيد فاعلي

چيزي را در جنب او به حساب آوردن آن هم چيزي كه نازلتر سپارد. مشروط است و فاعليتش را يك دست به موال نمي
  است يعني كيفيت و نسبت را.

  ت ـ حل شدن در كيفيات و نديدن موال به معناي كفر اس
بينيد يعني فاعليتش بيند و فقط كيفيات را ميرسد كه ديگر اصالً موال را نميشود تا حدي ميآنگاه اين مرتب زياد مي

كند در تبعيت از چيزهائي كه آنها را فاعليت تبعي ناميديم فاعليت تبعي نيز عبارت از آب ونان و رنگ و تعلق پيدا مي
شود و مقام خالفت براي آنها نيست مثل تكنولوژي و غير ذلك. انسان واقع مي بو و سائر چيزهايي است كه مورد تصرف

گفتيم و تحت تصرف اين بود فاعليت اين به نحوي تابع آن برد كه به آن فاعليت تبعي ميلذتهائي را كه از قوانين مي
پرستند اي لذائذ مادي را ميگيرد كه كانه مادي خلق شده است در حالي كه مادي خلق نشده است كفار بگونهقرار مي

نرخ ربا كرد. و مبتهج و محزون به ماده هستند كه اگر انسان فاعليت نداشت و تابع قوانين ماده بود همان گونه عمل مي
كند مثل اينكه اين تابع ماده خلق شده نه ماده تابع اين و از مسلمين هم دهند حركات اينها هم تغيير ميرا تغيير مي
- رويم و براي كشته شدن حركت كنند ميد كه چطور اينها حاضرند كشته شوند و بگويند به كربال ميكننتعجب مي

گويند اينها عاقل نيستند چون انسان عاقل كسي است كه دنبال جلب منافع مادي و دفع مضار مادي باشد آن گونه كه 
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برند اينكه همه چيز را تحت قوانين دي ميخواهند انسان و حركات او را توصيف كنند او را تحت قوانين ماوقتي مي
اطفه و جامعه و نظام مديريت انساني همه و گويد پيدايش حيات انسان و پيدايش ذهن و عكند و ميمادي ذكر مي

كند اين بيچاره فاعليت خودش را ذليل كرده و مثل حيوانات و بلكه بدتر از آنها قرار همه تحت قوانين مادي عمل مي
تواند اين منزلت اينكه واقعاً تحت قوانين مادي خلق شده باشد بلكه فاعليت اين قدر قدرت دارد كه مي داده است نه

  مطلقاً ايجاد كند.پست را به خارج صادر كند البته در آن سهم خواهد داشت نه اينكه كل آن را 
  تعلق به آن نداشت؟ شود كهحجت االسالم ميرباقري: اين كيفيتها اگر نفوذ فاعل مافوق باشد چگونه مي

حجت االسالم و المسلمين حسيني: گاهي منزلت را كه شما داريد مثل اينكه حجم مخصوص يك چيز را باالتر از چيز 
مثالً هوا فوق مايعات است، حاال گر به خود هوا قدرتي بدهند كه بتواند خودش را مادون يا باالتر ببرد اند. ديگر قرار داده

شود كه من نسبت به اينها تعلق نداشته باشم چه نحوه تعلقي فرمايد نميداشته باشد، اينكه مي و در ايجاد منزلت سهم
منظور است؟ تعلقي كه شما مفتون آنها بشويد يا آنها را تحت تصرف در آوريد و خودتان هم خليفه موال بشويد و 

گوييد معناي تعلق كند، گاهي ميلي فرق مينفوذتان هم نفوذ الهي بشود و آنها را هم به رنگ و بوي الهي درآوريد خي
كه اين درست نيست بلكه معناي توسعه اين است كه دست به اينها دست نزنم  نداشتن به اين اشياء اين است كه اصالً

گوييد از موضع قدرت بيايم و اينها را در طاعت الهي منحل كنم و صورت آنها را صورت الهي كنم و از بزنيد. گاهي مي
گوييم استفاده نكنيد بلكه بايد استفاده ما نميگوييد بالعكس استفاده حيواني كنم. استفاده الهي كنم گاهي ميآنها 

  الهي كنيد.
  ـ خالصه بحث: نظام واليت موجد كيفيت و قدرت است 

حل كرديم جهت حاكم بر همه است وهمه منبر اين اساس كه نظام واليت موجد كيفيت و قدرت باشد قبالً عرض مي
در جهت هستند، اما حاال كه جهت و مشيت به آن شكل را كنار گذاشتيم و گفتيم فاعليت ربوبي حضرت حق حاكم 

  است.
  ـ خالقيت بالغير در اصل توسعه مؤثر نبوده بلكه در كم و كيف آن مؤثر است 
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را مشيت خداي متعال  اينها منحل در آن هستند و از دو جهت هم منحل هستند يكي سهم تأثير اصلي در توسعه نظام
گيريد ديگر سهم در توسعه نيستند بلكه سهمهاي كمي هستند كه از طريق نعم دارد و كليه سهمهايي كه بعد قرار مي

خواهيد ولي نه توسعه ديديم بر توسعه كمي و كيفي حكومت داشت، شما موجد هستيد و توسعه ميدر توسعه مي
قبالً گفتيم كه واليت اجتماعي مؤثر در ادبيات و كيف ارتباط و كيف  مجهول مطلق كه اسم و رسم آن را نداريد،

شد و اسم و پيدايش كيف جديد كه موضوعاً ميتكنولوژي و محصوالت است اما در چه كيفيتي از آن؟ در عوض شدن 
  آن را توسعه گذاشتيم، در توسعه، واليت اصل است  حركتهاي ديگر حول آن است.

  ا است انقطاع از واليت حضرت حق متصور نيستـ چون اصل توسعه دست خد
- گفتيم تعلق به واليت قابل انقطاع نيست چه اينكه حيواني باشد يا ملكوتي، در موضوع توسعه نميو از همين باب مي

اصل كار كه امر توسعه است به قدرت اين نيست بلكه ايشان تواند مؤثر باشد. تواند موجد باشد بلكه در كم و كيفش مي
محال مشيه «شود مؤثر است البته در مرتبه و منزلتي كه بگوييم و كيفش به حسب مراتب مختلفي كه پيدا ميكم 
  ».اليشائون اال ما يشاء اهللا«اصل توسعه هم دخيل هستند كه  اينها در» اهللا

  ـ فلسفه تاريخ مبتني بر تأثيرهاي اصلي در توسعه است كه بدست اولياء اهللا است
نسبت تأثيرهاي اصلي كه در توسعه طرح  شود بلكه باالتر از حافظ جهت اصوالًبنابراين نه فقط حافظ جهت ناميده مي

-حاال آيا اگر چنين باشد كه دخالت در توسعه تكوين بدست حضرت حق باشد چه فلسفهشود دست مادون نيست. مي
و صل اهللا علي محمد و آله الطاهرين        كنيم.است بعد مطرح مي اي بر تغيير تاريخ حاكم



 



١٧٣٩  
  فلسفه اصول مباني نظام واليت

  موضوع بحث: توصيف از فاعليت بر اساس نظام واليت
  دوره سوم

  ١٨/٢/٧٠تاريخ: 
  ١١جلسه 

  
  فهرست:

  اصل بحث: توصيف از فاعليت
  بصورت نفي و سلبي الف ـ توصيف فاعليت 

  ب ـ توصيف فاعليت بصورت اثباتي 
  ج ـ نفس فاعل مادون (با حفظ فاعليت) جزء افعال ما فوق است 

  است» قدرت«و » منزلت، كيف فعل«هـ ـ موضوع مورد تعلق فاعل مخلوق، 
  و ـ سلب ايجاد در همه مراتب با متيقن مذهب و همه اديان مخالف است

  تغيير در وجه است  ز ـ نازلترين مرتبه ايجاد
  ح ـ فاعليت ايجادي مخلوق مطلق نيست و متقوم است

  باشدط ـ فاعليت ايجادي مخلوق مستقل نيست و به حول و قوه حضرت حق مي
  ي ـ فاعليت غير استقاللي يعني فاعليت تبعي چه در شكل عصيان و چه در شكل طاعت

  طاعت استك ـ تبعيت محض مخلوق (در افاضه دائمي خالق) برابر با 
  ل ـ تبعيت مشروط مخلوق (در افاضه دائمي خالق) اعراض از منزلت انساني و عصيان است
  م ـ در عصيان نيز فاعليت مخلوق تبعي است و امداد موال متناسب با منزلت حيواني است

  ن ـ توصيف از عالم امشاج و منزلت انساني
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انساني مثل سهم تأثيري است كه اين موجودات در خود عالم ـ سهم تأثير همه عوالم حيوانات و ملكوت در منزلت 
  دارند

  ـ صفت اصلي منزلت انساني انسان تعلق به عالم نور و محبت اهل بيت عصمت(ع) است
  ـ فاعليت مخلوق در منزلت انساني قدرت عملكرد وارونه و خالف را دارد
  ر و عبادت استـ منحل نمودن اوصاف حيواني منزلت انساني در جهت طاعت، عين خي

  ـ در عصيان، فاعليت تبعي مخلوق متناسب با منزلت انساني نيست
  )١ـ پرسش و پاسخ (

  شودـ در نيابت از موال و تسليم بودن، سهم تأثير فاعليت مخلوق حذف نمي ١
ست و اين دهد و در عصيان اينگونه نيـ در طاعت، مخلوق فاعليتش را متناسب با منزلت، مجراي نفوذ مشيت قرار مي ٢

  بيان سهم تأثير است
  شودشود و مجراي فيض ميـ در تسليم بودن، بسط نفوذ همين فاعليت و اراده واقع مي ٣
  شود ولي مجراي فيض نخواهد بود ـ در عصيان بسط نفوذ واقع مي ٤

  ـ جمع بندي توصيف از فاعليت
  كندـ امداد خالق به مؤ/نين و كفار، خير و شر را برابر نمي ١
  براي منزلت انساني قرب به ساحت مقدس نبي اكرم(ص) و اهل بيت عصمت(ع) صحيح است ـ ٢
  ودشـ سقوط و صعود در سهم تأثير مخلوق نسبت داده مي ٣
  ـ خلق انسان در منزلت خالفت و انعام دائم التزائد، كمال خير براي عباد است  ٤
  ت اعطائي عمل كرده استـ سهم تأثير مخلوق عابد به خدا منسوب است زيرا به منزل ٥
  دهيد زيرا به منزلت اعطائي عمل نكرده است ـ سهم تأثير مخلوق عاصي را به خدا نسبت نمي ٦
  شدتواند مجراي فيض از طرف خداوند در خودش باـ بنده در منزلت انساني مي ٧
  عباد است ـ كرم خدا در اينكه بنده را واسطه در ايجاد خير در خودش قرار داده، ابتهاج براي ٨
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  ـ قدرت ايجاد بنده متقوم به ايجاد خداوند است و در كيفيت متقوم به نظام فاعليت است ٩

  )٢ـ پرسش و پاسخ (
  ـ اشتعداد تسليم، اشتعداد فاعليت و تبعيت است و اين شأن نيست  ١
  آيدـ با تأليف كردن و نگرش تجريدي، توصيف اثباتي و جديد از فاعليت بدست نمي ٢
ف جديد از فاعليت در نظام، منسوب بودن فعل به فاعل است، به لحاظ ايجاد فاعليت نه از لحاظت سنخيت و ـ توصي ٣

  تشأن
  شودـ مكانيزم و كيفيت ايجاد به نظام فاعليت تعريف مي ٤
  شودـ هويت نفس ايجاد به موجدش تعريف مي ٥
  شودـ بوجود آوردن و ايجاد به ابزاري غير از فاعليت توصيف نمي ٦
  افتدـ ايجاد و فاعل اگر به نسبت تعريف شود از فاعليت مي ٧
  ـ تكيه به مكانيزم و عليت و سئوال از محتوي و ايجاد، موضوعاً غلط است ٨
  شود نه به عليتـ هر فاعلي به فاعل مافوقش تعريف مي ٩





  
  بسمه تعالي

  اصل بحث: توصيف از فاعليت ـ
  الف: توصيف فاعليت به صورت نفي و سلبي

حجت االسالم و المسلمين حسيني: بسم اهللا الرحمن الرحيم ... بحث درباره تعريف فاعليت بود كه ابتدا فاعليت را به 
د كه اگر تحت رابطه اشتواند تحت رابطه بگفتيم كه فاعل نميكرديم و در دور اول مباحث مياي تعريف ميصورت نفي

باشد مجبور است. بعد عرض كرديم اين تحت رابطه بودن همان معناي تحت عليت بودن است و لذا فاعليت با عليت 
  متقوم به فاعليت است.» نسبت«تجريدي قابل توصيف نيست بعد از آن عرض كرديم فاعليت متقوم به نسبت و 

  ب: توصيف فاعليت به صورت اثباتي
شود و نسبت، چيزي هم عرض فاعليت نيست بلكه خود به تبع فاعليت پيدا مي» نسبت«رض كرديم و بعد از آن ع

  فاعليتها بهم متقوم هستند، نظام تقوم فاعلها به يكديگر.
  ج ـ نفس فاعل مادون (با حفظ فاعليت) جزء افعال فاعل مافوق است

تواند جزء افعال باالتر شمرده شود و نفس فاعليتش ميالبته منزلت يك فاعلي نسبت به فاعليت باالتر، پايين تر است و 
  است. معناي فاعل است يعني چه؟لكن د رعين حال فاعل است و متقوم به فاعل باالتر 

  است» قدرت«و » كيف فعل«، »منزلت«هـ ـ موضوع مورد تعلق فاعل مخلوق، 
ينكه در كيف فعل حاال در كيف چه قدرت يك معناي فاعل اين بود كه در منزلت خودش فاعل باشد، يك معناي ديگر ا

معناي سوم اين شود. دهد و ايجاد ميبه او داده باشند و زمينه محدود باشد چه اينكه بگوييم اين كيف را سفارش مي
  بود كه هم در منزلت و هم در كيف فعل، فاعل باشد و هم در نفس ايجاد قدرت سهم تأثير داشتهب اشد.

  اتب با متيقن مذهب و همه اديان مخالف است و ـ سلب ايجاد در همه مر
شود فاعل باشد يعني موجد باشد، اين چكار است كه موجد باشد؟ گفتيم شد كه چگونه ميابتدا اين سؤال مطرح مي

لكه با متيقن سلب ايجاد در همه مراتب برابر با نفي مسئوليت و تكليف است كه اين با متيقن مذهب مخالف است ب
  لف است، بنابراين ايجادي دركار است تا مسئوليتي هست.همه اديان مخا

  ز ـ نازلترين مرتبه ايجاد در وجه است
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گويم در خود اين طرف كردن وجه يك تغييري واقع شد چه اينكه شما بگوييد وجهش را به اين طرف كرد كه من مي
  م و موجودي كه ايجاد شده برسانيد.در ايجاد اين تغيير اين فاعليت دارد يا نه، يا اينكه آن را تا فعل و معلو

  ح ـ فاعليت ايجادي مخلوق مطلق نيست و متقوم است
كند مطلق كه معناي دقيقتر اين بود كه فاعليت يعني در تمام مراتب موجد است البته ايجادي كه در تمام مراتب مي

  نيست، فاعليتش متقوم است يعني مطلق نيست.
  باشدنيست و به حول و قوه حضرت حق ميط ـ فاعليت ايجادي مخلوق متسقل 

دوم از جهت اينكه مستقل در ايجاد نيست مطلق نيست و حضرت حق تنها فاعلي است كه مستقل درا يجاد و بقيه به 
اذنه قدرت ايجاد دارند، شما هم در يك مرتبه نازلي قدرت ايجاد داريد اما به اذنه و به حول و قوت او و اگر حول وقوه او 

  توانيد تغيير دهيد و نه قدرتي داريد كه در آن تغيير جاري كنيد.يچ حول و قوه ايجادي نداريد، نه مينباشد ه
  ي ـ فاعليت غير استقاللي يعني فاعليت تبعي چه در شكل عصيان و چه در شكل طاعت 

عصيان يا در شكل شود چه اينكه در شكل -بنابراين فاعليت شما اگر فاعليت استقاللي نيست ذاتاً فاعليت تبعي مي
  طاعت باشد.

  ك ـ تبعيت محض مخلوق (در افاضه دائمي خالق) برابر با طاعت است 
نهايت اگر فاعليت، تبعي محض شد كه فاعليت موال را در فاعليت خودتان خواستيد به نسبتي كه فاعليت موال در 

مراتب اعم از ذهن و خارج خواستيد و نه شود يعني اگر فاعليت موال در همه فاعليت خودتان خواسته باشيد طاعت مي
پسنديديد فكر نكرديد و عمل نكرديد جز اينكه فاعليت موال را در فاعليت خودتان خواستيد و در همه جا تعلق به 

شود البته منزلت خالفت مال انسان است فاعليت موال داشتيد متناسب با منزلتي كه خدا به شما داده مقام خالفت مي
  لت خودتان خليفه و نائب موال خواهيد بود.و شما در منز

  ل ـ تبعيت مشروط مخلوق (در افاضه دائمي خالق) اعراض از منزلت انساني و عصيان است 
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اما اگر در تبعيت از منزلتي كه موال به شما داده است اعراض كرديد و تبعيت مشروط كرديد و فاعليت او را در فاعليت 
خواهد كه تو مرا در اني وضع توسعه دهي اين تابع توسعه هست و لكن نه ت من ميخودتان نخواستيد و گفتيد فاعلي

  تابع توسعه متناسب با منزلتش بلكه متناسب با منزلت حيوانات است.
  م ـ در عصيان، فاعليت مخلوق تبعي است و امداد موال متناسب با منزلت حيوانات است 

مداد متناسب با انسانيت و خالفت نشده بلكه امداد متناسب با حيوانات اينجا در عين تبعي بودن و در عين امداد شدن ا
  شده است.

  ن ـ توصيف از عالم امشاج و منزلت انساني 
فرض كنيد خداي متعال شما را از عالم امشاج خلق كرده باشد معنايش چنين باشد كه از همه عوامل حيوانات و 

  ملكوت دارا باشد.
ات و ملكوت در منزلت انساني مثل سهم تأثيري است كه اين موجودات در خود عالم ـ سهم تأثير همه عوامل حيوان

  دارند.
ولي وضع سهم تأثير اينها در شما مثل سهم تأثيري است كه اين موجودات در خود عالم دارند يعني اينكه فرضاً در 

اللهم صل علي محمد و آل «رف است عالم يك محوري است كه عالم انوار است و منزلت و مرتبه آن از همه باالتر و اش
يك مراتب ديگري دارد كه مراتب بعد از آن مرتبه مقربين و مرتبه آنها كه حول اين كلمه نور » محمد كلمه نورك

هستند همين طور تا به عالم ملكوت و مراتب بعد از آن و پايين تر از آن به عالم حيوانات برسد و از آن هم پايين تر 
-نات هم دسته بندي بشود و به حيوانات نجس العين برسد. حاال از همه اين عوامل به شما سهم دادهبيايد و خود حيوا

اند ولي نه اينكه در زندگي رها باشد درنده بودن صفت اصلي شما اند سهم از عالم گرگ بودن و درندگي به شما داده
  نيست صفت اصلي گرگ درنده بودن است.

  ن تعلق به عالم نور و محبت اهل بيت عصمت است ـ صفت اصلي منزلت انساني انسا
اما صفت اصلي شما تعلق به عالم نور و محبت نبي اكرم(ص) و اهل بيت طاهرين(ع) است صفت اصلي شما بعد از آن 

  اكرم(ص) است و بعد از آن به وضعيت ملكوتي تان است. مرتبه، مرتبه تعلق به افعال مقربين در اطاعت از نبي
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  وق درمنزلت انساني قدرت عملكرد وارونه و خالف را دارد ـ فاعليت مخل
ايد مثل ايد آنكه وزن مخصوصش پايين بوده يعني صفت گرگ بودن را محور براي سائر اوصاف قرار دادهحاال شما آمده

ر در يك طبقه خاصي قرا اينكه دنيا را كسي وارونه كند و در حالي كه هر چيزي يك حجم و يك وزن مخصوص دارد و
گيرد طبقه باالئي عالم نور است كه حاكم بر همه طبقات است اما اين شخص آن را وارونه كند و حيوانيت را باال مي

خواهيد از آن منزلتي كه به شما كنيد و از خداوند توسعه حيواني ميمنزلت شما زماني كه تبعيت حيواني ميبياورد. 
  ايد.ونازل و پست چشم دوخته ايد و به يك منزلت غضبداده بودند اعراض كرده

  ـ منحل نمودن اوصاف حيواني منزلت انساني در جهت طاعت، عين خير و عبادت است 
اين غضب اگر عليه مخالفان الهي باشد خوب است. اين غضب كه بخواهيد مثل گرگ پاره كنيد اگر بخواهيد باطلها را 

شود بلكه سفسطه يا مغالطه است كافر - ن هم گفته نميپاره كنيد و برهان باطل را مفتضح كنيد كه در آنجا برها
ريزيد اين خوب صفتي است. كنيد و دور ميشيطنتي را درست كرده تا مردم را گمراه كند شما اين را پاره و مفتضح مي

يعني اگر صفت گرگ بودن كه پاره كردن و سبعيت است اين غضب در شكل عالم مثال به طرف شيطنتها و اوهام بيايد 
آنها را پاره كند خيلي خوب است ولي اگر بر عكس شد و خواست به اوصاف حميده و حرفهاي صحيح و انسانهاي  و

شود كه شما تبعيت خودتان را حيواني كنيد و در آن قسمت و شريف حمله كند بد صفتي است. پس به اين بد مي
اكرم(ص) كارهايتان را تنظيم كنيد يعني در حول آن محور امداد شويد، شما بايد حول محور عالم نور و محبت نبي 

تبعيت او ومحبت اهل بيت او و مخالفت و دشمني با اعداء او كه اگر اين طور شد خليفه اهللا در منزلت خودتان و 
  شديد.كنيد و مجراي فيض مينماينده خدا در تصرفاتتان هستيد و تصرفات الهي مي

  منزلت ا نساني نيست ـ در عصيان، فاعليت تبعي مخلوق متناسب با 
خواهد در منزلت گرگ توسعه داشته اما حاال كه فاعليت تبعي تان از تبعيت نسبت به منزلت خودش اعراض كرده و مي

باشد در اينجا هم فاعليتش تبعي است ولي نه تبعيت متناسب با ظرفيتي كه در آن ظرفيت خلق شده است بلكه با 
  ست و به فاعليت خودش اعراض كرده است.اعراض از منزلتي كه در آن خلق شده ا

  )١ـ پرسش و پاسخ(
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حجت االسالم ميرباقري: الزمه اين فرمايشات اين است كه بگوييم در اينجا تصرفات عين همانجاست، حضرت حق است 
فرموديد ممكن است دهد و درجلسه قبل ميكند و اين فقط فاعليتش را علي ا لدوام شكل حيواني ميكه تصرف مي

  ييم در فاعليتهاي حيواني خلق فساد منسوب به خود اين فاعل است. بگو
حجت االسالم و المسلمين حسيني: بله اين بحث شد كه خلق فساد و صالح هر دو سهمي از آن كه مال اين فاعل 

  است منسوب به اين است.
عليت خودش است و اين فقط فرموديد فقط در فاحجت االسالم ميرباقري: نسبت تأثير را در مقام خليفه اللهي مي

  گفتيم اين شبيه جبر است ولي جبر نيست.كند كه ميفاعليت خودش را تسليم مي
  شود ـ در نيابت از موال و تسليم بودن، سهم تأثير فاعليت مخلوق حذف مي ١

سهم خودش را  كند و اين تسليم بودن استمرار در اينحجت االسالم و المسلمين حسيني: اينكه فاعليتش را تسليم مي
اي كه ابتدا عرض شود سهيم است به تبعيته، نكتهكند چون تسليم است سهمش در تأثير نفي نميدر آن فعل نفي مي

شد اين بود كه يك فاعل استقاللي داريم كه به صورت استقاللي موجد است و اين غير از خداي متعال هيچ كس 
تواند ايجاد كند اين هم فاعل و موجد است ولي نه مستقل در ذات اين د ديگر داريم كه با تكيه بر او مينيست يك موج

  افتد يعني ايجاد هم در طاعت به اين نسبت دارد به اينكه فاعليتش متناسب با منزلت تبعي است.فاعليت تبعي مي
م من سيئه ما اصابكم من حسنه فمن اهللا و ما اصابك«كنيد كه حجت االسالم ميرباقري: يعني حضرتعالي تفكيك مي

-فرموديد آنجا خلق است ولي اينجا خلق نيست و فقط فاعليت خودش را علي الدوام تسليم ميقبالً مي» فمن انفسكم
  يعني باالخره بين اينها حتماً فرقي هست.شود. كند و اين مشيت حضرت حق است كه نافذ مي

دهد و در عصياهن اينگونه نيست، و قرار مي ـ در طاعت، مخلوق فاعليتش را متناسب با منزلت، مجراي نفوذ مشيت ٢
  اين بيان سهم تأثير ا ست

دهد حجت االسالم و المسلمين حسيني: فرقش اين است كه يكي فاعليتش را متناسب با منزلت به عنوان مجرا قرار مي
  دهد.دهد بلكه متناسب با منزلت حيوانات مجرا قرار ميو يكي تناسب با منزلت مجرا قرار نمي

  كند كه فعل به يك نسبت به اين فاعل منسوب است.ت االسالم ميرباقري: ولي اين فرقي در آن جهت ايجاد نميحج
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اند و هم به يك نسبت به فاعل حجت االسالم و المسلمين حسيني: هر دو هم به يك نسبت به فاعل استقاللي منسوب
-با منزلت است، آيا تبعي را آنگاه مطلقاً حذف ميدر خير و شر آنجائي كه صحيح است تبعي متناسب تبعي منسوبند. 

گوييد فاعليت ندارد يا اينكه فاعليت و سهم دارد تبعيت متناسب با منزلت سهم است و سهم مجرا بودن كنيد و مي
گويم اين دارد گوييد اينكه تابع است ديگر چه سهمي دارد، ميشما ميفاعليت سهم است نه اينكه حذف سهم باشد. 

  اي است يا نه؟هم ندارد، به هر حال اين تسليم فاعليت مسئلهس گوييد اينكند شما ميا تسليم ميخودش ر
حجت االسالم ميرباقري: بله، ولي برداشت من از جلسه قبل اين بود كه فرق بين خير و شر چيست؟ فرموديد در آنجا 

شود يكي فاعليت ست، ظاهراً نسبت يكي ميممكن است خلق را به فاعل نسبت دهيم و در اينجا فقط تسليم فاعليت ا
كند ولي به هر حال استمرار كند و يكي در منزلت حيواني تبعيت ميرا در منزلت انساني تسليم حضرت حق مي

- هاي سابق هم همين مستفاده از فرمايشات بود كه ميدر دورهفاعليت و فاعليت تبعي است و همين شأن اوست. 
ت است جلسه قبل مطلبي را اضافه كرديد كه اگر بنا شد اما هيچ خلقي را نسبت ندهيم فرموديد سهم فقط در فاعلي

كند كه در اين رتبه ايجاد را شود، اگر خلق و انتساب ايجاد با مخلوق بودن قابل جمع است فرق نميمعنا ميفاعليت بي
  رقي نيست؟نسبت دهيم يعني بين فاعل خير و شر چه فرقي است آيا در اين جهت بين آنها ف

حجت االسالم و المسلمين حسيني: در جهت سهم تأثير هيچ فرقي نيست و هر دو موجد هستند ولي موجد تبعي 
گوييم اينها مجراي حول و قوه هستند هر دو هم فاعل و موجد هستند چون هم اين در تسليم بودن هستند لذا بعد مي

آن هم در اني استمرار دارد كه آن هم يك نحوه تبعيت است. ملكوتي و مافوقش استمرار دارد و هم آن در تبعيت حيو
اش تبعي است اين هم تبعي دهد آن هم در تبعيت حيوانياينكه مدل چه نحوه سم شيميايي را بسازد عقلش راه نمي

اي كه در ءاش اين محتاج است آن هم محتاج استت در حصول شيدر استقاللياست او موجد است اين هم وجد است. 
گوييم ايجاد است و اين ايجاد اين با بحق قبلي تفاوت نكرد ولي دقت الزم دارد مي شود اين مجراست.رج واقع ميخا

ت است و ايشان هم به نحوه تسليم بودنش سهم دارد اما به نحوه تسليم بودن يعني ديگر از نفوذ استعفا مال نظام فاعلي
  داد؟

  شودشود و مجراي فيض مياراده واقع مي ـ درتسليم بودن، بسط نفوذ همين فاعليت و ٣
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اش نه، همين بسط نفوذ و بسط همين فاعليت و اراده است، چون تابع است ديگر اراده ندارد يا در اين شكل اراده
از همه مجرد و بريده  شود ذاتاً توسعه استقاللي محض است يعني خالق است واي كه پيدا ميتوسعه دارد، اين توسعه

كه هم در حدود متقوم به نظام فاعليت است و هم در اصل ايجاد متقوم به فاعل باالستقالل است اما ذاتاً جاست؟ نه بل
  فاعل باالستقالل و موجد باالستقالل نيست بلكه موجد بالتبع است و لذا مجراي فيض است موجد بالتبع است.

  شود ولي مجراي فيض نخواهد بودـ در عصيان بسط نفوذ واقع مي ٤
شود و قدم دوم در توسعه به اين بسط كه نگاه كنيد شود؟ در آنجا بسط واقع ميآيا در حيوانيت هم فيض واقع مياما 

  شود.اين طور نيست كه بتواند چيزي را از دست خدا خارج كند البته بسطش در چيز ديگري منحل مي
  ـ جمع بندي توصيف از فاعليت 

ا قسمت قسمت تفكيك كند تا روشن شود اول فاعليت يعني ايجاد در نكته دقيق مطلب همين است كه ابتدا اين ر
سمت، ايجاد در مرتبه منزلت، ايجاد در مرتبه كيفيت و ايجاد در مرتبه قدرت كه فاعليت يعني قدرت بسط و قدرت 

اين نظام حاال اين اشتداد فاعل كه در دهيم. بسط يعني قدرت توسعه فاعل و اشتداد فاعل كه بعداً آن را توضيح مي
گوييم مستقل باشد اول ميشود واين هم در ايجاد اين اشتداد سهم دارد ولي سهمش سهمي نيست كه مطلقاً پيدا مي

گردد و استقالل در نفس گوييم استقالل در كيفيت به نظام بر ميمستقل از نظام نبوده و محدود به نظام است دوم مي
دهد كه به نظام فاعليت است، در ايجاد ر كيفش حد و مرزش را نشان ميدگردد. ايجاد قدرت به يك چيز ديگر بر مي

در اصل قدرتش موجد است ولي نه موجد استقاللي، مخلوقي است موجد، خداوند صاحب اراده را ايجاد كرده است 
چون  در اينجا صحيح است كه بگوييم موجديعني صاحب تصرف را ولي اين مخلوق اگر از خدا جدا شود چيزي ندارد. 

اند و بعد از آنكه موجدش اگر ايجاد را كالً در همه مراتب نفي كنيد مغاير با همه آن چيزهايي است كه انبياء بيان كرده
ردن اند و نه در خودانيد صحيح است كه آن را موجد مستقل ندانيد چون ذاتاً مخلوق است، اين را موجد خلق كردهمي

نيست. بنابراين از خالقش استقالل ندارد و ذاتاً ناچار است تبعيت كند ولي آيا بودن و نه در ايجادش مستقل از خالق 
تواند چيزهائي را ايجاد كند مانند منزلت، منزلت تبعيت به معناي اين است كه ايجاد مطلقاً از او سلب شود؟ نه، اين مي

زي سر جاي خودش است در يعني اينكه خداوند در يك ظرفيتي خلقش كرده كه در آن ظرفيت وزن مخصوص هر چي
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صلوات اهللا «فطرت اين، عالم انوار باالست همانطور كه در فطرت عالم باالست در فطرت اين، محبت محمد و آل محمد 
شايستگي محور بودن را همانطور كه خودشان شايستگي محور بودن را در كل عوالم دارند اما اين به فعاليت » عليهم

قل كالً نمد هؤالء و «كند، دهد و توسعه هم پيدا ميكند و او را محور قرار مياب ميآيد حيوانيت را انتخخودش مي
  ».هؤالء

  كندـ امداد خالق به مؤمنين و كفار، خير و شر را برابر نمي ١
كند و معناي شود و فاعليت تبعي كه در اينجا دارد معنايش نداشتن نيست چون با امداد او ايجاد مياين امدادي كه مي

  شود.ين هم نيست كه پس خير و شر برابر شدن چون به هر دو امداد ميا
  ـ براي منزلت انسان قرب به ساحت مقدس نبي اكرم و اهل بيت عصمت صحيح است  ٢

كرد داد توسعه تقرب الي اهللا پيدا مينه منزلتي را كه به اين داده بودند منزلتي بود كه اگر آن منزلت را انجام مي
فيتي كه خداي متعال به اين داده بود و قرب به ساحت نبي اكرم و اهل بيت طاهرين صلوات اهللا عليهم متناسب با ظر

  كرد متناب با منزلتي كه صحيح است به انسان داده شود.پيدا مي
  شودـ سقوط و سعود در سهم تأثير به مخلوق نسبت داده مي ٣

ست كه سقوط كردنش را به خودش نسبت دهيد كما اگر اين طور نخواست و بالعكس آن را خواست خوب صحيح ا
و نسبت » كل نفس بما كسبت رهينه«كند صحيح است به فعلش نسبت پيدا كند و بگوييد اينكه آن صعودي را كه مي

  به سعيش راضي است و سعيش مشكور است.
  ـ خلق انسان در منزلت خالفت و انعام دائم التزايد كما خير براي عباد است ٤

گوييد اول در فطرتش اش كرده است؟ مييراتش باز سؤال اين است كه اين در چند جهت خداوند مهمانيدرهمين خ
و مفروض في «كه در منزلت خالفت قرارش داده است، پس از فطرتش هم دو فاعليتش را تسلمي موال كرد و گفت 

رفت و بدي و انعام كردند، اگر طرف سيئه ميو لكن آنها هم انصافاً وقتي اين يك قدم آمد، ده قدم به ا» ذلك كله اليكم
دادند ولي وقتي طرف خيرات رفت يك خير را ده برابر به او دادند حاال صحيح خواست همان يك بدي را به او ميمي

است كه بگوييم اين موثر در آن است و صحيح است كه بگوييم فعل خداي تبارك و تعالي كه اصلش بر اساس رحمت 
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اي. اصل انعام متناسب با رشد كه براي اين اين قدر اضافه كنند نه اينكه به او بگويند شما چيزي نياوردهبود ايجاب كرد 
  داند هم صحيح بود كه بگوييم نسبت به موال دارد چون منزلتش نسبت به موال داشت.را اگر به او مي

  كرده استـ سهم تأثير مخلوق عابد به خدا منسوب است زيرا به منزلت اعطائي عمل  ٥
كردد و خداوند هم ده به دليل اينكه منزلت فطرت در ابتداي خلق نسبت به موال دارد اگر رويش را به طرف موال مي

داد باز هم صحيح بود بگوئيم كه خير را به معناي خداي متعال نسبت داد بلكه يك برابر ميبرابر نسبت به خير نمي
  دهيد.دهيد چون منزلتش را نسبت مي

  دهيد زيرا به منزلت اعطائي عمل كردهاست هم تأثير مخلوق عاصي را به خدا نسبت نميـ س ٦
و صحيح بود كه بگويم شر كفار را به خدا نسبت ندهيد چون اين متناسب با منزلتش عمل نكرده است پس ميزان در 

و اين انسان اگر بخواهد خودش را  نسبت دادن ابتدائي، منزلت بود كه فعل اهللا تبارك وتعالي بود اين را انسان خلق كرد
حيوان كند صحيح است كه به خودش نسبت دهيم و بگوييم اين خودش را بدبخت كرد واگر اين انسان به انسانيتش 
وفا كند صحيح است بگوييم خداوند او را گرامي داشت اين فقط ضايعش نكرده و اال كار ديگري انجام نداده است. حاال 

  دهد.است و فاعليتش را مستمراً تسليم قرار مي كند، سهيم هميجاد مي
  تواند مجراي فيض از طرف خداوند در خودش باشدـ بنده در منزلت انساني مي ٧

شود براي خودش مجراست از طرف خداوند، براي خودش از طرف خداي متعال مجراي فيض است در ايجادي كه مي
اي اين فيض است اين يك كرم بزرگي از ناحيه خداي متعال كند و خودش هم مجريك منزلت، خودش توسعه پيدا مي
گوييد من با او مخالفت كردم كند شما هم سرافكنده هستيد و ميرسد يك اكرام مياست. يك وقت يك نفر به شما مي

ندگي كند اين سرافكايد انتظاري هم نداريد ولي او اكرام ميولي او به من احساس كرد. يك وقت است شما كاري نكرده
  كنيد.دانيد كه شما تأثيري نداريد و احساس يك نحوه منتي را مياولي را ندارد ولكن خودتان هم مي

  ـ كرم خدا دراينكه بنده را واسطه در ايجاد خير در خودش قرار داده، ابتهاج براي دعا است  ٨
كند بعد خودتان بت به خودتان ميحاال مواليتان اين قدر كريم است كه خودتان را واسطه ايجاد در خير خودتان نس

كنيد و هم يك آيد كه يك زيارت خوبي نصيب شد و نماز و توجهي بود هم خدا را بر توفيقش شكر ميباورتان مي
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اش را هم از طرف موال رود. حاال همهكنيد يعني آن سرافكندگي كنار مياحساس ابتهاجي در اصل موفق بودنتان مي
 دانستني است كه در آن سرافكندگي نيست بلكه در آن ابتهاج است كانه نور علي نور است دانيد ولي از طرف موالمي

مثل ظلمات كه در بعضي جاها بعضي از آن بر بعضي ديگر است اينجا هم اين آقا خودش فاعليتش را به موال سپرده و 
هج به اين مطلب هم هست به دهد و فاعليت خودش هم در اين توسعه سهيم است ومبتموال توسعه در فاعليتش مي

تواند ايجاد كند و داند كه خودش حول و قوه استقاللي ندارد و مستقل از موال نمياشتدادي كه اشتدادي قربي است مي
نعم را دوست داشتن متناسب با فطرت خدا پرستي قرار داده و خبائث را بر شما مكروه قرار داده همان طور كه براي 

وه است، طيبات را برايتان جلوه داد وخبائث را برايتان مكروه كرد ودر طيباتا طيب وخوش رفتن به طرف خودش مكر
  بوئي عطر طاعتش است .
گرديم فاعليت در سه رتبه ايجاد دارد ولي اين ايجاد مانع اين نيست كه فطرت اوليه فطرت به بحث منطقي بر مي

توان گفت اين ايجاد متناسب با فطرت انجام گرفت ميخالفت نباشد كه چون فطرت خالفت است اگر موافق با آن 
توان گفت اين قدرت ايجاد را كفران كرد، بعد اين اجيادي كه لطف خداست و گر مخالف با فطرت قرار گرفت مي

مخالف يا موافق با فطرت است فاعليت شما مجراي توسعه قرار گرفته چون فاعليت شما موجد است ولي نه استقاللي و 
  تاً و نه اينكه از نظر محتواي خود قدرت.نه كيفي

  ـ قدرت ايجاد بنده متقوم به ايجاد خداوند است ودر كيفيت متقوم به نظام فاعليت است  ٩
  شود و اصل قدرتش هم به ايجاد تبارك وتعالي و عدم استقاللتان در اصل ايجاد.اما كيفيتش به نظام فاعليت محدود مي

  )٢ـ پرسش و پاسخ(
كنند انتساب افعال مادون به مافوق از طريق همان نظام ميرباقري: باالخره در نظام عليتي كه تعريف مي حجت االسالم

كنند كه در كنند يعني اين از شئون آن و مخلوقات آن است حاال يا به مخلوق شأن تعبير ميطولي تعريف و تفسير مي
فرماييد. بنابراين است، حضرتعالي اين را نمينظام طولي عالم چون مخلوق است شأن هر چه دارد مال ذي شأن 

فرماييد كيف ارتباطش با فاعل ما فوق و نفوذ او در فعل اين تعريف پذير فاعليتش تبعي و منسوب است يعني مي
  نيست.
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شود و لكن مجراي بسط ايم بسط فاعليت ميايم و گفتهحجت االسالم و المسلمين حسيني: چرا ما قبالً توصيف كرده
  يت در اينجا نفوذ فاعلت است لذا ايجاد منسوب به اين هم است.فاعل

سازد چون شأن ميحجت االسالم ميرباقري: مجراي بسط بودن با اينكه خودش دخالت كند، اين با همان شأن و ذي
اعليت، تواند تسليم كند و وراي تسليم فمجراي نفوذ ذي شأن است اما گر فاعل است غير از اينكه فقط فاعليتش را مي

  توان به آن نسبت داد. ايجاد را نمي
  ـ اشتدا تسليم، اشتداد فاعليت وتبعيت است و اين شأن نيست ١

شود اين كند، نكته ظريفي كه از آن غفلت ميحجت االسالم و المسلمين حسيني: چيزي جز فاعليتش توسعه پيدا نمي
گوييد اين كيفيتي كه بينيد بعد ميه چيز ميبينيد يك فعل يك مفعول فعل، يعني ساست كه شما يك فاعل مي

بوسيله فعل پيدا شده به نام مداد چكاره است آيا اين را خدا ساخته يا انسان؟ ولي بنا بر بحثهاي گذاشته اگر اين 
كيفيت را جداي از اراده انسان ندانيد نه اينكه ساختن را جدا ندانيد بلكه خودش را جزء انسان بدانيد اين بسطي كه 

شود يعني اشتداد تسليم بودن و چيزي وراي اين شود اين فاعليت بزرگ ميشود بسط فاعليت انسان كه واقع مييم
-نيست اول تسليم بود حاال توسعه پيدا كرد و تسليم تر و شديدتر با وحدت و كثرت بيشتر درتسليم بودن، اينكه مي

يت است كه اشتداد پيدا كرده يعني اين تبعيت اشتداد گوييم شأن او نيست چون اين فاعلفرماييد شأن اوست من مي
  كرده است.

حجت االسالم ميرباقري: نفس اشتداد، اين مجراي اشتداد فاعليت است يا اشتداد فاعليت به خودش است، اين در 
يم است تسليم در همان ظرفي كه داشت فاعل است اما در اينكه اين تسليم، توسعه پيدا كند حاال بفرمائيد توسعه تسل

  ديگر مجرا نيست.
توانست مجراي حيوانت باشد گذريد يعني هر آن ميحجت االسالم و المسلمين حسيني: شما از كلمه استمرار زود مي

در اشتداد سهيم است، اگر بگوييد يكبار تسليم شد و بعد رفت خوابيد، تسليم در فاعليت به صورت علي الدوام يعني 
در اشتداد خودش، معناي فاعليت را در مجزا اخذ كنيد نه مجرا را به معناي عليت  اشتداد خودش و يعني مجرا شدن

لحاظ كنيد تا با فاعليت هماهنگ نباشد در معناي مجرا شدن در اشتداد خودش، معناي فاعليت را در مجزا اخذ كنيد 
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كنيد طريقي كه چيز اخذ مينه مجرا را به معناي عليت لحاظ كنيد تا با فاعليت هماهنگ نباشد در معناي مجرا چه 
  خودش از تأثير گذاشتن بريده شده است تأثير باالستقالل به صورتي كه مستقل از خداي متعال باشد، ندارد.

  حجت االسالم ميرباقري: آيا تأثير غير از تسليمش هم دارد؟
ين يعني ايجادش هست گوييد تسليمش، در نفس تسليم بودن فاعليت احجت االسالم و المسلمين حسيني: اينكه مي

  حاال آيا در ايجادش مستقل است يا غير مستقل؟
  پذيرد كه بگوييم شأن است. حجت االسالم ميرباقري: توصيف از طريف تشأن مي

گوييد فاعليت ندارد حجت االسالم و المسلمين حسيني: يعني فاعليت ندارد فرقش با تشأن اين است يك وقت مي
شود و بسط و تغيير هم از باال و هم از آيد كه اصل حركت ممتنع ميهاي مفصل پيش مييعني ايجاد ندارد كه آن بحث

شود. بنابراين تشأن نه اينكه تعريف شود و همه اينها نفي ميشود و بنا بر عليت تعريف مطلقاً قفل ميپايين ممتنع مي
اينكه تعريف ندارد بلكه تعريفش درون شود. بنابراين تشأن نه ندارد بلكه تعريفش درون متناقض است يعني نفي مي

شود، بلكه بفرماييد چون كه تشأن با شود نفرماييد تعريف ندارد و به خودش تعريف ميمتناقض است يعني نفي مي
ماند، اين طرف هم شود و به اندازه يك تخيل هم باقي نمي-تغيير، توسعه، حركت و اثر مخالف است آخر كار هيچ مي

گوييم استمرار فاعليت يعني فاعليت و ايجاد را شود بلكه بفرماييد اين تسليم بودن را كه ميشأن مينفرماييد كه اين ت
دانيد ايم، اگر در رتبه نفس فاعليت امري را منسوب به اين دخيل دانستيد تا آخر همين را منسوب ميدخيل دانسته

تقل مطلق نيست كه فاعلمطلق و واجب باشد نهايت در خود نفس فاعليت هم قبول داريد كه فاعليتش به صورت مس
بلكه كيف فاعليتش در نظام فاعليت محدود است و نسبت به قدرت هم باالستقالل نيست بلكه بالتبع است در عين 

  حال موجد است.
  آيد.ـ با تأليف كردن و نگرش تجريدي توصيف اثباتي و جديد از فاعليت بدست نمي ٢

دانم، اشكال اين است كه حضرتعالي مفاهيم ذهني را جدا جدا الي چيز ديگري ميمن اشكال مطلب را در ذهن حضرتع
خواهيد تأليفش كنيد در تأليف دچار اشكال كنيد بعد كه انتزاعي اخذ كرديد ميكنيد و انتزاعي اخذ ميتفكيك مي

-چسبد وهر چه مينم نميخواهم فاعليت را با تسليم بودن بچسباشويد كه اين مفهوم مال ما نيست، من هر چه ميمي
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- ايد به همين دليل به هم نميشود، خوب اينها را از اول جدا كردهخواهم ايجاد را به مجرا بودن بچسبانم ممكن نمي
ايم كه ايد در عين حال كه ما در دو جلسه اول بحث زياد فشار آوردهچسبند. شما ز اول روي مفهوم فاعل خط نزده

را ندارد فاعليت تجريدي يعني حذف قانون كه به تحليل عقلي و به صورت انتزاعي فاعليت تجريدي قدرت تعريف 
گويند قابل اثبات است و نه مريد بودن شود مثل مفهوم، نه براي خدا مصداق اين فاعليتي كه آقايان ميدرست مي

يست، اما شما باز در اينجا هم شود و قابل تعريف و تحقق نتواند باشد و نفي ميخداي متعال يا احدي از افراد ديگر مي
گوييد اين دو با هم هماهنگ كنيد بعد ميگيريد و از مجرا بودن معناي عليت را اخذ مياز همان مفهوم قرض مي

  نيست خوب معلوم است كه اينها دو تا با هم هماهنگ نيست.
حاظ ايجاد فاعليت نه از لحاظ ـ توصيف جديد از فاعليت در نظام فاعليت، منسوب بودن فعل به فاعل است وبه ل ٣

  سنخيت و تشأن
ولي اگر فاعليت را در معناي ديگري در نظام فاعليت بياوريد و معناي منسوب بودن فعل به فاعل را بياوريد ولي نه از 

اي موجد است ولي لحاظ سنخيت و شأنيت بلكه به لحاظ ايجاد و فاعليت، آنگاه بگوييد خود اين نسبت به توسعه
  شود.ست كه در نظام نباشد و مخلوق نباشد مطلب تمام نميموجدي ني

  شودـ مكانيزم و كيفيت ايجاد به نظام فاعليت تعريف مي ٤
حاال كيفيت ايجاد را اگر معناي مكانيزم ايجاد بدانيد يعني نظام فاعليت غرضتان از چگونگي آيا كيفيتاً هست يا هويت 

  نفس ايجاد؟
  شودعريف ميـ هويت نفس ايجاد به موجدش ت ٥

توانيد اين راجز به موجدش تعريف كنيد ايجاد شود و شما نميهويت نفس ايجاد، ايجاد پس از ايجاد كردن واقع مي
  يعني نبود اما به خواست اين بود شد يعني به نفوذ اراده و فاعليتش بود شد، ايجاد به وجود آوردن است.

  شوديت توصيف نميـ بوجود آوردن و ايجاد به ابزاري غير از فاعل ٦
شود شود رابطه ونسبت به فاعل تعريف ميشود بلكه به فاعل تعريف ميبه وجود اوردن كه به يك ابزار ديگر تعريف نمي

  نه فاعل به نسبت.
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  افتدـ ايجاد و فاعل اگر به نسبت تعريف شود از فاعليت مي ٧

  افتد.كه اگر فاعل به نسبت تعريف شد از افعليت مي
  ه مكانيزم و عليت و سئوال از محتوي و ايجاد، موضوعاً غلط استـ تكيه ب ٨

كند ارائه بده معنايش اين است كه فاعليت را از فاعليت بيانداز و يك عليتي گوييد تعريف از چگونه ايجاد مياينكه مي
نباشد و رابطه باشد را حاكم بر فاعليت كن، اگر من تعريف كردم و گفتم بوسيله مداد يا با تكه بر آن يعني فاعليت 

  كند نه او.كنم معنايش اين است كه عليت است كه دارد ميايجاد مي
  شود و نه به عليت ـ هر فاعلي به فاعل مافوقش تعريف مي ٩

شود نه به غير فاعليت من عرض كردم فاعليت اين به فاعليت باالتر متمسك است يعني فاعليت به فاعليت توصيف مي
يه اين اين به خداي متعال است و فاعليتش به فاعليت باالتر تعلق دارد اگر تعلق به شكل يا قانون گوييم تكاين كه مي

يا هر چيز ديگري داشت كه ديگر فاعل نبود و بحث اين تمام شده و حضرتعالي هم در قدم قبل اين را قبول كرديد و 
انم. آنجا كه فرموديد فاعليت در تعريف اصل است نه درويم يا نه نميايد كه به كجا ميحاال به لوازم آن عنايت داشته

  كيفيت اصل در تعريف است نبايد در اينجا بگوييد مكانيزم و كيفيت آن را تعريف كنيد.
  برادر سبحاني: درباره اصل قدرت هم تركب فاعلي مطرح است.

  يا كيفيت يا حد آن؟ گوييد در قسمت اصل قدرتحجت االسالم و المسلمين حسيني: تركب را در چه قسمتي مي
كند، در همه مراتب كيفيت بدون اصل ايجاد ممكن نيست و اصالً فاعليت به ايجاد است، اگر برادر سبحاني: فرقي نمي

  شود...تركب فاعلي اصل در تعريف و ايجاد مي
  يقي است.حجت االسالم و المسلمين حسيني: تقوم فاعلها به نظام از يك طرف است و به حضرت حق هم از جهت حق

برادر سبحاني: پس در اين قسم بين ايجاد اصل كيفيت و ايجاد اصل قدرت فرقي نيست يعني هر تعريفي كه در حد 
  دهيم.اوليه داديم در اينجا هم مي
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كند كه در مسئله حجت االسالم و المسلمين حسيني: كيفيت تابع فاعليت است يعني كيفيتها و نسبتها را ايجاد مي
كند و نسبت به باالتري، باالتري در اين ايجاد عنوان مشير گفتيم كه نسبت به پايين تر ايجاد معلوم مي علم هم اين را

  فرمايد.كه متناسب متنازل است مي
  كند كه چه اندازه و در كجا باشد.شود و فرقي نميبرادر پيروزمند: اگر ما اين را مستقل كنيم كه خراب مي

كنيم و گوييد با عليت  مالحظه مي: مهم اين است كه نحوه استقالل را گاهي ميحجت االسالم و المسلمين حسيني
گوييم عليت به فاعليت توصيف پيدا شود گاهي ميگوييم آن يك سانتي كه اين را مستقل فرض كرديد چطور ميمي
  دن.كند يعني ايشان فاعل وتابع و غير مستقل است يعني مخلوق است، تابع بودن يعني مخلوق بومي

- اي از خودش ندارد ولي در اصل تبعيتش ميگوييد اين مخلوق هيچ حول و قوهبرادر پيروزمند: شما از يك طرف مي
  گوييد كار خودش است.

كنيد و يك مفهوم بنام تبعيت را حجت االسالم و المسلمين حسيني: سئوال اين است كه آيا شما مجرد و متنزع مي
كنيد بعد دو مفهوم مطلق شده جداي از هم را كنار يكديگر نام فاعليت را مطلق ميكنيد و يك مفهوم ديگر بمطلق مي

كنند چون در ابتداي كنند، حتماً هيچ وقت وحدت تركيبي پيدا نميگذاريد تا ببينيد چگونه وحدت تركيبي پيدا ميمي
هيم تجريدي در اينجا قدرت توصيف ايد، اصلش اين است كه آيا مفاايد آنها را بريدهكار كه شما آن زا انتزاع كرده

-كنم، و بعد ميدارند؟ اگر مفهوم فاعليت را از نسبتش به حضرت حق جدا كنيد فاعليت من هست ولي آن را جدا مي
- كنيم ميگرديم و اينها را جدا نميگويد حاال چه نسبتي دارد؟ فاعليت جدا شده نسبتي ندارد.حاال از آن طرف بر مي

چسبد چون يك گوييد حاال اينها را بچسبان، خوب نميآن جدا كن و بگو فاعليت او هست بعد مي گوييد فاعليت را از
چسبد، مشكل اين است كه دو كنيد از هر كدام از ما كه جدا كنيد بعد ديگر نميبار از من و يك بار از خدا جدايش مي

توانيد يت تكيه كرد اگر فاعليت اصل است نميتوصيف فاعليت بايد عليت به كار رود يا در توصيف عليت بايد به فاعل
  كند.اي كه فاعل عمل ميبگوييد چگونه، بلكه بايد گفت گونه

- تواند به چيزي كه ثابت است متعلق باشد بايد در همانجا اين اشكال را بيان مياگر هر جا گفتيد فاعل است فاعل نمي
  كرد نه در اينجا.
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كردند كه نه اراده براي حضرت حق اشكال به آنهاست كه يك فاعليتي را بيان ميسئوال اين است كه دراين بحث فعلي 
تواند معنون ذهني داشته باشد يا نه؟ كرد و نه براي مخلوق. يك چنين مفهومي كه معنون خارجي ندارد آيا ميثابت مي

  اگر معنون ذهني هم ندارد اين چيست كه درست شدهاست.
توانيم تصور كنيم نه اينكه بين دو مفهوم جرد، روشن است كه هر گاه ما دو كب را نميحجت االسالم ميرباقري: اين مر

ذات را در كنه تعريف خودشان از هم منفصل كرديم بعد وحدت تركيبي بين آنها معنا ندارد بحث ما هم در وحدت 
متعديد كه هر كدام وكثرت همين است و اشكال بينش اصالت شيء همين است كه ذات را با اوصاف خودش به ذات 

گتفيم اگر ذاتها در كنه خود از خواست وحدت تركيبي درست كند، ميكرد بعد مييك ماهيتي است تجزيه و انتزاع مي
شوند، اين روشن است بنابراين بايد تقيد در كنه ذاتشان يكديگر جدا هستند مثل سفيدي و حجم بعد با هم متحد نمي

نيم. در اينجا هم مهم اين است كه ما چگونه فاعليت و تصرف را به نحو متقوم و نه بيايد و يك وحدت تركيبي تعريف ك
  خواهيم اينها را از يكديگر جدا نكنيم.به نحو تأليفي تعريف كنيم، مي

حجت االسالم و المسلمين حسيني: تقوم را در زمان و مكان چگونه معنا كرديم يك خطي روي زاويه چهل و پنج 
يم تقوم تركيب و توسعه و تقوم زمان و مكان بعد گفتيم حركت درهر يك از اينها محال است كه درجه كشيديم و گفت

به صورت غير متقوم به هم پيدا شود، اين عين تقوم صلوات و عبادت است واين تقوم شبيه تقوم زمان ومكان است و 
كان ساز و تصرف مكاني است و ايم كه تصرف مافوق نسبت به مادون ميك جلسه هم پيرامون اين امر بحث كرده

تبعيت و تصرف و فاعليت پايين نسبت به باال زمان ساز است يعني حركت زماني از اين طرف و حركت مكاني از آن 
ايم در بحث فاعليت نظام كند. عين آنچه كه در بحث زمان و مكان گفتهدهد و اين حركت ميطرف است، او قدرت مي

  دهد.فاعليت را تحويل مي
شود كه چقدر لطيف پايگاه ارزش بيان شده است ولي اگر دقت مقداري از آن ارتكازات دست برداريد معلوم مي اگر

  شود.نكنيد روشن نمي
حجت االسالم ميرباقري: به هر حال اين تقوم خيلي روشن نيست تقوم يعني مفهوم مركبي كه فاعليت و تبعيت در كنه 

  آن اخذ شده باشد.
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تر است دقت كنيد اگر آن تقوم روشن شد لمين حسيني: ابتدا مفهوم تقوم زمان و مكان را كه عامحجت االسالم و المس
بعد مالحظه كنيد كه اگر زمان و مكان بخواهيد در نفس فاعليت جريان يابد يعني فاعليت بخواهد توسعه پيدا كند در 

فاعل و نظام فاعليت زمان و مكان توصيف  نفس فاعليت و موجد بودن بخواهد زمان و مكان تعريف شود. يعني در نفس
  شود.شود معناي تقوم روشن مي

  كند.برادر حسينيان: اصل قدرت را كه در جلسه قبل فرموديدي ايجاد نسبت به اصل قدرت هم معنا پيدا مي
  حجت االسالم و المسلمين حسيني: مطلق نيست يعني متقوم است . 

كند اين تفسير ما از يت و منزلت نسبت به خود قدرت هم ايجاد جريان پيدا ميبرادر حسينيان: ولي ايجاد عالوه بر كيف
  كند.عصيان را حل مي

حجت االسالم و المسلمين حسيني: هم در تفسير عصيان و هم طاعت شما در منزلت طاعت، موجد هستيد موجد در 
شود يعني نجا تقوم به هم مياصل قدرت هستيد نهايت اينكه در هر دو طريق هستيد طريقيت و موضوعيت در اي

بحول اهللا «فاعليت موال و فاعليت خودتان يعني شما به احسان از موالست كه فاعل در رفتن به طرف كربال هستيد 
دهيد در رويد تغيير حال ميحول و قوه يعني گرديدن، شما ازركوع كه به سجده مي» ووقته اقوم واقعد و اركع واسجد

ايستم نه من مي» انا اقوم و اقعد«كند ولي شود به حول اهللا و قوتي كه او ايجاد ميحالت پيدا ميآييد تغيير قيام كه مي
نشينم معناي تركب و ايستم و ميخود من مي» بحو اهللا و قوته يقومني و يقعدني«گوييد دارد، نمياينكه او مرا وا مي

ن تمام باشد و در نظر ديگري اشكال داشته باشد، به تقوم آن را دقت كنيد. البته گاهي ممكن است در انس ذهني م
  نظر من در كلمات اين مطلب خيلي واضح است و فقط در يك جاي آن نيست.

  حجت االسالم ميرباقري: فرموديد توسعه به فاعليت خود اين است و تركيب به فاعليت موال؟
عه هست كه اين تعلق زمان ساز است كه اين حجت االسالم و المسلمين حسيني: يك تعلقي از پايين به باال به توس

كند و مكان ساز است و هر دو تاي اينها به يكديگر شود يعني تعلقي هم از باال به پايين است كه تصرف ميعبادت مي
  شود مكاني سابق بر زمان واقع شود يا زماني سابق بر مكان و فاعليت در آن تقوم دارد.قوام دارند يعني نمي
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شود مكان خود شود زمان خود اين است اما مكاني كه ساخته ميميرباقري: يعني زماني كه ساخته مي حجت االسالم
اين نيست بلكه مكان توسعه فاعل باالست يعني در واقع توسعه مكاني است به لحاظ فاعل باالتر و اال اصل در توسعه 

اصل درآن تعلق دين است يا افاضه اوست؟ نسبت  زماني همان توسعه مكاني است. تقوم در اينجا به چه نحوه است، آيا
  كند تصرف مكاني و گسترش مكاني براي فاعل باالست.بخود فاعل باال كه تصرف مي

گوييم اين توسعه براي پايين زمان حجت االسالم و المسلمين حسيني: نسبت به اين اگر اين سير را جدا كنيم بعد مي
او هم فاعل است و فاعليت اين و آن در پيدايش مرتبه دوم طبيعتاً با تقوم واقع  گوييم اين فاعل استساز است و اال مي

  شود هر چند اصل در اين تقوم فاعليت اوست.مي
  دهيم؟حجت االسالم ميرباقري: چرا زمان را به فاعليت خودش نسبت مي

ند، حاال گر خواستيد جلسه حجت االسالم و المسلمين حسيني: چون تعلق عبادت است، عباد و معبود كه متحد نيست
كنيم، عصيان كه معلوم شد عدول از منزلتي كه فطرتاً خلق شده و رفتن به طرف آينده راجع به معناي عبادت بحث مي

  شود.ديگر و محور گذاشن يك خصلتهاي حيواني است و طبيعي است كه از همه حيوانات هم شديدتر مي
 وصل اهللا علي محمد و آله الطاهرين

  





  
١٧٤٠  

  فلسفه اصول مباني نظام واليت
  موضوع بحث: توصيف از فاعليت بر اساس نظام واليت

  دره سوم
  ٢٢/٢/٧٠تاريخ: 

  ١٢جلسه 
  

  فهرست: 
  ـ جمع بندي نسبت به توصيف جديد از فاعليت

  ر ايجاد (منزلت، كيفيت، قدرت) استـ فاعليت به معناي سهم تأثير د ١
  ـ حركت زماني، پرستش موال از جانب مخلوق است و حركت مكاني، انعام و اعطاء موال است ٢
  ـ نظام واليت، تقوم نظام پرستش به نظام انعام و اعطاء است  ٣

  ـ اصل بحث = ابهتاج و اضطراب 
  بتهاج آور استـ رنج و الم صحيح، رنج موافق با رشد و توسعه بوده و ا ١
  ـ رنج و الم غير صحيح، رنج غير موافق با منزلت توسعه بوده و اضطراب آور است ٢
  ـ كفار در فرحشان بيچاره هستند و الم و در دلشان اضطراب شديد دارند ٣
  ـ در پيدايش بهجت، تكيه گاه، اطمينان به خداست ٤
  ـ شرح بعضي از فرازهاي زيارت عاشورا ٥

  اعظمها و اعظم رزيتها في االسالم ...ـ مصيبه ما 
  ـ اللهم لك الحمد حمد الشاكرين لك علي مصابهم ...

  ـ حادثه عاشورا عظيم ترين عبادت و تقلب حاالت و قرب و آرامش براي حضرت ابا عبداهللا عليه السالم بود
  مصاديق حادثه عاشورا استـ اضطراب مؤمن گذر از يك مرحله به مرحله ديگر همراه با ابتهاج است و اظهر  ٦
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  ـ اضطراب كافر خروج از نور بسوي ظلمات همراه با اضطراب است ٧
  ـ سير كافر سير اضطراب آور و سير مؤمن ابتهاج آور است ٨
  ـ زمان مؤمن عين توسعه و متناسب با جايگاهش و متناسب با رحمتي است كه به او شده است ٩

  با جايگاه حيواني و پست تر از آن استـ زمان كافر عين استدراج و متناسب  ١٠
  شودـ كيف پرستش فاعلها، به كيف نفوذ و كيف توسعه (اشياء) معنا مي ١١

  شودـ خداوند از طريق مصنوعات، كلمات و روابط اجتماعي پرستيده مي
  ـ جمع بندي نسبت به بحث علم (تعريف علم، نظام علوم، ساختار پيدايش) 

  ه بيان شده است، اول بيان سلب، دوم بيان اجمال اثباتي ـ تعريف علم در دو مرحل ١
  ـ در تعريف نظام علوم، نظام حساسيت بر نظام تمثل و نظام تمثل بر عينيت حاكم است ٢
  ـ ساختار پيدايش بر اساس فاعليت است، نه عليت ٣

  شدباـ نظام واليت اصل در پيدايش كيف توسعه مي
  يابداليت تكويني توسعه ميـ نظام واليت اجتماعي حول نظام و ١
  ـ اختيار عباد در توسعه نقش دارد (ولو بسيار ناچيز) ٢
  ـ در نظام واليت به نسبتي كه فرد فاعليت دارد مكلف است ٣

  ـ پرسش و پاسخ
  باشداست و آنچه مسخر ما است اسم تصرفي ما مي» عنوان مشير«ـ آنچه كه مسخر رتبه ما نيست  ١



  
  بسمه تعالي

  »فاعليت«ـ جمع بندي نسبت به توصيف جديد از 
  ـ فاعليت به معناي سهم تأثير در ايجاد (منزلت، كيفيت، قدرت) است  ١

بود كه به معناي سهم » فاعليت«حجت االسالم و المسلمين حسيني: بسم اهللا الرحمن الرحيم...، بحث در باره معناي 
تأثير در ايجاد شد هم ايجاد در منزلت خود و هم ايجاد در كيفيت مصنوع كه آن هم بوجه توسعه خود و منزلت خود 

ند كخود است كه جمع اينها سهم تأثيري كه پيدا مي» بسط فاعليت«كه باز » بسط قدرت«است و هم به معناي 
  ود.شتوصيف يك مفهوم مي

  مخلوق است و حركت مكاني، انعام و اعطاء موال است ـ حركت زماني، پرستش موال از جانب  ٢
گوييم از يك طرف و آن مفهوم را اگر دقيقتر در نظام فاعليت بررسي كنيم و حركت زماني و مكاني را ببينيم مي

  اعطاء است. پرستش است و از يك طرف انعام و
  ـ نظام واليت، تقوم نظام پرستش به نظام انعام و اعطاء است ٣

  دهد.حقيقت، نظام فاعليت، نظام پرستش و نظام اعطاء را نشان مييعني در 
  ـ اصل بحث: ابتهاج و اضطراب

به منزلت متناسب با ضعف و فتور در تعلق » اضطراب«كنيم كه حاصل پرستش است و بعداً عرض مي» ابتهاج«و 
  شود.پرستش است كه همه رنجا حاصل مي

  و توسعه، ابتهاج آور استـ رنج و الم صحيح، رنج مواغفق با رشد  ١
كنيد. حاال سئوال مهم اين است كه آيا رنج و الم صحيح مطلقاً نداريم يا براي رنج و الم صحيح هم معناي ابتهاج مي

  شود. اين يك نكته ظريفي است كه گذر بدون رنج نمي
  ـ رنج و الم غير صحيح رنج غير موافق با منزلت توسعه بوده و اضطراب آور است ٢

است، آنچه را كه » منزلت توسعه«رنجي كه درون آن اضطراب است و آرامش ندارد رنج مضطرب رنج غير موافق يا  ولي
آورد، رنج موافق با بينيد برايتان اضطراب نميشما از رنج و سوختن از مصائب اهل بيت صلوات اهللا عليهم اجمعين مي

وختن شديد با كسي كه يك نحوه بيچارگي كه در آن پر حال شما در گريه بر مصائب حضرت و سرشد و توسعه است. 
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االن كنيد. سوزيد و احساس بيچارگي ميكند، شما هم در قضيه حضرت سيد الشهداء مياز عدم اعتماد است فرق مي
كشيد و لكن اعتماد باهللا از شما سلب در قضيه حمله به شبكه ضريح مطهر مولي الموحدين و آقا اباعبداهللا(ع) رنج مي

شود نميشود سوختني است كه كمال عبادت است و در كنه آن باالترين آرامش است يعني موجب عدم وثوق نمي
بريد ولي سنخ رنج شما موافق با گذر از يك مرحله به يك شما رنج ميشود. موجب يأس از خداي متعال و اوليائش نمي

هارب «مؤمن در توگه به عذاب و توجه به سخط الهي مرحله باالتر است نه اينكه سنخ آن سنخ سقوط و تنزل باشد. 
برد، سكونش به خداي متعال است و آن رنج آنها را كند و باز به خود خداي متعال پناه مياز عدل فرار مي» منك اليك

ايد و اميدواريم به عزت نبي كند شما الحمد هللا يك دقيقه هم آن اضطراب كفار را نچشيدهمثل كفار بيچار نمي
  آخر اين ضطراب را نچشيد.رم(ص) تا اك
  ـ كفار در فرحشان بيچار هستند و در الم و دردشان، اضطراب شديد دارند. ٣

آنها ته قلبشان اضطراب و بيچارگي است، آنها در فرحشان بيچاره هستند چه رسد به الم و اضطرابشان، شما در المتان 
  مطمئن هستيد چه رسد به ابتهاجتان.

  هجت، تكيه گاه اطمينان به خداست ـ در پيدايش ب ٤
-يعني اين دو سنخ از طاعت و دو سنخ از وثوق است، اما آنها از وثوق كه كنه تكيه گاه پيدايش بهجت است، بريده شده

اش نفساني و حيواني است و چون متناسب با سنخ حركتشان نيست، بايد توسعه حركت آنها الهي باشد اما توسعه اند
ن و آنچه كه خدا اعطاء فرموده نيست و طبيعي است كه آنها در حال اضطراب و شما در حال ابتهاج موافق يا منزلتشا

ما اعظمها و اعظم رزيتهها في االسام و » مصيبته«كنيد باشيد شما در عين حال كه درجه باالئي از مصيب را نظر مي
  اي نيست.اين يك معناي ساده د اسالم ببينيد كه معنايفي جمع الموات و االرض و مصيبت را براي خو

  ـ شرح بعضي از فرازهاي زيارت عاشورا ٥
  ـ مصيبته ما اعظمها و اعظم رزيتها في االسالم...

گويي زلزله آمد و ترس و اضطراب مسلط شد دهم، گاهي مياي كه به عالم خورده را من مقداري توضيح مياين صدمه
و اقشعرت له «گوييد زلزله در اركان حقائق عالم آمده آمده و گاهي مي كگويي زلزله در همه افالو آرام نبود، گاهي مي
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يك چنين مصيبتي كه كم نيست و بسيار عظيم است اين غير از يك سيلي » اذله العرش مع اذله جميع الخالئق
از قبيل زلزله خوردن است كه سر انسان گيچ برود، اين گيچ رفتن را نبايد به زلزله عادي و سيلي مطرح كرد بلكه اين 

اش در يك جائي قيامت است نسبت به حقائق، براي انبياء هم ظهور داشته است ظاهراً جناب نوح(ع) وقتي كه كشتي
آمد هزار بار ال اله اهللا اهللا بگو حضرت اي پيش تالطم شديد پيدا كرد، جناب جبرئيل به او گفته بود اگر يك وقت حادثه

اال اهللا و هزار مربته ال اله اال اهللا را يكي يكي نگفت كانه قبول كرد كه اين مشكل بر  با عجله گفت هزار مرتبه ال اله
طرف شود بعد هزار تا ال اله اال اهللا را بگويد، بعد كه آرام شد و ايشان هم هزار مرتبه ال اله اال اهللا گفت، جناب جبرئيل 

آيد كشتي من به تزلزل عجيبي اي پيش ميئلهآمد حضرت نوح به ايشان گفت شما به من نگفتيد كه يك چنين مس
يك چنين افتد و هول و هراس بر همه حاكم شد، جبرئيل به ايشان گفت كه كشتي شما از روي زمين كربال عبور كرد. 

اي كه به همه بندگان خورده و در خيراتي كه بنا بوده به همه بندگان برسد زلزله عجيبي كه در حقائق افتاده و صدمه
- شما بعد از آن مياش يك الم مهمي است و حقيقي واقع شده است يك چنين چيز مهمي كه الم ان و لم باطنيتأثير 

  ». لك الحمد حمد الشاكرين لك علي مصابهم الحمد لل عليه عظيم رزيتي في االسالم«گوييد 
شود كه از مصيبت مي توانيد بگوييد يك مصيبتي براي من پيدامعناي آرامش اين است كه در شديدترين حال نمي

توانيد چنين چيزي را فرض كنيد در دستگاه توحيدي و در دستگاه واليت حضرت سيد الشهداء باالتر است شما نمي
توان در آن مع ذلك نميشود يك چيزي باالتر از قضيه حضرت سيد الشهداء بشود. پرستش خداي متعال نمي الهي و

لين نيست بلكه حالت شكر هم هست نهايت شكر متناسب با مصيبت و حال گفت كه حالت رضا براي مؤمنين و كم
  شود چون حمد زيبايي است.اصالً براي ما نه حمد به راحتي مفهوم مي

  »اللهم لك الحمد حمد الشاكرين لك علي مصابهم«ـ 
به يك » ء حسنو ابتلينا ببال«شود كه مصيبت زيبا باشد قضيه زيبائي حضرت سيد الشهداء چه زيبايي داشت؟ مگر مي

اند اند برو سر فرزندت را ببر اين مطلب را به صورت واضح هم نگفتهآزمايش زيبا او را آزموديم به حضرت ابراهيم گفته
اند سه كه جبرئيل خدمت او آمده باشد و مطلب را به او بگويد بلكه بوسيله خواب احتمال اين مطلب را برايش باال برده

اين مطلب هم در احتمال دخيل است يك وقت به صورت واضح و روشن يك دستوري به بار خواب ديده است، خود 
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در دهند. فهمانند ولي دستور صريح هم نميدهند يعني به او ميدهند يك وقت به آن روشني دستور نميانسان مي
نظور كساني بوده كه گويد قصد او من نبودم بلكه به بغل دستي من بوده ماينجا امكان رد شدن انسان زياد است مي

كند، نيكو بودن در نحوه تعلق به خداي متعال به هر حال از اين به بالي نيكو ياد ميگيرند. تحت اين ضابطه قرار مي
الحظه شود نه نسبت به شما و بندگي تان براي او باشد و همه چيز از اگر معنا شود و پايه خير و زيبائي نسبت به او م

ايي و جمال و حمد در عبادت ظاهر شود حتماً قضيه حضرت سيد الشهداء عبادتي است براي آن حذف شود. معناي زيب
خداي متعال به همه هويت وجود در همه مراتب. آنگاه زيبايي اين عبادت منسوب به خداي متعال و منسوب به صلوات 

  ».لك الحمد حمد الشاكرين لك علي مصابهم«خاص خدا بر حضرت سيد الشهداء است، 
  ادثه عاشورا عظيم ترين عبادت و تقلب و حاالت و قرب و آرامش براي حضرت ابا عبداهللا عليهم السالم استـ ح

حاال اگر عنايت كنيد كه آرامش حضرت سيد الشهداء باالتر است و اين تعلق و فاعليتي كه در اين مرتبه از اشتياق قرار 
- حاال اين مطلب را مقدار بيشتري توضيح ميكند. مي كند به اين شكل هم ذوبدارد كه همه خصوصيات را ذوب مي

كند كند كه فاني شده و واقعاً هم درست است ودرباره نفس خودش تصميم گيري قاطع ميدهيم گاهي انسان خيال مي
كند كه آنها را در راه خدا داد ولي كند خيال مياش قطع عالقه مياو همين كه خانوادهرود ولي و براي شهادت مي

صافاً حاضر نيست يكي از آنها را با دست خودش به جبهه ببرد، محال است طفيل شيرخوار را روي دست بگيرد و به ان
  رود و قطع عالقه هم كرده است.جبهه ببرد خودش جلو مي

 گوييد اين فرزند اوست ونسبت دارديعني ارتباط شما در نظام فاعليت فقط بدون خودتان نيست توسعه دارد، اينكه مي
بريد، فاميلهاي گوييد خودم حاضر هستم بروم ولي همه هويت را نميشما يك مقدار در آنجا حضور داريد آنجا كه مي

شما توجه به اينكه اينها بعداً » نظام تمثلي«شما هستند، درست است كه شما التفات خود آگاه به آنها نداريد يعني در 
شما » نظام حساسيت«ات نداريد ولي شويم االن به اين امور التففراموش نميكنند و يا فرضاً برند و گريه مياسم مرا مي
شما در يك مرتبه ديگر وجود دارد. اين مسئله كه وجود مبارك حضرت سيد الشهداء(صلوات » و فاعليت«ارتباط دارد 

كنيد كه خيال مي اي نيست شمااهللا عليه) تمام نزديكان بزرگ و جليل القدرش را براي ميدان ببرد يك حرف ساده
حضرت يك عبادتي  براي انسان راحت است كه پسر و برادر و همه بستگان را به ميدان ببرد و ناظر شهادت آنها باشد.
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-براي خداي متعال كرده كه بسيار عظيم است. تحمل يك چيزهايي مثالً آسان است، ممكن است در ميدان جنگ عده
تواند تحمل كند، برد و نميفرد نسبت به عطش دوستش رنج مي اي نسبت به عطش خود تحمل كنند ولي همين

  ديدن مسئله كوچكي نيست.عطش همه خانواده را 
اش، برافروخته شودو مرتب چهرهبارد و لذا در تقلب  حاالت حضرت هم كه نقل ميبهر حال آرامش و اشتياق از او مي

بينند كند ميكه در ظاهر وجه مبارك حضرت ظهور مي شد يعني يك لمحاتي از آن حاالت باطنيتر و نوراني تر مي
الغر شدن دفعي وجود دارد و اين يك مسئله است كه تعلقات انسان در نظام اجتماعي و چهره ايشان برافروخته تر شد. 

كنيد گاهي خبر خود اين مسئله جاذبه كه اين يك چيزي در عالم است كه در جاي خودش به آن بيشتر عنايت مي
كند دهند كه قيمت طال پايين آمد آن شخص سكته ميخبر ميكند. تكاند و گاهي خبر انسان را چاق ميرا ميانسان 

كند و كند و گاهي هم خبر انسان را چاق ميشود به نحوي كه تعجب مياين اگر سكته هم نكند تا شب ده كيلو آب مي
اش قوه دون اينكه فنر در بدن باشد تمام تارهاي عصبيگردد بوضعيت اعصاب سر جايش بر ميلزومي ندارد غذا بخورد. 

جا آمد اين با صرف  گوييد حالششود بعد ميدارد و محكم ميكند و از شل بودن و لرزيدن دست بر ميماسكه پيدا مي
خبر است چه رسد به مشاهده و حضور در صحنه. خوب اين مصيبتهائي كه براي حضرت سيد الشهداء بود يك 

شود آن كافي بود كه بتكاند و خرد كند و لكن يك نحوه رنگ و پايگاه ديگر دارد كه عوض تكيدن محكم ميميليارديم 
يابد كه واسطه اين گفتن در اوصاف ايشان محقق است اينكه گردش و قدرت هر چيز را مي» ال حول و ال قوه اال باهللا«

  خودش باذن اهللا تبارك و تعالي است.فاعليت خودش در آن نظام، واسطه در بندگي «مطلب خودش است و 
  ـ اضطراب مؤمن گذر از يك مرحله به يك مرحله ديگر همراه با ابتهاج است و اظهر مصاديق حادثه عاشورا است ٦

اين مثال در اظهر مصاديق بود كه اضطراب مؤمن از قبيل اضطراب كافر نيست معناي اضطراب مؤمن خروج از يك 
  تبه ديگر معني توأم با ابتهاج است.مرتبه و وارد شدن در يك مر

  ـ اضطراب كافي خروج از نور بسوي ظلمات همراه با اضطراب است  ٧
شود، در و لكن اضطراب كافر خروج از نور بسوي ظلمات است و طبيعي است كه در كنه كافر مرتباً اضطراب زياد تر مي

  اب دارد.اش هم چون متناسب با منزلتش نيست اضطرسرور و ابتهاج حيواني
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  ـ سير كافر اضطراب آور و سير مؤمن ابتهاج آور است ٨

بنابراين در آن طرف كالً صحيح است بگوييم مضطرب است و سير اضطرابي دارد و اين طرف هم سيرش سير ابتهاجي 
  است.

  ـ زمان مؤمن  عين توسعه و متناسب با جايگاهش و متناسب با رحمتي است كه به او شده است  ٩
بينيم اين مؤمن زمانش عين توسعه است متناسب با جايگاهش و متناسب با عين رحمتي كه جمع بندي مي و در اين

اش بوسيله فاعليت اين شود يك ذرهه اعطاء تقوم دارد و تفضل و اعطائي هم كه ميبه او شده است يعني ابتهاجش ب
ورزد ذره ذره انعام موال را به همه ران نميرود چون كفشود، يعني تصرفات موال در اين هدر نميفاعل كفران نمي

رود دهد فاعليتش باال ميكند و مبدأ توسعه و عشق و پرستش در همه خصوصيات فاعليتش قرار ميوجودش اسقاء مي
نائب است و  واليت الهيه خليفه و فاعليتي كه تناسبش يك به يك است به نحوي كه صحيح است بگوييم اين در

  ست.زمانش عين توسعه ا
  ـ زمان كافر عين استدراج و متناسب با جايگاه حوياني و پست تر از آن است  ١٠

فاعليت «عين خروج از شود. اش مرتب حيواني تر و پست تر ميكافر هم زمانش عين استدراج است و توسعه حيواني
ت حيواني به فاعليت پست تر و از فاعلي» فاعليت حيواني«به » فاعليت تبعي انساني«و از » فاعليت تبعي«به » تصرفي

  است.» استدراج«از حيوان، طبيعي است كه اين معناي 
  شود(اشياء) معنا مي» كيف توسعه«و » كيف نفوذ«به » كيف پرستش فاعلها«ـ  ١١

يعني مناسبات خود فاعل است » فاعليت«گوييد حاال اگر بخواهيم نگاه كنيم كه در كيفيت چه چيزي اصل است مي
آورد و اال يك مناسباتي دارد كه صحبت از كيفيت را براي شما مي» نظام فاعليت«كنيد كيفيت صحبت مي كه با آن از

گيرد و هم كيفيت ارتباط با اشياء را و اصل هستند و اين توسعه طبيعتاً هم اشياء را در بر مي» فاعلها در كيف توسعه«
  شود.و پرستش اين فاعل مي» كيف توسعه«و » كيف نفوذ«اش همه

  شودـ خداوند از طريق، مصنوعات، كلمات و روابط اجتماعي پرستيده مي
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توان از طريق ايم بلكه ميو اگر بگوييم خدا را با مصنوعات اجتماعي بپرستيد خارج از موضوع پرستش صحبت نكرده
يق كلماتي كه ايجاد شود از طركند خدا را بپرستيد همان طور كه خدا پرستيده ميكيفيات و مصنوعايت كه درست مي

  شود.دهيد و همان طور كه با روابط اجتماعي و عدل و ظلم پرستيده مياي كه در ارتباطات و زبان ميكنيد و توسعهمي
قانوني در يكي از وجوه بگذارند كه با عنوان ثانوي نخواند، حاال دهم، اگر در مجلس بخواهند يك باز در اينجا توضيح مي

گذارد كه اين غير از قانوني است كه فرد براي انجام وظيفه دارد، آيا در آنجا كالً تزاحم و كه نظام ميخود اينكه قوانيني 
كند و همه آنها عنوان اولي است، حكومتي عنوان ثانوي در آنها معنا دارد يا اينكه در آنجا حكومت ايجاد موضوع مي

ستگاه مسلمين تحميل كند و اينجا صحيح است كه عنوان واليتش را بر دشود كه كافر بتواند وقتي عنوان ثانوي مي
ثانوي گفته شود و اال تا شما مديريت در توسعه را در اختيار داريد پرچم شما با كفار بر سر توعه قدرت نزاع دارد شما 

رون نظام خواهد اصالً مزاحت مال دو نظام است نه مال روابط درون دو نظام، روابط دقدرت خدا و او قدرت كفر را مي
شود بوسيله اينكه شما يك قدرم جلو برويد، معناي عوض شدن روابط اين است كه حيثيت موضوعات عوض عوض مي

يرند يعني شما در موضوعات حكومتي گشود و حيثيت آنها كه عوض شد تحت اين حكم يا تحت آن حكم قرار ميمي
عنوان كلي است مصداق آن عنوان كلي يا اين  كنيد حكم كه روي يكموضوع را بدون مطلق حيثيت مشاهده نمي

حاصل » ترافع و تدافع«گويم گوييد هر كدام كه مصداقش بود بايد به همان عمل كرد، ميجهت است يا آن جهت، مي
 مطرح» توسعه«است و تبديل موضوع حاصل برخورد دو نظان است رفع حيثيت و دفع حيثيت در » تزاحم دو نظام«

كند كه آنگاه صحيح است شما بگوييد من مبتال به عنوان ثانوي شدم يا حيثيات يات را عوض مياست يعني يا آن حيث
كنيد و ابتكار عمل در ايجاد مسئله بدست واليت حق است و به نفع اسالم ايجاد مسئله و تبديل را شما عوض مي
نوان ثانوي است،  حيثيت مصداق حكم توانيد بگوييد اين عگيرد كه وقتي به نفع اسالم است شما نميمسئله صورت مي

اين اولي است چون واليت واليت الهي است نه الحادي و معنا ندارد كه براي موضوع منهاي واليت، حيثيت قائل شويد. 
  شود و در اينجا ما فقط به آن اشاره كرديم.بحث در جاي خودش به عنوان يك بحث دقيق مطرح مي

پرستش خداست و آن تعيين كننده اين است كه چه حكمي در مجلس توصيب  اگر گفتيم توسعه يعني زمان به نفع
شود و اين عنوان اولي است، آن وقت شما در فقه تابع فقه جواهري هستيد چون عناوين كلي الهي را از مدرك و منابع 
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اينگونه نباشد وقتي ايد مصداق نيز با واليت شما ايجاد شده است، حاال اگر فرض كنيم كلي با يك روشي استبناط كرده
اگر خداي نكرده واليت كفر خوب اين درست است. » الضرورات تقدر بقدرها«گوييد آورند مييك قانوني در مجلس مي

هم براي شما موضوع ساخته باشد همين طور است و عنوان ثانوي است، يعني موضوع شما موضع دفاعي است نه 
- ناچاريد در يك رابطه اجتماعي عمل به عنوان ثانوي كنيد ولي ميتهاجمي و ابتكار عمل در دست خودتان نيست و 

تقدر «گويد اما اگر بخواهند از خارج يك چيزي بخرند و بياورند هيچ كس درباره اين نمي» تقدر بقدرها«گوييد 
گويد براي مي» الضرورات تقدر بقدرها«طه انساني گفتيد بكنند چرا در راشود و سئوال مي، خدا پرستيده مي»بقدرها

نيم مجبور شديم بگوييم در خواستيم چنان كاينكه حكم خدا درباره معامله مثل بيع يا اجاره چنين بود اما حاال مي
خواهيم محدوده خاصي است حكم ماليات يا تجارت بود بنا شد در محدوده خاصي عدول كنيم ولي اگر بگوييم مي

گويد هر چه بيشتر بهتر، اينها بعداً الزم و كامپيوتر وارد كنيم مي پارچه لباس زنانه وارد كنيم يا تلفن و ضبط صوت
گويد هر چه بهتر ايم و روستاهاي ما هم امروز آب و برق و يخچال دارند ميزياد وارد كردهگوييد شود، ميمي

يگر آب داريد و دكنيد و دوست مي، اين خوب است و لكن به خنكي آب عادت ميخورندمستضعفين هم آب خنك مي
سازد و نسبت به آن كم رغبت هستيد، اينجا توجه نداريد كه اين غير خنك و آب سبو و حوض به مزاح لطيف شما نمي

آب، وابسته به آن يخچال و يخچال هم وابسته به كارخانه و كارخانه هم وابسته به تكنولوژي است و تكنولوژي هم بند 
اي را دارد من حضرت آيت اهللا خامنهچه ربطي به دوست داشتن آمريكا گوييد دوستي به اين آب ت شما ميسبه آمريكا

شود گويد نميشود آنگاه ميكند كه اين آب خنك شما قطع ميگويم نه، ايشان يك موضعگيري ميدوست دارم، مي
اظهار محبت  شود، اين فرياد، فريادشود خوب چه چيزي از آنها كم ميفرياد مردم كه از اقتصاد بلند ميزندگي كرد. 

هاي ضريح گذارد تا ولي عادل مجبور شود حمله به شبكهنسبت به معطي اينهاست، اينكه ولي عادل را در مضيقه مي
-مظهر را تحمل كند اين را فقط به گردن صدام ملعون نگذاريد، اگر ملت در يك موضعي بود كه با قدرت حمايت مي

داد، نهايت م معظم رهبري نسبت به اين امر واكنش شديد نشان ميخورم كه مقاكردند من به كلمات جالله قسم مي
اي هم مانند شهيدان هاينكه ايشان بفرمايد شما در زمان امام هم حاضر نشديد و فرياد براي اكل و شرب كشيديد عد

ريم تكنولوژي و كاال االن كه مجبو» الضرورات تقدر بقدرها«حاال بگوييم داد از القاء و تسليم بودن و محبت اولياء زدند. 



٢١٠ ···········································································································································································   
 

وارد كنيم مواضب باشيد به ميزاني كه واليت كفر را بر جامعه اسالمي نفوذ ندهد و محدود باشد ولي هيچ يك از 
گويند اصل كاال كه جزء مكاسب محرمه نيست كه آيد و ميمتدينين فقاهتي يك ذره از ورود اين كاالها بدشان نمي

گويند مگر شما خواهند يخچال بياورند، ميدهيم ولي ميخمر وارد كنند اجازه نميخواهند وارد كنند، اگر بخواهند مي
بخيل هستيد كه مردم آب خنك بخورند، اين جزء مكاست محرمه نيست اگر هم بگوييد اين از سبيل كفار بر مسلمين 

  گويد اين سبيل نيست.مي» لن يجعل اهللا للكافرين علي المسلمين سبيالً«است در حالي كه 
  خرند.دهند و ميحجت االسالم ميرباقري: اين مثل گوسفند معاويه است، پول هم مي

خرند يعني اين كه اعالم كنند ما تابع هستيم وقتي قدرت دهند و ميحجت االسالم و المسلمين حسيني: پول كه مي
  اي به پول نداشته باشند.كنيد اين طور نيست كه هيچ عالقهخريد را صرف مي

ل پرستش خدا را در همه شئون مالحظه كردن و توسعه فاعل دانستن، مسئله بسيار مهمي است هم در روابط به هر حا
يا » تمايالت«انساني و هم در زبان و روابط توليد فرهنگ يعني، چه در سياست، فرهنگ يا اقتصاد باشد و چه در رتبه 

تواند در پرستش خدا يا عصيان در برابر او قرار ميباشد همه اين سطوح و مراتب » فاعليت و توسعه«يا » قابليتها«
  بگيرد.

  ـ جمع بندي نسبت به بحث علم (تعريف علم، نظام علوم، ساختار پيدايش)
در اينجا يك جمع بندي عرض كنم كه اگر بصورت خيلي كلي به مبحث علم نگاه كنيم بحث را در سه اصل كلي طرح 

ـ ساختار پيدايش ، ألبته كل اين سه مطلب اعم ازتعريف و نظام و ساختار  ٣نظام علوم  ـ ٢ـ تعريف علم  ١ايم: كرده
پيدايش را در چند سطح صحبت كرديم اول در سطح اصالت شيء دوم در اصالت ربط، سوم در اصالت تعلق، چهارم در 

  اصالت فاعليت و پنجم در اصالت واليت بيان شد.
  ه است: اول بيان سلب و دوم اجمال اثباتيـ تعريف علم در دو مرحله بيان شد ١

كرديم ابتداً با فكري كه بر رسيديم نقضي برخورد مياي از اين مراتب كه بحث شده در تعريف كه ميدر هر مرتبه
اساس اصالت شيء است و ناتواني و نارسائي آن را در تعريف علم و جهل و ربط بين علم و ايمان يعني جهت دار بودن 
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نين در تعريف علم و ربط آن با خارج يعني معلوم و ربطش با صانع در مراتب مختلف بيان كرديم و اثباتي علم، و همچ
  آن نيز در مرتبه اجمال در همه اينها بيان شد.

  ـ نظام علوم، نظام حساسيت بر نظام تمثل ونظام تمثل بر عينيت حاكم است  ٢
بر » نظام حساسيت«بر چه طبقه ديگري حاكم است كه اي قهبعد هم در باب ساختار يا نظام علوم و اينكه چه طب

حاكم است. نظام تمثل هم بر عينيت حاكم است و معرفت را قبالً چگونه تعريف كرده باشيم تا اينكه » نظام تمثل«
لي بتوان به نظام حساسيت هم علم گفت يا نه و چه تعريف كرده باشيم تا بتوان به نظام تمثل هم علم گفت يا نه و ا

  آخر.
  است نه عليت» فاعليت«ـ ساختار پيدايش بر اساس  ٣

  يك بخش درباره وسايل بوجود آمدن بحث شد كه عليت بر همه اينها حاكم است يا فاعليت و بعد از آن واليت
  باشداصل در پيدايش كيف توسعه مي» نظام واليت«ـ 

يعني هم » كيف توسعه«اصل در پيدايش » واليتنظام «يا » توسعه فاعليت«بحث فعلي ما نيز در باب اين است كه 
توسعه «خارجي اش است و تصرفات خارجي هم به معناي بسط و » كيف تمثل و كيف تصرفات«كيف حساسيت هم 

نهايت نه  آيددر مي» ميدان توسعه فاعليت«شد و ديگر معناي خارج از فاعل به يك معنا ندارد و تحت » نفوذ فاعل
و تصرفات اجتماعي يعني » پذيرشها«و » واليت اجتماعي«حول » ليت تمايالت اجتماعيفاع«فاعليت فردي بلكه 

  ».توسعه اجتماعي«
  يابدـ نظام واليت اجتماعي حول نظام واليت تكويني توسعه مي ١

ت نظام فاعلي«وقتي توسعه فاعليت اجتماعي ذكر شد، يك پله باالتر آنچه را كه قبالً در تعريف نفس فاعل بيان كرديم 
-كنيد وقتي نظام تكوين را مالحظه كرديد طبيعتاً نظام فاعليت اجتماعي تحت آن قرار ميرا مالحظه مي» در تكوين

ورود دارد ابر اصطالح علوم اصول) نگيرد و موضوعاتي كه موضوع توسعه در نظام تكوين هست حكومت قطعي بلكه (ب
ت يعني اگر يك تغييري در منظومه شمسي پيدا شود بر حكومت نظام فاعليت اجتماعي و سهم آن خيلي بيشتر اس

معنا ندارد كه بگوييد نظام واليت اجتماعي آمريكا مثالً توسعه يافته و بمب اتم درست كرده است، اصالً گردش اتم 
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تغييري در نظام تكوين فرض شود محور بودن گر كمترين ارود يا اگر يك زلزله بيايد، شود و بمب كنار ميعوض مي
نظام واليت «به نفس فرضش آشكار است، بنابراين كل آنچه را كه در » واليت اجتماعي«بر » يت تكوينيوال«

ولو ان اهل «اعم از اينكه در واليت جائر باشد يا واليت عادل  چرخدمي» واليت تكويني«بينيد حول مي» اجتماعي
براي » انما نملي لهم ليزدادوا اثماً«خداست البته  باب بركت بدست» القربي آمنوا و اتقوا لفتحنا عليهم ابواب البركات

فيت در مقابل خدا مطلقاً رد است معناي با توكل زانوي اشتر ببند در كند ولي پرستيدن رابطه و كيكفار هم امال مي
م عرض آن قرار بگيرد، نه هم عرض نيست هشود كه بستن شما يك حيثيتي در جنب توكل دارد كه اينجا ديگر نمي

طول هم معنا ندارد كه اسم آن را بياوريد نحوه پرستش شما بستن است نه اينكه بستن را موجب توسعه يا تضييق در 
  بدانيد.

تواند تحوالت تاريخي را به هر حال اگر اين طور به مطلب عنايت كنيد معنايش اين است كه نسبت به توسعه كه مي
هست و تولي هم هست » تركب فاعلي«و » نظام واليت«كه تفسير كند واليت تكويني اصلي است يعني درست است 

-شكلهاي مختلف است ودرست است كه ميبه » واگذاري سرپرستي«و از يك طرف » سرپرستي«يعني از يك طرف 
گوييد نظام و متقوم به يكديگر دارند و زمان ومكانش از هم جدا نيستند ولي چه چيز در آن اصل است؟ اصل در آن 

  يعني حول آن محور.» صلوات اهللا عليهم«لهي و بعد واليت اولياء او واليت ربوبيه ا
  ـ اختيار عباد در توسعه نقش دارد (ولو بسيار ناچيز) ٢

اما آيا بدين معناست كه ما ديگر اختيار نداريم و جبر است؟ نه، شما اختيار داريد و لكن ميزان تأثير اختيار شما بسيار 
ختيار شما شبيه اختياراتي است كه در توسعه كمي ممكن است نسبت به توسعه كيفي ناچيز است، قبالً گفته شد كه ا

و بعد نسبت به توسعه اصل موضوع ذكر كند. مسئله غير قابل ايجاد و مسئله ايجاد نشده موضوع توسعه و فاعليت شما 
يفيت متناسب، محور شود و نه نفوذ و بسط آن، توسعه و بسط و پيدايش كنيست، نه ادراكش براي شما حاصل مي

  اش ربوبيت مطلقه الهي است.اوليه
گوييم اگر كره زمين وضعيت خودش را داشت و منظومه هم همين طور بود و آييم و ميحاال به نسبت پايين تر مي

بالً شان را مثل سال گذشته انجام دادند و حشرات و ساير چيزها هم مثل قم وظيفهزلزله هم نيابد و ابر و باد و باران ه
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- است و قيوميت حضرت حق هم بر همين كيفيت ثابت قرار داشت آنگاه تازه مي اي نبودهفاعليت كردند كانه توسعه
آنگاه نفع گوييم واليت اجتماعي در ترافع و تدافع حيثيات و موضوعات و پيدايش توسعه و موضوعات جديد محور است. 

خواهيد تصميم ل اينكه مكلف هستيد و در رفتار شخصي كه ميو ضرر شما تابع نظام واليتتان است هر چند به دلي
وريد و لكن يك تغيير در قوانين پيدا بگيريد حد اطالعتان محدود است و مثالً دنبال خريد خانه يا زمين يا اجاره مي

شهرك قدس درون محدوده شهري است مقداري از قدرت كنند شود، اعالم ميشود و موضوع كار شما هيچ ميمي
كنند آب و جاده آنجا را آسفالت مياند چون با پول نفت شود كه در آنجا زمين خريدهخريد نفت منتقل به افرادي مي

- كشند و اگر بگويند اين موضوع از تصميم گيري ما خارج شد و ما پول نفت را در اينجا اين طور تزريق نميبرق مي
آيد، نشر اسكنان و ساير امور هم همين طور شما پايين مي دهيم يك مرتبه ثروتكنيم و به جاي ديگري تخصيص مي

چگونه موضعگيري واليت كه اول واليت جهاني است كه عرض كردم تزاحم بين دو نظام است و بعد هم نسبت است. 
  آن به داخل.

  به نسبتي كه فرد فاعليت دارد مكلف است» نظام واليت«ـ در  ٣
نداريد ولي به نسبتي كه در نظام عالم فاعليت داريد و اين حتماً مصحح تكليف حاال شما واليت داريد نه اينكه واليت 

- هست بر خالف اينكه اگر عليت و كيفيت اصل قرار گيرد و لكن معناي اين دارد كه شما دستگاه خدا را كم و زياد مي
رزقكم في السماء و «شود كنيد و باورتان شود كه امور در دست ماست، نه در دست شما نيست امور از باال تعيين مي

  »ماتعد
بنابراين در مجموعه فاعليت اصل در نسبتها شد چون فاعليت موجد كيف پرستش است اين ايجاد كردن كيف پرستش 

رساند. را در خود كه خودش تا مرحله توسعه و نفوذ آثارش ملحق به خودش است و اين معناي اصل بودن را مي
ت كه شما بايد با فاعليت، كيفيت را اندازه بگيريد نه با كيفيت، فاعليت را و فاعليتها بنابراين معناي اصل بودن اين اس

سازند نه فاعليتها و كيفيتها، نسبتها نسبتهاي فاعليتها به يكديگر و مراتب به هم متقوم هستند و نظام فاعليت را مي
موضوع بحث است اين است كه وقتي به دهيم اما فعالً موضوعي كه فاعليت است كه درباره خصوصيت آن توضيح مي

رسيم بايد ابتدا فاعليت را معنا كند و فاعليت تجريدي قابل پذيرش نبود و فاعليتي كه بحث علم در مرتبه واليت مي
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به مخلوق » نظام اعطاء حضرت حق«شد و نظام ايجاد پرستش از ناحيه مخلوق ختم شد و » ايجاد«بيان شد به معناي 
  .از ناحيه حضرت حق

  ـ پرسش و پاسخ
برادر حسينيان: عنوان مشير را نسبت به قوانين طبيعي كه اسم تصرفي موال در مرتبه مادون است، يعني ما نفت پيدا 

  كنيم.كنيم اگر چه براي تصرف كلي از آن استفاده ميمي
  ـ آنچه كه مسخر رتبه ما نيست عنوان مشير است وآنچه مسخر ما است اسم تصرفي ما است  ١

گوييد كه معناي توسعه فاعل نسبت به باالتر تحت ت االسالم و المسلمين حسيني: عنوان مشير را به چيزي ميحج
آيد، ممكن است يك قسمت از نفت را آيد مگر اينكه بگوييد قسمتي از نفت كه تحت سلطه در نميسلطه شما در نمي

دانم كه در نظام عالم مسخر ما نيست و لكن مي بگوييد كه آن حيثش اصالً مسخر شما نيست، بگوييد آن قسمتش كه
آيد و در حوزه واليت شماست صومين يا باالتر است چگونه است، يعني آنچه كه تحت سلطه شما ميتابع واليت مع

زنيم عنوان مشير نفرماييد آما آنچه كه در خارج است البته هر چيز يك خصوصيتي دارد كه در اينجا به نفت مثال مي
تصرف در اين يك فرمول خاص شيميائي است گاهي اين را يكي از اسماء خاصي گوييد اسم تصرفي من براي گاهي مي

رسد، شما بخواهيد بگوييد به چه گوييد كه مالءت اركان كل شيء و ربطي هم به شما ندارد و دست شما به آن نميمي
توانيد ايجاد كنيد، قائل ا با آن اسم هم نمياسمي نفت ايجاد شده است خبر نداريد و اين به شما ربط ندارد و شم

گوييد هستيد كه اين نفت بر اساس پوسيدن گياهان و زير زمين رفتن آنها درست نشده واين حرفها شعر است شما مي
اين با اسم تصرف خداي متعال در زمان الزم خودش ايجاد شده است و اگر هم از پوسيدن گياهان درست شده باشد 

ش با اسماء درست شده است روزي كه سبز شده با اسم سبز شده، روزي كه خشك شده با اسم خشك كليه تغييرات
وزي كه فرو رفته با اسم فرو رفته است و اصل در انجام اينها خداست نه اينكه خيال كنيد به صورت تصادفي شده و ر

به صورت اتفاقي بوده كه از كره گياهي پوسيد و خاك روي آن قرار گرفت و تبديل به نفت شد، يا پيدايش زمين 
انجام گرفته و خدمه و دستگاه و » اسماء«خورشيد جدا شده است بر همه اينها ربوبيت الهي حاكم است و همه اينها با 

در دست خداي متعال و تحت مشيت بالغه اش همه هاتشكيالتي دارد از كوچكترن ذره و حركت آن تا بزرگترين سياه
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اسم «است و آن كه مسخر شماست » عنوان مشير«مربوط به اين قسمت است كه مسخر شما نيست اوست. آنهائي كه 
  شود.شماست و عوض هم مي» تصرفي

 و السالم عليكم و رحمه اهللا و بركاته





  
١٧٤١  

  فلسفه اصول  مباني نظام واليت
  توصيف از فاعليت بر اساس نظام واليتموضوع بحث: 

  دوره سوم
  ٢٥/١٠/٧٠تاريخ: 

  ١٣جلسه: 
  

  فهرست: 
  »تقوم بر اساس نظام واليت«اصل بحث: 

  ـ معناي لغوي: ١
  الف ـ قيام

  ب ـ تقوم: قيام دو شيء به يكديگر
  ـ تقوم: قيام دو كيفيت به يكديگر

  صحيح است؟» قيام دو فاعل در وجود«تقوم مبناي «ـ آيا  ٢
  ـ ايجاد با استقالل 

  ـ ايجاد باالفاضه
  »نفس سهم ايجاد«ـ تقوم: قيام دو فاعل در  ٣
  در موضوع واحد» ايجاد باالفاضه«ـ تقوم دو فاعل در  ٤
  چيست؟» ايجاد باالفاضه«ـ موضوع واحد مورد تعلق دو فاعل در رتبه  ٥
  است ـ قيام به توسعه تقرب و اشتداد مخلوق، موضوع مورد طلب دو فاعل ٦
  »بيده ملكوت شيي و اليه ترجعون«ـ معناي  ٧
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  ـ تقوم فاعليت موال و فاعليت مخلوق در ملكوت
  شودـ در اعراض از موال، فاعليت مخلوق تقوم به موال ندارد گرچه امداد مي ٨
  شودـ هر گاه معناي استقاللي از دو فاعل در ايجاد موضوع واحد حذف شود معناي تقوم روشن مي ٩

ر موضوع مورد ايجاد، خارج از نفس توسعه خود فاعل نباشد، استقالل دو فاعل را بدنبال ندارد و معناي تقوم ـ اگ ١٠
  شودتر ميروشن

  »تقوم و مشاركت در وجود فاعلهاست«ـ در نظام واليت، توسعه 
  بصورت كمي نيست» تقوم فاعلها در نظام فاعليت«ـ  ١
  كيفي نيست بصورت» تقوم فاعلها در نظام فاعليت«ـ  ٢
  »تقوم فاعلها در نظام فاعليت براي توسعه قدرت فاعليتهاست«ـ  ٣
  ـ توسعه افراد متقوم به توسعه مجموعه و توسعه مجموعه متقوم به توسعه افراد است ٤

  ـ افراد و مجموعه هويت مستقل ندارند
  بر اساس نظام واليت است» توسعه تمثلي فاعليت«ـ علم: 

  شودير از حالت ربط عبد با دستگاه باالتر است كه اعطاء مي، تصو»عنوان مشير«ـ  ١
  است» عنوان مشير«ـ كل معارف (احكام تكليفي، توصيفي، ارزشي) از مافوق،  ٢
  باشدنمي» علم و عنوان مشير«ـ علوم تجربي چون مسخر و تحت تصرف شماست جزء  ٣
  عنوان مشير است» اسم تصرفي امور مسخر شما«ـ اطالع شما از  ٤
  ـ كيفيتهاي جديد ذهني اعطاء شده متناسب با رشد حاالت عبد است ٥
  متناسب با رشد حاال روحي عبد است» عنوان مشير، اسماء جديد اعطائي«ـ 
  ، درك و توصيفات جديد است»اسماء اعطائي جديد«ـ  ٦
  است ابزار تصرف نيست بلكه محور تصرفات و ترازوي در مادون» اسماء اعطائي«و » مفاهيم«ـ  ٧

  ـ پرسش و پاسخ
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  كند شود يعني وحدت تركيبي با عبد پيدا ميمحور تمثالت عبد واقع مي» عنوان مشير«ـ  ١
  دهدترازو است ولو عبد ترازو ساز را نشناسد و نداند چرا ترازو اينگونه نشان مي» عنوان مشير«ـ  ٢
  ـ كيفيت حضور فاعليت عبد براي موال، علم است ٣
  است» علم«عبد به موال، و كيفيت حضور موال براي عبد، ـ كيفيت پرستش  ٤





  
  بسمه تعالي

شد البته نه » ايجاد«حجت االسالم و المسلمين حسيني: بسم اهللا الرحمن الرحيم، بعد از بحث فاعليت كه به معناي 
شد. در اين » كيف توسعه قدرت«لت و نه به معناي تصرف در كيفيت فعل بلكه به معناي ايجاد و تصرف در كيفيت منز

كنيم كه بعد از مسئله تركب بايد به به يكديگر صحبت مي» تقوم فاعليتها«و » نظام فاعليت«جلسه بيشتر پيرامون 
  پرداخت تا روشن شود كه غرض ما چيست.» تقوم«بررسي مسئله 

  س نظام واليتـ اصل بحث: تقوم بر اسا
  كنيم تا به خود بحث برسيم.ترين وجه آغاز ميرا از ساده» تقوم«معناي 

  »قيام«ـ معناي لغوي: الف ـ  ١
گويند ايستاده است كه نوعاً براي گويند نشسته است، يك حالتي دارد كه ميانسان گاهي يك حالتي دارد كه مي

تواند به صورت نشسته انجام داد مثالً راه رفتن براي انجام كاري ايستد يك دسته از كارها را نميفعاليتها انسان مي
قائمه «گويند برند، مثالً ميالبته براي خيلي از چيزها مجازاً معناي ايستادن را بكار ميبصورت نشسته ممكن نيست. 

ا اين مانند ايستادن شود امكه در حقيقت برپايي خيمه بوسيله اين قائمه عمود است و خيمه بوسيله آن بپا مي» خيمه
گوييد ممكن است آن شخص االن نشسته باشد ولي شما ميگويند قيام روحانيت، انسان نيست ولي برپائي است يا مي

اين شخص قيام كرد و نهضت كرد و در مقابل كفر ايستاد اين ديگر به معناي قيام بدني نيست بلكه بر پايي يك مطلب 
گويند يعني منوط بودن چيزي به هم قيام مي» واجديت«اسي است، گاهي به بوسيله يك تصميم يا يك فعاليت سي

  ».كل شيء قائم به، صائر اليه، موجود به«كنند كه قيام اين شيء به آن است، چيز ديگر را چنين تعبير مي
  ب ـ تقوم: قيام دو شيء به يكديگر

گوييد اش مثالً ميبه يكديگر از شكلهاي خيلي ساده تقوم را گاهي قيام دو چيز«گويند، اما تقوم را به چه چيزهائي مي
باالي سر اين دودكش اين دو آجر را به هم متصل كرديم و يك طاق خاص ايجاد كرديم و حاال برپايي اين طاق به دو 

  ريزد.تا آجر است كه هر يك از آنها را كه برداريم طاق فرو مي
  ـ تقوم: قيام دو كيفيت به يكديگر 
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تون براي چيزي مطرح كرد يا اين ممتنع است كه يكي به ديگري وجود پيدا كند دو چيز هم مي» م وجوديتقو«اما آيا 
اگر چيزي در توسعه يك چيز ديگر شريك بود، قبالً اين را در ». تقوم دو كيفيت«به هم وجود پيدا كنند يعني بگوييم 

دهد ولي متناسب با سفارش اين و مشيت مييك شكل بيان كرديم كه در تركب فاعلي اين يك كيفيتي را سفارش 
  كند.حضرت حق خداي متعال ايجاد مي

  صحيح است؟» تقوم به معناي قيام دو فاعل در وجود«ـ آيا   ٢
كه هر دو فاعليت نسبت به وضعيت ثاني توان گفت توان در تقوم وجود نيز بيان كرد؟ يعني مياما آيا عين همين را مي

  دخيل هستند؟
  الستقاللـ ايجاد با

  از نظر اصل ايجاد باالستقالل كه حتماً اينگونه نيست چون اصل ايجاد مربوط به خداي متعال است.ژ
  ـ ايجاد باالفاضه

گذشته كه در شود كه هر دو فاعل در ايجاد سهيم باشند؟ بنابر بحث ولي در ايجاد مرتبه دوم كه باالفاضه است آيا مي
  فاعليت گفتيم بايد سهيم باشند.

  »سهم ايجاد«تقوم : قيام دو فاعل در نفس  ـ ٣
حاال آيا در نفس سهيم بودن هم ممكن است كه متقوم باشند يعني يك چيز داراي خاصيت دو فاعل و دو موجد باشد؟ 

خواهيم بگوييم كه اگر وجود چيزي منوط به دو موجد شد بر خالف نظر منطق تجريدي كه دو فاعل ظاهراً همين را مي
ر يك شيء فاعليت داشته باشند كه ما در بحث كيفيت اين مطلب را تمام كرديم كه ممكن است دو فاعل توانند بنمي

  شركت داشته باشد.
  در موضوع واحد» ايجاد باالفاضه«ـ تقوم دو فاعل در  ٤

ايجاد و  تواند متقوم به دو فاعليت باشدتوانند موجد باشند يعني موجد ميگوييم دو فاعل ميحاال درباره وجودش مي
ده باشد ولي دو فاعليتي كه متقوم به هم باشند نه دو فاعليتي كه مستقل باالطالق موجود به دو فاعليت موجود ش
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مالحظه شوند و نه دو فاعليتي كه يكي در عرض و يكي در طول باشد بكه در موضوع واحد، لحاظ استقاللي در آنجا 
  ند با هم ايجاد باالفاضه داشته باشند.توانحضرت حق است هر دو مينيست و اين غير از فاعليت و ايجاد باالستقالل 

  چيست؟» ايجاد باالفاضه«ـ موضوع واحد مورد تعلق دو فاعل در رتبه  ٥
در بحث گذشته يك چيز به عنوان مقدمه براي اين بحث تمام شده كه به فاعليت فرد در اشياء بايد توسعه آن فاعل در 

يد آن يك چيز ديگر است و مفعول فعل است بلكه بايد بگوييد توسعه اين در آن شيء و جاي ديگر را ببينيد و نگوي
بسط اختيار و فاعليت و توسعه اين فاعل در آن شيء است. حاال اگر مقدماتي را كه بيان شده كنار هم بگذاريم معناي 

ق به نقشه نيست بلكه تعلق به شود ولي تعلـ فاعل بدون تعلق نمي ١آن مقدمات اين است: شود. واضح مي» تقوم«
  » تعلق به فاعليت موال در فاعليت خود«فاعل باالتر است يعني 

  است.» توسعه فاعليت خود«ـ تعلق فاعليت به فاعليت موال در فاعليت خود د رجهت  ٢
-د. وقتي ميـ اگر توسعه فاعليت خود پيدا شود معنايش اين است كه دوباره توسعه تعلق خود فاعل به موال واقع شو ٣

- خواهم يعني ب ـ توسعه فاعليت موال در فاعليت خودش را ميگوييد الف ـ من فاعليت موال را در فاعليت خود مي
  پيدا شود يعني تقرب حاصل شود.» الف«خواهد ج ـ معناي آن اين است كه توسعه خواست براي 

  عل استـ قيام به توسعه تقرب و اشتداد مخلوق، موضوع مورد طلب هر دو فا ٦
كند به چه معناست؟ آيا جز اين است كه طلب كنيم كه وقتي اصل فاعليت توسعه پيدا ميگرديم ودقت ميحاال بر مي

تر شده است. بيشتر شده و تعلقش به فاعليت موال در فاعليت خودش اضافه» الف«اين اشتداد پيدا كرده يعني فاعليت 
خواهد؟ بله خواهد و خدا هم همين را ميكنيد آيا فرد، اين توسعه را ميكه براي رتبه سوم ذكر مياي را كاين اضافه

  اوست كه رجوع دارد.» انا هللا و انا اليه راجعون«هم صحيح است بگوييد » قيام توسعه تقرب و اشتداد«
  »بيده ملكوت كل شيء و اليه ترجعون«ـ معناي  ٧

بيده ملكوت كل شيء و اليه «شود ود اين خواسته مياست كه با فاعليت خ» ملكوتي«و هم صحيح است بگوييد اين 
ملكوت هر چيزي با رجوعش به طرف او برابر است وضعيتش كه در اين ملكوت ايجاد شده است هم اين در » ترجعون

  با تعلق به فاعليت موال در فاعليت خودش در آن سهيم است و هم فاعليت موال سهيم است.» نفس ايجادش«
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  و فاعليت مخلوق در ملكوت ـ تقوم فاعليت موال
گوييم خوب اين ممكن است بگوييد قبول داريم كه فاعليت موال در ملكوت شرط است ولي فاعليت خود اين چطور؟ مي

رسيد كرد و نه، به ملكوت مياگر فاعليت موال را در خودش به صورت حيواني خواسته بود نه اينكه اشتداد قرب پيدا مي
  رفت.كرد و به طرف حيوانيت ميو از ناسوت هم هبوط مي

  شود.، تقوم به موال ندارد گر چه  امداد مي» فاعليت مخلوق«ـ در اعراض از موال،  ٨
اگر اين به طرف حيوانيت رفت آيا رفتنش به آن طرف تقوم، دارد؟ حتماً در آن وجهي كه ظرفيت اعطا شده از موال به 

امداد خدا ولي اين  شود اال با ياري وعش هم اين رانده شدن واقع نميخودش را رعايت كرده تقوم ندارد هر چند در وقو
  كردنش ياري كردني بود كه خذالن همراه شد چون خودش خذالن را خواسته بود.نحوه ياري 

  شودـ هرگاه معناي استقاللي از دو فاعل در ايجاد موضوع واحذ حذف شود معناي تقوم روشن مي ٩
ايجاد، دو فاعليت، شركتي داشتند كه صحيح باشد به هر دو نسبت دهيم و معناي استقالل به عبارت ديگر اگر در اصل 

» ايجاد اصل فاعليت و توسعه آن منسوب به دو فاعل«اي كه را از هر دو فاعل در موضوع مورد لحاظ حذف كنيم بگونه
  نشان دهد. تواندرا مي» تقوم«باشد اين معناي 

رج از نفس توسعه خود فاعل نباشد، استقالل دو فاعل را به دنبال ندارد و معناي تقوم ـ اگر موضوع مورد ايجاد، خا ١٠
  شودتر ميروشن

است نه » نفس توسعه خود فاعليت«شود تأليفي نيست چون موضوع مورد ايجاد، البته تقومي كه در اينجا بيان مي
ود صحيح است كه بگوييد شركت دو فاعل اگر دو فاعل سفارش بدهند و چيز سومي درست شچيزي خارج از فاعليت. 

توان به اين فاعل نسبت داد و هم به آن فاعل، و در فاعليت تركيبي تأليفي شد، درست است كه اين محصول را هم مي
نسبت دادن به هر يك از دو فاعل به نسبت صحيح است ولي اين محصول، يك چيز ديگري غير از دو فاعل بود، بر 

-باشد آنگاه مي» توسعه نفس فاعليت خود آن«اش ل، خود يكي از فاعلها قرار گيرد كه توسعهخالف اينكه اين محصو
شود، اين مطلب نسبت به يك فاعل كه واضح است توان گفت كه دوئيت هر دو فاعل به نحو استقاللي برداشته مي

فاعليت خود دارد و صحيح است يعني آن فاعليت توسعه يافته، تعلق به فاعليت موال در فاعليت خود در امر توسعه 
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اش كه بحثش قبالً بيان شد و اين نمايندگي در نفس نمايندگي بگوييم جراي افاضه موال در فاعليت خودش شده است
اش توسعه يافته است و صحيح است كه از آن طرف هم بگوييم افاضه موال به اين عبد در اين خصوصيت ايجاد شده

وه تعلقش است، اگر اين شكل را نخواسته بود و به صورت حيواني خواسته به صورت منوط به نحوه فاعليت اين و نح
دهيد نسبت به شد، معنايش اين است كه آنچه كه ايجاد شده و فاعليت موال را درباره اين نسبت ميحيواني امداد مي

س فاعليت اگر توسعه يافت نه نفس فاعليتش هم متقوم به موال و هم متقوم به فاعليت خود اين است به عبارت ديگر نف
كنيد. آنگاه صحيح است بگوييد در رتبه اوليه مالحظه  نرا در آ» تقوم«تواند معناي ، ميباالستقالل به احد از موجدها

و صحيح است كه بگوييم موالست و چيزي كه » كل نفس بما كسبت رهينه، سعيها راضيه«خود اين تالش كرده است 
  م و فاعليت و ايجاد اين است.اعطا كرده نفس توسعه قيا
  »تقوم و مشاركت در وجود خود فاعلهاست«ـ در نظام واليت، توسعه 

حاال اگر نظام فاعليت داريد يعني شركت و مشاركت فاعلها در توسعه فاعليتها داريد همه سهيم هستند ولي نه به 
  معناي استقالل.

  ـ تقوم فاعلها در نظام فاعليت به صورت كمي نيست ١
گذارند تا چيزي را بخرند در اينجا نيست، يك وقت فوري يك تومان روي هم مي» يم بودن آنها به صورت كميسه«

ايد و به صورت شريكي اين توان گفت در ساختمان اين مسجد همه شريك هستند چون نفري يك تومان دادهمي
سهيم «گوييد يك وقت مي» هستندارزش پول هم اينها سهيم «گوييد در خود ايد، يك وقت ميمسجد را ساخته

» حضورشان در يك شيء توسعه«گوييد با يكديگر در يك شيء است و باالخر يك وقت مي» بودنشان به معناي حضور
شود يعني پول ء است اولي به صورت كمي است و ديگر رابطه آنها قطع ميشان در يك شيو توسعهپيدا كرده است 

  دادند و رفتند.
  در نظام فاعليت به صورت كيفي نيست ـ تقوم فاعلها ٢

  در حالت دوم كه در ارزش پول هم شريك هستند معناي شركت كيفي آنها در مجموعه است.
  »تقوم فاعلها درنظام فاعليت براي توسعه قدرت فاعليتهاست«ـ  ٣
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» وضعيت جديدتوسعه و پيدايش «گوييد بسط قدرت خود اينها در نفس قدرتشان با يكديگر است يعني در وقتي مي
كه خودشان داراي قدرت بيشتري شوند نه اينكه در پول و در قدرت خريد پول شريك هستند بلكه در پيدايش قدرت 

  شان تغيير كند شريك هستند.خودشان و در اينكه واحد پول تغيير كند و واحد قدرتي
  فراد است ـ توسعه افراد متقوم به توسعه مجموعه و توسعه مجموعه متقوم به توسعه ا ٤

اگر شريك باشند معنايش اقوام هر يك به سائرين و سائرين به هر يك است، حاال خود كلمه هر يك را در اينجا تا چه 
شوند يا اينكه توسعه افراد توانيد محكم بگوييد؟ توسعه مجموعه است؟ يعني افراد به مجموعه تعريف مياندازه مي

  است؟
  توان جداي از فرد ديد.توان جداي از مجموعه ديد ونه مجموعه را ميميبنابراين در بحث تقوم، نه فرد را 

  ـ افراد و مجموعه در تعريف هويت مستقل ندارند 
شود و اصل در تعريف فرد، مجموعه است يا شود يا اينكه مجموعه اضافه ميآيا بگوييم قدرت تك تك افراد اضافه مي

ستقل ديد و نه توان مجموعه را مويت باالستقالل داشته باشند يعني نه ميتوانند هاينكه بگوييم هيچ يك از اينها نمي
توسعه افراد، متقوم به توسعه «و »  توسعه مجموعه، متقوم به توسعه افراد«افراد را بلكه قوام اينها به يكديگراست، 

دارد. سلولهاي بدن شما  است، نه افراد هويت مستقل از مجموعه دارند و نه مجموعه هويت مستقل از افراد» مجموعه
رسد، اگر ميرند چون خون، آب و هوا به آنها نميتوانند مستقل از يكديگر باشند و هر وقت استقالل پيدا كنند مينيم

شود و قدرت مقاومت در برابر گرما و سرما ندارد، اما جسم خود يك سلول را از بدن شما جدا كنند ارتباطش قطع مي
-ماند يعني فرض اين رقم جدائي بين بدن و سلولها غلط است، وقتي ما نام كسي را ميقي نميشما هم بدون سلولها با

توان آنها را جدا كرد حاال اگر براي گوييم آقاي فالن يعني همين مجموعه در حال ارتباط با يكديگر كه نميبريم و مي
  ».توسعه مشاركت در وجود خود فاعل است«و » توسعه تقوم«شما توسعه باشد 

  »توسعه تمثلي فاعليت بر اساس نظام واليت است«ـ علم: 
يك تفسير از علم به قانون شود. يكي از مطالبي كه در اينجا هست اينكه تفسير جديدي از قانونمندي و قانون پيدا مي

يعني بود كه قبالً حل شد و گفتيم صورت تصرف و توسعه قدرت شما و به عبارت ديگر توسعه تثملي فاعليت شماست 
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گفتيم اسم تصرفي فاعليت شما و ابزار آن است بعد در بحث اي دارد، ابتداً ميفاعليت شما در مرتبه مثال يك توسعه
گفتيم علم يعني گفتم علم، ابزار تصرف است و قبل از آن بر مبناي ديگري مي، توسعه تمثلي شد، قبًال مي»علم«واليت 

ابزار «يعني » علم«گفتيم مي» اصالت فاعليت«مختلف بود، بر مبناي  بر چيزي و اين تعاريف بر مباني» اشراف«
شد معناي علم، » توسعه مولي عليه شد توسعه خود فاعل«كه تعريف فاعلي و » واليت«، بعد بنابر مبناي »تصرف

ما در ومي كه ششود، اما كدام دسته از علوم؟ علشود كه بعد از آن هم توسعه تصرفي حاصل ميمي» توسعه تمثلي«
-داريم كه آن نسبت به اين علم ركن و اصل است مي» عنوان مشير«بسط خودتان و در ايجادشان سهيم هستيد يك 

نه عالم باالتر تحت حيطه قوه ذهني شما گفتيم توسعه موال در تمثل شما، و به آن صورت متناسب متنازل گفتيم ... 
شود تا كيف نفساني شما بشود ر در نزد نقش شما حاضر نميآيد كه شما بر باالتر مشرف شويد يعني عالم باالتمي

كند كه اين معنا را از آيد بلكه موال عنواني را در شما متنازل و متناسب با ظرفيت خودتان ايجاد ميسنخش هم نمي
شما ايجاد توان صورتش را در ميباشيد موال  توانيد صورت داشتهنظام حساسيتها و اوصاف كه شما اطالع نداريد و نمي

  كند.
  شودـ عنوان مشير تصوير از حالت ربط عبد با دستگاه باالتر است كه اعطاء مي ١

دهد تصوير از حالت ربط شما با اگر اين عنوان مشير را از خداي متعالي التماس كرديد آن چيزي كه به شما مي
ت يك طرف عبادت شما و يك طرف افاضه دستگاه باالتر است يعني صورت متنازل متناسب برابر با حالت ارتباط شماس

  فرستد، متناسب با سعه ظرفيت ايشان است.موال مانند صلواتي كه خداوند بر نبي اكرم مي
  فرماييد.حجت االسالم ميرباقري: اين صورت مشير را در كدام دسته از اطالعات مي

  است» عنوان مشير«ـ كل معارف (احكام تكليفي، توصيفي، ارزشي) از مافوق،  ٢
حجت االسالم و المسلمين حسيني: كل معارفي را كه ما از مافوق داريم از اول تا آخر از احكام توصيفي و ارزشي و 

  تكليفي و هر چيزي كه از مافوق داشته باشيم و ما مؤثر در ايجادش نباشيم.
  باشدـ علوم تجربي چون مسخر و تحت تصرف شماست جزء علم و عنوان مشير نمي ٣
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اي جلسه قبل در ذهن برادرمان جناب آقاي حسينيان پيدا شده بود كه همان طور كه اسماء تمثلي و تصرفي يك شبهه
گذارد كوه و آب ودريا و نفت را هم موال ايجاد كرده است بنابراين فرمولهاي موال، بسط نفوذ فاعليت موال در شما اثر مي

» عنوان مشير«شود از همين دسته از خارج حاصل ميعلمي آنها هم جزء همين دسته است يعني علوم تجربي كه 
خواهيد با آنها است؟ نسبت به امور تكويني گفتيم اين طور نيست و آن اسمهائي كه تحت تصرف شماست و شما مي

است و مال شماست البته با ياري خداي متعال ولي اين جزء لك عوض شدني ذكار كنيد يعني فرمولهاي نفت و غير 
-توانيد بگوييد اين جزء علم است وقتي اسالمي باشد يعني وقتي پيشحتي وقتي اسالمي هم باشد نمي د،آيعلم نمي

  فرضهايش اسالمي باشد.
  عنوان مشير است» اسم تصرفي امور مسخر شما«ـ اطالع شما از  ٤

د كرده است كه به شود كه پس، نفت و امثالهم اسم تصرفي ندارند؟ چرا خداوند به يك اسمائي نفت را ايجاسئوال مي
شما ربطي ندارد، از آنها هم هر چه كه شما بلد باشيد عنوان مشير بلد هستيد معناي اسمائي را كه خداوند بوسيله آنها 

نور «شما به حسب ظرفيت خوداتان از آن تلقي داريد اگر موال كه در شما ايجاد كرد، پس آن علمي كه كند ايجاد مي
اي كه داريد مستنير عنوان مشيري است كه نسبت به سائر كارهاي تمثلي شما و توسعه »يقذفه اهللا في قلب من يشاء

  توان گفت اين صورت باالتري است.به اين نور هستيد و نسبت به باالتر نمي
  حجت االسالم ميرباقري: اين نور، نظام حساسيت است يا نظام تمثل؟

  ال عبد استـ كيفيتهاي جديد ذهني اعطاء شده متناسب با رشد حا ٥
حجت االسالم و المسلمين حسيني: هم در نظام حساسيت نحوه ربط شما، صوالتي بر شما فرستاده شده و به شما 

هم  اند واند يعني رابطه شما را با خودشان اصالح كردهاند و حالتان را تغيير دادهاند و بركت و احسان دادهعنايت كرده
توانيد يك معارف ديگري را بيان كنيد و توضيح اند، حاال شما ميايجاد كردهآن رابطه را در نظام تمثل شما كپيه 

دهيد و به اصطالح يك چيزهاي خوانيد يك توصيفهاي ديگري از حمد ميبدهيد و توصيف كنيد، سوره حمد را مي
-م تصرفهائي كه مياند، در غير هكنيد كه اين متناسب با رابطه شما كه اصالح گرديد، ايجاد كردهديگري را درك مي

  كنيد.كنيد يك چيزهاي ديگر و يك كيفهاي ذهني ديگري را مالحظه مي
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  ـ عنوان مشير اسماء جديد اعطائي متناسب با رشد حاال روحي عبد است
كند و هم در روح شما، هم در نحوه ربط و كيف تعلق و عبادت و كند هم در ذهن شما تصرف ميموال وقتي تصرف مي

سازد االت شما برابر است با ميزاني كه او افاضه فرموده است كيف صورتي شما را هم در معارف حقه ميابتهاج شما، ح
دو صحيح است كه بگوييم عنوان مشير نسبت به باالتر اسم همين حالتي است كه شما داريد و از همين است و اين 

  آيد.اگر ترقي كنيد و حالتان باال رود اسم ديگري براي اين حالت مي
  ، درك جديد و توصيفات جديد است»اسماء اعطائي جديد«ـ  ٦

گوييد يك درك ديگري براي من روشن شد درست هم هست چون حال شما عوض شده و متناسب با و آنگاه شما مي
آن بايد اسم ديگري بيايد ولي اين اسم اگر نوراني است ولي به تصرف شما نيست بلكه اگر ظلماني است شما واسطه در 

شود كه اين مي» علم«گوييم كه اگر فاعليت موال را در فاعليت خودتان خواستيد اثرش در بله، بعدها ميهستيد. آن 
اي كه نسبت به پايين تر داريد يعني نسبت به هستيد البته توسعه»  وسعه فاعليت تمثلي تان شريك و سهيمت«شما در 

به مادون صحيح است بگويند توسعه شما، هر چند شما  مادون يك ربط داريد و نسبت به مافوق ربط ديگري نسبت
در باالئي وقتي تسليم گويند توسعه شماست. مجراي افاضله حضرت حق در توسعه خودتان باشيد ولي به هر حال مي

  شماست.» توسعه نفوذ موال در تمثل«گوييد شويد ميمي
آن  گيرد اما معلوم آن علم،اصل قرار مي ه بقيه تصرفهابندي هم اين نسبت بگوييم و بعداً در طبقهمي» علم«ما به آن 

اي است كه بين شما و حقائق است، نه معلوم آن علم، چيزي كه حقيقتاً باال وجود دارد بلكه آن رابطهچيزي نيست 
ن است كه تحت تصرفتان باشد و نه معلوم آن علم، آن معنوني است كه به آن اشاره شده است، چه بسا اين نسبت به آ

ر خدا را معنون عوضي باشد يعني براي اين عيبي ندارد كه متناسب با ظرفش خدا را اينگونه عبادت كند اما باالتري اگ
اين طور عبادت كند كفر است، براي اين عيبي ندارد كه علي بن ابيطالب عليه افضل صلوات المصلين را اينگونه 

  اينگونه توصيف كند خيلي جسارت است. بشناسد ولي باالتر از اين اگر علي ابن ابيطالب را
  ابزار تصرف نيست بلكه محور تصرفات و ترازوي تصرفات در مادون است» اسماء اعطائي«و » مفاهيم«ـ  ٧
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اين مفاهيم ديگر ابزار تصرف نيست و لكن محور تصرفات در مادون است و ديگر معناي اينكه خداي متعال در شما 
توانيد در مادون فاعليت داشته باشيد كند اين است كه شما به حسب ظرف خودتان مي تصرف كند و ابتالء شما را الهي

اند هر چند خود اين عوض ترازوي تصرف شما در مادون همين چيزي است كه به شما عطا كردهو طلب تصرف كنيد. 
د آنگاه معارف ديني كالً شوكند و بهتر ميكند متناسب با احالتتان كه تغيير ميو تغيير و توسعه پيدا مي شودمي

كنم كه البته نحوه حكومتش را بعد عرض مي» كما هو الحق«كند بنابراين بحث بر همه معرفتها حكومت پيدا مي
  چگونه است.

  ـ پرسش و پاسخ
  كندفرماييد روشن نيست مشير بودن يعني چه كه ا شاره به آن ميحجت االسالم ميرباقري: اين عنوان مشير كه مي

ايم يك وقت اسم كامالً مسماي سالم و المسلمين حسيني: يك جلسه پيرامون همين مسئله صحبت كردهحجت اال
  توانيد مسمي را ببينيد.دهد اما يك وقت شما نميخودش را نشان مي

حجت االسالم ميرباقري: بناشد هيچ اسمي موضوعش را نشان ندهد چون كاشفيت از موضوعيت افتاد و فقط بحث 
  است.تصرف مطرح 

توانستيم تمثيلي يك مثال بزنيم و يك حجت االسالم و المسلمين حسيني: بله، اما يك فرق دارد يعني يك جا ما مي
  دهد.است كه اسم همه مسمي را نشان نميادراك اين است كه اسم، مسمي را نشان دهد يك ادراك هم اين 

گوييم از ميزاني كه براي آن كاشفيت قائل باشيم، يك بار ميحجت االسالم ميرباقري: ما اگر علم را كاشف بدانيم به 
گوييم عنوان مشير به اين شيء ميكندف ميشكند تا از يك جهت ابهامي اين شيء كهمه خصوصيات اين كشف مي

 است اما براي اسماء تصرفي يعني براي تصرف در وجه بنا نيست هيچ تصرفي از اين در مادون واقع شود و بنا نيست كه
  آورد اما علم به مافوق يعني چه؟به ما فوق اشراف بياورد، بنابراين چرا اسم اين را علم بگذاريم؟ اشراف به مادون مي

حجت االسالم و المسلمين حسيني: به مافوق اشراف ندارد اما درباره علم نسبت به مافوق مهم اين است كه چه تعريفي 
دهند، نه، نيست اما اگرعلم به معناي اين شف است و معلومش را نشان ميبراي علم قائل باشيم اگر علم آن است كه كا

تر، اما شود بلكه بوسيله اين علم يستنير براي پاييننور بستيز به باشد، بله هست اما نسبت به باال پرتوي حاصل نمي
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يد، اين تصرف موال در شماست و شود و معنا ندارد شما بتوانيد باالتر را تحت احاطه درآورنسبت به باال علم پيدا نمي
ايد و روبرنگردانيده و شما را نوراني كرده است، بسط تمثلي موال در منزلت شماست چون شما خودتان را به موال سپرده

تصرفت نسبت به پايين تر به همين بسط است نه سنگيني شما در  ايد بسط او در شما واقع شد ومتمسك به موال شده
  فهميد.مال شما به همين دارائي است نه اينكه باالتر را ميبه باالتر، صحت اع

گوين كليه چيزهائي كه ميگوييد اين حوزه مغناطيسي اين اندازه بار پيدا كرد بعد من براي مثال و تمثيل ظاهري مي
  چرخند به ميزان باري است كه دارد.اطرافش مي

  حجت االسالم ميرباقري: بسط تصرفي موالست نه تصرفي.
-ت االسالم و المسلمين حسيني: بسط تصرفي موال در عالم مثال شماست كه متنازل و متناسب با رتبه شما ميحج

  شود.
حجت االسالم ميرباقري: آن وقت ديگر هيچ دركي نسبت به مافوق ديگر معنا ندارد نه درك به معناي اشراف نه درك 

  است نه اشراف است نه درك و فقط ارتباط است. به معناي كشف بلكه نسبت به باال همه ارتباطها تحت اشراف
  حجت االسالم و المسلمين حسيني: ارتباط است و صورت هم دارد فرقش با نظام حساسيت ...

  حجت االسالم ميرباقري: صورت او نيست بلكه صورتي است كه ارتباط است 
  حجت االسالم و المسلمين حسيني: صورت تصرف او در شماست.

باقري: تصرفي است كه صورت دارد نه صورت تصرف، تصرفش صورت ندارد بلكه اين تصرفي است كه حجت االسالم مير
از مقوله صورت است، بسط تصرفي موال در عالم مثل و گاهي در عالم مثال و گاهي در عالم خارج، نهايت در عالم مثال 

  كند.اينگونه ايجاد مي
  ته باشد يعني از خود صورت نبايد درك داشته باشد.حجت االسالم ميرباقري: از اين تصرف درك هم نداش

دانيد، يعني اينكه در تمثالت ما كيفيتي پيدا نشده باشد يا حجت االسالم و المسلمين حسيني: معناي درك را چه مي
  اينكه چگونگي پيدايش آن را نداند.
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والست، يعني در عالم تمثل بسطي حجت االسالم ميرباقري: خود اين كيفيتي كه به تمثل من پيدا شده بسط توسعه م
  پيدا شده است.

  كندشود يعني وحدت تركيبي با عبد پيدا ميـ عنوان مشير محور تمثالت عبد واقع مي ١
- دانيد يا خود تمثيل را نميحجت االسالم و المسلمين حسيني: اگر در عالم تمثل است چگونگي پيدايش آن را نمي

كند؟ توانيد بگوييد وحدت تركيبي و تقوم پيدا نميالت شما قرار گرفت چطور نميدانيد، يعني اگر اين جزء محور تمث
  تواند بقيه را جابجا كند و حول اين قرار دهد.گوييد همين تمثل است كه بر اساس آن نظام تبدلي مياگر مي

  دهدمي ـ عنوان مشير ترازو است ولو عبد ترازو ساز را نشناسد و نداند چرا ترازو اينگونه نشان ٢
دانيد كه ترازو ساز كيست و چرا گيري شما از اشياء از اين به بعد اگر ترازو پيدا كرد، البته شما نمييعني تبدل و اندازه

  دهداينگونه نشان مي
  حجت االسالم ميرباقري: ترازو هم كه تحت اشراف من نيست.

آئي آن تحت اشراف شما نباشد يا به معناي حجت االسالم و المسلمين حسيني: به چه معنا، به اين معنا كه كار
ايجادش؟ االن به عنوان وسيله در دست شما قرار گرفته است براي تمثل نه تصرف، االن اين جزء شما قرار گرفته و 

شد  و قوه تبدل و تحرك اين در ايجاد موال در عالم تمثل شماست يعني به عبارت ديگر اگر قوه عقل اين بيشتر مي
گوييد ظرفيت قوه سازي نمونه آورده گاهي ميشد او چه سنخ بود؟ حاال هم كه در نمونهاش بيشتر مييفعاليت تبدل

اش را گذارم، البته اگر رابطهگوييد ظرفيت تبدلي همان است ولي نمونه در اختيارش ميبرم گاهي ميتبديل را باال مي
ايجاد كرده بلكه در يك جاي من  جاد كردن اين نيست كه دربا موال يا عبد بريده ببينيد يعني مثالً بگوييد معناي اي

  ديگري ايجاد كرده است.
  حجت االسالم ميرباقري: بسط خود موالست.

حجت االسالم و المسلمين حسيني: در كجا بسط موالست، آيا خودش جدا و باالستقالل است، سئوال تقوم همين است 
  شد ربطي به اين ندارد و بين آنكه بسط يافته با اين دوئيت است.كه بسط متقوم است يا بسط مستقل، اگر مستقل با

  آورد.حجت االسالم ميرباقري: يعني به ميزاني تحت تصرف اين است، تقوم تصرف مي
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ايم كه مجراي توسعه اين فاعل، خود فاعليت اين عبد قرار حجت االسالم و المسلمين حسيني: قبالً هم عرض كرده
كه صورتي است كه موال ايجاد كرده است ولي اين مجرا، درست است  ه اين متمسك شده وگرفته است، درست است ك

خود همين است و در خود اين هم ايجاد شده و در عالم مثال خود همين توسعه پيدا شده است. اگر اينها را از هم جدا 
گاه كنيد و بگوييد اين يك فاعل اي نشود يعني بياييد يك بار به صورت اصالت شيءكنيد و مقايسه كنيد روشن مي

جدا و اين هم يك فاعل جداست يك مثال و صورت سازي هم جداست، آن يك نقاشي كرده اين هم يك نقاضي 
هائي شود، فرض كنيد يك نقاضيبيند و از نقاضي اين متأثر هم نميجداست و چشمش هم اصالً نقاشي اين را نمي

گر اينكه با چشم مسلح نگاه كند، االن در اين اتاق امواج تلويزيون هست ولي بدون باشد كه انسان نتواند آنها را ببيند م
شويم و اصالً در عالم تمثل ما نيست يك گوييد ما از آنها متأثر هم نميميگر به اين معنا اتلويزيون قابل ديدن نيست، 

گوييد اصالً در كند؟ ميأثيري پيدا ميگويم عالم مثال شما چه نحوه تشويم، ميگوييد ما متأثر ميكه ميوقت است 
اگر اين طور در عمليات تكيفي و تبدلي و تمثلي شما خود فاعليت مثالي ما تصرف كرده و اينها را ايجاد كرده است. 

توانيد همين ها را محور قرار دهيد اينها باز فاعليت مثالي شما ها را درآنجا گذاشته است شما ميايجاد كرده و اين نمونه
  ند.هست

توان گفت جزء معلومات ماست، اين تقوم بايد حجت االسالم ميرباقري: اگر به هيچ وجه تحت تصرف ما قرار نگيرد نمي
  تصرف را حتماً بياورد.

خواهيد يعني اينكه در فاعليت حجت االسالم و المسلمين حسيني: نه، وقتي شما فاعليت باال را در فاعليت خودتان مي
  كنيد؟؟ فرق بين باال و پايين نظام را چكار ميباال متصرف هستيد

حجت االسالم ميرباقري: اين اسمي كه در مرحله تمثل عبد كه بسط فاعليت موال در عالم تمثل اين است، اگر به هيچ 
  وجه تحت اشراف اين نباشد.

در فاعليت خودش  حجت االسالم و المسلمين حسيني: معناي اشراف چيست؟ يعني اين بوسيله خواستن فاعليت موال
  و توسعه فاعليت خودش به فاعليت موال حاصل شده، اين پيدا شده است و االن تصرف موال جزء اين است.

  حجت االسالم ميرباقري: حاال كه جزء شد به نحوي تحت اشرافش هست يا نه؟
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گوييد معلومات اين است؟ االن يعني در اينجا هم اين متقوم به كل عالم و عالم هم متقوم به كل اين است اما كجا مي
دانند و وجود آنها به نحوي متقوم به افرادي است كه نظير من هستند و من در عالم عرفاني هستند كه خيلي چيزها مي

توان علوم آنها را به من نسبت داد و گفت من االن عالم به آن معلومات هست چون تقومي هم متقوم به آنها هستم، مي
گويند توان گفت اين عالم به اين صور است، آقايان ميشود؟ االن ميتبديل به علم اين فرد مي هست، تقوم در كجا

  رسد.فرماييد اين به بساطت ميمالكش حضور است آنجا كه در نزد اين حضور پيدا كرد علم است كه شما مي
  است» علم«ـ كيفيت حضور فاعليت عبد براي موال،  ٣

» حضور شيء براي اين«گوييد ني: اشكال شما بر اساس آن پايگاه است، گاهي ميحجت االسالم و المسلمين حسي
كيف حضور فاعليت اين براي موال علم باشد چه عيبي دارد، كيف حضور و «اگر » حضور اين براي موال«گوييد گاهي مي

مطلب را بيان كنيم كه ساده تر  ما ابتدا درباره اشياءربط اين است براي موال و عيبي ندارد كه به اين لقب علم بدهيد. 
است چون تصرف آن بوسيله خود ماست. اگر بگوييم اين بسط نفوذ من در اين است و من در آنجا حاضر و نافذ هستم 
كه اين كيفيت براي اين حاصل شده است چه عيبي دارد؟ در آنجا من هستم در اين كلمات من هستم در اين نوشته 

  كند.جا باشد و فاعليت من در آنجا حاضر باشد، ربط آنرا با من تمام ميمن هستم اينكه بسط من در آن
  ـ كيفيت پرستش عبد به موال و كيفيت حضور موال براي عبد علم است ٤

اگر بگوييم اين معناي كيفيت پرستش آن نسبت به اين است و كيفيت حضور آن براي من شود نه حضور براي او، 
  .كيفيت حضور او براي من علم است

  حجت االسالم ميرباقري: علم خودش هم به همين كيفيت حضورش است؟
حجت االسالم و المسلمين حسيني: اين خود شعلم نداشت بلكه يك اسباب تصرفي داشت كه توسعه خودش در غير 

-ني ميگوييد دارد يا ندارد، چه نحوه دركي منظورتان است يعكنيد و بعد مياست، شما چه معنائي از علم را بيان مي
تواند در نزد اين حاضر نيست، يا مياين معنا هيچ چيز  خواهيد بگوييد باال در نزد اين حاضر است كه چنين نيست و به

توانيد كيفيت تعلقش به موال و خودش در پايين تر نافذ باشد و كيفيت نفوذ خودش را در پايين تر مالحظه كند يا مي
  حضور اين را در تصرف موال ببينيد.
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لسالم عليكم و رحمه اهللا و بركاته و ا  
  



 
 

١٧٤٢ 
  فلسفه اصول مباني نظام واليت

  موضوع بحث: توصيف از فاعليت بر اساس نظام واليت
  دوره: سوم

  ٢٩/٢/٧٠تاريخ: 
  ١٤جلسه 
  فهرست:

  ـ توصيف از نظام فاعليت بر اساس تقوم
  و كيفيت است؟ ـ آيا موضوع تقوم دو فاعل، آثار ١
  ـ آيا موضوع تقوم دو فاعل خارج از نفس افعليت و بستر فعل فاعل است ٢

  ـ تقوم در اين فرض، در اعمال فاعليت است نه در نفس فاعليت 
  ـ كيفيت تقوم دو موجد در نظام فاعليت  ٣

  ـ فرق فاعليت باالستقالل و فاعليت باالفاضه ١مقدمه 
  كندفيض به فاعل مخلوق را مستقل ميـ فاعل باالفاضه مستمراً مفيض 

  ـ فاعليت باالستقالل، منحصر در فاعليت ربوبيه الهي است كه قيوم همه در همه جهات است
  شودـ تقوم در نظام فاعليت در رتبه فاعليت باالفاضه مطرح مي ٢مقدمه 

  الف ـ دو احتمال، پيرامون كيفيت تقوم در نظام فاعليت 
  ليت، فاعلها در توسعه خودشان به فاعليت خودشان و غير تقوم دارندـ فرض اول : در نظام فاع

  ـ فرض دوم: فاعل مادون به فاعليت خودش و مافوقش در توسعه، تقوم دارد و ما فوق به مادون تقوم ندارد
  ـ فاعل مادون به خودش و ما فوقش در توسعه نفس فاعل متقوم است

 است چون خودش مجراي فيض عامل باالتر در ايجاد توسعه خودش استـ فاعل مادون در ايجاد توسعه خودش سهيم 
  اشكال بر فرض دوم: فاعل مادون نسبت به فاعل مافوق مانند بستر مالحظه شده است

  ـ بسط فاعل مافوق يعني توسعه ما فوق در منزلت فاعل مادون كه فاعل مادون مؤثر است
  جاد قابل جمع استب ـ تقوم با اختالف در منزلت و سهم تأثير در اي

  ج ـ توسعه فاعليتها در نظام فاعليت از هم قابل تفكيك نيست
  يابد.شود زيرا در هر دو منزلت، توسعه فاعليت تحقق ميد ـ در اعراض فاعل مادون، ضرري متوجه فاعل مافوق نمي

  ستـ فاعل طاغي در كل، منحل در نظام فاعليتي است كه متناسب با منزلت انساني عمل كرده ا
  هـ ـ تقوم فاعل مادون به فاعل ما فوق با رشد و توسعه فاعل مافوق قابل جمع است

  شود نه اصل توسعه و رشدو ـ در تبعيت و يا اعراض فاعل مادون، كيفيت عبادت و كيفيت رشد فاعل مافوق عوض مي
  رساندز ـ اعراض فاعل طاغي، به مادون خودش ضرر مي

  ـ جمع بندي بحث تقوم 
  وسعه فاعليت و فرق توسعه فاعليت تعلقي در عرفان متداول و روش معصومين(ع)ـ نظام ت
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  ـ تقوم در مرتبه نظام حساسيت، توسعه فاعليت تعلقي است ١
  ـ تقوم در رتبه نظام تمثل، توسعه فاعليت تمثلي (حدت ذهني) است ٢
  ـ تقوم در رتبه خارج، توسعه فاعليت تحققي است ٣
  ها، تنها معتقد به توسعه فاعليت تعلقي استوزهـ ادراك عرفاني موجود ح ٤
  كندـ عرفان متداول دعوت به حكومت و تصرفات اجتماعي نمي ٥
  ـ شدت حب باهللا اگر تجسم عيني پيدا نكند واليت كفر حاكم است ٦

  ـ عنوان اولي و ثانوي
  احتمال اول: عنوان اولي و ثانوي بر اساس اصالت شييي (ماهيت)

  ماهيت بر طبق و فطرت اوليه هر موجودي با اصل اقتضاء آن ماهيتي تنافي داردالف ـ تغيير 
  شود (حليت و حرمت) ب ـ بر اساس اقتضاء و فطرت ماهيات انشاء الزم مي

  شود ج ـ فطرت و طبع اولي بر اساس خاصيت ذوات ماهيت تعريف مي
  شودد ـ آقتضاء بر اساس حفظ و بقاء فطرت و طبع اولي تعريف مي

  شودشوند تعريف ميـ ـ عنوان ثانوي بر اساس حاالت كه بر طبع اولي عارض ميه
  احتمال دوم ـ عنوان اولي و ثانوي در مجموعه براساس مقصد و رشد (جهت غائي) 

  يابدشود و حكم اولي و ثانوي موضوعيت ميالف ـ بر اساس هدف، استراتژي و تاكتيك، تعريف مي
  نوي بر اساس فاعليت و تزاحم در نظام در توسعه فا عليت احتمال سوم: عنوان اولي و ثا

  الف ـ روابط دروني نظام غالب بر اساس عنوان اولي است 
  ب ـ روابط دروني نظام مغلوب بر اساس عنوان ثانويه است 

  ج ـ فطرت اوليه عالم بر توسعه قدرت اسالم و توسعه پرستش خداي متعال است
  كلي وارد شده است و نه بر نفس موضوع خارجي د ـ احكام كلي الهي بر عناوين 

  هـ ـ در احكام كلي الهي يك حكم محور است و آن توسعه قدرت اسالم است 
  و ـ عنوان ثانوي، ترافع و تدافع روابط و تجديد و تبديل موضوعات در تزاحم دو نظام قدرت است 

  ز ـ احكام كلي الهي، احكام حاكم بر جريان رشد است 
  وضوعات احكام رشد، بدست ولّي فقيه است ح ـ ساختن م

  ط ـ فلسفه احكام غير از فلسفه عمل در نظام است 
  ـ پرسش و پاسخ 

  ـ احكام، طريق عطاء ربوبي و ابزار واليت نبوي (ص) است ١
  ـ حكم، وسيله نظم براي ولي است ٢
  



  
  

  بسمه تعالي
  اساس تقومـ توصيف ازنظام فاعليت بر 

است بعد از » تقوم«كنيم در معناي حجت االسالم و المسلمين حسيني: بسم اهللا الرحمن الرحيم، بحثي را كه عرض مي
تمام » نسبت به اصل قدرت«و هم » نسبت به كيفيت«و هم » نسبت به منزلت«هم » ايجاد«آنكه فاعليت به معناي 

روشن شود، در باب تقوم » نظام فاعليت«هستيم تا معناي » تقوم«اب شد و سهم تأثير را درهر سه شناختيم، حاال در ب
  كنيم.چند چيز را اشاره كرديم و حاال  ادامه همان مطالب را عرض مي

  ـ آيا موضوع تقوم دو فاعل، آثار و كيفيت است؟ ١
ني بخواهيم بگوييم كرديم يعقسمت اول اين بود كه اگر بخواهد در آثار متقوم باشد همانطور كه در گذشته عرض مي

گذاشته بوديم و برايش فاعليت تصرفي قائل نبوديم، اين در » فاعليت تبعي«مثالً يك بستر رشدي داريم كه اسم آن را 
كرد، اگر چنين باشد در آثار يعني در عمل تصرف اعليت ميكرد، فنفس خودش موافق با متصرفي كه در او تصرف مي

داديد و متناسب خواستيد و سفارش ميشما چيزي را مي فاعليت تصرفي، غير از شد نسبت به موضوع ديگريمتقوم مي
  شود، شما در كيفيتش سهم داشتيد. با خواست شما و مشيت بالغه حضرت حق يعني بين اين دو تا ايجاد مي

يت و جدا كنيد چون موضوع كالم ما مسئله فاعليت حضرت حق نيست، واضح است كه فاعليت باالستقالل در فاعل
تواند اصالً كل اين نظام و اين خلق را بردارد و يك نظام ديگري بياوريد ود ستش در تصرف باز ايجاد مستقل است و مي

  است .
  ـ فاعل باالفاضه مستمراً مفيض فيض به فاعل مخلوق است 

تمرار دارد به عنايت آن گوييم غير از بالتفويض است و آن اين است كه بگوييم اين فيض اسكلمه باالفاضه را هم كه مي
قيوم و آن مفيض فيض و اينگونه نيست كه يك بار افاضه كرده باشد و بعد رها كرده باشد بين تفويض و افاضه يك 

  چنين فرقي قائل شويم.
  كندـ فاعليت بالتفويض، اعطاءقدرتي است كه فاعل مخلوق را مستقل مي
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ديگر به او كاري ندارد و او هم مستقل از اين است ولي سپارد و در تفويض آنجاست كه قدرتي را دست طرف مي
آن است كه مستمراً اين محتاج فيض دادن مفيض و فياض است واين استمرار هم در خود نفي موضوع و » افاضه«

  اش برسد.فاعليت هست تا به رشد و توسعه
  جهات است ـ فاعليت باالستقالل، منحصر در فاعليت ربوبيه الهي است كه قيوم هم در همه 

پس يك فاعليت باالستقالل داريم كه فاعليت ربوبيه الهي است و قوام همه به اوست و او قيوم همه است در همه 
  جهات.
  شودـ تقوم در نظام فاعليت در رتبه فاعليت باالفاضه مطرح مي ٢مقدمه 

گوييد كه اينها هم وجد هستند مي و لكن يك فاعليتي داريم كه مربوط به نظام فاعليت است و به آن فاعليت باالفاضه
ولكن به اذنه موجد هستند، اين بحث قبالً بيان شده و خالصه آن، چنين است كه اگر مطلق ايجاد را از فاعل سلب 

ماند و ماند و پس از آن تصرف چيزي باقي نميماند و لذا از تكليف چيزي باقي نميكنيد ديگر از فاعل چيزي باقي نمي
كند كه اين صحبت بالمره نيست بلكه بالعكس آن كند و در نهايت هم فاعليت حضرت حق را سلب ميهمه را شأن مي

در هر سه فاعل » تصرف«و هم در قسمت » كيفيت«و هم در قسمت » منزلت«تمام شد كه هم در قسمت 
  است   موجد«

  الف ـ دو احتمال پيرامون كيفيت تقوم در نظام فاعليت 
  .كنيمودنش صحبت ميحاال درباره اين موجد ب 

  ـ فرض اول: در نظام فاعليت، فاعلها در توسعه خودشان به فاعليت خودشان و غير متقوم دارند
توان گفت اينها كه موجد هستند با همديگر تقوم دارند يعني كسي كه باالفاضه و باالذن و بالغير موجد است آيا مي

ن تر هم به فاعل باالتر و خودش اين يك فرض ا ست، يك فرض هم فاعل باالتر به فاعل پايين تر و خودش و فاعل پايي
  اين است كه بگوييم فاعل و نظام فاعليت در توسعه خودشان هر كدام به خودشان و غير متقوم هستند.

  ـ فرض دوم: فاعل مادون به فاعليت خودش و مافقوش (در توسعه) تقوم دارند و مافوق به مادون تقوم ندارد
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م اين است كه مادون به مافوق و خودش قوام دارد ولي مافوق به مادون قوام ندارد بلكه آنهم به يك فرض ديگر ه
  خودش و مافوق قوام دارد.

ـ فاعل مادون به خودش و مافوقش در توسعه نفس فاعليت (نه بستر) متقوم است يعني مادون به فاعليت مافوق در 
گوييد چون به فاعليت مافوق در شود؟ ميي مادون توسعه پيدا ميفاعليت خودش تعلق دارد به چه كيفتي وچگونه برا

  شود.فاعليت خودش تعلق دارد نحوه تعلقش كه ملكوتي باشد يا حيواني در توسعه قدرت خودش مؤثر واقع مي
ـ فاعل مادون در ايجاد توسعه خود سهمي است چون خودش مجراي فيض فاعل باالتر در ايجاد توسعه در خودش 

  است 
ابراين صحيح است بگوييم دررتبه توسعه، سهيم بود يعني در ايجاد توسعه فاعل مادون نسبت به توسعه خودش بن

گوييد مجراي فيض فاعل باالتر درايجاد توسعه در خودش واقع شد، اگر گويند از چه جهت سهيم بود؟ ميسهيم بود مي
تواند مجرا واقع شود و ر ايجاد است فاعليت نميواقع شود به معناي اين است كه فاعليت سهيم د» فاعليت مجرا«

دخيل نباشد، فاعليت اگر مجرا واقع شد معنايش دخالت فاعل و سهيم بودن آن است ولو به اذن ثاني، يعني به اذن 
كند و لكن هر گاه گفتيد مجراي توسعه كند و به اذن ثاني فاعل مادون است كه ايجاد مياول، مافوق است كه ايجاد مي

تواند مجرا شود و فاعليت از آن حذف شود يعني عليت مافوق در فاعليت مادون خود فاعليت مادون است فاعليت نميفا
هيم در ايجاد و در تحقق فعل است.، پس خودش در توسعه خودش شريك و سهيم است و همچنين مافوقش در س

ون ايجاد كرده است يعني مافوقش سهيم توسعه ماون صحيح است به جريان قدرتي كه از طريق او براي توسعه ماد
  است بوسيله جاري ساختن قدرت خودش در ايجاد توسعه در فاعليت مادون.

توان به دو فاعل منسوب كرد و صحيح است را مي» توسعه فاعليت«پيدا شده ن توسعه بستر و » توسعه فاعليت«حاال 
  تقوم به خودش و مافوقش است.كه بگوييم مادون در رشدش م

  ال بر فرض دوم: فاعل مادون نسبت به فاعل مافوق مانند بستر مالحظه شده است . اشك
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كند شما بريده از خود مافوق مالحظه اين يك فرض است كه اين اشكال بر آن وارد است كه ايجادي را كه مافوق مي
آخر و به معناي  در شيءكنيد به معناي اثرش كنيد، بنابر بحث گذشته صحبت اين بود كه ايجاد و تصرفي كه ميمي

  اثرش در بستر نيست.
  ـ بسط فاعل مافوق يعني توسعه مافوق در منزلت فاعل مادون كه فاعل مادون مؤثر است 

بلكه به معناي بسط وجودي خودش است، اگر به معناي بسط وجودي و توسعه خودش باشد صحيح است بگوييد در 
توسه مافوق از نظر منزلت باالتر است و اشراف دارد و سهم » است توسعه مافوق در منزلت مادون، خود مادون مؤثر«

كنيم و لكن توسعه قدرت و ايجاد اودر مادون يعني در منزلت پايين تر، تأثير بيشتري را در كل دارد كه بعد عرض مي
ت يعني كأنه شعاعش در منزل پايين تر متقوم است ولي اين شعال بريده از خودش نيست شعاع جزء آن باالتراس

توسعه مادون به خود مادون و «است همان گونه » توعه مافوق به خود مافوق و مادون متكي«صحيح است كه بگوييم 
  مافوق متكي است.

  ب ـ تقوم باالختالف در منزلت و سهم تأثير در ايجاد قابل جمع است 
غالب مربوط به مافوق است چون مافوق هر چند اثر مافوق خيلي زياد و اثر مافوق خيلي كم است يعني نسبت تأثير 

نسبت به مادون در منزلت واليت و سرپرستي است و مادون در منزلت سرپرستي شدن است و تقوم مضربه اين مطلب 
  كند.نيست يعني تقوم، حذف منزلت و تساوي منزلت را ايجاب نمي
  ج ـ توسعه فاعليتها در نظام فاعليت از هم قابل تفكيك نيست

  س معناي تقوم اين است كه توسعه نفس فاعليتها از يكيدگر تفكيك ندارند.بر اين اسا
  يابدشود زيرا در هر دو منزلت، توسعه فاعليت تحقق ميد ـ در اعراض فاعل مادون، ضرري متوجه فاعل باالتر نمي

  
زند؟ نه، توسعه فاعليت تر ضرر ميحاال اگر فاعل پايين تر روبگردانيد و خودش را در منزلت حيوانات برد آيا به فاعل باال

  هم در منزلت باالتر و هم در منزل پايين تر جاري است.
  ـ فاعل طاغي در كل، منحل درنظام فاعليتي است كه متناسب با منزلت انساني عمل كردهاست 



٢٤٢ ···········································································································································································   
 

متناسب با عالوه بر اينكه در كل موضعگيري فاعلي كه متنازل به منزلت حيوانات است منحل در آن بخشي است كه 
كند يعني سهم اند، آنكه خودش را متنازل در منزلت حيوانات ميمنزلت خودشان يعني منزلت انساني شان عمل كرده

دهد و نسبت به ظرفيت خودش كه حساب كنيد برايش اضطراب پيدا شده ولي در تأثير خودش را شديداً كاهش مي
است  جرحله به مرحله ديگر حاصل خواهد شد و كنه آن ابتهاتواند اضطراب ايجاد كند، در كل گذر از يك مكل نمي

اش ابتهاج و قرب و گذر است و كه در آنجا هم ابتهاج و هم الم، كنهحول محور ظرفيت ولي اعظم كه قبالً عرض شده 
رك ايم كه براي اولياء الهي مثل وجود مباشود در جلسات قبل اين مطلب را توضيح دادههرگز از اشتداد قطع نمي

سقوطي بياورد اي نبود كه بتواند براي ايشان صلوات اهللا عليه و عليه آبائه و ابنائه شرائط بگونه حضرت سيد الشهداء
شوند و خدا را به تمام شئوني كه قابل تصوير است و براي ما قابل و امداد ميكردند بلكه ايشان مرتباً اشتداد پيدا مي

  كردند.تصوير نيست عبادت مي
  قوم فاعل مادون به فاعل مافوق با رشد و توسعه فاعل مافوق قابل جمع است هـ ـ ت

شود در عين حال تقوم در نسبت تأثير حاال اگر بگوييم معناي اين تقوم اين نيست كه دست مافوق به مادون بسته مي
  شود.-اش تغييري پيدا نمياصلي

  سعه و رشد.شود نه اصل توو ـ درتبعيت و با اعراض فاعل مادون عوض مي
كند منحل شدن، منحل شدن كيفيت است در كيفيت عبادت ممكن است بگوييد شكل و كيفيت عبادت فرق مي

شد حضرت به يك گونه ديگري آمد و تسليم وجود مبارك حضرت سيدالشهداء ميمافوق، يزيد لعنت اهللا عليه اگر مي
فهميم كه خداي متعال به تمام كلمات من و شما نمي كردند مثل دعاي عرفه كه معنايش راخداي متعال را عبادت مي

بينيم و ظاهر تكبير و تحميد و تهليل را عباد نشده باشد نهايت ما ظاهر عبارت و ظاهر كلمات و ظاهر سبحان اهللا را مي
شكل آن گفتند حالت روحي چه گفتند با اين ظاهر تكبير و تسبيح نميبينيم ولي آنها كه وقتي تكبير و تسبيح ميمي

كلمه را داشته باشد و چه شكل اين كلمه، بعد هم در عمل اجتماعي چه شكل جنگ و تحمل مصائب باشد چه 
شكلهاي ديگري باشد كه ما از آنها آگاه نيستيم معناي تقوم مادون اين نيست كه دست ولي مافوق را نسبت به توسعه 

دارد و لذا اشتداد تعلقي كه دارد كم كند ولي نسبت به و رشد ببندد و از سير مافوق ملكوتي و سير الي اللهي كه 
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زند و خودش را داخل گوساله و پايين تر از آنها و داخل حيوانات گزنده و حيوانات نجس تواند خسارت بخودش مي
  دهد.ببرد. در كل همه كه نگاه كنيد كل حركت خاص خودش را انجام مي

  رساندميز ـ دراعراض فاعل طاغي، به مادون خودش ضرر 
تواند شود كه به امثال و اقران يا مادون خودش ضرر بزند كه حتماً ميبله، ممكن است بگوييد كيفيت موجب اين مي

تواند به مادون خودش سهم بخوراند و يا با سنگ به ضرر بزند، نسبت به مادون خودش قدرت دارد همان گونه كه مي
تواند مانع رسيدن هدايت به آنها هم تصرفات ظالمانه ديگري بكند همچنين ميمغز آنها بزند و آنها را ديوانه كند يا يك 

خداوند آن دومي را لعنت كند شما ببينيد در طي هزار و چهارصد سال چند ميليون انسان نسل بعد را به بشود. 
 البته اينكه امتحان گمراهي كشاند و روح خبيثش هم فعال است در اينكه مراتب آنها را به گمراهي بيشتر بكشاند، حاال

  شود خودش يك بحث ديگري است كه فعالً مورد نظر ما نيست.آنها چگونه مي
  ـ جمع بندي بحث تقوم 

شد در پس بحث درباره تقوم است، تقوم در نفس فاعليت است نه در بستر و نه در كيفيت بستر، چون قبالً گفته مي
بحث شد و معناي متقوم » توسعه اصل فاعليت«و بعد از آن درباره  كيفيت بستر بعد از آن درباره ايجاد بستر بحث شد

فاعل است «وهم مؤثر در مجرا بودن است يعني » نسبت به خودش مجراست«بودن اصل فاعليت هم اين است كه هم 
عل شود يعني در توسعه خودش مأذون است و هم در نفوذ فاواقع مي» مجرا«، »فاعليته«شود و به واقع مي» كه مجرا

  ر است.باالتر در خودش مؤث
  ـ نظام توسعه فاعليت و فرق توسعه فاعليت تعلقي در عرفان متداول و روش معصومين(ع)

  كنيم.اش با قوانين چگونه است؟ اينجا در سه مرتبه بحث ميحاال بايد دقت كرد كه آيا اين تقوم نظام فاعليت رابطه
  تعلقي است ـ تقوم در مرتبه نظام حساسيت توسعه فاعليت  ١

توسعه «شناسد، تعلق فاعليت پايين تر نسبت به فاعليت باالتر، يكي تقوم در مرتبه تعلق كه نظام حساسيتها را مي
خواهيم يك مطلبي را يك رتبه است كه اين قسمت از بحث قابل دقت و حساس است و همچون مي» فاعليت تعلقي
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ست نسبت به آنچه كه در عرفان حوزه، مصطلح است بايد عنايت مربوط به نظام عرض كنيم كه حدافاصل بسيار مهمي ا
  رسد مطرح كنيد.بيشتري به اين بحث كند و اگر اشكالي به ذهنتان مي

رود و شود، توسعه تعلق يعني ظرفيت اخالص و شدت حب الي اهللا باال ميدر فاعليت تعلقي، توسعه تعلق حاصل مي
قبالً گفتيم در نظام حساسيت شما فقط وجه الطلب داريد و لي حاال كه  شود،نظام حساسيت داراي حساسيت الهي مي

گردد و فاعليت گوييم ولو اينكه در رتبه مثل تمثل باشد بر ميفاعليت اصل شده و تعلق هم به فاعل باالتر است مي
تر كند هر چند ادراكي از اش را اصالح كرده و نوراني خواهد كه فاعليت تعلقيكند يعني از موال ميتعلقي را تصحيح مي

سنخ ادراكش از سنخ تمثلي نيست بلكه شود خود آن نداشته باشد ولي ادراك از حال دارد و نحوه ارتباط اصالح مي
شود سنخ ادراكش از سنخ تمثلي نيست بلكه سنخش سخني - سنخش، سنخي است كه در اوصاف ارتباط اصالح مي

بيند اين حال است، حاال اگر كسي مرتباً مشغول تهذيب فلسفي برايش ميصورت بيند است كه در اوصاف ارتباط را مي
دانند كه فاعليت تعلقي باال رود يعني شدت عالقه و حب پيدا شود و آن حب باشد كما اينكه د رحوزه اين را تمام مي

  هم خالص باشد.
  ـ تقوم در رتبه نظام تمثل توسعه فاعليت تمثلي (حدت ذهني) است ٢

اي ندارد، فاعليت تمثلي توسعه يابد يعني گويند ديگر فاعليت تمثلي فايدهكنند و ميجا صحبت را تمام مييك وقت اين
  حدت ذهن زياد شود يعني قدرت كيف و تبدل و تمثل باال رود اين هم يك مرتبه است.

  ـ تقوم در رتبه خالج توسعه فاعليت تحققي است ٣
  يابد يعني اين فاعليت در خارج محقق شود.گوييم فاعليت تحققي توسعه يك مرتبه مي

  ها تنها معتقد به توسعه فاعليت تعلقي است ـ ادراك عرفاني موجود حوزه ٤
بينيم يك فرق مهم است، بين ادراك عرفاني موجود حوزه با آنچه را كه به صورت متيقن از آثار و معصومين و انبياء مي

كرد و تازه در هنگام آمدند كه دشمن آنها را به زروخانه نشين ميمعصومين(ع) وقتي در ميدان عمل اجتماعي نمي
كردند يعني مانور مظلوميتي كه وجود مبارك علي بن ابيطالب (ع) در خانه نشيني خانه نشيني كار تاريخي را آغاز مي

آيم و بگو چشم مي زنند با مظلوميتت بروبراي تاغريخ داده و مقاومت كرده است، حاال پشت در آمده اند و صدايت مي
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خواست دعوا كند و آخر هم مجبور بود كند، او براي رياست و تصدي امور جامعه نميكنم اما او چنين نميبيعت مي
چنين كند حداقل خودش پشت در  خواهدكند خوب اگرنميبيعت كند خوب برود و قشنگ بيعت كند اما چنين نمي

توانست به آنها نهيبت بزند يعني همان كاري را كه روز شهادت يدند و ميترسبرود چون آنها اگر صدايش را بشنوند مي
زمين زد و گفت خالفت را به شما دادم اما اگر بخواهيد به قبر دست  صيدقه طاهره كرد كه آن دومي را بلند كرد و

د و به امر خالفت بسنده و آنها هم رفتنتوانست همان كار را دوبار بكند كنم، ميبزنيد زمين را از خودنتان سيراب مي
آيد آنها را بترساند و بگويد به زدند، ولي حضرت نميكردند و به ايشان كاري نداشتند و در خانه را هم آتش نميمي

شوم، بلكه حضرت صديقه خالفت طمع داريد براي خودتان باشد و من هم كاري ندارم و مشغول عبادت و مناجات مي
ا تصرفات تاريخي حضرت است بعد از مضروب شدن صديقه طاهره و وارد شدن به خانه طاهره را پشت در فرستاد اينه

ايستد تا او را روم بلكه ميگويد حاال كه مجبور هستم پس خودم همراه آنها ميوحي با آن كيفيت هم باز حضرت نمي
دست برداشتن از تصرف بكشانند و با آن وضع ببرند، برده شدن حضرت با اين وضع چه مظلوميتي است و چه نحوه 

كند به شكلديگري يعني مبارزه منفي و بارزه با مظلوميت را تازه اجتماعي است، اين مرتباً دارد در اجتماع تصرف مي
اي بوده كه انزواي از عمل اجتماعي كند حاال آيا وضع بگونهدهد يعني بر قلوب اهل تاريخ حكومت ميدارد نشان مي

كم هستند عرفائي كه از حكومت اسالمي محكم حمايت كنند و كم هستند عرفائي كه  ترغيب شود؟ نه، چنين نيست
گويند دست عمل اجتماعي و تصرفات اجتماعي را جزء عبادت بدانند و اين را به دوستانشان تكليف كنند نوعاص مي

وسعه فاعليت تعلقي را اي باشد و به خودتان برسيد شما را چكار به كار ديگران، در حقيقت تبكشيد و در يك گوشه
اش كه از مهمترين اشكال آن است، البته زحمت خواهند آن هم در شكل اجتماعيرا نمي» تحققي«خواهند ولي مي
ركعغت  ١١٩كشند يكي از آنها بر خودش الزام كرده بود كه در هر شبانه روز كشند و اصناف مختلف آنها زحمت ميمي

-دانيم او برخودش كه واجب مياداتش بوده است مثل ما كه هفده ركعت را  واجب ميبنماز بخواند و اين غير از ساير ع
- دانسته كه اين اندازه نماز بخواند غير از اذكار ديگري كه داشته است، اينها زياد هستند كه زحمت روحي خيلي مي

  ب است يا بد است.توانند بكنند و ما حاال كاري نداريم كه اينها خوكشند و احياناً يك كارهائي هم مي
  كندـ عرفان متداول دعوت به حكومت و تصرفات اجتماعي نمي ٥
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كند تازه بين آنهايي كه فعاليت و تصرف در ولي به هر حال اين آقا خيلي كم دعوت به حكومت اجتماعي و تصرف مي
بگويند مسئله تصرف و مقابله  پريرند گروه خيلي كمتري هستند كه همه امور را با لوازمش ببينند وامور اجتماعي را مي

شود، نه اينكه دانشجوي دانشگاه با كفار هم مهم است و اينكه اين فرد در دانشگاه هم برود و فعاليت كند كمتر پيدا مي
بشود بلكه استاد آنجا شود و معارف دست بدهد و تالش كند، اينكه امور امرهون به اوقات و تصرف حضرت ولي 

درست است و در جلسه قبل عرض كرديم كه نسبت تأثير اصلي در كل عالم مربوط به ولي  عصر(عج) دانستن كامالً
خورد و چيز ديگري پيدا تكويني است اگر منظومه را يك ذره تغيير دهند و وضع جاذبه بهم بريزيد معادالت بهم مي

يك نفر بر سركار و رفتن او آمدن دهيم هيمن طور نسبت تأثير در شود كه معناي اين معادله را هم بعداً توضيح ميمي
و توجه قلوب به يك شخص موثر است و در همه اينها ولي مافوق و ولي تكوينيالهي اثر اصلي و حتمي را دارد، ولي 

  وظيفه اين طرف در فاعليتشان چيست؟
  ـ شدت حب باهللا اگر تجسم عيني پيدا نكند واليت كفر حاكم است ٦

گويند حب محقق شده تا يگويند وصف محقق شد و نمگذارند و مييت تعلقي مينوعاً اسم فاعليت تحققي را فاعل
اليت برابر با ولي جائر و الحادي محقق نشده است، اين نكته مهمي است كه تا حب تجسم عيني در كاال پيدا نكند و

در اينجا پيدا شود و گوييد اگر ميدان جاذبه نباشد معنا ندارد كه اين موج مغناطيسي تجسم نيايد يعني چگونه مي
شود، همچنين تا حبي كه در قلب عارف است نيايد و شكل ميدان جاذبه اين و ميدان جريان الكتريسيته هم پيدا نمي

جاذبه اجتماعي را عوض كند و بعد تكنولوژي خاص خودش را تحويل دهد آن حب در خارج محقق نشده است بلكه آن 
رسد كه بتواند ميدان ده است و لكن آن پرستش وقتي به كمال تحقق ميدوستي محقق شحب فقط در مرتبه تعلق و 

اش را بر تمام ابعاد زندگي مسلمين قرار ژي آمريكا بيايد و عمالً سلطهرا از دست ولي الحادي بگيرد يعني اگر تكنولو
شرفه يا بخواهند به نماز خواهند به زيارت مكه يا مشهد يا عتبات عاليات يا هر يك از مشاهد مدهد االن مردمي كه مي

شود خوب معنايش اين است كه جمعه بروند يا بخواهند فرزندشان را به دكتر ببرند و برگردند حتماً سوار ماشين مي
خواهيم يكدندگي كنيم و استقامت كنيم و بگوييم سوار ماشين يا پاي او به تكنولوژي غرب بسته است، حاال ما مي

خواهيم پياده به مشهد برويم خوب حاال ديگر در راه كاروانسرا نيست اال اوحدي از مردم مي شويم وهواپيما يا قطار نمي
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شوند ديگر برنامه اجتماعي نداريد پاي مسلمين و طرفداران اسالم به خدمت حضرت مشرف مي» باطي االرض«كه 
ميق صد و بيست متري كه وري از زمين كه توسط چاههاي عوسيله حمل ونقل اجانب بسته است، همچنين در بهره

توان از صد وري آنها آبهاي سطح االرض پايين رفته و بوسيله قنات هم نمياند و اصالً به خاطر اين نحوه بهرهحرف كرده
و بيست متري زمين آب بيرون آورد، آب چاه هم به تلمبه و به دستگاه حفاري بسته است يعني تكنولوژي كفار، تحقق 

صارها محصور كرده و به شديدترين غلها مغول كرده است، اغاللي را به دست و پاي ن حمسلمين را به شديدتري
كند چون قدرت فعاليت از كنند و كسي كاري نميمسلمين بسته كه به ضريح مطهر حضرت سيد الشهداء جسارت مي

  آنها سلب شده است.
  ـ توسعه فاعليت تعلقي در نزد عرفا، توسعه تحقق واليت نيست ٧

ين توسعه فاعليت تلعقي در ذهن عرفا به معناي آن توسعه تحقق واليت نيست و در اوصافش هم اين واليت بنابرا
توانيد نسبت تأثير اصلي اين توسعه را به دست بگيريد كه تا اين است كه شما وقتي مي» تقوم«شود، معناي محقق نمي

  قب بزنيد تا او مجبور شود به عنوان ثانوي عمل كند.مرتبه تحقق همراه ولي تان باشيد و ولي الحادي و حيواني را ع
  ـ عنوان اولي و ثانوي

  دهيمدر يكي از جلسات قبل به عنوان اولي و ثانوي اشاره كردم و حاال در همين باره مقداري توضيح مي
  احتمال اول: عنوان اولي و ثانوي بر اساس اصالت شيء (ماهيت)

د و اين اقتضاء هم ذاتي آنهاست يا ماهيات  اقتضائي دارند و اين اقتضاء ذاتي گويند اشياء يك اقتضائي دارنگاهي مي
  آنهاست.

  الف ـ تغيير ماهيت بر طبع و فطرت اوليه هر موجودي با اصل اقتضاء آن ماهيت تنافي دارد
نقضي كه شود ولو ماهيت انسان اين است كه داراي عقل باشدو اگر خمر بخورد در مقومات ماهيت اين نقض پيدا مي

براي ماهيت انسان نوشيدن خمر صالح كند بنابراين اش كار نميبراي يك ساعتي عارض شود كه در اين مدت قوه عاقله
اش ناقص پوشاند و فطرت اوليهنيست طبع اولي انسان و فطرت اولي او فهميدن است اما اگر خمر بخورد روي آن را مي

  ن با طبيعت خمر اين است كه خمر را نخورد.گوييد اقتضاي اولي طبيعت انسا، ميشود-مي



٢٤٨ ···········································································································································································   
 

  شود (حليت يا حرمت)ب ـ بر اساس اقتضاء و فطرت ماهيات انشاء الزم مي
و بعد هم بر اساساين اقتضاء و فطرت انشاء شده و اين فطرت هم بازگشتن به ماهيتي است كه آن ماهيت يك مقوماتي 

ن نكند معنايش اين است كه اين بتواند از اين ماهيت خارج شود و دارد كه آن نبايد دست بخورد و اال گر نهي خوردن آ
  وارد ماهيت ديگري كه مثالً ماهيت حيوانات است، بشود.

  شودج ـ فطرت و طبع اولي بر اساس خاصيت ذوات ماهيات تعريف مي
  اين قسمت اول خاصيت ذوات ماهيات بود كه فطرت هم به تبعيت آن درست شد.

  شودحفظ و بقاء فطرت و طبع اولي تعريف ميد ـ اقتضاء بر اساس 
و بعد هم نسبت بين اينها را سنجيديم و گفتيم اقتضاء و اقتضاء را هم به اين معنا كرديم كه وضع فطري طبيعت اين يا 
طبيعت آن مخدوش شود و خواست اوليه كه خلق آدم بوده است به هم بخورد ولو به صورت عرضي و براي يك مدت 

گوييد اما االن مريض است و گوييد براي خوردن خمر اقتضاء حرمت دارد و بعد ميرتبه اول بود كه ميكوتاهي. اين 
مريض ماهيت ثانوي است و اال انسان به ماهيت اوليه مريض نيست و محتاج خمر خوردن نيست، االن يك مرضي بر 

  اگر چنين فرضي را بتوان مطرح ساخت.اين عارض شده كه خطرت موت دارد و بايد براي رفع خطر موت خمر بياشامد 
  شودمي شوند تعريفهـ ـ عنوان ثانوي بر اساس حاالت كه بر طبع اولي عارض مي

بنابراين عنوان ثانوي مربوط حالت ثاني نسبت به حالت اوليه انسان است. انسان ماهيتاً در اول كار مريض واقع نيست 
برد و لكن اين يك محتاج به خمر شده ولو اينكه خمر عقل او را ميبلكه بر اساس يك عوارضي يك نقضي پيدا شده كه 

باشد. شود كه خمر برايش بد است و براي او حرام ميعرض است و بعد كه اين مرض رفع شد دوباره او يك فردي مي
  اء و انشاء هستيم.اين يك بيان براي حكم اولي و ثانوي است كه فعالً هم به مرحله ابالغ كار نداريم بلكه در مرحله اقتض

  احتمال دوم: عنوان اولي و ثانوي در مجموعه بر اساس مقصد و رشد (جهت غائي)
يك مطلب ديگر اين است كه بگوييم خمر يك شيء است انسان هم يك شيء است و هر دو هم يك لوازم ذاتي دارند و 

رشد، خمر نسبت به رشد مفيد نيست بايد اينها را نسبت به يك مقصدي سنجيد و گفت براي سير به طرف آخرت و 
  بلكه مضر است.
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پس موضوع در اولين بار در حكم اوليه و ثانويه فطرت خود اينها دو تا شد ولي در مرحله دوم موضوع رشد بود و براي 
  رشد به نحو طبيعي خمر خوردن مفيد نيست.

  يابدي موضوعيت ميشود و حكم اولي و ثانوالف ـ بر اساس هدف، استراتژي و تاكتيك تعريف مي
توان خمر خورد و تاكتيك عيب ندارد حاال اين ساتراتژي اصلي است و اگر يك بيماري پيدا شد به نحو تاكتيكي هم مي

داند. خمر را حرام ميرود و كه مضر باشد چون گذرا است و بعد كه گذر كرد روي سير استراتژيك و اصلي خودش مي
شود ولي ناقص شود اما در قسمت دوم، جريان و حركت ديده ميكت ديده نميدر قسمت اول اين بحث، جريان و حر

  كنيم.است، قسمت سوم هم اين مطلبي است كه خدمتتان عرض مي
  احتمال سوم: عنوان اولي و ثانوي بر اساس فاعليت و تزاحم دو نظام در توسعه فاعليت 

هستند و اصل مطلب هم فاعليت است و تحقق فاعليت تا دو نظام در توسعه فاعليت روبروي يكديگرند و مزاحم هم 
  كند.آخر ار توسعه را اثبات مي

  الف ـ روابط دروني نظام غالب، بر اساس عنوان اولي است 
هر كدام از اين دو پرچم كه يكي مال كفر و يكي مال ايمان است، هر كدام كه توسعه را در دست گرفت ديگري ناچار 

تواند در تواند داشته باشد و توسعه را يكي ميباشد، نسبت تأثير اصلي را يكي از اين دو مياست كه در حالت توسعه ن
اش اين است كه حوادث و رويدادها به دست بگيرد، حاال اگر يكي از اينها توسعه را در دست گرفت و غالب شد نتيجه

  شود.نفع آنكه غالب است بر عليه مغلوب پيدا مي
  مغلوب بر اساس عنوان ثانويه ب ـ روابط دروني نظام 

گوييم روابط دروني نظام مغلوب بر اساس عنوان ثانوين است، ا گر كفر مغلوب شد كافر مجبور است در اينجا به و مي
اسالم احتراج بگذارد و از سوسياليزم و دموكراسي و سائر اصول كفر در پرستش حيوانيتش دست بردارد و اگر پناه بر 

كند تأثير مستقيم در رشد ندارد، به نحو تاكتيكي حوادثش انفعالي ايجاد شده و عملي كه ميخدا مسلم مغلوب شد 
  يعني به نحو اضطرار موثر در رشد است و از راه ناعالجي در رشد مؤثر است.

  ج ـ فطرت اوليه عالم بر توسعه قدرت اسالم و توسعه پرستش خداي متعال است 
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كند يعني روابط ر عنوان ثانوي معنا ندارد چون حوادث را به نفع اسالم درست مياگر مسلمان غالب باشد در اينجا ديگ
شده كه وسيله تعيين كننده جايگاه اين شيء به نفع اسالم درست شده و اين مصداق عنوان كلي خاصي از احكام واقع 

ل بوده، اين هم االن توسعه قدرت اسالم است و فطرت عالم هم بر توسعه قدرت اسالم و توسعه پرستش خداي متعا
هويتي كه پيدا كرده در همان منزلت است. يك حكم كلي و يك عنوان كلي داريم و اين االن به عنوان عنوان اولي نه 

  به عنوان ثانوي مصداق آن است.
  د ـ احكام كلي الهي بر عناوين كلي وارد شده است و نه بر نفس موضوع خارجي

نيم كه احكام كلي الهي بر عناوين كلي كه وارد شده آنها نفس موضوع خارجي كحاال براي دقت بيشتر نماز عرض مي
گوييد؟ چون تجريد شود چرا حيثيت ميگوييد اگر حيثيت عوض شود حكم عوض ميتوانند باشند لذا شما مينمي
د، قند حالل تواند صاحب هزاران عنوان باشگوييد يك شيء ميكند، ميكنيد و يك حيث را از حيث ديگر جدا ميمي

است يا حرام است؟ اگر اين مصداق تسلط كفار بر مسلمين واقع شود قطعاً حرام است و اگر مصداق تسلط مسلمين بر 
كفار واقع شود خوب است و اگر مصداق مضر بودن براي بدن واقع شود حرام است، اگر مصداق نجات از هالكت پيدا 

عناويني را كه شما با حيثيات كلي آييم سراغ اين ن كرد، حاال ميتوان بياكند واجب است و مصاديق ديگري كه مي
گوييد اگر از شود روابط، نه حيثيات و نظر گاهها، نميدانيد اين حيثيات در عينيت ميقابل پذيرفتن و رد كردن مي

  اينجا نگاه كني يا اگر از آنجا نگاه كني.
  قدرت اسالم است  هـ ـ در احكام كلي الهي يك حكم محور است و آن توسعه

شود -توان ديد و آن موضع توسعه قدرت اسالم و پرستش است و يك حكم،اصلي ميبلكه فقط اي يك موضع مي
توانيد بگوييد توانيد داشته باشيد و بيشتر بودن ممتنع است شما نميوهمان طور كه شما در نظام يك رهبر بيشتر نمي

صل هستند و هردو حكم هم در منزلت حكومت اصل هستند، نه اينكه هم ما، دو حكم داريم كه هر دو در يك منزلت، ا
  كنيم.عرض نسبت به امر ديگري باشند كه احكام باشد كه اين مطلب را بعداً بحث مي

  و ـ عنوان ثانوي ترافع و تدافع روابط و تجديد و تبديل موضوعات در تزاحم دو نظام قدرت است 
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افع و تدافع روابط و جديد وتبديل موضوعات در تزاحم دو نظام قدرت هستند، اين پس عنوان ثانوي به لحاظ سوم كه تر
خواهد بر ديگري حاكم شود ودر آنجا مسئوليت اوليه ولي الهي، اين دو نظام قدرت روبروي يكديگر هستند و هر يك مي

ندارد و هيچ مسئوليتي اعظم است كه نگذارد واليت كفر بر مسلمين حاكم شود و حق اينكه اسالم را دست كفر بسپارد 
تواند بگويد من واليت كفر را بر از مسئوليت نسبت به اسالم و كلمه توحيد نيست ولي الهي اگر مبسوط اليد است نمي

يزي وس ياست گوييد در برنامهتواند بدهد گاهي ميگويد فقط اعالميه سياسي نميمسلمين پذيرفتن، گاهي مي
كار را بكند، خداوند حضرت امام رضوان اهللا تعالي عليه را رحمت كند سياست گزاري او بر  تواند اينگزاريهايش هم نمي

  شود.محور جنگ با كفر و نفاق خارجي و حل معضالت داخلي است يعني معضالت داخلي بر آن اساس حل مي
  ز ـ احكام كلي الهي، آحكام كلي بر جريان رشد است 

  م بر جريان رشد هستند نه احكام رشد.پس جايگاه احكام اين شد كه احكام حك
  ح ـ ساختن موضوعات احكام رشد، بدست ولي فقيه است 

كنيد و عجيب است شود شما در امور شخصي هم همين كار را ميساختن موضوعات احكام رشد بدست ولي سپرده مي
خواهيد شود شما امسال ميميشود ولي وقتي سئوال آيد ترديد پيدا ميكه وقتي پاي امور اجتماعي و نظام پيش مي

خواهم قرض كنم و بهر ترتيبي شده يك خانه بخرم گوييد ميخانه اجاره كنيد يا پول قرض كنيد و بخريد، گاهي مي
ام و مصلحت ما در خريدن خانه است يعني مصلحت كار و توفيق عبادت وغيره چون ديگر از اجاره نشيني خسته شده

گوييد فعالً هر طور كه شده بايد با مستأجري ك وقتي درست بر عكس اين است و ميبينيد يرا در خريدن خانه مي
گوييد االن بهر نحو كه شده حتي با قرض كردن بايد ده تا تخته ساخت و اصالً سراغ خريدن نبايد رفت يك وقت مي

گويد نه من نزديك ت ديگر ميقالي بخرم و چند روز ديگر آنها را بفروشم يا زمين بخرم و دو ماه ديگر بفروشم، يك وق
اين مطلب نبايد بروم و بايد سراغ فالن امر بروم اينكه من اجاره كنم يا مضاربه يا مساقات يا اينكه سراغ اين كار يا آن 
كار ديگر بروم كدامش صالح است، حاال پول بدست آوردم چقدراز آنرا به ميوه تخصيص بدهم چقدر به گاز كشيدن 

كند يا فهمد و آنها را رد ميممكن است بگوييد انسان اگر بدنش سالم باشد سرما و گرما را نمي منزلت تخصيص بدهم،
شوي و به جاي ميوه يك چيزهاي ساده تر كه احياناً بر عكس آن بگويد اگر سرما و گرمايت تأمين نباشد مريض مي
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ريد، در بعضي ازشهرها مثل عرق شاطره كه در توانيد بخوريد مثالً فالن جوشانده گياهي را بخواسم ميوه هم ندارد مي
خورند، ممكن است يك كنند و ميكردند و با شرب درست ميزنند وصاف ميشيراز رائج است گل ختمي را به آب مي

  كنم تا ويتامن بدن تأمين شود و لكن گاز الزم است.خورم و از عرقات استفاده مينفر بگويد ميوه نمي
  ز فلسفه عمل در نظام استط ـ فلسفه احكام غير ا

توانيد بگوييد در فلسفه عمل خدم هم عالم نيستم، اين درست است كه شما در فلسفه احكام عالم نيستيد ولي نمي
دانيم كه چرا خداوند خمر راحرام وچيزهاي ديگر را حالل كرده است مگر اينكه ممتنع است. فلسفه احكام را نمي

گويي من كني (و ميات گزينش ميرست، ولي به فلسه كارهائي كه در زندگيخودش بيان كرده باشد اين مطلب د
شود گفت عالم كنم) عالم هستي چه رسد به اين كه در باب اسالم و حكومت اسالمي كه نميمنزل خودم را تدبير مي

  نيستم...
ظه كرديد و مبتال به بودن بندي احكام را مالح-اگر مسئوليت نظام در برخورد بانظام كفر در توسعه شد يعني طبقه

تان اين نيست كه اطالعاتي را نسبت به احكام مختلف خواست موضوعات مختلفي را ايجاد كند ولي شما كه وظيفه
خريد كمك به تواند جنگيد مثالً از از شما سئوال كنند اين خودكار را كه ميجمع كنيد كه در برابر دنيا چگونه مي

اي كه اين چقدر گويند محاسبات ارزي آن را كردهگوييد اين مسئله براي من مطرح نيست ميايد يا نه؟ ميآمريكا كرده
كنم و آن سياست گزاري وظيفه دوست است چون گوييد من در حد فردي و شخصي خودم كار ميبرد؟ ميارز مي

اي كه او و من درون يك زمينهدوست امكانات جمع بندي و اطالعات الزم را دارد كه بعد اينها را زياد كند يا كم كند 
خواهد كل اختيارات مسلمين را حفظ كرده و سلطه فاعليت توانم حركت كنم بر خالف كسي كه ميايجاد كرده مي

  مسلمين نسبت به كفار را حفظ كند.
ن موجب شود اينكه آيا اگر فاعليتها در اصل موضوع فاعليت تقوم دارند اين نحوه قوامشادر اينجا سئوال كه طرح مي

شود كه قانون و نسبت و ضوابط از نسبت بين فاعليتها پيدا شود و آيا درفاعليت تمثلي شما همين طور است كه اين مي
گفته شده كه ولي اعظم الهي نسبت تأثير اصلي وولي اجتماعيدر رتبه بعد از آن نسبت تأثير دارد، آيا مثالً فالن كاشف 



 ···········································································································································································  ٢٥٣ 
 

آيد در چه منزلتي است؟ اين مطالب نه واين آثاري كه از خارج به ذهن شما مي كند و ياو مخترع هم همين كار را مي
  براي جلسه آينده مورد بحث واقع خواهد شد.

  ـ پرسش و پاسخ
ريزي دولت اثر دارد يا نه و آيا ممكن است با برنامه ريزي دولت تعارضي پيدا برادر رضائي: آيا تمايالت عمومي در برنامه

  زند يا نه؟آن حد، مي كند و يا اينكه به
-حجت االسالم و المسلمين حسيني: انشاء اهللا تعالي اين بحث را در آينه خدمتان هستم كه اين معنا تصرفي كه او مي

دهد البته تمايالت همان طور كه فرموديد معنايش اين است كه توسعه فاعليت تعلقي كند بعد چگونه آن را انجام مي
  كنم.ول محور ولي است بعدًا حدود و خصوصياتش را عرض ميمردم چگونه بشود و البته ح

اي كه در اينها مطرح است ظاهراً در مرحله تطبيق نيست بلكه در مرحله اولويت مابين برادر سبحاني: عناوين ثانويه
ته دقت زنند درباره كارهاي فردي جزئي است، البنفس احكام است.تبت مثالهائي كه درباره مصاديق عناوين ثانوي مي

دهند در عين حال كه بسيار جليل القدر هستند ولي كنيد و اشكالي ندارد كه اين را بپذيريم كه آن آقاياني كه فتوا مي
شود، هرگز معصوم نيستند و در ادراكشان، ضعيف و قوتي راه دارد، ممكن است اين را كه تعراض بين ماهيات واقع نمي

دهد يا احكام حاكم بر جريان رشد است و اصالً روي عناوين بريده از عينيت مي نفهميدند، سئوال اين است كه احكام را
گويد نداريم، ما دو چيز داريم يكي االن گفتيم مصداق آن حكم را نداريم و يك مصداق حكم در آنجائي كه اين آقا مي

  م نداريم.گوييم در آنجا اصالً حكديگر است و به عنوان اولي هم اين مصداق است اما بعدًا مي
  ـ احكام، طريق اعطاء ربوبي و ابزار واليت نبوي(ص) است ١

گوييد احكام به عنوان يك چيزي جعل نشده كه بريده از عالم باشد بلكه احكام ابزار واليت نبوي(ص) و طريق اگر مي
  اعطاء ربوبي است.

  ـ حكم وسيله نظم براي ولي است  ٢
زنم اين وسيله نظمي است كه مسئول شهر، دارد راهنمائي و رانندگي مثال مياصالً حكم چكاره است؟ درباره حكم 

دهد، اگر بگوييم وسيله نظم براي تنظيم تاريخ توسط رسول اكرم(ص) وسيله و طريق انعام از طرف حضرت انجام مي
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م، و اقتضاء را. فقط حق است ديگر در آنجا حكم نداريم و اقتضائي نيست، البته االن مصداق را نفي كرديم نه اصل حك
شود كه مصداق چيز ديگري است ولي هنوز درباره شود يك چيز ديگري مياشاره كرديم كه اين قدرتش كه عوض مي

خواهد ناظر خواهند ناظر به موضوعات باشند چه نحوه موضوعي است كه ميايم آن احكام ميحكمش صحبت نكرده
  باشد.

گوييم اين موضوع آن حكم بريم ولو با منطق اصالت ربط يا فاعليت و ميات ميبرادر سبحاني: گاهي تبدل را در موضوع
كنم، يا بحث درباره نيست، اين اشكالي ندارد اما آيا بحث عناوين ثانوي در اينجاست كه من موضوع جديد ايجاد مي

  تعارض بين نفس خود عناوين است.
تواند برويد يا نه؟ حكم كه آيا حكم روي نفس عنوان ميحجت االسالم و المسلمين حسيني: حاال صحبت از اين است 

بينيد يعني عالم گيريد يا اين نسبت را در رشد ميروي نفس عنوان برود يعني چه؟ نسبت بين مكلف و موضوع را مي
  شود يك چيزي را جدا كرد؟بينيد يا ميتكوين را در نظام مي

عنواني دارد ولو با ربط در موضوع هم لحاظ شود ولي به هر حال يك برادر سبحاني: به هر حال هر چه كه باشد يك 
- امري داريم، يعني ديگر در آنجا اين كه خمر هست يا نيست به عهده من است ولي انكار نفس عنوان احكام را نمي

  توانيم بكنيم، يعني مسئله تزاحم بين عناوين را بايد ازتزاحم بين موضوعات جدا كرد.
  لمسلمين حسيني: فعالً بيان شد كه بين موضوعات تزاحم نيست. حجت االسالم و ا

كنيم يا مثالً موضوع اجاره را گويند بحث عناوين ثانوي در آنجا نيست موضوع را عوض ميبرادر سبحاني: آقايان مي
  كنيم.محقق نمي

عينيت است گرفته  حجت االسالم و المسلمين حسيني: بر اين اساس ديگر حق اشكال نسبت به كسي كه متصرف در
شود. اين عنواني كه داريد يا نداريد، و اينكه آيا اين مصداق آن است يا مصداق نيست آيا تطبيق به مصداق اين مي

  شود و معين كننده موضوع است.عنوان عرفي است يا اينكه حيثيت كه در عينيت رابطه ونسبت مي
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مكن است يك موردي باشد كه هم ربا باشد و هم موضوع سلطه، اي كه بگيري مبرادر سبحاني: به هر حال در هر رابطه
- يعني هم مصداق رباست و هم اگر محقق شود مصداق سلطه كفار است، حاال در تزاحم بين عناوين مشكل را حل مي

  كنيم كه ربا نباشد.فرماييد يك كاري ميكنيم يا اينكه مي
كنيد، اگر ربا بين دو شخص باشد عيب ا بر آن تمام ميحجت االسالم و المسلمين حسيني: شما چگونه صدق ربا ر

گوييد اين رباست، ندارد كه صدق را درست كنيد ولي اگر بناست حيثيت در يك جاي ديگر تمام بشود به چه دليل مي
و بر كنيم، تعريفتان را در يك نظام تعاريف گوييد تعريف ميكند؟ اگر مياي عنوان ربا صدق ميآيا بر هر گونه زياده

  آوريد يا نه؟كنيد و در يك واليت مييك پايه بيان مي
شود اگر حكم روي عنوان محض بود بحث استنباطات مرحله دوم است مرحله اول اين است كه عنوان چگونه تمام مي

يعني عنواني كه مكلف و موضوعي در آن نباشد چه اقتضائي در آن است؟ يك انسان بياوريم كه نه مسافر باشد نه 
اضر نه فقير باشد نه غني و فقط عنوان مجرد از همه خصوصيات باشد، چنين انساني نداريم بعد هم بگوييم يك ح

گويم اصالً چنين فردي خلق نشده كه خمر بخورد يا نخورد. انساني آوريم، من ميموضوعي بنام خمر براي اين فرد مي
  كنيم.ر خلق شد درباره خمر خوردن او صحبت ميكه هيچ يك از خصوصيات تعيين را نداشته باشد نداريم و اگ

برادر سبحاني: بر هر مبنائي كه موضوعات را تعريف كنيد آيا اين احتمال نيست كه بر اساس همان مبنا صدق اين 
تواند صادق باشد و اين عنوان درعين حالي كه ممكن است عنوان خمر بر آن صادق باشد يكي ديگر از عناوين هم مي

  شود.نمي احتمال نفي
شود) و اين احتمال از اين حجت االسالم و المسلمين حسيني: ابداً، در مجموعه اين طور نيست (ج: احتمالش نفي نمي

قبيل است كه بگوييم اين ميكروفن در عين حالي كه اينجا هست اينجا نيست، در مجموعه اين يك منتجه بيتشر 
  ندارد.

ين تحت ادله نيست ما بايد عناويني كه در ادله شرع هست استنباط كنيم كه حجت االسالم ميرباقري: اين منتجه، عناو
گوييد و از يك رابطه ديگر چيز آن عناوين همان تطبيق عناوين به همان ارتباطات است، از يك رابطه به آن خمر مي
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شود يعني هر گاه مي ديگر و آن وقت مجبور هستيد تزاحم عناوين را در خود اين ببينيم آن وقت اولي و قانوي پيدا
  گوييم يك منتجه بيشتر ندارد.اي كه در شرع آمده بود روي عناويني رفت كه آن بر منتجه منطبق بود ما هم ميادله

دانيد يا احكام شرع روي چه عناويني هستند؟ آيا روي عناوين حجت االسالم و المسلمين حسيني: عناوين را چه مي
ني تلقي اينكه اين حكم ناظر به اين مطلب است و معنايش چيست سراغ تبادر و عرفي رفته يا عناوين ديگري؟ يع

  رويم؟ اينجا جاي بحث است و مطلب هم قابل دقت است.رويم يا اينكه سراغ رشد ميارتكازات عامه عرب مي
  خواهيد حرمت خمر را با بحث قدرت مبارزه با كفار حل كنيد.برادر سبحاني: شما مي

خورند و حضرت به آنها كاري نداشتند، لمسلمين حسيني: در زمان خود نبي اكرم(ص) مردم خمر ميحجت االسالم و ا
داشتند، بحث عند التزاحم هم نيست بلكه حضرت اين كردند و در حقيقت حرمت خمر را بر نمييعني با آنها دعوا نمي

م است، اين مرحله ابالغ كه رسيدند در را بعد از مدتها فرمودند كه ضد رزق حسنه است، ابتدا نفرمودند مكروه ه
  حقيقت يك مرحله ديگر از حكومت بود كه آيا در حكومت چه بايد كرد؟ 

 و صل اهللا عليه و آله الطاهرين 
  



 
١٧٤٣  

  فلسفه اوصل مباني نظام واليت
  موضوع بحث: توصيف از فاعليت بر اساس نظام واليت

  دوره سوم
  ١/٣/٧٠خ: تاري

  ١٥جلسه 
  

  فهرست:
  ـ جايگاه دو نظام حيواني و الهي در نظام واليت

  ـ ربط فاعلها در نظام به معناي تقوم در ايجاد نفس فاعلهاست  ١
  ـ تقوم توسعه فاعليت مافوق به توسعه فاعليت مادون، تقوم زمان به مكان در نظام فاعليت است  ٢
  فاعل مادون به فاعل باالتر (در تصرفات فاعل باالتر)ـ اعراض يعني تعلق مشروط و مقيد  ٣
  ـ طاعت يعني تعلق مطلق فاعل مادون به فاعل باالتر (در تصرفات فاعل باالتر) ٤
  ـ در اعراض، تعلق فاعل مادون به فاعل باالتر از طريق خصوصيات مشروط است  ٥
  شودت حيواني حاصل ميـ خصوصيات مشروط (فرد عاصي) به بسط نفوذ فاعل باالتر در منزل ٦
  خواهدـ فرد عاصي فاعليت اولياء را بالواسطه در منزلت و توسعه حيواني خودش مي ٧
  ـ توسعه حيواني، عبادتي متناسب با منزلت حيوانات است  ٨
  ـ فاعليت حيواني در منزلت حيواني خود، در توسعه سهيم است ٩

  باشدو نقض  غرض نمي ـ در توسعه نظام عالم، توسعه حيواني ضروري است ١٠
  ـ بيان ضرورت توسعه حيواني در نظام عالم بر اساس اصالت ربط ١١

ـ تركيب عبادت در منزلت حيواني با عبادت در منزلت انساني در كل تبديل به كيفيت جديدي از عبادت در منزلت 
  شودانساني مي

  ـ بيان ضرورت توسعه حيواني در نظام عالم بر اساس نظام فاعليت  ١٢
  همراه با يك رنج الهي است كه كُنه آن ابتهاج است» گذر از تعلق به وضع«الف ـ عبادت يعني 

  ب ـ نفس درگيري براي گذر به طرف ابتهاج الزم است 
  است  ج ـ هر چه درگيري (در گذر از وضع) بيشتر باشد شدت ابتهاج بيشتر

  د ـ براي رشد و توسعه در منزلت انساني درگيري با حيوان توسعه يافته الزم است 
  هـ ـ نمونه بارز حيوان توسعه يافته، نظام سلطه استكباري امريكاست كه تا مرز تمايالت نيز نفوذ پيدا كرده 

  شودعبادت بزرگي واقع ميو ـ درگيري با آمريكا نياز به ايمان زيادي دارد و در اين درگيري براي مؤمنين 
  ز ـ توسعه عبادت حيواني براي توسعه عبادت در منزلت انساني، مربوط به دار دنياست

  زند كند فقط به خودش ضرر ميح ـ در توسعه نظام، آن كس كه اعراض مي
  كنندط ـ انسانهاي طاغي خودشان براي خودشان عذاب درست مي

  ي ـ عذاب يعني خالء و فاصله و دوري از موال كه بدست خود كفار و مشكرين است 
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  ل ـ مقابله با كفار از طرف موال سبب ظهور قدرت جديد موال در برابر آنهاست
  تواند ضرر برساندم ـ عاصي (ملحد، مشرك، منافق) به ملوا و به مؤمنين نمي

  ـ جمع بندي 
  ) منشاء اخالقي عملي استـ حركت زماني فاعلها (در نظام ١
  ـ عنوان مشير نشان دهنده معرفت عبد نسبت به موالست نه اينكه موال را معرفي كند  ٢
  شودـ به حسب آيات و روايات هر كس باندازه معرفتش از كالم موال اسقاء مي ٣

  )١ـ پرسش وپاسخ(
  در دستگاه منطق صوري و اصالت واليت » اشاره«ـ فرق  ١
  دهد بنابراين صورت متناسب متنازل عين عنوان مشير است اي تنازلي ميـ اشاره، معن ٢
  ـ تنازل يعني ساده كردن و به اجمال رساندن ربط است  ٣
  ـ نشان دادن با حفظ اجمال و تنازل عين عنوان مشير است  ٤

  )٢ـ جمع بندي(
  ـ عنوان مشير در نظام تكوين و نظام واليت اجتماعي 

  عنوان مشير ـ مراتب مختلف براي  ١
  الف ـ هر علم كاربردي كه احاطه بر معلوم نباشد عنوان مشير است 
  ب ـ هر علمي كه نفوذ تصرف شما در غير است عنوان مشير نيست 

  ـ توسعه در نظام واليت تكوين با توسعه در نظام واليت اجتماعي فرق دارد، يعني عنوان مشير هم دو معنا دارد ٢
  كنداجتماعي با توسعه براي فرد فرق مي ـ توسعه در نظام واليت ٣
  هاي مختلف اجتماعي و تكويني و مقايسه آنها با همـ مراتب مختلف توسعه در نظام ٤
  يابدـ همه مراتب وسعه حول محور واحد يعني فاعليت حضرت حق شكل مي ٥

  )٢ـ پرسش و پاسخ(
  ـ چرائي بسط نفوذ مكاني عبد به علت حركت زماني اوست ١



  
  بسمه تعالي

  ـ جايگاه دو نظام حيواني و الهي درنظام واليت 
حجت االسالم و المسلمين حسيني: بسم اهللا الرحمن الرحيم بحث درباره نظام فاعليت و نظام واليت بود و اصل فاعليت 

  به معناي ايجاد تمام شد
  در ايجاد نفس فاعلهاستـ ربط فاعلها در نظام به معناي تقوم  ١

حاال براي معنا كردن نظام بايد ربط را معنا كنيم و ربط بر اساس اصل بودن فاعليت، ربط فاعلها به يكديگر كه تقوم 
فاعليت است، تقوم هم نه تقوم در موضوع مورد تصرف نه كيفيتاً نه وجوداً بلكه تقوم به معناي ايجاد، آن هم ايجاد 

به اين معنا كه فاعليت خودش براي توسعه فاعليت باالتر مجرا » ايجاد نفس فاعليت«د بلكه اي كه تحت صرف باششيء
قرار گرفت همان طور كه فاعليت پايين تر به فاعليت باالتر تعلق داشت نسبت به تصرف آن فاعليت باالتر در فاعليت 

نفس فاعليت، مجرا شود خود فاعليت خودش يعني در فاعليت مادون، خودش هم چون مجراي جريان اين نفوذ بود اگر 
  در فعل كه توسعه فاعليت مادون است سهيم است و همچنين توسعه فاعليت مافوق.

  ـ تقوم توسعه فاعليت مافوق به توسعه فاعليت مادون، تقوم زمان به مكان در نظام فاعليت است  ٢
زماني است اما توسعه فاعليت مافوق است  اما توسعه فاعليت مادون است چون طلبي كه از پايين نسبت به باال هست

كند يعني در اينجا باز تقوم زمان و مكان را بهم در نفس فاعليت چون فاعليت مافوق  در مادون سعه مكني پيدا مي
  بينيم.مي
  ـ اعراض يعني تعلق مشروط و مقيد فاعل مادون به فاعل باالتر (در تصرفات فاعل باالتر) ٣

سئوال مطرح بود كه اگر فاعل اعراض كرد يعني فاعل مادون به فاعل باالتر در اينكه در فاعليتش بعد ازاين قسمت يك 
  خواهد.تصرف كند تعلق پيدا نكرد بلكه يك قيد داشت كه فاعليت مافوق را به صورت مقيد و مشروط مي

  ـ طاعت يعني تعلق مطلق فاعل مادون به فاعل باالتر (در تصرفات فاعل باالتر) ٤
- مي» گوييد خدا يا مرا از كساني قرار ده كه فرمانبر حضرت ولي عصر(عج) هستند و الممتثلين الوامرهوقت مييك 

  گويد هر امري كه باشد.گويند كدام اوامر؟ مي
  ـ در اعراض، تعلق فاعل مادون به فاعل باالتر از طريق خصوصيات مشروط است ٥
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گويد اين دسته از كار، طبيعي است كه پذيرش دهد و مير مييك وقت يك چيز و يك خصوصيت ديگري را شريك قرا
  فاعليت مافوق در نفس فاعليت خود به صورت مطلق نيست، تعلق به فاعليت باالتر هست ولي از طريق خصوصيت.

  شودـ خصوصيات مشروط (فرد عاصي) به بسط نفوذ عامل باالتر در منزلت حيواني حاصل مي ٦
خواهد در اكل و شرب شود، اال به فاعليت فاعل باالتر، يعني مثالً آن كسي كه ميو چون آن خصوصيت حاصل نمي

خواهد حيواني توسعه پيدا كند اين مأكوالت كه بدون فاعليت موال درست نشده است ولو اين چيزي كه اين مي
  متناسب با حيوانيت است و متناسب با منزلت انسانيت نيست.

  خواهد بالواسطه در منزلت و توسعه حيواني خودش مي ـ فرد عاصي فاعليت اولياء را ٧
خورند (اين فرمايش يعني از بزرگان است) اينكه خورند يعني با هفت بطن ميخورند آن طور كه حيوانات ميكفار مي

خواهد مثل حيوانات با هفت بطن بخورد هر چند آن مأكوالت مخلوق است و باز فاعليت خداي متعال را در اين هم مي
خواهد ولي بالواسطه است از منزلت نازلتر از منزلت حيوانيت، حاال سؤال خواهد و فاعليت اولياء را ميتوسعه خودش مي

كند يا نه؟ و صحيح ين است كه اگر چنين باشد اما اين توسعه حيواني دارد مورد قبول است آيا موال هم توسعه پيدا مي
  ا بگوييم در چنين شرائطي توسعه ولي باالتر نيست.است كه بگوييم توسعه ولي باالتر هم هست ي

  ـ توسعه حيواني، عبادتي متناسب با منزلت حيوانات است  ٨
اگر كسي بگويد عبادت از انسان، آن است كه توسعه متناسب با ظرفيت انساني باشد ولي عبادت حيوان، متناسب با 

  رفاً تفسير تكويني بكنيد.منزلت حيوانيت است، آن هم عبادت است نه اينكه عبادت را ص
  ـ فاعليت حيواني در منزلت حيواني خود در توسعه سهيم است ٩

اي سهيم است نهايت در منزلت حيوانيت و بگوييد در رشد كمي نه در رشد كيفي ولي بلكه بگوييد در توسعه به نحوه
  به هر حال به يك نسبتي مؤثر است اما در منزلت حيواني نه در منزلت انساني.

  باشدـ در توسعه نظام عالم، توسعه حيواني ضروري است و نقض غرض مي ١٠
حاال اگر بناست براي نظام عالم توسعه پيدا شود آيا در حيوانيت نبايد توسعه پيدا شود و بالمره در حيوانيت مضر است 

  گيرد؟مي يابد يا انجامكه توسعه پيدا شود؟ يعني ناقض غرض است و اگر پيدا شد غرض موال تحقق نمي
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  ـ بيان ضرورت توسعه حيواني در نظام عالم بر اساس اصالت ربط ١١
كنيم، در مثال عيبي ندارد كه كنيم و بعد آن را بر اساس اصالت فاعليت تبديل مييك مثال بر اساس ربط بيان مي

دو قند دو جزء  بگوييد خاصيت اجزاء غير از خاصيت منتجه است و خاصيت منتجه يك خاصيت ديگري باشد. بگوييد
دارد كه هر دو مسموم كننده و كشنده است ولي تركيبش يك چيز نافع است، آب دو جزء دارد كه هر كدام يك 

  خاصيت دارند ولي تركيب و منتجه آنها چيز ديگري است كه داراي خاصيت ديگري است.
يت جديد از عبادت در منزلت انساني ـ تركيب عبادت در منزلت حيواني با عادت در منزلت انساني دركل تبديل به كيف

  شودمي
يعني جمع كمي نيست بلكه تبديل شدن به كيفيت ديگر است، يك احتمال اين است كه بگوييد عبادت انساني و 

  دهد.حيواني رويهم يك شكل ديگري از كيفيت را نتيجه مي
  ـ بيان ضرورت توسعه حيواني در نظام عالم بر اساس نظام فاعليت  ١٢

احتمال اين است كه بگوييد اگر در توسعه انساني اساساً توسعه حيواني الزم باشد، براي نظام ضرورت دارد، دومين 
  تقريبش هم چنين باشد كه بگوييد.

  همراه با يك رنج و المي است كه كنه آن ابتهاج است » گذر از تعلق به وضع«الف ـ عبادت يعني 
شود مگر با يك مرارتي كه كنه آن توأم باشد كه اين گذر حاصل نمي» وضع گذر از تعلق به«ابتدا يك عبادتي داريم كه 

  با ابتهاج است و قبالً بحث آن بيان شده است كه چگونه ممكن است باطن الم، ابتهاج باشد.
  ب ـ نفس درگيري براي گذر به طرف ابتهاج الزم است

و ممكن نيست كه نباشد و بعد بگوييد اين مقداري اگر بگوييد چنين چيزي حتماً براي گذر به طرف ابتهاج الزم است 
  با راحت طلبي انسان درگيري دارد.

  ج ـ هر چه درگيري (در گذر از وضع) بيشتر باشد شدت ابتهاج بيشتر است
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اگر بخواهد نماز بخواند، درگيري بيشتر آن هم اين است كه بخواهد با يك حيواني هم دعوا كند، ابتدا باگرما و سرما 
توان با سرپناه رفع د بعد بخواهد با يك حيواني درگيري كند كه درگيري اين بيشتر است، گرما و سرما را ميدعوا كن

  دود.كرد. ولي حيوان تحرك دارد و اين طرف  آن طرف مي
  د ـ براي رشد و توسعه در منزلت انساني درگيري با حيوان توسعه يافته الزم است

ن توسعه يافته الزم داريد يا نه؟ اين شيطان انسي حيواني است توسعه يافته تر وبه حاال آيا در شرائط توسعه، يك حيوا
  مراتب از شيطان جني بدتر و به مراتب از ساير حيوانات بدتر.

  هـ ـ نمونه بارز حيوان توسعه يافته، نظام سلطه استكباري امريكا كه تا مرز تمايالت نيز نفوذ پيدا كرده 
شود، كدام كل نظام پيدا كند و در ابزار و روابط توسعه پيدا كند جانور بسيار مهمي ميوقتي هم شكل اجتماعي و ش

توان تصور كرد كه اندامش از آن طرف اقيانوسها تا اين طرف با نسبت تأثير زياد حضور داشته باشد ممكن جانور را مي
ست. اين همه قدرت نفوذي كه تا مرز است يك حيوان بزرگ را تصور كرد اما اين همه قدرت تحرك براي او متصور ني

  ها پيدا شده.نظام حساسيتها و عالقه
  شود.و ـ درگيري با آمريكا نياز به ايمان زيادي دارد و در اين درگيري براي مؤمنين عبادت بزرگي واقع مي

هللا عليه و علي آبائه خوب مقابله با اين حيوان بزرگ و خطرناك هم به ايمان زياد نياز دارد كه ولي اهللا اعظم صلوات ا
كنند فرستند و دستگيري ميدهند و جنود مالئكه را هم به كمك ميكنند و مؤمنين را ياري ميطاهرين هم مقابله مي

اگر اعتماد به ايشانباشد و ما روبرنگردانيم و فاعليت آقا را در فاعليت خودمان بخواهيم، محال است كه در برابر دشمن 
ار آنها براي ما مثل پل براي گذر از يك مرحله خواهد شد و عبادتي كه در مقابله با كفار براي ما در مانده شويم بلكه ك

فرمايند ولي در منزلت ديگر ما شود البته در يك منزلت عبادت خود ولي اعظم الهي است كه دستگيري ميحاصل مي
هند و در اين عبادت اگر دستگيري آنها نباشد دشويم به اينكه ما را خدمه خودشان در مقابل كفار قرار مياكرام مي

-) فجور و تقوي هر دو ملهم مي٧(سوره شمس آيه » و نفس ما سويها فالهمها فجورها و تقويها«ممكن نخواهد بود، 
قد «كند شوند و لكن اگر كسي رويش را به طرف خدا كرد خداي متعال كمكش ميشوند و در دستگاه الهي پيدا مي
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شود در عالم هم كفر و حيوانيت در اين شكل بسيار خطرناك براي توسعه ) يعني رستگار مي٨س آيه (سوره شم» افلح
  عالم الزم است.

  ز ـ توسعه عبادت حيواني براي عبادت در منزلت انساني، مربوط به دار دنياست
يد يك سري كار انجام بنابراين يك صحبت اين است كه يكي از مراحل عالم مرحله عالم دنياست كه در اين مرحله با

اش بگيرد و دراين سري ازكارها كه نظام واليت اينگونه تحركي راكه در طاعت وعصيان درعالم دنيا دارد الزمه توسعه
اين است كه حيواناتي بدين گونه خطرناك پيدا شوند تا يك ايمانهائي هم در مرحله باالتر ظاهر شود البته ممكن است 

شكل حركت بگونه ديگري است، شكل نظام فاعليت و توسعه هم بگونه ديگري است و لكن  شما بگوييد در عوالم ديگر
  در اين عالم اينگونه است.

  زندكند فقط به خودش ضرر ميح ـ در توسعه نظام آن كس كه اعراض مي
متناسب با  كنداي كه پيدا ميزند چون توسعهگرداند در توسعه، به خودش ضرر ميدر اين فرض آن كسي كه روبر مي

اي بزند براي شما اگر از موال روبرنگردانيده باشد او تواند به شما صدمهسوزاند ولي نميمنزلتش نيست خودش را مي
شود حاال كسي بيايد خودش را در يك كوره قرار دهد و خودش را آتش بزند، فرض كنيد اين كوره، نفت وسيله خير مي

شما رسيده و منزلتان هم گرم شده است، مالحظه كنيد كه اگر كسي  كند خوب، صرف اين كار بههم مصرف نمي
خودش را حيوان كرد و از شديدترين الهامات به فجور شد و شما رويتان به طرف موال بود و با اين فجور مقابله كرديد 

مطالبي كه اگر يابد نسبت به و در چنين شرايطي شما تزكيه كرديد حساسيت روح شما توسعه مي» قد افلح من زكيها«
رود حاال حضور فاعليت موال در شد يعني فاعليت شما تا كنه كار او جلو مينبود اين توسعه هم در آن ظاهر نمي

فاعليت او ضرري ندارد، براي چه كسي ضرر ندارد؟ ابتداً براي موال ضرر ندارد، بسط فاعليت موال در همه منازل از جمله 
حيوانات را خلق كرده است بودن اين حيوانات الزمه نظام است، اما اين حيوان  منازل حيوانيهست كه قبالً گفتيم

  كند.خطرناك قابليت خلق ابتدائي ندارد اين حيواني كه به فاعليت خودش در حيوانيت توسعه پيدا مي
  كنندط ـ انسانهاي طاغي خودشان براي خودشان عذاب درست مي
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دهيم كه خودش براي خودش كنند. جواب ميشد دچرا ديگر او را عذاب ميگوييد اگر اين الزمه قهري عالم حاال مي
  خواهند او را عذاب كنند.كند و اال نميعذاب درست مي

  گيردي ـ عذاب يعني خالء و فاصله و دوري از موال كه بدست خود كفار و مشركين صورت مي
را در رديف حيوانات برد س خالئ و فاصله  ظرفيتش، ظرفيت انساني بود ولي به فاعليت خودش كاري كرد كه خودش

  و دوري از موال پيدا كرد.
  ك ـ رنج و الم الزمه خالي بودن ظرفيت ملكوتي و انساني كفار است 

شود و رنج دارد اما اين اش ديگر پر نميماند و ظرف ملكوتيطبيعتاً اين دوري باقي مانده و ظرفيت ظرفش خالي مي
  درست كرده است.رنج را خودش براي خودش 

  ل ـ مقابله با كفار از طرف موال سبب ظهور قدرت جديد موال در برابر آنهاست
زند چون مقابل حيوانيت اين، موال هم در فاعليت الهيه باالتر از آن را آورده است اين رنجش هم به موال صدمه نمي

  يعني آن چيزي كه مقابل اين حيوان توسعه يافته باشد را آورده است.
  شود.جديد موال در برابر حيوانيت ميزند بلكه منشاء ظهور قدرت ه هر حال به موال ضرر نميب

  تواند ضرر برساند م ـ عاصي (ملحد، مشرك، منافق) به موال و به مؤمنين نمي
 تواند ضرر بزند چون همه فاعليتها فاعل هستند، در مقابل حضور اين تا هر كجا كه هست حضوربه ديگران هم نمي

ديگران در مقابل آن است يعني به مادون خودش هم، مگر اينكه در فاعليتشان به واليت ا و تولي پيدا كنند كه اگر به 
زند و اگر تولي به واليت اين پيدا كرده باشند معنايش اين است كه واليتش تولي پيدا نكرده باشند اصالً ضرر نمي
  اند.پسنديده خودشان متربه نازلتر از انسان را براي خودشان

  )١ـ جمع بندي(
  ـ حركت زماني فاعلها (در نظام) منشأ اخالق عملي است  ١

بنابراين مطلب را به صورت كلي بيان كرديم و از اين كلي تر آن بود كه گفتيم تعلق فاعليت به فاعليت موال در حركت 
پايه حسن و قبح كجاست؟ اگر تعلق گوييد خود، حركت زماني است و همين منشأ اخالقي عملي است يعني اينكه مي
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به فاعليت موال در فاعليت خودش پيدا كرد و بدون قيد بود كه خودش بستر توسعه فاعليت موال متناسب با ظرف 
اگر باالتر شود چون در منزلتي كه موال قرارش داده بود درهمان منزلت نيابت موال را دارد. خودش شد اين، خير مي

ستقالل هم نظر كنيم كه فاعليت مطلقه ربوبيه الهي است كمال مطلق اگر عاري بودن از جمع برويم و در فاعليت باال
نقائص باشد كه چنين است و هيچ جا معني اطالق براي هيچ مفهومي صحيح نيست اال عنوان مشيري را كه در اينجا 

به همين است يعني ارتباط  عرض كرديم البته به عنوان مشير هم عرض شد كه معناي ربط و تعلق و پرستش او هم
كند و معنون مشير هم خود اين ربط است البته مشير به طرف فاعليت حضر قلبي با موال مرتبه پرستش را مشخص مي

  كند.حق است ولي مشير است و اشاره مي
  ـ عنوان مشير نشان دهنده معرفت عبد نسبت به موالست نه اينكه موال را معرفي كند  ٢

دهد نه باالتر نه ن حالت بندگي و منزلت عبد است يعني عنوان مشير معرفت اين عبد را نشان ميمعنون آن خود اي
  دهد.اينكه موال را معرفي كند معرفت عبد را نشان مي

  شودـ به حسب آيات و روايات هر كس باندازه معرفتش ازكالم موال استقاء مي ٣
نوشد، اين معنايش آن شود و از آنها مياز كلمات مؤال اسقاء مي به حسب آيات و روايات هم، هر كس به اندازه معرفتش

دهد و چون ارتباط است كه عنوان مشير و صورت تمثلي نسبت به فاعل باالتر وضعيت ارتباطي خود اين را نشان مي
ن وقت صحيح گوييد صرف ربط و تعلق است آهم ارتباطي است كه معنا ندارد بگوييد نسبت به باال تطابق دارد بلكه مي

  كند.است بگوييد اين، معنون همين عنوان مشير است و به آن اشاره مي
  )١ـ پرسش و پاسخ(

  در دستگاه منطق صوري و اصالت واليت » اشاره«ـ توضيحي پيرامون فرق  ١
ا ندارد، شود يعني معنو امثال آن در تعريف علم، رها مي» اشاره«حجت االسالم ميرباقري: اين تعابير مسامحي است و 

اين اشاره به آن دارد يعني چه؟ اشاره به مادون هم نيست تا چه رسد به مافوق، با اين تعريف از علم ديگر اشاره از 
  معنا خواهد بود.افتد يعني وقتي كاشفيت از موضوعيت افتاد اشاره و امثال آن هم بيموضوعي مي
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رماييد اين صورتي است كه موال در اين ايجاد كرده و فحجت االسالم و المسلمين حسيني: آيا وقتي حضرتعالي مي
توسعه تمثلي موال در منزلت اين است نهايت توسعه تمثلي متنازل متناسب، اين يك نحوه اتحاد و تقومي از اين دو و 

  دهد يا نه؟فاعل را نشان مي
ه موجود ديگر، تمثلي هم به حجت االسالم ميرباقري: ولي اين جنبه حكائي اصالً ندارد اين موجودي است متقوم ب

  معناي كاشف نيست در عالم مثال اين است.
شود حجت االسالم و المسلمين حسيني: يعني يك كيفيتي است و اين كيفيت اصل و ميزان براي سائر كيفيتها مي

ين، صورت اين، نماينده شود يعني توسعه موال در صورت سازي موال از طريق اشود يعني اين از طريق يعني محور مي
گيرد از طريق فاعليت است ولي با ميزان قرار گرفتن اين صورت و منزلت، حاال اين مطلب بيانگر چيست؟ اال انجام مي

اينكه حضرتعالي بخواهيد اشاره و حكايت را به صورت اشاره و حكايت خاص منطق صوري حفظ كنيد و بگوييد اشاره و 
نيم نه به معناي اين كه صحيح است به اين خالفت و نماينده بگوييد. ككشف و علم را به همان معناي خاص حفظ مي

اين بر چه اساسي نماينده است؟ بر اساس اصالت كيفيت و اصالت شيء و اصل بودن عليت صوري و اصل بودن قانون 
شير عين ورت معناي عنوان مگوييد بر اساس اصل بودن فاعليت و تقوم كه در اين صيا بر اساس اصل بودن فاعل؟ مي
دانيد اين تنازل پيدا كرده است، تنازل اي است كه اين طرفش را متنازل متناسب ميهمين است يعني آن طرف سكه

كند وقتي كه اين تنازل، ترازوي خالفت اين براي ساختن يعني چه؟ تنازلي كه در منزلت اين با اين وحدت پيدا مي
  دهد.با موال و نمايندگي او را نمي دهد و معناي ربطششود معناي عنوان مشير نميمي

افتد عنوان مشير تعدد الزم دارد و اين دول از اين حجت االسالم ميرباقري: نشان دادن ديگر مطلقاً از موضوعي مي
يك موجودي است و مالك نمايندگي است خود اين هم فهم به معناي اشاره و اينكه نمايندگي را بفهمد دستگاه است. 

  معنا ندارد.
ت االسالم و المسلمين حسيني: اگر همه اينها را در معناي سابق خودشان حفظ كنيد درست است، اگر اشاره، حج

بريد همان مفاهيم مربوط به منطق صوري را براي آنها در نظر ديدن، علم، يافتن و همه اين كلماتي را كه به كار مي
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ه تعريف جديد است و مفاهيمي كه معرفت اشراف به بگيريد هيچ يك از اينها نيست ولي مفاهيمي كه معرفت علم ب
  تعريف جديد است و مفاهيمي كه معرف اشاره به تعريف جديد است را دارد.

  دهد بنابراين صورت متناسب متنازل عين عنوان مشير است ـ اشاره معناي تنازلي مي ٢
تواند به معناي چيز ديگري باشد؟ مشير ل ميگوييد متنازل، متنازل عين مشير است اصالً مشير مگر غير از تنازشما مي

» دهداشاره معناي تنازلي مي«كنيد باز هم عين تنازل است شما وقتي كه اشاره را در منطق صوري هم استفاده مي
گوييم حضور نفوذ شما كنيد كه ما در آنجا مييعني وقتي كه خود مطلب را به اصطالح خودتان با همه هويت بيان مي

دهيد و ما تنازلش ميكنيد به تمامه است، آن يك معنا دارد و شمه نيست و شما بنابر مبناي ديگري خيال ميكه به تما
  كنيد.اش ميساده

  ـ تنازل يعني ساده كردن و به اجمال رساندن ربط است  ٣
  فرق دارد. ساده كردن مطلب و به اجمال رساندن ارتباط معناي تنازل است تفسير و تبيين چيزي، تا اجمال چيزي

  ـ نشان دادن با حفظ اجمال و تنازل عين عنوان مشير است  ٤
شود يك مطلب را فهماند بينيد به اين كودك نميو نشان دادن با حفظ اجمال، نشان دادن با حفظ تنازل است شما مي

كنيد و ، متنازل ميچون كه با كودك سر و كارت فتاد، پس زبان كودكي بايد گشادكنيد. او را با يك مثال متوجه مي
اگر نفس گوييد نه همين كه اين به صورت اجمالي به مطلب التفات كند كافي است. مطلب عوض شد ميگر بگويند ا

اشاره دارد، كيفي است كه لقب » تنازل«يعني »  اشاره«شود التفات هم به معناي فاعليت آمد و صحبت شد تنازل مي
  رسد.و در خصوصياتي كه به بحث تقوم ميتنازل برابر با خود آن مطلب نيست، ول

شود شأن و قبض و بسط وجود ميآيد و به معناي تجلي و تحجت االسالم ميرباقري: تنازل با منطق صوري جور در مي
  اما تنازل به معناي اينكه يك وجودي پايين بيايد نيست. 

  شود. را حفظ كنيد مطلب تمام نميحجت االسالم و المسلمين حسيني: به هر حال اگر شما بخواهيد آن معنا 
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گويند در مراتب طولي، مرتبه باال عين كمال مرتبه پايين را دارد به نحو  حجت االسالم و المسلمين حسيني: آقايان مي
بساطت، بنابراين آن بسيط وقتي مقيد شد آن تنازل يك حرفي است كه اين باطل است و به تشأن اشكال وارد است، 

  زل چيست؟اما معناي اين تنا
حجت االسالم و المسلمين حسيني: توسعه موال در همه منازل است يا فقط در منزلت خودش است يعني ابتداً وحدت 

شويد يا نه و بعد كه پذيرفتيد وحدت به معناي بساطت در مخلوقات نيست و مجبوريد  و كثرت و تقوم را قائل مي
گوييد وحدت و كثرت محال است مگر با حفظ زمان و مكان و  وحدت و كثرت را قائل باشيد و بعد در فاعليت هم مي

رساند كه تنازل را اين گونه معنا كنيد و در  گوييد محال است مگر با فاعليت، آن بحثها شما را به اينجا مي بعد هم مي
اگر فاعليت تعلق هر مرتبه از آن بحثها كه اشكال داريد بفرماييد. يكي از نكات مهمي كه در آنجا تمام شد اين بود كه 

فرماييد فاعليت را در  به كيفيت ثابت پيدا كند يعني تعلق به قانون پيدا كند حركت آفرين نيست، اين بياني كه مي
كنيم  كنيد. ولي با فرض حاكميت بر قانون معناي تنازل را دقت مي بريد يا آن را حاكم بر قانون مي چهارچوب قانون مي

شود در چنين  گوييد همه اينها را شامل مي شود و قانون كه مي اره و كيفيت هم ميكه با فرض حكومت بر علم و اش
  شود يعني كيفيت است كه ساخته شده فاعليت دو فاعل است .  فرضي تنازل، عنوان مشير مي

حظه (شروع پاورقي) برادر سبحاني: عنوان شير يا عنوان معنون تعدد الزم دارد آن هم تعددي كه يك نسبتي از آن مال
شود نه تعدد جداي از هم، اينكه عنوان است و معنون، تعبير ديگر عنوان، تصرف موالي باالتر در پايين تر در رتبه عالم 

  مثال است.
حجت االسالم و المسلمين حسيني: نفوذ است نه تصرف چون در اين رتبه از بيان علم كيف نفوذ موال در رتبه پايين تر 

كنم كه يك تعبير  كند. براي ياد آوري عرض مي معلم نزد موال، معلوم را ايجاد مي است، كيف حضور خودش نه حضور
از علم، حضور درنزد نفس مجرد بود، يك تعبير علماء حسي هم اين بود كه اثر خارج بر روي شما تأثير بگذارد، يك 

گوييد صورت مثالي  گر نميتعبير هم اين بود كه شما تصرف كنيد اين مال يك منزلت بود بعد از اين گذشتيد و دي
گوييد نفوذ و بسط فاعل و كيفيت نفوذ اوست يعني حضور  وسيله تصرف در فاعليت تبعي است بلكه دراين مرتبه مي

شود او در اين توسعه  يابد و معلوم چيزي نيست جز كيفيت خود فاعل نه اينكه اين در نزد او حاضر مي فاعل توسعه مي
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، البته در بحث گذشته اشاره شد كه سه توسعه داريم: توسعه فاعل در نظام تعلق، يعني آيد يابد و اين بوجود مي مي
يابد، اين مطلب خيلي روشن است و قابل انكار نيست يك شخصي است كه اصالً معناي ريا و  حساسيتها توسعه مي

گوييد هر چه  وقت ميكند اصل نماز را درست متوجه نيست تا عجب و ريا در او پيدا شود. يك  عجب را درك نمي
كند. معنايش اين است كه اوصاف نفس  شود و يك فرمول ديگري پيدا مي بيشتر در تهذيب تالش كند نفس قويتر مي

يابد، بارها عرض كرده ام كه  كند و فاعليت تعلقي توسعه مي كند وحدت و كثرت جديدتر پيدا مي توسعه كه پيدا مي
خواهد  ك تك كلمات گاهي حضور دارد و گاهي حضور ندارد مثل بچه اي كه ميخواند و در ت يك نفر دعاي ابوحمزه مي

گويد سي و شش،  كند و بعد مي از يك تا صد را بشمارد و ناگهان بعد از عدد بيست و يك عدد بيست و پنج را ذكر مي
خواهيم حاال در دعا آيد خداوند كريم هم است و از كرمش ب اين مثل ماست كه در وسط دعا خواندن ناگهان يادمان مي

آيد كه در قسمت قبل  كنيم، بعد ناگهان يادمان مي خوانيم و يك الفاظ ديگري را تلفظ مي داريم يك چيزي درگي مي
شمارد ولي  ايم، يك شكل ديگرش اين است كه اينها را مثل بچه اي كه دانه دانه و به زحمت ميهم اين طور گفته

رسد، يك نفر ديگر هست كه در  يك و بيست و دو و تا آخر ميگويد تا به بيست و  گويد يك و دو را مي بريده بريده مي
فهمد يك و دو و  گويد معناي واحد كمي و نسبت آن را تا صد مي رياضيات دستگاه رياضي ساخته است وقتي يك را مي

تا نسبت عدد بيست و يك را  داند و بيند و نسبتش را به سائر اعداد هم مي گويد و همه را نسبيت مي سه و چهار را مي
گويد نسبت به عدد فرد اينگونه نيست به عدد زوج  گويد و مي به سائر اعداد سئوال كنيد پست سر هم نسبتهايش را مي

اينگونه، نسبت به عددي كه دو برابر خودش باشد اينگونه و نسبت به عددي كه نصف خودش باشد اينگونه است و مثل 
گويد بعد خاصيت اين عدد را در مجموعه اعداد از يك تا صد براي شما پشت سر  اي شما ميكامپيوتر نسبتهايش را بر

بيند و خاصيتش را  كند، خوب اين اشرافي كه اين دارد كه يك عدد را مثل يك شيء در يك مجموعه مي هم ذكر مي
ويد تا آخر دعا را هم حفظ باشد و گ بيند، حاال اگر انسان اينگونه باشد كه وقتي يك كلمه از دعا را مي در مجموعه مي

هم رابطه اش با آنها را ببيند و هم ناله و ضجه متناسب با آن بزند كه البته اين ربطي به دعا خواندن ما ندارد و اين 
توسعه حساسيت است. حاال معناي اين مطلب را كه عرض كردم حاكي از واقعيت است اين دعا را وجود مبارك امام 

تواند بفهمد از خير چه  چه كسي مي» خيرك الينا نازل و شرنا اليك صاعد«اين جمله كه ده است. خوانسجاد(ع) مي
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شود، نه مفهوم خير و نه نزول آن و نه مفهوم شر خودمان و  شود و از شر چه چيزي است كه صاعد مي چيزي نازل مي
اين »تحوطنا بنعكم نح فال يمنعك ذلك او لم يزل و لم يزال ملك كريم يأتيك عنا بعمل قبي«فهميم صعود آن را مي

توانيم بفهميم، بعد كه اينها را حفظ كنيم، يك وقت من خدمت آقا (حضرت امام) رفتم ود يدم فرزند  عبارت ما كجا مي
زنم، خوب اين بچه  گويد من تو دهن اين دولت مي پنج ساله احمد آقا عصاي ايشان را برداشته و روي پله ايستاده و مي

كرد ولي معناي اين جمله امام را كه ايشان در بهشت زهرا فرمودند و اينكه امام با اين جمله  ليد امام را ميداشت تق
داد و تمام خبرنگاران جهان در  چكار كرد متوجه نيست امام با اين جمله داشت سرنوشت سياسي يك ملت را تغيير مي

كرد، حاال اين صحبت كودك چه ربطي با  حالتي ايجاد مي آن روز متوجه تصرفات امام بودند و اصالً ايشان داشت يك
مطلب دارد، دعا خواند ما هم همين رقم است، اگر با حال خوب بخوانيم اين طور است و اگر با حال خوب هم نباشد كه 

  ديگر هيچ.
  (پايان پاورقي)

گفته ايد زمان اين برابر با تعلقش  خواهيد بفرماييد علم چكاره است؟ ابتدا زمان ومكان را مالحظه كرده ايد و شما مي
شود و غيره ... و اگر اعرض كرد و رو  شود و عبادت واقع مي به ولي باالتر است و متناسب با منتزلش، اين مبدأ خير مي

گوييد نامناسب و شر براي خود اين  برگرداند يعني تصرفات موال را در منزلت حيوانات و مادون ظرفيتش خواست مي
تواند به جاهاي ديگر شر برساند چون همه جا فاعل است االن اگر كسي بخواهد با كفر مقابله كند  است ولي نمي

بهترين موقع عبادت و حمايت ولي الهي است البته اگر بخواهد تسليم واليت كفر شود خطرناك ترين وضع، همين االن 
االن است كه دنيا با همه شئون استكباري است، اگر انسان بخواهد دنيا پرستي كند خطرناك ترين وقت دنيا پرستي 

اش ظهور كرده است و فاعليت ابليس بصورت فاعليت جمعي تبديل به يك حيواني شده كه از آن طرف اقيانوسها تا 
اين طرف به صورت يك شبكه و يك نظام بسيار بزرگ در همه جا نفوذ كرده و از جمله در تمايالت من و شما و معناي 

ده است كه در امواج هوا تأثيرش هست و اي با اين حيوانيت مهم پيدا شه يك حيوان توسعه يافتهتوسعه همين است ك
در سائر فاعليتها هم تأثير دارد البته معنايش اين نيست كه فاعليتهاي مقهور هستند و ديگر فاعليت ندارند، در نظام 

ق و كرناهاي ابليسي و وعده و عيدهاي ابليسي تقوم معنايش سلب فاعليت از شما نيست چون كه اين حيوان با همه بو
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شويد كه سابق بر شما كسي چنين امداد نشده و ظرفيتي  آمده است بلكه اگر شما رو به موالي خودتان بكنيد امداد مي
كدام يك از بزرگان توانستند چنين ظرفيتي داشته باشند و همه اينها حق است. ها نميكنيد كه قبلي در امداد پيدا مي

خواستند كه خدايا علم برنامه مقابله با اند، آيا از حضرت ولي عصر(عج) ميه در تقوا بيشتر از امثال من مرارت كشيدهك
خواستند تازه خود كفار برنامه اي نداشتند تا چنين چيزي باشد، يا جواب صبحت آنها را كفار به ما عطا كن، آنها نمي

نداشتند بلكه مشكل آنها چيز ديگري بود. مشكل آنها اين بود كه اين عالم  چنين مشكلهائيدر باب علم به ما عطا كن. 
اخباري صاحب نفوذ شده است ولي االن شبهات زمان در همه شئون توسعه يافته است االن هم اگر شما بخواهيد 

الن با پاسخ متمسك شويد و بگوييد خدايا ما را آن طور كه مرضي خودستان است و مدافع خودتان قرار دهيد، خوب ا
شويد كه سابقاً نبوده است، االن امدادهائي كه براي شما هست براي سابقين شما نبوده دادن به اين شبهات مواجه مي

است، همچنين شر ازمنه است براي كسي كه بخواهد به طرف دنيا برود و باالترين عبادت خداوند است براي كسي كه 
اي در عالم نبوده اال شبهات بسيار ضعيف خوب توسعه يافتگي كه هيچ شبهه موال شود. حاال اگر زماني بودمتمسك به 

بود و در فاعليت تعلقي نفس كه بحث اخالق  در مرتبه تحقق حد ضعيفي خواهد داشت و فقط به جنگ دروني با هواي
ر يك زمان است دتوانند ارتقاء پيدا كنند ولي نه در فاعليت تحققي، اگر ممكن شود، در اين محدوده افراد مي-مي

كنيم بلكه درباره ديگري از تاريخ اصل جريان فاعليت به يك نحو ديگري باشد ولي ما در باره آن زمان صحبت نمي
كنيم، مثالً بعد از ظهور موفور السرور حضرت بقيه اهللا االعظم همين عالم تكليف و ابتالء به مشكالت صحبت مي

شود شايد مطالب بگونه ديگري پيدا شود ولي صحبت درباره  چهل برابر ميكه عقل » لوات اهللا عليه و علي آبائهص«
  همين االن است.

تواند به ما ضرر بزند بلكه اگر ما رويمان را از موال برگردانيم به ما ضرر  تواند بگويد كه كافر مي به هر حال كسي نمي
زند چه رسد به اينكه به  ه مواليمان ضرر نميزند و ضرري كه كافر در فلسفه اخالق بزند يا ضرري كه ما بزنيم، ب مي

زند و  خداي متعال ضرر بزند كه غني از جهانيان است، به نسبتي كه فاعليت الهيه داشته باشند كسي به آنها ضرر نمي
نظام فاعليت و تقوم فاعليتها اين است كه اند. به نسبتي كه فاعليت حيواني بكنند خودشان خودشان را به ضرر انداخته

كند و هرگاه شما به موال و ولي عدل متمسك شديد بهر نسبتي كه زير پرچم نور برويد در آنجا توسعه شديد پيدا مي
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اگر نرويد نظام توسعه بايد همين طور باشد، اگر شما غفلت كرديد و يا باالتر از غفلت داشتيد البته نوعاً اينگونه است كه 
كنند آنجائي هم كه جسارت باشد و رو برگردانيد هم تا مدت  حفظ ميدر غفلت، معصومين بواسطه مالئكه شما را 

كنند، اگر در جرئت نسبت به موال كنند يعني در آنجا هم بر خالف استحقاق خيلي كمكتان ميزيادي به شما كمك مي
  خيلي بي انصافي بكنيد ممكن است موال افسار را به گردن خودتان بگذارد آن هم به يك جهت ديگري.

  نوان مشير در نظام تكوين در نظام واليت اجتماعيـ ع
كند  بعد از بحث، تقوم و اينكه فالعيت بسط و توسعه در فاعليت تعلقي و فاعليت تمثلي و فاعليت تحققي بسط پيدا مي

خواستيم عرض كنيم مسئله علم است، يك مطلب هم قبل از ورود به بحث علم  يكي از مطالبي كه در اين جلسه مي
  يم.عرض كن

  ـ مراتب مختلف براي عنوان مشير  ١
توان گفت آن هم عنوان مشير است يا آيا تأثير كار اجتماعي نسبت به افراد به دليل موضوع فاعليتش باالتر است مي

  توان گفت؟ نمي
  الف ـ هر علم كاربردي كه احاطه بر معلوم نباشد مشير است

توان به م و بگوييم هر علم كاربردي كه احاطه بر معلوم نباشد مياگر براي خود عنوان مشير مراتب مخلتفي قائل باشي
  آن عنوان مشير گفت.

  ب ـ هر علمي كه نفوذ تصرف شما در غير است عنوان مشير نيست
كنيد يعني تصرفات شما و توسعه وجودي شما در غير است اين غير از و هر علمي كه مربوط به شماست و تصرف مي

وسعه وجودي ديگري در شما به نحو ما، بيشتر معناي اشاره دارد ولي نه به عنوان آن معناي عنوان مشير است، ولي ت
  كنيم.عنوان مشيري كه درباره نظام آفرينش ذكر مي

  ـ توسعه در نظام واليت تكوين با توسعه در نظام واليت اجتماعي فرق دارد، يعني عنوان مشير هم دو معنا دارد ٢
توانيد بكار گيريد و بين اينها بايد فرق گذاشت اختيار نداريد و به صورت كاربردي هم نميچون در آنجا شماهيچ سعه 

تصرفات شما خارج است و يكي آنها كه متقوم به از حيطه  يكي عنوان مشير نسبت به فاعليت باالتر است كه مطلقاً
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گوييم بله هم ارتباط ندارد، مي موالخارج باشد و به  گوييد بنا نشد درتصرفات شما در محصوالت خاصي است مي
  توسعه در عالم كون قابل قياس با توسعه در نظام اجتماعي نيست.

  كندـ توسعه در نظام واليت اجتماعي، توسعه براي فرد فرق مي ٣
  اي كه براي فرد پيدا شود قابل قياس نيست.كما اينكه توسعه نظام اجتماعي با توسعه

  هاي مختلف اجتماعي و تكويني و مقايسه آنها با هم ـ مراتب مختلف توسعه در نظام ٤
گوييد جهت گيري جديد پيدا شد و سطح جامعه عوض شد نظام گوييد موضوعات جديد و بعد ميدر نظام اجتماعي مي

كنيد و كند بر خالف آن جا كه مادنش را نگاه ميمنظومه جاذبه عوض شد و تعاريف معادالت داخلي آن فرق پيدا مي
-كند ولي توسعهكند جايگاهش را در داخل نظام باال و پايين ميگوييد توسعه يافتن و شرح صدري كه فرد پيدا ميمي

اش و معناي جايگاهها و مناصب كند و كليه معادالت داخليگوييد وضع نظام را عوض مياي كه نسبت به كل نظام مي
گوييد توسعه عالم تكوين معنايش اين است كه از يك مرحله يآييد مجا كه باالتر ميشود ولي از اينو تقومش عوض مي

در مرحله جديد ديگر آن صحبتهاي قبل مطرح نيست، االن اگر به سالمتي وارد عالم ظهور شويم به مرحله ديگر برود. 
يد. يك سري از گرفتاريها موضوعاً در آنجا مطرح نيست و موضوعات ديگري مطرح است بعد قدم به عالم برزخ بگذار

كنيد كه حاال مثالً صنعت را چكار كنيم كه اصوالً ممكن است يك سري از اموري كه درباره آنها خيلي تالش مي
نيم كه در كشاورزي، كود درتوليدات از كفار مستقل باشيم، اين مطلب كه در برزخ موضوع صحبت نيست يا چكار ك

اگر بسط فاعليت هم باشد از اين سنخ نيست بلكه سنخ آن  شيميايي از خارج وارد نكنيم. در آنجا اين صحبتها نيست و
و مفاهيم ايد براي مثال در آنجا مسائل شود. شما از اين ميدان جاذبه وارد يك ميدان جاذبه ديگر شدهمطلقاً عوض مي
ن عالم كند؛ حاال ممكن است بگوييد آنجا متناسب با اين عالم است ولي متناسب است نه اينكه مثل ايهمگي فرق مي

ها مثل يك انگشتر در صحراست، گم تمام دنياي شما با همه كهكشان» كحلقه في فاله«باشد اين عالم نسبت به آنجا 
  آنجا غير از اينجاست.شود به هر حال مسائل مي
  يابدـ همه مراتب توسعه جدول حول محور واحد يعني فاعليت حضرت حق شكل مي ٥
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بسيار عالي هر چند توقم به جميع نظام فاعليت داشته باشد و لكن جهت گيري اصلي بنابراين فا عليت موال در مرتبه 
گردد و همين گونه است كه كسي كه موافق با ايمان متناسب با منزلتش  در توسعه اش به محور فاعليت باال تر بر مي

رده هماهنگ با محور توسعه گوييم اين هماهنگ با محور توسعه است و كسي كه اعراض ك كند كه به او مطع مي كار مي
شود كه كار او را  شود يعني پست شدن اين يك مقابله اي در برابرش ظاهر مي نيست و هم در اين زمان منحل مي

كند يعني هم در اين زمان و هم در كل او فاني و از بين رفتني است و در  كند يعني كار او نقشه را عوض نمي خنثي مي
حضور داشته باشد، به عبارت ديگر هم در حركت زماني و هم در حركت مكاني از بين رونده تواند  تمام اين مراحل نمي

  است.
  )٢ـ پرسش و پاسخ(

  شود؟ برادر پيروزمند: با تعريفي كه از زمان و مكان شد رابطه عبد و موال چگونه مي
باالتر در فاعليت خودش باشد حجت االسالم و المسلمين حسيني: هر گاه كه تعلق به فاعل باالتر و توسعه به فاعل 

برد، اگر باالتر   معناي اينگونه تعلق، تعلق زماني است كه منزلت فرد را با توسعه يافتنش در مرتبه دوم نظام، باالتر مي
  كند بوسيله تمسك به فاعليت موال در فاعليت خودش است. رفتنش زمان شد يعني توسعه اي كه پيدا مي

ثابت يا تعلق به مقسد، تعلق به فاعليت شد يعني زمان و كل عالم هم تعلق به حضرت حق بنابراين بجاي تعلق به امر 
جلت عظمته، و مكان هم اعطاء و افاضه رب، تعلق به افاضه، تعلق تصرفي در مكان است، حضرت حق و قتي كه به 

كند،  ر منزلت پايين تر پيدا ميخواهد كه فاعل باالتر بزرگتر شود بلكه حضور و بسط د كند نمي فاعل پايين تر اعطا مي
كند هر چند  كند، حضور در منازل مختلف مادون خودش پيدا مي كند بلكه بسط مكاني پيدا مي بسط زماني پيدا نمي

كند براي فاعليت باالفاضه نه فاعليت باالستقالل نحوه عبادتي است نسبت  اين حضوري كه در منزلت پايين تر پيدا مي
  غرضش از پايين آمدن تعلق به پايين تر به تر به نفسها نيست.به خداي متعال يعني 

  ـ چرائي بسط نفوذ مكاني عبد به علت حركت زماني اوست ١
كند  بلكه انعام به پايين است براي خدا، به دليل اينكه حضرت بقيه اهللا به خداي متعال تعلق دارد و خدا را عبادت مي

به مخلوقها توجه ميكند نه اينكه استغفراهللا يا آدم خلقي است كه كنار دست به اين دليل است كه به انعام كردن نسبت 
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خدا به خلق توجه داشته باشد يا توجه كردن به خلق برايش شأن باشد، بسط ايشان در دستگيري و همه انعام 
ينيد شأن ب شود. در شأني كه ارتباطش را با ما مي فرمودنهايش از شئون عبادتش نسبت به خداي متعال تلقي مي

هر گاه او را در انعام به پايين تر ببينيد بدون (البته چون زمان و مكان متحد هستند گفتن بدون غلط اش است. مكاني
كند و به اين چرائي كار نداشته باشيد اين حركت مكاني نسبت به مادون است و هر  است) توجه به اينكه چرا انعام مي

كند براي اينكه خدا را در اين منزلت هم  ا نيست در پايين حضور پيدا ميگاه بگوييد اين حركت مادون بدون چر
بپرستد، نفس كمك كردنش به پايين يك نحوه پرستش است و در خود عمل عبادي پايين هم شرك است نفس 

ا در شود و خدا ر كند به لطف آنها اين دل شكستگي پيدا مي عنايتي كه به يك فرد دلشكسته در حال يا اهللا گفتن مي
كند و شما  فهمد، معالجه ميآيد و يك مريضي را كه خودش هم نمي معالجه كردن من عبادت كرد، چگوه يك دكتر مي

شويد  كند شما متوجه خدا مي آقا هم طبيب نفوس است و به عنايتي كه ميگوييد اين براي خدا مرا معالجه كرد.  مي
اين قلبي كه به جرم زنجير پيچ شده است را به طرف خدا » ادعوك بلسان قد اخرسه ذنبه و بقلب قد اوبقه جرمه«

  كند. زند و آنجا هم خدا را عبادت مي برد مثل اينكه اسيري را آزاد كرده باشد و از طرف ديگر همراه اسير حرف مي مي
بود بنابراين يك منزلت توسعه و بسطش هست كه اين بسطي كه نسبت به پايين دارد براي او اگر فقط بسط مكاني 

شد ولي اين بسط مكاني تنها نيست او ما را از دست ابليس آزاد كرده است، او با بسط اهللا اين اصالً توسعه حساب نمي
  كار را كرده است، اين به خاطر خدا كار كردن در هر منزلت كه حاضر شود عبادت است.

 وصل اهللا علي محمد و آله الطاهرين



١٧٤٤  
  فلسفه اصول مباني نظام واليت

  بر اساس نظام واليت» نظام اوصاف، تمثل، تحقق«موضوع بحث: توصيف از 
  دوره سوم

  ١٨/٣/٧٠تاريخ: 
  ١٦جلسه: 

  
  فهرست: 

-ـ اصل بحث: فاعليت ربوبيه يك طرفه محض و محور توسعه است و فرد عاصي سهم تأثير خود را در توسعه كاهش مي
  دهد

  نمايدي سهم تأثيرها را مساوي طرح ميـ تقوم تأليف ١
  دهدـ تقوم در نظام فاعليت سهم تأثيرها را مختلف نشان مي ٢
  ـ در فاعليت باالستقالل هيچ گونه تقومي راه ندارد ٣
  ـ برخورد با طعت و عصيان در نظام فاعليت، عدل و مافوق آن است  ٤
  ـ در مشيت بالغه حضرت حق تفضل بغير حساب است  ٥
  نمايدفضل خالق متعال م جموعه را جهت طاعت منحل ميـ ت ٦
  ـ عدل در مرتبه طاعت بر اساس تفضل ده برابر پاداش دارد ٧
  كنندـ در مرتبه طاعت بر اساس مشيت بغير حساب اعطا مي ٨
  ـ در فاعليت باالستقالل نظام يكطرفه محض است  ٩

  االستقالل حضرت حق از بين رفته است ـ در طول تاريخ بارها نظام اجتماعي بوسيله فاعليت ب ١٠
  در برابر فاعليت باالستقالل خداي متعال قرار ندارد» نظام فاعليت«ـ  ١١
  ـ فاعليت ربوبيه حضرت حق (به عنوان محور توسعه) به معني حذف تكليف از نظام فاعليت نيست ١٢
  ـ توصيفات قرآن مبني بر قدرت مطلقه ربوبيه، براي ابالغ و بيان تكليف و حركت است  ١٣
  دهدـ فاعلها در نظام سهم تأثير خود را با طاعت و عصيان افزايش يا كاهش مي ١٤
  ودششود فعل عصيان خنثي و تبديل به خير ميـ با عمل و موضعي كه در برابر عصيان در نظام ظاهر مي ١٥
  بردعصيان، فرد عاصي را به اسفل السافلين ميـ  ١٦

  »توسعه فاعليت تعلقي، تمثلي، تحققي«بر اساس » نظام اوئصاف، تمثل، صرف«ـ اصل بحث: توصيف جديد از 
  ـ بيان تمثيل ١
  ـ حجم مخصوص وزن مخصوص برابر با اوصاف در مجموعه است  ٢
  ي يا ظرفيت شدت تعلق به موال استفاعل در نظام فاعليت، مقدار توانائ» اولين منزلت«ـ  ٣
  ـ مشخص شدن جنس فلز در بين فلزات معين كننده اوصاف آن است  ٤
  كندـ فرم گيري فلز در اشكال مختلف در بين فلزات ديگر منزلت دوم را در ارتباط با ساير بخشها معين مي ٥
  فرم گيري و كارائي در ارتباط با ساير بخشها است » منزلت دوم«ـ  ٦
  كند، طريق انتقال قدرت از فاعل باالتر در نظام، منزلت دوم را معين مي»ظرفيت« ـ ٧
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  كندـ چگونگي انتقال ظرفيت منزلت اول در نظام، منزلت دوم را تعيين مي ٨
  ود شـ در منزلت اول، ارتباط با فاعلهاي ديگر در نظام، حول محور فاعل و موالي باالتر مشخص مي ٩

  علق به موال، به منزله وصف و ظرفيت خالفت نيست ـ در منزلت دوم ت ١٠
  بيان عمر مفيد در تبديل و توسعه است » منزلت سوم«ـ  ١١
  بيان تمثيلي سه منزلت در نظام واليت است » قيمت، كارائي و حجم مخصوص«ـ به بيان اقتصادي،  ١٢

  )١ـ جمع بندي (
  ـ ثمره بحث: توصيف جديد از درك در نظام واليت 

  لي يا يافت تحت اشراف فاعليت است و يافت حقيقت نيست ـ درك حا
  ـ درك در هر سه منزلت با فاعليت وحدت دارد 

  ابزار تصرف نيست بلكه چگونگني ارتباط با بقيه فاعلهاست» تمثل«ـ 
  ـ در منزلت سوم تصرف نيست، بلكه وضع تحققي فاعل در تبديل و توسعه است 

  اك به واقع نيست بلكه (بر اساس تقوم) كشف خود متناسب با فاعليت خود استـ ادراك از ربط و تحقق از قبيل ادر
  ـ درك بر اساس تقوم امري زائد بر فاعليت و خود نيست 

  كندـ حضور فاعليت در توسعه در همه مراتب مادون، درك را امري زائد از فاعليت نمي
  باشدسبت نميـ درك بر اساس تقوم به معناي كاشفيت منطق صوري و كاربرد در ن

  ـ پرسش و پاسخ 
  ـ معناي درك، معناي وحدت با فاعليت بر اساس تقوم است  ١
  ـ معناي وحدت درك با فاعل، يعني توسعه و حضور و نفوذ فاعل ٢
  گفتند اما، بر مبناي ديگر و در سه مرتبه ـ فاعل مشابه همان كيف نفساني است كه بر مبناي اصالت شيء مي ٣
  حضوري، علم به حضور است يا نفس حضور است؟ـ آيا علم،  ٤
  اش وحدت داردعلم است و فاعليت به توسعه» كيف توسعه فاعليت«ـ  ٥

  )٢ـ جمع بندي(
  )٢ـ پرسش و پاسخ(

  شودـ كيف تقوم فاعلها يا حدود فاعليتها و نحوه تقوم آنها، در منزلت دوم درست مي



  
  بسمه تعالي

- اصل بحث فاعليت ربوبيه يك طرف محق و محور توسعه است و فرد عاصي سهم تأثير خود را در توسعه كاهش مي ـ
  دهد

حجت االسالم و المسلمين حسيني: يك بحث در باره معناي تقوم داريم كه در باره اين تقوم بايد توجه كرد كه معناي 
  آن چيست؟

  نمايدميـ تقوم تأليفي سهم تأثيرها را مساوي طرح  ١
آيا به معناي اين است كه سهم فاعلها سهم فاعلها مساوي باشد يا نه، تقوم به معناي مساوي بودن سهم فاعلها نيست، 

  سهم ها را مساوي فرض كند.تواند تقوم تأليفي است كه مي
  دهدـ تقوم در نظام فاعليت، سهم تأثيرها را مختلف نشان مي ٢

شود يعني فاعليت محور از سنخ فاعليت افراد و رد و فاعليت محور در توسعه ظاهر مياما تقومي كه نظام است، محور دا
  اعضاي نظام نيست، بلكه در توسعه از نظر اثر گذاري مختلف هستند و در نفوذ ، و قدرت فاعليت مختلف هستند.

  ـ در فاعليت باالستقالل هيچ گوني تقومي راه ندارد ٣
يت باالستقالل و فاعليت باالفاضه، فاعليت باالستقالل كه مخصوص حضرت حق حلت قبالً تفكيك كرديم و گفتيم فاعل

فرمايد  عظمه است و به ديگران مربوط نيست اصالً تقوم در آن راه ندارد يعني نظام فاعليت به رحمت خودش ايجاد مي
ادت هيچ كس در هيچ و همه محتاج او هستند و او غني عن العالمين در جميع جهات است. حضرت حق محتاج به عب

  كند. رتبه اي نيست و انعام مي
  ـ برخورد با طاعت و عصيان در نظام فاعليت، عدل و مافوق آن است ٤

كند و با طاعت چگونه؟ آيا اولياء او كارشان چگونه است، و خود حضرت جلت عظمته با عصيان چگونه معامله مي
يعني عدل و مافوقهاست شود مگر برابر با خودش .  جزا داده نمي شود و عصيان حداقل با طاعت ده برابر پاداش داده مي

  نه عدل تنها.
  ـ در مشيت بالغه حضرت حق تفضل به غير حساب است  ٥

  مافوقش هم آنجا كه مشيت باشد بغير حساب است 
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  نمايد  ـ تفضل خالق متعال مجموعه را جهت طاغوت منحل مي ٦

  كند. ميخود به خود مجموعه را در جهت طاعت منحل 
  ـ عدل در مرتبه طاعت بر اساس تفضل ده برابر پاداش دارد  ٧

گويند پس گرايش غالب اين است كه اگر يك نفر يا اهللا  گويد عدل و مافوقها، مي يعني اگر گفتيد فاعل باالستقالل مي
  دهد. بگويد حداقل ده برابر يا اهللا به او مي

  كند  ـ در مرتبه طاعت بر اساس مشيت به غير حساب اعطاء مي ٨
دهند و به طفيل يك يا اهللا انجام گيرد بغير حساب به اين يا اهللا پاداش مي» بايد«و در جائي كه الزم است و در مشيت 

ه شيت بالغو نفوذ م» جريان مشيت بالغه الهيه«بخشند اين معناي اعطاي بغير حساب است اصلش  يك عالمي را مي
  گيرد كه اين در فاعليت باالستقالل است. است. يك بالغه بودن مشيت است كه رساست و هيچ چيز جلو آن را نمي

  ـ در فاعليت باالستقالل نظام يك طرفه محض است  ٩
شود  شود به اين معنا نيست كه سر نخ از دست خداي متعال خارج در اين فاعليت، ميداني كه به نظام فاعليت داده مي

خلق كرده و گاهي هم فرموده كه اگر » نظام فاعليت«و يك چيز ديگري شود بلكه يك طرفه محض است ولي، 
  توانيم همه اينها را از بين ببرم و يك نظام ديگري درست كنم. بخواهيم مي

  ـ در طول تاريخ بارها نظام اجتماعي بوسيله فاعليت باالستقالل حضرت حق از بين رفته است ١٠
اند مثالً قوم نوح گناه كرد در نتيجه آب آنها را برد و غرق شدند و نوح يك اينكه بارها نظام اجتماعي را بهم ريختهكما 

فرمايد آنجا كه خواستيم ظالمين را اخذ كرديم و در آنجا كه اجل هر امتي را  آدم ثاني شد، در قرآن كريم مرتب مي
  قرار داديم يك امت ديگر جايگزين آنها كرديم.

  قرار ندارد» فاعليت باالستقالل خداي متعال«در برابر » نظام فاعليت«ـ  ١١
گوييد و فاعليت و واليتي كه  اي كه مياين معنايش آن است كه نظام فاعليت برابر خداي متعال نيست اختيار و اراده

  شو؟ نه چنين نيست. اش چه ميتوان گفت خدا يكي، خلق هم يكي تا ببينيم منتجه كنيد حاال آيا مي بيان مي
  ـ فاعليت ربوبيه حضرت حق (به عنوان محور توسعه) به معني حذف تكليف ازنظام فاعليت نيست  ١٢
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توان يك برخورد منفي كرد كه بگوييم پس ما كاري نداريم كه اگر با منطق صوري نگاه كنند همين  با اين مطلب مي
خودمان را داشته باشيم. اگر اين فاعليت مطلقه ربوبيه را در شود كه بايد بگوييم ما فقط همان وظيفه شخصي  طور مي

گويد بقيه اش تعطيل است. و لكن از ظاهر  دستگاهي بياوريم كه نتواند معناي محور توسعه ونظام توسعه را بشناسد مي
  آيد كه بقيه اش تعطيل باشد.  كتاب چنين بر نمي

  اي ابالغ و بيان تكليف و حركت است ـ توصيفات قرآني مبني بر قدرت مطلقه ربوبيه، بر ١٣
  و ارزش و براي حركت است نه اينكه توصيف را براي تعطيل شدن تكليف بكار ببرد.

  دهند ـ فاعلها در نظام، سهم تأثير خود را با طاعت و عصيان افزايش و يا كاهش مي ١٤
رهبر محور توسعه آن است، اگر محور حاال اگر بنا شد محور توسعه باشد و مراتب مختلف مانند فاعليت اجتماعي كه 

كند نسبت  توسعه باشد معنايش  اين است كه بر حسب ارتباطي كه شخص در قرب و بعد و اشتداد به محور پيدا مي
  يابد. تأثيرش در مجموعه نظام افزايش و يا كاهش مي

  شود تبديل به خير ميشود، فعل عصيان خنثي و ـ با عمل و موضعي كه در برابر عصيان در نظام ظاهر مي ١٥
  اش بسته شود.اين طور نيست كه اگر عاصي گناه كرد دست باالئي

شود نه فقط منحل كننده است تبديل كننده فعل او نسبت عنايت كنيد. عمل و موضعي كه در برابر عصيان او ظاهر مي
شود يعني نه نظام تبديل به خير مي گردد و اال نسبت بهاو سيئه انجام داده بدي به خودش بر ميبه نظام به خير است. 

  شود.شود بلكه تبديل به خير ميفقط خنثي و منحل مي
  بردـ عصيان، فرد عاصي را به اسفل السافلين مي ١٦

علمي را كه قاتلين سيد الشهداء (ع) انجام دادند اين عمل خود آنها را به اسفل السافلين ساقط كرد به نحوي كه از 
پست هم، پست تر قرار گرفتند ولي نسبت به سيد الشهداء (ع) عبادت و طاعتي ظاهر شد وانات از حي ترين ها وپست

كه آثار آن عمل سوء را چنان تبديل به خير كرد كه تاريخ در آن خير منحل شد در حدي كه حتي تباكي بر حضرتش 
  آيد.هم عبادت به شمار مي

  »فاعليت تعلقي، تمثلي، تحققي» بر اساس«ـ اصل بحث: توصيف جديد از نظام اوصاف، تمثل، تصرف 
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كنم كه ارتباط با ولي باالتر هر گونه باشد كيفيت اوصاف يا منزلت عمومي در  حاال در اينجا يك مطلبي را عرض مي
شويم. مراتب ادراك گاهي به ادراكات  بنابراين از اينجا وارد تقسيم بندي مراتب ادراك ميكند. نظام را مشخص مي

كرديم گاهي هم وقتي كه مطلب  شود و سه بودن اين ادراكها را هم به بداهت برگزار مي و حسي تقسيم ميقلبي،نظري 
گفتيم ما يك خارج داريم و يك خود فرد كه ربط بين اينها تمثالت است. اما اگر توجه كنيم كه  شد مي دقيقتر مي

كنيم تا بعد ببينيم در تقوم  رت تمثلي عرض ميكند كه ابتدا بصو ارتباط با ملوا، وزن مخصوص را در نظام درست مي
  شود. حول محور واليت چگونه مي

  ـ بيان تمثيل ١
توان از چوب درست كرد؟  كنند اين چرخ را مي گوييد يك چرخ براي يك كارخانه الزم دارم، از شما سئوال مي شما مي

  درست كرد بلكه بايد از فوالد درست كرد. توان آن را گوييد نه، مقاومت مصالحش شرط است، از قلع و مس هم نمي مي
  ـ حجم مخصوص و وزن مخصوص برابر با اوصاف در مجموعه است  ٢

خواهيم بگوييم ارتباط به موال در ميكنيد. يك حجم مخصوص ووزن مخصوصي خاصي كه اوصاف معيني دارد ذكر مي
كند و اوصاف به تبع اين  ا معين ميكند كانه حجم مخصوص ر فاعليت خود، در سطح اول كه منزلت را درست مي

يعني ربطش به سائر فاعلها، اينكه نقط ذوب يا نقطه انجمادش چقدر است، مقاومتش چه اندازه و شود. ارتباط معين مي
  كشش و تنش آن چقدر است.

  فاعل در نظام فاعليت، مقدار توانائي يا ظرفيت شدت تعلق به موال است» اولين منزلت«ـ  ٣
و بار شدت تعلقش چقدر است تا بگويم اي با فاعلهاست چه مقدار توانائي دارد، بستگي دارد كه در چه مقابلهبه اين 

تواند برقرار كند، اگر شدت تعلقش به موال زياد است در فالن سطح و اگر شدت تعلقش به موال ارتباطش با فاعلها مي
ند اين است كه فرم و كارائي اين چرخ در كارخانه ابتدا مثالش مانگيرد. كم است در اين سطح از فاعليت قرار مي

  بايدديد حجم مخصوصش متناسب است يا نه.
  ـ مشخص شدن جنس فلز در بين فلزات معين كننده اوصاف آن است  ٤

  باشد تا بتواند كار كند. ١٤بعد كه معلوم شد مثًال براي اين كارخانه بايد فوالد با كربن 
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  كند.ال مختلف در بين فلزات ديگر منزلت دوم را در ارتباط با ساير بخشهاي معين ميـ فرم گيري فلز در اشك ٥

خواهد؟ فرم اول كه كيفيت اوصاف بود اما همين كه اين چرخ در بين فلزات داراي وصف خاصي شد آيا ديگر فرم نمي
رفيت بار و ظه است با آن برايش كافي است يا متناسب با آن مقاومت مصالح و ظرفيت مولكولي خاصي كه پيدا كرد

كه در ميدان انرژي اش پيدا كرده و قدرت و توانائي كه چند الكترون را دور خودش نگهدارد و چگونه باشد شدتي 
توان ت بلكه چيزهاي ديگر هم ميتوان چرخ ساخگوييد از فوالد چرخ بسازيد، اما از فوالن فقط نميمتناسب با اين مي

گيرد، در انتقال نيرو و قدرت ديگري، از اين كارخانه جاي ميري ساخته شود در بخشهاي ساخت، اما اگر چيزهاي ديگ
خواهد قدرت اين كارخانه را به محصول منتقل كند و به آن فرم دهد، ابتدا الزم است كه مقاومت مصالحش را كه مي

جايگاه دوم و فرم گيري ثاني آن خواهيد درست كنيد.  مالحظه كرد و قدم دوم اين است كه اين چرخ را براي كجا مي
  در ارتباط با سائر بخشهاست.

  فرم گيري وك ارائي در ارتباط با ساير بخشهاست » منزلت دوم«ـ  ٦
مي خواهد انتقال قدرت درهد از اين الكترو موتور يا ماشين ديزل و از اين دستگاه يا پيستون به آن بخش ديگر يا به 

پس يك منزلت دومي هم شود.  دهد و اينجا ربط آن با سائر دستگاهها برقرار ميمي اين چرخ كه حمل و نقل و را انجام
گوييد در نظام عالم يك منزلت اولي داريم كه مقاومت مصالح و حجم و وزن مخصوص معين  كنيد و مي مالحظه مي

  خواهيد بكار گيريد.كند، دوم ا ينكه اين جنس را در كجا ميمي
  كند  رت از فاعل باالتر در نظام، منزلت دوم را معين ميـ ظرفيت طريق انتقال قد ٧

كه در اينجا فاعليت و برخورد با فاعلها وجود دارد ولي نه با فاعل باالتر، طريق براي انتقال قدرت از فاعل باالتر به بقيه 
در رتبه قبل كه  تواند بار مسئوليت را تحمل كنداست، ظرفيت طريق بودن كجا عين شده؟ در رتبه قبل، چه مقدارمي

  شود، نظام اوصاف حاصل چي بود؟ حاصل كيفيت تعلقش به فاعليت موال. نظام اوصاف بود مشخص مي
  كند ـ چگونگي انتقال ظرفيت منزلت اول در نظام، منزلت دوم را معين مي ٨

  شود. و لكن چگونه اين ظرفيت را منتقل كند؟ در رتبه دوم، ارتباطش با فاعلهاي ديگر مطرح مي
  شود ـ در منزلت اول ارتباط با فاعلهاي ديگر در نظام حول محور فاعل و موالي باالتر مشخص مي ٩
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شد و  قبل از آن هم ارتباطش با فاعلها تحت اشراف ارتباطش به موالي باالتر بود. در آنجايي كه اوصافش ساخته مي
عيت آن ارتباط و حول آن، ربطش با سائرين گرفت، ارتباطش به فاعل باالتر محور بود و به تب نظام اوصافش شكل مي

دررتبه دوم شد.  گرفت و ظرفيت تحملش براي خالفت و منزلتش معين مي شد و وزن مخصوصش شكل ميمشخص مي
  شود. اين منزلت در ارتباط با سائر فاعليتهائي كه نظام دارد واضح مي

  نيست ـ در منزلت دوم، تعلق به موال به منزله وصف و ظرفيت خالفت  ١٠
در اينجا هم باز بايد سئوال كرد آيا آن ربط و تعلقش به موال و فاعل باالتر، هست؟ بله هست و لكن نسبت به يك 

گفتند  شود بلكه كيف ارتباط با فاعلهاي ديگر است، ابتدا ميمنزلت و كيفيت دومي كه ديگر كيفيت وصف ناميده نمي
  .اش با موالي باالتر بودبطهكيفيت وصف و لكن كيفيت وصف تابع محور يعني را

  بيان عمر مفيد در تبديل و توسعه است» منزلت سوم«ـ  ١١
يك مرتبه سومي هم در اين چرخ كارخانه داريد. اين چرخ از فوالد ساخته شد، حاال يك جايگاهي در انتقال نيرو دارد و 

عه دارد كه از اين نظر سوم، عمر مقاومت مصالحش هم خوب است و يك چرخشي دارد و يك جايگاهي در توليد و توس
شود، طبيعتاً  گوييد اين كارخانه بعد از بيست سال كالً عوض مي خوب عنايت كنيد. مي كندمفيد اين چرخ را معين مي

تواند باشد، شما يك المپ براي اين بلندگويا ضبط صوت درست  عمر مفيد اين چرخ هم ديگر بيشتر از بيست سال نمي
ست سال بند گو و ضبط صوت ترانزيستوري به بازار آمد و المپ كنار رفت. پس يك جايگاهي هم در كنيد بعد از بي مي

تبديل و توسعه داريم كه بدين ترتيب سه جايگاه خواهيم داشت يك جايگاه در نظام واليت در سطح ظرفيت و اوصاف 
  شدن. يك جايگاه هم در ارتباطش با فاعلهاي ديگر و يك جايگاه هم در مسئله تبديل

بيان تمثيلي سه منزلت در نظام واليت است اگر بخواهيم » قيمت، كارائي و حجم مخصوص«ـ به بيان اقتصادي  ١٢
كنند به اين آنجا كه قيمت كارخانه را معين ميگوييد اين را از ديدگاه مادي و اقتصادي بررسي كنيم در همان مثال مي

گويند اگر اين سطح از تكنيك در اصل آن ميرود. دارد و از كي كنار ميكنند كه اين تا كي در توسعه جا امر توجه مي
ديگري رفع شود وارد مرحله بعد شد بالمره نه از اين نوع جنس الزم داريم و نه از اين نوع چرخ چه بسار نياز ما بصورت 
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يك جا هم متناسب با اين گوييد ارزش اين مورد نظر ما نيست بلكه كارائي آن مورد توجه ماست در  در يك جا هم مي
  بينيد. كارائي منزلت و قدر ووزن و حجم مخصوصش را مي

  )١ـ جمع بندي(
بنابراين منزلت و قدر و ارتباط با موال در مسئله تقوم سه شأن پيدا كرد و از نظام حساسيتها و نظام تمثالت ونظام 

توسعه تحققي قرار گرفت اين سه عنوان قبالً  تصرف تفسير جديد ارائه شد و برابر با توسعه تعلقي، توسعه تمثلي و
يابد و لكن ارتباطش را ذكر نكرده بوديم ه خدمتتان عرض شده بود و گفته بوديم كه فاعليت در سه مرتبه توسعه مي

ت است و توسعه فاعليت گاه ارتباط با فاعل باالتر است و گاه ارتباطش با فاعلهاي ديگر و گاه ارتباطش به توسعه فاعلي
م در هر سه بخش اثر دارد يعني هم توسعه فاعليت تعلقي داريم و هم توسعه فاعليت تمثلي و توسعه فاعليت تحققي ه

  شود. شود، يعني يك فاعليت از يك منزلت وارد منزلت بعد ميكه تبديل محقق مي
  ـ ثمره بحث: توصيف جديد از درك در نظام واليت 

اين بيان به تقوم ترجمه كرديم اين بحث چه خاصيتي دارد؟ اولين خاصيت آن حاال فرض كنيد همان مطالب قبل را با 
  شود. در شناخت شناسي ظاهر مي

  ـ درك حالي يا يافت، تحت اشراف فاعليت است و يافت حقيقت نيست  
يقت خوب حاال ديگر يافت داريد و لكن اين يافت اشراف فاعليت است نه اينكه يافت حقيقت باشد. يافت شما يافت حق

  شود. نيست بلكه يافت متناسب با فاعليت است يعني فاعليت در مرتبه اوصاف حاكم بر علم است، كشف حقائق نمي
  ـ درك در هر سه منزلت با فاعليت وحدت دارد 

  كنيد فرق دارد چون با فاعليت وحدت دارد. اين با آن وقتي كه كاربردي محض هم تفسير مي
  ونگي ارتباط با بقيه فاعلهاستـ تمثل ابزار تصرف نيست بلكه چگ

كند و دراينجا هم شما ادراك داريد ولي  همچنين تمثل شما هم ابزار تصرف نيست دوباره با خود شما وحدت پيدا مي
  نه به معناي ديكر غير خود بلكه وضع ارتباطتان با فاعلهاي ديگر است.

  ـ در منزلت سوم تصرف نيست، بلكه وضع تحققي فاعل در تبديل و توسعه است 
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و مرتبه سوم هم وضع تحققان در تبديل است اما نه به معناي تصرف، فرق اين چيست؟ اگر براي علم كاشفيت بنابر 
به معناي كاربرد صرف و  اگر علم را سازد.سازد بلكه در غايت با خود علم هم نميعليت ذكر كنيد نه تنها با ختيار نمي

برد بو هم كاشفيت را بالمره  سازد و لكن هم فاعليت را به نسبت زير سئوال ميمحض فرض كنيد با نسبيت مي
  تواند بپذيرد. نمي

  ـ ادراك از ربط و تحقق از قبيل ادراك به واقع نيست بلكه بر اساس تقوم كشف خود متناسب با فاعليت خود است 
معناي تقومي كه عرض كرديم بيان كنيد كشف است ولي كشف خود و متناسب با فاعليت خود، علم اگر هم علم را به 

  و ادراك است اما از قبيل ادراك به واقع و امثال آن نيست بلكه ادراك ربط و ادراك تحقق است . 
  ـ درك بر اساس تقوم امري زائد بر فاعليت و خود، نيست 

گوييد كيف نفساني عين علم  خص نيست عين نفس است. چگونه در باب يافت مياين ادراك به معناي درك زائد بر ش
  است.

  كند ـ حضور فاعليت درتوسعه در همه مراتب مادون، درك را امري زائد از فاعليت نمي
اين هم عين درك است هم در مرتبه خارج و هم در مرتبه ارتباطش با فاعليتهاي ديگر، چون توسعه فاعل را تا همه جا 

  شوند، نيست.ايد وديگر يك عالم و يك معلوم و يك علم داريم و اينها سه تا در مرتبه تجرد متحد ميئل شدهقا
  باشد ـ درك بر اساس تقوم به معناي كاشفيت منطق صوري و كاربرد در نسبيت نمي

كنيد ندارند و هيچ  بلكه اين سه در سه مرتبه و سه سطح متحد هستند و هيچ كدام هم كاشفيت به آن معنا كه ذكر مي
كدام هم به معناي نسبيتي كه بالمره ربط و تناسب نداشته باشند نيست و فاعليت هم بر هر سه حاكم است. اين 

  دهيم.تصويري اجمالي از بحث بودكه انشاء اهللا بعداً آن را بيشتر توضيح مي
  )١ـ پرسش وپاسخ (

  خود يا ادراك ارتباطات است؟ برادر سبحاني: ادراك تمثرلي نفس ارتباط است يا ادراك
  حجت االسالم و المسلمين حسيني: ادراك خود است.

  كنيم. توان گفت يك ادراكي داريم و يك خودي داريم و بعد آن را درك مي برادر سبحاني: ادراك خود نيست، نمي
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  ـ معناي درك، معناي وحدت با فاعليت بر اساس تقوم است  ١

توان  معناي ادارك معناي وحدت است و چيزي جز تقوم ندارد. در اينجا ديگر نمي حجت االسالم و المسلمين حسيني:
  گفت يك عالمي داريم يك علم و يك معلوم داريم، يك ارتباط است كه وحدت داشته باشد.

  درك  برادر سبحاني: يك ارتباط با ولي داريم، يك ارتباط با سائر فاعليتهاست و يك ارتباط در توسعه داريم، چرا بگوييم
  ـ معناي وحدت درك با فاعل، يعني توسعه و حضور و نفوذ فاعل  ٢

كند يعني توسعه و حضور و نفوذ همين  حجت االسالم و المسلمين حسيني: حاال صحيح است بگوييم وحدت پيدا مي
  گوييد معناي درك چيست؟ فاعل است، يك وقت مي

  گفتند، اما بر مبناي ديگر و در سه مرتبه  ش يء ميـ علم مشابه همان كيف نفساني است كه بر مبناي اصالت ٣
گفتند حاال اگر اشكالهائي هم كه در آنجا وارد شده نديده بگيريم و شرح االسمي سئوال  مگر آقايان در باب درك چه مي

آنها براي گفتند اين درك است؟ به نقض و اشكالها كار نداريم اما تعريف آنها از ادراك چه بود؟  كنيد كه به چه چيز مي
ادراك مراتبي قائل بودند كه باالترين رتبه اش اين بودكه كيف نفس مجرد شود و باالتر از كيف نفس چيزي نيست كه 

ام عين خود من است گفتند علم من به گرسنگي شود مي شود و عين نفس و عين علم مي در اينجا دوئيت برداشته مي
يابد و اين خود علم و نفس علم است و  داند گرسنه است بلكه مي يم كه مينه اينكه زائد بر من باشد، نه يك عالمي دار

  زائد نيست، ما هم همين را در سه مرتبه گفتيم.
برادر سبحاني: آن اصطالح با فرض وجود كيف و علم به كيف است اما ينجا فرض وجود كيف نيست بلكه خود كيف 

  است. 
  حضور است؟ـ آيا علم حضوري، علم به حضور است يا نفس  ٤

گوييد نفس حضور است،  دانيد و گاهي مي حجت االسالم و المسلمين حسيني: علم حضوري را گاهي علم به حضور مي
  گوييد كه ديگر دوئيت برداشته شود. تا وقتي كه دوئيت را حفظ كنيد غيبت است و علم نيست، كاشفيت را از آنجا مي

  ر مبناي منطق صوري مشخص از خوش غافل باشد؟حجت االسالم و المسلمين حسيني: ممكن است كه ب
  برادر سبحاني: در هر شأني كه وارد ي شود از شأن ديگر غفلت دارد.
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حجت االسالم و المسلمين حسيني: يعني نفس مجرد در عين وحدتش وحدت ندارد؟ بحث شئون و حيثيات عالم 
  ونه است؟اش هم نيست بلكه بحث عالم خودش است كه خودش در نفس خودش چگماده

برادر سبحاني: مجرد در عالم ماده تعلق به بدن دارد. و مجرد در عالم مجردات هم علمش شكل ديگري است. االن ما 
  كنيم. علمي كه اين نفس و عقل دارد را بحث  مي

حجت االسالم و المسلمين حسيني: عقل مجرد چگونه علمي دارد؟ عين علم است يعني دوئيت ديگر در آنجا فرض 
ندارد در مجرد فرض دوئيت نيستو ما هم عين همين ادعا را در اينجا گفته ايم. شما در بلوغ مراتب علم به كجا كه 

شوند و هيچ گونه بينونيتي ندارند، ما هم  تحد ميگوييد اين حاق خودش است و عالم و علم و معلوم م رسيد مي مي
  گوييم. اينجا عين همان را مي

برادر سبحاني: تفاوتش در بحثعلم نيست بلكه در بحث كيف است در آنجا تغاير بين كيف و نفس را قبول داريم، يعني 
ش كامالً از بين برود، نيست. كيف نفس با خود نفس حتماً بايد تغاير داشته باشد و وحدت حقيقي به معنائي كه دوئيت
  بسيط الحقيقه كل القواست به اين معنا نيست كه كل قوا نفي شود و تغيرشان از بين برود.

  حجت االسالم و المسلمين حسيني: پس بسيط هم نيست.
اما وقتي در توانند تركيب را به وحدت بر گردانند يا نه،  برادر سبحاني: اين يك اشكال ديگر است كه بايد ديد اينها مي

كنيم علم يك جهتي از نفس است و خود كيف نفساني يك جهت ديگري است حضرتعالي  آنجا بحث از علم مي
  كند با اين سه عالم ... علم است. خواهيد بفرماييد نفس ارتباطي كه شخص پيدا مي مي

علم حضوري را چطور تفسير  گيريد يعني در نهايت حجت االسالم و المسلمين حسيني: شما يافت را زائد بر نفس مي
  كنيد؟ مي

  برادر سبحاني: علم نفساست به كيفيات خودش، نه اينكه خود نفس كيفيت باشد.
آييد يك بحثي از لوازم فرمايش آقايان  حجت االسالم و المسلمين حسيني: نفس متكيف نيست؟ به هر حال به نظر مي

، يك نقل قول از اين آقايان است كه جناب آقايان  است كه اين صحبت شما ممكن است با قول آقايان فرق كند
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هيچ بينونيتي ٩فرمايند در رتبه عالي ديگر  ميرباقري چند بار فرمايشات آقايان را بيان كرده اند كه در باره حضور مي
  گويند نفس علم است. ماند و مي باقي نمي

  ـ كيف توسعه فاعليت علم است و فاعليت به توسعه اش وحدت دارد  ٥
شود شما آن چيزي را كه در اينجا داريد يك وحدتي به توسعه تان  ه هر حال اگر بگوييم علم هم به آن گفته نميب

گوييم. بعد  ناميم و بعد هم به آن قانون مي گوييد كيف توسعه فاعليت را ما علم مي گذاريد و مي داريد اسمش را علم مي
كند يعني ميزان نفوذ و  ه شما بر اين شيء خارجي را معين ميگوييم همين مناسبات بين فاعليت كه ميزان سلط مي

اين طور نيست كه شما كند. حضور خودتان را، كما اينكه ميزان حضور ساير فاعلها در اين شيء با شما برخورد مي
نها بريده باشيد و بگوييد يك صدم اين من هستم و ديگر بين من و آنها بريده است، چون بنا شد شما در فاعليت آ

نسبت به توسعه خود آنها حضور داشته باشيد كما اينكه آنها در منزلت خودشان به نسبت در شما حضور دارند لذا 
-وحدت را در يك منزلت كه نگاه كنيد اين طور نيست كه شما با سايرين متحد نباشيد، هر چند فاعليتتان حفظ مي

تيد و چون در توسعه نظام سهيم هستيد در منزلت خودتان شود و توسعه فاعليت داريد ولي در توسعه نظام، سهيم هس
ديگران در خودتان و خودتان در ديگران غائب و منفصل وبدون وحدت و جداي از فاعليت حدتي است كه از ووحدتتان 

  ماند.خودتان نمي
ه جنبه تجردي برادر صادقي: اگر اين تعريف مقيد به چيز ديگري نباشد مشترك بين موجوداتي مانند انسان است ك

  كنند و فاعليت هم دارند.دارد و ماديان چون آنها وحدت پيدا مي
، وقتي كه شما فاعليت اندحجت االسالم و المسلمين حسيني: نه آنها ديگر فاعليتي دارند و در فاعليت شما منحل شده

شما فرموديد. به عبارت  فرموديد بر اساس اصالت تعلق همان طور است كه تصرفي داشتيد و آنها را تبعي محض مي
ديگر هر گاه شما بخواهيد يك مطلب را در مراتب مختلف توسعه بفرماييد در هر فصل از توسعه بايد حد اوليه تان 

گوييد اگر بخواهيم فاصله بين كرات را محاسبه كنيم هندسه اقليدس عوض شود يعني در جريان رشد ادارك چگونه مي
كند د جاذبه را در حد اوليه وارد كنيم، در سيري هم كه در مباحث شمول جديد پيدا ميخورد و بايبه درد اين كار نمي

كنيم تا بايد حد اوليه جديد و تعاريف جديد داشته باشيد، بعد، صحيح است كه بگوييد بر اساس اصالت شيء نگاه مي
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د بر اساس اصالت شراط نيز تا اين حد گويي تواند حل كند، بعد مياين حد از قضيه را حل كنيم و لكن بيشتر از آن نمي
توان حل كرد و  گوييد بر اساس اصالت ربط تا اين مرز مي تواند بعد مي توان حل كرد ولي بيشتر از آن نمي ديگران را مي

تواند حل كند و در نهايت اصالت واليت مسئله امر ثابت و مسئله  بيشتر از آن كارائي ندارد اصالت تعلق نيز تااينجا  مي
گويد اينها فاعليت تبعي دارند؟ نه اينها جزء فاعليتهاي  رد آيا درباره اشياء ميكند حاال وقتي ك زمان و مكان را حل مي

شوند چگونه است كه دست من در عين حالي كه يك سلولهائي دارد و يك  شوند جز حقيقي آنها هم مي تصرفي مي
شود و بعد  نويسم جزء من مي ين قلم هم كه با آن ميشود ا نحوه حيات دارد جزء من است، آن هم جزء من مي

شود همين شكه شما به چيزي ميل  گويم ديگر گفتن اينكه مالكيت اعتباري است خالف است چون جزء حقيقي مي مي
داريد يعني تحت ميدان جاذبه شما است بعد سلطه اجتماعي داشتن و تخصيص پيدا كردن به چيزهائي كه ميل داريد 

گوييد منحل در شماست و به تبع ميدان عملكرد شما عمل  ود واليت شما آمده است و در نهايت نيز مييعني در حد
كند، به عبارت ديگر مقام خالفت را وقتي براي انسان قائل  گوييم در توسعه شما توسعه پيدا مي كند و بعد از آن مي مي

  د كه مسخر شما هستند.آيند و اصالً عضو شما هستن هستيد بقيه در ميدان تسخير در مي
  )٢ـ جمع بندي(

اين يك توضيح مختصري براي مطرح شدن يك فاز جديد درباره علم بودن تمثيلي آن چنين شده كه اولي ظرفيت بار 
قدرت و تعلق را با فاعليت تفسير كرديم كه تعلقش به فاعل باالتر است اما اين تعلق به فاعل باالتر در هر سه تا هست 

كند معنايش اين نيست كه ما يك فوالد بدون شكل داريم، بلكه ي كه منزلت يك شيء را كه معين مينهايت سطح اول
فوالد يا به صورت شمش است يا به صورت چرخ يا به صورت براده وخالصه فوالد بدون كيفيت و فرم نداريم و لكن در 

گوييد تعلق به  م آن توجه نداريد و ميكنيد ابتدا به كيفيت دوم و سوبحث وزن و حجم مخصوص كه از آن صحبت مي
سازد و به نظام اوصاف و به اخالص  كند و نظام اوصافش را مي موال، وزن و بار و ارتباط آن با عالم و جاي آن را معين مي

گوييد اين اخالق دراين نظام چه كارائي دارد انسان  اش ميشود، در دومين مرحلهاست كه شخص باال و پايين مي
تواند در برابر كفار مقاومت كند ولي در چه كارائي و در چه فرمي ايشان  مي »كزبر الحديد«جه يك داريم و مخلص در

را رحمت كند » قدس سره«كند، در شكل يك بسيجي است يا در شكل رهبر است؟ خداوند امام امت  مقاومت مي
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شد و لكن كارائي امام امت زمين تا  م نميايشان كزبر الحديد بود آن شهيد ميدان جنگ هم كزبر الحديد بود و تسلي
آسمان با او فرق دارد، امام امت در ثوات شهادت تمامي شهيدان انقالب شريك است و بيشتر از آنها هم ثواب و درجه 

  گيرد؟ اين هم ارتباطش با فاعلهاي دوم.دارد هر دو اخالص دارند اما اين اخالص در چه ظرفيتي او كارائي قرار مي
  )٢و پاسخ(ـ پرسش 

  كرديم اينگونه نبود!برادر سبحاني: آنچه كه قبالً به عنوان ادراك تمثلي معنا مي
داد، مثالً  گتيم يك رشته هائي براياين مطلب نشان ميحجت االسالم و المسلمين حسيني: آنچه را كه سابقاً مي

آيد يعني  آثاري هم از نظام حساسيت ميآيد و يك  گفتيم يك آثاري از خارج و يك آثار تمثلي از ولي باالتر مي مي
آيد كه از خارج هم كلمات موال هست و هم كلمات اجتماعي و ادبيات و پس  جهت از نظام حساسيت و اثر از خارج مي

رسد و دوباره  از آن ايشان در تكيف و تبدل و تمثل فاعليت دارد و بعد هم در رتبه تبدل نيست به كالم موال به عجز مي
گردد با قدرت فاعليت موال صورت تمثلي خواهد و بر مي كند و فاعليت موال در فاعليت خودش مي علق پيدا ميبه موال ت

گفتيم، يعني خود  كرديم تبديل و فعاليت اين را هم ميسازد، يعني قبالً حضور فاعهاي ديگر در تمثل را بيان ميمي
تواند كيفيت  رتبه گفتيم واسطه بين انسان و خارج نمينظام تمثلي را در چند مرتبه خدمت شما عرض كرديم در يك 

عد درباره چگونگي توليد اين كيفيت صحبت كرديم وهم ولي ا جتماعي و هم نباشد و كيفيت اسم تصرفي يا ابزار است ب
ط با ولي تكويني و هم ساير افراد نظام جامعه را در توليد اين شريك قرار داديم، معناي شريك قرار دادن آنها ارتبا

  شود. شد و حاالت روشن تر مي كيست؟ نهايت اين مطلب كنوني در آنجا به صورت كم رنگ وضعيت بيان مي
ند و تبدل و تكيف در آن معنا ندارد اين  برادر سبحاني: ارتباطات خارجي عيني اينجا در واقع شكل نظام فعليت پيدا مي

گوييم نفس ارتباط با م تمثل بود در حالي كه در اينجا ميارتباط مقدمه اي براي توسعه بود و اين شاخصه اصلي نظا
  فاعليتهاي ديگر تمثل است.

كنيد و فاعليتتان كيفيت حجت االسالم و المسلمين حسيني: يعني شما در ارتباط با فاعليتهاي ديگر كيفيت پيدا مي
كند و حول آن و به تبع آن  ميكند يك كيفيت اول به صرف تعلق به محور پرستش پيعني مواليش پيدا  دوم پيدا مي

گيرد، رتبه دوم اين است كه شما داراي اين اوصاف هستيد آيا به فاعلهاي ديگر با عالم شكل مياوصافش و ارتباطش 
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هم ربط داريد يا نه؟ ربط شما با فاعلهاي ديگر بايد شكل پيدا كند و جا و منزلت شما درنظام فاعليت معين كند، يك 
شود كه  شخص شما درست ميشود يك وقت منزلت معين و منظام فاعليت به اوصاف مشخص مي وقت توانائي شما در

شود، حاال  بعد از توانائي است. در اين مرتبه، شما و ساير فعاليتها هستيد و با يكديگر تقوم داريد تا صورت مثال پيدا مي
  خواهيم. بياييد و بگوييد ما اين رتبه را نميشود گر اين را حذف كنيد و مستقيماً سراغ تحقق و تبديلي كه واقع مي

  شود ـ كيف تقوم فاعلها يا حدود فاعليتها و نحوه تقوم آنها درمنزلت دوم درست مي
گوييد مرتبه مثال فرم گيري فاعليتهاست يعني حدود فاعليتها در نحوه تقوم،  كنيم اين مرتبه اي كه مي ما عرض مي

تواند باشد همان  رتبه مثال كيف تقوم نظام فاعليت است وبدون كيفيت كه نميشود به عبارت ديگر م اينجا درست مي
تواند بدون كيفيت باشد و بر اساس همين كيفيت  تواند بدون شكل باشد اين هم نمي طور كه عرض كرديم فوالد نمي

نكه در معلومات (بنابه شود كما اي كند يعني كيف تقوم نظام فاعلي بعداً در قانون اصل مي است كه قانون را درست مي
  اين تفسير) اصل است.

گفتيم نظام تمثل، در يك برادر سبحاني: بر اين اساس ديگر تبدل بدون تبدل ارتباط فاعلي معنا ندارد، يعني اينكه مي
به كنيد و مقدمه اي است اما اگر بگوييم نفس ارتباط، تمثل است ديگر عوض كردن ارتباط كرديم تبديل ميلفرض مي

  است كه مقدمه آن تمثل را عوض كنيم. اين
حجت االسالم و المسلمين حسيني: در اين رتبه فاعليت داريد يا نه؟ اگر فاعليتتان را حذف كنيد همينطور است ولي 

  اگر در اين رتبه فاعليت داريد و ديگران هم در فاعليت شما فاعليت دارند شايد محل كالم باشد.
  خارجي يا نسبت به نظام تمثل؟برادر سبحاني: فاعليت در تصرف 

حجت االسالم و المسلمين حسيني: نه، نسبت به فاعليتهاي ديگر در فاعليت خودتان در كيفيت يافتن، يعني شما در 
  كيفيت يافتن خودتان با فاعليتهاي ديگر در اينجا تقوم داريد يا نه، يعني يك فاعليتي داريد يا نه؟

شود اعمال فاعليت و تصرف بشود اما تمثل منوط به ادراك تمثلي نيست يعني مي برادر سبحاني: فاعليت مگر در ابتدا
  كنيم.نباشد؟ اين ارتباطي را كه قبًال ثابت كرديم حاال قطع مي
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خواهيد بحث  كنيد و بر پايه حفظ ادراك ميحجت االسالم و المسلمين حسيني: يعني شما در اينجا ادراك را حفظ مي
در حد جديد بايد تعريف جديد بدهيم و شما نبايد بگوييد نقش شد، براي توسعه در ادراك ما عرض كرديم حل شود. 

توانيد بكنيد فرضا اگر قول مرحوم آخوند را در ترتب ببينيد بايد با قول مرحوم صاحب  مجبور هستيد و كار ديگري نمي
اه كند و به جريان توجه نداشته باشد قوانين فرق داشته باشد، در حالي كه اگر كسي بر اساس اصالت شيء به اين نگ

گويد تأسيس نيست بلكه مخالفت و نقض كردن باب اجتهاد مرحوم ميرزاست ولي گويد اين بحثي را كه آخوند ميمي
مع قيد ا «، تا چه چيزي را اصل بگيريد اگر بگوييد گويد نه اين حرف ميرزا را تكميل كرده استاگر كسي دقت كند مي

اصالت شيءاي است و بايد » مع قيد الوحده«شود اگر بگوييد اين  ض ميگويند حتماً نقكلي كه ميو همين ش» لوحده
- شود كه با اين توضيح چقدر امور به هم آنجا واضح مياو رامنحل در شكل ثاني و در توسعه جديد بينيم، روشن مي

  شود.
  برادر سبحاني: تعاريف جديد هنوز كافي نيست.

ين حسيني: االن ابتداي بيان اين تعرايف است ما از چهار جلسه قبل از جلسه هشتاد به بيان حجت االسالم و المسلم
اش آغاز شده است، در بحثهاي نقضي نقضي تمام شد، و حاال تازه اثباتيبحثهاي  ايم چون قبالًتعريف تركب پرداخته

باشد، خود اين را هم كه تأليفي نباشد  بحث نكرديم كه مثالً مركب چيست، فقط گفتيم تأليفي نباشد و وحدت تركيبي
كرديم مغفول عنه بود، بعد در زمان و مكان و عليت و فاعليت و طلب و تعلق عيناً همين طور بيان تفسير ميتأليفي  اگر

شد بعد به خود ادراك رسيديم و گفتيم در اينجا سه عالم است يك فاعل است و يك خارج و يك ربط بين آنها، ولي 
آييد از ارتكازات استفاده كنيد، يك دهيد و نميكنيد و همه را بر يك مبنا جواب مياعليت دقيقاً مشخص مياالن در ف

دهيد و اين بحث  توان انكار كرد ولي حاال فتسير ميگفتيد تغيير و تغاير را ميكرديد و مياده ميوقت از ارتكازات استف
شويد حاال به سئوالهاي حسابي،  آن بحثها دقت كرده باشيد متوجه ميكند كه اگر در  با آن بحث زمين تا آزمان فرق مي

شود، مثل ربط بين امر ثابت و متغير، تفسير زمان، تعريف علم، و لعت تقسيم كردن به عالم قلب، عالم  پاسخ داده مي
كيفيت و اصالت  شود االن نوع اشكاالت بر اساس اصالت ذهن و عالم خارج، كه اين تقسيم االن بر يك پايه بيان مي

  قانون است كه با اصالت فاعليت هماهنگ نيست.
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گوييد كيفيت درمنزلت كارائي و ارتباط با فاعلهاي ديگر، البته كلمه كارائي درست اي هست كه ميو اما يك مرتبه
مقابل كلمه فاعليت است فاعل بتواند ايجاد كند و از او كار بيايد و فاعليت داشته باشد غير ازاين است كه ظرفيت فاعل 

ف بايد ديد تعلقش به موال چقدر چقدر است، براي تعيين ظرفيت بايد ديد اوصافش چگونه است و براي تعيين اوصا
است و فاعليتش نسبت به نفس فاعليت در برابر موال چگونه است يعني فاعليتش تعلق به فاعليت موال در نفس فاعليت 
خودش دارد؟ هر چه مرتبه الخالصش باالتر باشد، منزلتش رفيعتر است، بعد كه منزلتش رفيع شد، فاعليت خالفتش از 

فاعلهاست كه صورت تمثيليه را تشكيل فاعليت خالفتش از طرف موال در كيف ارتباطش به طرف موال چگونه است 
آيد وبه يابد يعني از اين فاعليت بيرون ميدهد حاال شكل فاعليت و خالفتش هم معين شد اما كي توسعه ميمي

اش را ببينيد، فاعليت ت تحققي؟ اين مربوط به آن است كه بعد از مرتبه مثال، فاعليرسدفاعليت دوم و منزلت بعد مي
تحققي با تمثيلي چه فرقي دارد؟ در فاعليت تحقي فاعليت درتبديل خودش و فاعليت در توسعه خودش است ارتباطش 

به اول يعني با قدرتي كه از آيد ولي نه به طرف موال آمدن مرتو به طرف موال مي شودباره خارج ميواز سطح نظام د
شود اين  شود طاعت درنظام هم برايش محقق مي- كند و طاعت محقق ميت اين بار عبادت ميطرف موال پيدا كرده اس

به افراد يك الرتباط با فاعلهاي ديگر ئدارد و يك توسعه ارتباط كه آن » توسعه ارتباط«با افراد دارد و يك » ارتباط«يك 
كرد، اين هم فاعليت اين، فاعليت ميگونه موال در كند، يعني چخالفه اللهي او را نافذ در متن فاعليتهاي ديگر مي«مقام 

در قضيه ملك فارلين بوسيله » قدس سره«كند، براي مثال امام امت بعد از شكل گرفتن، در فاعليتهاي ديگر تصرف مي
م در گوييگوييم بلكه ميبرخورد با آن هشت نفر در فاعليت آمريكا نفوذ كرد و او را مقهود كرد، اين را ديگر خارج نمي

فاعليت فاعلش، البته فاعليت امام امت در برخورد، با آنها يك شكلي داشت ولي شكل نفوذ در فاعليت آنها و برگرداندن 
شدند و نظام كفر تا يكي دو با به انفعال افتاده بود و در آينده هم انشاء فاعليت آنها به نفع خدا بود و آنها دچار تزلزل 

سوخت ولي اگر امام اين عده يك عده ساده لوح هم بودند كه دلشان براي هشت نفر مي اهللا همين طور خواهد شد البته
داديم لرزيد ما در جبهه چقدر شهيد ميلرزيد و خيلي هم مي را اعدام كرده بود و توانسته بود چنين كاري را بكند، مي

است » ولي«يك سئوال است كه اگر او براي اينكه به فكر ضربه بزنيم، او ولي اجتماعي است چگونه تصرف نكند؟ اين 
توانم يك پارچ آب را پاي گلدان يا چاي ديگري خالي كنم او هم بايد متصرف باشد، خرج خودش همان طور كه من مي
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، كيست كه في كندكند كه بگوييد اين ديكتاتوري با هرج و مرج در قانون است بلكه خرج توسعه كلمه اهللا مينمي
  قائل باشد.جنب اهللا برايش عزت 

شود كه رسد، در مرتبه اول حجمش معين مي-بنابراين در مرتبه سوم و مرتبه خالفت به اعمال در فاعليتهاي ديگر مي
شود ولي هنوز خالفت جريان پيدا نكرده است رخورد با آنها جا و شكلش مشخص ميچقدر بار دارد، مرتبه دوم در ب

هاي ديگر براي اين فاعل ظاهر شود، البته هميشه هم اينطور نيست كه مرتبه سوم آنجاست كه خالفت در درون فاعليت
شود و اگر جزء نظام درون فاعليتهاي ديگر ظاهر شود مگر اينكه بگوييد مؤمن هر جا باشد اثرش بر كافر گذاشته مي

  واليت اجتماعي باشد حتماً اثر مؤمن و بر كافر غالب است.
 و السالم عليكم و رحمه اهللا و بركاته
  



 
١٧٤٥  

  فلسفه اصول مباني نظام واليت
  موضوع بحث: توصيف از علم بر اساس نظام واليت

  ١٢/٣/٧٠تاريخ:  دوره سوم
  ١٧جلسه: 
  فهرست: 

  ـ اصل بحث: تئوري شناخت بر اساس اصالت ماده  ١
  ـ علم: عكس العمل مناسب با توسعه مادي است  ١
  كذب يا حق و باطل افزايش قدرت مادي در توسعه مادي است  ـ معيار صدق و ٢
  ـ توضيح تمثيلي تعريف علم بر اساس نظريه ماديها ٣
  ـ عكس العمل مناسب اخالقي سازگار با توسعه قدرت و رفاه اجتماعي است  ٤

  ـ اصل بحث: تئوري شناخت بر اساس اصالت شيء
  ه نيست ـ علم حضور مجرد نزد مجرد است و از مقوله ماد ١
  ـ امور مادي براي علم (كيف نفساني) معد هستند ٢
  ـ علم به معناي وحدت تركيبي در مجردات است  ٣
  ـ دوئيت مربوط به عالم ماده است و علم در آنجا راه ندارد ٤

  ـ اصل بحث: تئوري شناخت بر اساس نظام واليت 
  ـ علم بر اساس وحدت تركيبي، كيف ربط است  ١
  ـ علم بر اساس فاعليت و تعلق، ابزار تصرف در خارج است  ٢

  الف ـ فرق نظريه شناخت ماديها با علم به معناي ابزار تصرف 
  ـ علم به معناي ابزار تصرف، جهت دار است 

  ـ علم به معناي ابزار تصرف، ابزار توسعه فاعليت فاعل است 
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  تبعي) استـ توسعه بر پايه فاعليت، مسخر نمودن ماده (فاعليت 
  ب ـ فرق نظريه شناخت اصالت شيء با علم به معناي ابزار تصرف 

  مخصوص معصومين(ع) است » صورت واقع اشياء كماهي«ـ علم به معناي 
  ـ علم به معناي ابزار تصرف، كاربردي است و وحدت تكريبي دارد 

  ـ علم بر اساس نظام واليت كيف نفوذ فاعلهاست  ٣
  نظام بر اساس تقوم الف ـ توصيف از تركب و 

  ب ـ تناسبات نظام كيف تقوم فاعلهاست
  دهد ج  ـ نظام بر اساس فاعليت سه مرتبه از قوام را نشان مي

  د ـ فرق كيف نفساني با فاعليت تعلقي 
  ـ وحدت اوصاف در منزلت فاعل بعلت مجزا بودن فاعليت براي موال است نه به علت برابر بودن ذات با خودش 

  يت موال در اوصاف فاعليت مادون غير از وحدت اوصاف به فاعليت مادون است ـ نفوذ فاعل
  باشد مي خودش طه مخلوق به خودش،درمنزلتراف و احاطـ اشراف موال به مخلوقات و جميع روابطش غير از ا

  هـ ـ در فاعليت تعلقي (از طريق فاعليت) قدرت حكومت بر نفس افعال و اوصاف وجود دارد
  ثلي يعني ربط به نظام فاعليت، كه نظم خاصي حاصل آن استو ـ فاعليت تم

  دهدز ـ فاعليت تحققي چگونگي تصرف در فاعليتهاي ديگر را نشان مي
  ح ـ بدون فاعليت تمثلي، فاعليت تحققي امكان ندارد

  ـ پرسش وپاسخ:
  ـ يافتي كه فاعليت بر آن مسلط باشد صدق و كذب و حق و باطل خواهد داشت ١
  در منزلت خودش) در اوصاف و حساسيتهايش نفوذ حقيقي دارد نه حضور حقيقيـ فاعل ( ٢
  ـ يافت بر اساس نظام واليت با آيات هماهنگ است ٣



  
  بسمه تعالي

  
هاي حجت االسالم و المسلمين حسيني: بحث درباره، شناخت (بنابر بحث جديد)است . يك اشاره مختصري به تعريف

  دهيم.خت به شكل هاي مختلف براي دقت بيشتر انجام مياشن
  ـ اصل بحث: شناخت بر اساس اصلت ماده 
ها و بحثشان درباره هوش و ، آخر آن همه زير و رو و باال و پايين رفتنكننديك تعريف شناختي را مادي ها ذكر مي

  ريد.اش را در بياوحافظ و غيره، همه را كه روي هم بريزيد و خالصه
  ـ علم: عكس العمل مناسب با توسعه مادي است ١

و لكن توسعه حسي و مادي محض خالصه تمام صحبت هايشان درباره » عكس العمل مناسب با توسعه«شود: مي
  معرفت همين است.

  ـ معيار صدق و كذب يا حق و باطل افزايش قدرت مادي در توسعه مادي است  ٢
قدرت عملكرد افزايش پيدا كند، كدام تئوري راست است؟ «گويند گيرند و ميعينهمين را هم شرط صدق و كذب مي

كدام اخالق و ارزش راست رود. گويند آن از بين ميتئوري قبلي چطور؟ ميآن كه قدرت عملكرد بيشتر داشته باشد. 
ب برود. حق و باطل در گويند خوميرود! گويند خودش هم از بين مياست؟ آنكه بتواند توسعه اجتماعي را بپذيرد. مي

گويد كند آخرش را نگاه كنيد ميبينند علم و جهل را به توسعه حل مشكالت تفسير ميافزايش قدرت مادي مي
د و اصالً مجرد، گوياين را تحت قوانين ماده مي». عكس العمل مناسبي كه تناسب با رشد و توسعه بيشتر داشته باشد«

خوانند يك جا به نام شوند ماده را يك جا به نام جرم ميماده سطوح مختلفي قائل ميالبته براي كند، ابداً. لحاظ نمي
خوانند، همه خوانند يك جا به نام موج، جاي ديگر به نام ميدانهاي كشش و جاذبه ميانرژي، و يك جا به نام اشعه مي

ينها صادق است نه اينكه اگر ماده تبديل عنواني است كه بر همه ا» ماده «گويند ماده و خواص ماده است اينهائي را مي
بعد هم قوانين ماده و شيء قانونمند را بدون به موج شد ديگر ماده نباشد يا اگر تبديل به اشعه شد ديگر ماده نباشد. 

  دانند.دانند، خاصيت خود ماده ميود ماده ميدانند، حركت را بعد خحركت هم نمي
  نظريه ماديها ـ توضيح تمثيلي تعريف علم بر اساس ٣
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كنيم كه گوييم فرض كنيد يك دستگاه درست ميحاال در مسئله شناخت اگر بخواهيم مثال بزنيم تا روشن شود مي
چرخد، و باالي سر ناو دهيم اين همانطور كه دارد ميمثل سر آدميزاد بچرخد، و باالي سر ناو جنگي يا آواكس قرار مي

اي (لنزي) كه چرخد مثل آدمي كه سرش را بچرخاند، عدسيطور كه دارد ميدهيم اين همانجنگي يا آواكس قرار مي
اي در آن پيدا يك نقطهدارد يك مرتبه ايم مرتباً از افق عكس بر ميبيني كه در اين قرار دادهتوي اين قرار داديم، ذره

گيرند، نه را تحت كنترل ميآيد، فوري دستگاههاي كنترل، اين هواپيما شود كه يك هواپيما دارد از آن در ميمي
يعني به مجرد پيدا شدن يك گيرد. آدمها، بلكه خود اين دستگاهها به طور اتوماتيك اين هواپيما را تحت كنترل مي

كند يك دستگاه ديگري روشن گردد و ثبت ميفرستد و بر مينقطه روي اين صفحه در حالي هك اين دارد موج مي
كشيد بند شود و دست را عقب ميبريد خود به خود آب باز ميست را زير شير ميشود مثل چشم الكتريكي كه دمي
كند و دستگاه ميزان شود برق سپس برق جريان پيدا ميآيد، اينجا هم اين نقطه كه پيدا فوراً دستگاه روشن ميمي
ت، اين يك ميدان را اين معناي عكس العمل مناسب اسكند. اي كه اين هواپيما هست شليك ميشود روز زاويهمي

توانست هزار نقطه ديگرش باشد اگر هر پوشش داده است، در يك نقطه از اين ميدان يك جسمي پيدا شده است، مي
-گويند شما در مقام تعريف آن آدمي را كه ميشود، مينقطه ديگرش باشد باز اين دستگاه روي آن نقطه ميزان مي

-بت دارد، اين دستگاه، هم عكس العمل مناسب دارد، ميمناس» عكس العمل«كند؟ شناسد در واقع چگار ميگوييد مي
شود همين كه نقطه روي براي اين هم يك كيفيت جديدي پيدا ميگويد شود ميگوييد براي او يك حالي پيدا مي

و جريان شود و حرارت جديد شود، و دستگاه روشن ميدستگاه افتاد، فوراً از يك جا كليد بطور اتوماتيك زده مي
هم مناسب است و يا كارخانه پارچه العمل شود و عكسآيد و منشاء يك فعل و عكس العملي ميجديدي كه آمد مي

زندو بافت را ادامه كند نخ را گره ميشود، دستگاه خودش خاموش مينخ پاره ميرويد. زنيد و ميبافي، شما كليد را مي
حال اين نخ در پنج متري پاره شود يا در پانزده متري يا در پنجاه سب. منا» عكس العمل«گويند دهند اين را ميمي

بلكه اين يك بيني كرده باشيد و زده باشيد، شود قبالً پيشاي را كه نخ پاره ميمتري، اين طور نيست كه آن نقطه
يمم را برابر اطالعات د عكس العمل مناسب داشته باشد، آپتتوانپوششي روي سطح دارد كه هر وقت اين اتفاق بيفتد مي

العمل  يعني عكس دهد كه در اين شهر كجا بيمارستان كجا اداره بسازيد،اي ميكند و كمك مشاورهدده شده پيدا مي
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گوئيد بيست تا خصوصيت هست اينها را با شما مي دهد.مناسب با وضعيت اداره جامعه را در مشراوره با شما تحويل مي
اش را به من بگو كه كجا بهتر است، بيمارستان بسازيم، و كجا بهتر است اداره بسازيم، ههم جمع و تفريق كن و تنتج

اگر متناسب با برنامه داده شده  ،شود علماين متناسب هم اگر متناسب با رشد باشد، اسمش مي العمل.اين يعني عكس
سقف بهينه گزيني و نظائر  ،پيوتريايم كه سقف كار كامشود، تا اين سقفش را ما درست كردهباشد اسمش علم نمي

توانيد سطحش را درست كنيد اينهاست كه روي اين برنامه كار ميكند شما هيج دليلي نداريد كه بگوئيد در آينده نمي
العمل آمد كه با پيدايش حادثه عكسنمي كه نسبت به رشد نظر بدهد، تا ديروز هم ماشين محاسبه شما اين كار ازش

العمل متناسب با پيدايش حادثه را بر اساس سالعمل متناسب داشته باشد و امروز عكامروز عكس ،دمتناسب داشته باش
العمل متناسب با توسعه و افزايش قدرت است لذا افزايش قدرت ايم پيدا كنيم نظرمان در شناخت عكسبرنامه توانسته

ري علمي است؟ تئوري كه قدرت حل عملكرد عيني را قيد صحت عمل و تئوري ميگذاريم و ميگوئيم كدام تئو
  مشكالت را بيشتر داشته باشد.

  العمل مناسب اخالقي، سازگاربا توسه قدرت اجتماعي و رفاه اجتماعي استـ عكس٤
گويند اخالقي كه سازگار با توسعه قدرت كدام اخالق،  اخالقي است كه متناسب با ارتقاء وجدان بشري است؟ مي

شد اخالق كه بخواهد نظام جامعه را قفل كند و اجازه توسعه ندهد آن اخالق نيست چرا؟ احتماعي و رفاه اجتماعي با
-نمي ،اينكه حركت بعد ماده فضرض شود در همه اطوار ماده هست د،چون حركت ذاتي ماده شد حركت بعد ماده ش

حال آيا در شكل  ،سطحدر يك  ،حركت بعد ماده بود ،رسيم ديگر حركت نيستشود بگوئيم در يك مرز از ماده كه مي
شكل اخالق و ارتقاء احساسات اجتماعي هم حركت هست ، بله، هيچ جا در  ،اجتماعي هم حركت بعدش هست؟ بله
هاي مادي را پيدا كنيد مگر اينكه حركت بعد آن نيز هست اگر بنا هست توسعه نداريم كه قانوني يا خصلتي از خصلت

  هاست. ست كه نسبيت در اخالق را بپذيريم اين صحبت ماديء وجدان بشر ي اينالزمه ارتقا ،اصل باد

  يك صحبت ديگر اينست كه علم 
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تواند حاصل شيي مادي نمياي رب ،علم اصالً از مقوله ماده نيست ،دهدمعناي حضور مجردي در نزد مجردي ديگر را مي
  از كيف مجرد است. اصالً از اقسام كيفيات مادي نيست.شود. 

گفت مادي امور مادي و عالم هم معد هستند براي پيدايش آن كيف نفساني. او صد و هشتاد درجه آن طرف خط مي
 ،اين هم مصر است به اينكه بگويد هيچ چيزي مادي نيست ،اده قائل نبودصرف صرف صرف و يك ذره براي آن غير م

اگر جداي محضش بكنيد كه طرف نداشته باشد، فرض اينصورت و آن طرف، اش جدا شدن از هويات مادي است. همه
  فرض تغير و تركيت برايش نفي شود.

  كند كه در آن دوئيتت نيست. وحدت حقيقي پيدا ميو مجرد باشد آنوقت اين يك 
  ـ دوئيت مربوط به عالم ماده است و علم در آنجا راه ندارد٤

تا دوئيت است غيبت است، حضور نيست، دو كه باشد احد افراد كه نزد دومي حاضر نيستند، دوئيت بايد نفي شود 
ز اينها الزم است تا وحدت پيدا شود آنوقت اگر اوصافي رسيدن به تجرد اتواند درعالم ماده حذف شود. دوئيت هم نمي

هم لحاظ شود اوصافي باشد كه درعالم مجردات مالحظه ميشود كه يكي مالحظه بشود و وحدت داشته باشد، غيبت 
  نداشته باشد، حضور داشته باشد. اين هم يك صحبت است.

  يك بحث هم كه عرض كرديم بر اساس نظام واليت است. 

در بحث نظام واليت اوال در مقدمه قبل آمديم وحدت تركيبي را صحبت كرديم و بعد آمديم معناي وحدت و كثرت را 
ن، تعلق شد، بعد تعلق را با طلب با معناي حركت مالحظه كرديم، شد وحدت و كثرت زماني و مكاني، و نتيجه آ

  مالحظه كرديم فاعليت و تعلق شد. 
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اي كه درست باشد اسم تمثلي» ابزار تصرف«، اين بود كه »علم«و بعد در فاعليت و تعلق در دوره قبل بحثمان درباره 
  ميكند براي تصرف در خارج. 

گراها داشته است و آن اينست كه بهر حال فاعليت (كه گراها و حسخوب اين واضح است كه يك فرقي با بحث ماده
گوئيم نماينده قانون چون كردند چرا تعلق را ميتحت قانون نبود) با تعلق (كه نماينده قانون بود) با همديگر كار مي

-لق به امر ثابت بود و امز ثابت هم يك جهت واحدي داشت و يك كثرت مراتبي، فعليت تحققيه و تعلقيه درست ميتع
كرد شد، بنابراين هم فاعليت و هم تعلق، فاعليت در منزلت وحدت و تعلق هم در منزلت كثرت، درعينيت عملي مي

  نمود. وابزار تصرف در خارج را درست مي
  دار استتصرف جهتـ علم بمعناي ابزار 

كرده است كرده است و فاعليت تكويني دخالت ميحال اين ابزار جهت داشته است، فاعليت اجتماعي در آن دخالت مي
  كاري نداريم فعالً خالصه بحث شناخت را بگوئيم. آنها را فعالً

اساس قانون داري خصلت حركت ماده العمل مناسب با توسعه برفاعل بوده نه عكس در آنجا ابزار توسعه فاعليت
  امري نبود كه دركيفيت، درچگونگي و در حدوق و پيدايش، بعنوان بعد چهارم ماده شناخته شود.» توسعه«

  ـ توسعه بر پايه فاعليت، مسخر نمودن ماده (فاعليت تبعي) است
گويند در دامنه فعاليت اي را كه آنها ميكرد فاعليت تبعي را يا مادهعليت مسخر ميبلكه توسعه امري بود كه بر پايه فا

  اين فرقش با تعريف علماي اهل حس و علماي مادي.داده است. خودش قرار مي
  ب ـ فق نظريه شناخت اصالت شيي با علم بمعناي ابزار تصرف 

  زيرا گفتيم:كنند دارد يك فرقي هم با سخن آقاياني كه مجرد مالحظه مي
  مخصوص معصومين (ع) است.» واقع اشياء كماهي«ـ علم بمعناي 
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كساني است  صآيد و نه گير بزگتر از شما بكله اين علم مخصونه گير شما مي» واقع اشياء كماهي«كه علم به معناي 
  كه مدير همه عالم هستند مخصوص اولياء نعم است. 

  وحدت تركيبي دارد.ـ علم بمعناي ابزار تصرف، كاربردي است و 
شود كه بگوئيد بسيط باشد صرف وحدت اين علم كه شما داريد علمي است كاربردي، و بر آن هم خيلي اشكال مي

  تركيبي برايش كافي است، صرف كثرت و وحدت. 
 آن توان ازولي خود تركيب چيست؟ صحبتش نبود، و تركيب به عنوان حد اوليه تقوم دو ذات به يكديگر، كه نه مي

كردند كه كثرت را آن چيزي كه آنها از وحدت و كثرت بيان مي دوئيت را حذف كرد و نه وحدت را مطرح بود بخالف
فرمودند عالم خارج گرفتند و بساطت را و وحدت را دي ك مرتبه مفهومي ديگر و در واقع مييدر يك مرتبه مفهومي م

ن اصل است مثل اصالت وجود. دو مرتبه از لحاظ شما يا كثرت درآن اصل است مثل اصالت ماهيت، يا وحدت در آ
بينيد و در يك مرتبه بساطت و وحدت، حقيقت عالم چيست؟ همان وحدت است هست، در يك مرتبه كثرت مي

ليس في «راياضت بكشيد تا او اوهام كثرات خارج شويد و به بساطت و عالم تجرد نزديك شويد تا قلب ادراك كند كه 
برود، آن و هم چه بود كه برود؟ خوب درعالم و هم هم كه مالحظه كنيد چه بود؟ آن و هم » وهم«، آن »الدار غيره ديار

و مرتبه عالي و نازي نداشته باشد، يكي باشد. بهر  الزمه مرتبه نازل بود، خوب مرتبه نازل كه بنا بود خودش و هم باشد!
  وحدت مجرد و بسيط را. دانستند آنهم حال بگذريم، آنها وحدت را در اطالع اصل مي

  هاستـ علم براساس نظام واليت كيف نفوذ فاعل٣
اصل دراطالع را وحدت تركيبي دانستيم ولي عرض كردم معني تركب مشخص نشده بود زيرا هنوز مسئله نقشه، 

ثابت تبديل در بحث اخير امور شد هر چند بواسطه تعلق باشد. ، همراه با فاعليت مالحظه ميها، قانوننسبيت، نسبت
ها، و قانون و عليت هم تابع همين قرار ها تبديل شد به كيف تقوم فاعلها به هم، و نسبتشده فاعل وحد و تقوم فاعل

حال كه به اينجا رسيد بجاي اينكه از ارتكازات بصورت تمثلي استفاده كنيم و بگوئيم شما بديهي است كه يك گرفت. 
خواهيد نسبت به خارج خودتان عمل كنيد بدون واسطه تمثل ي داريد چون ميهايي داريد يا يك عالم حساسيتتياف

كه شد عالم » متصرف فيه«داريد كه شد فاعليت تصرفي يك » متصرف«توانيد لذا فاعليت تمثلي الزم داريد، يك نمي
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ت و كثرت در كه شد عالم مثال. يعني هنوز معناي تأليفي بودن بين وحد» واسطه تصرف«خارج (فاعليت تبعي) يك 
دهد و تعريفي كه آنجا ديده ميشود، هر چند كه درحد اوليه بگوئيم قيد ذاتشان باشد لكن لوازم براي تركيب تعريف مي

دهد نه معناي تركيبي بودن به معناي اينكه حقيقت فاعليت اين را نشان ميدهد هنوز معناي تأليفي براي تركيب مي
  د و بالعكس به فاعليت خودش و فاعليت غير، حاال اولين قسمتي را كه شما داريد. به حقيقت فاعليت آن توسعه پيدا كن

  توصيف از تركب و نظام بر اساس تقوم  الف ـ
اي بعد از بيان تقوم و نسبت فاعلها به هم درباره شناخت كه در آن مسلئه يعني مسئله تقوم مسئله تركب را به نحوه

يفيت نگذاشتيد، نه قيدش را ذات گذاشتيد كه بگوئيد ذاتاً به هم متقومند و ديگر حل كرديد يعني ديگر قيدش را ك
اش دوباره انتزاعي مالحظه كردن تركيب بشود، و نه قيدش را حركت بدون فاعليت قرار حركت را حذف كنيد تا نتيجه

ت نه قيدش را قرار داديد شد حركت بدون فاعليداديد كه بشود اصالت تغلق، تقوم زمان، مكان را كه منهاي فاعليت، مي
  تعلق و فاعليت، و نه در انجا قيدش را قرار داديد كه مستقل ببينيد تناسبات نظام را با فاعليت. 

  تناسبات نظام كيف تقوم فاعلهاست ب ـ
معلوم شد با فاعليت اگر بنا باشد » تركيب«، »فاعليت«با هم شد يعني بر مبناي » كيف تقوم فاعلها«بكله تناسبات، 

  ظام تفسر شود. ن
  دهد.نظام بر اساس فاعليت سه مرتبه از قوام را نشان ميج ـ 

سه مرتبه از قوام را داريد يك مرتبهء فاعليت تعلقي اين يك گونه فاعليت است، نه تعلق فاعليت، بلكه فاعليت تعلقي 
نزلت كه در بحث گذشته نسبت به فاعل باالتر در فاعليت خودش، اين حاصلش شد نظام حساسيت، نظام اوصاف و م

  عرض شد. 
  فرق كيف نفساني با فاعليت تعلقي د ـ 

  حال همينجا ما بايستيم و جلوتر نرويم و بگوئيم اين چه فرقي دارد با علم حضوري كه در دستگاه تجريد گفته ميشود.
  ات با خودش حضور اوصاف رم نزلت فاعليت بعلت مجزا بودن فاعليت براي موالست نه به علت برابر بودن ذـ 
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كند اما مجراي فاعليت فرقش اين است كه تصرف موال در متناسب متنازل در اوصاف اين كه با اين آقا وحدت پيدا مي
  اين آقا هست، البته معنايش اين نيست كه برابر با ذات خوش باشد.

  نفوذ فاعليت موال در اوصاف فاعليت مادون غير از وحدت اوصاف به فاعليت مادون استـ 
يعني ذات اين را در منزلت باال كه به آن نگاه كنيد چيزي است كه در منزلت پائين نميتواند بر آن اشراف پيدا كند، 

حتي بعد از تصرف موال، بعد از فاني شدن، آنقدر كه خداوند به او احاطه دارد خودش احاطه بخودش ندارد، فاعليتش 
واهد به اين اوصاف وحدت پيدا كند غير از منزلت مولي است كه در يك منزلت خاص است، از مجراي اين فاعل اگر بخ

  اشراف پيدا كنيم.
  باشد.اشراف موال به مخلوقات و جميع روابطش غير از اشراف و احاطه مخلوق بخودش در منزلت خودش مي
منزلت اين،  گوييممنزلت موال، اشراف به اين فاعل و جمعي روابطش به جميع فاعلهاي ديگر است يعني وقتي كه مي

شود و حجم مخصوص و حجم مخصوصش باالتر در نظام معين مياشتداد اين بوسيله كيفيت تعلقش به فا عليت 
اش به كل اندازه موال نيست. خوب ايشان كه احاطهگوييم بار تعلقي كه در نظام دارد چقدر است؟ ...) چيست مي

چيزي نيست جز ارتباطش با كل نظام) يافت از عين ارتباط اينگونه نيست كه يافتنش از منزلت خودش و اوصافش (كه 
گوييم نسبت به ساير اسماء باال، ايشان با مولي باشد بلكه متناسب با متنازلش را دارد عنايت كنيد همانطور كه وقتي مي

راين حضورش، اند بنابكند خود اين شخص هم يكي از اسمائي است كه از باال آن را درست كردهحاطه حقيقيه پيدا نمي
حضوري نيست كه با آن حضوري كه در نزد مواليش است برابر باشد اين يك نكته ظريف عرفاني است عنايت كنيد، 

شناسد در هيچ بابي از آن، نگوئيد اقسام تواند بگويد كه يافتن از خودم همان گونه است كه مواليم مرا مياين آقا نمي
فهمم، اين چه م و به بعضي عنايت ندارم، آن را كه عنايت دارم تا حاق مطلب مياش را من عنايت بر آن داردارد، بعضي 

شود يك كسي سئوال ام است يعني اگر آب بريزم در اين ليوان بخورم بر طرف ميغلط و بي ربطي است، آقا من تشنه
ر گفته شود آقا كند كه حقيقت آب چيست، حقيقت آن حالت تر چيست؟ حقيقت نسبت بين اين دو تا چيست؟ اگمي

فهمد؟ اينكه موال هم از عطش تو همين را مييابي؟! چه چيز را ميگوييم يابم و اين ديگر قابل تعريف نيست ميمن مي
بكاسه ريا رويا هنيئا سائقا، ال اظماء بعده يا ارحم الراحمين، آن آبي كه بعد از آن آدم واستعني ... «گوييم در دعا مي
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تواني بفهمي پس معناي تشنگي چيست؟ در كنه وجودت كجا تواني بفهمي يعني چه؟ اگر نميمياصالً تشنه نشود تو ن
كند، اين آب داني تشنگي يعني چه؟ اگر فرض شود، به فرض محال كسي بگويد اين ليوان خالي كه رفع عطش نميمي

آن خاصيت هم ظرف يك  هم كه در اين است ظرف است براي يك خاصيت متناسب با حال شما، بعد يك كسي بگويد
گيريد، شما محتاج خدا هستيد نحوه رحمتي است بعد احتياج به يك رحمتي داريد، احتياج به آب نداريد عوضي مي

كند و شما هم به رحمت خدا نشاط  كند و يك نقصان را برطرف كند، يك رحمتي بر شماكه خدا به شما افاضه مي
م شده چون تحول مطلب ديگري را نداريد، حاال آن اسمي كه اين آب با آن كنيد اين در ظرف آب به شما تقويپيدا مي

درست شده و تشنگي شما درست شده و وجود خود شما بوسيله آن درست شده است آنكه دست خودت نيست اوصاف 
و منزلشت شما در نظام واليت هم كه دست خودتان نيست (از آن اطالع نداريد) صورت متنازل متناسب فقط مال 

اش علم پيدا حرفهاي موال و باالتر از تو نيست بلكه مال تمام عالم است، توبه خودت هم به معناي واقعي و حقيقي
كنيم كه به معني نحوه فاعليتي كه متناسب با آييم صحبت ميكني، بله علمي كه لقبش حقانيت باشد كه بعد مينمي

حدت پيدا كنيد، حول محور فاعليت شما هم باشد، فاعليت منزلت شما در پرستش باشد آن عيبي ندارد، با آن هم و
شما هم سه مرتبه داشته باشد در مراتب مختلف يعني در فعلهايت نسبت به هم برخي نسبت به برخي باالتر باشند و 

  اصيل تر باشند در افعالتان نظام داشته باشيد.
  ال و اوصاف وجود دارد هـ ـ در فاعليت تعلقي (از طريق فاعليت) قدرت حكومت بر نفس اعف

توانيد كار توانيد كار كنيد مشتت هم ميهر چند كه اگر در افعالتان نظام هم نداشته باشيد چون فاعل هستيد مي
-تواني كار كني حتي از اوصافت هم ميتوانيد سنگين يا سبكتر بها دهيد يك بعدي هم ميكنيد، چيزهائي را هم مي

اوصافت هم داراي معني اصل بودن فاعليت نسبت به اوصاف همين است اين تواني تخطي كني، حكومت بر نفس 
فاعليت را مستمراً تا عالم عين كه عالم تحقق هست داريد ولي اگر اين فاعليت ها همه يك مجموعه شود و يك نظام 

ر است يزي كه باالتهاي تو و افعال تو يك نظامي داشته باشد و آن چداشته باشد مثل نظام فاعليت عالم، نظام فاعليت
باالتر قرار دهي و آن چيزي كه اصلي است، اصلي قرار دهي و آن فعلي كه فرعي است فرعي قرار دهي، به هر چيز از 
افعالت و از حركاتت يك تناسبي برقرار كني متناسب با بندگي متناسب با تعلق به فاعليت موال در فاعليت خودت، در 
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اي كه براي امام معصوم است كني نه اينكه خالفت اللهي در مرتبهتب مختلف پيدا مياين صورت خالفت الهيه را در مرا
در رسيدگي به كار خودت چشمت و شوي نماينده خدا در سطح خودت، در رسيدگي به ضعفا آن محال است ولي مي

دهي م ميشود تحت فاعليت خداي متعال فرماني را كه داده است انجاگوشت نسبت به خداي متعال مطيع مي
گوييم در يك مرتبه بنابراين وقتي ميدهي در منزلت خودت و در ظرفيت خودت. خواستي را كه او دارد انجام مي

كند، وحدتي فاعليت نسبت به ربط بين خودش و موال است و اين جاست كه سنگين و سبكي و جايگاهش را معين مي
كند توسعه اي كه پيدا ميل متناسب است يعني فاعليت توسعهكند وحدت با صورت متنازرا كه با اين اوصاف پيدا مي

اش در اوصاف توان گفت معني توسعهدر منزلت تقوم به فاعل باالتر در منزلت خود است، نه در منزلت موال، بنابراين مي
نيستند،  اند و متناسب با ظرفرسيدهكند يك اوصافي است كه آن اوصاف ديگر به كمال و جنت اوصافي كه پيدا مي

كرم دارد ولي كرم در ظرفيت خودش، از صفات رذيله بيرون آمد و در صفات حميده وارد شد و به جنت اوصاف هم 
رسيد و لكن اين اوصاف متناسب با ظرف خودش است، و اين توسعه فاعليت و نفوذ فاعليت كه به وسيله تعلق به 

ليت خود اين شخص قرار گرفته و توسعه يافتگي در اوصاف فاعليت موال هم پيدا شده و مجراي فاعليت موال نفس فاع
پيدا كرده و شدت در قرب پيدا كرده صورت متنازل متناسب است البته با صورت تمثلي فرق دارد، فاعليت تعلقي است 

جا گوييم يافت هست، نه اينكه يافت نباشد و وحدتي را كه در اينكه توسعه يافته است، علمي را هم كه در اينجا مي
با اين فاعل وارد، فوذ اين فاعل هست در منزلت تعلق هم هست كه منزلت درست داشتن ها و اوصاف است ـ گوييم مي

اوصافي كه ناشي از اين منزلت است ـ ولي يك ذره معناي حضور حقيقي نيست بلكه حضور نسبت به منزلت است در 
شناسند، واضح است كه اولياء هم اين را بهتر از خودش مي شناسد و در منزلت باالترمنزلت پايين تر اين را بدتر مي

شود شناسد خيلي از حاالت براي ما پيدا ميشناسند خداي متعال ما را بهتر از خودمان مينعم ما را بهتر از خودمان مي
- و ناراحت مينداشتيم شوند كه خودمان نسبت به آن فاعليت دانيم ما خيلي از حاالت پيدا نميكه خودمان قبلش نمي

كنيم به آقا كه آقا حال بينيم در اين سفر آن حال خاص پيدا نشد التماس ميرويم و ميشويم، براي زيارت مشهد مي
فهميم كه اختيار حال خودمان دست خومان نيست حال من كه كند، ميكند و حال عنايت ميعنايت كن آقا عنايت مي

توانم بگويم من يار نحوه تعلقم به موال دست خودم نيست آيا خودم مياختيار تصرف حال خودم دست خودم نيست اخت



 ···········································································································································································  ٣٠٧ 
 

برخورد مشرفم؟ من آمدم آنجا ديدم حال ندارم، التماس كردم حال پيدا كردم، بعد بگويم حضور نفس لنفس حضور 
  والي آخر؟!مجرد نزد مجرد است!! 

  استو ـ فاعليت تمثلي يعني ربط به نظام فاعليت، كه نظم خاصي حاصل آن 
گيرد تا كيفيت هاي ديگر بود اين هم باز به صورت متنازل متناسب انجام ميمرتبه دومش ربط فاعليت ما با فاعليت

عاليت خود است كه هيچ كدام را با ن است ربطي به فوحاصل شود، باز در اين هم ربطي به موالست، ربطي به ماد
به تجزم، تجزم هم معنايش اين است كه فاعليت موال را در مرتبه  توانم كار كنم االفاعليت خودم و مستقل از موال نمي

خواهم و خودم فاعليت مطلقم نظام رسد كه بگوييد فاعليت موال را هيچ نمياي نميپايين تر بخواهم، به هيچ رتبه
شناسم، -مي شود كه اگر حتي كافر رانگاه كنيد مجبور است بگويد قوانين را به رسميتفاعليت و تقوم موجب اين مي

تواند اعالم كند كه من فقط هستم و ديگر هيچ چيز نيست، هر چيزي را كه برسميت شناسم نميماده را به رسميت مي
بشناسد در يكي از مراتب تسليم شده و تعلق به آن منزلت پيدا كرده است و از طريق تعلق به واسطه ولو تعلق حيواني 

پي مرتبه دوم ربطش با نظام فاعليت است اول ربطش با فاعليت باالتر و موال، باشد فاعليتش را تسليم موال كرده است 
در نظام حساسيت و اوصاف و منزلت و شدت و بعد در منزلت دوم ربطش با تمام نظام، حال اگر حول آن منزلت قبلي 

ت تام در فاعليت ربطش با فاعلها درست شود، منزلت قبلي آن هم منزلت خوبي باشد يعني فاعليت موال را به صور
اي كه شود، توسعهشود و ربطش به ساير جاهاي نظام منظم ميشود و متشتت نميخودش بخواهد، كارش منطم مي

شود منزلتش، در اينجا با شود يعني مشخص ميكند در برخورد با آثار ساير فاعلها، وحدتي كه برايش پيدا ميپيدا مي
اش شود و فعلهاي اوليههايش منظم ميعالم كه نظم است، اين هم فعل شود مثل نظام فاعليتيك نظامي وارد مي

  گيرد، براي فعلهاي ثانويش، براي ارتباطش به فاعلهاي ديگر.فعلهاي اساسي است كه محور قرار مي
  دهدز ـ فاعلي تحققي چگونه تصرف در فاعليتهاي ديگر را نشان مي

با فاعلها، چگونگي نسبت با آنها، و دو چگونگي تصرف در آنها و  مرتبه سوم تصرف در فاعلهاي ديگر است، يك نسبت
  تقوم به آنها، اينها دو تا بعد از منزلتي است كه گفتيم تعلق به فاعل باالتر، يعني دو و سه جاي تمثل و تصرف.

  ج ـ بدون فاعليت تمثلي، فاعليت تحققي امكان ندارد
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-مودن جايگاه نسبت به فاعلهاي ديگر در خارج تصرف نمود؟ ميتوان بدون مشخص نحال سئوال اين است كه آيا مي
شود فاعليت در تصرفش در فاعليتهاي ديگر و در پذيرش كيف تصرف فاعليتهاي ديگر در خود، گوييم نه خير نمي

مستلزم فاعليت نسبت به ارتباطش به فاعلهاي ديگر است همان طور يكه فاعليت يك بار بايد وضعيتش را با پرستش 
خص كند يك بار هم بايد با كيف پرستش ومنزلتش، بار سوم هم تحققش تا اين منزلت را هم انجام ندهد به سومي مش

تواند برسد عالم مثال در اينجا هست عالم ذهن در اينجا هست، عالم تبدل در اينجا هست ولي تفسير از عالم مثال نمي
شود در ارتباط اولي فوالد شده كه با آنها دارد، عرض مي با تفسير قبل فرق دارد تفسيرش حضور در ارتباطاتي است

شود شكل چرخ است، شكل پيچ است، است ولي فوالد بدون شكل نداريد در ارتباط دومي شكل فوالد مشخص مي
كنيم كه در رياضيت براي ها ما مشاهده مياين شكلش را نوعاً در حزوهشكل مهره است شكل ميل فرمان خودرو است. 

تفاده از آيات و رواياتش هم رسند و اسكشند و به مدارج بسيار عالي مهم ميفاعليت قسم اول بسيار زحمت ميتهذيب 
تهذيب كنند وب گويند حاال اينكه ما توجه كنند يعني اينكه مرتباً كنند ولكن در شكل فاعليت دوم غفلت ميخوب مي

ريشه علوم چيست از كجاست، همان طور كه در تهذيب ه كنيم ككنيم به روزناهم، علتش چيست اينكه توجه نمينمي
-يك نفر مي ٦٤يا   ٦٣دانم حدود سال سخت گيرند در اينجا هم سختگير باشند من اين را از آثار منطق صوري مي

گوييد براي برنامه اسالمي  كنند بعد مي وييد برنامه اسالمي براي حكومت الزم است اين را همه قبول ميگ گفت شما مي
قتصاد اسالم را بايد دانست تا بتوانيد تخصيص بدهيم كه چگونه به هر جائي چقدر خرچ كنيم و گفت اين را هم همه ا

گوييد براي تخصيص نحوه طبقه بندي موضوعات را و نسبت آنها را بهم بايد ديد، تا  آييد مي كنند بعد مي قبول مي
گوييد  كنيم حال اخيراً مي مدل سازي اسالمي هم ميكنيم يعني  اينجايش هم عيبي ندارد و به زحمت قبول مي

آيد چه بگوييم گفت يعني چه؟  گوييد؟ گفتيم بعدش به نظر شما مي رياضيات اسالمي هم الزم داريم بعدش چه مي
دهي كه به كفار در چه سطحي اعتماد كنيم، تا اينجايش كه آمده ايم و فهميديم رياضيات هم  گفتم يعني اجازه مي

خواهيم اگر تا هر سطح جلوتر برويم و ببينيم يك چيزي الزم  گوييم رياضيات اسالمي مي كار الزم است مي براي اين
خواهي منكر حزمات چند هزار ساله بشر بشوي و بگويي ما  است اعتماد به كافر را در هيچ سطحي قبول ندارم، گفت مي
هم بايد منطق آن فلسفه را ببينيم چطور است و همين  همه اينها را الزم داريم، هم بايد فلسفه آنها را درست كنيم
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گويي اعتماد به كفار جايز  است تا اعتماد كنيم، و  طور بگوئي تا آخر گفتم خوب كجايش را هم هر جايش را كه مي
داني كه هيچ جا اعتماد به كفار صحيح نيست، خوب طبيعي است كه در همه اينها شك كنيم، بگوييم آيا  لكن اگر مي

گويند گفت خوب اين طوري كار  اند؟ مسلمين در اين باره چه ميالمي دارد يا ندارد؟ و چرا كفار اينگونه كردهاس
گوييم آن كارها را نكنند، كارهايي كه از اوائل راه را  شود كرد گفتم خوب يك عده اي بروند آن كارها را بكنند نمي نمي

دانند آن را يك عده اي باشند كه به  ارند يا تا هر جائي كه صالح ميبسپارند دست كفار تا اواسط آن را دست كفار بسپ
كه هيچ جايش را اعتماد نكنند، اين سوال مطرح است كه ما در زندگيمان  اي هم الزم است باشندعهه بگيرند يك عده

شود؟ اگر آن ه نميگوييم نسپاريم؟ تا چه سطحي و تا چه سطحي را ميكفار مياي از امورمان را بدست تا چه اندازه
شد محال بود كه عرفاي شامخ با نسبت به آمد  دقت ميآيد در صورت تمثلي ميتهذيبي كه در قسم اول در اوصاف مي

علوم شرق و غرب تسليم شوند، اينكه برايشان تمام شده است كه علم كه جهت ندارد و اشرافي ندارند كه علم در خارج 
ن دارند، كه آن تعريف هرگاه مصداق پيدا كند جهت ندارد حال بگو آقا آن تعريف چيست، يك تعريفي براي علم در ذه

گويد نه،  گيرد، آن نيست. مي فرماييد مصداق خارجي ندارد يك چيز ديگري است كه درعالم دارد انجام ميكه شما مي
ايم و يك دسته ي قرار دادهتواند باشد، ما امور را دسته بندي كرديم يك دسته اش را در اين قوط يك چيز ديگر نمي

گويد من در شود در قوطي قرار دهيد مي گوييم آقا آن چيزي را كه اشراف نداريد نمي اش را در اين قوطي و ... مي
گوييد آقا آثار عظيمش پيدا شده  گيرد مي دوران بين نفي و اثبات معين كردم كه چه چيزهايي در چه قطوي قرار مي

  ها ندارد، حال وارد آن بحث شويم.گويد نه ربطي به اين حرف اند، ميما پيدا كردهكه كفار سلطه در ارض بر 
-گفتيم تمثل، همه آن خصوصيات تكيف و تبديل و تمثل را ميبه هر حال يك مرتبه مرتبه مثال است كه قبالً مي

هاي ديگر ديگر، پذيرش فاعليتهاي كنيم. يعني وجود ارتباط با فاعلگوييم نهايت با يك فرق، ازموضع فاعليت معنا مي
و تصرف در فاعليت هاي ديگر چه در شكل پذيرش فردي و چه در شكل اجتماعي، و چه در شكل تكويني اين مطلب 

  هست.
شود و در فاعليت هاي -گوييد توسعه تحققي، پرستش خدا محقق ميسوميش هم كه تصرف در غير است، به آن مي

  ديگر در خود. اين سه تا تعريف از تعلق و تمثل و تحقق.يابد و فاعليت هاي  ديگر توسعه مي
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  اگر سئوالي باشد در خدمتتان هستيم.
  ـ پرسش وپاسخ 

  حجت االسالم ميرباقري: چيزي هست معرفت، يافت و ...
  ـ يافتي كه فاعليت بر آن مسلط باشد صدق و كذف و حق و باطل خواهد داشت. ١

گويند يافتي كه به سالمتي يافت داريد ولي نه آن يافتي كه آقايان مي حجت االسالم و المسلمين حسيني: حال شما
فاعليت بر آن مسلط است، نفس يافت صدق و كذب پيدا كرد اين مطلب خيلي هم عالي و شيرين است يعني خود 

با  فرمودند صدق و كذب ندارد، علم حضوري صدق و كذب ندارد چون برابريافت را آقاياني كه آن دسته بودند مي
توان گفت علم حضوري باطل است؟  گيريد و هر چه هست حق است آيا مي شود و جزو امور تكويني قرار ميخودشمي

توانيد بگوييد باطل  حضور است، حضور بودن در كون است مگر همين طور نيست؟حضور را در نفس حضورش نمي
  يماست البته بنابر آن مبنا. به خالف مبناي ما كه حق و باطل پيدا 

  شود و حق و باطل ندارد. .حجت االسالم ميرباقري: اگر بگوييم عليت حاكم مي
حجت االسالم و المسلمين حسيني: بله اگر عليت حاكم شود حق و باطل ندارد در نظام عالم كيفيتي هست و آن 

علم حضوري هميشه كيفيت هم در نظام احسن بايد كيفيت حقي باشد، اگر عليت بر آن حاكم باشد، بنابر آن تفسير 
  گوييم حق و باطل دارد.هم حقاست حقي كه فرض باطل هم ندارد و لكن اين علم حضوري كه ما مي

  برادر سبحاني: باالخره حضور هست؟
  حجت االسالم و المسلمين حسيني: حضور چه چيز است؟ حضور تحت فاعليت است نفوذ و توسعه است.

  ديد كه هست.حجت االسالم ميرباقري: خود حضور را فرمو
  ـ فاعل در اوصاف و حساسيتهايش (در منزلت خودش) نفوذ حقيقي دارد نه حضور حقيقي  ٢

حجت االسالم و المسلمين حسيني: نه، ما كه راحتش كرديم، گفتيم نسبت به حساسيت خودش حضور حقيقي ندارد، 
دش به منزلتش دارد، خودش نفوذ حقيقي دارد نه حضور حقيقي، كيف نفوذش نسبت به خودش نسبتي است كه خو
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تواند برابر يك به يك باشد چون متقم شده است به به منزلتش برابر يك به يك نيست خودش به خودش هم نمي
  منزلت باالتر، و فاعليت منزلت باالتر از طريق فاعليت اين در خود اين عمل كرده است و توسعه پيدا شده است.

  هماهنگ است  ـ يافت بر اساس نظام واليت با آيات ٣
آيد يا با آن ختم اهللا علي قلوبهم و علي سمعه و علي ابصارهم عشاوه) آيا اين با اين حضور جور در مي«حال ببينيد 

اين ختم بر قلبي كه قدرت » سواء عليهم أنذرتهم ام لم تنذرهم ال يؤمنون«گويد حضرو؟ ببينيد صريح آيات مبارك مي
كند ظاهرش اين طوري است و غير از مرتبه تمثالت و استدالالت و برهان رد ذكر ميفهم ندارد اين در مرتبه اوصاف دا

اين چه نحوه حضور ياست، بنا به مبناي (حضور » فذرهم في خوضهم يلعبون«گويد است. اين در مرتبه حاال اين را مي
وري و اللي قلب است اين اين كر و ك» صم بكم علي فهم ال يرجعون«شود. -مجرد لمجرد) كه دراين حضور پيدا نيم

بل ران علي «غير از محاسبه است، معني فهم فهم ادراكي است. قلب و يفقوه غير از يتفكرون است، اوصاف رذيله را 
اينكه دين در قلب پيدا شود اينكه ترديد پيدا شود، كثافت پيدا شود اينكه قلب و ارائه شود اين آيا با علم » قلوبهم

  سازد.مي» ور مجرد نزد مجردحض«حضوري كه تعريف شود 
  يابد.حجت االسالم ميرباقري: يعني همان وارانه را مي

يابد و حق است اين يافتن و باطل هم نيست كه خوب ديگر حجت االسالم و المسلمين حسيني: يعني وارونه را مي
  مؤاخذه هم ندارد.

  دخالت دارد و اگر دخالت داشت. حجت االسالم ميرباقري: در حقانيت هم بگوييم اختيار خودش به نسبتي
  حجت االسالم و المسلمين حسيني: نه نشد، يعني اخيتار حاكم بر علم حضوري است؟

حجت االسالم ميرباقري: بر كيفيت پيدايش، بر اينكه چكار بكند و ... در علم حصولي هم حاكم است، اينكه اين طرف 
  نگاه كند يا آن طرف، عليت به اين معنا.

و المسلمين حسيني: عين ندارد كيف كان (بهر صورت) پيدايش اين رنگ، اين حال، اين مطلب فاعليت  حجت االسالم
شود براي مجرد و خصوصياتش  دانيد كه نميبر آن سابق است يا عليت؟ اگرفاعليت را بخواهيد آنجا ثابت بگيريد كه مي

  تواند فاعليت بيايد. نمي
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  عي دارد فاعليت حاصل شود.برادر سبحاني: در اصل پيدايش آن چه مان
كنيم) آيا فعل آييم در دستگاه آنها نگاه ميكند آنجا، (ما ميحجت االسالم و المسلمين حسيني: ايشان عملي كه مي

  بايد مسبوق به اراده باشد؟ اراده بايد مسبوق به شوق باشد؟ 
كنيد برگرديد ست هر اشكالي يك جا ميبرادر سبحاني: خوب، حال اصل اشكال عليت را نبايد اينجا بياوريد قرار ني

  بگوئيد
گوئيم حجت االسالم و المسلمين حسيني: عجب حرفي، تفاوت نكته حرف ما با ديد حضرت عالي اينجاست كه ما مي

-گردد آنوقت همه جا مياي كه اشكال داشته باشد اين اشكال در اين گوشه به مبنا بر ميدر يك مجموعه يك گوشه
  گذاشت. شود دست روي آن 

  برادر سبحاني: آن يك اشكال است. 
شود از آن صرف نظر كرد، و بايد آثارش را جت االسالم و المسلمين حسيني: يك اشكال مبناي است كه هيچ جا نمي

نشان داد يعني خود تعريف حضرتعالي از حضور بر مبناي اين هست يا نيست بهر حال بر يك مبنائي است اگر آن 
توانيد بگوئيد به شرط اينكه نظر را دارا باشد بايد آن نقض را بتانيد در حضور نشان دهيد نميمبنايتان اين نقض 

شدند كه چرا تلوزيون كردند و ناراحت مياي كه به نظرمشكوك نگاه مينداشته باشيم نسبت به او. كاش آقايان به اندازه
گيرند به اين جا آنكه به صدا و سيما ايراد مي كردند نصفصورت آينجوري و آنجوري دارد در اين قسمت هم دقت مي

  گرفتند. ايراد مي
حجت االسالم ميرباقري: حال اگر كسي فاعليت را قبول كرد و گفت فاعليت برحاالت قبلي به نسبتي حكومت دارد، و 

  اً)فهميم. (فرضاين را از شريعت به عنوان اصل موضوعه از شريعت گرفتن و گفت ضرورت علت را هم ما نمي
  حجت االسالم والمسلمين حسيني: يعني منطق بر دو پايه
  حجت االسالم ميرباقري: آن پايه را ما اصًال قبولش نداريم 

گيريد و تعريفي اي ديگر ميدهد به يك پايهحجت االسالم و المسلمين حسيني: خوب اين تعريفي را كه از حضور مي
شود دو پايه، اين معنايش اين است كه در بحث اگر بخواهيد زود از گير گيريد ميدهيد از شرع ميرا كه از فاعليت مي
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شود اثبات صدقش را كرد اي را به همان نسبت كه ميبحث نجات پيدا كنيد راحت، دو پايه قرار دهيد آنوقت هر قضيه
م كرد سرش اين است شود كذب تمابرپايه دوم (اگر دوئيت بين دو پايه باشد كه جامعه نداشته باشد) عين همان را مي

شود شما بايد دو حكم متناقض و متضاد داشته شود دوئيت درحكم هر بايد حفظ ميكه در دو پايه دوئيت حفظ مي
  ها يكي را اثبات كنيد. ها يكي از پايهباشد كه بشود از هر يكي از پايه

ين مسلئه هست كه اوالً ارتباط معناي برادر سبحاني: در رابطه با ادراك تمثلي، در مبناي اصالت فاعليت، باز هم ا
كند يعني مفاهيم كيفيت و تبدل و اينها بايد در دهد يعني نفس ارتباط نه كيفيتي ايجاد ميمعناي تمثل سابق را نمي

هاي ديگر وصرف تقوم همان معناي تمثل و كيف ها فاعلمبناي فاعليت تبديل بشوند، يعني معلوم نشد كه چرا ارتباط
- آوريم يا ارتباط بين فاعل و فعلش ميدهد. نكته ديگ راينكه اين تعبير را كه بعداً ما حضور را اينجام ميتبدل را مي

آوريم باز هم خود نفس اين ارتباط به نفس حضور بايد درمبناي فاعليت تبديل شود ظاهراً به صرف اينكه اين ارتباط 
خره اين اگر فاعل هم هست، بايد اين فاعل توصيف شود و بين فاعل است و فعلش چون كيفيت ظاهراً تمام نيست باال

  اي كه سابق در خدمتتان داشتيم مثل ارتباط و ...گردد به يكي از آن حدود اوليهارتباطش تفسير شود بر مي
  حجت االسالم و المسلمين حسيني: ارتباط كه از بين رفت و شد تقوم يعني تقوم در ايجاد منزلت، ايجاد كيفيت...

  ر سبحاني: خود ايجاد يعني چه؟براد
كنم يك صحبت اين حجت االسالم و المسلمين حسيني: اينكه ايجاد يعني چه؟ يك صحبت است كه االن عرض مي

توان در ايجاد مؤثر  تواند در كيف تصرف و يا كيف فعل مؤثر باشد، ميتواند مؤثر در منزلت باشد مياست كه فاعل مي
نها موثر باشد وهمين سه تا هم هست كه سه مطلب را نتيجه داده است يعني اوال فاعليت تواند در سه تاي اي باشد مي

كند فاعليت دوم، كيف فعل و كيف كارائي را جايگاهش را در نظام كند و منزلت كلي اش را در نظام درست ميمي
ر جايگاهي نسبت به محور بار كند نه جايگاهش را نسبت به محور، جايگاهش را نسبت به نظام البته دتوسعه معين مي
هاي مادي شوند آن بار را دارند رود يعني عرفاي ما محال است كه تسليم تحليلكند آن بار از بين نميخاصي پيدا مي

ولو تا آخر كار از آن استفاده نكنند خدا رحمت كند مرحوم آيت اهللا حائري رضوان اهللا عليه را به ساواك برده بودند و 
رگ و اينها تهديد كرده بودند ايشان گفته بودند آن مطلب براي من حل شده است شما كه باالتر از كشتن به زندان و م
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گفت گفته بودند اين طرفش براي من حل نشده است كه آيا وظيفه هست يا نه؟ اينها هم نداريد اين را هم راست مي
ماً، ولي فرم اين فوالد چه فوالدي باشد تا در اين شوند مثل فوالد (كزبر الحديد) حتكنند كه ميآن بار را پيدا مي

  كارخانه كجا جايش بدهند آن را...
  شود.برادر سبحاني: اين فرم چطور واقع مي

  هاي ديگر است.حجت االسالم و المسلمين حسيني: ارتباطش به فاعليت
شود چون سنخ صل ميشود؟ يعني تبدل حابرادر سبحاني: سئوال همينجاست با طرف ارتباط كيفيت حاصل مي

  ارتباط...
- حجت االسالم و المسلمين حسيني: حال ارتباط را يعني عالم تمثل را در سه مرتبه تكيف و تبدل و تثمل، شما مي

  گوييد در اين هم مراحلش را تعريف كنيم، باشد. 
  با فاعلهاي ديگر. گوييم ارتباطبرادر سبحاني: يعني ارتباط اينها با فاعليت ربطش روشن نشد چرا به اين مي

حجت االسالم و المسلمين حسيني: بله ولي ارتباط با نظام فاعليت نه ارتباط با محور فاعليت. سومي آن تصرف ايجاد 
كنيم آن هم نسبت به نفس فاعليت در است. اما معني ايجاد، ظاهر معني مطلب اين است كه وقتي ايجاد را صحبت مي

كنيم توسعه تأثير در نظام كثرت بيشتر نسبت به خود فاعل را داريم ذكر مي كنيم معناي وحدت وتوسعه مطرح مي
  گوييم.فاعليت و توسعه كل نظام را مي

  وصل اهللا علي محمد و آله الطاهرين
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