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  انتشارات واحد:تكثير و يحروفچين   صدوق خانم:    ويراستار



  بسمه تعالي
 
  يكالم مباحث ضرورت -  ١ 
  مباحث ادامه يبرا احتمال چند طرح - ١/١ 

 تعيين را يآت جلسات كار موضوع و كرده يتأمل رمضان، مبارك ماه مباحث يپيگير يچگونگ در جلسه، اين
 توسعه بسط و است) ياستنباط اصول( يمبان بحث مرور و ادامه داد، انجام شود يم كه يكارهاي از ييك: نماييم يم

 آنرا بلكه كرد، وارد اصول خود در نبايد را يمبان بحث طبيعتا. است يبيشتر دقت و توضيح نيازمند كه آن، از يقسمتهاي
 بايد مختلف، جوانب از متعال خداوند ييار به را يمبان تحليل يقين نظام ولكن گذاشت، يتأسيس اصول در يبايست

 تكميل را آن ياستداللها و نموده مالحظه واليت نظام فلسفه با را مباحث ربط اينكه ديگر كار. نماييم تكميل و محكم
 كه است يحكومت احكام فقه اصول در) اعتقادات اصول( رمضان مبارك ماه مباحث آثار مالحظه سوم كار و. نماييم
 .سازيم مشخص اصل چند تعيين با آنرا يها پايه يبايست
  جامعه نياز جهت از» استنباط اصول يمبان« مباحث بر تأكيد - ١/١/١ 

 يبررس را) امامت عدل، معاد، نبوت، توحيد،( اعتقادات اصول تحليل يچگونگ بايد مبارك ماه يبحثها ادامه يبرا اما
 بذل...) لزوم، ضرورت،( هم آن قسمت هر در كه است الزم و شود تبيين يخوب به اصل پنج اين توسعه يچگونگ تا نمود
! پرداخت آن به يخوب به بايد و است جامعه نياز مورد مطلب كه جهت آن از بلكه»! للباب طردا« عنوان به نه نمود، دقت

 يك به پاسخ هم و مباحث خود يبرا يا انگيزه و پشتوانه هم) استنباط اصول يمبان( اخير مباحث ادامه آيد يم نظر به
. ندارد مفهوم آن، يها پايه و اركان تبيين بدون دهيم، ارائه يفكر نظام يك بخواهيم ما اگر كه چرا است، ياجتماع نياز

 بخش يها پايه كه عموم، استفاده يبرا است،» عمل تا اعتقاد« يفرهنگ از يا خالصه و بروشور يك» يفكر نظام«
 و خالصه نامه يمعرف و بروشور يك تعميم و تعليم ارائه، رسد يم نظر به! شود يريز يپ اينجا در بايد آن يتخصص

 مشتت فرهنگ در جوانان تا است، يضرور دانشگاهها، و مدارس سطح در ،»يسالما عمل تا اعتقاد فرهنگ« از يا ساده
 كه بود نخواهد افسوس و سئوال اين يجا صورت اين غير در. نگردند باطل يفكر ينظامها جذب و نشده رها جامعه،

 ! شد؟» رپ« جوان فالن چرا
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! شهدا يها بچه يحت ،يدبيرستان جوانان ذهن ،يشبهات و القائات و تلقينات يك با ،»رپ« نام به يا طايفه امروزه

 واقع يگاند خيابان در يقتل شود يم نقل( اند، زده آسيب را جوان قشر و دزديده را جامعه معروف افراد) احيانا( يحت
 بعد است، داشته نيز را مادر مثل قصد و كشته را خود خواهر و برادر پسرش، دوست با همراه يدختر آن در كه شده

 .اند شده تحريك كار اين بر آنها، باطل القائات و» رپ« گروه افكار تأثير تحت پسر و دختر اين شود يم معلوم
  عمل و اعتقاد بين رابطه در يفكر انحرافات وجود با جامعه بودن پذير ضربه - ١/٢ 

 عمل و اعتقاد بين رابطه و ايد نداده ارائه» عمل تا اعتقاد يفكر نظام« يك شما كه يزمان تا كنم يم عرض بنده
 كه است يمهم موضوع اين! شد خواهند ابليس وساوس بازيچه مختلف يها گونه به ايد، گذاشته ناگفته را جامعه جوانان

 جذب چيز هر از قبل شود، يم يانتحار چريك يا و پيوندد يم خلق مجاهدين به كه يجوان. كرد يفكر آن يبرا بايد
 يفكر خطر اما اند، شده يمنزو... و ليبرالها خلق، مجاهدين يسياس ينظر از بحمداللّه االن. است شده آنها يفكر نظام
... و داللت و منقول و معقول يبحثها با چگونه» يصور منطق« و» جديد كالم« حال. است نشده تمام هنوز آنها

 جوانان ،»يعمل التزامات و ياخالق يكليات بيان« با جامعه آلوده يفضا در و! باشد؟ جامعه يفكر نياز يپاسخگو تواند يم
 بساز يبرتر يفكر نظام يك نيز تو است، ساخته يفكر نظام آنان يبرا باطل دستگاه! بدارد؟ مصون يفكر آسيب از را

 !كند بيان» يمنطق« نحو به را» ياسالم عمل تا اعتقاد« نبي رابطه ييعن بشكند، را آنها يفكر نظام كه
 به اعتقادات و يفكر نظام كردن تمام و يمبنائ مباحث ادامه - ١: است ممكن نحو سه بر مباحث ادامه حال يا يعل
 )پرداخت بايد قويا خود، يجا در هم آن ينقل سطح به كه( آن يعقل سطح ترين عميق در» كالم« عنوان
 .اخير بحث جوانب تكميل - ٢
 .بعد و قبل مباحث با آن ربط تعيين و اصول علم به آن نمودن متصل و بحث ادامه - ٣
 كال شود معلوم تا! جزوه يك ولو است الزم رمضان مبارك ماه يبحثها از يا خالصه و يبند جمع يك صورت هر در
 !است؟ كرده بيان را يمطالب چه محور چند اين و ايم؟ كرده تمام رمضان ماه در را يبحث محور چند
  مباحث در تشتت از يجلوگير يبرا) جديد احتمال( مباحث از يكل فهرست يك پيشنهاد - ١/٣ 

 نه آن، فهرست فقط( هستند مرتبط نيز بهم كه بحث سه اين فهرست كه ميدانيد صالح آيا: يميرباقر حجةاالسالم
 !بفرماييد؟ معين را بحث فهرست يحضرتعال و شود؟ بيان) يتفضيل بحث
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 ...؟»كالم« فهرست ييعن: يحسين والمسلمين حجةاالسالم

 را اصول خود يكل يشما هم بعد» اصول علم به آن ارتباط« و» اصول يكالم يمبان« ،»كالم يمبان« ييعن): س(
 ياصول مباحث اين جايگاه و شده يبند جمع مباحث تا شد؟ يم شروع كالم از كه بود؟ چه بحث يقبل طرح كه بفرمايند

 يا گونه به بحثها اين كه چرا كنيم، يم شروع اعتقادات همان از را تقسيم هم بعد البته شود، مشخص يكل يشما آن در
 روشن مباحث يمنطق ارتباط هم انسان خود يبرا نباشد، يافته نظام اگر شود يم بزرگ آن گوشه يك يوقت كه است

 بعدها نباشيم، دقيق مباحث يآمدها كار در ما اگر ثانيا. شد نخواهد معلوم نيز بحث ارزش ديگر زاويه از و شود، ينم
 يك مباحث كه است آن مستلزم امر اين لذا كنيم، تعيين نظر مورد يكارآمديها با متناسب را بحث يها پايه توانيم ينم

 سپس و داريم، نياز يكارآمديهاي چه به يريز برنامه يبرا اصول در ما گردد معلوم تا باشد داشته تبيين به اجمال سير
 . نشود عمل از يجدا ما اعتقادات اصول باز كه. نماييم يم يريز يپ عتقادا اصول در را كارآمديها همان يها پايه
 يبعض گوييم يم مثالً كه كنيم، يم وارد ديگران بر كه نشويم ينقص همان دچار خودمان ديگر، عبارت به ييعن): ج(

 ...ندارد هم يكارآمد گونه هيچ احيانا كه است، بريده صورت به و مبسوط يخيل آنان بحث يقسمتها از
 برخورد آن با يديگر گونه به شده يم كه بوده ينظر شبهه يك صرفا اند پرداخته آن به كه را يموضوع ييعن): س(
 ...نمود رها آنرا يكل بطور يا كرد
  شرع به نسبت در اخالق علم يمبان نبودن مند قاعده: ١ يپاورق 
 فقط اند رسيده كه» يقين« بحث به مثال اند، نپرداخته زيربنا به» اصال« هم يقسمتهاي يك در اينكه يا): ...ج(
 يبرا هم يا شاخصه و نداده آن درباره هم يبيشتر توضيح صفحه، يك جز و» نيست يشك يقين، حجيت در: «اند گفته

 !اند؟ نكرده يمعرف آن
 برهان باب در منطق در! ؟...يا! است؟ قطع آيا چيست؟ يقين كه اند نكرده يمعرف يا شاخصه يقين يبرا معموال): س(
 اصال كه ها يبعض! اند نداده يقين از يجديد تعريف كال! ديگر يشكل به هم اصول در كنند، يم طرح شكل يك به را يقين

 اما است، شده برهان باب در كه است يمنطق تعريف همان پايه بر اند كرده تعريف كه هم يآنهاي! اند نكرده يجد تعريف
 ...و بدهند شاخصه آن يبرا بخواهند اينكه
 ...نمايند ارائه يقين از يمانع و جامع تعريف يك و كنند تعيين فصل و جنس و): ...ج(
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 !است يممتنع كار فصل، و جنس اساس بر دادن تعريف گويند يم آنها: صدوق حجةاالسالم
 باالخره ولكن نيست ممكن اشياء يحقيق فصل و جنس اساس بر دادن تعريف! بله: يحسين والمسلمين حجةاالسالم

 ...!دهند يم يتعريف
 يا دهد، نسبت بتواند واقعا كه يتعريف اما دهند، يم االختالف مابه و االشتراك مابه تعريف آنها: يميرباقر حجةاالسالم

 .نيست يقينا كند، تمام علم با را اش رابطه
 !ايد؟ كرده دقت هم» حكمت النفس علم« در يحضرتعال): ج(
 !بله الجمله يف): س(
 اند؟ كرده يصحبت باره اين در آيا باشد شده مطرح النفس علم در بايد بحث اين): ج(
 .ام موردنديده اين در يدار دامنه بحث آنجا در من): س(
 است؟ يچيز چه نفس علم موضوع): ج(
 متخيله و عاقله قوه: (است ينفسان يقوا چهارگانه يها يبند تقسيم همان ،يمعرفت يقوا در آنها تعاريف اساس): س(

 يك صورت به يكديگر، به آنها نسبت هم آنجا در. كنند يم تحليل را اينها فعاليت بعد و) مشترك، حواس و واهمه و
 .بشود يمعرف نظام صورت به كه نيست اين آنها يمبنا چون شود، ينم يمعرف نظام
 !است يتركيبات» احيانا« و يفروعات اينها از كدام هر يبرا كه اند گفته صرفا ييعن): ج(
 !است نحو همين به يكل سير بله): س(
 كنند، يم درست را صفت اين و شوند يم تركيب هم با شهوت و غضب اينجا مثال كه): ج(
 !شوند يم داخل اخالق بحث به ديگر اينجا از): س(
 !كند ختم ياخالق مسائل به و كرده شروع ،يمبان از بايد النفس علم خوب): ج(
 يك اخالق يبرا هم آنجا در فرموديد كه همانطور و شود يم مطرح يديگر فصل يك در» اخالق« آنجا، در): س(
 چهار به نفس تحليل آن و است آمده هم ما ياخالق كتب نوع در كه دهند يم ارائه يمدل يك! بله دهند، ينم ارائه نظام
 اينگونه به هم را عدالت و است» عدالت« منشأ آنها در تعادل و» رذائل« منشأ قوا در تفريط و افراط اينكه بيان و قوه

 .آيند در عقل فرمان تحت قوا كه كنند يم معنا
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 !خودش؟ فرمان تحت ؟يكس چه فرمان تحت عقل خود): ج(
 !شد خواهد شكل همين به... بدهيم،» يتول« از مستقل يتعريف» نفس عدالت« يبرا يوقت): س(
 !است؟ الزم رسل ارسال» تهذيب« يچرابرا ديگر آنوقت العظيم، يالعل باهللا اال والقوة الحول اكبر، اللّه): ج(

 !خواهد يپيغمبرنم ديگر كه رسد، يم عقل كه هم يآنجائ... رسد ينم آنها عقل كه يآنجاي يبرا خوب: حسينيان برادر
  
  
  يفكر نظام نبودن مند قاعده دليل به عينيت در يوح پرورش و مدل شدن يمنزو - ١/٤ 
 ييعن دهند يم ارائه» يروش« حتما هم رساندن اعتدال به تفريط و افراط از و تهذيب يبرا آنها استغفراهللا): ج(

 كه نيست يشك( رسد يم نظر به چنين كنند، يم ذكر عمالً روح يبرا هم و فكر يبرا هم و حجم يبرا هم را، يتمرينات
 فقط چرا ما پس شود، يم يوح جانشين يمبتد انسان ذهن در تمرينات اين كه) اند نداشته ينظر چنين قطعا بزرگان

 اين اساس بر كه كنيد درست يآناليز دستگاه يك شما شد بنا اگر كند؟ يم درست يوح جانشين بگوييم دانشگاه به
 و بدهد تحويل مناسك كنيد، ايجاد خود در را شجاعت وصفت بياييد بيرون جبن و ترس از اينكه يبرا مثال دستگاه،

 اعتدال به را افراط اينكه يبرا يا و... هم بعد و را يا برّه سر بعد ببريد، را يخروس يا مرغ سر اول كنيد شروع بگويد
 روز هر مثال كه بدهد دستور برساند، سخاوت به را بخل اينكه يبرا باز و! يهاي برنامه و دهند ارائه يروش باز برسانند،

 يب ،!است يعمل مناسك اينها همه... كم كم و كنيد شروع را بخشش و بذل مك كم بعد بريزيد، مرغ جلو گندم يكم
 !آيد يم بدست زحمت بدون كند فكر يكس كه است يانصاف
 شرع به آن كيف و كم نسبت و نبوده شرع به منسوب آنها مدل دهند يم يعمل برنامه و سيره كه يكسان آن): س(
 !هست شرع به منسوب آنها مفردات بلكه نيست، تمام واقعا
 واليت مدل« ييعن) بفرماييد عنايت( كند، يم» يسرپرست« را آنها شرع اينكه نه كنند يم استفاده شرع از آنها): ج(

 مفردات از استفاده تنها كه است همين گيرند يم اشكال عرفا به فقها كه هم يمطلب ترين مهم ،»نيست شرع به منسوب
 چگونه شرع، به شما يسرپرست نحوه اين دادن نسبت حجيت حال است، يسرپرست يمعن به واليت بلكه نيست يكاف

 .شود يم تمام
  درجامعه يسرپرست مدل رسيدن حجيت به ضرورت  - ١/٥ 
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 ».است يسرپرست مدل رساندن حجيت به: «كنيم دنبال بايد خودمان دستگاه در ما كه هم را آنچه

 اين! اند كرده رها خدا مورد در را يسرپرست يواد آنها كه است اين كنند يم فقها به عرفا كه هم را ياشكال آن): س(
.... اخالق بر احكام فقه تنها انسان، يسرپرست يبرا! كنند يسرپرست فقه با فقط خواهند يم فقها كه است يمهم اشكال

 .نيست يكاف
 كشور اداره در فقها يپرورش مدل حجيت عدم مانند اخالق در عرفا يپرورش مدل حجيت عدم - ١/٦ 
 ييعن( احكام اگر كه اعتقاديم اين بر ما كه گويند يم فقها االن اينكه: بدهيد قرار دقت مورد را اشكال اين): ج(

 .گويند يم اخالق باب در هم را مطلب همين عين شود، يم اداره كشور بشود، اجرا) رساله
 مقيد پايه يك به را خود حرف و گويند، يم يشناس جامعه در كه گويند يم را همان يشناس روان در ييعن): س(

 دين مال يسرپرست! «ندارند اصل دو از بيشتر آنها! است همين هم دين و است كامل دين: گويند يم آنها كنند، يم
 .شود يم حل مشكلش كند، عمل دين به كه هر بنابراين ،»همين ييعن هم دين« و ،)ما مال نه( است
 !است اشكال نهايت كه باشد، داشته انحصار رساله به دين اينكه اما است، كامل دين كه) فيه الريب): (ج(
 پرورش به نسبت دين، برنامه كه شود يم وارد فقها آقايان به هم اخالق باب در اشكال اين اما! دارم قبول بله): س(
 به مستحبات جزء است ممكن فقه در كه يموارد از يخيل يحت و! نيست دستورات اين به منحصر هم افراد يروح

 يحكومت فقه اينكه كما باشد، فقه همين عين نيست معلوم كنيم محاسبه آن يرو بر يسرپرست يبرا اگر آيد، حساب
 .است يفرد فقه از غير

 به يا است» يعباد احكام« يا» يحقوق احكام« از غير» يپرورش فقه« كال كه بگوييد خواهيد يم شما ييعن): ج(
 دو هر در كه ينقص. است يسرپرست احكام از غير) يحقوق احكام يا يعباد احكام از اعم( يعموم احكام: ديگر عبارت
 اصال را» يسرپرست« مسئله ،»يعموم احكام« و اند نرسيده» حجيت« به» يسرپرست احكام« كه است اين دارد، وجود

 .اند نداده قرار بحث موضوع
 به هم فرد شود، يم اداره) مصلحت يشورا يا پويا فقه( استحسان به حكومت كه همانطور كه است اين مهم): س(

 ! همند مثل مدل در اينها ييعن! شود يم اداره عرفان
 !است اضطرار در االن حكومت): ج(
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 در اضطرار، همان عين ييعن! كرد رها شود ينم كه را اخالق گويند يم آقايان! است اضطرار در هم اخالق خوب): س(
 !كرد كرد، پيدا پرورش كه طور هر بگوييم كرده رها شود ينم كه را فرد! است عيان هم فرد عمل
 .راپذيرفت تسامح يمقدار يك آنجا در شود يم حاال): ج(
 !است شده تأمل بيشتر ادلّه در ،يواد آن در واقعا ييعن دارد، وجود هم تر يقو استحسانات يحت اخالق در): س(
 رسيده، ياجتماع تفاهم به و شده مند قاعده نگوييم اگر حاال است بوده» يدين« يهاي تمحض هم آنجا در ييعن): ج(

 .است شده نزديك» استظهار« حداقل به
 .است» استظهار« به نزديك يخيل كه ينراق مرحوم مثل اند نوشته فقها كه ياخالق كتب): ... س(
 .اند استظهاركرده ياخبار روش به بگوئيم توانيم يم كه): ج(
 كنيم جمع را عرفا نظر بخواهيم اگر. اند داده» مدل« حكما روش به و اند كرده» استظهار« ياخبار روش به): س(

 ».ياستظهاراخبار« و» يونان حكمت« مدل بين است يتركيب
 مسئله صورت كه است اين معنايش كرديد،» تركيب« شما جا هر كه شود، يم وارد مطلب اين بر ياشكال آنوقت): ج(

 !گيريد ياينجام از آنرا پاسخ و آوريد يم يديگر يجا از را
 !دهد يم را معنا همين آمد، يديگر يجا از كه» مدل« است، همينطور! بله): س(
  شرع يها متيقن به دادن نسبت در روش كردن مند قاعده - ١/٥/١ 
 مباحث در را كردن تأسيس مسئله صورت« موضوعِ حساسيت بحث، اين! بود؟ چه بحث اين فايده خوب): ج(

 انسان چگونه است؟ گونه چه و شكل؟ به حد؟ چه تا يوح با مباحث اين ارتباط اينكه و كند، يم روشن يعقل يا يحكمت
 بوده مطلب اين ،»روش« در ما بحث ترين مهم شايد! كند؟ منسوب» شرع از متيقن« به را» كردن مند قاعده« تواند يم

 موضع يك به نسبت حكم چند يا خطاب، يك يا آيه، يك كه نيست يامور از آن، سطح ترين يعال در روش: كه است
 بايد را» كل از متيقن« روش در لذا شود، يم گرفته بكار موضوعات همه به نسبت كه زيرا كند، كفايت آن» تقين« يبرا
 نسبت آن نظر و ؟»گويد يم چه دين كلّ« دهد نشان كه طلبد يم را ياسناد» روش« ديگر عبارت به و نمود» مستند«
 واضح يخوب به بحث، در موضوع اين حساسيت و اهميت اگر چيست؟... و يزندگ ابزار رسالت، آخرت، دنيا، عالم به

 نظر به. كنيم تكميل را موارد و نموده مشخص ار بحث مسير و كرده مالحظه تر دقيق را كار جوانب توانيم يم گردد،
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 به آن در» عقايد اصول« جايگاه كه كنيم بيان را ينظام است خوب كه يحال عين در فرموديد كه همانطور رسد يم

 جوانب اندازه هر: ديگر عبارت به شود، تكميل آن بحث كه است بهتر يبحث اهميت نظر از ولكن بشود مشخص يخوب
 عنوان به و داشته يبارزتر تأثير اندازه همان به هم اصول علم در طبيعتا نماييم، تكميل را بحث و شده روشن موضوع

 .شد خواهد شناخته اصول يمبنا
 ها مسئله صورت بر روش و) ايمان( اعتقاد بين نسبت بودن حاكم ضرورت - ١/٥/٢ 
 كالم آنجا يول. آيد يم يمبان طرف به است؛ مطرح اصول علم در كه يسئواالت كه است يطبيع طرف آن از و): س(

 ...اين با متناسب
 اعتقاد بين نسبت« باشد، حاكم» ساختن مسئله صورت« بر» حس« اينكه يبجا ديگر عبارت به ييعن! احسنت): ج(

 مبسوطتر است، ايمان همان كه» اعتقاد« حقيقت در ييعن بگيرد، قرار اصل كنيم، استنباط خواهيم يم كه را» يروش و
 .بگيرد قرار عمل يمبنا تر، مشروح و

 باشيد؟ داشته مباحث ترتّب نظام يك يا فهرست يك بايد شما كه است اين بگيريم توانيم يم كه يا نتيجه پس
 ارائه مجموعه كلّ حجيت آخر، در و شود يمنته» كالم علم« به تا شده شروع يمبان همين از اجماال كه بله،): س(
 بزنگاه و ياساس نكته اين و گردد يم بر شرع متيقن قدر به آن حجيت فرموديد يحضرتعال گرچه بفرماييد، بيان را شده
 !رسد ينم يجاي به بحث طبيعتا نكنيم تكميل آنرا اگر كه است بحث
 ...مرحله ترين يعال در» است اصل فكر در ايمان« گوييم يم اينكه): ج(
 ياصول به بايد ايمان! نه يا كند؟ يم عمل او فكر در ايمان آيا كنيد، معنا بايد هم را» است اصل ايمان): ... «س(

 يسازمانده را فكر تواند ينم نشود، ينظر اصول به تبديل تا ايمان! گردد؟ واقع انسان فكر يمبنا اصول آن و شود تبديل
 يرو بر ناخودآگاه هستند مؤمن اينكه لحاظ به مؤمنين، جامعه ايمان: گويند يم) سروش امثال يروشنفكرها( كند،

 ...گذارد يم اثر آنها علم و سلوك
 .نكنند تعريف مقّنن رابطه آن يبرا كه است يصورت در اين! خير): ...ج(
 در اصل ايمان، به يمتك اعتقاد اصول ييعن شود، تبديل اعتقاد اصول به بايد ايمان شود مقنن بخواهد اگر): س(
 ...اصول اين خود آنوقت است يفكر نظام
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 )يعقالن حركت( قواعد توليد بر ايمان بودن اصل -  ٢ 
 كه كند، يم عمل چگونه قواعد، توليد بر ايمان كه شود مشخص بايد ،»قواعد توليد بر ايمان يفرمانده« ييعن): ج(

 :است مفروض نظريه چند رابطه اين در
 يبيانات اساس بر اما. كند يسامانده را چيز همه و بگيرد قرار اوليه پايگاه عقل ييعن باشد، ارزش بر حاكم بينش - ١

 حركت در تواند يم چگونه ايمان گيرد، يم قرار اصل ،يعقالئ حركت در ايمان گرفته، انجام واليت نظام در كنون تا كه
 ينظام فرماييد يم شما كار اين يبرا كه» تفكر قوانين توليد در ايمان جريان يچگونگ« ييعن گيرد؟ قرار اصل يعقالئ
 .دهيم قرار يبررس و دقت مورد را» نظام« آن سپس و كرده تعيين مباحث ترتّب
 درباره يتفصيل يصحبتها اما گرفته، قرار بحث مورد مختصر بطور» يفكر نظام« ختم و شروع يچگونگ البته): س(

 .است نشده آن
 »فاعليت« تا» انكارها غير« از يعقالن حركت سير» عقل داشتن تعريف« در نقض و نقد - ٢/١ 
 از كرده، يط را» يعقل يسير« بحث اول، قسمت در: بدهيم ارائه را صحبتها ترين يكل فهرست بخواهيم اگر): ج(

 سير كار عمده. است گرديده ختم واليت نظام در» تصرف« و» يتول« و» واليت« به تا شده آغاز» انكار قابل غير اصول«
 تغاير، تغيير، گويند يم شما يوقت كه يمعن بدين. است» عقل داشتن تعريف قدرت« به نسبت ،»نقض و نقد« يعقل

 اين از صحبت آنجا در»! اثبات« نه كند، يم تمام» ينف« طريق از را ربط كند، يم تمام را» ربط« الجمله، يف سنجش
 به تا كند يم» ينف« شود، يم مطرح ربط مفهوم نمودن روشن يبرا كه هم» تعلق« آن از بعد چيست؟ ربط كه نيست

 .كند يم ينف باز هم را فاعليت آنجا از و. رسد يم فاعليت
 )واليت نظام از مباحث آغاز( اثبات در يتول به تعقل شدن مشروط - ٢/٢ 
 ».است ،مشروطيسيراثبات در تعقل،: «ييعن. گردد يم يمنته) مشروط يتعقل يمند قاعده( واليت به و
 )انتكارها قابل غير يابتدا از( يشناسائ پانگاه عنوان به عقل سلب - ٢/٣ 

 به بلكه مطلق، بطور نه» عقل« ،»اثبات« سير در اما است،» مطلق يتعلق« بحث ،»ينف« سير در: گفت توان يم پس
 اصل» واليت« حركت، در اگر.است گفتن اله اال الاله بمانند ،»ينف« اين. شود يم رد و ينف» يشناساي پايگاه« عنوان
 مكان، در نه زمان، در نه كثرت، در نه وحدت، در نه گردد، ينم يمعرف يشناساي پايگاه عنوان به ديگر» عقل« شود، واقع
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 گردد، يم ،»يتول به مشروط« بلكه نشده، هم مطلق ينف البته! شود ينم واقع اصل عقل اختيار، در نه و علم در نه
 .گردد يم اثبات ،يتول ضرورت ييعن. يابد يم ضرورت برايش يتول و شده شكسته عقل، داشتن» مطلق حكومت«

  رسالت به ايمان ضرورت ،يتول به تعقل شدن مشروط - ٢/٤ 
 و خريد مثال، عنوان به. است» متيقن« از مطلب اين خود باشيم، داشته ايمان رسالت، به ما اگر آيد يم نظر به
 را يكتب اينكه در است تأمل محل عقل، يبرا اوال زند، ينم يحرف چنين عقل اما. است حرام ضالل، كتب بحث و فروش
 و بد و خوب و زنم يم محك بياور، يدار متاع چه هر دارم، محك سنگ و هستم طرف من: گويد يم ثانيا. بداند ضالل

 يجا در دارد، يكارآمد است، غلط كه هم يچيز آن: گويد يم عقل اينكه مهم نكته! كنم يم جدا هم از را غلط و صحيح
 دارد يوام» تخيل« به را بشر كه يامور ،»عقل). «است يمهم نكته اين و! (كن استفاده بگويم است ممكن هم خودش

 بشر واهمه قوه! كن خرج ،يكن خرج آنرا بايد كه هم يجاي در يول! نيست» برهان« ،»تخيل: «گويد يم داند، ينم باطل
 ندارد واقعيت آنها يمحك كه نمايد يم ايجاد را يتحريكات و يموسيق شعر، گذارد يم هم كنار را يتخيالت كند، يم فعاليت

 عقل! است مردود مطلقا گويد ينم است، كارآمد و دارد واقعيت ردن،ك حكايت گونه همين: گويد يم» عقل« يول
 عقل،! نكن بحث حضرت؛» ذات« در گويد ينم عقل»! ضالل كتب« گويد، يم شرع يول»! ضالل كتب: «گويد ينم

 اشراف كه يچيز آن بر من« گويد يم شود، ينم قائل ،)داند يم حاكم را خودش( حاكم يبرا را يموضوع محدوديت
 ...»كنم يبند دسته تا بياور، دهم، ينم نظر آن يرو بر كه يموضوع همين يول دهم ينم نظر ندارم،

 موجوداست؟ عقل شما منظور: صدوق حجةاالسالم
  عقل اصالت اساس بر تعقل مناسك تعيين - ٢/٥ 

 »تواند يم« انسان كه است يسنجش عمل ،»عقل: «يحسين والمسلمين حجةاالسالم
 جهت، اين از ،...نيست پذير محدود سنجش، و تفكر عمل در ،»نفس انانيت« پس): برگرديم يمبان طرف به(

 در را تصميم بهترين: «گويد يم! يعقالي حكم نه ،ينظر حكم در نه! داند ينم عاجز را خودش عمل، يبرا فيلسوف
 !كند يم هم عمل بهينه»! گرفت خواهم عمل مرحله

  يوح يها متيقن قدر با محض يعقل روش تعارض - ٢/٥/١ 
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 بدان من اما نشد، ثابت عقل وسيله به ولو قيامت: «گويد يم كه الرئيس؛ شيخ مثل داريم مسلمان يعقال ما يول

 عقل مسئله به مربوط! اوست» ايمان« به مربوط دليل، اين است، فرموده مرتبت، يختم حضرت اينكه دليل به معتقدم،
 در: «بگويد بعد باشد، كرده بيان را يمطلب» عليه اهللا رضوان« صدرالمتألهين اينكه مثالً، يا! نيست كه او ينظر دستگاه و

 .اوست ايمان به مربوط»! تسليمم من فرموده، پيامبر چون حال عين
 تعارض عقل حكم به نبايد بدهد، حجيت آن به و كند اثبات را يوح مرحله يك در اگر پس: يميرباقر حجةاالسالم

 .گردد يم بر خودش يعقل دستگاه به تناقض اين كرد، پيدا تعارض اگر كند، پيدا
  يعقل دستگاه بر يپافشار دليل به فالسفه بعض افتادن تأويل به -  ٢/٥/٢  
 كرده يپافشار كه اند بوده هم يافراد اينكه كما( كند يپافشار خود يعقل دستگاه بر بخواهد اگر و! احسنت): ج(

 و خودش» عقل به مؤمن« ييعن بوده، راسخ خود يگراي عقل در بخواهد كه يكس كند، يم تأويل را طرف اين ،)باشند
 »!كن تأويل: «گويد يم او به عقل كند يم را كار اين نفس انانيت( باشد» خودش نفس به موحد« :ديگر عبارت به

 !است يعقل بحثها، اين همه كه االن: اينجاست سئوال: حسينيان برادر
  يوح به عقل كردن تسليم مكانيزم -  ٣ 
 .دوتاست ،»توانم يم من« با ،»توانم ينم من: «گفت يعقالن نحو به و كرد اثبات را خودش» ينف« اگر عقل): ج(
 رود يم سئوال زير عقل خود حجيت يمعنا كه اينصورت در): س(
 !راندارد بودن سرپرست مفهوم داشتن، ينف به اقرار): ج(

 يبرا يخاص محدوده يمنته دارد، وجود ينف عكس به اقرار هم حكمت در كه است اين مهم: يميرباقر حجةاالسالم
 نحو به ولو را يبداهتهاي يك هم ما اينكه خاطر به چرا؟ كنيم، يم را كار همين معنا يك به هم ما دهند، يم قرار آن
 .هستيم قائل عقل يبرا يتبع

 »نتوانستن« به عقل اقرار صورت در دستگاه از خارج پايگاه صحت - ٣/١ 
» نه« در عقل! ماست حرف ترين ياساس اين داريم؟ يبديه» نه« در يا داريم؟ يبديه» بله« در گوييم يم ما آيا): ج(
 از خارج صحت، پايگاه و شده» عكس« يعقالئ حركت پايگاه باشد، داشته يبديه» نه« در اگر ؟»بله« در يا دارد؟ يبديه

 .بود خواهد عقل دستگاه
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 »نتوانستن:«به عقل اقرار صورت در عقل نشدن عرض هم - ٣/٢ 
 عرض هم با شدن، عرض هم اين حال! شود يم عرض هم ييعن ،»عكس عدم« آن پايگاه دارد، يبديه بله در اگر و

 شما چيزها، همه ييك من ،ييك تو: گويد يم بشود عرض هم اگر: است مختلف مطلب دو گرفتن قرار طول در و نشدن
 و استاد ما هم جا يك! يباش استاد شما شود ينم كه هميشه بدهيم، دستور ما هم ييك اين درباره دهيد، يم دستور

 ).يجزئ موضوع يك در ولو! «(باشيم فرمانده
 مرزها همه در تبعيت به تعقل شدن مشروط - ٣/٣ 
 شود، يم» تو تابع من« بلكه شود، ينم» ييك تو ييك من» عقل، پايگاه بگيرند، قرار طول در و نباشند عرض هم اگر و

 »!تو تابع« يول دارد» من« ندارد،» من« اينكه نه
 ببيند، تواند يم را» سلب« فقط عقل ،يسلب عقل پايگاه در: حسينيان برادر

 !احسنت): ج(
 ؟يايجاب يا است؟» يعقالن« ،يسلب پايگاه ندارد، هيچ» ايجاب): «س(
 .نيست يايجاب سلب، نيست، يايجاب! خير): ج(
! يهست تو و نيستم خودم من اينكه در پايگاه! سلب در پايگاه ييعن! بشود ايجاب بايد عقل، يسلب پايگاه پس): س(

 ...برگردد بايد خودش به پايگاهش
  ايمان اصالت اساس بر تعقل پايگاه تغاير، - ٣/٤ 
 گوييد يم! خود به نظر نه دارد، غير به نظر تغاير،»! نيست انكار قابل تغاير،: «كه گوييد يم سلب در شما! خير): ج(

 !نيست انكار قابل تغيير
 !هست تغيير ييعن: يميرباقر حجةاالسالم

  ايمان اصالت در» تغاير لوازم« در تفصيل حق وجود عدم - ٣/٤/١ 
 ييعن دهيد، ينم يتوضيح و تفصيل هيچ را» تغيير« يول ،»هست تغيير« گوييد يم فقط:! است همين فرق حاال): ج(

» ياثبات حكم« در اگر! دهيد ينم تحويل مناسك يبرا يعقالن الزمه هيچ و بوده» اجمال غايت« در آن» ياثبات حكم«
 .دارد فرق است» تفصيل حق« آن در كه يآنجائ با نباشد،» تفصيل حق« آوريد، يم بدست» يا ينف« الزمه به شما كه
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  تعقل اصالت در» يهست لوازم« در تفصيل حق - ٣/٥ 

 در». كند انكار آنرا تواند ينم يكس كه است يموضوع يهست. مشتركند همه يهست موضوع در: «بگويند اينكه مثل
 .كند ذكر يتفصيل لوازم آن يبرا تواند يم كه دهد يم قرار پايه اثبات، عنوان به را يمتيقن قدر يك اينجا

 يهست به كه را ينسبتهاي... يا و جزء و كل تناقض، اصل: مثل برند، يم بكار آنها كه يبداهتهاي در: حسينيان برادر
 نفس؟ بر تكيه نه دارد، اجمال بر تكيه باز) يهست عدم يا( دهند، يم

  بداهت در سئوال حق وجود عدم بلكه بداهت در اجمال يمعنا عدم - ٣/٥/١ 
 يمعنا. ندارد وجود ياجمال يمعنا ابدا كنند، يم بداهت يبرا كه يتعريف در است؟ چكاره بداهت، مفهوم خود): ج(
 همان يپا گوييم يم و كنيم، يم حمل را ينظر» دستگاه« بداهت، بر ما. دارد وجود ،»يندار سئوال حق« من از اينكه
 گويد يم او) كنيد عنايت خوب! (گردد؟ يبرم كجا به نخواه، تعريف من از ديگر و است مشترك گوييد يم شما كه يبديه

 حق هيچكس! است؟ بند كجا به اين آن، يپا حاال است، ينظر حركت در من پرواز يسكو نخواه،بداهت، تعريف من از
 !كند؟ سئوال ندارد

 نظر از را تعريف يپا كنيم نگاه عليت دستگاه از اگر معنا يك به! تكوين نظام به گويد يم: يميرباقر حجةاالسالم
 من: «گويد يم هم او ،»يتبع فاعليت: «گوييم يم فاعليت نظام در ما كه همانطور به كند، يم ختم ياله اراده به» عليت«

 پايگاه! است صحيح كه فهمم يم خوب است؟ صحيح اين آيا اما فرموده، خلق اينطور متعال يخدا كه فهمم يم را اين
 »!گردد يم بر خودش به گردد؟ يم بر كجا به اين صحت اما! است من حركت

 از زند، ينم يحرف چنين كه اول از: گويد يم را حرف اين كرد، درست را سكو اينكه از» بعد« او): ج(
 كه دهد ينم حق و گويد يم اينجا در كه را» فيه الريب« اين را ،»فيه الريب است، محكم سكو اين: «گويد يم اول  

 !است» تعريف مبدأ و حد: «گويد يم بخواهيد تعريف او از
  عقل اصالت در تعاريف همه مبدأ يهست بداهت - ٣/٥/٢ 

 قرار تعريف ،»حد« يبرا را مبدأ اين كند، يم» مبدأ تعريف« نظر، حركت يبرا شود، يم ختم اينجا به تعريفها همه
 پردازد، ينم هرگز» مبدأ خود« به اما دهد، يم

  يربوب اراده يا ماهيت، لوازم به بداهت تطبيق در فالسفه اختالف - ٣/٥/٣ 
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 ياله اراده بر: «بگويد تواند يم هم يديگر فيلسوف يك خوب ،»است استوار ،يربوب اراده بر اين: «گويد يم بعدها

 خصلت هستند، يذات خصلت يدارا ذوات، اينكه بر قائل و است يماهو اصالت كه يفيلسوف نظر از مثال ،»نيست استوار
 به ماهيت، يك عنوان به هم بداهت از عقل درك گردد، يم بر» بداهت خود« به ذات، يك عنوان به هم» بداهت«

 !كند يم خلق  آنرإ؛ووم) فقط( خدا گردد، يم بر خودش
 ما كه يچيز آن با اين داند، يم يمحكم يسكو را بداهت يسكو نباشد، صانع اثبات به قائل كه يماهيت اصالت حاال

 »)انكار قابل غير: «گوييم يم بلكه ،»بداهت« گوييم، ينم ما. (دوتاست كنيم، يم بيان
 يانه؟ كنيم يم درست» سكو« بهرحال: حسينيان برادر

 )بودن نه» نتوانستن« بر تكيه( انكارها قابل غير در» عمل در فهم« يبكارگير - ٣/٦ 
» ينف يسكو: «كنيم يم صحبت آن از ما كه يسكوي! است همين مطلب ترين مهم چيست؟ سكو آن با سكو اين فرق

 بكار انكار، قابل غير امور در را فهم آيا: كه نحو اين به كرد اشكال بتوان تر دقيق است ممكن»! اثبات يسكو« نه است،
 گيرم يم بكار را» عمل در فهم) «بفرماييد عنايت»! (را عمل در فهم: «كنم يم عرض من و گيريد؟ ينم يا گيريد يم
 پس) باشد يعقالن عمل ولو( است، عمل يك» كردن انكار« خود ،»يبكن يتوان ينم انكار: «گويم يم اينكه»! نظر يبرا«

 »!بودن«به نه كنم، يم تكيه» نتوانستن« به من
 گردد؟ يم بر غير به باز هم اين يا گردد؟ يم بر خودش به هم» نتوانستن« در فهم، حجيت): س(
 انكارها قابل غير رساندن ياجتماع تفاهم به - ٣/٧ 
 الاله: «بگويد تواند يم بشر كه بگوييم و گردانيم بر خودش به هم را» نتوانستن در حجت« ما كه فرض بر): ج(
 زياد بسيار» توانم يم: «بگويد كه يآنجائ تا ،»توانم ينم: «بگويد اينكه فرق ،»توانم ينم: «بگويد تواند يم بشر ،»االاهللا
 من نه نيست، انكار قابل كه است يدرك درك، اين: «گويم يم من توانيد، ينم كه» كنيد يم درك: «گوييد يم شما. است

 ».نتوانستن« عمل از شناخت، به نظر است،» نظر به نظر« كردن آغاز عمل از اين،»! يتوان يم تو نه توانم، يم
 ؟يكن انكار يتوان يم» ذهنا« اما ،يتوان ينم» عمل« مقام در كه» ينتوانستن: «يميرباقر حجةاالسالم

: گوييم يم» است انكار قابل تغاير نه،: «كه يبگوي همينكه بكند، را كار اين تواند ينم هم ذهنا گفتيم كه ما! خير): ج(
 ؟»ييك يا دوتاست بهرحال ما، قول با شما قول«
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 !...دارد؟ ياشكال چه... است انكار قابل هم همين: گويد يم): س(

 .است همراه ما با عمل در پس: صدوق حجةاالسالم
 .كنيم يانكارم هم آنرا: گويد يم: يميرباقر حجةاالسالم
 .شود يم همراه كه يبكن انكار اگر: صدوق حجةاالسالم
 ! يهمراه ما با شما عمل در ييعن ،يا آمده ديگر ييعن خوب: يحسين والمسلمين حجةاالسالم

 اگر ؟»است يعمل چيز يك اينكه يا است؟ مفهوم يك تغاير: «گويد يم كه شود يم وارد شكل اين به: حسينيان برادر
 ...است مفهوم

 !؟ييك يا هستند تا دو! است» ليوان« هم اين! است» ميكروفن« اين! آقا): ...ج(
 !دوتاست؟ يچيز چه دوتاست؟ خودش تاست؟ دو مفهومش ييعن): س(

 گويند يم كنند، يم شروع آن از تر قبل پله يك از آنها بگوييد، چه هر كه اينست منظورشان: يميرباقر حجةاالسالم
: فرماييد يم شما ببيند برابر را نيست و هست تواند ينم كه گردد، يم بر ذهن در يديگر خصلت به» يتوان ينم« اينكه

 !شد تناقض پس، ،»ببيند برابر تواند ينم: «گويد يم او ،»بكند انكار تواند ينم«
 را اين) ببيند برابر(؟»تواند ينم« كه چيست عمل مقدمه گوييد يم كه هست يصحبت يك». بودن« به نسبت): ج(

» ينف« به بايد» حد« گردانيد، بر» ياثبات« به توانيد ينم را» حد« اجماال شما گوييد يم هم وقت يك! كنيد يم تحليل
 .برگردد

 خدا« كه آنجا از نه، يا ؟»هست تغاير« كه شود يم شروع اينجا از يفكر نظام كنم، يم سئوال من واقعا حاال): س(
 نظر به ييعن! است ناپذير انكار تغاير كه نبود اين ما ياصل ايمان كنيم، شروع» ايمان« از ما كه است قرار اگر! ؟»هست

 و ،»!است محال تناقض: «گويند يم كه كنند يم شروع اينجا از آنها زيرا شود يم وارد هم ما به اشكال اين كه آيد يم
 دارند، مشكل دستگاه دو هر ،»است ناپذير انكار تغاير: «كه كنيم يم شروع اينجا از هم ما ،»نيست برابر نيست و هست«

 رب او مخلوقيم، ما هست، آخرت ،»هست خدا: «كه كنيم، شروع اينجا از بايد كنيم، شروع» ايمان« از ما شد بنا اگر
 چه؟ ييعن» العالمين رب« ببينيم بياييم حاال است، العالمين

 ...گيرد؟ يم انجام چگونه دستگاه اين در ايمان به تكيه آيا ببينيم حاال... است يمهم مسئله اين): ج(



 ···································································································  ٢٣ 
 نظر، قوه در ما اينكه ولو نكرديم شروع نظر قوه از باز واقع در كرديم شروع ناپذيرها انكار از ما اگر ييعن): ...س(

 باشد، كافر يعمل عقل تواند يم هم و باشد مؤمن يعمل عقل تواند يم يعمل عقل يول بدهيم، قرار اصل را» يعمل عقل«
 !نيست»كنم انكار را تغاير توانم ينم« از مؤمن يعمل عقل ،)ينظر عقل نه( باشد اصل يعمل عقل ولو حاال

  معارف به انكار قابل غير اصول تطبيق - ٤  
 »...نفس انانيت« ينف» ...نفس« ينف): ج(
 شود؟ يم شروع ،»بكنم انكار را تغاير توانم ينم« از چرا خوب»! نفس انانيت« اين حاال): س(
 »...نيستم خدا من: «گوييم يم): ...ج(
 !كند شروع همينجا از است، مهم همين! خوب): ...س(
 »...توانم ينم: «ييعن ،»نيستم خدا من): ...«ج(
 توحيد به توجه مرتبه اولين ،يعمل عقل در قدرت موضوع به اشاره - ٤/١ 
 اللّه انّ: «كه كنيم شروع اينجا از» توانم ينم« با! آوريم؟ يم ليوان و ميكروفن بين تغاير از را» توانم ينم« چرا! نه): س(

 !كنيم؟ شروع تغاير انكار از را» نيستم خدا من« چرا»! المغرب من بها فأت المشرق من باالشمس ييأت
 چرا المغرب، من بها فأت المشرق من باالشمس ييأت اللّه انّ« گوييد يم يوقت شما! است يخوب يسئوال اين): ج(

 از غير حاال» (نه: «بگوييد اينكه يبرا شما! آورده هم را» طرف« خود ييعن! آورده كه را» شمس« بياورد؟ را» شمس«
 و پرستند يم را يچيزهاي چه قوم كه كرد مشاهده او اينكه بر كند يم ذكر را يمراحل و مقدمات شريفه آيه اين در اينكه

) اينكه سراغ آييم يم كند يم ذكر مبارك، بيانات كه را يسير آن از بعد... آخر يال!! نه!نه! نه گفت آنها همه به
 »...نيستم خدا من« ،»توانم ينم«

 فلما! يرب هذا: گفت ديد را ستاره: كه شود يم شروع اينجا از دارد انعام سوره در كه هم يسير آن در خوب): ...س(
 »...دانم ينم: «بحث نه شود يم شروع» محبت« بحث از آنهم! االفلين احب ال قال افل،
 چرا شده، ديده قمر هم كه اينست سئوال شده، ديده ستاره هم آنجا، در كه است يديگر چيز من منظور! نه): ج(
 در» قدرت موضوع« بكنيد، قدرت ينف خواهيد يم يوقت شما! اند؟ آورده» استدالل مقدمه« يبرا را» يمحسوسات« يك

 صحبت بايد كه يموضوع تواند، ينم عقل: كه بگوييد خواهيد يم شما شود؟ ينم يا شود؟ يم داخل» يعمل عقل قضيه«
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 آن به بايد كه است يسئوال اين( باشد؟ بايد چه موضوع اين! بيايد هست، موضوع درباره كه يفعل آن به نسبت» نه«

 به را» فعل موضوع« يا كرديد؟ شروع» تغاير« از شما داريد، فعل ينف يك داريد، فعل يك داريد، موضوع يك) پرداخت
 كنيد؟ يم بيان يكل نحو
  قانون توليد در االاهللا الاله جريان - ٤/٢ 
  نسبت ايجاد از عجز ييعن نسبتها سلب بر تكيه - ٤/٢/١ 

 را» قانون« خواهيد يم ييعن بدهيم، جريان» قانون توليد« نحوه در آنرا خواستيم و» االاهللا الاله« گفتيم ما اگر ييعن
 ايجاد يتوان ينم: ديگر عبارت به و يباش قانونگزار يتوان ينم تو: بگوييد و كنيد ينف هست، نسبت ايجاد يمعنا به كه

 كه دانيم يم هم آخر در بعد و بشود سلب ،»نسبت ايجاد: «ديگر عبارت به)! بگيريم قانون را نسبت اين اگر( يكن نسبت
 دو به را مطلب ديگر عبارت به و) موضوع و يهست خودت( داريد الزم حتما را» موضوع« شما... و حكميه نسبت در

 :كرد يبررس توان يم گونه
  متكلمين نزد در يوح به نسبت عقل ادراكات كردن تسليم مكانيزم وجود عدم - ٤/٣ 

 داشتند گرايش اخباريين شيوه به كه يآنهاي خاصه متكلمين از يا عده كه يبرخورد نحوه يك
 مقدمات: بگوييم كه نحو اين به كرد، استفاده حسنه موعظه از توان يم بگويد يكس است ممكن شيوه، آن بنابر كه
 به هم عرفا! (يفطر است يامر اين نتيجه، در و دارد اقرار متعال يخدا وحدانيت به انسان كه شده تمام اين بر مطلب

 خلق را عالم هست، خدا چون: بگوييم و كرده حذف را سير يك( مقدمه اين با حال ،)دارند را بيان همين ديگر يا گونه
 پيامبر پس فرموده، خلق را قيامت و عالم و هست خدا چون كرده، خلق سير و قيامت كرده، خلق عالم چون فرموده

 چه يا است؟ وارد» شيوه اين« بر ينقص چه حال. بگوييم. كنيم استدالل طريق همين به را امامت و عدالت... و فرستاده
 بكنيم؟ آغاز» انكارها قابل غير« از مثال اينكه در يكمال

 كار« نمائيد، شرع تسليم را عقل و كنيد مقنن را ادراك آن خواهيد يم) بعدها( و داريد يوح از كه يادراك در شما
 عقل بگوييم آيا! كنيد؟ تسليم و بياوريد خواهيد يم كجا از را عقل دهيد؟ يم انجام چگونه را» عقل كردن تسليم

 تسليم ،»اينگونه« به را» عقل: «ما نظر به! ندهيم؟ ارائه يمكانيزم ،»عقل تسليم« جريان يبرا و است؟ تسليم» بنفسه«
 )است دقت محل اين و: (كرد توان ينم مقنن، و
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 جنگ كردند، ينم يعقل بحث فقط! دادند يم انجام را يعمليات مجموعه كار اين يبرا بگويد يكس است ممكن): س(

 ! است يديگر بحث آن بوده؟ كجا از شروع البته كردند، يم كار جور هزار ميدادند، رياضت انداختند، يم راه
 ...فرمايند يم انبياء كه را يدعوت كه كنيم يم صحبت اين درباره حاال): ج(
: اينكه هم ديگر بحث يك چه؟ ييعن» ايمان از شروع« كه است اين بحث يك شد، عوض بحث سير دوباره): ...س(

 ؟»كرد يوح تسليم را عقل شود يم چگونه«
 عمل در ،»عقل در ايمان جريان يچگونگ. «است» يعقالئ فهم در ايمان جريان مكانيزم« ما بحث اساس بله): ج(
 !تعقل
  حس عقل، ايمان، اصالت اساس بر دانش بينش، ارزش، نسبت: ٢ يپاورق 
 شود؟ يم اثبات چگونه تعقل، طريق از ايمان حقانيت كه است اين هم بحث يك): س(
 پايگاه از بخواهد كه است يكس حرف هست، خودش به حقانيتش كه يايمان! است يديگر حرف يك آن): ج(

 به ييعن! است مقدم» ارزش« بر» بينش« او يفكر نظام در: كه معناست بدين حرف اين بكند، گز را» ايمان« ،»عقل«
 »...دانش«،»ارزش« ،»بينش: «بنويسيم كه ترتيب اين

 ...صرفا كه آن تقدم): س(
 برهانا چون است، معتقد حرف اين به اينكه يبرا! يزبان نه است» يمسبب و سبب« و» يعقالن تقدم« آن، تقدم): ج(

 .سوم» دانش« و دوم» بينش« است، اول» ارزش« ما،» اعتقاد« بحث در اما! شده تمام او يبرا
  بشويم معتقد نبايد نشود ثابت تا و نشده ثابت گويد يم او): س(
) تجربه» (دانش« ٣ و» ارزش« - ٢ ،»بينش« - ١: بنويسيد مثال بنويسيد هم كنار يا مقايسه را تا سه اين اگر): ج(

 )است حوزه نظر اين(
 .است تأمل محل بدانند،» دانش« بر مقدم هم را» ارزش« حاال اينكه): س(
 مخالفت» ارزش« با كه يآنجائ در را» دانش« كه زيرا دانند، يم مقدم» دانش« بر نسبت به را» ارزش« آنها): ج(

 )باشد يمكانيك حذف صورت به ولو( گذارند يم كنار بكند،
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 كار دانش با بتواند كه يا فلسفه» (بينش«- ٢) محسوسات» (دانش«-١: آن و دارند ماديها هم را يسير يك! خوب

 رود يوم آيد يم وجود به كند، يم پيدا تكامل شود، يم درست بينش، و دانش تبع به كه ،»ارزش«-٣ و) كند
 .دانش-٣ بينش-٢ ارزش-١: آن و است مفروض هم يديگر سير

 ...ييعن كه هم ارزش): س(
» بينش« است،» ايمان« است، ارزشمند و دارد قيمت كه يچيز: بيان ترين ساده به مثال» ايمان: «ييعن ارزش): ج(
 » دانش« هم آن از بعد و است» يشناساي« كه هم

 .كند يم درست را خودش متناسب» يعمل نظام« هم بعد و متناسب» دانش نظام» «گرايش نظام: «ييعن): س(
»الطاهرين آله و محمد يعل اهللا يصل و«  



  



 يفكر نظام يمبان

 ٢جلسه 
 ٧/١٢/١٣٧٥تاريخ:  

  يالهاشم يحسين والمسلمين حجةاالسالم: استاد
  يمبنائ تحقيقات گروه: تنظيم

  
  يفكر نظام حجيت دليل فهم قدرت پايگاه يوح عنوان جلسه:  
  

  فهرست:
 ١:   ...بحث اصل 
 ١...   دفتر يفكر نظام بودن يايمان به نسبت سئوال چند طرح -  ١ 
 ١...   انكار قابل غير اصول بودن يعقل - ١/١
 ١...   كفار با تفاهم در مشترك موضوعات بودن يعقل - ١/٢
 ٨   ...انبياء يپرورش سيره و مبنا بر ايمان اصالت يبررس -  ٢ 
  ٢...   متكلمين نزد در» يا موعظه روش: «اول احتمال - ٢/١
 ٣...   روايات و آيات حول» يموضوع تفسير روش: «دوم احتمال - ٢/٢
 ٣...   قبل روش دو تأليف كردن ياجتماع يا گسترده: سوم احتمال - ٢/٣
 ٣...   تاريخ مراحل با متناسب بشر وجدان تكامل و پرورش (ع)انبياء دعوت: چهارم احتمال - ٢/٤
 ٤...   قدرتشان موضوع در مخالفين قدرت رساندن عجز به (ع)انبياء پرورش ابزار -  ٢/٤/١
  عبداهللا محمدبن حضرت و  مريم بن يعيس حضرت و  عمران بن يموس حضرت دعوت -  ٢/٤/٢
 ٤...   مخالفين با برخورد در
 ٥...   حاضر عصر در علماء برخورد موضوع يفيزيك عظيم يقدرتها كشاندن عجز به -  ٢/٤/٣



 ···································································································  ٢٩ 
 ٥...   يفرهنگ اولياء قيام موضوع يفكر يقدرتها كشاندن عجز به كيفيت -  ٣ 
 ٥...   افكار كردن يسرپرست كيفيت بر مقدم يوح كلمات از فهم كيفيت - ٣/١
 ٥...   عقل فعاليت يا فهم كردن تسليم كيفيت - ٣/٢
 ٥...   يمحور ،يتصرف ،يتبع سطوح تمام در (ع)انبياء به نسبت فهم تكذيب قدرت عدم -  ٣/٢/١
 ٥...   يتول نسبت به فهم قدرت بازگشت -  ٣/٢/٢
 ٥...   تجزم و تكذيب يها شاخصه تكامل و استقرار استمرار، عدم ،يناهنجار -  ٣/٢/٣
 ٦...   فهم عمليات كشاندن عجز به انبياء روش - ٣/٣
 ٦...   يوح كلمات به فهم شدن تسليم: حجيت تعريف -  ٣/٣/١
 ٦...   صحت معيار نه فهم قدرت پايگاه يوح -  ٣/٣/٢
 ٧...   عقل سالمت نشانه تصرف در عقل يوابستگ اعالم -  ٣/٣/٣
 ٧...   تصرفاتش مقياس و يجهان تحرك يبرا عقل تعجيز دقت ضريب بودن باال - ٣/٤
 ٩...   يايمان فلسفه مقدمات ،يسلب امور به تكيه - ٣/٥
  ١٠...   يايمان فلسفه آغاز واليت و يتول به تكيه - ٣/٦
  
 

 ٠١٠٦٩٠٢: يكامپيوتر يبايگان كد   يفكر نظام يمبان:    جزوه نام
 ٧٥/١٢/٠٧: جلسه تاريخ   يالهاشم يحسين والمسلمين حجةاالسالم:    استاد

 ٧٦/٠٢/٢٠: انتشار تاريخ   صدوق حجةاالسالم:    گذار عنوان
  انتشارات واحد:تكثير و يحروفچين   صدوق خانم:    ويراستار

  
  
 



  بسمه تعالي
 

 :بحث اصل 
 دفتر يفكر نظام بودن يايمان به نسبت سئوال چند طرح -  ١ 

 مباحث بر يكل ينگاه-١: يابد ادامه نحوه دو به بحث كه شد اين بر نظر گذشته، جلسات در: يميرباقر حجةاالسالم
 از را بحث يحضرتعال كه سير، اين كلّ حجيت يبررس- ٢ آنها تبيين و ياصول مباحث به آن ارتباط يبررس و يكالم
 يمنطق سير واقعيت - ١: داد قرار يبررس مورد توان يم نحوه دو به نيز را كار اين آيد يم نظر به فرموديد، آغاز دوم نقطه

 گذرانديم، كنون تا كه يسير در ببينيم و بدهيم قرار يبررس مورد را مباحث
 انكار قابل غير اصول بودن يعقل - ١/١ 

 بهرحال بوده آغازگر انگيزه، به يمتك عقل بفرماييد ولو! است؟ بوده كار آغاز نقطه عقل كه است اين از غير واقعاً آيا
 كه داشتيم يايمان يك ما بفرماييد كه ولو شده آغاز يعقل يبداهتها از سير ،يايمان يبداهتها از نه است عقل از شروع

 كه شود يبررس بايد نظر اين لذا باشد، ايمان خود از شروع كه است آن از غير اين كرديم، شروع ايمان آن اساس بر
 و حركت كثرت، و وحدت تغيير، تغاير، تحليل دنبال به بعد كرديد، شروع» ناپذيرها انكار« از را سير همين يحضرتعال

 را يكالم يمبان يك ،يفلسف نظام آن اساس بر و شد تشكيل يفلسف نظام يك ايمان و علم و قانون و اراده با آنها رابطه
 از را بحث معموال ما يول. اينجاست از الاقل سير، آغاز نقطه ييعن كرديد، يگذار بنيان را ياصول علم يك و يگذار پايه

 .شود يم استنتاج آن از روشها و روش فلسفه كه كرديم بيان را يكل فلسفه هم بعد و كرديم شروع يعقل مباحث همان
 كفار با تفاهم در مشترك موضوعات بودن يعقل - ١/٢ 

 است يبداهتهاي از و عقل از شروع نقطه سير اين در كه است اين واقعيت داريد نظر در را سير اين اگر يحضرتعال
 نقطه اين از توانيم يم هم كافر با لذا و است همه بين يعقل االشتراك مابه بلكه! خودمان يايمان االشتراك مابه تنها نه كه

 يايمان مشترك نقطه هم را اين اسم اگر يا! نيست يايمان مشترك نقطه نقطه، اين كه دليل اين به كنيم، شروع
 نقطه انكارها قابل غير كه گفتيم ما اگر و. محض يتبع ايمان يك دارد، وجود هم كافر در كه است يايمان بگذاريم،

 از ييعن انكارها، قابل غير نقطه از يمنته شود يم واقع تفاهم كنيم، يم تفاهم شمشير با گوييم ينم ديگر هستند، شروع
 يمبنا تواند يم اين آيا كه است اين سئوال حال»! خارج در رابطه يك تكذيب در عجز« ،»ارتكاز در عجز« نقطه
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 فقط ما كه است اين ايمان، به تكيه يمعنا آيا كند؟ يم ايجاد دستگاه دو بين يجوهر تفاهم و شود؟ واقع» حجيت«

 به را ايمان بايد اول است، ايمان به يمتك كه ينظام نه، يا كنيم؟ شروع ارهاانك قابل غير از را امان يعقل يبداهتها
 يحت بداهتها، يجا كه است ينظام ايمان، بر يمتك نظام ييعن بدهد؟ قرار كار يزيربنا در آنرا و كند تبديل ياصول يك
 السموات فاطر شك اهللا يَاف به را يايمان يبديه اصول اين بعد و دهد يم يايمان يبديه اصول به، را ناپذيرها انكار يجا

يمتك معيار صورت اين غير در كند، تكيه يوح از يمتيقنهاي قدر بر بايد ايمان بر يمتك نظام پس رساند، يم... واالَرض 
 چيست؟ ايمان به يفكر نظام يك بودن
 :انبياء يپرورش سيره و مبنا بر ايمان اصالت يبررس -  ٢ 

: اينكه آن و گذشتيد آن از سريع و فرموديد اشاره گذشته جلسه در كه را يمطلب: يحسين والمسلمين حجةاالسالم
 .بدهيد يبيشتر توضيح.» كردند ينم را كار اين: انبياء«

 .هست تغاير مثال كه كردند، ينم شروع انكارها قابل غير از: انبياء): س(
 چگونه شود يم منسوب: انبياء سيره به پرورش يبرا كه يتكامل ديگر عبارت به! كردند؟ يم شروع چيزها چه از): ج(
 آنرابفرماييد، كليات ولو اجمال، بطور است يروش
 .نداريم آن از هم يمختلف يتحليلها نكردم، تكيه آن يرو بر من): س(
  متكلمين نزد در» يا موعظه روش: «اول احتمال - ٢/١ 

 كنند يم پيدا تمايل فلسفه به كالم اهل يگاه كه دارند يمشترك اصول) فالسفه از غير( كال متكلمين طبيعتاً كه
 .است فالسفه كار از غير كارشان جوهره و اصل يول

 سلوك از يا شده استنباط روش يك آنها روش اند، كرده تبعيت: انبياء از را تربيت روش آنها بگوييم توانيم ينم): س(
 ...اند داشته تمسك يفكر نظام در فقط آنها نبوده،: انبياء
 ...را آيات و روايات مثال): ج(
 ...بودند يمتك روايت يمتيقنها قدر به و نكردند آن يرو بر منسجم ياجتهاد كار ولو داشتند نظر مد): س(
 ؟»يا موعظه:«بگوييم يا است بهتر متيقن قدر بگوييم حاال): ج(
 .است شده بنا» بداهتها« بر آنها كليات شالوده يول داشتند» يا موعظه« روش مبنا جزئيات در): س(
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 و خوانند يم را روايت ٥٠ ديگر عبارت به ييعن رسد، يم متيقن به كه است» يا موعظه روش« روش، يك ييعن): ج(

 به معمول، احيانا كه هست هم يديگر روش. آورند يم بدست را يمطلب يا و يدرك روايتها، اين همه االشتراك مابه از
 كه يكسان و ياصفهان يمهد ميرزا آقا تا گرفته صدوق؛ شيخ از( شوند، وارد فلسفه در خواهند ينم كه است ياكابر

 لحاظ به تقريباً را وو آنهإ؛ آورند يم دليل هم را آيات اگر معتقدند كه) است اخبار به تمسك مذاق عمدتاً مذاقشان
 .كنند يبند دسته شده بيان اخبار در كه يترتيب
  وروايات آيات حول» يموضوع تفسير روش: «دوم احتمال - ٢/٢ 

 قرار استفاده مورد كه است يروش همين» يموضوع تفسير« در» آن از روشمندتر« يا روش آن به شبيه حال
 آيات در ولو قرآن از يديگر يكلمات چه با كلمه اين يا است؟ آمده آيه چند يا روايت چند موضوع اين درباره: گيرد يم

 از را قرائن كه ولو شوند يم قائل خود مطلب بيان يبرا» قرينيت« نحوه يك: ديگر عبارت به و دارد؟ يهمراه مختلف
 .دهد يم تحويل تر گسترده و ديگر يصورت به را متيقّن كه كنند، يآور جمع كلمه، يك حول مختلف يها مجموعه

 است؟ روش همين شما، نظر مورد» يايمان روش« آيا
 يحضرتعال كه بشود، تبيين» يايمان روش« كه است اين من منظور ندارد، نظر در را يخاص روش من! نه): س(

 .است بوده عقل از آن شروع ما بنظر كه يحال در ،»بوده يايمان روش شده، بيان كه يروش همين: «فرماييد يم
  قبل روش دو تأليف كردن ياجتماع يا گسترده: سوم احتمال - ٢/٣ 
 يآقا جناب كار شبيه بگيرد، بر در هم را ياجتماع امور كه است آن از تر گسترده شكل شما منظور شايد): ج(
 )...اهللا حفظه( يصفائ
 همين دنبال ما ندارد،» قطعيه حجيت« اما دارد» استناد« آنها كار كه چرا! است تأمل محل باز آنهم نه): س(

 !گردد؟ يم بر كجا به آن حجيت و هست؟ يروش چه يايمان روش كه هستيم
 !نيستيد؟ يخاص روش يمدع االن شما پس): ج(
 ايمان به فرموديد بيان گذشته در كه را يروش حجيت خواهيد يم يحضرتعال كه است اين من عرض): س(

 يزمان ايمان به روش حجيت گردد، ينم بر ايمان به است يعقل يكار كه جهت آن از سير آن حجيت اما برگردانيد،
 .سازيم يمتك ايمان به آنرا بعد و كرده تبديل مبنا به را ياصول كه شود يم تمام
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 !نه؟ يا داريد؟ نظر در را يخاص روش» كنيم يمتك ايمان« به ميفرماييد شما كه اينكه): ج(
 يايمان يها متيقن قدر آن و باشد يايمان يها متيقن قدر از بايد حتماً روش آن آغاز نقطه كه است اين مهم): س(

 . بشود ايمان به يمتك روش آن تا گيرند قرار» مبنا« روش يبرا
 آيا شود، يم ايمان به يمتك عقل عقل، اين كرد شروع ناپذيرها انكار از عقل كه قدر همين ميفرماييد يحضرتعال

 از توان يم هم كفار با چون ؟يتبع ،يتبع ايمان هست؟ هم كفار در يحت كه است يايمان چنين يك ايمان از مقصود
 به يمتك كه بفرمائيد روش ياثبات صورت به يول نيست يايمان چنين ايمان، از منظور يا! كرد شروع همينجا

 چيست؟ ايمان
  تاريخ مراحل با متناسب بشر وجدان تكامل و پرورش: انبياء دعوت: چهارم احتمال - ٢/٤ 

 چه: انبياء دعوت موضوع و پرورش موضوع ببينيم كه است اين از عبارت مطلب يك: الرجيم الشيطان من باللّه اعوذ
 از آنها بعث زمان يتاريخ مرحله با متناسب بشر وجدان تكامل و وجدان پرورش كه زيرا است؟ بوده چگونه و يچيز

 .باشد يم متعال يخدا طرف
  قدرتشان موضوع در مخالفين قدرت رساندن عجز به: انبياء پرورش ابزار - ٢/٤/١ 
 !است بوده زمان همان در» مخالف قدرت موضوع« ،»مخالف تعجيز« يبرا آنها ابزار ضمناً و
  مخالفين با برخورد در  عبداهللا محمدبن حضرت و  مريم بن يعيس حضرت و  عمران بن يموس حضرت دعوت - ٢/٤/٢ 

 كه شدند مبعوث يا دوره در) اجمعين عليهم اهللا صلوات بيته اهل و نبينا يعل و عليه( عمران بن يموس جناب
 قدرت موضوع با متناسب حضرت آن معجزه لذا كردند، يم تصرف اعين، و نفوس در و گرفته باال سحرشان كار ،»سحره«

 نگاه خطر بزرگترين عنوان به» ديناسورها« مثل موجودات، يبعض به نسبت بشر يزمان است، گرفته قرار زمان آن
 يبزرگ موجودات كه ميدهد نشان) آمده بدست آنها شدن فسيل و شدن متحجر از كه( آنها ياسكلتها ظاهر! كرد يم

 به نسبت ايستاده، آن زير كه يمتر دو انسان اندام آمده، بدست درخت با اژدها يك از كه يفسيل در مثالً اند، بوده
 آنوقت است، متر ٦ حدود آن يبرگها و شاخه و متر ٤ حدود درخت تنه تنها ميرسد، بنظر كوتاه بسيار درخت يدراز
 همان از كه يهاي نوشته است، متر ٦ از بلندتر يخيل پيداست، تصويرها و عكسها از كه آنطور اژدها، آن اندام يبلندا

 كشيده، شعله كه پراكنده يم هوا در را كربن يبطور ود،خ كشيدن نفس با اژدها اين كه كند يم بيان آمده بدست زمانها



٣٤   ········································································································································································   
 محسوب زمان آن قدرت مظهر ترين بزرگ يجانور چنين يك! است زده يم آتش را خود مقابل موجودات و درختها

 اينگونه از بزرگ دشت يك عمران بن يموس حضرت ياژدها دوران، آن در حال! ترسيد آن از بايد هم طبيعتاً كه شد يم
 زمان در ذلك امثال و دهد يم تكان آنرا و گذارد يم دهان فرعون قصر طرف دو به كشد، يم آتش به و بلعد يم را سحرها

 كرده پيدا يبلوغ يونان طب مسئله) اجمعين عليهم اهللا صلوات المعصومين ائمه آله و نبينا يعل و عليه( مريم بن يعيس
 خاك از است، مادرزاد كرِ كردن شنوا و مادرزاد كور كردن بينا زمان آن موضوع با متناسب هم حضرت آن معجزه لذا

 اين از يكارهاي و كند، پيدا جان تا بدمد آن در بسازد مرغ خاك از و بيابد جان تا دمد يم آن در كه سازد يم يا پرنده
 تاريخ، از مرحله آن درو  تمدن آن و زمان آن مردم نظر در كه را يچيز و آورد يم در زانو به را روز آن يپزشك كه قبيل
 دعوات اين همه در( كند يم بيان را خود مطلب آنها شكستن با همراه و كشاند يم عجز به بوده بشر يتواناي مظهر

 زمان موضوع اما و) است بوده» موافق« دعوت ابزار فطرت كردن بيدار و» موعظه« و» مخالف« دعوت وسيله» معجزه«
 است ممكن هم االن مطلب، اين است، بوده بشر يآرزومنديها به نسبت تفاهم بلوغ ، مرتب يختم حضرت مبارك وجود

 شود؟ نازل» معجزه« آن با متناسب و شده قدرت موضوع» بالغت و فصاحت« شود يم مگر كه آيد، عجيب ما نظر در
 و بوده ادبيات عاشق مردم كه بوديم يزمان در اگر اما ،)نيست بشر اول موضوع مطلب، اين هم، يكنون زمان در كه چرا(

 كه دانستيم يم و! سحره و اطباء نه بودند، قدرت معيار يفرهنگ يامرا و ادبا كردند، يم حفظ از قصيده طايفه طايفه
 كه فهميد خواهيم است، بوده كشيدن پايين ياجتماع نفوذ قدرت اريكه از را يفرهنگ اميران روز، آن تفاهم مهم مسئله

 يك جمله بيان ،)مؤثر سحر( خواندند يم اُثَر سحره آنرا يفرهنگ امراء كه بود بدانگونه آيات اين مخالف، با مقابله در
 چه ما يبرا ،)نيستيم موضع آن در چون( نكند، جلوه ما يبرا چنان آن شايد امروزه» است اثر سحره اين: «كه شاعر

 موضوع چنان آن ما، زمان شعرا عجز اعالم هم اكنون باشد، نگفته يا باشد، گفته چنين عرب شاعر فالن كه دارد ياثر
 كند، ينم ايجاد ياجتماع تفاهم در را يمهم
 حاضر عصر در علماء برخورد موضوع يفيزيك عظيم يقدرتها كشاندن عجز به - ٢/٤/٣ 

 ،ياجتماع تفاهم در يمهم موضوع شوند، تسليم كنند، يم اداره را يفيزيك عظيم يقدرتها كه يكسان اگر االن! بله
 چيست؟ شما كار موضوع: كه است، همين مهم مطلب! حال. شود يم ايجاد
  يفرهنگ اولياء قيام موضوع يفكر يقدرتها كشاندن عجز به كيفيت -  ٣ 
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 روش خوب! است ،»فهميدن روش« ،»كردن استنباط روش« ،»كردن فكر روش« ما، كار موضوع: فرماييد يم

 است، بوده» يوح« آنها فهميدن روش ،»حجاب وراء من اهللا كلّمهم من منهم و - « است؟ بوده چگونه: انبياء فهميدن
 طريق از شد يم تسليم كه هم را يكس هر و است، زده يم حرف و كرده سخن ايجاد حجاب، وراء از آنان با خدا

 و گذاشتن دست طريق از منكر، يبرا و» موعظه« طريق از ،»مسلم« يبرا آنها، دعوت! كردند يم يسرپرست ،يمناسك
 .است بوده زمانشان يقدرتها ترين مهم و ترين عظيم با مقابله
 افكار كردن يسرپرست كيفيت بر مقدم يوح كلمات از فهم كيفيت - ٣/١ 

 موضوع االن شما موضوع! شود؟ يم حاصل» يوح« فهميدن در شما يبرا آيا! چيست؟ شما كار موضوع اما
 چگونه كه بود» فرد يسرپرست« يا» جامعه يسرپرست« ما صحبت موضوع اگر! غير يسرپرست نه است،» فهميدن«
 جامعه يسرپرست درباره آن از ببينيم تا كرديم يم رجوع اهللا انزل ما به يبايست دهيم، پرورش را فرد يا جامعه توان يم
 يبرا عقل فعاليت با است،» عقل فعاليت« و». فهميدن« فعال شما كار موضوع! شود؟ يم فهميده چه فرد يسرپرست يا

 !شود يم حاصل فهم فرد،
  عقل فعاليت يا فهم كردن تسليم كيفيت - ٣/٢ 
 يفرد كمال يبرا بشر وجدان يسرپرست االن شما بحث پس بكنيد،» تسليم« را» فهميدن« موضوع خواهيد يم

 !است» فهم شدن تسليم چگونه: «بلكه نيست،
  يمحور ،يتصرف ،يتبع سطوح تمام در: انبياء به نسبت فهم تكذيب قدرت عدم - ٣/٢/١ 

 يا دارد؟» تكذيب قدرت« ،:»انبياء« به نسبت» فهم: «آيا كه است اين شود يم مطرح كه يسئوال اولين مرحله اين در
 بعد و» ندارد تكذيب قدرت فهم: «گوييد يم و كنيد يم شروع» يتبع امور« از ابتدائا سئوال، اين به پاسخ يبرا! ندارد؟
 فهم كه گيريد يم نتيجه و ندارد، تكذيب قدرت گوييد يم و بريد يم باال هم يمحور و يتصرف سطح تا مرحله به مرحله

 !ندارد را) يوح: (انبياء تكذيب قدرت يا مرتبه هيچ در
  يتول نسبت به فهم قدرت بازگشت - ٣/٢/٢ 

 ،»اوست يتول در« ،»عقل فهم قدرت« كه كنيد يم اثبات سپس
  تجزم و تكذيب يها شاخصه تكامل و استقرار استمرار، عدم ،يناهنجار - ٣/٢/٣ 
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 كثرت و وحدت« به قدرت عدم و يناهنجار دليل به كند، تكذيب يسطوح يك در هم اگر ندارد، تكذيب قدرت فهم
 غير و مستمر غير و مستتر غير ناپايدار، انكار پوك، انكار ييعن تجزم. (شكند يم و كرده تجزم اعالم ،»واحد رساندن
 شاخه به شاخه كه شد خواهد مجبور پس!) يابد تكامل و استمرار و داشته پايگاه و يافته استقرار كه يقرار نه متكامل،

 خواهد ثابت پايگاه و قرار اوال: او يتول نسبت به كند پيدا» يتول» «فهم« اگر اما! بشكند را خود قبل يپايگاهها و پريده
 !يابد يم تكامل: ثالثاً و داشته استمرار قرار،: ثانياً داشت،

  فهم عمليات كشاندن عجز به: انبياء روش - ٣/٣ 
 را فهم و بگوييد سخن او با» فهم عمليات« با بايد شما ييعن ،»فهم عمليات: «گوييد يم فهم عمليات كار اين به شما

 در شما اگر حال! بخواهيد پاسخ او از اينكه نه برسانيد،» يتوان ينم« به را فهم بايد»! اسكات« به نه بكشانيد، عجز به
 كنيد، تمام را» فهم عجز« اول اينكه جز نيست يراه كنيد، اعالم را» يتول« وبخواهيد بريد يم بسر عقل فعاليت دوره
 اثبات« بعد و» يتواناي سلب« اين ،)يتول با» (يتوان يم« يمعنا يدارا يتول و) يتوان ينم( دارد» نه« يمعن عجز كه چرا
» فهم« خود يبرا بايد كه است يمطلب ترين مهم شويم، استدالل وارد اينكه بدون رسد يم نظر به ،»يتول پايه بر آن

 ».كنيد يم فهم« ،»موضوعات تنظيم« طريق از را عمل اين كه شود، محرز
  يوح كلمات به فهم شدن تسليم: حجيت تعريف - ٣/٣/١ 

 كه زمان هر شود؟ يم پيدا» حجيت« موقع چه حال. است» يوح به فهم نمودن تسليم« و» فهم: «بحث موضوع پس
 يوح تسليم فهم، كه رسيد مقنّن قطعيت به و شد، محرز شدن تسليم اگر! شود» تسليم» «يوح« به نسبت» فهم«

 .شود يم» عقل پايگاه« ،»ايمان« حتماً. است
 در كه نه؟ يا بشود يمتك يوح به بايد و ندارد حجيت عقل كه پذيريم يم موضوعه اصل عنوان به ما ييعن): س(

 در صحت معيار و بفهمد تواند ينم عقل كه است اين ما منطق بودن يايمان دليل بگوييم بايد شروع نقطه در اينصورت
 . خورد يم قيد» يوح« به يعقل فهم
 .احسنت): ج(
 به يمتك و نيست ياستدالل اين كه است اين جواب آيا آمده؟ بدست كجا از مبنا اين است، چنين اين اگر): س(

 است؟ ايمان
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 !نه! نه): ج(
 آن حجيت بلكه گردد، ينم بر فرموديد كه يمطلب اين به استدالل آن است، ياستدالل اين بفرمايند همينكه): س(

 قرار» يا ينف« امر يك ما را اوليه بداهت آن ولو) آنجاست از شروع نقطه كه( گردد يم بر اوليه بداهت به استدالل
 به و كرده حركت خود يتبع جايگاه آن از عالم نظام در كه دارد، يتبع جايگاه يك عقل بگوييم كه يمعن بدين بدهيم،

 تعريف» ياثبات« را جايگاه آنها يمنته دارد، يتبع جايگاه يك عقل كه گويند يم را همين هم آقايان رسد، يم اينجا
 پايگاه خودش فهم در عقل، خود يبرا كه را عقل يتبع جايگاه ما آيا كه گردد يم بر اين به تفاوت تمام پس كنند، يم

 .است يعقل بحث يك مطلب اين خود ؟يا ينف يا كنيم شروع ياثبات آيا دهيم، يم قرار حجيت
  صحت معيار نه فهم قدرت پايگاه يوح - ٣/٣/٢ 
 موضوع» فهم« هم قدرت يبرا( گردد يوح تسليم اينكه مگر شود يم» قدرت ينف» «فهم« از كه است يگاه): ج(

 معنا را توسعه و تكامل ييعن» قدرت معيار« كه يچيز همان نيست، صحت معيار فقط ،»يوح« پس.) است قدرت
 است يمعن بدين» است يوح از او تبعيت ميزان به فهم تكامل: «گويند يم يوقت كند، يم معنا هم را» پايگاه« كند، يم

 !آن صحت معيار نه است» يوح« ،»فهم پايگاه« كه
 آن؟ قدرت پايگاه ييعن: صدوق حجةاالسالم): س(
 خارج يتوان ينم يتاريك از تو: «بگويد ييعن برسد، يوح به او شدن تسليم به اگر عقل، حركت قدرت پايگاه! بله): ج(
 و جهل يتاريك از خروج به نسبت عجز تا كند، رها را او يتاريك در مقدار يك ولو( يوح قدرت و نور به مگر يبشو

 يمعن به نيست،» ياثبات پايگاه« يمعنا بگيرد انجام عقل وسيله به ولو عقل تعجيز اين) نمايد درك را نفهميدن
 كه فهمم يم اينكه. نيست فهم قدرت اعالم ،يوح به شدن تسليم« به اال فهمم، ينم« كه فهمم يم نيست،» فهمم يم«

 به نسبت فهم قدرت. نيست» فهميدن« قدرت يمعن به نيست، ممكن يوح به يتول به جز نفهميدن هالكت از خروج
 يمعن به فهم درك از غير ،يناتوان درك». است يناتوان درك« عجز، درك) است فهميده را موضوع عكس( است، عجز

 .است آسمان تا زمين كند، يم حركت ياثبات كه يكس با هم، آن فاصله است، تشخيص در فهم يتوانمند
 !است توانمند كه يناتوان درك در: حسينيان برادر

 .شود ينم ثروتمند! چيزم يب ندارم، فقيرم، بگويد اينكه و يناتوان بادرك): ج(
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 ...به كنيم يم متصل باز هم را اين و): س(
 .كنيم يم بحث هم آن يتبعيت يمعن درباره! نه!نه): ج(
  عقل سالمت نشانه تصرف در عقل يوابستگ اعالم - ٣/٣/٣ 

 عقل اگر! دهد ينم ياثبات يمعن» هرگز« ،يتبع يتكوين درك يول است، يتبع يتكوين مرتبه در مرحله اين در عقل
 عقلِ« اگر عقل نيست،» متصرف عقلِ« پس! توانم ينم واالّ كنم تصرف توانم يم» متقوما« و» يتول« طريق از من گفت

 تصرف، در يوابستگ اعالم! موال بر تكيه با جز ندارد يراهگشاي و استقالل كه معناست بدين نباشد، قضايا در» متصّرف
 چون( مطلق تعطيل نه است؛ گرفتن قرار خود جايگاه در ،!است» عقل عنانيت« از كشيدن دست! است» عقل سالمت«
 است، يبندگ اعالم بلكه) ،»توانم ينم تكيه بدون: «چون( مطلق استقالل نه و») توانم يم« بزنم، تكيه هرگاه: گويد يم

 »!تسليم اعالم« ييعن است، تكذيب انكارِ كار، اين و يبندگ تكذيب كافر كار
 يطوالن اين به راه بود الزم آيا برسيم عجز اين به ما اينكه يبرا كنم يم سئوال هم باز: يميرباقر حجةاالسالم): س(

 !عاجزاست؟ عقل اينكه به برسيم بعد... و» تكامل« و» حركت اثبات« و» تغاير« و» تغيير« از كنيم؟ يط را
  تصرفاتش مقياس و يجهان تحرك يبرا عقل تعجيز دقت ضريب بودن باال - ٣/٤ 
 يول كن حركت» يوح« دنبال به: بگوييد عقل به اول از كرد، راحت شود يم راهم شما كار جاست، همين مهم): ج(

 يزندگ درباره! پنداريم يم كلمات از فهم در بداهت را خودمان يعرف ارتكازات گيريم، يم يباز به را امر اين بار صد ما
 خواهيد يم شما كه را يموضوع! ايم آمده سريع را راه موضوع، به نسبت ما اتفاقاً! گيريم يم تصميم راحت ياجتماع
 ،»مقدمات سير« اگر بسترها، همه در فهم عملكرد موضوع در»! است بسترها همه در فهم عملكرد: «كنيد صحبت

 كه آنچه به و شود يم غفلت دچار مختلف، موضوعات در فرد كه شد خواهد همين نتيجه نشود، تمام موضوع با متناسب
  .١كند يم عمل فهميده
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 يروح امور در» فهم موضوع. «ايم گفته كم هم يخيل بلكه! ايم؟ زده حرف زياد ما موضوع، اين مقدمات در! حال

 و يالملل بين مقياس در بلكه جامعه، يك نه و! جامعه مقياس در بلكه آن، حوايج و فرد مقياس در نه يعين ،يفكر
 مديريت و اراده و سلطه و قدرت يقطبها« مقياس در فهم موضوع اگر باالخره و ديگر جوامع با جامعه ارتباط

 خواهد يم را» يكار چه« ،»فهم. «ايم گذشته سريع، و سهل يخيل و شده كار كم يخيل آن مقدمات يرو است،»يجهان
 و افق چه در فهم، تحرك موضوع كه است اين مهم! است؟ زياد آن يبرا مقدمه اين: گوييد يم شما كه بدهد انجام
 كنيم تسليم بخواهيم را بقال يك فهم اگر! داريم؟ نياز يا مقدمه چه به آن كردن تسليم يبرا بگويم تا است؟ يا دامنه

» وجدان« به را او موعظه با كه قدر همين! ندارد حرفها اين به يلزوم شود، يم خالصه يفروش گران يا يفروش كم در كه
: مباركه آيات! ندارد تاريخ فلسفه به هم ينياز است، يكاف برايش دهيم، پرورش تنذير، و تبشير با و هداد رجوع

»! تاريخ فلسفه توليد« سطح در اما! نيست كم هم ما يبرا! است زياد برايش هم بار هزار»... ماادرك و القارعه القارعه،«
! عقل يجهان تحرك در! عقل يكيهان تحرك در» دقت ضريب بردن باال« يبرا»! اجتماع واليت فرهنگ در حضور« يبرا

 خاك و كندن ابزار ،»بيل« اگر مثال كنيد، دقيق بايد حتماً بسازيد، خواهيد يم كه يموضوع با متناسب را آزمايشگاه ابزار
 يا كنيد يبررس آنرا فرج و خلل و كرده يداخل يعكسبردار آن از گاما اشعه با كه ندارد يلزوم است، زمين از يبردار

 را آهن وجود خواهيد يم) شود تخليه هوا از بايد كه» (رادار كپسول« از استفاده با هم يزمان اما! بسنجيد آنرا مقاومت
 يا دارد فرج و خلل ببينيد و بفرستيد هم گاما اشعه حتماً بايد خوب! كنيد يعكسبردار ،يكيلومتر هزار چهار فاصله در
 !نه؟

 .است يعقل تحرك دامنه با متناسب ،»تعجيز« در دقت ضريب
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 است بنابراين اگر خواهد؟ يم را بودن تسليم از يا مرتبه چه چيست؟ تفكر موضوع است؟ چقدر يعقل تحرك دامنه

 عقال به يا كند، رجوع عرف به يعرف انسباقات در خواهد يم اگر: بكشيد مهميز به و زده لجام امور همه در را عقل كه
: بگوييد خواهيد يم وجوه همه در برود، كميات محاسبه و رياضيات سراغ، يا آورد، دليل را يعقل يقضايا و نمايد رجوع

 خواهيد يم بكشانيد،» تعجيز« به را او شما هم، وجوه همه يزيربنا در بايد! خوب ؟»چيست حجيت دليل؟ چه به«
 ها، يساز هماهنگ خود تا! رابطه و شناخت سنجش، و تغيير تا ،يبده تعريف يتوان ينم» يتول« بدون تغاير از بگوييد

» كليه سالبه« كنيد،» كليه سالبه احراز« فرد در خواهيد يم ،ينيست مستقل يمقصد هيچ در ييعن! يمقصد هيچ يبرا
 به را كليه سالبه شما بند، ماست يبرا كه نيست ينياز يول) يبند ماست يبرا( كرد ايجاد توان يم باالجمال يگاه را

 با ما صحبت بنابراين. ببريد) است اختيار و علم كثرت و وحدت و زمانو  مكان كه( ببريد آن يزيربناها در تفصيل
 اصل در را عقل اگر. است فراگير و مستوعد يعموم يها پايه در آن» ينف« ثانياً دارد، فرق آسمان تا زمين اوال ،»اثبات«

 »!يتول به اال ،يبكن توانيد ينم يحركت هيچ: «ييعن برديد، سئوال زير حركت
 درست فلسفه ،ياثبات سير يك با بلكه نبوده ينف سير گذرانديم، فلسفه در ما كه را يسير آيد يم نظر به): س(

 كرده شروع حركت و تغاير تغيير، از كه است يبشر فلسفه باز يول رسانده اينجا به را ما پايان در ولو فلسفه اين كرديم،
 و است، عاجز عقل بنابراين برگردانيم،» يتول« به را اينها همه تعريف آخر در و مكان و زمان كثرت، و وحدت بحث بعد

 اينطور ييعن است،» ياثبات« فلسفه يك نيست،» نه« فلسفه ما نظر به كه آيد يم در يا فلسفه يك از خودش عاجز عقل
 هم فيلسوف يك خوب ايم، كرده درست را واليت اصالت فلسفه و چيديم هم دنبال را» ينف« مشت يك ما كه نيست
 عنايت بشرط عقل اينكه و رسيم يم» عقل عجز« به كرديم اثبات را امان فلسفه اينكه از بعد ما: بگويد است ممكن
 محتاج كه آنهم از يجاهاي يك باشد، يتشريع عنايت حتماً كه ندارد يلزوم بفهمد، تواند يم ها ياثبات اين همه يتكوين

 اين به هم سير آخر در و كرده شروع ،»است محال تناقض« از را فلسفه سير ما بنابراين زنيم، يم حظ است تشريع به
 !كند ينم حركت او اذن بدون عالم در يا ذره هيچ و است حق حضرت بدست خلقت نظام اداره كه رسيم يم مطلب

 است؟ يچيزهاي چه شامل فلسفه اين كنيم، يم مصداق به تطبيق و كرده يبررس مرور به حاال): ج(
  يايمان فلسفه مقدمات ،يسلب امور به تكيه - ٣/٥ 

 نداديم، جواب را ؟»چيست تغاير« يول نيست، ممكن تغاير انكار كه كرديم بيان را ياساس جوهره يك ما
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 .داديم قرار مبنا را هست تغاير يول): س(
 يك هم ؟»چيست تغاير« و است حرف يك هم ،»هست تغاير« است حرف يك ،»نيست ممكن تغاير انكار): «ج(

 اگر اما شود، يم ياثبات سير سير، پس ؟»چيست تغاير« كه رسيد يم توصيف اين به» هست تغاير« از اگر ديگر حرف
 اكتفا تغاير از يتبع درك به و ؟»چيست تغاير« كه پردازيد ينم اين به يول كنيد يم تمام را» نيست ممكن تغاير انكار«
 كنيد، يم

 !است يبديه درك همان تغاير از يتبع درك): س(
 هم آن به باز ،»نيست ممكن هم تغيير انكار: «گوييد يم و! كنيد ينم بحث را» تغاير لوازم« ييعن! نه): ج(

 كه است يآنجاي از عقل فعاليت! كنيد ينم تصرف يول رويد، يم جلو و كنيد يم رها را يتبع درك مرتباً پردازيد، ينم
 يچيز آن يبررس يبرا را حركت يبايست»! آن لوازم و يبديه« گوييد يم كه يآنجاي ييعن كنيد،» لوازم اثبات« به شروع

 هم بعد مرحله در! بگذاريد يدوم» نه« يرو» نه« يك اينكه نه دهيد، ادامه شده، ثابت برايتان باالجمال قبال كه
 توانيم يم كه يدليل ترين مهم مجموع، در. كنيد يم رها هم آنرا باز ،»نيست انكار قابل الجمله يف سنجش: «گوييد يم

: گفتيم رابطه اصالت در كه اينست شده،» تعجيز« بر يسع همديگر سر پشت دقيقاً بلكه نشده فلسفه اثبات بگوييم
» فاعليت: «گفتيم بعد! نكرديم توصيف يول هست،» تعلق: «گفتيم دوباره كوبيديم، آنرا توصيف، در بعد هست» رابطه«

 !شده؟ شروع كجا از) آنها لوازم يبررس يعن(ي ما مثبت حرف! شكستيم آنرا دوباره و هست،
 يبررس را لوازم اينكه يبجا و برود جلو ابد تا اگر فلسفه»! مستقرشو حاال: «گويد يم و كرده اعتمد كه يآنجائ از 
 .ندارد ياثبات يمعن بكشند را خود ماقبل يپايگاهها مرتباً كند،
 .ندارد اثبات يمعن شود، يم شكسته كه يوقت تا باشد شده بحث هزار يا بحث، ١٠٠ يا بحث ٥٠ خواه 
  يايمان فلسفه آغاز واليت و يتول به تكيه - ٣/٦ 

 گوييم يم و كنيم يم اعتماد كجا از ما حال شود، يم شروع» اثبات« يمعن» يعتمد: «گويد يم كه يآنجاي از پس
! شد اخذ ،»يتول« اگر) بسنجيد آنرا لوازم بايد كه» (اعتماد پايگاه اولين« در! گويند؟ يم كجا از ديگران! ؟»يعتمد«
 باشيد، داشته» نه« تا ٦٠ يا ييك حاال را كار مقدمات و يمباد بنابراين». است يايمان فلسفه: «بگوييد توانيد يم

 .كند ينم فرق
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 عقل: فرماييد يم يحضرتعال آيد يم نظر به كنيم، يبند جمع االن و بماند، آن يتطبيق بحث بدانيد صالح اگر): س(
 برتر اراده ظهور واقع در و شده داده قرار او يبرا تكوينا عالم نظام در كه است، يتبع درك كه دارد درك از يا مرتبه يك
 به بلكه گردد، ينم بر خودش به اصال آن حجيت بنابراين ندارد، يتصرف هيچگونه مرتبه اين در عقل است، فاهمه قوه در
 آنجا از يتبع درك اين اما! تشريع نظام نه شود، يم تمام تكوين نظام در هم آن حجيت و گردد يم بر متصرف اراده آن
 .شود وارد» يتول« با بايد شود، يتصرف مرحله وارد خواهد يم كه

 يا كند، اخذ را» يتول« فرض پيش در عقل اينكه فرق» كند اخذ را يتول« كه است اين آن حداقل ييعن! بله): ج(
 !بود؟ خواهد چه نكند، اخذ
 ...كه است اين به يوح از تبعيت يمعنا ييعن): س(
 »...بشود اخذ يتول):...«ج(
 !بشود؟ اخذ» يتول مفهوم« يا):...س(
 سراغ تواند ينم فرد اينصورت در پذيرد، يم را يخوردن حاشيه هرگونه شد، اخذ ،»فرض پيش« در» يتول« اگر):...ج(

 .است نياورده بدست را آن يمند قاعده و قاعده اصل كه يحال در برود استنباطات
  

»المالسو كُملَيع مةُ وحر اللّه و رَكاتُهب«  





  
 يفكر نظام يمبان

 ٣جلسه 
 ١٤/١٢/١٣٧٥تاريخ:  

  يالهاشم يحسين والمسلمين حجةاالسالم: استاد
  يمبنائ تحقيقات گروه: تنظيم

  
  روش منزلت از)سنجش عمل(عقل حركت در تعبد جريان عنوان جلسه:  
  

  فهرست:
  
 ١...   قبل ازجلسه سئواالت نظام ارائه: مقدمه 
 ٤...   ينف موضع از عقل حركت مالحظه ثمره تعبد جريان -١ 
 ٤)   ...يرب اَهذا( ادراك پرورش به نسبت قانون يناتوان به عقل اقرار -١/١
 ٤)   ...ياَهذارب( ادراك، پرورش در عليت وفا تعلق يناتوان به عقل اقرار -١/٢
 ٥)   ...واقعد اقوم قومه و اهللا بحول( ادراك پرورش در واليت و يتول يتوانائ به عقل اقرار -١/٣
 ٥...   اعمال يبرا يسنجش نيامدن دليل به ناتوانائيها به اقرار در عقل حركت بودن يتبع -١/٤
 ٥)   ...ناتوانائيها(فهم در عجز عموميت اثبات در يمثالهائ -١/٥
 ٦...   فهميدن در عجز به توجه عدم آثار از تجزم اعالم -١/٦
 ٦...   آن شدن يحيوان و فهم منزلت در تصرف»تجزم اعالم: «يپاورق -* 
 ٦...   سنجش عمل در بالغير اتكا ضرورت اثبات ها ينف ثمره -٢ 
 ٦...   رب و يمغن به رسيدن و فقرش سيراز در عقل يتبع حركت عامل عقل اضطراب -٢/١
 ٦...   سطح سه در ها يمغن با ارتباط در آن تصرف عقل، يبررس موضوع -٢/٢
 ٧)   ...اهللا الاله ان اشهد( فهم قدرت گاه تكيه» يمحط«قيوم،« ،»خالق« -٢/٣
 ٧)   ...اهللا رسول محمد ان اشهد( فهم تكامل محور: معصومين -٢/٣/١
 ٧...   ينف سير در عقل ياثباتها نبودن يانتزاع -٢/٤
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 ٧...   اسالم قيد به عقل ياثباتها بودن يعين -٢/٤/١
 ٨...   سنجش عمل از اسالم خصوصيت سلب صورت در عقل حركت حجت شدن يانتزاع -٢/٤/٢
 ٩)   ...يبين جهان موضع نه(روش موضع در عقل تعهد جريان -٣ 
 ٩...   روش منزلت از عقل حركت در اهللا اال اله ال ان اشهد جريان ضرورت -٣/١
 ٩...   نفس پرورش و تهذيب در روانشناسانه نكته يك: يپاورق 
 ١٠...   ياله قوه و حول به آن شدن عقل،مقيد حركت قدرت صحت معيار -٣/١/١
 ١١...   سنجش عمل در اخالص جريان روش منزلت در عقل كردن تسليم صحت معيار -٣/١/٢
 ١١...   انكارها قابل غير در رابطه بودن اصل - آن پاسخ و سئوال يك طرح 
 ١٢...   معبود به تكيه و ها ينف سير در آنها وپاسخ ها مسئله صورت اصل خوردن خط -٣/٢
 ١٢...   عقل ياسالم عمل در توحيد جريان به تعبد جريان تعريف -٣/٣
 ١٢...   توحيد به اقرار الزمه اهللا يماسو ينف -٣/٣/١
 ١٣...   روش منزلت در عقل سنجش عمل در)توحيد به اقرار( تعبد جريان -٣/٣/٢
 ١٣...   عقل ياثبات حركت در تعبد جريان عدم -٣/٣/٣
 ١٣...   مفاهيم دادن قرار معبود عقل ياثبات حركت الزمه -٣/٣/٣/١
 ١٣...   ها حوزه در روش موضوع در تعبد جريان نبودن به مبتال يبرا مثال -٣/٣/٣/٢
  
  
  

 ٠١٠٦٩٠٠٣: يكامپيوتر يبايگان كد   يفكر نظام يمبان:    جزوه نام
 ٧٥/١٢/١٤: جلسه تاريخ   يالهاشم يحسين والمسلمين حجةاالسالم:    استاد

 ٧٦/٠٧/١٥: انتشار تاريخ   صدوق حجةاالسالم:    گذار عنوان
  انتشارات واحد:تكثير و يحروفچين   صدوق خانم:    ويراستار

  
  
 



  
 
  

 بسمه تعالي
  
  قبل جلسه از سئواالت نظام ارائه: مقدمه 

 !داريد؟ بحث اين يبررو هم يا مباحثه آيا: يحسين والمسلمين حجةاالسالم
 .ايم نداشته يجد بطور االن تا: يميرباقر حجةاالسالم

 قرار جلسه سئوال كه كنيد تنظيم تر يجد سئواالت نظام يك و باشيد داشته يا مباحثه كه دانيد يم صالح حاال): ج(
 .كند پيدا يمنظم سير بحث و گيرد
  انشاءاهللا! بله): س(

 در يعقل صحت و كجاست يوح به نسبت عقل جايگاه اينكه و شد يمنته عمل حجيت به بحث گذشته جلسات در
 دنبال را بحث بتوانيم راحتتر شايد كنيم مطرح داشتيم االن تا كه يفلسف مباحث از فارق اينرا اگر است؟ما يا حوزه چه

 و دارد يتبع ادراكات يك عقل كه اينست يعال حضرت صحبت از من اول استنباط فهميدم االن تا من كه آنچه: كنيم
 منشاء كه يا اراده يا واليت گردد،به يبرنم خودش تصرفات به آنهم حجيت كه است حجيت آن يتبع ادراكات اين

 سئوال اين بعد است حجت يدارا يتبع ادراكات در عقل كه بپذيريم را اين اگر.برميگردد است يتبع ادراك اين پيدايش
 بايد عقل يتبع ادراكات فرمائيد يم كه بود اين دوم استنباط باز هستند؟ چه يتبع ادراكات اين حال كه شود يم مطرح

 ...باشد يا ينف نباشد ياثبات
 در را ياثبات سير كنيد، مالحظه ياثبات را اگرادراك شما ببريم،چون لوازم بطرف بخواهيم آن،اگر لوازم ييعن):...ج(
 :بدهم بيشتر توضيح من بدهيد،تا ادامه ببريد،حاال توانيد يم هم لوازم
 بايد عقل يتبع ادراكات -٢. است حجت عقل يتبع ادراكات -١:بدهيم قرار اگر كه است دوم اصل بر بنا اينهم): س(
 ).دهيد يبيشترم توضيح فرموديد( كه نباشد ياثبات
 چه؟ ييعن يتبع ادراكات: بدهيم قرار چنين آنرا موضوع بايد ديگر عبارت به):ج(
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 بايد نرويم موجود يفلسف مباحث سراغ بخواهيم نه،اگر يا برويم موجود يفلسف مباحث سراغ دانم ينم حاال): س(

 عقل يتبع ادراكات ناپذيرها انكار واقعاً آيا چيست؟ عقل يتبع ادراكات آن و است حجت يا محدوده چه در عقل ببينيم
: مانند گويند يم آقايان كه را يبدهيم،بداهتهاي قرار عقل يتبع ادراك يك را تناقض اصل ما شود يم نه اينكه يا هستند؟

 يبرا و بدهيم قرار عقل يتبع ادراكات) عليت اصل يا( اند، كرده فرض كه را يبداهتهاي اين امثال و الجزء من اعظم الكّل
 بايد حتماً بدهيم؟چرا تحويل محدوده اين در را عقل يتبع ادراكات ما كه دارد ياشكال چه بشويم قائل حجيت آن

 معنا يك به يا است ينف واقعاً فرمائيد يم يحضرتعال كه يانكارناپذيرهاي آن يا باشند عقل يتبع ادراكات انكارناپذيرها
 نيست،يك يا ينف يمبنا يك خودش ربط اصالت مثالً!كنيم يم ينف آنرا ما كه است ياثبات امر يك ييعن شود؟ يم اثبات
 بگوئيم ما كه نيست يا ينف يبنا يك تعلق اصالت هم بعد و كنيم ينف آنرا هم بعد ما ينكها ولو است ياثبات يمبنا
 ... اثبات، يمعن به نه است ينف يمعن به ناپذيرها انكار بگوئيم بخواهيم ما اگر نيست،بنابراين ياثبات
 است؟ يترتيب چه به: است نيست،چگونه كجا تا هست؟ اثبات كجا تا): ج(
 موجود فلسفه در آن تطبيق وارد بخواهيم ما اگر فرموديد يحضرتعال كه اينست هم بعد قدم آنوقت بله): س(

 كنيم يم مالحظه آنرا لوازم ما هم آنجا از كه هست ياثبات بحث شود يم واليت و يتول وارد كه يآنجاي از بشويم،فرموديد
 يك در تعبد جريان مالك آيا چيست؟ فلسفه يك در تعبد جريان مالك حال است، يجار آن در تعبد هم جا همان از و

 يا؟...  بشود؟ ينقل ييعن بشود؟ يوح از متأثر آن اوليه حد و مبنا كه اينست فلسفه
 ... از غير روش فلسفه چون روش؟ فلسفه): ج(
 از يمتيقّنهاي قدر همان ندارد، ضرورت اصالً شدن ينقل بشود؟يا ينقل بايد يا محدوده چه در! روش فلسفه بله): س(
 دو در را ميتقها قدر اين ما دليل چه به هستند؟ يچيزهاي چه منبقها قار اين است؟ يكاف بشود، يجار آن در كه يوح
 معنايش شد اخذ روش فلسفه ولو يفلسف نظام يك اوليه حد در واليت و يتول همينكه ييعن بكنيم؟ خالصه اصل سه يا

 روش فلسفه در حجيت نيست؟معيار يكاف اين حجيت به رسيدن يبرا يا رسيده حجيت به ديگر اين كه اينست
 چيست؟

 هست؟ يمقدار چه تا آن كفايت ضرورت ييعن): ج(
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 آن در يتول بايد فرمائيد يم شود يم تصرف وارد كه يآنجاي از و است» بودن يتبع« عقل حجيت معيار ييعن): س(
 فقط هم جا آن در كه اينست حقيقت يول رسد يم» عجز« به اش يتبع ادراكات محدوده در فرمايند يم اينكه تا باشد

 باشد يتبع بود بنا اگر عجز احساس ييعن) ها حوزه همه در الاقل(كند، ينم عجز ايجاد نكند، تصرف تا ينيست،يعن يتبع
 محض يتبع عجز احساس كه اينست معنايش فهمند ينم را خودشان عجز بفهمند،اينكه را خودشان عجز بايد همه

 آن در عجز به رسيدن تا تصرف اين خود حجيت كند يم دخالت آن در تصرف كند،اگر يم دخالت آن در نيست،تصرف
 .است يديگر سئوال هم اين چيست؟ عجز، ادراك اين خود حجيت يپا گردد؟ يبرم كجا به وسيع محدوده

 .است شده معين كه يسئواالت نظام بنويسيد،بعنوان را سئوال): ج(
 اين و باشد تواند يم هم ياثبات يا باشد يا ينف بايد آيا چيست؟ عقل يتبع ادراكات يمبنا كه اينست بحث يك): س(

 انكارناپذيرها از يا بشود اخذ بايد نسبت، از يا است؟ تناقض اصل به مربوط فرموديد يحضرتعال كه همانطور يتبع ادراك
 همه اگر نه؟ يا است يتبع ادراكات از هم عجز اثبات مرحله به رسيدن تا يتبع ادراكات لوازم آيا -٢ و گردد؟ شروع بايد

 .ندارد ينقش آن در تصرف و است يتبع كه اينست فرض چون بشود، يعموم عجز ادراك بايد است يتبع ادراكات از
 نيست؟ ي،عموم»تجزّم لوال:«واقعاً حاال): ج(
 ميكرو از يعال حضرت تعبير به(وسعت آن در ولو عجز ادراك شود، بحث آن يرو بايد است بحث محل اين نه،): س(

 تصرف يا ادله يك با ادراكات نظام در كه هستيم ما واقعاً يا است يتبع امر يك واقعاً عجز احساس اين) عقل يماكرو تا
 و تبدل و تكليف يك شده درست يتبع ادراكات با خودش كه نيست اينطور واقع در ينبوده،يعن عجز فرض كرديم،پس

 نيست،پس يتبع ادراك يك صرفاً هم واليت و يتول به رسيدن از واليت،قبل و يتول عجز به رسيده تا ولو بوده يتمثل
 سئوال پس) دوم سوال اينهم(تصرف، اين حجيت رشته ييعن گردد؟ يبرم كجا به تصرف اين حجيت باشد يتصرف اگر
 اگر يتصرف يا است يتبع عجز به رسيدن تا يتبع ادراكات سير: اينكه دوم است؟ يادراكات چه يتبع ادراكات: اول

 و كنيد يم معين را جديد فلسفه ياثبات حد يحضرتعال كه يآنجائ از: هم سوم سئوال و چيست؟ آن معيار است يتصرف
 قدر يك ما كه كند يم كفايت فلسفه اين حجيت يبرا ياآ  سازيم يم ياثبات فلسفه داريم ما اينجا از فرمائيد يم

 كنيم يم ياثبات فلسفه به شروع ما كه يقدم اولين در حجيت روش نه يا باشيم؟ كرده اخذ اوليه حد در يمتيقنهاي
 چيست؟ معيارش اين از بعد حجيت بكنيم تفسير» تبعيت« به را اين از قبل تا حجيت كه فرض بر چيست؟
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 است؟ اشكال آنهم كليت در يا پوشاند يم را سئواالت همه كليت در شده مطرح سئواالت آيا): ج(

 را يسلب مباحث حجيت اگر اينكه آن و است سئوال بخش يك در اما نيست ياشكال آن كليت در: حسينيان برادر
 آقاين كه يمباحث نه؟ يا است شامل يعمل مباحث يا ينظر مباحث به نسبت آيا كه ببينيم بايد برگردانيم شموليت به
 قلب اصالت بر حاكم هم هست نظر اصالت بر حاكم هم است، حس اصالت بر حاكم كنند،هم يم مطرح عمل در

 حجيت مالك شموليت خود آنوقت برگردد شموليت به حجيت اين اگر) بود شده شروع تغيير و تغاير از كه يبحث(است،
 .رود يم بين از يقبل آيد،حجيت يم يشاملتر منطق يك اينكه موجب به يشود،يعن يم

 ندارد؟ يا دارد فرض تكامل هم اين خود در آيا فرمائيد يم ييعن): ج(
 شموليت چون باشد داشته يبيشتر قدرت و بيشتر يكارآئ و باشد شاملتر كه بدهند ارائه را يمنطق كفار يا): س(

 .نداريم اغنا و اسكات قدرت ديگر كه برگردانيم يتول به اگر شود، يم حقانيت در اصل يسلب مباحث در داشتن
 .كنند يم اضافه را شموليت ايشان:بفرمائيد يادداشت را سئوال اين پس): ج(
 در حجيت معيار كه فرمودند انتزاع ربط اصالت از را يمبناي يك ايشان من بنظر ييعن: يميرباقر حجةالسالم): س(

 بايد هم بعد و گردد يبرم قدرت به حقانيت شد، حجيت اين اگر حال فرمايند يم است آن شمول سعه يتبع ادراكات
 آنها قدرت توسعه لذا است، بيشتر كفار منطق زور ظاهر بحسب فعالً و است بيشتر زورش طرف كدام ببينيم صبركنيم

 انتزاع) يآب كتاب از( ايشان كه است يمبناي برحسب اين شود،البته يم اثبات آنها حقانيت است،پس بيشتر يهماهنگ در
 يكارائ توسعه به هم شمول ظرفيت و است ادراكات اين شمول ظرفيت يتبع ادراكات حجحت در معيار كه فرمودند
 .دارند دنيا در كفار كه برميگردد يمبان به االن هم يكارائ توسعه شود يم تعريف

  ينف موضع از عقل حركت مالحظه نمره تعبد جريان -١ 
 :يحسين والمسلمين حجةاالسالم

 :الرحيم الرحمن اهللا بسم
» تغاير« به ناظر» موضوعاً« انكارها قابل غير در كه ،يتبع سطح در» عقل« مسئله: ببينيم كه اينست بر بحث موضوع

 از اينكه بين است يفرق چه) روح و حاالت در هم و نظر در هم حس، در هم تغيير و تغاير( باشد يم... و» تغيير« و
 ؟»اثبات« پايگاه از يا باشد،» ينف« پايگاه
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 )يرب اَهذا( ادراك پرورش به نسبت قانون يناتوان به عقل اقرار -١/١ 

 استخراج آن از تواند يم هم را بعيده لوازم دارد، اثبات از درك عقل گوئيم يم كنيم يم مالحظه را» اثبات« وقت يك
 كه اينست ادراك در فقر اين يفضا آنصورت در كنيم، يم اخذ را» يناتوان و قدرت سلب« ادراك در وقت يك كند،

 متّكا را آنها عقل كه كنيم يم بيان يمتعدد امور در را» اتكا« موارد ابتداً»! اتكّا به اال« كنم، تبيين توانم ينم را اجمال
 :ميدهد قرار

 تغيير و تغاير پيدايش بگويد بشود، قانون به يمتول تواند يم آيا عقل است،» قانون يا رابطه« عقل، اتكّا اولين
 رابطه تا كنم، يم تكيه تواند يم كه» رابطه« به توانم، ينم خودم كه من پس دارد، وجود رابطه ييعن هست، مند قاعده

 پرورش وسيله تواند يم اين آيا ؟يرب اَهذا: گويد يم عقل و) ديگر بيان به( بشود، من اجمال مفسر و بوده من يهاد
 برسانم متيقن قدر به هم را اجمال همان توانم ينم من يول بوده ياثبات آن ياجمال ادراك كه» سلب« آن از من ادراك

 به تكيه با حاال است، يتواناي ينف ناپذير، انكار. ناپذير انكار گويم يم لذا»! نه: «كه ميرسد نتيجه اين به بعد بگيرد؟ قرار
 تكيه من، فهم سعه و پرورش در تواند يم اين آيا!) است يرب اَهذا يواقع يمعنا اين( ؟»توانم يم: «بگويم توانم يم ربط
 خود از من ادراك پس بگيرد؟ قرار تبيين گاه تكيه بخواهد كه كيست؟ چيست؟ رابطه خود شود ينم نه باشد؟ من گاه

 .كند يكار تواند ينم» رابطه« پس. اردد اجمال» رابطه«
 )ياَهذارب( ادراك، پرورش در عليت وفا تعلق يناتوان به عقل اقرار -١/٢ 

 آورد يم را ياثبات ياجمال ادراكات مرتبه اين در عقل»! تعلق« ييعن ربط گوئيم يم و كرده تبيين را رابطه خوب،
 هم تعلق در كند، طرف بر را نقص تواند ينم هم» تعلق« اما بشود، واقع فهم در خودش نقض رفع گاه تكيه اينكه يبرا

: گوئيم يم بنابراين نيست، هم تعلق پس خوب كرد، يم متوقف را» اتكا« و بود وارد ربط در كه است ياشكاالت
 واقع من پرورش رب تواند يم يقانونمند و قانون آيا حال آمده، اختيارات سراغ قانون هم» فاعليت« در ،»فاعليت«

 قانون بلكه نباشد ساكن قانون ،»حركت و تعلق« اول مرتبه در ييعن چطور؟ فاعليت چطور؟ اختيار آيا! نه بشود؟
 در نه و) ربط( يمكان شكل در نه قانون پس باشد، داشته اختيار و بوده فاعل آن از بعد و! بپذيرد را وتعلق باشد متحرك

»! نه« گيرد؟ قرار تبيين گاه تكيه تواند يم است اختيار كه فاعل آيا حال شود، واقع متكّا تواند ينم) تعلق( آن يزمان شكل
 !تواند ينم آنهم



 ···································································································  ٥١ 
 )واقعد اقوم قومه و اهللا بحول( ادراك پرورش در واليت و يتول يتوانائ به عقل اقرار -١/٣ 

 است يسير پيموده، ينف يبرا كه را يسير اين آيا ببينيم حال! باشد داشته تعلق باالتر فعل به فاعل اينكه مگر
  است؟ متصرف» ينف« بيان در كه معنا اين به يا است؟ متصرف» اثبات« در كه معنا اين به» يتصرف«

 !بفرمائيد توضيح يكم»! مگر« فرموديد كه يقف حد از: حسينيان برادر
 -بله - هست؟ خاطرتان در آيا! كرديم مطرح باشد، نداشته باالتر فاعل به تعلق اگر فاعل اينكه بر را ياشكاالت): ج(
 !شده ثابت آنجا مگر يمعنا): ج(
 ! رفته بيرون خودش از ييعن): س(
 عقل فهم ربوبيت ييعن! او تكامل در كند فاعليت آنهم كه كند يم تكيه باالتر فاعل به و رفته بيرون خودش از): ج(

 در سر» نه« به جز غير، از مستقل»! اقعد و اقوم قوته و اهللا بحول»! «فهمم يم بالغير« كرد، پيدا گاه تكيه مرتبه، اين در
 .نياوردم

  اعمال يبرا يسنجش نيامدن دليل به ناتوانائيها به اقرار در عقل حركت بودن يتبع -١/٤ 
 بگويد ييعن بكند، طرح جمال با را يامر مرحله، هر شروع در ولو است» يا ينف« تصرفات كند يم كه يتصرفات اين
 و هست قانون پس ييعن ،»هست رابطه پس« كند، ينم حل را يچيز هم مطلق اتصال نيست، ممكن مطلق انفصال

 يحركتها يول دارد حركت هم اينجا در است، حركت حال در هميشه فهم كنم، تكيه قانون به فهم تكامل در توانم يم
 نهايت، در فهم يحركتها از اينكه يبرا! دهيم؟ ينم آن به» يتصرف« لقب چرا است،» يتبع« يحركتها همه فهم

 گفت يم ابتدا در ،»توانم ينم: «كه داد حكم بود، يا ينف حكم يك آن محصول بلكه نيامد بدست» عمل يبرا يسنجش«
 تواند، ينم هم» اختيار: «كند يم ينف هم را ديگر يچيزها و تواند ينم هم» قانون: «گويد يم حاال توانم، ينم» من«
 اگر تواند، ينم هم باز باشد، داشته هم حركت ييعن» تعلق« اگر بلكه ،يربط اصالت قانون فقط نه» تواند ينم قانون«

 بگيريم؟ يعتب مفاهيم كالً را اينها ما آيا! تواند ينم باشد، داشته هم اختيار
 )ها يناتواناي( فهم در عجز عموميت اثبات در يمثالهائ -١/٥ 

 به بگيرد، را سئوال پاسخ دنبال اگر ييعن دارد» فهم در عجز« يكل بصورت دارد سنجش كه يبشر هر بگوئيم ييعن
 يك جواب توانند ينم ييعن رسند يم ينف به يوقت بعيده لوازم در هم خودمان فالسفه كه ميرسد بنظر ميرسد بست بن
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 نداريم، آن به يكار بگوئيم ندهيم بها آن به ما اگر) ذلك امثال و عليت و اختيار بين الزمه مانند( بدهند را يمشكالت

 برداشت، استثناء اينجا در» عليت« اگر: بگوئيم و داده بها آن به اگر اما ايم كرده اعالم» يعلم تجزم« كه آيد يم ما بنظر
 قبالً كه را يروشن تعاريف يپيگير اين لذا و نباشد بردار استثناء ،»عليت« تعريفمان ديگر يجا در كه دليل چه به

 حتماً كنند، ينم فقر اعالم اينكه از كفار» تجزّم« در  كه اينست عرضمان ما ييعن كشاند، يم ابهام يواد به داشتيم،
 و وحدت به را حالتشان و نظر و عمل توانند ينم ييعن»! تام جزميت نه« دارند، تجزم آنها است، مضمر و مستور دغدغه
 .گيرند ينم آنرا دنبال ميرسند، شكست به يوقت كه است دليل آنبه  اين برسانند، كثرت
  فهميدن در عجز به توجه عدم آثار از تجزم اعالم -١/٦

 وحدت دارد، جزم كه گيرد يم را يكس ژست اما ،»ندارد جزم« كند، اعالم» تجزم« تواند يم كه دارد يقدرت يك آدم
 حرف آنچنان يول) شود ينم يمنته آورد، در ابهام از او يبرا را مطلب كه يواحد امر به كثرات، ييعن( ندارد، كثرت و
 .ندارد وجود يمشكل هيچ و نيست يخبر هيچ انگار كه زند يم

 ...است مانع ييعن است؟ يتبع يا يتصرف يامر تجزم): س(
  آن شدن يحيوان و فهم منزلت در تصرف»تجزم اعالم: «يپاورق - *  
 عمل حيوان مثل كه داريم را تصرف اين خودمان منزلت در ما ييعن است، اقرار مانع» تجزّم: «ديگر عبارت به): ج(

! نيست يعقالن فهم يمعنا به اين يول. باشد يحيوان گسترده عمل ما عمل اما ،يانسان ظرفيت تواند يم ما ظرفيت كنيم،
 گرايش« وسيله را» يعقالن فهم« تواند يم انسان است، يهماهنگ طالب و خواهد يم را كثرت و وحدت ،»يعقالن فهم«

 نيست، يحرف دارد، حكومت ديگر يمنزلت به يمنزلت از عقل بردن پائين و باال بر» اختيار« اينكه در بدهد، قرار» يحيوان
 هم گسترش و توسعه است، يطبيع يماد يزندگ هم يحيوان يتول يبرا و بوده يحيوان يتول انسان يتول آنصورت در

 ابتهاجات در تصرف هم او تصرفات و يماد خاص قوانين شدن اصل يحيوان يتول در انسان تبعيت درجه آنوقت دارد
 سلب او از ياله خالفت ييعن شود، يم گذاشته كنار انبياء، از باستضاء عقل ابتهاجات ديگر عبارت به و است، يماد

 .گردد يم
  سنجش عمل در بالغير اتكا ضرورت اثبات ها ينف ثمره - ٢  
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 ضرورت اثبات ها، ينف ثمره پس! است» بالغير اتكّا« آن يضرور درك بالفاصله پذيرفتيد را» عجز« جا هر بنابراين

 ؟»كيست من يمعن پس: «گوئيد يم)! مطلق بصورت ولو( شديد فقير و عاجز شما اگر! است بالغير اتكا
  رب و يمغن به رسيدن و فقرش سيراز در عقل يتبع حركت عامل عقل اضطراب -٢/١ 

 مضطرب چون داريد، غنا به يكار حتماً فقر درك در ندارم، غنا به يكار من: بگوئيد توانيد ينم داريد، حركت تبعاً
 يمعنا به هست ربط گوئيد يم كه ابتدا از كنيد يم جستجو را يمغن و حركتيد حال در باشيد، ساكن توانيد ينم هستيد،
 قراربدهيد، خود يمغن را) قانون و قاعده( ربط كه اينست

  سطح سه در ها يمغن با ارتباط در آن تصرف عقل، يبررس موضوع -٢/٢ 
 در ييعن ببيند باالجمال را آن چه شود، يم گفته» نه« آن به سطح سه در و گذراند يم رتبه سه شما يمغن بنابراين

 يتغاير را ربط يول آوريد يم ربط در را تغاير و تغيير كه است درست! را) ربط نفس( بكنيد، معنا را ربط خود حقيقت
 از باالتر( ببينيد يفاعل آنرا چه و) باشد شده لحاظ آن در حركت كه ،يتعلق ييعن( ببينيد» يتغيير« آنرا چه ببينيد،
 يحركتها خوب باشند، يمنف توانند ينم هيچكدام ييعن كنيد يم»ينف« را تا سه اين شما ،)كنيد لحاظ آن در را حركت

 شما ارتباط در تصرف شماست، يها يمغن به شما ارتباط در تصرفها، اين است يتصرف گوئيد، يم شما كه را يعقالن
 حركت يبرا شما يمتكا و كند خارج ينف از را شما تواند يم كه يچيز آن به! شما يها»ينف« ييعن ،»سنجش: «ييعن

 پس كنيد، يم رد را» فاعليت« بعد و» تعلق» «ربط« ييعن ياثبات يها يمنف مراحل اين در شما و شود، واقع مالحظه و
 رابطه« موضوع يا ينف سير اين در يكل بطور و است،» اتكا بداهت« و» اتكا ضرورت: «شده تمام اينجا در كه يبداهت
 يل گذرانيد يم را سطح سه بكند؟ يكار تواند يم گاه تكيه اين آيا ببينيد كه ميگيرد قرار يبررس مورد» متكّا با شما

 !يابيد ينم فهم پرورش گاه تكيه را هيچكدام
 )اهللا الاله ان اشهد( فهم قدرت گاه تكيه»يمحط«قيوم،« ،»خالق« -٢/٣ 

 فاعل ايجاد قدرت كه يقادر فاعل: «ييعن شويد، قائل» ربوبيت« صفت آن يبرا بتوانيد كه گرديد يم يفاعل بدنبال
 چون ،»الهيت و خالقيت« يمعن به هم و است» ربوبيت« يمعن به هم اين كه» باشد داشته شما فاعليت توسعه در را

 آنوقت يافتيد، اينگونه را فاعل اگر. برد يم بكار ربوبيت در را»ايجاد« او هم و گرفتيد فرض را» ايجاد قدرت« او يبرا شما
 ،»له الشريك وحده اهللا اال الاله ان اشهد: «ايد گفته ييعن»! به االّتكا يصح: «بگوئيد توانيد يم
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 )اهللا رسول محمد ان اشهد( فهم تكامل محور عليهم السالم معصومين - ٢/٣/١ 

 يها فاعل تصرف چون» رسوله و عبده محمداً ان اشهد و: گوئيد يم پس» خواهد يم محور تكامل: «گفتيد بعد
! نه: گوئيد يم هم وقت يك هست،» فلسفه تنظير« مطلب، اين گوئيد يم شما وقت يك! ميشود خلق او تبع به يتصرف

 بقيه و شود واقع محور بايد شود يم خلق كه يفاعل اولين آوريد، يم را» تكامل« قيد يوقت ييعن نيست، اين از غير يراه
» تكامل« موضوع نظام، بدون و هم از بريده فاعل برده، كه ايد كرده اثبات ديگر عبارت به! شوند خلق او يبرا فاعلها
 . شود ينم محق
 .است كرده اثبات» عقل« آنكه بر دليل و است اثبات همه اينها): س(
  ينف سير در عقل ياثباتها نبودن يانتزاع -٢/٤ 
» يا ينف« اثبات كيفيت شروع بدهيد، قرار دقت موضوع را» اثبات كيفيت« هست؟ ياثبات نحوه چه ببينيم بايد): ج(
 چشم بهرحال بگوئيد شما كه اينست مثل را؟ غير لوازم يا كند؟ مالحظه توانيست يم را خودش لوازم ؟»ياثبات« يا بود
 لذا! نيست كار در يمكلّف بگويد خواهد ينم كه يكس! نشده آن منكر كه يكس كرد، خضوع و بود يروح بهرحال! ديد
 سير، خصوصيات از صرفنظر بگوئيم كه اينست كردن مالحظه يانتزاع كرد، مالحظه يانتزاع توان يم را سير اين خود
 و مسلمان به اينكه عين شماست،» بودن يعقالن« غير و شما االشتراك مابه بگوئيم چيست در غير و شما االشتراك مابه
 از... و دهان و چشم دو و گوش دو: بگوئيم و كنيم شمارش به شروع بعد چيست؟ در شما االشتراك مابه بگوئيم كافر

 »سنجش« جمله
  اسالم قيد به عقل ياثباتها بودن يعين - ٢/٤/١ 
 خصوصيت گوئيد يم ؟»چيست آن بودن ياسالم خصوصيت است، مسلمان شما از ييك عقل: «گويم يم من يول
»! باهللا اتكا« به االّ داند يم فقير را خودش فهميدن نفس در كه دارد يفهم و تعقل نحوه كه اينست آن بودن ياسالم

 حركتها آن از قبل: گويم يم كند؟ يم چكار آن از قبل گوئيد يم! يتول و واليت به اال پذيرد، ينم را خودش فهم توسعه
 »!االاللّه الاله: «شكستن يعقالن كار: گويم يم كند؟ يم يعقالن كار گوئيد يم! خودش غير ينف يا است، خودش ينف يا

 !خودش ينف نه كند يم غير ينف ييعن كند يم كه قانون ينف: حسينيان برادر
 .كند يم را خودش از شاملتر يچيز ينف االن و است، آن از قبل پله در خودش ينف! حتماً): ج(
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 و رفت بيرون خودش از اگر پذيرد، ينم را قانون آن اما پذيرد، يم باشد يتول كه را بعد شاملتر آن دليل چه به): س(

 ...اول مرتبه همان در را غير به يتول غيرشد، ينف
 ...را غير به يتول): ج(
 ...مثالً غير يا است فاعل غير يا است قانون غير چيست؟ غير): س(
 تعلق از! نه گفت آيد؟ يم بدست ربط از يهماهنگ اين آيا حاال كرد، مالحظه را يهماهنگ كرد، ينف را خودش تا): ج(

 .باشد داشته من پرورش در ايجاد قدرت كه آيد يم بدست يكس از! نه آيد؟ يم بدست فاعليت از! نه آيد؟ يم بدست
 ...همديگر به كثرت و وحدت اين ديد كرد، مالحظه ها كثرت و وحدت يتمام در را ربط اصالت كل لوازم ييعن): س(
 كار چه به كند؟ يم معلوم را يچيز چه چيست؟ خودش: پرسد يم ببيند ريشه يك در را يشكنندگ يوقت اصالً): ج(

 !شود واقع متكّا تواند ينم پس كند؟ ينم معلوم را يچيز كه هم يبكارگير در آيد؟ يم
 ...كه هست يسادگ همين به اين خوب): س(
 ببينيم دهيم، قرار واليت نظام جدول در خود يجا در بايد را سير آن انشاءاهللا پيموده را يطوالن سير يك عقل): ج(
 ...است كار جانمايه كه يچيز آن يول نشده، گفته مهره كدام شده گفته مهره كدام

 و است يدرست صددرصد فلسفه يك فلسفه اين: بگوئيم كه كنيم يسع خواهيم يم ما چرا: يميرباقر حجةاالسالم
 اين به نشويم، فارغ حجيت بحث در فلسفه اين از ما چرا كنيم تفسير آن محور بر را بحث همه كنيم يسع هم بعد

 را يفعل خواهيم يم ما ييعن كنيم؟ ايجاد يتحول آن در كه شود يم چگونه بگوئيم كه شويم ناچار هم بعد شايد ترتيب
 خود يروان لحاظ به است ممكن اين» است حجت حتماً: «بگوئيم هم كار آخر در و كرده تحليل ايم، داده انجام كه

 .باشد حجيت از درك مانع كه باشد يتعلق
 .توانيدبشكنيد يم دارد، يخور چكش يجا و است شكستن قابل كه ديديد را آن يجا هر اگر شما ندارد، يعيب): ج(
  سنجش عمل از اسالم خصوصيت سلب صورت در عقل حركت حجت شدن يانتزاع - ٢/٤/٢ 
 ما كنيم؟ اثبات آنرا حجيت فلسفه سير بخواهيم كه كنيم؟ شروع اينگونه كه دارد يضرورت چه حاال): س(

 است؟ حجت چگونه عقل عمل: بگوئيم خواهيم يم



٥٦   ········································································································································································   
 گوئيد يم و كنيد، يم سلب آن از را عمل كيفيت حتماً است، حجت چگونه عقل عمل گوئيد يم يوقت شما): ج(

 است همين سئوال مهمترين است، حجت چرا» مسلم سنجش« بگوئيم بايد صورتيكه در است؟ حجت چرا» سنجش«
 حكم حجيت، عدم و حجيت به و بياوريم؟ آن يرو را اطالق و كرده سلب» سنجش« از را» كيفيت« بايد ما آيا كه

 !كنيم؟
 كه هستيم همين دنبال ما نيست، حجت مطلق نحو به سنجش بگوئيم بزنيم قيد توانيم يم ما! نه خوب،): س(

 ،يتول در مثالً سنجش: بگوئيم و كنيم بنا ها پايه در را يكل اصول يك بايد ما است؟ حجت يسنجش نحوه چه ببينيم
 !نيست حجت نباشد، يتول در اگر  است حجت

 )يبين جهان موضع نه(روش موضع در عقل تعهد جريان -٣ 
 يتول در اگر و است حجت باشد،» يتول« در اگر» سنجش: «گوئيم يم يوقت كه است همين هم ما سئوال): ج(

 خوب( برويم سنجش از خارج به» روش موضوع« در را سنجش صحت معيار خواهيم يم ييعن نيست، حجت نباشد،
 در آيا است حجت» يتول« ،»روش موضوع« در بگوئيم بخواهيم اگر!) دادن حكم نه است روش ما موضوع: شود توجه
 نه؟ يا كنيم مالحظه روش با هم را يتول خود نسبت بايد روش
  كند؟ يم پيدا جريان روش در چگونه يتول): س(
 و» يناتوان« اين ييعن! بكند؟ موضع اعالم بايد يا بشود؟ تمام ،يتول با روش اوليه حد نسبت بايد آيا ييعن): ج(

 سلبيه ييعن نشد، اثبات يناتوان كه كنيم يم فرض ما بكنيد؟ را اتكا صحبت توانيد يم آيا نشود ثابت يناتوان اگر ؟»اتكا«
 اول اينكه يا ؟»صمداً فرداً احداً واحد الها: «بگوئيد توانيد يم آيا» اله ال: «بگوئيد نتوانستيد ييعن نشد، تمام شما قضيه
 چگونه را مطلب اين» يعقالن« نحو به! ؟»صمداً احداً واحداً الها الّااللّه: بگوئيد بعد تا» اله ال ان اشهد: «بگوئيد بايد حتماً
 پيدايش كه ميدانم و دارم حالت يا كنم، يم تلفظ اينگونه من بگوئيد كه اينست از غير ،»يعقالن نحو« به كنيد؟ يم بيان

 داشته يسير چنين به ينياز حالت پيدايش كه نيست ياينطور هم حتماً: گويم يم من ندارد، سير اين به ينياز حالت
 موضوع اما است، قبول مورد خود، يجا در اينها همه! شده تسليم يافته، يپرورش! شده تسليم ديده، معجزه فرد باشد،

: گفتن يبين جهان در! (يبين جهان در نه» االاللّه الاله ان اشهد: «بگويم خواهم يم كه» سنجش خود« ييعن» روش«
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 يديگر حرف» االاللّه الاله ان اشهد: «گفتن هم يشناساي روش موضوع در است؟ حرف يك» االاللّه الاله ان اشهد«

 ).است
  روش منزلت از عقل حركت در اهللا اال اله ال ان اشهد جريان ضرورت -٣/١ 

 كه روش آن با بعداً كه است يروش توليد: «خواهيم يم يشناساي روش موضوع از ما كه را يمحصول نرود، يادمان
 ،ياخالق موضوعات در ،يتكليف موضوعات در ،يكالم موضوعات در را يفتو بتوانيم هست، هم يخاص صحت معيار يدارا
 .كنيد عنايت را آوريم بدست ،ياجراي موضوعات در

  نفس پرورش و تهذيب در روانشناسانه نكته يك: يپاورق 
 بقبوالنيم، را مطالب ينحو يك به خواهيم يم داريم، مباحث اين به كه يتعلق بدليل گوئيم يم ما كه است يوقت يك

 را يبحث ييعن ماست، عادت خودمان، بحث كردن نقص (عج)عصر يول حضرت بركت به الحمدهللا: گوئيم يم ما يول
 ادامه حاال گويند يم هم چند هر ،»كنيم يم شروع دوباره: خوب: «گوئيم يم نيست، رديف بينيم يم بعد گوئيم يم

 دو شما: بفرمائيد عنايت خوب گويم، يم كه را يا نكته اين كنيم يم شروع اول از هست، زياد وقت! نه: گوئيم يم بدهيد،
 يا محاسبه هر در هميشه خود غير به را يبيرون دايره و كنيد منسوب خود به را يدرون دايره بكشيد، متداخل دايره
 و بگذاريد، سياه نقطه يدرون دايره آن در و ببينيد خودتان از را نقص ،)ندارد يفرق هيچ( يروح يا يعمل يا يعقل خواه

 داد، نعمت او: «بگوئيد هميشه ييعن بگذاريد، سفيد نقطه هميشه آيد، يم يبيرون دايره داخل در آيد يم بيرون از چه هر
 مفسد شود، داخل ،»عجب و اتكّا« كه يسطح هر در ييعن! كن جستجو را شده ضايع مورد حاال ،»كرديم ضايعش مإ؛وو

 مدل يك شد قرار بعدها اگر لذا و است، روح مفسد هم و است عمل مفسد هم است، عقل مفسد هم است، باطل و
: گوئيم يم بلكه داديم، انجام را خوب كار اين ما امروز: گوئيم ينم مشارطه و محاسبه در بنويسيم، يپرورش يروانشناس

 وفّقْت يالّذ اَنْت! نداشت يربط ما به كه يخوب» كرديم؟ ضايع را آن چقدر آمد، خدا طرف از خوب توفيق اين امروز«
يالّذ اَنْت تيدبنويسيد، يدرون دايره داخل را ضايعات! كردم؟ ضايع را آن چقدر من داد، را خوب عمل توفيق او ه 

! شود يم منعكس بيشتر درون در خجلت، رود، باالتر فرد دقت و وسعه ظرفيت چقدر هر! يبيرون دايره در هم را خيرات
 يخدا ننويسيم آنطرف را خوبيها اينطرف، را بديها نكنيم، آناليز و يبند تقسيم را چيز هر و نبريم مدل در آنرا اگر يول

 !!است يده هم آباد يعل كه شود يم باورمان ناخواسته
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  ياله قوه و حول به آن شدن عقل،مقيد حركت قدرت صحت معيار - ٣/١/١ 

 و حول و قدرت هيچ كه بگوئيم فقط به و نكنيم، محرز سنجش عمل و يروانشناس موضوع در را» سلب« اگر ما حال
 !است؟ چگونه اين الحكيم؟ العزيز باهللا اال نيست سنجش در يا قوه

 تكيه تواند ينم ربط اصالت اينكه يمعن مفهوم دو يدارا و هستند اوليه حد دو هر واليت و يتول يا ربط، اصالت): س(
 ... و بگيرد قرار گاه

 آن با كه خواهد يم» صحت معيار« يسنجش حركت! است يحرف عجب! خواهيم يم» صحت معيار« آن از ما): ج(
 غير ميدهيد، قرار» اعطا و خالقيت« آنرا شرط و كنيد يم منسوب بيرون فاعل به شما يوقت را» صحت معيار« كند، كار
 .است الزم» صحت معيار« منطق، كردن درست يبرا. بدهيد قرار» قانون« را صحت معيار كه آنست از

 ...يا كنيم يم محاسبه را خودمان حد لوازم كنيم، يم فرض ما كه يا اوليه حد ييعن): س(
 صحت معيار اول، شكل قياس گوئيم يم. است» صحت يبرا معيار« كردن درست خودمان، حد الزمه اولين): ج(

 را خدا خود يحت بكنيم، گز توانيم يم را جا همه كردن، درست منطق اينگونه با خوب السالم، عليه اندراج قانون است،
» عليت« است؟ چكاره خودش مواد؟ بكدام مايه؟ كدام» اندراج« كه گوئيد يم وقت يك! كنيم؟ يم گز» استغفراهللا« هم

  ٢يابد؟ يم جريان آن در چگونه
  سنجش عمل در اخالص جريان روش منزلت در عقل كردن تسليم صحت معيار -٣/١/٢
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 در بنابراين( است» سنجش روش كردن درست« كه يموضوع در ،»سنجش عمل« در كه اينست ما مهم سئوال
 نتيجه آن از را دادن نظر و يفتو روش خواهد يم كه سنجش روش موضوع در بلكه زنيم، ينم حرف ديگر موضوعات

 اخالصِ در ولو! است؟ يكاف» نيت« بودن تسليم فقط آيا! بياوريد؟ توانيد يم چگونه را» بودن تسليم« شما ،)بگيرد
!! است مواجه يعظيم خطر با سنجش عمل خود جريان در» اخالص اخالصِ اخالصِ« اين اينكه يا! اخالص؟ اخالصِ

 ينف به يكار اگر باشيم، نداشته» ينف« به يكار اصالً بگوئيم اگر حاال. بدهيد نشان آن در را» قوته و اهللا بحول« بايد
 را» ينف« كه زيرا است، محال اينكه يا! كند؟ يم يماسو از ينف متعال يخدا وجود به اقرار صرف باشيم، نداشته

 .رساند ينم
 انكارها غيرقابل در رابطه بودن اصل - آن پاسخ و سئوال يك طرح 

 ما كه شد پيدا كجا از يهماهنگ اصالً) يهماهنگ تفسير در مثالً( شده كه يهاي ينف اين در: يميرباقر حجةاالسالم
 تفسير يبرا بعد ميدهيم، قرار متكا را يهماهنگ ما كه اينست لطفش واقع در اين بدهيم، قرار تفسير يمبنا آنرا

 اينرا خواهيم يم ما و ماست اول معبود يهماهنگ كه داشت خواهد را معنا اين لذا كنيم، يم درست يمعيار يهماهنگ
 .پذيريم يم آنرا ما شد، كه طور هر تعلق؟ پايه بر يا بشود؟ ربط پايه بر آن تفسير حاال كنيم، تفسير

 بت يا شود؟ يم ينظر تراشيده بت همان معبودها آيا ببينيم خواهيم يم كنيم يم دقت را يهماهنگ يمعنا): ج(
 !شود؟ ينم ينظر تراشيده

 در ينف اين كرديم، اعتراف را دوم عجز هم تغيير مسئله در)! اول عجز اعالم( نيست ممكن تغاير يمعن كه گفتيم
 يهماهنگ از كرديم، ينف هم را» مطلق اتصال« و» مطلق انفصال« گردد، يم فهم در ما يناتوان طرح منشأ يوسيع دايره
 با ناميم، يم» يهماهنگ« آنرا كه آمده پديد يمطلب) متقوم كثرت و يتركيب وحدت( كثرت و وحدت ارتباط ييعن اينها

 ... كنيم اعالم را خودمان عجز خواهيم يم هست، ياثبات قدم اولين كه ،»يهماهنگ« گز
 !است؟ محض انفصال و محض اتصال عدم درك از يناش يهماهنگ كه فرموديد): س(
» هماهنگ« رابطه دارد، رابطه بلكه نيست محض بساطت و محض كثرت كه گفتيم ديگر عبارت به ييعن): ج(

 - ٢ ،»تغاير بودن ناپذير انكار« -١ از» يهماهنگ« به االّ شود ينم حاصل يا نتيجه هيچ كه است، انكارناپذير و كند يم
 انكارناپذير يهماهنگ« -٤: كه گرفتيم نتيجه» الجمله يف سنجش بودن ناپذير انكار« - ٣ ،»تغيير بودن ناپذير انكار«
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 اول پله كه» (يهماهنگ بودن ياثبات« بيان در حاال! است داده تحويل را» ربط اصالت« مرحله پنجمين در كه» است

 عبارت به ييعن آمده؟ يهماهنگ توضيح يبرا ربط و رفته سئوال زير يهماهنگ تعريف آيا شده؟ برخورد چگونه) هست
 باز( ،»نيست پذير انكار هم يهماهنگ« گفتيد و» نيست انكار قابل الجمله يف سنجش عمل« گفتيد آنكه از بعد ديگر

 الجمله يف سنجش گوئيد يم يوقت اينكه مثل نيست، انكار قابل هست، يهماهنگ كرديد، ذكر ينف در هم را يهماهنگ
 تعبير الجمله، يف تغاير( شد، تمام هم سر پشت ياجمالها ينا كه حاال) هست الجمله يف هم فهم ييعن نيست انكار قابل

 را يهماهنگ من كه بگويد مبنا، اولين بعنوان خواهد يم» رابطه) «الجمله يف يهماهنگ الجمله، يف سنجش الجمله، يف
 يا شود؟ يم آن از ياثبات ادراك آن از كه است يامر اولين بعنوان» يهماهنگ« آيا ببينيم خواهم يم حال ميدهم جواب

 است؟ اول ياثبات امر» رابطه اصالت«
 معبود به تكيه و ها ينف سير در آنها پاسخ و ها مسئله صورت اصل خوردن خط -٣/٢ 
 مثالً شود يم يمنته يهماهنگ به كه يآنچيز ،)سنجش( يهماهنگ از قبل ييعن: بيائيم عقبتر هم پله يك اگر): س(
 بگوئيم يچيز يك خواهيم يم يا! بپرستيم؟ را تغاير خواهيم يم ما كه معناست بدين اين آيا است، تغاير يناپذير انكار

 اثبات يبرا تغاير، يناپذير انكار بر تكيه معنا اين ميدهد، جواب خدا را تغاير اين گوئيم يم! بدهد جواب را تغاير اين كه
 نيست؟ متعال يخدا
 خدا بخورد، خط سئوال اين اگر پس خدا، االّ نداد، را ما سئوال جواب كس هيچ گوئيم يم كه است يوقت يك): ج(

 بر تكيه با اال يكن طرح يتوان ينم يا مسئله صورت هيچ: گوئيم يم است يديگر صحبت هم وقت يك! ندارد احتياج
 صورت گفتيد و زديد؟ خط شما هم را سئوال صورت آيا بود؟ دو اين از كداميك كرديم، تمام ما كه يآنچيز! خدا؟

 فرق مطلب دو بين) بفرمائيد عنايت( نداريم؟ هم يهماهنگ نداريم؟ هم درست سنجش نداريم؟ هم درست مسئله
 -٢! است من پرستش معيار من، سئوال پس! پرستم يم را او دارد، يكس هر را جوابش دارم، يسئوال -١: بگذاريد

 بايد: «دوم ،»هستم عاجز خودم: «اول! كنم پيدا بپرستم، بايد كه  رإ؛ يكس آن مگر باشم، داشته توانم ينم يسئوال
 تغاير خود مگر تغاير، ينف در! بگيرم پاسخ را خود سئواالت توانم يم كردم، پيدا را معبودم اگر ،»كنم پيدا را معبودم
 است نهفته هم سئوالها خود» انكارها قابل يرغ: «ييعن يهماهنگ و سنجش و تفسير و تغاير ينف در نيست؟ سئوال
 !امراست؟ همين مشمول هم آنها گويم يم چطور؟ سئواالت اين خود گوئيد يم چيست؟ سئوالها اين پاسخ
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 .... چگونه سئوال نشدم متوجه من): س(
 به االّ كنيد، ينم انكار را آن نسبت توضيح مگر نيست؟ شما يذهن يزمان و يمكان موضوع يك سئوال مگر): ج(

 !برديد سئوال همين زير هم را مسئله صورت ييعن! معبود
  عقل ياسالم عمل در توحيد جريان به تعبد جريان تعريف -٣/٣ 

 كار است، افتاء محصول،: «ييعن است» سنجش روش: «موضوع كه كنم يم جلب نكته اين بر را يحضرتعال دقت من
 .كنيم پيدا را كار اين مناسك بودن ياسالم خواهيم يم ما و است، يعقالن
 .شود شروع سنجش از» ينف« بايد فرمائيد يم كه همانطور): س(
 توحيد به اقرار الزمه اهللا يماسو ينف - ٣/٣/١ 
 را» يماسو ينف« ،»توحيد به اقرار. «ندارد را سير اين ،»ينف« آن يمنته هست،» ينف« هم ديگر يجا در): ج(

 اشهد گوئيد يم و ميدهيد وحدانيت به شهادت شما يوقت باشد، داشته يا ينف سير كه يعقالن كار طريق از نه طلبد، يم
انّك احد واحد فرد گوئيد يم و ميدهيد كه يشهادت اين! احد كفواً له يكن لم و يولد لم و يلد لم صمد )غير ينف) «احد 
 .احد اهللا هو قل آن از بعد است، اهللا اال اله ال ان اشهد  اول پس است؟» احد« گوئيد يم حاال كه بود شده تمام كجا» آن

  روش منزلت در عقل سنجش عمل در)توحيد به اقرار( تعبد جريان - ٣/٣/٢ 
 چگونه است،» سنجش روش توليد« كه نظر مورد موضوع در» سنجش عمل« ببيند) بفرمائيد عنايت را مطلب اين(

 نيست؟ ماه يا است ماه اين اينكه در سنجش عمل نه شراب؟ يا است سركه اين اينكه در سنجش عمل نه است؟
  عقل ياثبات حركت در تعبد جريان عدم - ٣/٣/٣ 

 فرض موضوع از مجرد آنرا بودن يعقالن بايد ما آيا. برسد تعبد به» سنجش روش« در سنجش عمل بخواهد اگر
) است» روش« موضوع كه( كنيم مالحظه موضوع حفظ با بخواهيم اگر! كنيم؟ مالحظه موضوع حفظ با آنرا يا كنيم؟

 اين! كنيم؟ لحاظ هم را آن جريان كيفيت يا ؟»ياثبات« يا است؟ يا»ينف« آيا كه كنيم مالحظه» كيفيت« از مجرد آنرا
 !برسد؟ غير ينف به تا بشود آغاز بايد ياثبات يا برسد؟» اثبات« به تا بشود آغاز بايد» يا ينف« بصورت آيا« جريان كيفيت

  مفاهيم دادن قرار معبود عقل ياثبات حركت الزمه - ٣/٣/٣/١ 
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 گويند يم ،)يمفهوم معبود البته»! (است معبود اوليه حد: «كه بگويم شما به من كه است صحيح شد، ياثبات اگر
 )سازيد يم ساختمان داريد( پذيرفتيد، ياثبات كه را يچيز آن لوازم: گويم يم چه؟ ييعن يمفهوم

 ها حوزه در روش موضوع در تعبد جريان نبودن به مبتال يبرا مثال - ٣/٣/٣/٢ 
 هم ،يقطع تهجد اهل هم است، يخوب مفسر هم دارم، ارادت شخصاً ايشان به يديگر جهت از من كه يبزرگوار با

 يصور منطق يكارائ پيرامون ،)االن نه( بود مجتهد يبروجرد يآقا زمان قطعاً را اصول و فقه كه خوب توسالت صاحب
 بار چندين: «گفت خودش چيست؟ شما نظر: كردم سئوال بعد و ميكردم صحبت مستقيم غير...  و اعتقادات اصول و

 مالحظه را يعقالن مقدمات يصور منطق همين با يوقت اما برگردم، بود نزديك رسيدكه ذهنم به يبد مخاطرات من
 هم او كار موضوع است ممكن بدهد، قرار راه اين از را او رزق خدا كه ندارد يعيب». شد يم طرف بر برايم شبهه كردم،

 تكيه يمحكم يجا بر كه بداند و باشد نبرده ترديد زير را» روش خود« هم عمرش در بار يك يبرا نباشد،» روش خود«
 ،يصغر ،يكبر: كنيد يم كه را يتعاريف اين گويد يم و ميدهد نظر» روش« مورد در كه يديگر فرد يبرا يول كند يم

 ،(ع) اباعبداهللا حضرت به متوسل بگوئيم كنيم؟ چه يدترد هنگام به پس بگويد نباشد، متكّا اين اصالً چيست؟ حرفها اين
 را مطلب مند قاعده راه و كرده طرف بر شما از را ترديد كنند يم عطا و هستند يمعط آنها بشويد، (ع)عصر يول حضرت

 بشنويم، را ايشان مبارك يصدا نيستيم قابل كه ما كنند، يم صحبت شما با و ميآيند اينكه نه( دهند، يم شما به هم
 در كه را آنچه آنوقت فهمانند، يم شما به را مطلب است، باز آنها دست بلكه ،)شنويم ينم هم را ايشان نوكران يصدا

 يساز هماهنگ يتوان يم هم و رود يم بين از شك هم كند، يم پيدا جريان شما فهم در شده، حالت شما يبرا يقين
 گوئيد يم»! خدا: «گويد يم چيست؟ شما گاه تكيه كه كنيد سئوال اگر يفرد چنين از خوب ،يكن مقنن را ادراكات

 حاال بگويند است، گذاشته عالم اداره منزلت در را آنها خدا كه هستند،: معصومين: گويد يم چيست؟ آن طريق خوب
 به مبتال در شما كه اينست من مقصود كنند، يم عطا خودشان هم آنرا اسباب گويد يم ؟يميده جريان چگونه اينرا

 يوقت نه يا فرموديد؟ دقت هم منطق اين تعاريف در شما كه نكردم سئوال بزرگوار اين از من البته( شويد يم ضطرم
 چه ايشان به من گفتم است داده نجات مرا شبهه از بار سه مثالً منطق اين گويند يم يميت جز آنچنان با ايشان ديدم

 دارد يشديد اعمال و توسالت هم خودش عالم در و است، يتقو و ورع اهل كه ،يمسلم مجتهد به بگويم توانم يم
 را توسالت بخواهد كه كند ينم يترديد روش خود در اصالً نيست، ببرد» روش داخل« در را توسالت اينكه اهل ولكن
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 است، يديگر يچيزها يك شما مبتالبه موضوع االن) نيست» منطق موضوع« در يابتالئ او يبرا ييعن ببرد روش داخل

 نحوه آن يبرا هم جاها از يخيل كه داريم هم يقين هست؟ يچيزهاي چه خدا بندگان ساير حوائج كه دانيم يم چه ما
 نسبت نتيجه در) بدهيم توانيم ينم هم را مردم يها مبتالبه از يخيل احتمال( بزنيم توانيم ينم هم گمانه اصالً ابتالئات

 در را عجز هميشه ما كه هست ما مشكالت از ييك اينهم كنيم، ينم احساس هم يعجز نداريم، يدرخواست هم آنها به
 عجز احساس خودمان يول بشنويم را ديگران عجز توانيم يم فقط ما بينيم، يم خودمان خاص مبتالبه دائره يك
! كنيم تنظيم يسير آن يبرا بعد و بدهيم قرار» سنجيدن روش« در» سنجش عمل« را موضوع اگر ما حال كنيم ينم
 باز! (پرستد؟ يم را خودش ينظر مفاهيم شخص كه برآنست دليل شود» يا ينف« سير و باشد» ينف« سير مبدأ اگر آيا

 به كنيم متهم را اكابر خواهيم ينم ما معاذاهللا كنيم، متهم نيست موضوع اين مبتالبه كه را يكس ما كه ندارد يلزوم
 خدا به مناجات در دارند، يخاص حاالت معصومين، به ارادت در اينها! نه پرستند، يم را خود يذهن مصنوعات اينكه

! ببرند سئوال زير آنرا كه نيست آنها مبتالبه كنند رجوع مقدمات به خواهند يم كه يوقت يول دارند، را يخاص حاالت
 راه آنهاو  هستيم پا نو كودك ما حتماً جهات، از يبعض در كنيم، تضعيف... يا و عباداتشان در را ديگران خواهيم ينم

 پيدا يبزرگ ملكات آنها يبرا نيستيم قياس قابل اصالً اينها از يخيل با ما حتماً اخالق، مكارم در! پيموده را ساله هزار
 در ما كه ببينيد بايد شما) است خارج آنها كار افق از كنيم يم صحبت آن از ما كه يمبتالبه موضوع افق» يول« شده،

 كنيم؟ كار بايد يافق چه
 ...ناپذيرها انكار تبيين و تفسير در كه فرمائيد يم فرض را ناپذيرها انكار يسر يك كه اينست آن افق): س(
 ينف دستگاه يوقت ما ييعن برد يم سئوال زير هم را سئوال خود يحت ناپذيرها انكار كه است همين مهم سئوال): ج(

 با متغاير است يحرف يك خودش ما حرف كنيم يم عجز اعالم و كنيم يم برخورد يا ينف» تغاير« در و دهيم يم قرار را
 ...ديگر يحرفها

  
 نيست؟ تغاير تفسير گوئيم يم يا نيست؟ تغاير گوئيم يم): س(
 هم حرف اين اينكه ييعن شود؟ ينم يا شود يم داخل آن در هم» مسئله صورت« ييعن ،»نيست تغاير تفسير): «ج(
! نه؟ يا گردد يم بر سئوال خود بردن سئوال زير به ،»ما چيست« ؟»چيست« اينكه اما! قبول است، ديگر يحرفها از غير
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 روش« ييعن ،»سنجش كار« موضوع در» عقل: «گذشت كه يسير در كه كنيد دقت موضوع اين در شاءاللّه ان

 رد را ديگر يها يمغن شود، ينم پيدا او يبرا» يمغن« و نمايد يم طب» يمغن« بعد و ميكند عجز و فقر اعالم ،»سنجش
 او سنجش تكامل يبرا هم» رب. «كند مالحظه» رب« آنرا تواند يم و داشته ايجاد قدرت كه برسد يخالق به تا ميكند،

 !برسد يجاي به تواند يم» عقل تصرفات« اول فاعل طفيل به كه كند يم خلق را ياول فاعل
  

»المالسو كُملَيع مةُ وحر اللّه و رَكاتُهب«  





 يفكر نظام يمبان

 ٤جلسه 
 ٢١/١٢/١٣٧٥تاريخ:  

  يالهاشم يحسين والمسلمين حجةاالسالم: استاد
  يمبنائ تحقيقات گروه: تنظيم

  واليت نظام منطق در تعبد جريان كيفيت عنوان جلسه:   
  فهرست: 

 ١...   مقدمه - *  
 ١...   معصومين غير در حقائق از فهم واسطه« سنجش/* ١
 ١:   ...معصومين و انبياء مخصوص حقائق از فهم در عصمت/* ٢
 ...   كردن مقنن- ٢ تعبد -١ بوسيله حقائق از فهم در معصومين غير در تالش باالترين/* ٣
 ٢...   ياجتماع تفاهم - ٣
 ٢...   خطا از آنها ادراك سنخ بودن مصون ،:معصومين از غيرمعصومين تبعيت دليل/* ٤
 ٣...   بحث اصل -* 
 ٣...   واليت نظام منطق اثبات در عقل سنجش عمل سير يچگونگ -١ 
 ٤...   عقل انانيت شكستن و ها نتوانستن رسيدن اطالق به -١/١
 ٤...   تغيير و تغاير انكاربودن قابل غير در عقل عجز اعالم -١/١/١
 ٤...   روش ضرورت و عقل حركت گردش قوه بودن انكار قابل غير در عقل عجز اعالم -١/١/٢
 ٥...   سنجش عمل در متعال يخدا به اتكاء و سنجش عمل در گاهها تكيه همه ينف -١/٢
 ٥...   سنجش عمل رسيدن حجيت به -١/٣
 ٥...   متشرعه عرف به ارائه -٣) كردن زباندار( فهم كردن مقنن -٢ عقل بودن مسلمان -١ -١/٣/١
 ٥...   عندالعقالء نه و عندالنفس نه عندالشارع جهت -١/٣/٢
 ٦...   روش منزلت از حوزه يعقالن حركت در تعبد جريان عدم -١/٤
 ٧)   ...بودن تسليم گرفتن مفروض نه( سنجش عمل در شدن تسليم عمل -١/٥
 ٨...   يبند جمع -١/٦
 ٨...   عقل حركت مسير و راه از توصيف: اول قدم -١/٦/١
 ٨...   عقل طرف از شده يط مسير يچرائ علت يفرهنگ يتقوا: دوم قدم -١/٦/٢
 ٨...   حوزه فرهنگ در يفرهنگ يتقوا يبررس -١/٧
 ٨...   خودش از خارج صحت معيار داشتن و اختيار، با الربط عين يسازگار عدم -١/٧/١
 ١٠...   واليت نظام منطق مباحث در تعبد جريان: يبند جمع -٢ 
 ١٠...   روش و سنجش امر به توجه معصوم غير يعقالن حركت حجيت -٢/١
 ١٠:   ...معصومين ادراكات در سنجش ضرورت عدم -٢/٢
 ١٠...   نبوت يدعو با برابر سنجش طريق از غير فهم يادعا -٢/٢/١
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 ١٠...   خطا وجود بدليل سنجش امر در روش ضرورت -٢/٣
 ١١...   يعموم تفاهم و مندكردن قاعده طريق از خطا رساندن حداقل به -٢/٣/١
 ١١...   موضوعات يبند طبقه در شارع موضوعات قراردادن اصل: سنجشها صحت معيار -٢/٤
 ١١...   سنجش عمل در روش نپذيرفتن آثار -٢/٥
 ١١...   ديگران به مفاهيم انتقال عدم -٢/٥/١
 ١١...   ادراكات شدن متشتت درون -٢/٥/٢
 ١٢...   پاسخ و پرسش -٣ 
 ١٢...   يشخص اعمال نه است روش موضوعات در بودن مسلمان -٣/١
 ١٣)   ...يروش موضوعات( فعل موضوع با) يعقالن حركت( فعل تناسب -٣/٢
 ١٤...   روايات و آيات از غير سنجش عمل و روش موضوعات -٣/٣
 ١٤...   سنت و كتاب و سنجش عمل بين ربط بودن تسليم -٣/٤
 ١٤...   سنت و كتاب به تسليم بودن ذومراتب -٣/٤/١
 ١٤!   ...فعل در اخالص يا فاعل اخالص: تسليم يمعنا -٣/٥
 ١٥...   شدن تسليم در فاعل اخالص موضوع فاعل نفس -٣/٥/١
 ١٥...   شدن تسليم در فعل اخالص موضوع مفاهيم جريان -٣/٥/٢
 ١٦...   موال طرف از» تسليم عقل پذيرش« -٣/٥/٣
 ١٦...   روش تأسيس در واليت مفهوم بودن اصل -٣/٥/٤
 ١٧...   روش موضوعات در روايات و آيات به عقل تسليم: عندالشارع جهت -٣/٦
 ١٧...   سنجش عمل صحت معيار نسبت به بودن تسليم ارتقاء -٣/٧
 ١٧...   خودش در تصرف ،يتول واليت، ضرب از) فهم قدرت تكثير( تعبد تكامل -٤ 
 ١٨...   روش منزلت از نياز اعالم مرتبه ميليارد ٧٦٠٠ -٤/١
    روش عمليات و نظم شدن كامل يبرا اصطالحات نظام اساس بر) كم( معادله و تعريف نظام ساخت -٤/٢
 ١٨...   روايات و آيات از روش ساختمان در سواد جريان امكان -٤/٣
  ١٩...   يوح كلمات از تبعيت بوسيله روش ساختمان در تصرف حد تعيين -٤/٤
 ٠١٠٦٩٠٠٤: يكامپيوتر يبايگان كد   يفكر نظام يمبان:    جزوه نام 

 ٧٥/١٢/٢١: جلسه تاريخ   يالهاشم يحسين والمسلمين حجةاالسالم:    استاد
 ٧٦/٠٧/١٧: انتشار تاريخ   صدوق حجةاالسالم:    گذار عنوان

 انتشارات واحد:تكثير و يحروفچين   صدوق خانم:    ويراستار



 بسمه تعالي
  
  مقدمه -* 

 پيرامون اجماالً فرموديد يحضرتعال آنچه بود، يعقل مباحث يكل سير حجيت درباره بحث: يميرباقر حجةاالسالم
 تعبير به و شود؟ يم تمام چگونه روش، موضوع به نسبت آنهم خودش سنجش در عقل عمل حجيت كه بود موضوع اين

 يحضرتعال كه است اين آوردم بدست من كه آنچه شود؟ يم واقع چگونه سنجش عمل خود در تعبد جريان ديگر
 مباحث در كه همانطور بدهيم، قرار يعقل حركت قيد عقل حركت قدم اولين از را تعبد جريان توانيم ينم ما فرماييد يم

 هم اينجا بشود، تعبد به مقيد سير مطلق شود ينم كه فرموديد يم يعقالئ و يعقل و يعرف يها شده پذيرفته و لفظيه
 نقطه از نبايد ييعن( شود، شروع ناپذيرها انكار از بايد عقل حركت كه كنيم قيد اول از توانيم ينم ما كه فرماييد يم

 ).شود شروع ياثبات
  معصومين غير در حقائق از فهم واسطه« سنجش/* ١  

 واالّ باشد» موضوع« سنجش كه است يصورت در اين كه بفرماييد تأمل اينجا در: يحسين والمسلمين حجةاالسالم
: انبياء همچنين و (ع) معصوم مثل شود، حقانيت درك يكس يبرا سنجش بدون اگر نيست، سنجش به منحصر حقانيت

 .نيست يعقل سير چنين به ينياز گوييم يم يوح ادراك آن به كه يادراك ييعن ندارد وجود آنها يبرا اشتباه امكان كه
 :ومعصومين انبياء مخصوص حقائق از فهم در عصمت/* ٢ 
 مرتبت يختم حضرت از بعد ندارد حق يكس است، شده تمام  اكرم ينب به يوح و رسالت كه است محرز اين يول
 بدليل ايشان كه باشد محرز ولو باشد، باالتر هم سلف پيامبران از يمعنو نظر از لو و بكند خطا از عصمت و نبوت يادعا

 به متصل كه آنجهت از كه كند فراموش نبايد يول است باالتر هم، عمران بن يموس حضرت از  اهللا رسول به ارتباطش
 سرور دستگاه در بالواسطه كه بداند بايد. است شده انتخاب متعال يخدا طرف از اينكه نه باالتراست، است اكرم ينب

 يحلّ  فتح ابن يآقا مانند سلف علما از غيبت دوره در مثالً كه است يخاص انتصاب او به انتصابش شده، واقع كائنات
 كه گوييد يم شما بگويد ايشان به كه كردند تحريك را يسلطان يا يسنّ عالم ها، يسنّ كه شود يم نقل( باشد، باالتر هم
 فتح ابن شد، اژدها انداخت، عصا عمران بن يموس گفت او به يسن عالم» بله« داد جواب او برتريم، هم سلف انبياء از ما
 را اژدها دم هم او ترسيدند همه شد، اژدها به تبديل انداخت، را بيل داشت دست در مه يبيل و بود باغ در هم يحلّ
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 شد اژدها انداختم، بيل منهم شد اژدها انداخت، عصا يموس يگفت اما گفت بعد. درآمد بيل بصورت اژدها دوباره گرفت،

 ،»تخف ال« فرمود او به خدا ترسيد، بگيرد، را اژدها خواست يم يوقت او كه آنجهت از» برتريم: «گوييم يم ما اينكه اما
 رياضت با من كه مطلب اين لذا است، يديگر يجا يك به اتصال بِخاطر ،يبرتر اين كه نرود يادمان.) نترسيدم من يول
 .نيست ممكن هرگز رسم، يم عصمت به

  ياجتماع تفاهم -٣ كردن مقنن -٢ تعبد -١ وسيله به حقائق از فهم در معصومين غير در تالش باالترين/* ٣ 
 يفرد تالش از غير ،ياجتماع تالش البته كه( تالش و تعبد به پايان در آنهم حجيت كه معصومين غير علوم در
! بينيم؟ يم را يچيز چه! بينم يم و شود يم پيدا حجيت من يبرا رياضت بوسيله بگويد يكس كه ندارد معنا ،)است

 اگر جداست، حسابش كه كرد خطا از عصمت يدعو اگر كند؟ ينم يا كند يم خطايا از عصمت يدعو آيا يفرد چنين
 ديگران و شود گذاشته عرف به ييعن بشود، زباندار ييعن» مقنن« بايد او فهم كند ينم خطا و از عصمت يدعو

 !نظربدهند
 خطا از آنها ادراك سنخ بودن مصون ،:معصومين از غيرمعصومين تبعيت دليل/* ٤ 

 واسطه هم نبايد! خوب نيست، واسطه يفكر كار فرمايند يم و فهمند يم اوصياء و انبياء كه يمطلب يبرا اگر بنابراين
 اين به ما! بشويم آنها تابع توانستيم ينم ما كه فهميدند يم فكر طريق از اگر! فهمند؟ يم فكر طريق از آنها مگر! باشد
 آن كه نبندد اميد يكس بيجا نيست ما ادراك و سنج نوع قبيل از آنها سنجش و ادراك نوع كه هستيم آنها تابع دليل
 به آن فهم و شده ختم مرتبت يختم حضرت به يوح و انتخاب و خطا از عصمت كند، پيدا را ادراك و سنجش نوع

 .بدهيد ادامه را صحبت بقيه... است شده واگذار: ياله اوصياء
 يحضرتعال! شود؟ يم يبنيانگذار چگونه جديد، حجيت اين كه اينست كالم كنيم، ينف را حجيت آن ما اگر): س(

 در آن يمتكا تواند يم يچيز چه ببينيم بعد تا برسانيم عجز به را عقل اول كه شود يم اتمام آنجا از حجيت فرموديد
 عقل يكل سير اين برسيم، متعال يخدا به نسبت عجز تابه كنيم ينف يديگر از پس ييك را متكّا شود؟ واقع بيرون
 شد، يم آغاز مفاهيم از مباحث در سير نبوده، شكل اين به شده، يط مباحث در كه يسير كه اينست حقيقت يول است

 تحليل بايد كه است يانكارهاي قابل غير وسط اين در كه اينست سؤال يك! عقل پايگاه در يبيرون ياتكا بحث از نه
 كند؟ تحليل را آنها تواند يم يمفهوم چه به تكيه با عقل خود كند؟ تحليل تواند يم يكس چه ببينيم بايد حاال بشوند،
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 هم بعد و تعلق هم بعد و بدهيم قرار فرض را ربط بعد و كيفيت يا ذات يا وجود يا ماهيت بايد حتماً ما سير اين در
 حقيقت آن به تكيه با بگوييم و كنيم فرض را يحقيقت يك عقل از بيرون ما كه نبوده نحو اين به ييعن را، واليت و يتول
 بعد و بسازد؟ يفلسف نظام و كند تحليل تواند يم يفهم يم چه اختراع با عقل خود كه بوده اين در بحث فهميد، شود يم

 كه يپرداز يتئور و سازد يم عقل كه يمفاهيم باشند، نداشته يكارآمد مفاهيم آن كه نيست اينطور كه شده گفته هم
 اگر. دارد يكارآمد يحد يك تا باشد، ذات اصالت مبنا اگر است، محدود آن يكارآمد يمنته دارد، يكارآمد كند، يم

 سير اين بگوييم ما كه نيست اينطور پس دارد، يكارآمد يبيشتر حد تا باشد، واليت و يتول تا باشد، تعلق باشد، قانون
 يول است يديگر چيز يك كند، عمل اينگونه بايد عقل بگوييم خودمان و برگرديم بعد ما اينكه حال است، سير همان
 حد-٣ ساخته يم اوليه حد خودش- ٢ كرده يم كار عقل- ١: گذشته مباحث سير در نبوده، سير اين مباحث سير واقعاً
 تا يحت عقل، سير مجموعه ت،اس گرفته يم بكار عينيت، در يكارآمد ايجاد و تفسير يبرا-٤ كرده يم تكميل را اش اوليه

 صحيح يتول در كه است يسير سير، اين كه بگوييم ما دليل چه به! بوده ينظر تحليل در واليت، و يتول به رسيدن
 !است؟ شده واقع
 نه؟ يا اينست مصداقش آيا ببينيم بعد بكنيم، صحبت را عقل خود اول ييعن): ج(
 در كه يبحث همان مانند توان يم آيا ببينيم بايد اول گردد؟ يبرم كجا به عقل حجيت كالً اينكه ييعن بله،): س(

 پذيرفته با سير، از يا مرتبه يا كنيم؟» تعبد« به مقيد سير، قدم اولين از را عقل مطلقا ما بود مطرح الفاظ مباحث
 اول مرتبه آن است اينگونه اگر كنيم؟ مقيد بعد مراتب در بايد را مرتبه آن كه شود؟ يم واقع تعبد بدون ،يعقل يها شده

 وارد اينجا در فرموديد ياصول مباحث در كه يسير آن اصالً اينكه يا شوند؟ يم مقيد چگونه يبعد مراتب چيست؟
 كرد؟ شروع يديگر نقطه از بايد اينجا و شود ينم

  بحث اصل -* 
  واليت نظام منطق اثبات در عقل سنجش عمل سير يچگونگ -١ 

 :يحسين والمسلمين حجةاالسالم
 كلمه در اول است؟ چگونه عقل وضع كه اينست بحث ابتدا در فرموديد كه يطور همان: الرّحيم الرّحمن اللّه بِسم

 يمعان چون كنيد، دقت بود، انكارها قابل غير در كه الجمله يف سنجش يمعن در و بريد يم بكار اينجا در كه» عقل«
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 االن ،)پرداخت خواهيم» الجمله يف« تفصيل به بعداً حتماً هم خودمان كه( شود يم مطرح آن يبرا بعداً يزياد بسيار

 فعالً كه را يعقل پس. كنيم يم ذكر را» الجمله يف سنجش« عمل كنيم، يم ذكر آنرا» يعقالئ فعاليت« و» عقل كار«
 جديد، تشخيص و تميز نشود، واقع الجمله يف اگر كه است يسنجش و مقايسه يمعنا به دهيم يم قرار بحث مورد

 شروع چيز چه از الجمله يف سنجش اين كه اينست در صحبت حاال. شود ينم حاصل عقل، يبرا جديد فهم و شناخت
» عجز فهم« آن نتيجه كه كند يسنجشهاي ييعن بكند،» عجز درك« يا ينف امور در و آمده يا ينف امور در بايد شود؟
 يروان وضعيف تابع سنجش قدرت اين اينكه در ست،ا يديگر بحث است سنجش قدرت يدارا عقل خود اينكه باشد،
 پيدا يواليت و يتول نحوه يك بدنبال سنجش اينكه در نداريم، يبحث است سنجش قوه يدارا عقل خود اينكه و است،

 كه است يحساسيت بدنبال هم حالت آن اينكه و نداريم، بحث هم شود يم پيدا يحالت نحوه يك بدنبال ييعن شود يم
» الجمله يف سنجش« در» عقل عمل« ما بحث موضوع فعالً نيست، ما بحث موضوع شود يم شامل را جهل و عقل جنود
 اين و بسنجد؟ تواند يم چرا و» چيست؟ نفس: «كه خودش يشناساي ييعن عقل يفلسف تعريف يپ در االن. است

 !نيستيم شود؟ يم حاصل نفس يبرا چگونه شناخت و فهم و سنجش
  عقل انانيت شكستن و ها نتوانستن رسيدن اطالق به -١/١ 

 چگونه را راه اين و آغازنموده چگونه را فعاليت اين و مقايسه و سنجش اين عقل بدانيم كه اينست بحث موضوع فعالً
 !كند؟ سير
 وتغيير تغاير انكاربودن قابل غير در عقل عجز اعالم - ١/١/١ 

 چه كند انكار تواند ينم كه را آنچه كند، انكار تواند ينم كه سنجد يم را يچيزهاي انكارناپذيرها با كه كرديم بيان لذا
 در تغاير يا يروح حاالت در تغاير حال آنست، پذيرش به مجبور و كند انكار تواند ينم را تغاير عقل است؟ يچيزهاي
 در يگر سنجش رفتار و سنجش در ييعن نمايد، انكار را آن تواند ينم باشد كدام هر در محسوسات، در يا ،ينظر مفاهيم

 بطرف بخواهد عقل كه يموضوع در كنم، انكار توانم ينم بگويد و كرده اعالم خواهد يم عقل» سنجيدن عمل« خود
 به كند، انكار را تغاير تواند ينم عقل كند، يم آغاز» توانم ينم« اين از بكند،» روشمند« را خودش و برود، يشناساي روش

 در مقايسه رفتار و يگر سنجش رفتار الجمله يف. باشد تغاير انكار آن نتيجه كه نيست ممكن بسنجد بخواهد هرگونه
 سنجش يتوان ينم يروش هيچ به جا هيچ در: «بگويد خواهد يم عجز اين! است ناتوان نيست، تغاير كه نتيجه اين اعالم
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 به تصديق و كند انكار تواند ينم را تغيير همچنين و تغاير روش، پايه در عقل پس ،»ينماي نكارا او در را تغاير كه يكن

 .نمايد يانكارم در عجز
  روش ضرورت و عقل حركت گردش قوه بودن انكار قابل غير در عقل عجز اعالم - ١/١/٢ 

 نه كند، انكار تواند ينم هم اينرا! نه خواهم؟ ينم روش بگويد كند؟ انكار تواند يم را خودش سنجش خود آيا حال
 انكار را تغاير يتوان يم آنجا در بگيريم، بكار را يصور منطق اگر حاال! را خودش غير نه و كند انكار تواند يم را خودش

 انكار قابل غير تغيير است، انكار قابل غير تغاير كنم، انكار را تغيير يا و تغاير بتوانم كه نيست جا هيچ گويد يم ؟يكن
 ينظر يتحليل درك و يهست درك نقيضين، ياجتماع امتناع ياثبات وجه بر مطلب همين فرماييد يم روش امر در! است

 گاه تكيه به ما اينجا در است، تعجيز فعل است،» عجز فعل« است مهم اينجا در كه آنچه گويم يم دارد، تكيه ينيست از
 يجا در كه گفت خواهيم البته هم بعد ببينيم، را حركت قوه و حول خواهيم يم بلكه نداريم، يكار) ابتدا در( حركت
 آيا آن فعل سير در حاال. ندارد انكار قدرت و كند يم ينف را خودش قوه اينجا در يول دارد، هم ياثبات حركت خودش

! خير بدهيم؟ قرار اصل را صحت معيار آن بعد تا ندارد، يا دارد فرض خارج در صحت معيار ينيمبب اول ما كه نيست الزم
 را» ينف« بايد اول داريم، موال بگوييد بعد يا داريم يبديه بطور بگوييد خواه داريم يا قوه اينكه بيان در! نيست اينگونه

 اول در اينكه نه بشود، تمام بايد هم عمل در توانم ينم اين ،»توانم ينم« كه بگوييد بايد اول ييعن برسانيد،» اطالق« به
 شكستن روش، كردن درست يبرا حركت عمل در: «ييعن كند، كمك تو به كه هست يديگر كه بگويد) ازنظر( كار

 يكن انكار يتوان يم را تغاير نه و تغيير نه شكست، يعقالن عمل و سنجش در عنانيت اگر. است حركت قدم اولين انانيت
 !ينماي انكار يتوان يم را خودت يحت نه و

  سنجش عمل در متعال يخدا به اتكاء و سنجش عمل در گاهها تكيه همه ينف -١/٢ 
 را بالغير تكيه فرض همينكه نمود؟ انكار را تغاير و تغيير توان يم آيا غير به تكيه با چطور؟ بالغير اتكّا با آيا حال
 وارد را مكان و زمان و يشناساي و اختيار موضوع كه اختراع اين در حال شود، يم مطرح يديگر يچيزها البته آورديد،

 انفصال كه فهمم يم باالجمال گوييد يم است؟ چقدر شما انتخاب مورد گاه تكيه يبرا موضوعات اين كارآمد كنيد يم
 طرف دو ينف از. است ياجمال رابطه نحوه يك كنم، يم درك كه را يمفهوم نيست، هم مطلق اتصال نيست، مطلق
 آنهم بينيد يم! يتغير شكل در» قانون: «ييعن شود يم برقرار ارتباط نحوه يك» اجماال« انفصال، و اتصال ييعن قضيه
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 لذا نيست، توانمند داريد، الزم يشناساي روش در كه يكارهاي يبرا شما ييار و حل در باشد، ينم پاسخگو شما يبرا
 مگر نيست پاسخگو هم فاعليت گوييد يم سپس است، فاعليت تعلّق، گوييد يم بعد است» تعلق« ربط، مفهوم گوييد يم

 هم او را اختيار جواب هم بدهيد، را شناخت جواب توانيد يم هم» يتول و اليتو« در شود، يمنته يتول و بواليت اينكه
 تكامل بحث يحت نكرديم، بيان را يروانشناس و يشناس جامعه بحث اينجا، در ما نرود يادمان! را كثرت و وحدت جواب

 موضوعات تواند ينم فاعليت و تعلق و ربط اصالت كه گفتيم و كرديم بيان را يمحور يچيزها بلكه نكرديم هم
 در چه و يفرد شكل در چه آن تكامل و اختيار، و شناخت( يانسانشناس) مكان و زمان كثرت، و وحدت( را يجهانشناس

 !بدهد جواب تواند يم واليت اصالت و بدهد جواب) جامعه شكل
 سه اين بايد ،»عقل حجيت« ييعن يعقالن كليت در عقل) نموديم اشاره تطبيق در كه( سير از مرحله اين تا حال
 كند اتكّا تواند ينم چيز هر به اتكّا، فرض با - ٢ ندارد، صحيح شناخت قدرت باالستقالل خودش -١: كند تمام را مرحله

 .اتكانمايد تواند ينم متعال يخدا به جز چيز هيچ به يا
  سنجش عمل رسيدن حجيت به -١/٣ 
 اصول در را حجت بحث( است؟ عقاب از مأَمن ييعن است حجت آيا چيست؟ حجيت اينكه حجيت، موضوع - ٣ و
 !چه؟ ييعن است، حجت شارع؟ نزد در عقل؟ خود نزد در است حجت آيا) كرديم بيان
  متشرعه عرف به ارائه- ٣) زبانداركردن( فهم كردن مقنن-٢ عقل بودن مسلمان- ١ - ١/٣/١ 

 عقل، اين! «توست از حجت! الحجة لك االّاللّه الاله گفت اگر باعطائك، االّ بحولك، االّ يل الحجة گفت عقل اگر
 به اتكا به مگر يابد، ينم دست آرامش به عقل! شدن مسلمان به مگر يابد، ينم دست حجت به عقل پس»! شده تسليم

 خود بايد بلكه شود معجب خودش تعبد به نبايد خواهد يم زبان حتماً هم تعبد در ييعن شدن تسليم در! متعال يخدا
 و مقنن آنرا دادم، انجام را يعقالن سنجش من بگويد بايد بگذارد، متشرع عرف معرض در و كرده مقنّن را مطلب اين

 خواستم، كمك به را آنها و گويم يم چه من كه بفهمند و ببينند هم ديگران تا گذاشتم حضور معرض در كردم، زباندار
 !اينست هم، قدرتمان بلوغ آخر و كرديم يسع متعال يخدا به بودن تسليم راه در همه
 عندالعقالء نه و عندالنفس نه عندالشارع جهت - ١/٣/٢ 
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 است، حجت عقل چه؟ ييعن است حجت آن فهم و فهمد يم عقل هستيد؟ عقل يبرا يحجيت نحوه چه بدنبال شما

 نزد در حجت بگويد ؟يكس چه نزد در حجت! شود؟ قائل عصمت خودش فهم يبرا و فهمم يم من كه كند اعالم ييعن
 تسليم يا شارع؟ به شدن تسليم آيا برگرداند، شدن تسليم به را حجيت عقل، اگر عندالشارع؟ يا عندالعقالء؟ يا خودم؟
 اين بگوييم كه ولو) يبديهيات و دارد يطبيعيات دارد، يذاتيات عقل گوييد يم اينكه( ؟يبديه و يطبيع قوانين به شدن

 است؟ متعال يخدا از و يمحور فاعل از يتبع تبعيت بداهت،
 تسليم يچيز چه در شارع؟ تسليم يا) بداهت شود يم كه( عقال؟ تسليم يا بشود؟ خودش تسليم عقل بگوييم آيا
 سازيد يم مبل شما مثالً باشد، يكاف شما يها يمشتر پسند با شما پسند احراز كسب، موضوع در است ممكن شود؟

: گويد يم او نيست، خوب ساختن مبل رقم اين كه كنم يم استدالل و گيرم يم ايراد شما ساختن مبل نحوه به من بعد
 ييعن اجتماع در گويم يم) و كنم يم حذف آن از را عندالشارع كلمه من( چيست؟ نيست، خوب گوييد يم اينكه ثمره

 يخوب فروش آنوقت: گويم يم من و شود؟ يم چطور نباشد، خوب اگر آنوقت: گويد يم او. نيست خوب ،»عندالعقال«
 پذيرش فرصت ما بطوريكه خرند، يم هم خوب مردم كه حاال اتفاقاً: گويد يم! خرند ينم خوب تو از داشت، ينخواه

) است روغن ترديد در هم نانمان. (كنيم يم قبول سفارش ديگر ماه شش يبرا ما يكار ظرفيت اين با نداريم، را سفارش
 و است تفاهم نمودن هماهنگ يبرا و يرفع محاورات يبرا مثالً محاسبه بگوييد اگر ،»محاسبه« مسئله مورد در حال
 آنرا محصوالت عقال است، گرم محاسبه بازار كه فعالً: گوييد يم! نيست؟ تمام كه» محاسبه« يشرع حجيت: بگويم من

 را ياصل يعمل چهار است،  يفيثاغورث يرياض محاسبات مثالً آن محصوالت است؟ يچيز چه آن محصوالت! خرند يم
 باشد، عندالعقال و عندالعرف پسند  يإ؛ شخص خود پسند اگر ،»پسند. «گيرند يم بكار اشان مره روز يزندگ در همه

) كنيد يم تكيه عرف پسند يرو بر( چرا؟ خوب،: گويم يم. گيريد يم بكار يهماهنگ» يبرا« را پسند لذا، دارد،» يبرا«
 بديهيات اساس بر را خودت ياجتماع پسند عمالً! خوب يخيل: گويم يم! كنيم يزندگ خواهيم يم اينكه يبرا: گوييد يم

 با يگوئ يم است، يفروش مبل همان بمانند اينكار! دارد هم خريدار ،يساخت ساختمان هم آن يرو بر ،يداد قرار مالك
 ررا اگ بوداده نخود گيرد، ينم را قهوه يجا بوداده نخود!! نشد!! بله؟: گويم يم! بسنجم را يدين معارف خواهم يم اينكار

 .خرد يم قهوه قيمت به آنرا جاهل و شود يم قهوه شبيه و رود يم بين از هايش يزبر شود، يم گرد يبغلطان زياد
  روش منزلت از حوزه يعقالن حركت در تعبد جريان عدم -١/٤ 
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 عندالشارع يخواه يم چه ييعن گويم يم بله،: گويد يم! ؟يببر عندالشارع آنرا حجيت خواهيد يم شما گوييم يم

 كه كردم شرط محصوالت در: گويد يم ؟يببر عندالشارع يخواه يم حاال كه بود عندالشرع آن فرض پيش يكجا ؟يببر
 شد قرار بدهم، تشخيص توانم ينم را موضوعات از يبعض كه كردم اقرار و بدهم، حكم و باشم داشته موضوع به اشراف

 تسليم بخواهيد اگر شما كه بود اين بر قرار نشد،: گويم يم! كنم يعقالن كار آن يرو بر و بگيرم، شرع از را موضوعات آن
 را تميز روش من كنيد يم ادعا كه هست يچطور فهميد، ينم را يچيزهاي يك اگر حاال! باشيد تسليم كار اول از باشيد،

 با برابر آن ياينجا: «يگوي يم ،يكن يم گز خودت گز با را شارع يها حرف يمياي كه هم كار وسط فهمم؟ يم اطاعت در
 اجمال نحو به را آنجا كنم، يم تصديق اجمال نحو به آنرا ياينجا نيست، يعقل حكم با برابر آن يآنجا است، يعقل حكم
 عليت با اختيار است، اختيار آنهم از ييك و است، قيامت دارد شارع هك مفاهيم از ييك يگوئ يم! ؟»كنم يم ترديد

 اين از تعريفمان لهذا سازد، ينم كنند، حاضر قيامت در را جسم همين كه يمعن بدين) يجسمان معاد( قيامت سازد، ينم
 اخذ مقدمات در را شارع پذيرش يوقت نشود، هماهنگ كه است يطبيع گويم يم خواند، ينم باهم مرتبه آن و مرتبه
 بشود، ظاهر بايد هم نتايج در يناهمخوان اين كه است يطبيع ،يننمود تسليم او فرمان به را خودت و ينكرد
 هم نتايج در ،ينكرد شرط را بودن تسليم و يداشت مقدمات به نسبت كه را يعين غمض آن شما نيست، كه يبند چشم

 ينف و خود ينف اندازه چه تا كه است اين به فرماييد، يم بيان سير يبرا شما كه را يحجيت شويد تسليم توانيد ينم
 واحد و يمعط كه برسد يفاعل فاعليت به ،)تواند ينم و توانم ينم( سنجش عمل ييعن عقل فعل در تا بگيرد انجام ها آلهه
 ...باشد
 )بودن تسليم گرفتن مفروض نه( سنجش عمل در شدن تسليم عمل -١/٥ 
 ماند، يم محفوظ هم كار آخر تا خوب آنهاست، انكار از عجز دليل بوديم گذاشته پايه ما كه را يچيز همان): س(

 !بشكند انكار در را ما عجز كه هستيم يفاعل يك دنبال ما كه نيست اينطور
 توانم ينم انكار گويد يم ابتدائاً شاخصه شد، ناپذير انكار كجا تا ناپذيرها انكار اين ببينيم بايد همينجاست، سؤال): ج(

) كند يم انكار را تغاير مثالً( كنم، يم انكار بگويد تواند يم كند يم جحود كه يكس بگوييد توانيد يم شما همينجا بكنم،
 از غير نه،: بگويد و كرده لجاجت و انكار تواند يم او است، من حرف از غير حرف اين آيا بگوييد او به بايد اينصورت در
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 اجتماع امتناع بحث ولو است متغاير كه الجمله يف يول! است ييك شما غير و شما حرف بگويد ييعن نيست شما حرف

 .كنيد يتكرارم را خودتان حرف داريد شما كه است حرف يك اگر است، حرف دو نشود، هم نقيضين
 شكل در و) ربط اصالت( ثابت شكل در  قانون بودن حاكم ما بنظر كه را امور از ديگر سطح يك دوم مرتبه حاال

! تواند ينم اينهم گوييد يم و كرده انكار است،) يماد نسبيت و جاذبه تعلق، اصالت ييعن حركت يمعنا در ربط( تغيير
 هم) تعلق اصالت( يدوم بدهد، توضيح را خودش تواند ينم) ربط اصالت( ياول گوييد يم تواند؟ ينم را يچيزهاي چه

 .بدهد توضيح تواند ينم را ماقبل تغاير و تغيير ييعن مكان و زمان هم و كثرت و صورت و هم و خودش
 اخذ» حركت« حركت خود در اينكه مگر» فاعليت« با مگر نيست تعريف قابل حركت: گوييد يم كه ميرسيد اينجا تا
 .بشود

 قدم اولين« اين، كه كند پيدا تعلق باالتر فعل به حركت كه مگر بدهد توصيف تواند ينم اينهم گوييد يم سپس
 .است» نسبيت غير و قانون غير به تسليم
 ييعن ،»شود واقع« سنجش در بودن تسليم گوييد يم يگاه و بگير مفروض را» بودن تسليم« گوييد يم يگاه ييعن

 .شود تسليم به منحصر راه كه باش داشته سنجش سير يا نحوه به
 .كند يم يساز مفهوم و كرده كار ذهن اينجا كه اينست مهم باز): س(
 ...است يساز مفهوم ذهن كار داريم، سروكار فعل با ما ييعن حتماً): ج(
 ...نيست يتول هم فعل اين در باز): س(
 ...نداريم يتول به يكار اصالً كار اول در ما): ج(
 ...رسيم يم يتول مفهوم به حركت تفسير در نهايت): س(
  يبند جمع -١/٦ 
  عقل حركت مسير و راه از توصيف: اول قدم - ١/٦/١ 
 جنود حساسيت فاعل) كرديم را آن بحث( ندارم يكار كيست؟ فاعل كه اين به ندارم، يتول به يكار من! نه!نه): ج(
» فعل« خود من! ندارم يكار شود؟ يم واقع چگونه فعل عمل! ندارم يكار است؟ نفس! ندارم يكار است؟ جهل و عقل

 نسبيت نه تواند، يم قانون نه ،يميتوان خودت نه كه برسد نتيجه اين به تا بدهم؟ سير چگونه را فعل اين بينم، يم را
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 مورد يعقالن حركت بوسيله پيشفرض پس. بشود مفروض» يباالتر فاعل« يك كه االّ تواند، يم فاعليت نه تواند، يم

 .كرد بحث مورد اين در شود يم آن از بعد! نداريم يصحبت االن ايمان، بوسيله آن قبول درباره ولو شد واقع قبول
  عقل طرف از شده يط مسير يچرائ علت يفرهنگ يتقوا: دوم قدم - ١/٦/٢ 

!! پيموده را سير اين كه داشته قرار يترس هاله در شود يم معلوم كه اينست جوابش! آمد؟ راه اين از عقل چرا كه
 كه يموضوع در ،»عقل عمل« به نسبت داشتن پروا»! يفكر يتقواي يب« از ترس گويد يم! ؟يچيز چه از ترس گويند يم

 حركت نفس بر را او حاكميت و باشد حاكم عقل بر بايد ،»موال به يتول« كه رسيد خواهيم آن به دور يبعدها يبعدها
 .كند»بودن تسليم اعالم: «ييعن! بداند دخيل خويش حركت نفس در را شارع دستورات بتواند تا بپذيرد خود
  حوزه فرهنگ در يفرهنگ يتقوا يبررس -١/٧ 
 ...شده واقع غلظت اين به نه ولو ديگر يها فلسفه در يديگر شكل به اين): س(
 .شده واقع هم حتماً): ج(
 .رسيدند ياول محرك به آنها و): س(
 ...است ماده بيرون حتماً باشد،» ماده« تواند ينم حركت مبدأ كه اند گفته ييعن! نه! نه): ج(
 ...اينكه بين فرق حاال خوب): ج(
 اشياء كه: اند گفته ييعن ،»الربط عين: «اند گفته و اند رفته جلوتر اينهم از كه يبنحو اند رسيده العلل علت به يا): س(
 ...حق حضرت شأن جز: ندارند يشأن هيچ اصالً
 ...كنيم يم يا مقايسه يك را اينها حاال): ج(
 ...است حجت سير پس رسانده، واليت و يتول مفهوم به را ما عقل، سير اين چون اگر ييعن): س(
 ...بفرماييد دقت نه! نه! نه): ج(
 اند، رسانده» علةالعلل« به ينحو به و اول محرك به هم آنها اند، رسانده» تشأن« به را خود يعقل سير هم آنها): س(
 يارسطوي سير طريق از اگر و اند رسانده) نخستين علت( علةالعلل به كه برويم صدرالمتألهين مثل يحكماي طريق از اگر

 پس! اوست شئون از انسان كه اند رسانده يمستقل وجود به را سير هم ديگر طريق از اند، رسانده اول محرك به برويم
 ...اند كرده شروع يهست مفهوم از آنها كنيم يم شروع ناپذير انكار از ما حاال شده، شروع يجاي يك از هم آنها يفكر سير
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 همه و اند رسيده» الوجود واجب« به و اند كرده شروع موجود مفهوم از آنها كنيد، مقايسه را فرقش ندارد، يعيب): ج(

 .اند دانسته او مخلوق را
  خودش از خارج صحت معيار داشتن و اختيار، با الربط عين يسازگار عدم - ١/٧/١ 

 جهت بگوييم اگر است بد يخيل اينكه اول: كنيم قضاوت توانيم ينم زود كنيم، يم دقت مقدار يك آنها بين فرق در
 در كه بگوييم اگر و! اند نداشته هم را توحيد مرتبه يادن آنها بگوييم كه نيست اينطور ييعن نيست، ييك هم با اينها يكل

 اشراف هم مفروضات كه يجاي يحت اينكه به نمايد يم مشروط را عقل حكم كه شده واقع توحيد از يا مرتبه آنها منطق
 با الربط عين نيست، اينگونه! نه است، نمودن چرب عرش، چراغ روغن به را مرشد چين عرق اينهم! مده حكم دارد،

 به هم ما دارد، فرق آسمان تا زمين گويند، يم آنها كه يچيز آن با» يتول: «گوييم يم ما كه آنچه! سازد ينم اختيار
 خويش تكامل در است،» مختار« يول است،» متعلق« وجوداً كه است» يايجاد« ما الربط عين يول رسيم يم الربط عين

» اختيار« مسئله تحليل از بخواهيم كه يالربط عين يول! سازد يم هم انبياء حرف با است؛ مؤاخذه قابل و داشته حضور
 كمال اين بگوييد اينكه اما! سازد ينم خودش از صحت معيار بودن بيرون با! سازد ينم انبياء حرف با كنيم يخال شانه آن
 اند، نموده را خويش وسع بذل خودشان يزمان ظرف در آنها بگوييم اينكه! است يخوب حرف است، درست هست، آن

 تر تكميل بعدها نيست آخر حرف هم شما حرف و نشده هم تر تكميل اند، داشته عرضه هم جامعه به و كرده هم مقنن
 حرف است يوح حرف آخر، حرف! آخرست؟ حرف ما حرف گفت يكس چه حال فرماييد يم درست: گوييم يم شود، يم

 انجام را كارش و شود يم پيدا يزمان ظرف يك در كه است عقل حرف يول! باشد داشته آخر حرف تواند ينم كه حق
 اندازد، يم غلط به را انسان حتماً هم آن يتاريخ يدائم استمرار بر اصرار! برد يم تشريف دنيا از هم بعد و دهد يم

 ادراك سنخ از آن سنخ است، صحت معيار و اندازد ينم غلط به هيچوقت را انسان آن تاريخ استمرار بر اصرار كه يآنچيز
 در كنيم زآغا انكارناپذيرها از ما اينكه ببينيم خواهيم يم حال! است يسنجش غير ادراك سنخ از بلكه نبوده، يسنجش

 شناخت موضوع در نه شناخت، خود شناخت موضوع در نه ،يهست شناخت و فلسفه موضوع در نه»! روش موضوع«
 ...قيامت و آدم احكام به برسد تا عالم،
 و وحدت خواستيم يم يعقل سير در ييعن بوده، انسان و يهست شناخت موضوع در الجمله يف ما بحث البته): س(

 ...كنيم تفسير را قانون و عليت و مكان و زمان و كثرت
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!! شد؟: گفتيم ينم چرا! ؟»نشد: «گفتيم يم و شكستيم يم آنرا مرتباً چرا! نشد! نشد گفتيم يديگر از پس ييك و): ج(
 فاعل اينكه تا كند، اعطا خدا خود اينكه االّ شود، ينم گفتيم كه يآنجاي تا گذاشتيم يم يباالتر دوش يرو را تبر مرتباً
 خلق از بعد و االاللّه الاله ان اشهد: هست ها الهه ينف اول كه نموديم بيان را تكامل وصف بعد و كرديم ذكر را يواحد

 آيا حال شد، واقع اينگونه به سير و اللّه رسول محمداً ان اشهد: فرمايد يم خلق او يبرا را ديگر يچيزها اول مخلوق
 يبرا بگوييم اول از كه بود خوب يا! بچسبانيم؟ و زده گره آن با خواهيم يم را اثر اين اينكه يا! بوده؟ اثر اين يدارا سير

 ما ييعن باشيم،» مطّلع« هم خودمان نبود خوب يحت بگوييم، نبود خوب! نه! نماييم؟ آغاز را سير اثر اين به يدستياب
 ...نشد، آنهم نشد، اينكه: سنجيد بايد ،يعقل كار هم اين و ما اين كرديم، شروع را يعقل كار آمديم
 اگر ييعن شود؟ يم تمام كجا به ،»عندالشارع صحبت« حرف همين: پرسم يم يديگر نحو به را سؤال من حاال): س(

 يعمل عقل ادراكات به مربوط حجيت كه كنيم، تمام والعقال عندالعقل حجيت طريق از را عندالشارع حجيت بخواهيم
 ...بودن عمل معيار: ييعن حجيت نيست، ينظر عقل ادراكات باب در كه حجيت است،
 و نسبيت تعيين و قانون به كردن وصل به نشد، انانيت، به باشد، داشته سير قدرت عمل، اين اينكه ييعن): ج(

 را يحضرتعال مسئله صورت حاال باشد داشته يتول متعال يخدا به بايد آدم كه رسيديم اين به حاال نشد، هم فاعليت
 باشد؟ پذيرفته عنداهللا چرا متعال يخدا به يتول: كه آوريم يم قسمت اين يرو

 و شده ساخته منطق آن يرو بعد شود يم يفلسف دستگاه يك يمبنا تصرف و واليت و يتول مفهوم! آقا حاج نه): س(
 مجموعه، اين كه بگوييم حاال شده، ايجاد معادله روش تعريف، روش بعد زيرپايه، بعنوان مفهوم ميليارد هزار شش

 !است؟ حجت دليل چه به! است حجت
  واليت نظام منطق مباحث در تعبد جريان: يبند جمع -٢ 
 ما كار كه اينست اول پايه: برسد يبزرگ چيز بنظر كه زنيم ينم را آخر حرف كار اول آييم، يم جلو قدم قدم): ج(

 .باشد روش بعنوان
  وروش سنجش امر به توجه معصوم غير يعقالن حركت حجيت -٢/١ 

 غير فهم سنجش بدون) سنجش بدون ييعن روش بدون( بفهميم، سنجش بدون توانيم ينم ما كه اينست مفروض
 .بشود حذف خطا احتمال كه اينست معنايش نباشد سنجش اگر ندارد، حجت معصوم
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 :معصومين ادراكات در سنجش ضرورت عدم -٢/٢ 

 كه شود يم يوح ادراك ادراك، نوع كه ندارد خطا احتمال اگر ندارد؟ يا دارد؟ خطا احتمال يا: است قدم اولين اين
 ندارد، موضوعيت سنجش شود، حذف مسطلقا فهم يبرا خطا احتمال كه هرجا كه است محرز ندارد، سنجش به ينياز

 فهم. كند مقيد آنرا تواند ينم هم سنجش خود باشد، آمده سنجش طريق غير از» فهم« اگر بفهمد، تا بسنجد خواهد يم
 اولين آمد، سنجش غير طريق از فهم اگر اما و كنيم، صحبت آن درباره توانيم يم باشد آمده سنجش طريق از اگر

 يك كه يبدينمعن نماييد؟ يم عصمت اعالم ييعن كنيد؟ يم حذف را خطا احتمال آيا: اينست ميشود مطرح كه يسؤال
 !داريد؟ متعال يخدا به يارتباط
 .شود ينم واقع هم سنجش كار آخر در عصمت اعالم با اينكه نه): س(
  نبوت يدعو با برابر سنجش طريق از غير فهم يادعا - ٢/٢/١ 
 آنچه كه شود يم علم با يا خدا با يخاص ارتباط اعالم شود ينف» مطلقاً« خطا احتمال اگر!! است زياد يخيل فرق): ج(

 عصمت يادعا بر را آدم اين تكذيب ما. شود ينم وارد سنجش اين در موضوعاً اصالً نيست، بردار خطا شده فهميده كه
 نحوه كه اينست هم نبوت يدعو نيست، نبوت يدعو جز يچيز اين ييعن قائليم، اعتقاداً معصومين، و اكرم ينب از بعد
 خودم يبرا بگويد كه ولو انسان اين نيست، هم خطاپذير و نبوده سنجش طريق از كه دارم يارتباط نحوه دارم، يفهم

 اين ببرم، پيغام هم يكس يبرا ندارم بنا بگويد ولو! است شده ختم نبوت عليك، لعنةاهللا اَال گوييم يم هستم،» ينب«
 كم مزاجش يسودا تا بخورد آلو آش زياد: بگوييد او به گفت اينگونه يكس اگر! است شده تمام نبوت چه؟ ييعن غلطها
 يوقت ببيند بشود، صالح مزاجش و برود بيرون مغزش از بخارات اين گردد، دفع فضوالت اين و شود ملين مزاج و شده

 !است خطاپذير كه بفهمد و!! شود يم پرت حواسش چگونه شود يم بيحس كه
 خطا وجود بدليل سنجش امر در روش ضرورت -٢/٣ 

 است، خطاپذير چون: گوييم يم نيست؟ خطاپذير آيا» سنجش: «ميشديم» سنجش« وارد و برداشته را بعد قدم پس
  است خطاپذير چون! خواهد يم» روش«

  يعموم تفاهم و كردن مند قاعده طريق از خطا رساندن حداقل به - ٢/٣/١ 
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 به را خطا! بگيرد؟ را» پيغمبر« يجا تواند يم عقل مگر! دارد الزم را گذاشتن عموم نظر در و» كردن مند قاعده«

 نداشتم، خطا بر تالش بگو و بگذار خود تالش كنار در آنرا ،يبرسان حداقل به را خطا يتوان ينم هم اگر برسان، حداقل
 )بينيد يم كه است همين حال( نمودم فكر عمل در يتقو بر يسع بلكه
 منطقاً يساز روش خود در خطا كردن كم عمل آن خود است، لغو هم تالش باشد يمساو يخطاپذير يوقت): س(
 !ندارد معنا

 خريد يبرا يجنابعال كنيد، يم بيچاره شما را بودن مطلق كه اينست معنايش اين: يحسين والمسلمين حجةاالسالم
 برود، سرتان كاله است ممكن كه شما بخريد، را ارزانتر قيمت خواهيد يم كنيد، يم قيمت و گرديد يم را مغازه تا دو عبا

 كه مقدار هر به ،يرسيد كه مغازه هر به! نيزه صد چه نيزه، يك چه سرگذشت، از كه آب زياد، چه و كم چه حاال
 )؟يخر ينم چرا! (بخر گفتند،

 ...نكرديد ثابت هنوز را اينها يبيشتر و يكمتر): س(
 ما حاال نفرموديد عنايت هنوز است، رسيدن ياجتماع تفاهم به و شدنِ مقنّن درباره اينجا يكمتر يا يبيشتر): ج(

 چه به سنجش! ابداٌ گويند يم آورد؟ يم عصمت سنجش آيا. ميدهيم ادامه را مطلب اصل»! سنجش طريق« و هستيم
 مقنّن و كرده زباندار هم را سنجش آن كنم، يم سنجش من گويند يم گيرد؟ يم قرار شما معتمد كار در وسيله

 .ميدارم عرضه هم ديگران به و نمايم يم را خود يسع بلوغ سازم، يم
  موضوعات يبند طبقه در شارع موضوعات قراردادن اصل: سنجشها صحت معيار -٢/٤ 
 ختم همينجا به آيا چيست؟ آن صحت معيار دارد؟ شناخت به يربط چه يول درست، شما تالش اين گويم يم

 در ييعن. ميدارم اعالم ،)يوح( ندارد سنجش اينگونه به كه هم يكس به را خود تسليم نه، گوييد يم شود؟ يم
 حداكثر و يدنياي ميل خود سنجش عمل در! ميدهم قرار اصل داند، يم اواصل كه را يموضوعات موضوعات، يبند طبقه
 كه يكسان به! كنيد؟ يم چه پس: گويم يم نمايم، تعريف را موضوعات بقيه پايه آن بر كه دهم ينم قرار اصل را يور بهره

 به مربوط امور: گويند يم آنها! گويند يم چه آنها ببينيم كرده، نگاه هستند، قدغن و معرف و داشته اشراف آن صحت بر
: گوييد يم وقت يك سنجش، كار شروع يبرا حاال خوب! بسنج آنها حسب بر را امور بقيه و بده قرار اصل را آخرت

 »نيست الزم روش: «گوييد يم هم يزمان ،»است الزم روش«



٨٢   ········································································································································································   
  سنجش عمل در روش نپذيرفتن آثار -٢/٥ 

 چيست؟ بودن روش بدون همچنين و داشتن روش از شما
  ديگران به مفاهيم انتقال عدم - ٢/٥/١ 

 ديگران و نشده زباندار ييعن كند ينم پيدا انتقال ديگران به شما يسنجشها اول قدم در باشيد نداشته روش اگر
 .نمايند كمك سنجش در توانند ينم

  ادراكات شدن متشتت درون - ٢/٥/٢ 
 شما سنجش پايان در و. داشت خواهد نقيض ضدو و آمده در متناقض درون شما يها سنجش اينكه دوم قدم و
 كه ديگر جهت از و! است درست اينگونه بسنجم، كه اينجهت از: گفت خواهيد كه چرا شود، يم شما حيرت منشأ

 شد خواهم مجبور لذا كنند، يم نقض را سنجش خود متعدد، جهات و موضوعات ييعن ،!نيست درست اينگونه بسنجم
 بچرخد سنجش عمليات در اول سنجش، خود تا) يميرباقر يآقا بفرمايش( كنم درست يدستگاه و ساختمان آن يبرا
 آن در بتوانم خودم كه كنم فراهم را يبستر بايد اول بزنم، حرف ديگران به توانم يم و شده زباندار حاال بگويم بعد تا

 صادر حكم هم انسان يبرا و ميدهد حكم آنكه وجود با كه) آقايان اصطالح به( الطرفين يجدل يقضايا مانند بچرخم
! ديگر يا گونه به يشو وارد كه يديگر مقدمات از و ميدهد حكم نحو يك به يبشو وارد كه مقدمات اين از اما كنند، يم

 ساختمان اگر است، ضعيف طرفينال يجدل يقضايا اين در يمنطق ساختمان پوشش قدرت كه است دليل آن به اين
 .شد يزيادم يخيل الطرفين يجدل موضوعات تعداد كه نداشت

 يجاي به) محال بفرض( و نپذيرد حجت را شارع خود از غير يچيز عقل اگر: گوييم يم و داده ادامه را مطلب حال
: بگويد شارع كه است يصورت در آن و نه؟ يا بود؟ خواهد حجيت يدارا آيا است شارع قول حجيت معيار بگويد كه برسد
 ، روش خود كه معنا بدين بود، خواهد حجت است،» پيرو« كه يروش يپيرو بدليل) شيعه افراد فهم نه( شيعه فهم

 چه هر پائين، به باال از گويم يم چه؟ ييعن گوييد يم دهد قرار صحت معيار خود يبرا را» يپيرو« و كرده پيدا» تشيع«
 در بايد فقيه يول نماينده گويد يم گذارد، يم يخال را يقاض يكرس و حاكم جايگاه طبقات، همه در سازد، يم ساختمان

 ،يروح يها شده پذيرفته: كرديم تقسيم) تمايالت( يسياس به را توصيف اين گويد يم بعد بدهد، دستور و بنشيند اينجا
 چه مترجم است؟ رئيس يكس چه يروح پذيرش در حاال گوييم يم ،يعين يها شده پذيرفته ،يذهن يها شده پذيرفته
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 شرع از را روح اينكه از پس بگيريد، شرع طرف از بايد را ضيهق اين روح كدامست؟ ترجمه گوييد يم است؟ يكس

 اتان يفكر ساختمان يجا همه در نتيجه در و كجاست؟ كفار يصندل يجا آن، با متناسب كه كنيد بيان بايد گرفتيد،
 پذيرش،: گوييد يم است خطاب واسطه كه رسيد يم هم يعرف ارتكازات به كه يوقت كنيد، لحاظ را» بودن تسليم«

 .شود يم واقع اصل آنها، تدين ميزان به متدينين پذيرش يول است حجت
 حجت را او يروح فهم ولو معصوم غير فهم ما كه كنيم شروع نقطه همين از را بحث پس: يميرباقر حجةاالسالم

 كند، پيدا تفاهم زبان و شده مند قاعده رسيده، سنجش به اينكه اال دانيم ينم
  پاسخ و پرسش -٣ 
  يشخص اعمال نه است روش موضوعات در بودن مسلمان -٣/١ 

 يفرد و يشخص عمال آيا در ؟يموضوع چه در ،»است مسلم. «شود صحبت» مسلم موضوع« در بايد اول ما بنظر
 وأالئمة أميرالمؤمنين عليا أن و اللّه رسول محمداً أن أشهد و االّاللّه اله ال أن أشهد: به بله گوييم يم است؟ مسلم

 خواند يم نماز ميدهد، انجام هم را مناسك و يفرد اعمال كه گوييد يم! است شيعه لذا دارد، اقرار اللّه حجج: المعصومين
 اين،: گويم يم چطور؟ سنجش عمل در گوييد يم نيست، يشك او بودن شيعه در گوييم يم ميرود، حج گيرد، يم روزه
 !است تأمل محلّ
 نه روش بدون سنجش-٢ و نيست حجت نرسد، سنجش به تا معصوم غير فهم-١ كه بپذيريم اينجا تا ما پس): س(

 تحويل را يهماهنگ نظام تواند ينم لهذا يافت، نخواهد را يهماهنگ ظرفيت و رسد يم حجيت به نه و شود يم مند قاعده
 .شود يجار) روش به رسيدن تا سنجيدن عمل خود در( روش خود در بايد هم تعبد اينكه-٣ و دهد
 است، يديگر حرف يك» روش نفس« در پذيرش) بفرماييد دقت( بپذيرد، را» شدن تسليم« بايد ييعن): ج(
 كه آيد يم بنظر شود يم متعبد چگونه روش كه اين در حاال باشد، متعبد روش خود بايد! دارم توجه بله،): س(

 ديگر و است حجت نمايد، يط را سير مراحل و شده شروع ناپذيرها انكار از اگر اينكه ييك: شده بيان سير دو تاكنون
 ...دهد قرار اصل خود يبند طبقه در را شرع اينكه
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 كند، تابلو را شرع اگر سازد؟ يجار مفاهيم در بايد را مطلب اين اينكه از غير! بدهد؟ قرار اصل چگونه را شروع): ج(
 نشان دانه آنرا بگويد و كند مرصع را آن هم بعد و خاتم بعد و بگيرد استيل بعد بگيرد، يچوب اول را تابلو است؟ يكاف

 !كردم؟
. كنيم تكيه كه اينست فهم در يتقو راه مثالً كه بگويد يديگر گونه به ديگر، يكس است ممكن: آقا حاج نه): س(
 ندارد، حجيت برد، جلو را خود سير يوح به تكيه بدون عقل اگر

 او يبرا چگونه روايت از فهم بگيريم، را او جلو) عج( عصر يول حضرت عنايت و متعال يخدا قوه و بحول): ج(
 يخيل من است، سؤال موضوع ،»فهم عمل« در يتقو. است سؤال موضوعِ» سنجش عمل« در سنجش شود؟ يم حاصل

 !چه؟ ييعن ميروم روزه و نماز
 ...ماگفتيم اگر كه نيست يبحث اينجا تا است روشن خوب): س(
 ميشود؟ چگونه سنجش عمل در يتقو): ج(
 ...شود واقع او به بايد تصميم): س(
! است يبد آدم فاعل گوييم ينم كه ما شود، يجار مفهوم در بايد مطلب اين و كند پيدا مرور بايد مفاهيم!... نه): ج( 
 ...به نسبت را فاعل بودن تسليم شما
 ...آخر تا بشود تسليم بايد فعل مفهوم، از قبل است فعل حاصل مفهوم! نه): س(
 ...فاعل بودن تسليم به يگاه را فعل خود): ج(
 يا اراده در است ممكن اراده نظام در شويم، قائل اراده نظام فاعل يبرا ما اگر ييعن فاعل، عمل» اين! «نه! نه): س(

 كه يا اراده نظام اين در كه اينست مهم است همين در هم معصوم با ما فرق( كند، تخلف يديگر اراده در و باشد تسليم
 جا يك و باشد تسليم جا يك است ممكن) نيست بسيط اراده يك خودش باز كه( كند يم پيدا جريان فهم عمل در

 .شود يواردم فهم خود در همينجا از هم التقاط كه نباشد
 )يروش موضوعات( فعل موضوع با) يعقالن حركت( فعل تناسب -٣/٢ 
 است؟، روايات از فهم موضوعاً آيا است؟ يموضوع چه كند، درست خواهد يم فهم كه را يگز اين موضوع حاال): ج(
»! فعل موضوع« يك و داريم» فعل« يك ،)كنيم يم اعالم را او اخالص و ورع و نيت حسن ما كه( داريم» فاعل« يك
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 را كار بگويد و كند تسليم اعالم خود بودن، تسليم مفهوم از خارج ندارد حق فعل دارد، تناسب» فعل موضوع« با» فعل«

 يبرا بعداً كه است فعل عمل موضوعات از غير» عمل خود موضوعات« دارد،» موضوعات« عمل خود كردم، تمام
 اينجا در كند جدا تسليم غير فهم از را تسليم فهم كه اينست فهم موضوعات كار گيريد، يم بكار فهم و يور بهره

 واقع يسنجش عمليات در كه يسنجش ييعن روش چيست؟ روش موضوعات حال است، اصل» روش موضوعات«
 .شود يم

 .شود واقع بايد يا قاعده چه تحت يسنجش عمليات ببينيم خواهيم يم حاال! بله): س(
  وروايات آيات از غير سنجش عمل و روش موضوعات -٣/٣ 

 آيات و روايات كه يسنجش موضوعات هستند،» يسنجش موضوعات« آورد يم اينجا در كه را يمفاهيم حاال! احسنت
 .نيستند

 .نيستند هم نقل از يجدا يول): س(
 .كنيم دقت حاال): ج(
 است، ساكت زمينه اين در يوح كه گفت هم شود ينم يول كنيم تكيه روايت دانه يك به گوييم ينم ما ييعن): س(
 !شد؟ واقع تعبد اين در بگويم هم بعد كنم، گز خودم عقل با من

 شود؟ يم واقع چگونه ،يروش مفاهيم در ،يوح پذيرش خود كه اينست اول سؤال! نه): ج(
 آيا پرسم، يم بلكه شود، يم واقع يچيز چه به گويم ينم من شود؟ يم واقع سنّت كتاب به يتول به جز آيا): س(

 .رسيدم يتول به من بگويد و برود جلو عقل خود كرد؟ حذف را سنت و كتاب شود يم
  سنت و كتاب و سنجش عمل بين ربط بودن تسليم -٣/٤ 
 سنجش بين ربط كار اول در داريم، يسنت و كتاب داريم، يسنجش ما: بكنيم تمام را مطلب اول بدهيد اجازه! نه): ج(

 در كه است ييك نيست، دوتا اينها ميگوييد يا) است سؤال موضوع اولين اين( شود؟ يم واقع چگونه سنت و كتاب و
 قرار دو اين بين واسطه يچيز چه پس دوتاست گوييد يم اگر دوتاست، گوييد يم يا كرديد، يوح اعالم اينصورت

 گيرد؟ يم
 !شود؟ يدوم اين واسطه عقل آيا: همينجاست سؤال حاال): س(
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  سنت و كتاب به تسليم بودن ذومراتب - ٣/٤/١ 
 سابق يا مرتبه كه» شدن تسليم» «است سنت و كتاب به سنجش شدن تسليم« آن، واسطه: همينجاست سؤال): ج(

: ييعن داريم، ،»شدن تسليم مراتب« پس شود واقع متأخّر تواند ينم كه رتبتاً سنت و كتاب است آن از اين تبعيت از
 شدن تسليم هم استضائه از پس است،» استضائه: «ييعن دوم مرتبه و) شدن تسليم اول، مرتبه( شدن تسليم از بعد

 .است باالتر مرتبه
 نداشته عنانيت فهم، در خواهم يم ،»فهم عمل اخالص« است، اخالص همان اول مرتبه شدن تسليم حاال): س(
 .باشم
 !فعل در اخالص يا فاعل اخالص: تسليم يمعنا -٣/٥ 
 فعل؟ اخالص يا فاعل؟ اخالص: كنيم يم دقت را همينجا): ج(
 !فعل اين در اخالص نه): س(
 ...يا موضوع؟ در اخالص دارد،» موضوع« فعل، اين در اخالص! نه! نه): ج(
 !خاص فعل در اخالص! نه): س(
 .است يكاف فاعل اخالص نيست مجرد چون لذا نيست فاعل از مجرد فعل گوييد يم وقت يك: بفرماييد دقت! نه): ج(
 ...هم را فعل اين در اخالص نحوه است، مخلص فاعل گويم ينم نه،): س(
 دلش به چه هر شد، مخلص همينكه فاعل گوييد يم وقت يك! يابد؟ يم جريان فعل در چگونه اخالص نحوه): ج(
 ...شد برات
  شدن تسليم در فاعل اخالص موضوع فاعل نفس - ٣/٥/١ 
 و كتاب با اخالص جريان شروع پس دارد قبول را سنت و كتاب و است مخلص فاعل چون ميگويم من نه): س(

 !آورد يم بيرون سنت و كتاب از را اخالص خود چون است، سنت
 يخيل من: بگوييد كه نيست اينطور نداريد، ابزار چون كنيد حركت توانيد ينم است،» روش« شما موضوع نه،): ج(

 به و كنيد مند قاعده آنرا توانيد يم آيا فهميد؟ يم را يچيز چه فهمم، يم و كنم يم باز را سنت و كتاب حاال كردم، تزكيه
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 حذف يمعنا به اين بدهيد؟ تحويل و كنيد مند قاعده توانيد يم را فهم در اخالص جريان نفس! بدهيد؟ هم ديگران

 .است روش موضوعات حذف يمعنا اين است، يعقالن روش
  شدن تسليم در فعل اخالص موضوع مفاهيم جريان - ٣/٥/٢ 

 نفس در اصل مفهوم اين بطوريكه كرده پيدا جريان موضوع تا ده اين در عقالً، من، سنجش گوييد يم وقت يك
 تسليم: ييعن»! را فهم ميدهد توسعه كه يموالي واليت به يتول: «گوييد يم مفهوم؟ كدام گويم يم است، شده سنجش

 موال تسليم من خود چون نيست الزم فهم تسليم: گوييد يم هم يزمان! فهميدن عمل نفس در موال، به عقل شدن
 را خودتان شما. ندارد شما عمل به يكار اينكه گويم يم! دارم چيز همه دارم، حساسيت دارم، روح دارم، اختيار هستم،
 زحمت هم يخيل هستم، يخوب آدم اينكه يبرا: گوييد يم كنند؟ قبول شما از چرا ديگران كنيد، يم نفس تزكيه

 برايم هم يحاالت كشيدم، زحمت هم يخيل هستم، يخوب آدم چون كه است يكردن مقنّن عجب اين گويم يم! كشيدم
 .يخوش حاالت چه شده پيدا

! بينم يم و رسيدم شهود به ديگر هم حاال) را زليخا يكن مالمت كه بود روا ،يبشناس ترنج از دست و يبين گرش
 مقنن بايد سنت، و كتاب به شما» بودن تسليم« نكرديد، داخل فهم خود مكانيزم در را» شدن مقنّن« شما گويم يم

 .گردد زباندار و شده
 همان به تكيه باز واقع در ييعن است ذهن طريق از بودن مقنّن و شدن تسليم اين باز: يشاهرود حجةاالسالم

 و يفكر دستگاه كه بدانيم اين را صحت معيار ما اينكه يحت كردن، مقنن خود تعبد، خود ييعن. شد عقل استقالل
 !بسنجيم آن با را بقيه كه است دادن معيار نوع يك اين خود باشد، داشته يهماهنگ قدرت ما يذهن

 درست اين! آقا اين خانه در از اال توانم، ينم توانم، ينم توانم، ينم: گفت معيار يول: يحسين والمسلمين حجةاالسالم
 !گويد يم كه است» تسليم عقل« اينجا در يول گويد، يم عقل كه است
 را يسنجش نحوه آن با ميدهد، انجام االن كه يسنجش عمل ييعن است خطاپذير هم باز يول شده تسليم عقل): س(

 .كند ينم يفرق ميداد، انجام مستقل گذشته، در كه
 ثبت به عندالعرف را سنجشم كنم، يم سرگردان را خود سنجش من كه است يآنجاي در يخطاپذير...يااباالفضل): ج(

 ...رسانم يم
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  است يسرگردان هم اين خوب ؟يسرگردان): س(
 ...آستان به سر است؟ يسرگردان اينهم): ج(
 بيايد، ذهن طريق از خواهد يم و نيامده هنوز ايمان اين اينكه يبرا): س(
 )كنيد دقت! (سازد ينم خوب آدم كه فكر اين! نداريم يكار ما): ج(

 سازد، يم يتقو با آدم اينكه نه دهد، يم نشان را سنجش عمل در يتقو اين بسازد، تقوا با آدم تواند ينم كه فكر اين
 آدم خود يتقو به يربط چه فكر يتقو بدهد، انجام را شرع مناسك كه اينست راهش شود يتقو با بخواهد يكس اگر

 دارد؟
 رسد؟ يم شرع ثبت به چگونه فكر نشد روش باز): س(
 منحصر راه كه كرد اعالم خودش عمل موضوعات در سنجش هرگاه: كنيد دقت» شرع ثبت« موضوع، همين در): ج(

 ...كرد، پيدا جريان يسنجش موضوعات در منطقاً پذيرش اعالم اين و است موال حرف پذيرفتن به
 .بكند اعالم ايمانش بر تكيه با اينكه نه): س(
 موال طرف از» تسليم عقل پذيرش« - ٣/٥/٣ 
 كه را يكس موال آيا: كه شود يم مطرح آخر سؤال اينجا در باشد، داشته حضور» مفاهيم در« ايمان بلكه! بله): ج(

 پذيرد؟ ينم يا پذيرد؟ يم هستم تو تسليم من ميگويد
 ...شود؟ يم واقع چگونه مفاهيم در تسليم پذيرش كه، اينست مهم): س(
 ...كنم بيان را تسليم خصوصيات من): ج(
 است؟ شده يجار» يتول« مفاهيم نظام يك در بگوييم كه شود يم چگونه): س(
  روش تأسيس در واليت مفهوم بودن اصل - ٣/٥/٤ 

-١ ييعن كند، تمام را سنجش صحت متعال، يخدا از غير توانند، ينم سنجش يگاهها تكيه هم و خودش هم اينكه
 دو اين هرگاه شود، مقنن تواند يم خدا غير بر تكيه با نه شود مبين تواند يم خودش نه سنجش- ٢ دارد، وجود سنجش
 .است شده تمام روش، كردن درست و تبيين يبرا سنجش عمل در» االاهللا الاله« شود، پذيرفته

 ...و تغاير تغيير، فهم يبرا ؟يچيزهاي چه يبرا روش): س( 



 ···································································································  ٨٩ 
 توانند، يم ديگران نه و توانستم خود نه يول آوردم موارد ترين يكل در را امور كه كند يم اعالم ييعن): ج(
 !كنم؟ تبيين توانم ينم يا كنم انكار توانم ينم): س(
 ربط: ييعن ،»كنم تبيين توانم ينم« نمودن، انكار در خود عجز كردن اعالم: ييعن ،»كنم انكار توانم ينم): «ج(

 . نماييم تبيين توانيم ينم و تواند ينم هم فاعليت اصالت و) نسبت اصالت: (تعلق ،)قانون اصالت(
 آيا كه اينست در بحث! كند تبيين مرا يذهن مفهوم تواند يم يبيرون ربط كه نيست اين ربط اصالت بحث):  س(

 بشود؟ واقع دستگاه يك پايه تواند يم خودش ساختم كه يمفهوم
 انكارها قابل غير در كه بفرماييد اينگونه به بشود؟ روش پايه ييعن) خودتان اصطالح به( بشود دستگاه يك پايه): ج(
 كه رسيدم منتجه اين به ندارد يا دارد تبيين قدرت سير اين آيا اينكه فهم در! يتثبيت نه بود، يتعجيز كه داشتم يسير

 را اختيار كند، تبيين تواند ينم را مكان و زمان باشد، خودش غير مبين تواند يم نه و كند تبيين را خودش تواند يم نه
 اشكاالت همين آنهم در رسيدم، تعلق اصالت به آن از بعد تواند، ينم هم را يآگاه كند، تبيين تواند ينم) هستم من كه(

 ...بود يجار
 مفهوم؟ از بيرون به تكيه يا است؟ مفهوم به تكيه مفهوم اين رسيديم، جديد مفهوم به باالخره تا): س(
 روش، تأسيس در اصل: گويد يم يروش مفهوم اين كند، يم تسليم را فهم كه است» يروش مفهوم« به تكيه): ج(

... حرفها اين و روش و شدن مند قاعده و قاعده: يكل بطور و است، فهم توسعه امكان» موال به يتول« است، واليت
 .است» اصل« روش، موضوعِ شدنِ تسليم در» واليت« مفهوم لذا و»! موالست افاضه حضور«

  روش موضوعات در روايات و آيات به عقل تسليم: عندالشارع جهت -٣/٦ 
 ارائه را» تسليم فهم) «يارزش و يتكليف ،يتوصيف از اعم( يموضوع هر در روايات و آيات به بودن تسليم اصل: «ييعن
 !ميدهد

 ...كه رسيد يمفهوم به يوقت اوليه حد در روش كه بگوييم و برگرديم ما پس): س(
 .گرفت قرار» روش موضوع« ،»يتول مفهوم: «ييعن كرد، تسليم را او): ج(
 ....شد» يتول« روش، اوليه حد يا): س(
 )...برود را راه اين كه يكس نه( ،»روش خود نفس« در كه است يروش روش، اين): ج(
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 ...روش خاص عمليات» اين« در است، معلوم! نه): س(
 .شويد قائل آن يبرا عامل) خصلت( از غير يخصلت هم» عمل« و» عمليات« يبرا شما): ج(
 .است معلوم): س(
 شود يم آيا شود، اخذ» بودن تسليم« يعمل در اگر حال ميشود، اخذ» شدن تسليم« نفسه به عمل اين خود در): ج(

 تسليم« به مشروط و مقيد مفهوم آن كه رسيديم يمفهوم به اگر خود يعقل سير در! نباشد؟ حجت عندالشارع، كه
 !بود؟ خواهد جهت عندالشارع آيا است،» بودن
 !كنند ينم اطالق اعالم كه خود بودن تسليم در): س(
  سنجش عمل صحت معيار نسبت به بودن تسليم ارتقاء -٣/٧ 

 واقع» خطا« كند، تخلف كه نسبت هر به و» صحت« كند، پيدا ارتقاء بودن تسليم كه ينسبت به گويد يم مفهوم اين
 نسبت همان به است، تسليم كه نسبت همان به! بودن تسليم نسبت: ييعن صحت معيار: ديگر عبارت به و شود، يم

 نظر از يكس اگر است، شارع فرمايش تسليم ييعن است، تسليم كه ينسبت آن چون چرا؟ شود، يم پذيرفته عندالشارع
 نيست؟ پذيرفته عندالشارع كه گوييد يم شما چگونه شد، شارع مفاهيم تسليم روش
 چيست؟ مفاهيم نظام يك بودن تسليم ميزان كه زد محك توان يم چگونه): س(
 تسليم كه ينسبت هر به روش، موضوع در كه بگيريم مسلّم را نكته اين ما اول است، يديگر حرف اين حاال): ج(
 غير به اتكّا با من اينكه ييعن كند، يم تعريف خودش از خارج در را خودش صحت معيار نسبت بهمان است، شارع

 آلوده گل( خطا هرچه ييعن هست، خودم جانب از است، آلود گل كه هم آن از مقدار هر بزنم، صحيح حرف توانم يم
 از و اعطاء) بنويس يبيرون دايره در. (است صحيح هرچه و است خودت جانب از) بنويس يداخل دايره در( است،) شدن
 .موالست جانب
  خودش در تصرف ،يتول واليت، ضرب از) فهم قدرت تكثير( تعبد تكامل -٤ 

 اين به آنرا و داده قرار دقت مورد را سنجش كار واقعاً اگر اينكه آن و شود يم مطرح اينجا در يديگر صحبت حاال
 ضرب قدرت» تكثير يبرا« كه يدستگاه آن بگوييم اگر بود؟ خواهد هماهنگ آن با يدستگاه چه كنيم، مقيد شرط

: مفهوم) مثالً( تا بشود ضرب تصرف، ،يتول واليت، خود در بايد تصرف، ،يتول واليت بگويد دارد، را خودش در خودش
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 جوهره يول گذارد يم» اسم« آن يرو بر اينجا در بيايد، بدست يكاراي ساختار، توسعه، مفهوم يا بيايد، بدست» تكامل«

 بيشتر موال به او احتياج و نياز شود، بزرگ بيشتر چه هر ييعن است،» كثرت در بودن تسليم جريان پذيرش: «آن
 .است بد بشود، كوچكتر و كمتر چه هر موال نزد در نياز و فقر شود، يم

  روش منزلت از نياز اعالم مرتبه ميليارد ٧٦٠٠ -٤/١ 
 ابراز شرع به را خود نياز و تسليم شئون همه در شكل، ميليارد ٧٦٠٠ به معادله ميليارد ٧٦٠٠ با بتوانيد يوقت يول
 نتيجه. نداريد» اهللا يال« بودن تسليم به ينياز ماشين و حرارت و دما و شوفاژ و نان و آب در كه گوييد ينم ديگر كنيد،
 .است تسليم روش در ما يسنجش فهم ميزان از يحاك آمده بدست دستگاه اين با كه يشئون كليه: اينكه
 اين كه بينيم يم ببريم؟ جلو» نقل« از مستقل توان يم را دستگاه اين يكجا تا كه اينجاست سئوال حاال): س(

 بر تكيه با و برد جلو نقل بدون توان يم هم را آنجا تا آيا رفته، جلو هم يتجرب علوم متد ارائه و نقض تا يحت دستگاه
 بعد و) است توان و ضرب كه( آورديم بدست خودمان هم را مدل كرديم، اخذ را يتول مفهوم، اوليه حد در چون اينكه

 است؟ حجت يعقل يتحليلها اين همه بگوييم
  روش عمليات و نظم شدن كامل يبرا اصطالحات نظام اساس بر) كم( معادله و تعريف ظالم ساخت -٤/٢ 
 به را آنها بخواهيم اگر كه ايد كرده درست يبزرگ شالوده و بستر شما اكنون: بفرماييد توجه قدم به قدم! خوب): ج(
 كه است صحيح يصورت در ،»تصرف»! «تصرف« ،»يتول« ،»واليت« ،:نويسيد يم ها خانه اين تمام در كنيم، ترجمه مبنا

 هم يجاهاي در است، واليت» محض« گوييم يم مثالً هم يجاهاي يك در! باشد درست آن، واليت و يتول نسبت
 ييعن! چه؟ ييعن» محض. «ميگيرد قرار سايه آن ذيل در شما تصرف هم يجاهاي يك در است، يتول» محض«
 هم بعد شوم، ينم قائل يتول به جز را تصرف از يا مرتبه هيچ و كنم يم ذكر خانه، ٢٧ در بار ٨١ را يتول گوييد يم
 و» تعريف نظام« كرديد، فراهم را بستر اينكه از بعد! شود يم واقع تصرفات، اينگونه ،»يتول« شعاع زير در گوييد يم

 آن يسنجش عمليات ييعن شود يم تمام روش عمليات و نظم كار، اين با و كنيد يم استوار آن يرو بر را كم و معادله
 .كنيم پر مواد، از را قالبها آن توانيم يم و دهش تمام ،يعقالئ علوم يبرا ،يتجرب علوم يبرا استنباط، يبرا

  وروايات آيات از روش ساختمان در سواد جريان امكان -٤/٣ 
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 اما كنند، تصرف كه خواهند يم و است دراز موال بطرف دستشان كه يكسان همه از است پر منزلتها، و قالبها اين
 به مشروط و مقيد آنرا مرتبه ٨١ در پائين تا باال پله از و ايم كرده درست را چارت و منزلت ما: گويد يم آنها به دستگاه
 بزنيد، تخمين الاقل يا است؟ آمده چه ،»موال« طرف از ببينيد اينكه جز كنيد تصرف توانيد ينم ايم، نموده واليت

 اين دهيد؟ قرار توانيد يم را يچيز چه) واليت( موال حرف يجا ببينيد بخوانيد، را قرآن و زيارات و ادعيه و مناجات
 تعيين و كتابت بوسيله را حافظه من بگوييد اينكه مثل كنيد، يم حافظه ينگهدار يبرا شما كه است يترسيم بمانند

 كردن حفظ به ينياز و شود يم يتداع برايم موضوع ببينم، را عالمتها آن وقت هر كه كنم يم كمك ينگارش يعالمتها
 بله،: گوييد يم كرد؟ توان يم هم سنجش يبرا كنيد، يم حافظه ينگهدار يبرا كه يترسيم همين عين: گويم يم نباشد،

! خوب گويم، يم كند، تسهيل مقايسه، مراحل با متناسب را مقايسه عمليات هك كنيم درست يجدولهاي توانيم يم
 موضوع و منزلت حسب بر را احتياج نحوه يروش عمليات با كه كنيد درست» روش« يبرا هم را يبزرگ بسيار يجدولها

 بر! نه: «گويم يم! است بودن تسليم در دخالت كنم، معين را احتياج نحوه بخواهم من اگر گوييد يم كند، محاسبه
 »عكس
  يوح كلمات از تبعيت بوسيله روش ساختمان در تصرف حد تعيين -٤/٤ 
 حق لذا و است صفر تصرف جاها يبعض در كه شود يم مشخص يوح از تبعيت در شما يتصرف حد دستگاه اين با

 خوب ،يبياور بدست تجربه در را آنها حرف لوازم كه اند خواسته تو از هم يجاهاي در! يندار وجه هيچ به كردن تصرف
 پيدا فاصله يوح با كه است واضح كامالً اينجا در ،يده قرار پايه توصيف از را خودت مستنبط و كرده استنباط بايد

 مستنبط يرو از دوباره و يداد قرار پايه را يكل احكام ،يآورد بدست را يكل احكام خودت استنباط با كه زيرا كند يم
 يجاي در ،يآور يم بدست را يجزئ ياحكام و كرده دوم مرتبه تصرف ييعن ،يميده انجام را دوم مرتبه استنباط خودت،

 مرتبه هر جايگاه يول شد خواهند تصرف در تصرف در تصرف ها، خانه مرتبه ٢٧ تا هم يگاه و سوم مرتبه تصرف هم
 .بود خواهد مشخص و معلوم يوح به نسبت

  
»المالسو كُملَيع مةُ وحر اللّه و رَكاتُهب«  





  
 يفكر نظام يمبان

 ٥جلسه 
 ٢٨/١٢/١٣٧٥تاريخ:  

  يالهاشم يحسين والمسلمين حجةاالسالم: استاد
  يمبنائ تحقيقات گروه: تنظيم

  
  سنجش قوه عملكرد حجيت تفسير عنوان جلسه:  
 

  فهرست:
  

 ١...   عقل سنجش عمل قدرت: مقدمه* 
 )دوم رتبه در(متعال يخدا از غير گاهها تكيه و ينف) اول رتبه در( انكارها قابل غير قبول در عقل عجز -
 ٢...   سنجش قوه كرد عمل حجيت تفسير -  ١ 
 ٢)   ...كشف يمبنا( عقل حركت حجيت بودن يذات به نسبت شارع امضاء: اول احتمال - ١/١
 ٣...   عقل حركت بر خود پسند كردن حاكم يبمعنا حجيت -  ١/١/١
 ٣...   عقل و عاقل وحدت و خارج در عقل مفهوم نبودن مطلق -  ١/١/٢
 ٣...   صرف عنايت و تجلّد يمعنا به يعموم يتول يا عجز نپذيرفتن -  ١/١/٣
 ٣...   عقل حركت تكامل يمبنا اسالم -  ١/٢/٤/٣
 ٤...   تكامل يمبنا اسالم با رابطه در قرآن آيات به يا اشاره -
 ٥...   پذيرش به حجيت تكامل - ١/٢
 ٥...   خودش نزد سنجش عمل به نسبت عقل پذيرش: عندالنفس حجيت -  ١/٢/١
 ٦...   يشناس شناخت بر شناخت يروانشناس بودن مقدم -  ١/٢/٢
 ٧...   وجود نه موجودات درك بودن مقدم -
 ٧...   موجودات تغاير بودن انكار قابل غير -
 ٧...   يعقالن حركت در حجيت مكانيزم -  ١/٢/٣
 ٧...   حجيت مرتبه اولين كردن تصرف در بودن تسليم -
 ٨...   عندالشارع حجيت مرتبه اولين يعمل هر به نسبت بودن تسليم -
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 ٨...   يعقالن حركت در شدن تسليم ييعن انكارها قابل غير قبول -
 ٨...   انكارها قابل غير تفسير از گاهها تكيه بودن عاجز -
 ٩...   خالق فاعل به تكيه با انكارها قابل غير تفسير -
 ٩...   ينظر عقل بر يعمل عقل حكومت -  ١/٢/٤
 ٩...   لشكر و جنود يدارا سنجش عمل قوه يبمعنا عقل -  ١/٢/٤/١
 ٩...   يوح كلمات نور به سنجش عمل قوه شدن ياله -  ١/٢/٤/٢
 ١٠...   يبند جمع*  
 ١٠...   واليت نظام در آن پرورش كيفيت و يعقالن حركت در عمل حد يبررس -  ١/٢/٥
 ١١...   سطوح همه در يتعال و سبحانه حق حضرت ربوبيت بودن يجار -
 ١١...   عباد همه يبرا يتعال و سبحانه حق حضرت ربوبيت بوسيله يتول شرايط ايجاد -
 ١٢...   حجيت تفسير در عصيان و طاعت يمعنا -
 ١٢...   آن حجيت ميزان و حوزه فرهنگ يبررس -  ٢ 
 ١٢...   يوح مطالعه يبرا مقياس تعيين با عقل بودن تسليم عدم - ٢/١
 ١٣»   ...تجربه« ،»عقل« ،»يوح« يبرا فعاليت حوزه تعيين با عقل تسليم عدم - ٢/٢
 ١٣...   يعقالئ امور با يوح مخالفت يبرا مثال -  ٢/٢/١
 ١٤...   عقالء و خودش عملكرد ميدان در عقل نبودن تسليم دليل آيات گرفتن يارشاد - ٢/٣
 ١٤)   ...كشف يمبنا( عقل به نسبت يكماه معرفت ينف - ٢/٤
 ١٥...   شدن تسليم و حجيت مكانيزم -  ١/٢/٦
 ١٥...   غير از قدرت سلب و قضاوت ثقل نقطه گاه، تكيه -
 ١٥...   حوزه فرهنگ بودن تسليم نسبيت يبررس - ٢/٥
 ١٦...   يوح به آن نبودن تسليم و فلسفه بودن مستقل -  ٢/٥/١
 ١٦...   يونان فلسفه از اخالق در عرفا يبند دسته اقتباس -  ٢/٥/٢
 ١٦...   يروح پرورش يبرا عرفا طرف از يوح از يجدا مناسك و دستورالعمل ارائه -  ٢/٥/٣
    

 ٠١٠٦٩٠٠٥: يكامپيوتر يبايگان كد   يفكر نظام يمبان:    جزوه نام
 ٧٥/١٢/٢٨: جلسه تاريخ   يالهاشم يحسين والمسلمين حجةاالسالم:    استاد

 ٧٦/٠٢/١٠: انتشار تاريخ   صدوق حجةاالسالم:    گذار عنوان
 انتشارات واحد:تكثير و يحروفچين   صدوق خانم:    ويراستار



  
 بسمه تعالي

  
  عقل سنجش عمل قدرت: مقدمه*  

 خود يفكر سنجش در عقل آيا كه بود اين آن يجمعبند و فهم حجيت پايگاه بحث محور: يميرباقر االسالم حجة
 :شد مطرح احتمال دو خير؟ يا دارد فهم يتواناي
 يمنطق بايد اينصورت در كه حوزه، يك در ولو است مستقل خود يفكر سنجش در و داشته يذات حجيت عقل -  ١

 .بسازيم پيشفرض اين پايه بر را
 يمنطق اساس آن بر و كرده پيدا را آن گاه تكيه بايد صورت اين در كه نيست يمستغن خود سنجش در عقل -  ٢

 يگاه تكيه هيچ كه رسيديم نتيجه اين به و كرده ينف يديگر از پس ييك را پايگاهها ،يعقل سير در اگر. بسازيم
 بيان و فهم در اصل» يتول« آن در كه بسازيم يمنطق بايد پس او به تكيه و متعال يخدا جز باشد، داشته تواند ينم

 اين تعيين از بعد نمايد، مشخص فهم در را يتول جايگاه بايد ما يعمل منطق ييعن يبعد منطق پس باشد، آن احكام
 .شود يم مشخص يا حوزه هر در فهم عمل در يتول نحوه ييعن ،يتول محور بر حكم تعريف كل جايگاه،

 اين و كرده ينف هم را ديگر يگاهها تكيه بعد و كند يم ينف فهم، در را خودش استقالل عقل: سير اين در بنابراين
 !نيست ممكن يوح قوانين استمرار سايه در جز فهم تكامل كه رسد يم نتيجه
 )دوم رتبه در(متعال يخدا از غير گاهها تكيه و ينف) اول رتبه در( انكارها قابل غير قبول در عقل عجز - 

 وارد مطلب اين در ما ييعن. نيست يا است تمام مطلب اين حجيت حاال خوب: يحسين والمسلمين حجةاالسالم
 انجام را يروانشناس كار ،يشناس شناخت ييعن نداريم، يكار آن پيدايش سير به و ؟»چيست فهم« كه شويم ينم
 نياز را يروش و منطق بشناسيم را اين بتوانيم اينكه خود بلكه! يفعل النفس علم در نه سابق، النفس علم در نه دهد، ينم

 انكار قابل ،»الجمله يف« سنجش عمل قدرت است، سنجش عمل قدرت است، انكار قابل غير و ييقين كه آنچه دارد،
 انجام فهميدن يبرا ما كه را يعمليات كه است اين كار اولين ميرود؟ بكار يچيز چه در انكار قابل غير اين حاال نيست،

 پس نه؟ يا بدهد قرار گاه تكيه متعال يخدا جز را يديگر چيز تواند يم نه؟ يا باشد مستقل خدا از تواند يم دهيم، يم
 ! را متعال يخدا غير گاه تكيه عجز: دوم رتبه در و رسانند، يم را عقل عجز اول رتبه در انكارها قابل غير
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 ...باشد ربوبيت به يتول بايد فهم گاه تكيه كه برسيم اين به و شود تمام سير اين كه كنيم فرض اگر): س(
 .گيرد يم قرار دستگاه از خارج عمالً صحت معيار كه): ج(
 .كنيم يريز يپ منطق يك بنيان بايد ما اين از بعد آنوقت! بله): س(
 جايگاه كه كنيم يطراح را يروش بايد چگونه و چيست؟ فهم روش كه آيد يم پيش روش موضوع اين از بعد): ج(

 مدل در ميفرمائيد يحضرتعال كه كند؟ اخذ يخاص موضوع هر در سنجش عمل نفس در حكم، تعريف نفس در را يتول
 :كه اينست يبعد سؤال حال است، حكم تبيين موارد همه يبرا توصيف كاملترين موجود

 عجز عقل نه؟ يا كند؟ يم تمام ،يتول به عقل كه است يسير سير، اين خود شود؟ يم تمام چگونه سير، اين خود
 نه؟ يا رسد؟ يم فهم عمل در يتول ضرورت به تا كند يم اثبات را گاهش تكيه عقل و خودش

  سنجش قوه عملكرد حجيت تفسير -  ١ 
 بودن تسليم اعالم آيا) شود اثبات يراه چه از اينكه از نظر صرف( حجيت حد اولين كه شود تمام چيز يك اول): ج(

 اين اينكه يا نباشد؟ حجت عنداهللا بودن تسليم ييعن نباشد؟» حجيت« تواند يم ،»بودن تسليم اعالم« آيا نه؟ يا است؟
 ندارد؟ فرض عقالً مسئله،

 به قائل يكس اگر رساند، يم را عقل استقالل كه ايست مسئله همان اين دارد، فرض بودن تسليم يواد اين در): س(
 ... باشد عقل استقالل

 ...عندالشارع عندالعقالء، عندالعاقل،: شود يم شروع پذيرش به): ج(
 .كنند امضا آنرا بايد شارع و عقال ديگر دارد يذات حجيت كه يچيز بگويند است ممكن): س(
 .است فرض يك اين): ج(
 ) كشف يمبنا( عقل حركت حجيت بودن يذات به نسبت شارع امضاء: اول احتمال - ١/١ 
 فهم اين دارد، يفهم يك عقل: گويند يم ييعن است همين كنند، يم تكيه هم بداهت بر كه يكسان منظور): س(
 شارع خود! بكند؟ مخالفت واقعيت با شارع ييعن نكنند، امضا كه شود ينم و است يبديه هم آن صحت است، يبديه
 كه را يچيز اين بگويد بعد حاال فهمد، يم هم ينحو به و داده آن به يخصلت يك و داده قرار فهم يبرا را يابزار يك

 را ينظر قوه اگر است، ينظر قوه دادن قرار اصل يمبنا بر چون است، باطل نظريه اين البته نيست؟ قبول فهمم يم
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 نيز يا نظريه چنين آن محصول نكنيم دخيل آن در را عمل و دانسته ينظر قوه حاصل را معرفت و بدهيم قرار اصل

 بشود، ينف كه ندارد معنا اين پس. نباشد هم ياختيار عمل است ممكن كه بوده واقع كشف معرفت چون شد، خواهد
 يا را ياختيار عمل اين بگوئيم توانيم يم شد، باز اختيار ميدان همينكه دانستيم، اصل منطق در را يعمل قوه اگر يول

 يذات حجيت عقل: «بگوئيم كه اينست نظر كپس ي ،نمايد يم تعيين آن يبرا را يديگر مسير يك يا كند يم امضا
 ».دارد
 !ندارد؟ يا دارد يذات چه؟ ييعن» حجيت): «ج(

 ...بكند قبول ييعن دارد، عقل كه يپذيرش: حسينيان برادر
 بكند؟ قبول يكس چه: يحسين والمسلمين حجةاالسالم

 .بكند قبول عقل): س(
 عندالشارع؟ يا عندالقالء؟ يا عندالعاقل؟): ج(
 .بگيريم فرض پيش خواهيم يم را يبند تقسيم اين): س(
 خواهيد يم و نيست كار در يخداي نه يا هست؟ كار در هم يخداي يبند تقسيم اين در بگوئيد خواهيد يم): ج(

 !بسازيد؟
 خدا به را ما يروش چه بگوئيم بعد بكنيم، تمام روش خود حجيت پايه بر را روشمان يمبنا خواهيم يم): س(

 تسليم خودمان، تعبد يبرا آيا بگوئيم بعد و كه كنيم تمام را يتعبد يك اول اينكه نه روش، تعبد ييعن رساند؟ يم
 خير؟ يا هستيم

  عقل حركت بر خود پسند كردن حاكم يبمعنا حجيت - ١/١/١ 
 و خوب كرديم، قبول و پسنديديم خودمان چه هر است، حجت اين: گوئيم يم كه يوقت: كه اينست من سئوال): ج(
 است؟ يكاف

 عندالعقل؟ بگوئيم، بايد اينجا): س(
  عقل و عاقل وحدت و خارج در عقل مفهوم نبودن مطلق - ١/١/٢ 
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 درك اصالً ميشود، اضافه عاقل به عقل نگيريد،» مطلق« مفهوم يك يمعنا به را عقل! خودمان عقل ييعن عقل): ج(
 آب! نه دريا؟ آب است، سخت باشد، تعين خصوصيت از مجرد كه يآب درك است، سخت ما يبرا عقل از مجرد عقل

 آب: بگوئيد كنيد، مطلق بصورت شخصيه خصوصيت القاء آب از اگر! نه درجه؟ دو آب! نه درجه؟ يك آب! نه كوزه؟
 دهيد؟ ينم قرار يصنعت چه ميدهيد؟ قرار آن يبرا يصنعت چه چگونه؟ آب كجا؟ آب گويم، يم بهويته،

 !است عاقل عقل ييعن ما خود عقل من منظور): س(
 عقال؟ يبرا يا دارد؟ حجيت ما يبرا ما خود عقل): ج(
 در اول از ما كه نيست اينگونه عندالشرع، هم ينسبت يك به گيرد يم قرار مالك عندالعقالء ينسبت يك به): س(
 .بدهيم قرار اصل را شارع به تعبد عقل روش يمبنا
 !يشريك باشد، خودمان عقل هم آن از نصف يك ييعن): ج(
  صرف عنايت و تجلّد يمعنا به يعموم يتول يا عجز نپذيرفتن - ١/١/٣ 
 جبر آن الزمه ميرسد بنظر باشد، خودش غير از و باال از همه بگوئيم اگر شود يم شروع يجاي يك از بهرحال): س(

 .است فهم در
 مثل باشد، يتبع و يجبر يتول و عجز درك ييعن فهم از يا مرتبه يك كه ندارد يعيب گفت شود يم حال بهر): ج(

 !نه: بگويد كند، اختيار آنرا سوء و كرده تجلد تواند يم هم باز كه ،يفرنگ گوجه خاصيت
 .دارند تجلد هستند، قائل اينرا از غير كه يآنهاي همه پس): س(
 يخطير تجلد قطعاً كه يكسان مگر زند، ينم خط مطلق، بصورت» عقل« يبرا را» عجز« يكس هيچ ييعن): ج(
! است تجلّد! است صرف انايت در غيرندارم، به ياحتياج ديگر و فهمم يم مطلق بصورت گويد يم كه يكس آن!! دارند
 !چيست؟ تجلد يمعنا مگر
  عقل حركت تكامل يمبنا اسالم - ١/٢/٤/٣ 

 كند، شروع يجاي از بايد خودش سير در عقل: كنيم مطرح را بحث موضوع بدانيد، صالح اگر: يميرباقر حجةاالسالم
 بدهد؟ انجام را فهم عمل تواند يم مستقالً خودش گردد؟ يم بر كجا به عمل اين يپا دهد، انجام يعمل بايد شروع يبرا
 تواند ينم يا تواند يم كه نكنيم شروع هم اينجا از اصالً شود يم! كند؟ تكيه يكس چه به بايد تواند ينم اگر! تواند؟ ينم تا



١٠٠   ·····································································································································································   
 يول كند حركت تواند يم تجلد با برود، جلو تواند يم عنانيت با نفس نه؟ يا دارد حق نه؟ يا است صحيح: بگوئيم بلكه
 نه نيست؟ حق يا است؟ حق عقل عمل اين: همين ييعن حجيت و است، باطل و حق سر بر ما بحث ندارد؟ يا دارد حق

 را حجيت بحث يحضرتعال آنكه از قبل ميآيد بنظر! است؟» توانستن« در ما بحث آيا ييعن تواند؟ ينم يا تواند يم اينكه
 يتاريخ استمرار قدرت: ييعن: ندارد حجيت گردانديد، يم بر يتاريخ عجز به را حجيت عدم كار آخر در كرديد يم مطرح
 اينكه نه؟ يا گردد يم بر قدرت بر باطل و حق معيار ييعن! بود؟ حق داشت، يتاريخ ستمرارا قدرت اگر حاال ندارد،

 چون فرمائيد يم لذا كنيد، يم تفسير عجز و قدرت پايه بر را حقانيت كه شود يم ظاهر اينگونه» تعجيز: «فرمائيد يم
 آنست، يتول به آن تكامل و استمرار قرار، كه زيرا داشت، نخواهد هم تكامل ندارد، يتاريخ استمرار و قرار و است عاجز

 عقل تكامل و استمرار قرار، ببينيم خواهيم يم ما آيا داشت، نخواهد تكامل، و استمرار قرار، ندهد، قرار پايگاه را يتول اگر
 تسليم اگر آنوقت! بشويم تسليم نيست، تسليم به جز آن تكامل فهميديم كه حاال بعد و نه؟ يا شود؟ يم تمام چگونه
 خواهد يم لذا هست، خودش عنانيت بدنبال نفس كه: اينست آن كنه اينصورت در كه! كند؟ يم پيدا حجيت شديم،
 است يمطلب همان عين بدهيم، قرار عقل بودن تسليم يمبنا اينرا اگر كند، پيدا عنانيت تواند يم خانه كدام در ببيند

 در را خودش كمال چون و دارد خودش توسعه و كمال به شقع انسان: گويند يم كه كنند يم بيان اخالق فلسفه در كه
 كه هم قدم آخرين تا خورد ينم خط نفس، عنانيت هيچوقت كه اينست مبنا اين كنه. كند يم تبعيت بيند، يم تبعيت

 ...است شخص يخوش واسطه پرستش برود، جلو
 »!ايمان« مرتبه در نه»! تسليم« مرتبه در: يحسين والمسلمين حجةاالسالم

 ...كنيم شروع بخواهيم اگر ما فرمائيد يم بنابراين پس): س(
 ...بياوريد اسالم بايد): ج(
 !كنيم؟ پيدا تكامل كه! ؟يچ كه): س(
 .شود يم مطرح ايمان عاليه مراتب آن از بعد! است تكامل يبرا اسالم): ج(
 كجا در را خودش تكامل استمرار ببيند بايد عقل كه كنيم شروع اينجا از بايد ما كه فرمائيد يم بنابراين): س(

 كند؟ پيدا تواند يم
  تكامل يمبنا اسالم با رابطه در قرآن آيات به يا اشاره - 
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 استناد االن كه نيست من دأب( البته( كند يم درك تسليم مرتبه در قرآن تالوت از انسان كه آنچه تقريباً كه): ج(
 اعتبار به امر و اعتبار يتقاضا سپس كند، يم بيان هم را آنها گذشته. شمارد يم ييك ييك را اقوام كريم قرآن) بكنم

 شود، يم چنين آيد، يم قيامت ميدهد، هم عده و باشند، مستمر نتوانستند اينها بگيريد، عبرت: فرمايد يم و كند يم
 آورد، يم مثال قرآن و كردند يم تكيه مختلف قرون در مختلف وسايل به آنها شكند، يم را استمرار مرتب شود، يم چنان

: گفت يم يخداي بنده بقول! است يسخت كار اشياء ميان در ساختن يكپارچه سنگ( زند، يم مثال را سنگ جا يك در
 فرمايد يم و) هست موجود هنوز قبل، سال ٢٥٠٠ يسنگها كه كنيم، يم غرور احساس جمشيد تخت يتماشا در

 قدم اولين فعالً است، تسليم مرتبه در اين حال نكرد، پيدا تكامل يسنگ بزرگ يساختمانها لكن و بالواد، جابرالصخر
 خواهيم؟ يم را عندالعقل حجيت يا خواهيم يم را عندالشارع حجيت اينكه آن و است يديگر چيز
  پذيرش به حجيت تكامل - ١/٢ 
 چه؟ ييعن حجيت): س(
 باشد؟ عندالشرع يا باشد عندالعقال يا باشد عندالعقل پذيرش بايد آيا پذيرش پذيرش، ييعن حجيت): ج(
 ؟يكار چه يبرا پذيرد؟ يم را خودش خودش، ييعن): س(
 ييعن است حجت ؟يكس چه نزد در اينكه يمنها چه؟ ييعن» است حجت: «كلمه ببينم خواهم يم اول): ج(

 !شود؟ يم پذيرفته بالضروره
 شود؟ يم پذيرفته يچيز چه يبرا): س(
 چه؟ يبرا و يچيز چه به نسبت و يكس چه اينكه به نداريم يكار ،يكس چه يبرا نه و يچيز چه يبرا نه! نه): ج(
 چه؟ ييعن» است حجت« ببينيم خواهيم يم بلكه
 .بشود تعريف آن» يبرا« بايد): س(
 چه كنيم، بيان آن، اضافات بدون را حجيت يمعنا مرتبه، مجملترين در بخواهيم ما اگر كه اينست سئوال): ج(

 .گوئيم يم
 .پناهگاه و گاه تكيه مأمنْ، ييعن: يشاهرود حجةاالسالم

 ؟يچيز چه از ؟يكس چه نزد در پناه): ج(
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 !گيرنده پناه پناه): س(
 ؟يكس چه نزد در): ج(
 .است پناهگاه كند يم فكر عقل خود گيرنده، پناه خود كنيد، فرض يتخيل به ولو گيرنده پناه خود): س(
 پذيرفته پناهگاه آن خود كنيم، اخذ را پذيرش يمعنا آن، تفسير در بيائيم اگر كه كنيد دقت حجت در حاال): ج(
 ببينم خواهم يم نه؟ يا است؟ پذيرفته بودن پناه به را خودش پناهگاه، آن عقاب، از مأَمن آن نيست؟ پذيرفته يا است

 است؟ ،»پذيرش« حجيت، يمعنا: بگوئيم توانيم يم حد، ترين يابتدائ و وجه ترين ساده در آيا
  خودش نزد سنجش عمل به نسبت عقل پذيرش: عندالنفس حجيت - ١/٢/١ 

 است، عندالشارع يگاه و دارند قبول هم عقال ييعن عندالعقالست، يگاه است، عندالنفس يگاه پذيرش نهايت
 شود، داده نسبت عقال به اگر ،»يشرع حجيت« شود، داده نسبت شارع به آن قبول اگر دارد، قبول هم شارع ييعن
»شود، داده نسبت شخص خود به اگر و» يعقالئ حجيت »كه يا مرتبه در اگر حال. بود خواهد» عندالنفس حجيت :

 ،يقهر بصورت تكويناً مرتبه اين بگوئيم نيست، انكار قابل او يبرا بسنجد، تواند يم عقل، خود پذيرفته دارد، حركت عقل
 بطور تواند ينم» واجد« هستم، خودم يسنجش خود حركت فاقد من بگويد تواند ينم عقل(است، محض يجبر و يتبع

 مرتبه، اين) است كرده عطا يچيز چه داند يم كرده، عطا او به را وصف اين كه هم يمعط بكند، فقدان اعالم مطلق
 را عقل مرتبه، اين يول. بسنجد هم را الجمله يف سنجش همچنين ناپذيرها انكار تواند يم آن با كه است يا مرتبه اولين

 تو گويد يم ييعن چيست؟ بزرگ يسنجشها از رض! غكند يم ملزم و مجبور! بزرگ يسنجشها در يكارآمد ينف به
 اعالم عجز اعالم. است عجز اعالم ،»توانم ينم. «است قدرت اعالم ،»توانم يم! «است يبزرگ كار» توانستن«»! يتوان ينم«

» توانم يم« كه هم بزرگ سنجش در بنابراين هستم، تسليم سزاوار اينكه درك است، بودن تسليم و يكوچك حقارت،
: گوئيم يم ميگردد؟ بر كجا به سلب خود اول مرتبه حجيت: گوئيد يم داشتيد، يهاي»سلب« شما. كند ينم يكار است،

 يسنجش حركت در آدميزاد! خيار و يفرنگ گوجه خاصيت مثل باشد مفتوح ،»جبر« اشياء، همه در كه ندارد يعيب
 آن انسان، اراده ميدان كند، ترك تواند ينم را خودش يعين حركت گوئيد يم كه همانطور است،» مجبور« خودش

 اصطالح به. است تبعيت به مجبور ،يتبع امور در باشد، متصرف و داشته حضور يتبع امور در بتواند كه نيست يميدان
 انسان يوقت يك يول كند، يم حكم را مطلب اين نيز انسان يفطر بافت و يفطر جبلّت هست، هم يفطر مجبور آقايان،
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 حقّ تواند يم كند، عظمت يادعا تواند يم اينصورت در ميدهيد، قرار اساس ياثبات ساختمان يبرا ار» مجبوريت« اين

 چگونه را كارها عندالشارع عندالعقالء، حاال: گوئيد يم چرا؟ بكند، يغلط چنين تواند ينم هم وقت يك كند، پيدا تكبر
 ينف» اله« بعنوان را خودش اول»! االاللّه: «يك داريم،» الاله: «يك كرديم، عرض ما ميبرد؟ جلو و كند يم روبراه

 و شده تسليم سپس كرده، ينف هم را ديگر يها اله بعد و فاعليت اصالت و تعقل اصالت ربط، اصالت ينف بعد كند، يم
 داند يم خالق از را فهم توسعه و نيست خالق موجد، خودش كه ميداند و تواند يم خالق موجد فاعلِ مگر االاللّه، گويد يم
 و ملحق را يموجود خدا شماست، يتول به يمتول گمانه آن البته! است خالق از جديد گمانه ايجاد ديگر عبارت به و

 عقل يبرا تسليم اعالم كه: اينست داريم الزم كار اول در ما كه آنچه شما سفارش با متناسب كند يم خلق شما مسخر
 خير؟ يا است؟ الزم
 !است يجبر كه): س(
 !تواند ينم كه بفهمد بعد و كند يط را يسير انسان اينكه يا شود واقع يجبر تواند يم آن مقدمات البته! نه): ج(

 تواند، يم: اند گفته هم يا عده تواند، ينم: اند گفته يا عده شود؟ يم تمام چگونه آن ياثبات صحبت: حسينيان برادر
 غير تواند يم يكس فرمائيد يم يا كند انكار تواند ينم يكس كه را انكارها قابل غير: يحسين والمسلمين حجةاالسالم

 !كند؟ انكار هم را انكارها قابل
 ...كنند يم شروع يديگر يجا از آنها نه): س(
  يشناس شناخت بر شناخت يروانشناس بودن مقدم - ١/٢/٢ 
 به مربوط است يبحث يشناس شناخت دارند، نياز روش به بشناسند، را شناخت بخواهند اگر كردم عرض كار اول): ج(
 بايد گرفت، قرار بحث موضوع استكان اگر تر، پيچيده يخيل يول استكان مثل است يموضوع شناخت كه يروانشناس آخر
 هم اگر بكند، استكان يشناساي بتواند بايد خودش يبند طبقه در و باشد درست شما يبند طبقه باشد، درست شما متد
 را الجمله يف سنجش بودن انكار قابل غير و عمل قوه و نشويد وارد آن راه از كنيد، يشناس شناخت خواهيد يم يوقت

 بايد شما! هست؟ يوجود نحوه چه دارد؟ يكس چه را سنجش خود حال چيست، سنجش بگوئيد ابتدا از و نگيريد بكار
 بتوانيد تا باشيد داده انجام بايد را يكارهاي يك خالصه و كرده يشناساي عالم، در را شناخت طبقه هم عالم، توصيف هم

 است يا قوه را انسان كه بدان: بگوئيد و بدهيد قرار اول را يشناس شناخت خواهيد يم شما چيست؟ شناخت كه بگوئيد
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 انسان... را، انسان كه بدان يگوي يم كه ابتدا از: گويم يم من! ئينهدر آ چنانچه اشياء صور گردد منقّش او در كه دراكه

 !است؟ عالم يكجا در و! است؟ يوجود نحوه چه و! چيست؟ دراكه: بريد يم نام كه يا قوه اين بعد! كيست؟
 !است وارد سئوالها همين هم آنطرف در): س(
 !است انكار قابل غير كه گوئيم يم اول ما): ج(
 انسان كند يم درك را غيريت بعد كه بوده، يچيز تغاير، از قبل خوب است، انكار قابل غير تغاير فرمائيد يم): س(
 .كند يم درك را وجود ابتداً
 وجود نه موجودات درك بودن مقدم - 
 !را وجود نه! كند يم درك را» موجود): «ج(
 ...را» يهست« نه): س(
! خوب بزنيد، دست توانيد يم آن به كه هست شما جلو يچيزهاي يك اينكه به كنيد يم درك اول را موجود شما): ج(
! شماست يمنطق ارتكاز مفهوم گيريد، يم وجود را آنها و كنيد يم خاص حيثيت سلب اينها از اينكه اما است، درست اين
 شما است، موجودات متوجه اول بشر حواس ييعن است، موجود درك شما درك اولين كنيد، يم درك را موجودات شما

 سخت بچه، يبرا يكل مفاهيم درك! كنيد؟ مطرح را وجود بحث توانيد يم خواهد يم آب و است تشنه كه يا بچه به
 !خواهم يم جغجغه! خواهم يم پستانك من: گويد يم! است
 ...هست كه دانيم يم): س(
 ضمير! كنيد يم را كار اين يفلسف تحليل با شما يول اوست ناخودآگاه ضمير در هست، كه دانيم يم: «اين): ج(

 او دهان در پستانك شما كند، يم گريه و است گرسنه شده، بيدار طفل چون! كشيد يم بيرون داريد شما را ناخودآگاه
 تعبير گونه هزار به را مطلب اين تواند يم هم روانشناس يك و فيلسوف يك بله،! خوابد يم و شود يم آرام ،يگذار يم

 .است انكار قابل غير تغاير كه گوئيم يم ما يول! بكند
 !فهمد يم را غيريتها ابتدا در بشر: حسينيان برادر

  موجودات تغاير بودن انكار قابل غير -  
 ...سوزد يم دستش است، خشك است، تر بچه): ج(
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 غيريت؟ يا است وجود اينها): س(
 ...شود، يم حاصل يعقل تحليل با وجود ،»وجود« و» موجود« بين است فرق! است موجود): ج(
 !است مربوط يهست به پس): س(
 كشد، يم كند را خودش و زده جيغ بعد و شود يم داغ اول بچه، دست است، مربوط موجود اثر به هم يهست): ج(
 يدارا و است، يهست اين: گوئيد ينم كه او به فهمانيد، يم او به» اوخ« ،»اوخ: «كلمه بيان با را يبخار يداغ هم شما

 النّار« كه يگوي ينم! نزن دست پس ،يشو يم آزرده شما آمد احتراق اگر است، محرق كيفيت اين كه است، يكيفيت
 .فهمد يم را يداغ سوزد، يم كه دستش فهمد، ينم را» محرقه النّار« كه او! ؟»محرقه

  يعقالن حركت در حجيت مكانيزم - ١/٢/٣ 
  حجيت مرتبه اولين كردن تصرف در بودن تسليم - 

 نه! (اول قدم در» هست شارع نزد در پذيرش پله اولين بودن، تسليم« اينكه آن و است چيز يك مطلب مهمترين
 آنچه در يبايست) است يديگر حرف آن كه نيست، خودش از يچيز هيچ و است كامل فقر مرتبه در كه آخر قدم يبرا
 متصرف كه آنچه در اما هستيم، تسليم» فطرتاً« نيستيم، متصرف كه آنچه در! باشيم تسليم هستيم، متصرف كه

 .كنيم بودن تسليم اعالم بايد يابد، يم حضور اختيار و هستيم
 !است خود كمال به عشق: اول قدم در بودن تسليم انگيزه ييعن: يميرباقر حجةاالسالم

 در: گوئيم يم داريم كه يسير در كند،» بودن تسليم اعالم« بايد ،يديگر چيز هر يا باشد، خود كمال به عشق): ج(
 متصرفات كه هم امور از دسته يك در شود، ينم داخل عقاب و صواب آن در كه است تسليم فطرتاً امور، از دسته يك
 ؟يچيز چه يبرا باشد؟ نداشته حجيت بودن، تسليم اعالم شود يم آيا! است الزم بودن، تسليم اعالم است، فرد خود
 رشد ،يبده انجام كه مرا مناسك: بگوئيد شما بعد هستم، تسليم شما مناسك به من فعالً باشد، كه يچيز هر يبرا حاال
 يول! آنرا از باالتر هم بعد و»! اكبر اهللا رضوان و: «بگو بعد»! باش من تسليم هم هدف در پس: «بگو بعد يافت، يخواه

 ...اول قدم در
 شد؟ وارد يتول كيف در چگونه آن، مقدمات و پذيرش عمل خود: يشاهرود حجةاالسالم

  عندالشارع حجيت مرتبه اولين يعمل هر به نسبت بودن تسليم - 



١٠٦   ······································································································································································   
 درباره هم صحبت يك و چيست؟ حجيت كه داريم، حجيت درباره بحث يك ما: يحسين والمسلمين حجةاالسالم

 توضيح سراغ به بلكه نرفتيم، يشناس اختيار و يشناس شناخت سراغ به كار اول در ما چيست؟) آن نظاير و( اختيار اينكه
 نباشد؟ حجت شارع، نزد در تواند يم آيا» بودن تسليم« كه آمديم مطلب اين

 .رود يم بيرون يپذير حجيت موضوع از واالّ بياوريم وسط به را اختيار ما كه اينست به مسبوق حجيت، خود): س(
 هر وبه هرگاه: گوئيم يم جزئيه موجبه نحو به( دانستيد، الزم را عندالشارع حجيت شما كه يدليل هر به و هرگاه): ج(
 چيز يا شود؟ پذيرفته او نزد در بايد كه است يا مرتبه اولين او، به شدن تسليم شد، الزم عندالشارع حجيت اگر!) دليل
 داريد؟ نظر در را يديگر

 ...شارع به نسبت او حجيت شروع نقطه: يميرباقر حجةاالسالم
 همين به كار اول در انبياء هم، عقل كار غير در كه رسد يم ذهن به چنين حاال: يحسين والمسلمين حجةاالسالم

 در ما كه را آنچه. بشويد تسليم و بزنيد كنار را ها اله اند؟ فرموده انبياء هم، عقل كار غير در اند، نموده دعوت شدن تسليم
 هم اعمال ساير به نسبت قياس موضوع اين و نباشد، اعمال ساير در كه نيست يچيز كنيم، يم ذكر يعقالن عمل

 !است يديگر حرف آن، خصوصيات يبررس حاال دارد، حجيت شارع نزد» موضوعاً« بودن، تسليم نفس! نيست
 دعوت بلكه يابيم، يم هدايت ما كه نيست اينگونه واقع در است، آنطرف از هم دعوت كه بگوئيم توانيم يم پس): س(

 .است آنطرف از تصرف ييعن. كنيم انكار اينكه يا بپذيريم، خواه حال شويم، يم
  يعقالن حركت در شدن تسليم ييعن انكارها قابل غير قبول - 
 عقل خود تحليل نه كنيد لحاظ آنرا عملكرد قدرت و عقل يعمل قوه اول اينك كنيد، يم سير يعقالن كار در اگر):ج(

 را يكار ،يعمل قوه ييعن كنيد، كار آن، لوازم و يهست درباره بخواهيد هرگاه(گيرد، يم انجام يعمل قوه بوسيله كه را
 و متد ساختن به شروع و بدهيد قرار موضوع را يشناس معرفت و يشناس شناخت خود بخواهيد هرگاه و! ميدهد انجام
 ناپذير انكار و تغيير و تغاير بودن ناپذير انكار ،يعمل عقل قوه اگر) كند يم كار شما يعمل عقل قوه كنيد، ذلك امثال
 انكار از عاجز و بودن تسليم به مجبور ها ميدان اين در من كه معناست بدين كرد، تمام را الجمله يف سنجش بودن

 !هستم
 انكارها قابل غير تفسير از گاهها تكيه بودن عاجز - 



 ··································································································  ١٠٧ 
 مطرح اول يتا سه آن از بعد هم تا سه اين كه» (فاعليت اصالت« ،»تعلق اصالت« ،»ربط اصالت« بوسيله آيا حاال

 ينقضها يديگر از پس ييك! توانند ينم هم آنها نمايم؟ تبيين را سنجش و تغيير و تغاير و كرده تكيه توانم يم) شود يم
» اله« تواند يم) ربط اصالت مثل( ساكن، قانون رسد، ينم من زور كه حاال كه معناست بدين اين و شود يم مطرح آنها
 و تغاير بتوانم» ها اله« آن بر تكيه با تا باشند؟ من» اله« توانند يم فاعليت يا ،)نسبيت مثل( متغير قانون شود؟ واقع من

 !كرد حل را مسائل اين توان ينم هم آنها به تكيه با كه شود يم معلوم! نمايم؟ تبين را سنجش و تغيير
  خالق فاعل به تكيه با انكارها قابل غير تفسير - 

 توانم يم باشد، داشته ايجاد قدرت كه يفاعل و موجود به تكيه با تنها االاهللا، الاله ان اشهد: گوئيد يم آن از بعد لذا
 كمال حال است، موجد يموال به يتول قدم، اولين بعنوان عقل شدن تسليم اعالم يمعنا پس نمايم تبيين را مسائل اين
 را ياول فاعل شود، خلق دوم فاعل اول، فاعل يبرا اينكه مگر است محال كمال شده، بيان كه يبحثهاي بنابر چيست؟ آن
 .است) اهللا رسول محمداً انّ اشهد) (ص( اكرم ينب مقدس وجود اند فرموده خلق كه

 خود به فاعل اگر كه كرديم بيان اختيار مورد در حركت بحث در ما كه فرموديد اشاره» اختيار« مهم مطلب به
 پس باشد، خود قبل ما معرف تواند ينم و رسيده سكون به باشد، نداشته تحرك فاعليت اگر ييعن نشود، تعريف فاعليت

 تمام بودن تسليم اول قدم و اول مرتبه يبرا اگر حال! شده تمام اختيار ضرورت است، تسليم گوئيد يم كه يزمان آن
 ! نه؟ يا شد؟ واضح مطلب آيا ماند؟ يم يباق ياشكال هم باز شد،
 .بدهيم قرار حجيت يمبنا  رإ؛ بودن تسليم توانيم يم ما كه است روشن): س(
  ينظر عقل بر يعمل عقل حكومت -  ١/٢/٤  
 نظام« آن از بعد حال رسيم، يم مطلب همين به هم ديگر يجاها در اصوالً»! هست حجيت: «پس خوب،): ج(
 بحث آن وارد. كند يم پيدا» مقنّن يقين« و يافته نظام نيز هم كالم و اصول علم در اينكه كما كند، يم پيدا» يقين

 كه زيرا دارد، حكومت ينظر عقل بر يعمل عقل و است يعمل عقل يبرا اوليه نقطه» بودن تسليم: «فعالً شويم، ينم
 .شود ينم حاصل عقل عمل بدون ينظر عقل
  عمل قوه: بگوئيم: نگذاريم عقل هم آنرا اسم ديگر توانيم يم): س(
 لشكر و حضور يدارا سنجش عمل قوه يبمعنا عقل - ١/٢/٤/١ 
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 و حالت دارد، يلشكر و جنود اگر عقل كه كنيم يم بحث عقل يمعنا در بعدها اصالً» عمل قوه! «احسنت): ج(

 عالم از و اوصاف از مجرد يتعريف يشناس شناخت يبرا توانيم ينم ما كه است يمعن اين به دارد، يبساط و حساسيت
 !بدهيم

  يوح كلمات نور به سنجش عمل قوه شدن ياله - ١/٢/٤/٢ 
 طاهرين بيت اهل و اكرم ينب به يا دارد، تعلق ابليس به يا حال دارد، تعلق عالم به هم وصف آن و دارد وصف عقل

 هيچ اينكه نه( دارند، وجود هم آنها كه است، عقل تعلقات همان عقل، وصف ييعن)! اجمعين عليهم اهللا صلوات( ايشان
 ملك و ملكوت دستگاه در يا شده، پيدا ها دسته و دار آن در كه هست شياطين به متعلق يا آنها وجود) ندارند وجود
 .هست
 !شود يم مضمحل نسبيت در هستند، قائل عقل يبرا كه ينور آن ديگر پس): س(
 !نيست يخبر ديگر خودتان ينورها آن از شويد، يم نور به مستنير) نورك كلمة( كند يم پيدا مركز يا): ج(
 ...شده خلق كه ينورانيت يك): س(
 هم شما و من به آن نور تابيده، آفتاب! بله! آن عرض در نه است، آن از يپرتو هم اين! بوده هم» اول« و): ج(

 !رسيده
 ...نور آن از يا مرتبه): س(
 شعاع! نكشم سايه به را خودم من كه ميزان آن به! افتاده هم من بر آن ضوء تابيده، نور آن از يا مرتبه! بله): ج(

 تواند يم انسان كه چرا ندهد، نشان يتيرگ شخص هم آنجا در اگر البته. تابد يم هم شخص بر تابد، يم عالم بر آفتاب
 كه برد فرو لجنزار در را خودش تواند يم انسان ،»بها يسمعون ال آذانٌ ولهم بها يفقهون ال قلوب لهم: «كه بكند يكار

 خدا قلوبهم، يعل اهللا ختم: شود يم سلب او از نعمت. باشد تسليم تواند يم ابتداً ولكن! نشنود هيچ و نبيند هيچ ديگر
 بشود، كور تا كند چكار كه فهمد يم يگاه حاال بشود، كور كه كند اذيت يا بگونه را چشمش تواند يم انسان داده، چشم

 ياعم هذه يف كان من! «شود يم كور و خورد يم كند ينم اعتنا باز يول اند، كرده ينه يعذاب از را او فهمد، ينم هم يگاه
 »سبيال اضل و ياعم االخره يف فهو

  يبند جمع*  
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 را عجز اول تسليم، به رسيدن سير اين است، حجيت پايگاه اولين تسليم كه بگذاريم اين بر را بنا اگر ما پس): س(

 ...رساند، يم
 ... را اهللا يسو ما عجز): ج(
 .رساند يم را گاهش تكيه عجز بعد و را خودش عجز اول! بله): س(
 !...ميدهد انجام يمقصد يبرا را عجز اين): س(
 خودش مطلقه حكومت عجز تواند، ينم چون و باشد مسلط بتواند اينكه و تغيير و تغاير بر قدرت اعالم يبرا اول): ج(

 .كند يم اعالم را
 عجز، به رسيدن تا عقل سير اين در بشود، تسليم بعد قدم در و بكند عجز اعالم فهم عمل در اول عقل اينكه): س(
 .بدهد انجام خواهد يم را يكار يك
 كه را ناپذيرها انكار اين! (تواند ينم كند، انكار را تغيير خواهد يم! تواند ينم بكند، انكار را تغاير خواهد يم! بله): ج(

 باشد، داشته حضور تكامل در تواند يم انسان: گوئيد يم آنطرف در شما!) داريم آنرا ضد هم آنطرف در گوئيم، يم
 و برساند كمال به را يتغيير بزند، بهم را يتغاير متعال يخدا قوه و حول با و بكند خالفت  يتعال و تبارك للّه تواند يم

 ...ذلك امثال
 يول كنيم، يم شروع اينجا از گوييم يم رسيديم انجا به چون ما كند، يم شروع سنجش و تغيير و تغاير از چرا): س(

 و دارد يمقصد فعل اين بگوئيم بعد كنيم، تعريف را يفعل آن يبرا اول بايد ما ييعن دهد، انجام را يكار خواهد يم او
 يميل بايد او در ييعن است، تكامل و استقرار قرار، از عجز: فرمائيد يم يحضرتعال كه يعجز آن كند، يم عجز احساس

 به تعلق چيست؟ شده داده قرار آن يبرا كه يتعلق مرتبه اولين متعلق، فاعل محض، فاعليت: گوئيم يم آن به كه باشد
 كند يم عجز اعالم بعد است خودش يخوش
  واليت نظام در آن پرورش كيفيت و يعقالن حركت در عمل حد يبررس - ١/٢/٥ 
 .كنيم يم نگاه را» عمل حد« بكند؟ تواند ينم چكار فهم عمل در ببينيم بايد اول ما): ج(
 كجا از ندهند، سير را عقل اگر واالّ ميشود؟ شروع بيرون از سير نه يا كند يط را سير اين بايد خودش عقل آيا): س(
 سير را وعقل بشود شروع آنطرف از بايد سير ييعن نيستم؟ عاجز هستم؟ عاجز كه بكند عجز استعالم بايد حاال كه بداند
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 به رسانند؟ يم عجز به را عقل يا است؟ عقل كار تسليم، به رسيدن ييعن برسد؟ يچيز به تا رود يم خودش يا بدهند؟

 .نيست يجبر آنهم رساندن عجز
  سطوح همه در يتعال و سبحانه حق حضرت ربوبيت بودن يجار - 
 كه تلفحوا، اللّه اال اله ال قولوا در: كنم يم سئوال خودتان از و آورم يم يكالم موضوع يك در را سئوال من): ج(

 !كنند؟ يم مجبور اله ينف به را او بيرون از آيا است؟ يچيز چه يبرا ينف اين بكنيد، ينف را ها»اله: «فرمايند يم
 هم قوم فرق! تسليم به فهم ييعن فهمد، ينم هيچوقت نباشد، يسرپرست اگر كنند، يم يسرپرست را او ييعن نه،): س(

 هست، يخداي كه رسد يم مطلب به بداهت از و كرده شروع خودش عقل: گويند يم قوم جاست، همين در ما با
 در بايد هم را تسليم! است تسليم حجيت، پايگاه! هستم تسليم حال شوم، پيغمبر تسليم بايد من و هست، يپيغمبر

 ...كند يم شروع را سير خودش عقل گفتيم، اگر يول ببريم فهم عمل در و عقل خود
 بلكه نيست، ما به مخصوص اين كه كند، يم رشد واليت به حتماً حركت: كه رسد يم ما ذهن به اينگونه ابتداً): ج(

 كه هست يا يهست ،يهست كون ييعن نباشد، واليت تحت وجوداً كه نيست اينگونه يكس هيچ است، همه به مخصوص
 ديگران يا ببريم آنرا ما حاال: بگوئيم تا باشد داشته وجود» رب« بدون كه نيست يا يهست ،يهست كون است» مربوب«
» رب« آن يبرا ما اينكه نه دارند،» رب« موجودات، همه باب در بلكه عقل، باب در فقط نه يهست كون! برند يم
 باشيم قائل چه ما( دارند، خالق ها فاعل كه هستيم قائل يذهن نظر از ما چون كه معنا اين به نه دارد، خالق! تراشيم يم
 !هست خالق) نباشيم يا

 ...سير اين خود): س(
! كنند پيدا» تكامل« است ممكن باشند، متعال يخدا پرستش جهت در كه ديگر يسيرها كليه و سير اين خود): ج(
 ! اند شده ايجاد ربوبيت تحت آنها همه واالّ

 ...گردد يم بر اختيار به آنها كيف): س(
 دو مرتبه يك فرضاً اگر ييعن آمده» ربوبيت« بيايد،» پرهيز« دليل هر به اگر فرد خودآگاه و ناخودآگاه ضمير در): ج(

 ايجاد ،»رب ربوبيت« وسيله به ديدن نفس كه گرفتيم اعتبار ترسيديد، شما و افتاد زمين به يچيز مرتبه سه مرتبه
 !شود يم آنطرف از دعوت تصرف پس! شده ايجاد رب ربوبيت بوسيله هم شما ترس شده،
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 عباد همه يبرا يتعال و سبحانه حق حضرت ربوبيت بوسيله يتول شرايط ايجاد - 
 شما است، رب شما خالق فرموده، خلق و دارد خالق عالم است، تصرف دعوت از باالتر ربوبيت! ربوبيت بفرمائيد): ج(

 .شود يم واقع موال، به يتول ناخودآگاهتان، و خودآگاه ضمير در بنابراين ترسيديد،
 !نباشد يجبر ترس، اين اگر البته): س(
 اگر شود؟ ينم جبر يا شود؟ يم جبر اين آيا ،يبترس شما كه كند يم درست را يشرايط شما يبرا موال): ج(

 ! بكنيد؟ فيكن كن بتوانيد كه كنيد پيدا را يراحت اختيار يك كه اينست داريد نظر در كه يجبر آن از مقصودتان
 !نترسد انسان باشدكه يحد در خواهد، ينم فيكن كن اينكه! نترسد؟ تواند يم فرد حمله هنگام در): س(
 فراهم آنها يبرا نيز توجه، ابزار) الخائفون ويؤمنُ( شد، پيدا ترس اگر. تواند يم باشد، آخر امر به انسان التفات اگر): ج(

 ...باشد بايد هم حرف اين دوام و استمرار شود، يم فراهم آنها يبرا يتول شرايط شود، يم
  حجيت تفسير در عصيان و طاعت يمعنا - 

 همه در عندالشارع حجيت پايگاه و اوليه حد كه است يامر بودن تسليم كه شد اين بر بحث نتيجه بنابراين پس
 عبارت به است، تمام حجيت شد، شارع به تسليم اگر يعين چه و يذهن چه ،يروح چه ،يعمل هر ييعن است، اعمال
 شما شدم، فرمان به من اگر! ينافرمان كه يباش داشته يحجت من بر توانيد ينم شما شدم، شما تسليم من اگر ديگر

 فرق»! كن عمل ،يفهم يم كه ميزان همان به: «يبگوي داده رجوع شما ولو يكن عصيان يدعو من به نسبت يتوان ينم
 خودم حق را شما از يفرمانبردا من: «گويد يم مطيع و كند يم ينافرمان اعالم ،يعاص كه اينست در مطيع و يعاص

 چنين چرا كه نداريد يحجت او بر شما است، اوليه حد) موضوع اين خود در( ،يفرمانبردار عمل خود در اين ،»ميدانم
 ،يفرمانبر عدم ييعن. داد انجام شما بفرمان من نكردم، را كار اين خود ميل به كه من گويد يم ؟يداد انجام را يكار

 !است؟ تمام مطلب اين آيا! بريد، يم فرمان او از كه يكس نزد در است حجت
 با بايد تسليم اين از بعد اينكه ديگر و چيست؟ تسليم اين به رسيدن پيشينه اينكه هست سئوال دو اينجا در): س(
 !...باشد» تسليم« آن اوليه حد كه نهاد را يمنطق يك بنيان ينه و امر

 كه راه صد از ياثبات عمل در فهميدن، عمل در بگوئيد حاال رسيد، حد اين به اگر باشد چه هر آن پيشينه): ج(
 ...رسيم يم» اطاعت« عمل به بيائيم
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 ...آن از قبل): س(
  آن حجيت ميزان و حوزه فرهنگ يبررس -  ٢ 
 هم ما ييعن ،)گفت خواهيم ما بعد كه(فرد يتبع نه است يتكوين يتبع معقوالت جزء سنجش، در ينف درجه): ج(
 گفتن در آن حوزه نداريم، قبول آنرا حوزه اما! داريم قبول هم آنرا حجت داريم؛ قبول گويند يم آقايان كه را يفطرت
 است، يعقالن عمل در يعقل االاهللا الاله
  يوح مطالعه يبرا مقياس تعيين با عقل بودن تسليم عدم - ٢/١ 

 كدام! كنم يم گز هم را او دستورات كنم، يم گز هم را خدا آن، با كه كنم يم درست يگز من اينكه در نه
! كند؟ گز آنرا تواند ينم اينكه گوئيم يم بدهد، يجسمان معاد دستور قيامت در كه شده قرار تكويناً: گويند يم! دستورات؟

 جور ماهيت گز با اينكه: گوئيم يم كند، انكار ماهيتش اساس بر و باشد داشته اختيار انسان كه شده بنا گويند، يم
 و داشته يتكوين قدرت» نه« در اهللا، يماسو غير و خودتان يناتوان و عجز در سازيد، ينم ساختمان شما يول!! نيست
 از» تكويناً« ،»اله« ينف و عنانيت ينف در! دارد اعتراض حق موال بكنيد تجلد و» بله: «بگوئيد كه جا هر هستيد، حجت

 !زياد يا باشد كم! نيست، پذيرفته شما از تكويناً بكنيد،» ال« غير بر تكيه بخواهيد كه يآنجاي در يول است پذيرفته شما
 بعد و كنيم يم تكيه است عظمته جلت حق حضرت حقانيت آن يزيربنا كه نقيضين اجتماع امتناع اصل به ما حال

 را عالم من كه اينست شما اول صحبت) بنده بنظر( لوازم، اين يبكارگير در رويم يم جلو و سنجيده را آن يعقالن لوازم
 بعد و كنم يم يشناساي و دين و پيامبر و خدا بعد و

 »تجربه« ،»عقل« ،»يوح« يبرا فعاليت حوزه تعيين با عقل تسليم عدم - ٢/٢ 
 به را يتجرب علوم گوئيد يم اينكه اما. كنم يم معين مرز شرع تشريع يبرا و كرده يبند تقسيم را يمعرفت يها حوزه
 جلو كجا تا و بيايند جلو كجا تا انبياء: بگويند كه دارد حكومت حق من عقل: اينكه ييعن سپارم، يم تجربه و سنجش
 قسمت اين در دين»! پيغمبر عرض هم« نه كند، يم درست» پيغمبر بر حاكم« ييعن كند، يم درست مرز عقل نيابند،

 در گويد يم عقل! نيايد؟ قسمت آن در يكس چه بيايد؟ قسمت اين در يكس چه نشود، وارد قسمت آن در بشود، وارد
 آن به خودم من نكند ارشاد هم اگر بفرمايد، ارشاد يكل امور در تواند يم شارع خودم، يشناساي و عالم يشناساي

 خود را تأويل حق! دارم»  تأويل« حق من كرد، پيدا مخالفت ام رسيده آن به من كه يآنچيز با هم او ارشاد اگر! رسم يم
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 يارشاد تواند يم گويد يم كه يآنجاي ميدهند، خودشان به عقال و عاقل را تأويل حق ييعن! دهد يم عقل خود به عقل،
: گويد يم باز است، محسوسات باب در كه هم يآنجاي! است من ركتح ميدان اين كه معناست بدين ،يمولو نه باشد،
 درست را ينظامات اوامرشان، تمشيت و يفرمانبر يبرا عقال: گويد يم هم يعقالئ امور مورد در! است من تحرك ميدان
 !كنند يم امضا و كرده

 حجيت با يتعارض هم، وضعيت اين خوب است، حجت پذيرش گوئيم يم ما كه يآنجاي: يشاهرود حجةاالسالم
 !ندارد
  يعقالئ امور با يوح مخالفت يبرا مثال - ٢/٢/١ 
 امضا كثير مدل به اسكناس چاپ يبرا! است درست خودش امضاء كند، محو كه را يدوم امضا هم بعد): ج(

 يچيز عالم كل اگر كند، ينم خطا كه فطرت: گفت يم كه يبعض بقول! است يكاف كنند، امضا كه هم عقال گيرد، يم
 !است درست بگويد فطرت كه آنچه ،يديگر چيز فطرت و بگويند

 ...باشد آور ظنّ كه برگردد يامور به يعقالئ امور اگر): س(
 دنيا! خرند يم عقال گويند يم! خريد يم نان چگونه اسكناس اين با گوئيد يم آقايان به نيست،» ظنّ« صحبت): ج(
 !كرده قبول
 ...واالّ! هست ييقين يك اسكناس، اين پشتوانه): س(
 تطابق يبرابر آمار، علم قسمت اولين: گيرد يم آمار يمركز بانك! دارد پشتوانه اسكناس دانيم يم كه هم ما): ج(
 اينها گيرند، يم را بازار چهار نسبت ،يجمعبند از بعد كند، يم يجمعبند را اينها بعد ،)ندارد اولين اين»! (ندارد« ييقين
 اينهم» (ندارد« ييقين اينهم پس شود، يم عوض هم بازار چهار اين ،يكرد عوض را) اسكناس( فرضيه اگر گويند يم هم

 ) دوم ندارد
 ...دارد وجود ييقين پشتوانه يك باز. است حرج و عسر وجود بدليل واقع در اين): س(
 حرج و عسر: «يگوي يم بعد ،يكن يم پرت يبلند از را خودت شما يوقت االختيار، ياليناف باالختيار االمتناع! بله): ج(

! هست؟ يدليل چگونه اين! ندارد اختيار با يمخالفت ديگر كه مطلب اين»! افتم يم زمين به االن بايستم، توانم ينم است،
 به فعالً! ميدهيد نشر را اسكناس يديگر شكل به و! گيريد يم بدست را حكومت كنيد، درست را يپول معادله شما اگر
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 ربا( است اصل» ربا« اسكناس، هويت نشر در آقا: گوئيم يم هرچه دارند، قبول عقال را اسكناس اين كه داريد تكيه اين
 خواهيد يم وقت يك: بفرمائيد توجه!... كند يم معامله آن با دنيا و دارند قبول» عقال: «گوئيد يم) زمان بهره، پول،: ييعن

 يك! نيست اينطور كه ميدهند، نظر اينگونه مستحدثه مسائل در كه دارند اشراف و التفات امور همه به آقايان كه بگوئيد
 و هستيم» ما« گوئيد يم كه اينست ما بحث فعالً! است يديگر بحث هم آن كه! ندارند؟ التفات چرا پرسيد يم هم وقت

 موال اگر! ممنوع ،يمول دخالت اينجا در بگويد كند، لحاظ محض يعقل امور بعنوان را يامور يك دارد حقعقل »! عقل«
 !دارم تأويل حق من نشد، موافق اگر اما آمد، در كه درآمد من دالئل با موافق اگر! است يارشاد زد، يحرف
 .كند يم درك آنرا فقط عقل! دارد را حق اين شارع): س(
 عقالء و خودش عملكرد ميدان در عقل نبودن تسليم دليل آيات گرفتن يارشاد - ٢/٣ 
 يكرس كه يكرس اين در: گوئيم يم كنيم، يم يبند طبقه ما! دهيم يم شارع به شارع، بر» سابق« را حق اين ما): ج(
 يعقل دليل آنهمه البالغه، نهج آخر تا اول! دارد حرف مورد اين در» دين« گويند يم! نيست دين ورود حق است، عقل
 آن يبرا كه هست ياسم چه اين گويند يم. است ارشاد اينها! نه: گوئيم يم! شده؟ وارد مختلف آيات قرآن در! آمده

 دستور حق شد، وارد من ميدان در يكس اگر كه گذارم يم علت آن به را اسم اين: گوئيم يم چيست؟ ارشاد گذاريد؟ يم
 حق« نفهميدم، را هايش توصيه اگر كنم، يم يبررس را او يها توصيه من بكند،» توصيه« اگر ندارد، را من به دادن
 اگر. نيست شارع تحرك ميدان هم، يعقالئ امور گويد يم! است يعقالئ امر هم، ميدان يك! ميدان يك اين دارم،» تأويل
 يك! ندارد را آنجا به ورود حق شارع و است يفطر مطلب آن كه كنم يم حكم من كردند، تمام را يمطلب عقال، عموم
 ميدان كند يم معين ميدان انبياء يبرا و است» عقل« اينجا در محكمه يقاض پس! است يحس علماء ميدان هم ميدان

را آنچه: كنم يم سئوال من حاال ،!كند يم يبند تقسيم هم را آنها خود بعد. اينجاست آخرت، به مربوط ينفس كماالت 
 !ندارد تأسيس حق ندارد، يساز ساختمان حق اصالً عقل گوئيد، يم كه كند يم بحث» اينجا« در شما كه

 كرد يم كشف... است، كاشف اينجا... بود، يقاض عقل آنجا در است، يعقالئ كار يك اين خود: يشاهرود حجةاالسالم
 ...يقاض را او خدا كه
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 كشف من كار كه كرد يم قضاوت خودش عقل ببينيد عقل خود از غير را ميكرد كشف نه،: يميرباقر حجةاالسالم

 شارع طرف از اينكه نه كند، انكار تواند ينم شارع كه گذاشت يم شارع گردن به اينرا بعد. است حجت مهم، كشف است،
 ! آورد يم امضا يبرا ينقل دليل

 !ميكرد كشف را شارع پذيرش: يشاهرود حجةاالسالم
 !ميكرد كشف را شارع عجز نه: يميرباقر حجةاالسالم

 )كشف يمبنا( عقل به نسبت يكماه معرفت ينف - ٢/٤ 
 كه است يحرف عين اين! چه؟ ييعن حقيقت كشف: است همين مهم نكات از ييك: يحسين والمسلمين حجةاالسالم

 عارف خدا: گوئيد يم هم بعد! توانم ينم من گوئيد يم وقت يك كنند، يم بيان يعقالئ صورت به آنها و زنند يم دراويش
 احكام آورم، ينم بدست را يحقيق ييقين احكام بكنم، استضائه و كرده تكيه كه هم كار آخر تا! هست اشياء حقيقت به

 به! بدهم تغيير آنرا باشد الزم اگر تا باشم، داشته موال دهان به چشم بايد هم مرتب و است يظاهر احكام قبيل از من
! شد درست يميليارد ٧٦٠٠ طبقه چندين ساختمان حاال: گويند يم هم يوقت! باشم دلخوش توانم ينم آن چيز هيچ

 بحساب اساس و اُس بعنوان آنرا ييعن. كرد خواهد عطا را آن از بهتر خدا... انشاءا! بخواهد؟ چه خدا تا گوئيم يم
 او و كنم عبادت را خدا بدينگونه من اينكه يبرا است يابزار: گويد يم بلكه نيست، قائل كاشفيت خودش يبرا آورد، ينم

 است، خردل يك در ولو دستش اين گوئيد يم هم وقت يك! كرد خواهد عطا خدا را يبهتر ابزار... انشاءا نمايد، تصرف
 عجز كشف ،»توانم ينم: «ييعن يسلب امور!!! چه؟ ييعن كاشفيت!) است؟ يحرف چه اين! (ميرسد؟ حق حقيقت به يول

 !...است يبيمار كشف فقر، كشف! است فقر كشف عجز، كشف! است
 فقر، از است يدرك همه رضاء تا تسليم مراتب! يكن ادعا ،ياثبات نحو به را يچيز كه نيست آن اعالم كشف، اين از

 خواهد يدرك بنابراين كنم، درك بتوانم كه هستم آن از فقيرتر من نكردم، درك يخوب به را فقر من: گوئيد يم هم بعد
 !است ياثبات كشف از غير كند، منكشف را بيشتر فقر كه باشد يسير فقر، درك سير اگر! بيشتر فقر درك يبرا شد

  شدن تسليم و حجيت مكانيزم - ١/٢/٦ 
 حجيت: نفس خود به بودن تسليم حال) آقايان باصطالح( گردد يم بر» بودن تسليم« به ذاتاً» حجيت« اول ييعن 

 مطيع: «ديگر عبارت به و! عندالشرع حجيت: شرع به بودن تسليم و غير نزد در حجيت: غير به بودن تسليم! عندالنفس
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 در را تو بگويد تواند ينم پذيرفته، آنرا اطاعت فرد كه يآنچيز پذيرفت، را يچيز اطاعت اگر است، حجيت اساس ،»بودن
 !پذيرم ينم ،يپذيرفت را اطاعتم كه يمورد
 از بعد و بدهيد قرار ياثبات بنيان يك كه اينست راه يك فرمائيد يم! برسيم؟ حجيت اين به كجا از ما حاال): س(

 و قدرت اعالم اول ييعن! كنيد دخالت توانيد ينم است، ياثبات بنيان محدود كه يآنجاي است يطبيع بنيان، اين تعيين
 ...محدوده تعيين در عجز عدم
 !دارد خصومت رفع حق و نظر حق محكمه، يقاض كنيد، يم درست يقاض محكمه يبرا ييعن): ج(
 غير از قدرت سلب و قضاوت ثقل نقطه گاه، تكيه - 
 ...كند يم قدرت اعالم هم يجاي يك در كند، يم عجز اعالم يجاي يك در خودش): س(
 اصطالح همان از شايد هم اصطالح اين( كرد، ميل كه طرف هر به»! شاهين« بنام دارد يا نقطه ترازو): ج(

 اگر است، ثقل نقطه و گاه تكيه شاهين ،)شود پذيرفته او ميل كه بايد كرد، ميل طرف هر به شاه ييعن باشد، يشاهنشاه
 باشد يفاعل بايد فقط گاه تكيه كه گفتيد اگر! باشد حاكم كه ايد داده حق او به فرموديد، فرض را يگاه تكيه خدا از غير
 !كنيد يم سلب غير، از را حكومت و قضاوت حق ديگر است» رب« و دارد ايجاد قدرت كه

 ):...س(
 !بشود بيشتر هم بودن تسليم بايد برويد، جلوتر كه قدر هر. نداريم الزم بودن، تسليم اول پله يبرا آنرا): ج(
 ):...س(
  حوزه فرهنگ بودن تسليم نسبيت يبررس - ٢/٥ 
 عندالشارع حجت آن لوازم و آقايان منطق» عندالشارع حجت و بودن تسليم: «موضوع در ؟يموضوع چه در): ج(

 بكند، پذيرش اعالم كه يحد آن در و ينسبت آن در و يآنچيز در! كند؟ يم پذيرش اعالم شارع از ييعن! است؟
 در خوب دارند؟ حكومت حق ،يدستور احكام در انبياء كه گويند يم آقايان يا عقال كه شده ذكر! است حجت عندالشارع

 .شود يم پذيرفته آنها از هم نسبت همان به بكند، تسليم اعالم عقل، كه ينسبت هر به شود يم پذيرفته هم نسبت همين
  يوح به آن نبودن تسليم و فلسفه بودن مستقل - ٢/٥/١ 
 !هستند قائل مستقل حوزه عقل، يبرا ييعن نيستند اين به قائل اصالً فلسفه در آقايان): س(
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  يونان فلسفه از اخالق در عرفا يبند دسته اقتباس - ٢/٥/٢ 
 بوسيله كه يادراكات و فلسفه هستند، عقل تسليم به قائل كه عرفان در و: بفرمائيد: بفرمائيد آنرا آنطرف و): ج(

 ارائه را ياصطالح عرفان و كرده تركيب) هم با( روايات و آيات از ياقتباس با را، شده پيدا خودشان يبرا رياضيات
 تكيه كردند، درست النفس علم در موضوع سه يونان فالسفه آقايان كه يچيز همان به ياصطالح عرفان ميدهند،

 اساس روايات، و آيات گزينش در را برداشت اين و است... و شهوت و غضب: از عبارت اخالق: گويد يم ييعن كند، يم
 در بود، طبقه هفت يبعض در كردم، استنباط را طبقه چند روايات و آيات مجموع از من: بگويد اينكه نه ميدهد، قرار
 است؟ چگونه اينها از كدام هر منزلت شوند؟ يم جمع هم با چگونه اينها حال طبقه، سه يبعض در و طبقه هشت يبعض

 .كند ينم بحث كه ركعات شك مثل ييعن! كند ينم بحث كه اينگونه
 !ينظر عقل سنجش جمع با يمنته ميدهند قرار اصل را عمل و نقل: حسينيان برادر

 ...شمردن اعتدال و تفريط و افراط حالت و هست نفس يقوا در االن كه يبند تقسيم بفرمائيد ييعن): ج(
 ...يا و است عبداهللا خواجه ميدان صد يا اخالق علم: يميرباقر حجةاالسالم

 كجا؟ از او): ج(
 يك نشويم، قائل منازل چه و شويم قائل منزل كدام هر يبرا كه ميدان، صد بگوئيم چه! است همين هم آن): س(

 !كنند يم بيان كردن، نسخه بدون را يكل دستورات
 كجا از را اول يبند طبقه و يبند تقسيم آنها! ديگر يحرف هم كردن يبند طبقه است، يحرف يك كردن نسخه): ج(

  آورند؟ يم
 و عدل تعريف و نفس يبرا كه را يمدل ندارد، اخالق كتاب با فرق زياد» ميدان صد: «مثل يعمل عرفان بله،): س(

 يول كرده تغيير يكم مبدا صد عرفان، در است، يونان يعمل خط همان به مرتبط آن از يخيل ميدهند ارائه نفس تعادل
 !همانست مايه خمير
  يروح پرورش يبرا عرفا طرف از يوح از يجداي مناسك و العمل دستور ارائه - ٢/٥/٣ 
 صفت تا بكشد را يخروس يا مرغ روز يك يا هفته ميدهد، دستور نيست، شجاع كه يفرد يبرا كردم عرض قبالً): ج(

 صفت تا...بدهد يمهمان كم كم بريزد، آنها جلو دانه يكم روز هر ميدهد دستور است، تحليل يا. كند پيدا شجاعت
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 كجا از عقل نيست، خدا با آن ربط يپيگير بدنبال يول دهد يم تحويل» مناسك« پرورش، يبرا اينكه: كند پيدا» جود«

 !!ميدهد؟ مناسك اينگونه
 مسائل در دهد، يم عقل از ميدهد كه مدل است قائل يمهم يخيل يجاها عقل يبرا است، قائل جا عقل يبرا): س(

 و كثرت و عالم كه است قائل حق خودش يبرا همينطور هم عرفان در ميآورد، را روايات كند، تطبيق خواهد يم كه
 بر را عالم يبند طبقه كه نيست اينگونه... بعد كند، تكيه نقل به كه نيست يوح يجا ديگر اينجا. كند تحليل آنرا وحدت
 مرتبه: دارد ديگر شكل يك حكما، يبند طبقه بعد حاال است ادراكات اساس بر يبند طبقه باشد، داده انجام يوح اساس

 هر و كنند يم تبديل مظهر پنج به مثالً را مرتبه پنج اين هيوال، و يطبيع يقوا و متّبعه نفس و متذكره نفس و عقل
 اسم فالن مرتبه مظهر اين! اينست آنهم، به مربوط آيه است، اسم فالن مظهر اين كه ميدانند ياسمهاي مظهر را كدام
 !آنهم،اينست قرآن آيه است

»المالسو كُملَيع مةُ وحر اللّه و رَكاتُهب«  





  يفكر نظام يمبان

 ٦جلسه 
 ٥/١/١٣٧٦تاريخ:  

  يالهاشم يحسين والمسلمين حجةاالسالم: استاد
  يمبنائ تحقيقات گروه: تنظيم

  
   عنوان جلسه:  

 ها گمانه يافتن نظام و تركيب ايجاد، در واليت و تولي به متقوم) سنجش(عقل حركت هدايت
  فهرست: 
 ٢...   روش منزلت در: انبياء به نبودن تسليم در حوزه فرهنگ يبررس -١ 
 ٢»   ...تجربه« ،»عقل« ،»يوح« يبرا فعاليت حوزه تعيين با: انبياء به عقل نبودن تسليم -١/١
 ٣...   تجربه راه مسدودبودن و عقل يكل اشراف عدم بدليل يوح يبرا فعاليت حوزه تعيين -١/٢
 ٣)   ...تكامل جهت( يشناس شناخت در عقل يبرا فعاليت حوزه تعيين -١/٣
 ٣...   حجيت اثبات در واسطه) الجمله يف پذيرش( بودن غير تسليم -٢ 
 ٤...   مطلقا روش موضوع در يوح به حوزه فرهنگ نبودن تسليم -٢/١
 ٤...   يوح به استناد منطق نبودن تسليم -٢/١/١
 ٤...   مطلقا تجربه در روش مباحث بودن يعقل -٢/١/٢
 ٤...   آنها احكام و موضوعات و مواد كليات بودن يعقل -٢/١/٣
 ٤...   ايمانشان بدليل مواد از يبعض در متكلمين تخلف -
 ...   با فرهنگستان ديدگاه يا جوهره تفاوت روش موضوع در شدن تسليم -٣ 

 ٥...   درحوزه متعارف ديدگاه
 ٥...   يپژوهش و يفرهنگ فعاليت منزلت در روش بحث ضرورت -٣/١
 ٥:   ...انبياء مقام و: معصومين غيبت مكان و زمان در روش بحث ضرورت -٣/٢
 ٦...   روش موضوع در يعقالن حركت به نسبت انبياء دعوت بودن مقدم -٣/٣
 ٦...   سنجش جهت به دعوت عقل، حركت يبندگ پذيرش در انبياء دعوت -٣/٤
 ٧...   واليت نظام در سنجش موضوع در عباد لبيك و: انبياء دعوت كيفيت -٤ 
 ٧...   يتبع يفاعلها با) تصرف از قبل طلب داشتن( مختار انسان فرق -٤/١
 ٨...   يهوشمند بر حكومت اختيار -٤/٢
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 ٨...   تصرف از قبل طلب داشتن بدليل نظام تكامل در اختيار حضور -٤/٣
 ٩...   تاريخ تكامل رهبران: معصومين -٤/٤
 ٦...   اكرم ينب يبرا يتبع و يتصرف يفاعلها خلق -٤/٥
 ٦...   اكرم ينب اشتداد الزمه) يتصرف يفاعلها خلق( خالفت نظام توسعه -٤/٥/١
 ٩...   خلقت به نسبت يانتزاع مالحظه -٤/٦
 ٩...عقل خلقت نبودن مستقل -٤/٦/١
 ٩...   انسان يبرا دين شدن نازل بودن غلط -٤/٦/٢
 ١٠...   مختار موجود حركت از: انبياء دعوت استقالل بودن غلط -٤/٦/٣
 ١٠...   دين بوسيله يتاريخ اداره و  اكرم ينب يبرا تاريخ در اختيارات خلق -٤/٧
 ١٠...   مختار موجود شدن تسليم يبرا آيات خلق -٤/٧/١
 ١٠...   يخارج زمينه و مختار موجود تصرف از قبل طلب به هدايت اعطاء تقوم -٤/٨
 ١٠...   يحيوان يا ياله يقول تبع به مفاهيم خلق: واليت نظام در سنجش -٤/٩
 ١٠...   واليت و يتول به متقوم اعطاء بوسيله ها گمانه يافتن نظام و تركيب، ايجاد، -٤/٩/١
 ١١...   روش امر در استقالل ينف يبرا منطق توليد جريان بر دين از متيقن بودن حاكم -٤/١٠

 ١١...   واليت نظام در سنجش موضوع در شدن تسليم و هدايت اعطاء تقوم: يبند جمع* 
 ٠١٠٦٩٠٠٦: يكامپيوتر يبايگان كد   يفكر نظام يمبان:    جزوه نام              

 ٧٦/٠١/٠٥: جلسه تاريخ   يالهاشم يحسين والمسلمين حجةاالسالم:    استاد
 ٧٦/٠٧/١٧: انتشار تاريخ   صدوق حجةاالسالم:    گذار عنوان

  انتشارات واحد:تكثير و يحروفچين   صدوق خانم:    ويراستار
    
 



 بسمه تعالي
  

 است، حجت يتعال و تبارك عنداهللا كه آنچه: بود منوال اين بر گذشته يبحثها يجمعبند: يميرباقر حجةاالسالم
 ياصل بحث يپيگير در يمنته است؛ رسيده حجت به رسيد، تسليم منزلت به عقل اگر! است يمتعال يخدا به» تسليم«

 رسيدن تا است ديگر يپايگاهها ينف: فرموديد بيان يكل بطور چيست تسليم مرز به رسيدن تا عقل سير اينكه بر يمبن
 كند، پيدا يمنطق ترتيب و شده شروع يپايگاه از بايد مرحله اين از گذر يبرا بحث منطقاً اما. متعال يخدا بر اتكاء به

 بدون كه چرا ندارد، سير آن يط به ينياز چندان گردد، يمنته اللّه يعل اتكاء به تا شود شروع كجا از بحث اينكه حال
 يمنطق سير يك صورت اين در كه فرموديد يحضرتعال ولكن كرد بيان را مطلب همين توان يم اول از هم مراحل آن

 اين هم ديگر بحث مورد. برسد مرز اين به تا كند يط را يمراحل بايد خود فعاليت در ذهن كه زيرا بود، نخواهد يذهن
 شود؟ يوح تسليم دباي هچگون عقل و چيست شدن تسليم يمعنا كه بود

  
» تسليم« و» حجيت« يمعنا با رابطه در ابتداً كه بينيد ينم يلزوم هيچ يحضرتعال: يحسين والمسلمين حجةاالسالم

 بشود؟ يبحث
 .است قبول قابل اجماالً بودن متعال يخدا به تسليم يول كرد بحث شود يم هم مورد اين در): س(
 !باشد؟ داشته انفكاك قابليت تواند يم» بودن تسليم« و» حجيت« خود رابطه آيا ييعن): ج(
 نباشد؟ هم تسليم يول باشد حجت عنداهللا يچيز كه ييعن): س(
 تسليم« و) است مفاهيم از ييك كه» (حجيت مفهوم« رابطه بلكه باشيم، نداشته عنداهللا به يكار ما ابتداً ييعن): ج(
ي كم را )٣كند درك را بودن تسليم و شدن تسليم يمعن تواند يم عقل ييعن است، معقول مفاهيم از كه هم» (بودن
 نه؟ يا برگردد تسليم از غير يديگر چيز به تواند يم حجيت رابطه آيا كه كنيم يبررس
 هم بعد و كنيم يبررس يوح به نسبت را تسليم اين جريان منطق و تسليم، مرتبه تا را عقل سير هم بعد و): س(
 .نماييم دنبال را تفكر نظام بحث
 !بله): ج(
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 اين همه باالخره: اينكه آن و باشد يش اصالت پايگاه از بايد احتماالً كه شود يم مطرح هم يديگر سؤال بعد و): س(

 يكار هم آقايان است، عقل خود مباحث، اين همه دار ميدان ييعن است، يعقالن مباحث گيرد، يم انجام كه يمباحث
 را شروع ونقطه كنيم مطرح را بحث ديگر يا گونه به ما اينكه يا و. كنند يم دار ميدان را عقل خود كنند، ينم اين جز

 :...انبياء:بگوييم بلكه ندهيم، قرار عقل از اصالً
 يا قوه را انسان كه بدان: بگوييم كه معنا اين به را عقل و نكرديم تعريف را» شناخت« خود ما كه نرود يادمان): ج(
 .است نشده يبحث هنوز كه عقل خود در ننموديم، مطرح اشياء صور گردد منقش آن در كه دراكه است
 سير يك كند، پيدا حجيت تا برسد تسليم به بايد عمل اين و دارد يعمل عقل كه اين خود يول! نه): س(
 .است يعقالن
 مكانيزم وارد بحث آيا ييعن حد؟ اين از بيشتر يا كنيم بحث الجمله يف سنجش بودن ناپذير انكار يرو بر): ج(

 .دهيد توضيح... انبياء: فرموديد كه هم را دوم راه آنوقت نه؟ يا برسانيم؟ حجيت به آنرا تا است شده شناخت
  روش منزلت در: انبياء به نبودن تسليم در حوزه فرهنگ يبررس -١ 
 العقول، دفَعان عن لتسير: دهند يم سير را عقل: ياله انبياء خود بلكه نيست، ما از اصالً شروع نقطه كه بگوييم): س(

 را سير و افتاده راه خودش عقل اينكه نه كنند، يم تحريك آنرا و شورانند يم را عقل يها دفينه كه است: انبياء از شروع
 به نكرد، تبعيت اگر و رسد يم تسليم به كرد، تبعيت اگر عقل و شود، يم آغاز تصرف و دعوت از سير كند، يم آغاز

 .رسد ينم تسليم
 هم خودش كرد، اثبات يوقت كند، يم اثبات را انبياء و كرده حركت يعقل برهان با خودش عقل گويند يم حكما

 .كند تبعيت را آنها بايد و برترند انبياء كه فهمد يم
 !برترند؟ انبياء گويد يم چگونه است، محكمه يقاض كه عقل كنيد، يم اضافه» شما« را نكته اين من بنظر): ج(
 بر مقدم بزنند آنها كه يحرف هر بنابراين هستند، معصوم و ندارد راه انبياء در خطا برهاناً چون گويد يم عقل): س(

 .خطاپذيرم كه است من حرف
 !كنيم يم تأمل يكم پذيريم، ينم زود را ادعا كه ما): ج(
 .اينست قوم حرف يول بزند، را يحرف چنين تواند ينم شد، يقاض عقل مبنائاً اگر كه است درست اين! بله): س(
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 »تجربه« ،»عقل« ،»يوح« يبرا فعاليت حوزه تعيين با: انبياء به عقل نبودن تسليم -١/١ 
 در واالّ بدهند تلفيق و كرده نزديك نحوه يك به را تدين و فالسفه بين كنند يم يسع متكلمين بفرماييد): ج(

! است» يارشاد« مطلقاً دسته اين»! فهمم يم من« را موضوعات از دسته اين: گويد يم و كرده معين حد عقل حقيقت،
 حوزه بين و عقل شدن تسليم اعالم بين است فرق: بفرماييد توجه مطلب دراين هستم، تسليم مطلقاً من گويد ينم

 !او كردن معين
  تجربه راه بودن مسدود و عقل يكل اشراف عدم بدليل يوح يبرا فعاليت حوزه تعيين -١/٢  

 آنها دارم، اشراف كه هم حوزه اين در! بزنند حرف: انبياء بنابراين ندارم، يكل اشراف من حوزه اين در گويد يم عقل
: انبياء يبرتر چگونه است، محكمه يقاض عقل پس! نيست ارشاد منطقه اصالً هم حوزه اين در. بدهند انجام را ارشاد امر
 كه ندارد يعيب باشد، مسدود هم تجربه راه و باشم نداشته اشراف من كه يهاي حوزه در گويد يم عقل! كند؟ يم اثبات را

 .بزنند حرف آنها
 )تكامل جهت( يشناس شناخت در عقل يبرا فعاليت حوزه تعيين -١/٣ 

 حتماً است،» تكامل جهت« شناخت ما بنظر و كليات شناخت كه را عالم شناخت و يشناساي و معرفت حوزه عقل
 ارشاد يمعن كنند، يم مالحظه ارشاد عنوان به بلكه دانند، ينم شريك ،»جهت« در را انبياء آنها ييعن داند، يم» يارشاد«
 در عقل كه داريد بخاطر) دارد را خودش يمعن ارشاد اما! (بكنند خواستند كه يكار هر متكلّمين نكنيم، فراموش را

 هم روش مسأله به منحصر و است زياد يخيل قوم با او فاصله كليات در ييعن است، قائل نظر حق خودش يبرا كليات
 :مااينست صحبت رابطه، اين در شود، ينم

  حجيت اثبات در واسطه) الجمله يف پذيرش( بودن غير تسليم -٢ 
 كه كنيم بحث مورد اين در بخواهيم اينكه از صرفنظر نه؟ يا است؟ پذيرش به» الجمله يف« حجيت اين بازگشت آيا
 يف« طرفين فعالً يول.) رساند خواهيم اينجا به را مطلب بعداً البته كه( است حجيت در اصل يقين نظام و پذيرش نظام

 حجت كه همانطور ييعن شود، يم حجت اثبات بين واسطه تسالم اين و دارند، تسالم يمفهوم يك بر» الجمله
 يا اند، پذيرفته حق عنوان به آنرا معامالت امور در طرفين كه بود خواهد يقانون آن دونفر، نزد در حجت و عندالمتعاملين

»! آنهاست شده پذيرفته يمبنا هم يمنطق نفر دو بين حجت« باشد، تسالم مورد كه است يچيز متعاقدين، بين حجت
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» پذيرش« حجيت گاه تكيه بنابراين. باشد طرف هردو قبول مورد كه است يموازين آن هم، يسياس دونفر نزد در حجت
 يول. است حجيت در اصل يقين، نظام و پذيرش نظام كه كنيم يم بيان و كرده مشخص دقيقتر آنرا بعدها البته. است
 من كرد اعالم كه يكس: گوييم يم مختصراً اساس اين بر ارد،د مستقيم رابطه ،»پذيرش« با» الجمله يف حجيت« فعالً

 كه اينست مفروض چون داد، قرار مؤاخذه مورد را او توان ينم است، وفادار بودن تسليم اين بر كه مدام هستم، تو تسليم
 بگويد، را يمطلب يغير اگر آنوقت افزايد، ينم آن به يچيز خودش از و ميدهد، انجام ،»غير نظر وفق بر« را عمل ديگر
 ،»مفروض« بايد كند، مؤاخذه را او بخواهد و باشد» ارزش« در خواه و ،»بايد دستورِ« در خواه باشد،» معرفت« در خواه
 كند، اعالم پذيرش عنوان به نيست، خودش پذيرش مورد كه هم را يچيز اگر آنصورت در نباشد، خودش پذيرش مورد

 ييعن است، حجت متعال يخدا به تسليم اعالم كار، يابتدا در بنابراين پس! قراردهد مؤاخذه وسيله آنرا تواند ينم باز
 پذيرش دارد،) نمايد تصرف مختار موجود اختيار در تواند يم كه يكس( موال نزد در مختار موجود كه يحد اولين

 يدارا اين و. هستم تسليم و پذيرفته را شما اختيار من: كند اعالم اينكه و خويش اختيار بر موالست اختيار حاكميت
! موال حق را پذيرفتن كه بپذيرد آنجهت از بلكه خود، كمال جهت از نه ديگر را پذيرش اينكه آن باالترين و است يمراتب

 ).يالتول: عبد شأن و الواليه التصرف،: موال شأن( داند، يم او شأن را نمودن تصرف و اختياركردن و دادن فرمان و
 و كنيم يم آغاز عقل از هم ما گويند يم هم آقايان: فرموديد كه آييم يم دوم مطلب بسراغ و گذريم يم موضوع اين از

 :كنيم يم عرض ما. رسيم يم: انبياء و موال پذيرش به آخر در
 مطلقا روش موضوع در يوح به حوزه فرهنگ نبودن تسليم -٢/١ 
 كار آخر تا كنند، ينم سهيم منطق در ابداً را» موال« آنها ييعن! نيست اين مطلقاً ،»روش« موضوع در آنها حرف - ١

 :باالتر اين از يحت. است همينطور هم
 بدانند عقل به مربوط را» منطق« حوزه، يك در كه نيست اينگونه ييعن كنند ينم يبند طبقه هم را منطق آنها - ٢

 .بسپارند انبياء به مطلقا را قسمت آن يا شوند قائل انبياء و عقل يبرا را» مشاركت« حوزه، آن از خارج و
  يوح به استناد منطق نبودن تسليم - ٢/١/١ 

 بدست هم شارع از كه آنچه استناد منطق در. برگردد يوح به استناد منطق كه نيست اينگونه قوم بيان بنابر يحت
 گردد يم بر عقل به مطلقا هست، تخاطب منطق از كه آنچه! ياصول قواعد جزء نه گيرد، يم قرار يفقه قواعد جزء آيد يم
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 از يا و عقل از يا باشد لفظ از چه ،يعقالي مالزمات عقليه مباحث الفاظ، بحث يروش مباحث ييعن باشد، يعمل عقل ولو

 .است عقل به مربوط مطلقا عقال،
 مطلقا تجربه در روش مباحث بودن يعقل - ٢/١/٢ 

 ديگر عبارت به ييعن است، عقل به مربوط مطلقا است، يعقالن مقايسه ميدان در كه هم يتجرب مباحث از مقدار آن
 .شود يم حاصل عقل، طريق از يروش مباحث كه كنند ينم ترديد قوم لسان از يسطح هيچ در

 آنها احكام و موضوعات و مواد كليات بودن يعقل - ٢/١/٣ 
 و موضوعات كه آنجا در: آييم يم موضوعات در احكام استخراج به نسبت احكام و موضوعات و مواد سراغ به اما و
 يكل مفاهيم« آنها» مواد هم) «است يكل مفاهيم هم، آنها استنباط واسطه طبيعتاً كه( است يكل مسايل شامل مواد،

 يكل موضوعات به نسبت» آنها احكام هم« و) اند رسيده يكل مواد يك به و كرده شروع بداهت از ييعن( است،» يعقل
 لقب آن به جهت اين از. نيست قائل ،»ارشاد« باب من جز يراه شارع، يبرا اصالً و است» يعقل احكام« عقل، مستخرجِ

 بايد حتماً بود، يعقل برهان خالف موضوعات و مواد اگر كه كنند ينم يترديد هيچ مطلب اين در كه دهيم يم ،»ارشاد«
 داشته غفلت آن به نسبت عقل كه كند يمعرف را يا ماده توانست ارشاد اگر! يعقل است يا قضيه قضيه،! گردد» تأويل«

 نتوانست، اگر و! نمايد يعقل استخراج مفهوم به نسبت و كند دقت خود مواد در و برگردد بايد عقل آنصورت در است،
 خود وظيفه را» تأويل« ييعن كند، يم تأويل راحت عقل، لذا ت؛نيس يمولو يجا چون بود، نخواهد يمولو حكم پس

 .كند تمام يعقل را مطلب كه است موظف! دارد تأويل اختيار اينكه نه داند، يم
  ايمانشان بدليل مواد از يبعض در متكلمين تخلف - 

 نمايند، يم تخلف يعقالن پذيرش از و كنند ينم را كار اين تعينشان، بدليل كالم و فلسفه بين رابطه در متكلمين
 دارم، يوجدان درك را اين و ،يعقل درك آنرا من: اينكه بيان پذيرد، ينم عليت با را آن مزاحمت و اختيار وجود عقل
 يآنجاي در شما است، نشده تعريف عليت پايه بر مطلب آن كه كنيد يم وارد را يمطلب مستقيم غير كه زيرا! است شاق

 قبول به وابسته حكم مگر! دارد؟ معنا چه كنم يم قبول نداريد، حكم صدور حق كه بدهيد، تعريف توانيد ينم كه
 عليت نشد اينگونه اگر گوييد يم كه يآنجاي تا بريد يم جلو را اختيار آن امثال و يداع در اضطرار به يوقت! شماست؟

 قبول قابل ،»تعريف بدون درك« عقل، يبرا! يبكن تعريف يبتوان تا بپذير را عليت: گويد يم عقل شود، ينم پذيرفته
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 من لذا. است مردود عقل نظر از ندارد، يجا يمنطق نظام در كه يچيز به نسبت پذيرش اعالم ديگر عبارت به. نيست

 هم و دانم، يم ايشان يعقالن نظر دقت از يحاك ،»المشمشه المشمشه، اهللا ماجعله: «فرمايد يم آخوند كه را مطلب اين
 شد لنگ كميتش عقل بگوييد كه نيست معنا اين به»! بشكست سر رسيد، اينجا به قلم يوقت: «گويد يم كه يآنجاي در

 از و ام ايستاده مطلب اين بر» ايمان« حسب بر و ندارم يعقالن و يمنطق تعريف قدرت من كه معناست اين به بلكه
 در آن اثر شود، يم وارد يترديد هم يجاي در كه يوقت كنم عرض هم  را اين». پذيرم يم« هستم، مؤمن كه آنجهت

 نقيض جزييه، سالبه اينكه كما است، كليه سالبه نقيض جزييه، موجبه ديگر عبارت به شود، يم منعكس قضايا كليه
 از زنجير يك مانند» شكست« ييعن يابد، يم جريان سطوح همه در بلكه جا يك در فقط نه اثر اين و هست كليه موجبه

 بلكه نيست مورد در بست بن ،»تزاحم« قضيه مانند فقط اينهم و كند، يم پيدا انتقال قضايا كليه به بست بن نقطه اين
 و گذشته مطلب ينا از. كند يم سرايت دارد، ظهور آن در مبنا كه يسطوح كليه به سطح يك از كه است يبست بن

 :ميدهيم ادامه را بحث
  حوزه در متعارف ديدگاه با فرهنگستان ديدگاه يجوهر تفاوت روش موضوع در شدن تسليم - ٣  

 ،»سنجش كاركردن يبرا« روش موضوع در ثانياً و» روش« موضوع در ما اوالً كه است اين در آنها با ما تفاوت حال
 .كنيم يم صحبت

  يوپژوهش يفرهنگ فعاليت منزلت در روش بحث ضرورت -٣/١ 
 نيست، يسنجش كار يك او ايمان شد، تسليم و آورد ايمان انبياء، دعوت اعالم از پس مختار موجود بگوييم اگر ما

 اگر باشد، استناد منطق آوردن بدست يپ در كه ندارد يلزوم پس است، يسياس كار يك بلكه نيست، هم يفرهنگ كار
 و يتقليد كار يمعنا به بلكه ،ياستنباط كار يمعنا به نه يفرهنگ كار( بود يفرهنگ كار يا و ياقتصاد كار شخص، كار

 يدين مناسك يفراگير يشخص چنين كار موضوع و كار سطح ،يزمان چنين در يا معصوم، زمان در چه حال) تبعيت
: ديگر عبارت به ندارد، يسهم ،»يفتو توليد« در يفرهنگ كار اين با شخص يول اوست يفرهنگ كار ،ييادگير اين است،

 در مصرف بمانند آن» تبليغ« و توزيع عنوان به آن» آموزش« توليد، عنوان به آن» پژوهش« كه يفرهنگ كار يك در
 كار كه گفت توان ينم باشد، كار به مشغول تبليغ و يفراگير بخش در يا آموزش بخش در كه يشخص به است، جامعه
 .ميدهد انجام يتوليد و يپژوهش
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 :انبياء مقام و: معصومين غيبت مكان و زمان در روش بحث ضرورت -٣/٢ 
 (ع) معصوم به يدسترس اگر! ندارد معنا اصوالً ،:معصوم اولياء و: انبياء حضور زمان در ،»يتوليد بخش« در كار اما و

 (ع) معصوم خدمت فرد نيست، تخصص، و تخصيص و خاص و عام درباره بحث و اجتهاد به ينياز ديگر باشد ممكن
 سؤال خاص» مورد« در يگاه يحت فرمايند، يم عنايت او فهم سعه اندازه به هم آنها و كند يم استضائه و رسيده

 منزلت در كننده سؤال شخص اگر! بله نيست، يتوليد كار منزله به اينها كدام هيچ يول گويند يم پاسخ آنها و كنند يم
: كند سؤال كه نباشد يكس مانند ييعن( نيست، خودش كار به مختص امام نزد در او منزلت و بوده غير مراجعه و يفتو

 مانند است يفرد بلكه) سفر فم صياممٍ برٍ فم لَيس: فرمايد پاسخ خودش زبان به هم حضرت تا سفر، فم صياممٍ برٍ اَفَمم
 پاسخ حضرت و ؟»نه يا بگيرم وضو دوباره بايد حاال شده، پيدا) چرت( خفختان و خفخه من يبرا: «گويد يم كه» زراه«
 سؤال يا. آن امثال و باليقينً، الشّك يدخُلِ ال آخر بيقين اُنقضه بل ك،بالش اليقين ينقض ان لك ليس: «فرمايند يم
 موضوع، اين در خوب ،»اهللا كتابِ من يعرف شبه هذا انّ المرار امسحِ: فرمايند يم حضرت شده، زخم دستهايم: «كند يم

 در كه اينست او شأن ييعن دارد، يفتو شأن و است غير مراجعه محل بلكه نيست خودش مسأله حلّ منزلت در سائل
 او به حضرت چنانكه! بدهد پاسخ را مردم مراجعات است، كوتاه ايشان از مردم دست و ندارند تشريف امام كه يجاهاي
 هم را استنباط ابزار بنابراين گيريد، فرا مرد اين مثل از) بهذالرجل( را دينتان معالم: فرمايند يم مردم به و نموده اشاره

 فرق نيست، يفلسف موضوع يك ابتداً اين و»! اطاعت« يبرا است» سنجش روش« ما بحث موضوع پس! دهند يم او به
 باز هم روش در كند، كار روش موضوع در بگوييم اينكه يا برود، يبين جهان و فلسفه سراغ عقل بگوييم آنكه بين است

 چگونه ،»روش« موضوع خود در بلكه يشناس حكمو  يبين جهان در فقط نه ،»بودن تسليم« كه كنيم بيان الزمست
 است؟ ممكن

  روش موضوع در يعقالن حركت به نسبت: انبياء دعوت بودن مقدم -٣/٣ 
» انبياء دعوت موضوع« دو؟ اين از كداميك ؟يعقالن حركت يا گيرد؟ يم قرار مقدم انبياء دعوت آيا روش موضوع در

 در( انفس از خارج در و انفس در را ياله آيات كه انبياء ييعن شدن؟ تسليم بر دعوت يا است شدن تسليم بر سبقت آيا
 يابزارها همه و مجادله. حسنه موعظه حكمت، كنند؟ يم دعوت يچيز چه به را مردم آورند، يم معجزات و) عالم
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 ،يبندگ پذيرش ييعن شدن تسليم به را آنها و شده متذكّر را بشر عجز ييعن نمايند، يم» تسليم« به امر را انسان دعوت،
 !كنند يم دعوت

  سنجش جهت به دعوت عقل، حركت يبندگ پذيرش در انبياء دعوت -٣/٤ 
 چگونه شود، واقع موضوع) تأمل شدن تسليم( ،»تأمل« خود اگر دهند؟ ينم يا دهند يم هم» تأمل« دستور آيا حال

). سنجيدن در تأمل( است» تأمل خود در شدن تسليم به دعوت« دعوت، گيرد، قرار موضوع تأمل، خود اگر شود؟ يم
 يدليل هيچ آن در كه جدلٌ، ء يش اكثر ؛يجدل يسنجشها مانند باشد، داشته يمختلف يسنجشها تواند يم انسان

 كه باشد يجدل حركت يدارا تواند يم سنجش پس. است پذيرش جهت در هم يسنجشهاي نحوه يك يول. نپذيرد
 كه اينست سؤال! بكشاند شدن تسليم بطرف هم را سنجش خود كه باشد داشته يحركت يا نرود، بار زير و نپذيرد تسليم

 بلكه نيست، سنجش، غير در عمل مناسك از صحبت لذا نه؟ يا است؟ انبياء دعوت به مثبت پاسخ سنجش نحوه اين آيا
 يتوان ينم از صحبت سنجش، جهت اگر آيا است،» سنجش جهت« از صحبت و نبوده هم سنجش مناسك از صحبت

 آن به را نسانا سنجش، موضوع در انبياء كه است يتأمل همان گردد، يمنته تسليم به كه باشد يجهت و يكن انكار
 استقالل اعالم يا است؟» سنجش و تأمل لبيك« غير، به اتكا قدرت سلب انكار، قدرت سلب آيا كنند؟ يم دعوت

 ابتدا از منطق در اگر ،)است» منطق« ييعن سنجش» روش« و» طريق«  ،»مناسك« موضوع در ما صحبت! (سنجش؟
 سلب ،يكن انكار يتوان ينم واليت؟ با يا است؟ كرده آغاز» يتول« با آيا يمنطق چنين! يباش مستقل يتوان ينم: گفتند

 هستند، معجز متعال يخدا پذيرش در آيات است، شده دعوت آيات به سنجش، موضوع در! غنا؟ اعالم يا است؟ استغناء
 آن؟ استغناء اعالم يا است؟ سنجش عمل در عقل، از عجز اعالم يمعنا به آيات، پذيرش حال
  واليت نظام در سنجش موضوع در عباد لبيك و: انبياء دعوت كيفيت -٤ 

 مختار موجود خلقت كه بفرماييد است صحيح اينكه كما دارد، سبقت» دعوت« مجموعه، در: گوييد يم شما حاال
 يبرا را انسان خدا ييعن. موالست اعطا ،يمحور يتول و درخواست تبع به) كرد خواهيم بيان واليت نظام در چنانچه(
 بالغه مشيت با ايشان اعطا از قبل درخواست نحوه و متعال يخدا به  اكرم ينب يتول نحوه است، كرده ايجاد  اكرم ينب

 نظام آنهم از قبل طبيعتاً شود، حاصل» اختيار نظام« اينكه تا است داده نتيجه را مختار موجود ايجاد ،Y حق حضرت
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 موجود شود، واقع نظام صورت به عالم در تصرف بخواهد اگر يول شود، ايجاد عالم اينكه تا است مختار غير موجودات

 .اوست در تصرف بر سابق او اختيار كه باشد يموجود بايد مختار
  يتبع يفاعلها با) تصرف از قبل طلب داشتن( مختار انسان فرق -٤/١ 

 بيان هوش يبرا توانيد يم كه است يرفتار همه يدارا كامپيوتر كنيم، يم درست هوشمند كامپيوتر ما حاال خوب،
 توان ينم باشد، داشته تصرف از قبل يتقاضا تواند ينم! نيست يفعل، اَنْ لَه و يفعل اَنْ له! نيست اختيار يدارا اما كنيد،

 اما كرد، خراب ساختن دوباره و ساختن بهتر يبرا آنرا شود يم كرد، باران گلوله كند يم كار بد اينكه جرم به را آن
 توانيد ينم يول بسازيد يديگر كامپيوتر و كنيد ذوب و كرده باز هم آنرا قطعات توانيد يم كرد، عذاب آنرا شود ينم

 قائل يتبع فاعليت آن يبرا زيرا! الكفور عزيزٌ انّك! ذُقّ: گفت آن به توان ينم! العذاب ليذوق دهم جلو بدلّنا ثم: بگوييد
 اما هستند جهنم اهل عذاب مأمور كه عذاب، مالئكه مثل هستند، جهنم سنگ جزء كه هم يسنگهاي آن تازه! هستيد

 مأمور آنها باشند، جهنم در كه ولو نيستند معذّب خودشان عذاب، مالئكه يا جهنم، خزنه( بينند ينم عذاب خودشان
 كند، يم كمك دعا، استجابت در و داشته اثر انسان حالت در عقيق سنگ كه همانگونه وييدبگ است ممكن) عذابند

 مثل و شما اراده ظهور عامل مشروب، سوزاند، شود ينم كه را مشروب خود يول كند، يم كمك فساد در هم مشروب
 اين كه داند يم دارد، انسان كه يفهم قبيل از نه اما! فهمد يم است، جسم! كنند ينم عذاب را خودش است، عذاب ملك
 مالئكه مثل كند، يم نفرين هم را خود متصرف و نمايد يم تصرف او در كه داند يم هم و كند يم تسبيح را خدا فرد

 آنها اضالل وسيله هم است، باطل اهل به ملحق يتبع وجود! باطل كلمات كل هكذا و است حاضر هم او عذاب در عذاب
 در آن مفصل بحث است، الزم يتصرف وجود چرا يا يتبع وجود چرا اينكه حال! بود خواهد آنها عذاب بر شاهد هم و

 نظام تشكيل بتوانند يتصرف اختيارات نيست ممكن باشيد، نداشته يتبع وجود اگر:  اينكه مختصر است؛ آمده خود يجا
 من ارتباط وسيله» كلمات« ماش با من صحبت بهنگام كه همانگونه است، يتبع موجودات آنها ارتباط وسيله. بدهند

 ارتباط وسيله هوا و دشت و كوه و سنگ خاصيت همچنين و است ارتباط وسيله يآزمايشگاه ابزار و مداد و قلم هستند،
 از قبل فاعليت كه كنند ايجاد را يقدرت اختيارات اينكه يول است، اختيار ارتباط وسيله ابدان يحت است،» اختيارات«

 اين! حال. است فهم از قبل اختيارِ بلكه نيست، فهم از بعد انتخابِ قدرت يمعن به قدرت اين باشند، داشته تصرف
 خلق  اكرم ينب وجود يبرا عليحده عالم، يتبع موجودات كلّ آنكه از غير البته( است شده خلق  اكرم ينب يبرا اختيارات
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 مثالً ما يتول نحوه با متناسب لذا داريم، ينسب تصرف حق آن در ما و شوند يم خلق يتبع موجودات هم ما يبرا و شده

 ولكن شود يم خلق مصلح، يا و مفسد آالت ما يتول نحوه با متناسب شود، يم خلق ما يبرا آن خواص و صوت ضبط
 !)شود ينم خلق اختيار، ييعن» آدم« ما يبرا

  يهوشمند بر حكومت اختيار -٤/٢ 
 اختيار،! است» يهوشمند بر حكومت« اختيار دارد، فاصله» يهوشمند« با هم» اختيار« يمعنا كه ميدانيم و

 بهينه و انتخاب« بين آسمان تا زمين و. است» يهوشمند بر حكومت« بلكه نيست،) انتخاب ييعن( يهوشمند گزينش
 مسبوق كامپيوتر مانند فاعليت ييعن! ندارد معنا اصالً فاعليت، بدون جهت، اختيار! است فرق» جهت اختيار« تا» يگزين

 حركت ييعن دارد، انتخاب يمعنا شد، كيفيت به مسبوق فاعليت هرگاه: كرديم بيان كه يتعريف بنابر( نيست كيفيت به
 كامپيوتر،: ديگر عبارت به شود، تعريف كيفيت به كه است مجبور حركت كامپيوتر، در يول شود ينم تعريف كيفيت به

 )!ميكند بهينه كيفيت بة مسبوق را هوشمند
 يريز يپ را ها گزينش آن اساس بر و كند يم اختيار» جهت« اينكه نه ميكند انتخاب و يگزين بهينه كامپيوتر

 تعريف خودم به من! هستم خودم: بگويد است؟ حاكم يچيز چه جهت، بر حال: شود سؤال او از اگر كه نمايد، يم
 است يمخلوق و موجود كند يم يگزين بهينه كه كامپيوتر لذا نداريم،» خدا« از مستقل يا قوه و حول ما يول شوم يم

 .كيفيت به مسبوق و ما بخاطر
  تصرف از قبل طلب داشتن بدليل نظام تكامل در اختيار حضور -٤/٣ 
 يكيفيت تحت او! ميدهيم آن به كيفيت ما ييعن ماست، تصرف از بعد آن طلب كه است يكيفيت هم آن كيفيت و

 به هم حيوانات كل درباره را مطلب اين است ممكن آمده، وجود به متعال، يخدا قوه و حول با و خواستيم ما كه
 حيوانات آن يها اراده حكما، آقايان باصطالح كه زيرا بشويم آنها كيفيات در متصرف توانيم يم ما كه كنيم بيان يا گونه
 جهت اين از و دارد فرق آنها اراده با ما اراده نتيجه در و هستيم يواليت يها اراده يدارا ما و هست يغريض يها اراده كالً
 يجمع يزندگ مورچه كند، يم يزندگ منظم عسل زنبور حاليكه در! داريم حضور خالفت، و واليت نظام تكامل در ما

 و جن كه است ممكن البته بدهند، ارتقاء را خود يزندگ نحوه توانند ينم ييعن ندارند حضور نظام تكامل در ولكن دارد
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 نحوه حال باشند، داشته حضور واليت نظام تكامل در) دارد اشاره آن بر مبارك آيات كه( سطوح از يبعض در هم ملك

 .نداريم جن تاريخ تكامل بنام يموضوع ما نيست، بحث موضوع است، چگونه آنها حضور
  تاريخ تكامل رهبران: معصومين -٤/٤ 
 ايشان به و آورده ايمان مرتبت يختم حضرت به بايد هم ملك و جن: اينكه آن و واقفيم يمهم بسيار موضوع بر يول

 مسلم اگر و نيستند شيعه واالّ آورده ايمان ،:معصومين ائمه واليت به بايد آنها! نيستند مسلم واالّ باشند داشته يتول
  اهللا رسول خدمت در باشد، عرش حمله و مقرب ملك ولو مالئكه كه واقفيم نيز اين بر! هكذا و هستند كافر جنّ نباشند،

 حسب بر ايشان و باشد، يم محقق ما يتاريخ اولياء محور حول اختيارات، ديگر يبرا يتاريخ تكامل فرض ييعن است،
 در ايشان رسالت نحوه اينكه حال. هستند عوالم همه يبرا رحمت و رسول للعالمين، رحمة االّ ارسلناك ما و: مباركه آيه
 !ماست صحبت موضوع از خارج است؟ چگونه عوالم آن

  اكرم ينب يبرا يتبع و يتصرف يفاعلها خلق -٤/٥ 
 و است سنجش از اعظم كه است شده خلق اختيار قوه انسان، يبرا: ميداريم بيان سنجش موضوع ادامه در حال
 . اكرم ينب يبرا است، اختيار قوه وسيله كه سنجش

  اكرم ينب اشتداد الزمه) يتصرف يفاعلها خلق( خالفت نظام توسعه - ٤/٥/١ 
 اختيارات نظام محور  اكرم ينب و شود محقق نظام در آن تكامل و توسعه و يافته نظام خالفت كه بناشد اگر حال

 شود، خلق يمتول مختار موجود بايد ييعن بشود اختيار خلقِ ايشان، يبرا بايد) باشند داشته اختيار يك اينكه نه( باشد
 يك فقط كه آنجا از بكنند، خلق اكرم ينب يبرا) ندارد طلب از قبل يتقاضا كه( را مختار غير موجود اگر! مختار غير نه

 كمال قبالً ما( بود، نخواهد جديد كثرت و وحدت ايجاد يمعنا به يتكامل اختيار، خود يبرا دارد، وجود متصرف اختيار
 به خواهد يم  اكرم ينب حال) كرديم معنا جديد يكارآمد و روابط و موضوعات ييعن جديد كثرت و وحدت پيدايش به را

 در كه يكس زبان سوزد، يم آتش در كه يكس زبان( زبان هزاران با و نمايد ادب عرض و كرده دعا متعال يخدا درگاه
 اينكه بر عالوه كند، تسبيح را خدا) زبانها همه به و سوزد يم يمهجور و يدور آتش در كه يكس زبان است، نعمت غرق

 موجودات اين لذا است، خالئق همه به بركت كننده نازل و شفيع همه اجابت به نسبت خودش ياصل زبان همان با
 .اند شده خلق» سنجش« و» اختيار) «فرض( با مختار
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  خلقت به نسبت يانتزاع مالحظه -٤/٦ 

 :بفرماييد عنايت نكته اين در حال
  عقل خلقت نبودن مستقل - ٤/٦/١ 

 خلقت را عقل خلقت ما( است؟ چگونه موضوعاً هستند، مقدم» عقل« بر» انبياء« سنجش، موضوع در بگوييم اينكه
 )!است شده خلق او» يبرا: «گوييم يم بلكه ايم نگرفته مستقل

  انسان يبرا دين شدن نازل بودن غلط - ٤/٦/٢ 
 .است مختلف حرف دو اين! شده؟ آورده دين ،يآدم بخاطر بعد و شده آفريده يآدم اول اينكه نه
  دين بوسيله يتاريخ اداره و  اكرم ينب يبرا تاريخ در اختيارات خلق -٤/٧ 

 ماشينهارا چرخش يرانندگ و يراهنماي چگونه. است دين با پيامبر ارتباط ابزار و پيامبر» بخاطر« انسان خلقت بلكه
 !است شده خلق  اكرم ينب يبرا تاريخ خود يول است» تاريخ اداره«وسيله هم» دين« كند؟ يم اداره قوانين بوسيله

 مختار موجود شدن تسليم يبرا آيات خلق -٤/٧/١  
 نحوه و مختار موجود شدن تسليم يبرا) آيات ييعن( شده خلق كه هم يديگر امور همچنين و اختيارات اين حال،

 تحقق واليت آن بدون كه است متناسب يتول خلقِ واليت، آن الزمه كه زيرا است، يملكوت و ياله خاص يتول
 رشد كه يوقت تا» يتول اين« با» واليت آن« لذا دارد، توسعه و يسرپرست به نياز و شده خلق» يتول حال! «پذيرد ينم
 .باشند يم متقوم شود، يم حاصل سنجش در

 مختار موجود حركت از: انبياء دعوت استقالل بودن غلط - ٤/٦/٣ 
 و مستقل مختار موجود خلق يا مخلوق، يتول از بريده و مستقل انبياء دعوت بگوييد شما كه نيست اينطور پس

 !است) مختار موجود( يتول با متناسب) انبياء دعوت در( هدايت اعطاء امكان! است بوده انبياء دعوت از بريده
  يخارج زمينه و مختار موجود تصرف از قبل طلب به هدايت اعطاء تقوم -٤/٨ 

 ندارد؟ تصرف از قبل طلب كه يموجود از يا دارد؟ تصرف از قبل طلب كه بود خواهد يموجود از هدايت اعطاء آيا
 نمايند، يم كه را يتصرف اما است، دعوت نشان آيات،! بله نمايند، تصرف و كنند ايجاد را آيات توانند يم آنها بگوييد حال

 هدايت، اعطا مبنا بنابر! كرد خواهد پيدا يموضوع خروج عقاب، و ثواب از واالّ! طلب از قبل نه است طلب از بعد تصرف
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 و» اختيار« از شود، واقع طلب از قبل اگرتصرف واالّ است» يخارج زمينه« و» تصرف از قبل طلب نحوه« به متقوم
 در تواند يم يزمان فرد! كرد خواهد  پيدإ؛ يموضوع خروج باشد، داشته حضور آن در بايد هم موجود اين خود كه يتكامل

 .باشد تصرف از قبل طلب يدارا كه يابد حضور خود تكامل
  يحيوان يا ياله يتول تبع به مفاهيم خلق: واليت نظام در سنجش -٤/٩ 

 عقل نه را مفاهيم لذا! شود يم خلق آن به متعلق يمفاهيم ييعن شود يم يسرپرست سنجش كه است صورت اين در
 خلق او يذهن يفضا و ظرف و وراء در مفاهيم بلكه! دارد» وجود« اعطاء از قبل اينكه نه و بتراشد خود از تواند يم
 خالصِ خواه و) يتقو از يسهم و يهو از يسهم( باشد، مخلوط خواه ،يرحمان خواه و باشد يشيطان خواه شود، يم

 را سنجش تواند يم كه يتبع نحوه آن ولكن»! يتبع« البته هستند، يوجود نحوه يك يدارا آنها همه باشد، خالص
 .نمايد ايجاد تحرك ميدان توسعه و كرده بزرگتر ييعن ،يسرپرست

  واليت و يتول به متقوم اعطاء بوسيله ها گمانه يافتن نظام و تركيب، ايجاد، - ٤/٩/١ 
 واليت، بدون برهان، به آنها شدن تبديل و آنها پيداكردن نظام و ها گمانه تركيب تا گمانه، خود از آن ايجادشدن

 برقرار تناسب ها، گزينه بين بعد شوند، يم گزينش اول ها گمانه). است مخلوق و اعطاء آنها ايجاد ييعن! (نيست ممكن
 متقوم گمانه به تبديل و آمده در گمانه حالت از ها گمانه و شود يم برقرار آنها بين تقوم يافتن، تناسب از بعد و گردد، يم
 حتماً آن حركت آخرين تا پيدايش آغاز از مفهوم اين! يافته مفهوم و شده تبديل نظام به كه يا گمانه ييعن شوند، يم
 .است واليت و يتول به متقوم» اعطاء« البته و» اعطاء«

  روش امر در استقالل ينف يبرا منطق توليد جريان بر دين از متيقن بودن حاكم -٤/١٠  
 است، شده خلق يباالتر محور يبرا يكس شود گفته اگر نموديم، اشاره شناخت در كه يمطلب اين بيان از بعد حال

 مستقل آنرا نه، يا آن؟ قبول بعد و است بيرون از اول هدايت كه كند يم عوض را مسأله صورت آيا سؤال، اين طرح
 دانستيد، متعلق آنرا وجوداً اينكه از بعد دانيد؟ يم متعلق وجوداً آنرا اينكه يا است؟ بيرون از هدايت: گوييد يم و گرفته

 خواهد سازگار دين از متيقن با و داشته ثواب و عقاب قابليت صورت اين در كه كنيد يم لحاظ تصرف بر سابق آنرا يتول
 مفروض را آن بايد حتماً االن كه است» دين از متيقن: «آيد يم پيش روش باب در بعدها كه يبحثهاي از ييك. (بود

 كه معناست آن به اين! برود سؤال زير روش، بحث بدليل پيامبران، آمدن كه نيست پذيرش قابل ما يبرا ييعن) بدانيم
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 درك را» جبر« آيات و روايات از ما گفت يكس اگر! باشد يزياي زبان به ولو بزنيد خط را» توانم ينم« خواهيد يم شما

! كنيد؟ يم برخورد چگونه برد، يم سؤال زير را دين اصل كه حرف اين با شما نيست، كار در هم يثواب و عقاب و كرديم
 !است حاكم ،»دين از متيقّن« ،»منطق توليد جريان« بر: گوييم يم ما! است؟ روايات و آيات از درك چگونه اين

  واليت نظام در سنجش موضوع در شدن تسليم و هدايت اعطاء تقوم: يبند جمع*  
 فهم خود در بلكه نيست، هم فهم مناسك در است،» فهم« بحث حتماً موضوع: گوييم يم و كرده يجمعبند را بحث

 دو بودن تسليم اين و كند يم دعوت بودن تسليم به را تأمل آيات، باشد؟ تسليم تواند يم چگونه تأمل خود آيا كه است
 انبياء تصرف ناحيه از مطلقاً را بودن تسليم ما اگر! است» تسليم اعطاء« ييعن مطلق، طرفه يك نه شود يم حاصل طرفه
 ... بدانيم

 !نكند تواند يم كند، اجابت تواند يم بعد حاال گيريم، يم آنجا از را شروع: يميرباقر حجةاالسالم
 هم بعد كند، پيدا يتول كه كنيد يم ايجاد را يا زمينه ييعن گيريد يم آنجا از كه را شروع: است همين مهم): ج(

 يملكوت شكل به اگر و شود، يم اعطا يحيوان  به شد، تسليم يحيوان بشكل اگر شود، يم اعطا او به يتول با متناسب
 نكند، تواند يم و كند پيدا يتول تواند يم بگوييد كه نيست اينطور يول گرديد خواهد يملكوت اعطا پس شد، تسليم
 گيرد، يبرم در را يملكوت يتول طيف باالترين تا يحيوان يتول طيف ترين پايين از سنجش يمنته! است يتول از ناگزير

 .گردد يم اعطا او به ،ياله مشيت با آن نسبت حفظ با و يتول حسب بر است، مختلف» يتولّ: «ييعن
 تسليم بايد كه بفهمد خودش بعد تا كند آغاز را سنجش عمل عقل، كه نيست اينگونه حركت سير خالصه): س(
 ...بشود
 داشته حركت تواند يم گوييم يم و كنيم يم تعطيل را عقل حركت ما كه شود يم مطرح طرف اين از مهم سؤال): ج(
 حذف را اختيار( بگيريد عقل يذات را سكون اگر صورت اين در باشد؟ ساكن و نداشته حركت مطلقا هم تواند يم و باشد
 ... است مطرح فرض سه حداقل كه...  شود؟ يم داده پاسخ دعوت، آيا) كنيد
 ... اينطرف از يول شود، ينم داده پاسخ دعوت باشد، نداشته حركت عقل خود اگر نه،): س(
 نحوه يول است، حركت يدارا فطرتاً كه است يمعن اين به باشد، يجبر هم حركت از يحد تا ابتداً اگر حال): ج(

 خلق  اكرم ينب يبرا مخلوق كه زيرا است، يتكوين و يجبر حركت اصل بنابراين پس! است مختلف آن يتول كيف و يتول
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 و ندارد، يطرف هيچ يتول نحوه كه نبود اين هم ما حرف شود، يم واقع دعوت از بعد يتول» نحوه« سپس است، شده
 تكامل يبرا غير فعل به اتكّا نفس« ،يتول در ييعن كند، يم پيدا خودش كمال توسعه يبرا و موال فعل به يتول اينكه

 ».افتقاراست اعالم ييعن« است، يساكن موضوع يك به يتول اينكه نه است، نهفته ،»خودش
 نه؟ يا است؟ الزم افتقار اعالم آيا است، يجبر كه حركت اصل در آيا: كه شود يم مطرح اينجا در سؤال حال

 نه؟ يا است؟ افتقار اعالم و شدن تسليم همين به دعوت آيات، بيان و: انبياء دعوت آنوقت و
 .است افتقار اعالم يمعنا آيات، به لبيك و معجز به لبيك ييعن كند، ينم اين جز يكار معجز و آيه اصالً

  
»المالسو كُملَيع مةُ وحر اللّه و رَكاتُهب«  
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  بسمه تعالي
 

  يميرباقر والمسليمن حجةاالسالم يبند جمع*  
 بدهيم، قرار حجيت يمبنا را» تسليم« ما كه گرديد ختم موضوع اين به گذشته جلسه بحث: يميرباقر االسالم حجة

 .است حجت حتماً شده تسليم طرف به نسبت تسليم، اين شود تسليم ديگر اراده به نسبت يا اراده اگر ييعن
 شما ييعن نه؟ يا دارد حجيت او خود يبرا او خود ارده كه شود يم سؤال چون! بله: يحسين والمسلمين حجةاالسالم

 يبرا» الف« اراده كه شود ينم شد،» الف« اراده تسليم» ب« اراده اگر كنيد، ينامگذار» ب« و» الف« را اراده دو اگر
 .است حجت خودش، يبرا) فاعل( شخص اراده چون باشد، نداشته حجيت» الف« خود
 حجيت يمبنا موضوع، آن به نسبت تسليم يموضوع هر در برگردانيم، تسليم به را حجيت پايگاه اگر بنابراين): س(

 بدست كجا از تفكر، روش خود در تسليم جريان ميشود؟ يجار تفكر در چگونه تسليم كه اينجاست سؤال حال است،
 چيست؟ آن يمبنا و آيد يم

 لحاظ فهم، خود تعريف در را بودن تسليم بايد اول آيا ،»تفكر منطق« در كه فرموديد بعد جلسه در هم را يا نكته
 لحاظ عقل خود متن در يتول كه باشد يا بگونه تعريف اگر ييعن نمائيم تعريف مستقل عقل به را فهم اگر و كنيم؟
 ... كه ندارد معنا ديگر نشود،
 نظر قوه يعمل حكمت در صدرالمتألهين ديدگاه يبررس - 
 .است خودش يآقا و مستقل عقل كه است يمعن اين به نشود لحاظ عقل متن در يتول اگر): ج(
 خودش تعريف و ذات مرتبه در معلول اگر كه دارد يا اشاره مطلب اين به عليت بحث در المتألهين صدر): س(

 .دهيد نسبت آن به را استقالل عدم بيرون، از توان ينم ديگر باشد، داشته استقالل
 !كنند؟ يم چه را اختيار موضوع آنصورت در خوب): ج(
 !شود يم مطلق جبرِ پس كنند، مطلق بيرون از را او اگر بله، است؛ يديگر بحث آن): س(
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 باشد، تسليم ،يآگاه در عليت جريان گوئيم يم اينكه كنيد، مالحظه هم را يآگاه و اختيار بايد شما ييعن! بله): ج(
 ديگر، حرف» بودن مختار« و است حرف يك» نيست مستقل. «است صحيح بودن، مختار فرض در بودن تسليم ييعن

 .نيايد بدست) المتألهين صدر( ايشان بيانات از يمعن اين شايد كه. شده تسليم كه است يمختار يمعن به ما بيان
 موجود و تطور و يتجل به را خلق آنها كه برميگردد، خلق تعريف به هم آن ضعف ريشه است همينطور! بله): س(

: بگوئيم توانيم يم آنوقت است ايجاد و خلق بر قادر و فاعل خلق، كه كرديم فرض ما اگر ولكن كنند يم تعريف مجبور
 .دارد يتول و است مختار كه فرموده خلق را يموجود خدا
 يسؤال من يبرا اينجا در حال! بود خواهد او خود جلوه آن يمعنا پس است، جلوه خلق، كه شود فرض اگر يول): ج(

 !كنند؟ يم برخورد چگونه آن با پس نيست، يمخف اكابر نظر از كه مطلب اين: است مطرح
 خود تعاريف يهماهنگ بر يسع آنها دهند يم نسبت يوجدان ادراكات به را آن و ندارند تحليل قدرت آن يبرا): س(
 در و شد خواهد حاكم اختيار بر عليت تعريف باشند، جازم يهماهنگ اين در بخواهند اگر كه است يطبيع يول دارند
 .گردد يم ينف عليت خود شود، حاكم اختيار بر مطلقاً عليت اگر كه زيرا كند، يم حكومت عليت ينف هم آخر
 ... شد خواهد جلوه ييعن): ج(
 اول آنها! شد خواهد خلق ينف پس بوده، هم جلوه بوده خدا كه ازل از نيست، خلق ديگر كه هم جلوه در و): س(

 در است، عليت خود ينف آن الزمه نتيجتاً كه ميدهند انجام عليت محور بر را تاريخ يهماهنگ و كنند يم مطلق را عليت
 .ميگردد ختم نتيجه همين به نوعاً عرفان، دستگاه در يحت داشتم، من كه يتأمل

 شود؟ ينم اذعان يا شود؟ يم ختم و شود يم اذعان نتيجه اين به ييعن): ج(
) يتجل( عليت خود كه يوقت. شود يم ختم عليت ينف به طبيعتاً و كنند يم حاكم ناخودآگاه را عليت! نه): س(
 پس است، بوده ابد و ازل از جلوه ذات كه معناست بدين يتجل كه زيرا شود يم عليت ينف گيرد، قرار يهماهنگ يمبنا
 .شود يم ينف عليت و خلق
 ... شود يم پيدا عالم در كه هم يتغييرات پس): ج(
 .كنند تعريف بسط و قبض بر را آنها هستند مجبور عرفان در لذا نيست، پذير تفسير هم تغييرات آن): س(
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 تعريف كه است يا مسئله خود يخود به اينهم شوند؟ يم قبض اسم يك با همراه و بسط اسم يك همراه ييعن): ج(
 ... و شده قبض اسم يك كه ندارد معنا ما نظر از ندارند، آن يبرا يدرست
 ... ندارد معنا واقع عالم در بسط و قبض اصالً): س(
...  هست مطلب آن حاليكه در! رفت مطلب آن كه ميرسد بنظرمان داريم قرار يجاي در كه ما ييعن! احسنت): ج(
 !هست يمائ تغيير، نحوه يك خودش هم همين باز حاال
 !باشد ينم پذير تفسير عليت، يمبنا بر حركت و خلق واقعاً بله): س(

 .شوند ينم قانع عمق اين در آنها: حسينيان برادر
 . نيستند اينگونه كه اكابر! نه: يحسين والمسلمين حجةاالسالم
 به نسبت داشتن يتول ييعن شارع به بودن تسليم حجيت» مبنا« كه بپذيريم ما اگر حال بهر: يميرباقر حجةاالسالم

 شارع پذيرش يمعن به تسليم شود؟ يم يجار روش در چگونه تعبد، اينستكه روش موضوع در بحث دنباله است، شارع
 اينكه آن و باشيم داشته هم را يديگر بحث بايد كه است يطبيع البته شود؟ يم واقع چگونه روش در مطلق نحو به

 .است» روش« در بحث فعالً يول برميگردد؟ كجا به فرموديد، بيان مقدمه در كه يفلسف مباحث آن حجيت پايگاه
 ؟...و تغاير و تغير همان ييعن مباحث، ازآن منظور): ج(
 !بله): س(
 برسد، اثبات به كه يزمان تا شود ينف اعالم بايد كه ايم گفته و ايم داشته بحث موارد آن در كه جلسه سه يال دو): ج(
 ...  بودن تسليم مقدمات ييعن

 اين ييعن نه؟ يا شود يم تطبيق مباحث اين با يكل روش آن ببينيم كنيم، تعريف آنرا يكل روش منطق بايد ما): س(
 اين كه دهيم نشان بعد و شود؟ يم واقع چگونه فهم عمل در تسليم جريان ببينيم بايد اول ما و است سير مصداق
 كه است شده پذيرفته مبنا اين لذا) است دوم قدم اين( نداشته؟ يا داشته وجود مباحث سير در شيوه اين و منطق
 چگونه سنجش منطقِ در متعال يخدا به نسبت بودن تسليم اين حال است، حجت مقدس شارع به نسبت تسليم

 شود؟ يم واقع
  عقل حركت يعمل حكمت در يصور منطق و واليت نظام منطق مقايسه -  ١ 
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  آفاق آيات در سير يا عقل قدرت عجز اعالم در يتبع سير - ١/١ 
! است نشانه تغاير، ييعن» آيات مالحظه« آن مقدمات در الرحيم الرحمن اهللا بسم الرجيم، الشيطان من اعوذباهللا): ج(

 توجه مورد آيات اين بودن انكارناپذير كه يوقت رسد يم بنظر است نشانه الجمله يف سنجش خود! است نشانه تغيير،
 سه ابتدا كند، يم رديف هم سر پشت را ها» توانم ينم« بلكه دارم، يچيز ياثبات نحو به گويد ينم ييعن( است،

 آفاق در سير همان جزء) كند يم بيان ،»بپرستم را يديگر توانم ينم« سه هم بعد و ميدهد قرار» كنم انكار توانم ينم«
 :كرد مالحظه را سطح چند توان يم آفاق در سير يبرا كه باشد،
 .اند نموده بحث سطح اين در هم بزرگان كه...  و نظم برهان مثل باشد» يتفصيل« آن بحث كه يسطح - ١
 حركت در برسد، تصويب به كه كنيم آغاز را يتبع حركت يك بلكه نشده تفصيل وارد اصالً كه گفت توان يم -  ٢

 .بدهيد توسعه را احتياج و افتقار بدهيد، توسعه مرتب را عجز و يناتوان اينكه مثل ،يتبع
 ييك دارد قسمت دو مطلب اين خود نمايد، انكار تواند ينم شما عقل ييعن نيست انكارناپذير تغاير گوئيد يم اينكه

 قياس) كند يم صحبت يكارآمد و يفعل قدرت از و است فعل كه( نتوانستن و توانستن گردشِ مكانيزم بگوئيم اينكه
 انكار قابل بداهت گوئيد يم چگونه بداهت در شما! نه: بگوئيم اينكه يا است؟ يصور منطق بگوئيم يا است؟ اول شكل
 يصور منطق مكانيزم با اگر مقدمات در شما كه است درست است، فعل يرو بر صحبت اولين هم اينجا در نيست

 قدرت يوجدان يافت ييعن است،» قدرت: «آن فعل موضوع اصل يول ببينيد آنرا از يجوانب است ممكن كنيد مالحظه
 كه يوقت ييعن است، بداهت از ياقو بلكه نيست بداهت سنخ از قدرت به نسبت ،يوجدان يافت اين دارد حضور و يافته

 گوئيد يم هم انكارها قابل غير مورد در! دهيد؟ يم قرار اوليه حد آنرا چرا است ياثبات بداهت گوئيد يم و كنيد يم اشكال
 را انكار قدرت خواهيد يم ييعن نكند، قبول شود ينم ،»ستا انكار قابل غير: «گوئيم يم چطور؟ نكرد قبول يكس اگر

 هم فرد خود اينجا در) يول فرد، خود انكار قدرت نه است، لحاظ مورد ياجتماع انكار قدرت آنجا البته! (بكنيد؟ سلب
 استقالل او فعل سير در است، يتبع سير عالم، در آن سير ديگر عبارت به ييعن ندارد، انكار قدرت كه كند يم مالحظه
 يبشو منكر يبتوان هم اگر گوئيد يم شما آنوقت شوم، يم منكر من بگويد و كند استقالل به تجلد تواند يم البته نيست،

 قابل غير در حركت كه اينست اصل يول ،يكن يجار يديگر در و! يبده انتشار غير به را خود انكار يتوان ينم ديگر
 !يتبع است يحركت آيات، به نسبت انكارها
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  ادراك تكامل مكانيزم در عمل بودن اصل - ١/٢ 

 ادراك تكامل مكانيزم از غير) باشد يكل آن مصداق اين كه كنيد درست يكل يك بيائيد كه( مطلب همين خود باز
 .ميداند اصل را عمل كه است يدستگاه در

  واليت نظام براساس يعقالن حركت ييافتگ توسعه - ١/٣ 
 توسعه عمل بخواهيد اگر هستيد، يكل يكبر كردن پيدا بدنبال يگاه و بشود تر يافته توسعه عمل: گوئيد يم يگاه

 موضوع در خودش است، انكار قابل غير كه هم الجمله يف سنجش كنيد، مالحظه مرتباً را يعمل سير بايد بشود تر يافته
 پيدايش،: «رسيم يم آن به بعدها كه را يا كلمه اين اگر مثالً حال بريد، يم جلوتر آنرا قدم يك و ميگيرد قرار عمل

 صورت يك دراينجا بگوئيد و) گفتيد يم تمثل و تبدل تكيف، آن به يفرد شكل در قبالً كه( بگيريد» تكامل تغييرات،
 بصورت را يكبر اگربخواهيد كه زيرا چرا؟ شود، ينم مطرح ينظر صورت به يكبر كردن تعريف عنوان به مثالً يا مسئله

 بداهت، صورت اين در كه است، شده برپا عليت يمبنا بر كه بدهيد تحويل را يتعريف نظام بايد كنيد، تعريف ينظر
 )!انكارها قابل غير نه( گرفت خواهد قرار پايه
  جهت ارتقاء نتيجه تعيين، و پذيرش نظام پيدايش و برتر تصرف - ١/٤ 

 شما و كنم يم و كرده پيدا يفرهنگ يتول نحوه يك موال به قوته، و اهللا بحول ام ينظر حركت در من گفتيد اگر اما
 ييعن بود، خواهد شما تصرف قدرت شما نظام قدرت فرمايد، يم متعال يخدا كه ياعطاي با اينصورت در بكنيد، هم

 نظام به اگر برسد، يقين نظام و پذيرش نظام به بايد برتر تصرف اين! مقنن يكبر داشتن نه شود، يم اصل برتر تصرف
 شد، درست مقنّن يقينِ نظام اگر و گيرد يم قرار مالحظه مورد يقين خود بودن مقنن ديگر يدستگاه در آنوقت رسيد
 حداقل بينيم يم خالفت نظام و واليت نظام بصورت آنرا ما اينكه. شود يپيدام متناسب يعين تصرف نظام و تفكر نظام
 باشد، داشته وجود» آن جهت« بايد كار اول از الاقل دارد، وجود يچيز چنين كار اول از نگوئيم اگر كه است يمطلب
 مصداق و چيست كبرا بگوئيد اينكه يبجا ييعن كنيد، لحاظ را جهت بايد ،يكل يكبرا يبجا شما دستگاه اين در پس

 !شود؟ يم واقع چگونه آن در اءتقار و است؟ كدام حركت جهت گوئيم يم كدامست؟
  جهت در ارتقاء از توصيف در منتجه مفاهيم بودن ياعتبار يا يحقيق - ١/٥ 
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 سلب« شما، جهت مهم شاخصه ييعن باشد، تصرف قدرت با مقابلِ يگير جهت شما، يگير جهت بايد صورت اين در

 اقتدار اثبات و شده تصرفات به نسبت عرفان و اخالق علما بحث در كه يشكل به عنانيت سلب نه اما باشد،» عنانيت
 يول شوند، يم متمسك اينها همه دانستن ياعتبار به كنند عنانيت سلب روش موضوع از خواهند يم يوقت كه شود، يم

 اگر ندارد، معنا تسليم نشود، تسليم هم عنانيت تا و است يحقيق عنانيت گوئيد يم شما دانيد، ينم ياعتبار آنرا كه شما
 آن در شود؟ تسليم چرا ديگر است مستقل كه يحد آن در خوب است قأئل را استقالل از يحد خودش يبرا يكس
 !كند تسليم اعالم تواند ينم كه دروغ به است، واجد است، مستقل كه يحد

 )القدرة يعل العاجز اقدرا( نسبت ايجاد در نيابت متعال، يخدا قدرت به شدن تسليم الزمه - ١/٦ 
 قدرت من بگويد و كرده دخيل را خودش خواهد يم خلق كه يميزان به ييعن است، قدرت ينف اينهم الزمه): س(
 كرد معنا يتصرف آنرا اگر و نيست يتصرف خوب كه كند يم تعريف يتبع يا را خود قدرت) اند داده قدرت من به ولو( دارم
 ... توانم يم من ييعن

 رسيد يم بدانجا بحث در ييعن رسد، يم سلب به كه است» قدرت سلب« جهت،: دارد دقت به نياز نكته همين): ج(
: يمعن به اين و است الزم» اراده« اين خود در توسعه بگوئيد خواهيد يم بعد»! واليت و يتول« به جز نيست حركت كه

 كه گفتيد اگر اما! كند القدره يعل العاجز اقدار ندارد قدرت متعال يخدا بگوئيد اينكه مگر! است واليت نظام اثبات
 !باشد داشته» درخواست« است، شده داده او به كه يچيز آن به نسبت تواند يم ييعن بكند، العاجز اقدار تواند يم

 ... تصرف از قبل): س(
 جهت خود در مرتبه يادن. (است جهت در و قبل در ييعن است تصرف مرتبه يادن او درخواست! درخواست اول): ج(
 تصرفات، آن بوسيله حقيقت، در كه كند، يم يتصرفات دوباره) نرود يادمان( و شود يم اعطا او به دوباره هم بعد ،)است

 .نمايد يم طلب را) قرب( جهت ارتقاء ،ييعن جهت در جديد درخواست
 .كنيم تعريف يتول به را تصرف بايد ما پس): س(
 ... داريد يتول بوسيله را تصرفات شما! حتماً): ج(
  عقل داشتن لشكر يبمعنا) تصرف و واليت ،يتول در( تصرف - ١/٧ 
 .افتد يم موضوع از تصرف و شد خواهد واليت و يتول بنابراين پس): س(
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 يك داشتن اراده داريد، لشكر خودتان داشتن ارده از غير داريد، يتبع يها اراده ديگر اينجا در شما! نه! نه): ج(
 كند، پيدا قرب كه اينست به داريد اينجا در شما كه يا اراده البته حاال! ديگر حرف يك داشتن لشكر و است، يحرف
 .كند پيدا لشكر در حضور ييعن

 ... باشد يتول تصرف، باطنِ در اگر باالخره): س(
  عقل قدرت و مفاهيم در تقوم بودن اصل - ١/٨ 
 مفاهيم كه شد بنا بريد، ينم عليحده هم را واليت و عليحده هم را يتول و عليحده را تصرف اينجا در شما): ج(

 ميكرديم مالحظه جدا جدا و نداشته توجه فاعليت تا قبالً ما! بله شوند، مالحظه متقوم و باشند داشته يتركيب وحدت
 شود، معنا حركت تا باشد داشته تعلق و يتول خودش، فاعليت توسعه در باالتر فاعل فعل به بايد فهميديم كه حال يول

 اراده يبرا لذا يابد، نظام و كرده پيدا تكامل بايد هم اراده خود كه آنجا از و گيرد، يم بر در هم را يتبع حركت معنا اين
 در هرگاه و برويد، باال كه يقدم هر شما: اينكه آن و است مطرح اينجا در يمهم سؤال دارد فرض يباالتر هم، يتبع

 علت كنيد، سير توانيد ينم آن بهمراه چون گيريد، يم مخدوش را طرف اين بالفاصله بگيريد، قرار يانتزاع مفاهيم سنگر
 سلب( آيد يم بنظر قدرت، سلب عنانيت، سلب گوئيد يم همينكه گيريد يم مطلق را يهمراه شما كه اينست هم آن

: گفت و نكرده قدرت سلب كه يوقت: گوئيم يم و كرده مقيد آنرا ما بعد. يابد ادامهكه  كجا هر تا است مطلق) عنانيت
 قدرت هم فاعليت ندارد، قدرت هم عالم تحقق يا تعلق ندارد، قدرت هم عالم يقانونمند يا رابطه ،»ندارم قدرت خودم«

 ايجاد قدرت كه يابد يتول يفاعل به بايد ييعن خواهد، يم» خالقيت« پس: گوئيم يم باشند، يمعط توانند ينم زيرا ندارد،
 باشد، داشته همه» ربوبيت« حال عين در كند، ايجاد شما به متعلق را يديگر يش ييعن كند، امداد را او و باشد داشته

 مستقل وجود آنرا ييعن گوئيد، ينم عنانيت آن به ديگر رسيد، يم اينجا به يوقت شما. بدهد تكامل را شما اراده ييعن
-؟ينوع چه-! است يخاص نوع از ،يقدرت يدارا حاال: گوئيد يم بلكه ندارد، يا دارد قدرت يا: بگوئيد كه كنيد ينم فرض

 اراده! نخير: گوئيد يم دارد؟ مفوضّه مستقله اراده مطلقاً آيا! نخير: گوئيد يم است؟ الربط صرف متقوم آيا». است متقوم«
 يچگونگ بنابراين). ايد كرده تصرف آنهم از قبل البته( كنيد، يم صرفت مفاهيم نحوه در متقوم، اراده با دارد، متقوم
كحنيست يتجريد مفاهيم يچگونگ قبيل از» مفاهيم« يم. 
  يتصرف يفاعلها در يوح كلمات كردن تصرف - ١/٩ 
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 يتعال و تبارك اهللا كلمات به طبيعتاً و وفاعلها افراد به اشياء مثل» كلمات: «گفت خواهيم دور يخيل يبعدها لذا

 ييعن هستند، غير نفوذ بر قادر حق، حضرت به ايشان يتول بدليل هم كلمات آن بعد دارند، يتول) عظمته جلت(
 هم كلمه يبرا هستيد، قائل فاعليت يبرا كه يوجود از غير شما تعريف اين با كنند، يسرپرست را شما كلمات توانند يم

 ... كلمه! دارد فاعليت كه هستيد قائل يوجود
 .است يتبع فاعليت خودش، فاعل به نسبت): س(
 اين محققاً. بدهند تغيير را شما توانند يم تالوت هنگام كلمات، باشد، يتصرف فاعل تواند يم هم او به نسبت): ج(
 بزنيد، آن به نسبت را حرف اين توانيد ينم ببريد يتجريد دستگاه در اگر) كنم يم عرض كه( را معنا
 كفار در ياله غير تصرف و مؤمنين در يوح كلمات ياله تصرف - ١/٩/١ 

 ياشيائ مانند را آنها بيايند باالتر ياندك بخواهند اگر يا گيرند، يم ياعتبار عالئم صرف را كلمات آنجا در زيرا
 اينگونه را آنها يول. است شيرين كه شكر و است شور كه نمك مثل اند داشته هم يآثار و شده خلق كه دانند يم

 باشد داشته فاعليت و بوده) االخسارا الظالمين اليزيد( كافر به نسبت و) رحمة و شفاء( مؤمن به نسبت كه دانند ينم
 كه نيست اينگونه اينكه كما كند، هدايت را يكس و گمراه را يكس باشد، داشته تشخيص و يكارائ كلمه خود ييعن

 باطل كلمات بهمراه شيطان بلكه باشند قرارداد و اعتبار صرف عالمت، صرف است شياطين به مربوط كه باطل كلمات
 خود كنيد، يم پيدا يتول كلمات به كه يآنجاي در مبنا بنابر پس. ميدهد انجام خودش جنود در را خود فعاليت و بوده

 اينكه بر عالوه نمايد يم كمك و است حاضر آنها يمول اينكه بر عالوه دارند، را شما به كمك استطاعت و قدرت كلمات
 :...مثالً ،»است فاعل هم كلمه همان فسن خود« دارند، همراه هم مالئكه از يجنود
 يبرا بايد اينصورت در بدهيم، قرار اصل را سنجش و كرده شروع نظر قوه از اگر ما كه اينست بحث يك پس): س(

 ... بكند كشف كه بدهيم قرار يپايگاه سنجش
 ... آخر يال و هستند مؤثر عكسها آن يها يمحكّ بلكه ندارند يكارآمد هم عكسها و كند يم يعكسبردار هم بعد): ج(
 تعريف ترين يكل و جامعترين بايد ميگيرد قرار تعاريف پايگاه و بوده ما يمبنائ تعريف كه ما آغاز نقطه پس): س(
 ... يپرست قانون...  باشد بيشتر او پوشش قدرت چه هر زيرا باشد
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 چنين گوينده) معاذاهللا! (عالم يقانونمند ييعن خدا: گفت يم) ببرم را او نام خواهم ينم كه( يفرد ،يزمان يك): ج(
 گويد يم كه يفرد است،اين درست او حرف مبنا، بنابراين يول گويد؟ يم چنين چرا كه كرد اعتراض شود يم را يحرف
 من از اگر! است شده كافر بگوئيم و بكوبيم او سر بر تكفير چوب يفور توانيم يم ما و است عالم يقانونمند همان خدا

 اين) پس كند، يم عبادت گيرد، يم روزه خواند، يم نماز فرد اين دارم، يقين او بودن مسلم به من: (گويم يم بپرسند،
 هم يبيان به كه ولو( داند يم حق آنرا و بيند يم كه را يمفاهيم نظام زيرا است، كرده پيدا منطق از را يفكر اعوجاج
 !ندارد يزياد فاصله يمسم با و است اسم! خوب كند، يم معنا جلوه را خلق يوقت) هستند مخلوق قوانين كليه: بگوئيم

  واليت نظام منطق نسبت و انشتين نسبيت و هگل تضاد با وجود اصالت يمبنا مقايسه -  ٢ 
 .باشد ديالكتيك منطق به توجه از او يفكر اعوجاج كه است ممكن): س(
 مظهريت او يبرا تضاد و است قائل وجود يبرا را خاصيت بينهايت ديالكتيك منطق كه اينست از غير مگر): ج(

 يچيز را عالم تطورات آنها يقيناً يول است، يديگر حرف كنيم نگاه آن به يمثبت يكرس يك از بخواهيم ما اگر آورده؟
! گويند؟ يم چه دانند، يم اسالم عين را يسوسياليست و اند كرده پيدا بد يلغزشها كه يكسان مگر دانند، ينم او جلوه جز

 هيوال آنرا شما است، جلوه: گوئيد يم چيست؟ ماده خود گويم يم من بعد دارد، خاصيت بينهايت ماده كه گوئيد يم شما
 ذهن به اتفاقاً! نه؟ يا دهد يم را معنا همين ببينيد باشيد، دقيقتر يكم بلكه نكنيد معنا غيره و يجوهر حركت و
 نسبيت با آنرا يكسان نزديكند، هم، به بسيار آنها هگل، نظريه و وجود اصالت بين يتطبيق مقايسه در كه رسد يم

 انشتين نسبيت ميدهد، نشان را هگل نظريه مظاهر و است آن از بعد مرتبه انشتين نسبيت لكن، و سنجند يم انشتين
 در بلكه نيست،» يچراي« در ييعن شوند، يم تبديل همديگر بهچگونه  كيفيتها گويد يم و دهد يم تحويل مكانيزم

. است هم اند، المخرج قريب) ادبا اصطالح به( هم يخيل يخيل كند، يم صحبت يچراي در هگل اما است،» يچگونگ«
 آنها منظور است، خاصيت بينهايت يبرا حركت مظهر تضاد گويد يم كه هم هگل فلسفه در كه نرود يادمان چون
 گويد ينم كه او! تضاد سر پشت جوهره نه است تضاد ثمره متكاسف يمعنا به ماده نيست،» متكاسف« يمعنا به يا ماده

 ماده، و جرم يبرا خواهد يم بلكه نيست، او نظر موضوع ء يش يمعنا به يا ماده اصالً و است خاصيت بينهايت ء يش يبرا
 ).است نزديك بهم بسيار آنها مطلب! (تضاد از قبل نه كند يم پيدا ظهور تضاد از پس جرم! كند يمعرف» علت«

 چه؟ ييعن است، روش منزلت در بلكه نيست، جرم بحث اينكه: صدوق حجةاالسالم
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 به آنرا شما كه نيست يا شده تعريف ماده همان او، تعريف كه اينست معنايش: يحسين والمسلمين حجةاالسالم

 شود، يم يچيزهاي يك پيدايش مبدأ بعدها و است اوصاف بينهايت يدارا كه كنيد يم تعريف) ششگانه( ست جهات
 ... بلكه

 ... شود يم هم ينامتناه مظاهر پيدايش مبدأ كه: يميرباقر حجةاالسالم
) وحدت و كثرت( اين بگوئيد بعد است، وحدت يدارا و دارد وصف بينهايت كه كنيد فرض را يوجود نحوه بله،): ج(
 پيدايش منشأ متقابل تأثير بعد شود، يم متقابل تأثير پيدايش منشأ تضاد اين بگويند بعد شود، يم تضاد پيدايش منشأ

 بر آن يبرتر و كند يم بيان را يمكانيزم يك اين! شود يم كيفيت و جهش پيدايش منشأ هم بعد و شود يم حركت
 اصالت فلسفه به نسبت آن تقارن و دارد را اوصاف بين نسبت و مكانيزم تعريف قدرت كه اينست وجود اصالت فلسفه
 حمله آن به اينگونه شما آن، رد يبرا آنوقت و دارد، خاصيت بينهايت كه كرديد فرض را يوجود نحوه كه اينست وجود

 تا را دستگاه اين گويد يم هم او نيست، صادق ما دستگاه نظر از نتيجه اين گوئيد يم و آوريد يم آنرا نتيجه كه كنيد يم
 شما! هستند نزديك هم به چقدر ريشه در ببينيد! را ثمرات نه نمائيد، مقايسه هم با را ها ريشه كنيد، يپيگير» ريشه«

 قبول هم ما بله نشد، ظاهر من دستگاه در عكس اين يگوي يم و يبر يم خودت دستگاه در و يگير يم را ثمرات عكس
 يكپ آنرا آئيد يم شما و اند گرفته يدوربين يك با را عكس اين شود، ينم ظاهر شما دستگاه در عكس اين كه داريم

 سياه شما آزمايشگاه در بله! شد سياه و نشد ظاهر يديد: گوئيد يم و بريد يم خودتان يعكاس دستگاه در و كنيد يم
 !است غلط شد، يقانونگراي يمعنا به منطق اگر: گوئيم يم و گذشته يقانونگراي بحث از خوب. شود يم

 گذاريم؟ يم يقانونگري آنرا اسم چرا): س(
» نسبت« جز يچيز كه قانون! كنيد يم بيان را» نسبت حتميت! «كنيد يم مالحظه را» نسبتها« اينكه يبرا): ج(

 :ييعن ايجاب، و سلب بين نسبت ،يصغر و يكبر بين نسبت گوئيد يم يوقت! نيست
  واليت نظام منطق در نسبيت پايگاه» جهت« - ٢/١
 تعريف» جهت« به هميشه را نسبت خودمان دستگاه در ما كه». است يساز منطق پايه اولين نسبت ايجاد«

 كليه شدن تبديل و داشته ارتقاء قابليت» جهت. «است آسمان تا زمين» نسبيت« با» جهت« فرق حال كنيم، يم
 حذف جهت از» ارتقاء« كه نيست اين معنايش ،»جهت ثبات: «گوئيم يم يوقت بنابراين پذيرد، يم خودش در را نسبتها
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 از شود يم عليت ينف بود، يتعال و تبارك» اليه« جهت يوقت بلكه نپذيرد، را شدن تسليم كه نيست اين معنايش بشود،
 و» تعلق« ،»رابطه« به اتكا ينف همچنين و باشد داشته را» الجمله يف سنجش« و» تغيير« ،»تغاير« انكار قدرت اينكه

 را خالق و» موجد« پس! كند ايجاد بتواند او كه باشد يواحد موجد فاعل بايد كه رسد يم اينجا به تا شود يم» فاعليت«
 بلكه نكرديد انتزاع را مفاهيم اينجا در شما ييعن) است وجود از غير موجد! (پذيريد يم پذيرفتن، قدم اولين در شما

 !است كرده ايجاد) آنرا يتكامل و يتصرف ،يتبع( را تعلق نآ كه است نيازمند را يا كننده ايجاد و يمعط: گفتيد
  عمل قوه جهت بودن يماد و ياله - ٢/٢ 
 ... كنيم شروع عمل قوه از ما اگر پس): س(
 .خدا غير جهت در يا خداست، جهت در يا: باشد» جهت« در كه» است مجبور« عمل قوه): ج(
 !باطل يا است، حق يا هم جهت شود، ينم جهت بدون طبيعتاً كه است تغيير و حركت عمل،! بله): س(
 ... شود يم تسليم بعد و كرده ينف را عنانيتها كه يجهت كه معتقديم ما آنوقت): ج(
 منطق در حجيت يمبنا يگير جهت در بودن تسليم و يصور منطق در حجيت يمبنا واقع با تطابق -  ٢/٣ 
  واليت نظام
 يمبنا اينجا در و باشد؟ يذات مفهوم آن تطابق كه است يمفهوم كردن پيدا آنجا در حجيت يمبنا پس): س(

 .باشد تسليم جهت، آن كه است،» يگير جهت« حجيت
 .بله): ج(
  پاسخ و پرسش*  

 غير اصول گوئيم يم كه يوقت چون شود؟ يم احراز چگونه اوليه اصول در حقانيت عدم و حقانيت: حسينيان برادر
 !گيرد يم بر در هم را بودن ناحق ييعن گيرد يبرم در هم را خودش غيرِ الجمله، يف ينف مثل انكار قابل

 چه؟ ييعن: يحسين والملسمين حجةاالسالم
 الجمله، ينف به تغاير در است، ناحق تغاير اين يا است حق تغاير اين بگوئيم كه نكرديم خاص را تغاير ما ييعن): س(
 !ندارد معنا اصالً باطل و حق
 »!است يضرور عجز اعالم: «ييعن نيست، انكار قابل گوئيد يم يوقت! دارد حضور آنجا در» جهت): «ج(
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 !پذيرد يم هم كافر را اين): س(
 !ندارد يعيب كرد، پيدا يتول و بود همراه هم واليت تا و پذيرفت هم كافر اگر خوب، يخيل!! پذيرد؟ يم هم كافر): ج(
 يك است، مشترك اصل يك اين برسد، كفران به و كند شروع اصل همين از تواند يم هم او اينكه ييعن نه): س(
 ... كه است ياصل

» رابطه« اصال و ندارم هم را فهم انكار قدرت ندارم، هم را انكار قدرت ندارم، را تغاير انكار قدرت كه بگويد ييعن): ج(
 چنين به ما! دارد؟ اتكا قابليت كند ايجاد بتواند كه باشد يموجد اينكه و! ندارند اتكا قابليت هم» فاعليت« و» تعلق« و

 !!گوئيم؟ يم كافر يفرد
 ياجمال ادراكات آن چون شود يم همراه ما با حتماً جاها از يخيل يول دارد يحرفهاي سنجش عمل در خوب،): س(

 در يجهت و است كافر و مؤمن انسان بين مشترك يتبع ادراكات و است يتبع ادراكات كرديم، نازل حد آن تا ما كه را
 !نيست لحاظ قابل آن

 .است مختلف حرف دو» توانم يم« با» توانم ينم!! «چرا؟!! ؟ چرا): ج(
 !است يتبع جهت): س(
 آيا ييعن كند، ينم آغاز» توانم ينم« از را خود حركت پس ،)شود تسليم( كند حركت خواهد ينم كه كافر يك): ج(
: گويد يم آيا رسد يم كه ماده به بعد! ؟»توانستن« اعالم يا كند؟ يم» نتوانستن« اعالم بورزد، كفران خواهد يم كه يكس
 الاله: گفت و رسيد كافر به نفر يك اگر ييعن! تواند؟ ينم اينهم كه كند يم اعالم يا است؟ من وسيله و من يمعط اين

 و» اله ال« ها اله ينف يمعن به اسالم نيست،» ها اله« ينف يمعن به كه اسالم است؟ كافر گوئيد يم شما هم باز االاهللا،
 . است محال حركت نگفت، را» اللّه اال« يول كرد را ها»اله« ينف اگر حال! است» اهللا اال« گفتن
 !دارد حركت رسيده، آنجا به تا آمد» ال« از كه اندازه همان به): س(
 !شود يم ممتنع او ياثبات حركت! است» يا ينف« حركت اين): ج(

 تواند ينم يا ينف عمل! شود ينم صادر عمل نكند، پيدا يگاه تكيه ،»اثبات« اما بكند ينف بياوريد را يكس هر شما اگر
 .گردد اثبات به يمنته اينكه مگر گيرد، قرار ياثبات عمل دليل
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 درست فاعل تبع به قانون چون كند، قبول هم را يقانونمند بايد آنوقت آمد، جلو فاعليت حد تا اگر حاال): س(

 عامل كيفيت شد، پذير كيفيت جبراً اگر نيست، باالتر فاعل به متعلق اراده، نفس در فاعل ييعن شود، يم
 !شود ينم حركت

 در بعد و شود يم متوقف تعلق در بعد شود، يم متوقف ربط در اول شود، يم متوقف او حركت مرتب ييعن): ج(
 ... فاعليت

 .شود ينم متوقف حركت ديگر فاعليت در): س(
 .شود يم متوقف هم اينجا در گفتيم كه رسيد يبست بن يك به فاعليت باشد يادمان اگر): ج(
 !كنيم؟ درست نظام خواستيم يم كه بود يجاي در آن بست بن): س(
 بست بن به نه، اينكه يا رسيديم؟ يقطع بست بن به رسيديم، كه فاعليت به آيا كه جاست همين مهم نكته! نه): ج(

 و شود يم كيفيت به متعلق نباشد، باالتر فاعل به متعلق كه يفاعل ييعن كرديم، اضافه را يديگر چيز و بوديم نرسيده
 كه كند پيدا تعلق يباالتر فاعل فعل به فاعل اگر يول. شد قفل حركت دوباره و رسيد سكون به كيفيت، به متعلق فاعل

 .شود يم قفل دوباره باشد، آن از قبل اگر و يابد يم ادامه حركت نمايد، فاعليت او توسعه در خالقيت، و ربوبيت با
 به يوقت فاعل شود، ينم تعريف سكون به جز فاعل باشد، ثابت او انگيزه موضوع اگر كه شد معلوم اصالً حاال): س(
 فاعل خود به فاعل ييعن بپذيرد، را او حركت و بوده يحركت موضوع هم مقصد خود كه شود يم تعريف فاعل خود

 .ميشود تعريف
 !ببيند فاعل را ماده همان بود قرار): س(
 !هستند؟ قائل موجديت و فاعليت و فعل آن يبرا كه يفاعل): ج(
 !است يتكامل خصوصيات بينهايت مظهر ماده گويند يم كه همانطور): س(
 مهم اوست؟ اراده تابع كيفيت يا دارد؟ تكيف كيفيت، به فعل، و اراده آيا گفتيم داشتيم قبالً كه يبحث در): ج(

 تعريف فاعليت خود به فاعليت آيا حركت؟ خود به يا شود؟ يم تعريف كيفيت به حركت پايان در كه است همين مطلب
 شود؟ يم

 ).است ماده كه( يتبع فاعليت به يمنته دارد، تعلق فاعليت! است يتصرف يا يتبع فاعليت از اعم فاعليت،): س(
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 يتبع كرديد، فرار يتبع تعريف از! نكرديد معنا را يتبع شما پس! شود؟ يم ايجاد ،»موجد« آنصورت در خوب): ج(
 مسلط خوب يخيل را فاعليت بحث ميشود معلوم! (باشيد او فيه متصرف شما نه باشد، شما فيه متصرف او اينكه ييعن

 نه باشد شده تمام بايد مطلب اين امتناع واليت، بحث به ورود يبرا شويد؟ يم رد و گرفته نديده هست اگر يا نيستيد،
 به اگر فاعليت كه شود تمام بايد!) نخير! بچينيم قبل مهره كنار يتمثيل را يا مهره دكانمان، شدن جور يبرا اينكه

 باشد،» موجد« نتوانست او و كرد پيدا تعلق يديگر فاعليت به باز اگر حاال! رسد يم بست بن به كرد، پيدا تعلّق كيفيت
 ايجاد و نبود كه يچيز: ييعن موجديت است، ممتنع ماده يبرا موجديت كه شود تمام بايد اول. رسد يم بست بن به باز

 !ايجادشد و بود كه يچيز نه. شد
 .برند يم ماده خود مختلف يها ريشه در را بود آنها): س(
 ،يچيز اگر كه شده بنا كنيد؟ يم چه شما را حركت اينصورت در كه است شده بحث باره اين در هم قبالً): ج(
 ... باشد دارا را يچيز
 .هست دارا را يچيز قوه): س(
 منطق بنابر! شود تعريف يانتزاع تواتند ينم فعليت و قوه كه شد تمام مطلب اين قبالً فعل و قوه درباره! نه): ج(

 حاضر العله، حضور عند معلول و هست عليت پس دارد، وجود اگر! ندارد وجود يا دارد، وجود» خاصيت« يا خودشان
 ييعن نيست ظاهر و هست خاصيت نباشد، معلول و باشد علت كه است ممتنع هم يعقل نظر از! هست علت، اين! است
 !چه؟ ييعن شود يم ظاهر بعداً آن خاصيت چه

 !است نرسيده فاعليت به اما دارد قوه): س(
 !داديم جواب قبالً را فعل و قوه): ج(
 .كنيم يم تعريف يتبع فاعليت به را آن قوه): س(
 برآن» اراده« بايد شده تعريف فاعليت اصالت به اگر شود، يم تعريف كيفيت اصالت به قوه اينجا در نرود يادمان): ج(

 !باشد» حاكم«
 شروع انكار از فرموديد اينكه و( موضوعات يشناساي در عقل، استدالل ينف در هم يحضرتعال استدالل لُب): س(

 است؟ همين) كنيم يم
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 !كند يم پيدا توسعه ،»جهت« همين آخر تا است، همين آخر تا): ج(
 :كنيم مطرح را حركت بحث بايد اول ما بنابراين): س(
 در آئيد يم كه جلوتر! است حركت بحث تغيير، بحث! تغاير از بعد و است، تغيير در همان كه حركت بحث): ج(

 .بينيد يم را حركت بحث مختلف سطوح
 ... بعد بكنيم تصوير باالتر فاعل به متعلق را عقل خود اول ييعن): س(
 عقل از كه نيست يمعن اين به نيست، انكار قابل الجمله يف عقل گوئيم يم يوقت كنيد؟ يم آغاز عقل از چرا شما): ج(
 داديد انجام كه هم را قبل سنجش دو آن ييعن است، انكار قابل غير سنجش) عقل( شما سوم اصل! كنيم يم آغاز

 !است انكار قابل غير هم آنها) تغيير تغاير،(
 قوه عمل از مقصود يمنته است، يعمل قوه گوئيم يم كنيم شروع عمل از بخواهيم ما اگر: يميرباقر حجةاالسالم

 ... باشد حق بايد قوه اين يگير جهت دارد، يعمل قوه يك سنجش خود است سنجش
 اگر و است حرف يك بكنيم تحليل را رفتارمان بخواهيم مااگر: بفرمائيد عنايت: يحسين والملسمين حجةاالسالم

 اگر اما و است اراده صاحب ييعن هست يحركت نحوه يك به قادر حتماً انسان خوب،! ديگر حرف كنيم حركت بخواهيم
 قدرت كند، انكار بتواند را تغاير ،ينظر قوه بوسيله شما اراده كه است ممتنع: گوئيم يم كنيم راتحليل رفتار بخواهيم

 انكار كه نيست قادر شما، يگير تصميم يبرا نمايد انكار اش ينظر قوه بوسيله را تغاير بتواند كه است ممتنع شما اراده
 .فرمائيد يم ذكر هست اراده كه را فعل قوه» حد« شما پس نمايد،
 تسليم عمل بايد گوئيم يم ما بدهد انجام يعمل بخواهد عمل قوه اگر اينكه بحث يك: شود يم بحث دو اين): س(

 :بايد برسيم مرحله اين به اينكه يبرا يمنته نباشد، تسليم توانند يباشد،م تسليم تواند يم او باشد،
 .دارد يايجاد قدرت يك كه كنيم فرض - ١
 اين كه ايم، كرده شأن به تبديل آنرا ييعن كنيم سلب او از را ايجاد قدرت اگر حال. نمائيم استقالل سلب يو از - ٢
 ... ندارد معنا
 .نيست اين عمل عمل، آن ديگر ييعن): ج(
 !است عنانيت اعالم اينهم كه است، مستقل كه است يقدرت بگوئيم اگر): س(
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 را چيز همه بكند، تواند يم يغلط هر كه كنيد معنا اينگونه هم را استقالل بعد و است مستقل بگوئيد اگر! بله): ج(

 خوب گويم يم كند انكار تواند يم بگوئيد اگر كند؟ انكار تواند يم هم را تغاير و تغيير آيا گويم يم نمايد، انكار تواند يم
 .است عنانيت جهت هم اين و و آنهم كه گرفته پيش را نمودن انكار جهت اين

 ... آئيم يم تطبيق سراغ به حاال): س(
  روش شدن تسليم مكانيزم: يبند جمع -  ٣ 
 و خدا به ايمان هستيم، معتقد و مسلم ابتداً ما كه بگوئيد اينكه آن و كنيد بيان هم يديگر شكل به توانيد يم): ج(

 چه؟ ييعن يفرهنگ انقالب گويم يم بريزيم، يفرهنگ انقالب برنامه يك يتعال انشااهللا خواهيم يم حاال داريم، رسول
 پله اولين. گويم يم بدهم، قرار توليدات و سنجش محور فرهنگ، محور را يتقو يتعال انشااهللا خواهيم يم گوئيد يم

: گويم يم! كنيم يم تسليم را» سنجش روش: «گوئيد يم باشيد؟ تسليم خواهيد يم چگونه شما! است بودن تسليم ،يتقو
 من كه نيست اين موضوع) است يظريف بسيار نكته اين( كنيد قبول يعقل تحليل بدون را بودن تسليم توانيد ينم پس

 .كنم مؤمن خواهم يم را روش بلكه هستم، مؤمن خودم
 !است يتبع فاعل يك! است انسان فعل روش، خود): س(
 .كنم يم تعيين خاصيت آنهم يبرا! نه): ج(
 !است متصرف ،يبعد تصرفات به نسبت خودش ،يتبع فاعل اين كه! بله): س(
 .شديم ينم تسليم ما باشد، شده بنا بداهتها، پايه بر اگر روش، اين اينكه يبرا): ج(
 !است يبعد يسنجشها تصرفات محور كه ،يتبع است يفاعل روش خود: ييعن): س(
 اسم خواهيد يم مگر باشد تسليم هم روش هستم تسليم من اينكه صرف به كه نيست اينگونه ييعن»! احسنت): «ج(

 بگذاريد؟» تسليم« را او
 چيست؟ فعل اين خود تسليم مناسك): س(
 ؟»شد تسليم« بگويم دليل چه به را، اين خود): ج(
 ... چگونه؟ منطق ايجاد اين خود ييعن): س(
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 خوب - باش؟ تسليم نسبت و كتاب به بگويم باشد؟ تسليم چيز چه به! شود؟ يم ايجاد چگونه» تسليم منطق): «ج(

 قياس آوريم، يم را نقيضين اجتماع امتناع خوب: گوئيد يم.! شد تسليم چگونه» شما روش« هستيد، تسليم كه خودتان
 به گويم، يم! كنيم يم كار است، واضح كه يابزار اين با: خالصه و آوريم يم را عقال و عرف و زبان آوريم، يم را اول شكل

 شما، روش! چطور؟ شما روش حال! نبود تسليم حاج كه شما اسم بوديد، تسليم خودتان شما شود، ينم كه شكل اين
 !گذاشت؟ تسليم شود ينم كه آنرا اسم! نيست تسليم خودش اما! شد تسليم حاج
  است چگونه روش بودن تسليم راه): س(
  مفاهيم توليد در يوح به اتكاء بدون نتوانستن اعالم علم، تهذيب الزمه - ٣/١ 
 كه يمفاهيم در ييعن بگيرد، قرار روش ذات قيد ،»يتوانائ سلب« كار اول از كه اينست روش بودن تسليم راه): ج(
 .باشد شده قيد ،يوح به اتكاء بدون يتواناي سلب شود يم توليد
 !روش فلسفه در): س( 
 فهم روش از غافل يول كنم يم تسليم را فهم من بگويد انسان كه است يا ساده حرف اين»! روش فلسفه در): «ج(
 است؟ علم تهذيب ما مراد است، مهم يخيل اين! باشد نداشته اختيار در را» تسليم كردن ياجتماع قوانين« ييعن! باشد

 !عالم؟ تهذيب يا
 .است» روش تهذيب« بلكه نيست عالم تهذيب تسليم، موضوع كه پذيريم يم را اين ما): س(
 يا است؟» توانم يم« آن اوليه حد آيا كجاست؟ آن اوليه حد است، روش تهذيبِ در تسليم، موضوع اگر حاال): ج(

 و است» الحق انا« آن اوليه حد اگر و است؟ يكس چه تسليم پس است،» توانم يم« آن اوليه حد اگر! ؟»توانم ينم«
 !باشد؟ تسليم چه يبرا دارد، قدرت
 اين حاال ببينيم بعد است، آيات انكار از عاجز عقل كه بدهيم قرار يآنجاي از را روش اوليه حد بايد ما پس): س(
 !كند؟ تسليم تواند يم چگونه كه اينست آن بعد قدم كند انكار تواند ينم كه را يآيات

 آنها بين سبقت و زمانها و مكانها همه در نتوانستن اعالم - ٣/١/١ 
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 مكان، در تغايرها كل: ييعن آوريد يم زمان و مكان يرو بر را ها توانم ينم! جاست همين در ما حرف ترين يكل): ج(
 در كنيد، ايجاد نسبت مكان و زمان بين و كرده تصديق خواهيد يم كه يچيز كلّ آن، از بعد و زمان در هم تغيير كل

 !بكنيد توانيد ينم هم انكار كرد، برقرار آن بين توان ينم را يتناسب گونه هيچ گيرد، يم قرار سنجش
 خدا قوه و حول با توانستن اعالم و فاعليت تعلق، قانون، بر تكيه با نتوانستن اعالم -  ٣/١/٢  

 توانند يم نه و كنند انكار توانند يم نه! توانند ينم هم آنها! فاعليت به يا تعلق به يا رابطه به كنيد يم تكيه بعد
 خودم نه گوئيد يم نهايت در تا كرده ينف يديگر از پس ييك را پايگاهها نمايند، امداد و شوند واقع شما گاه تكيه

 »!خدا اال: «ديگران نه و توانم يم
 تواند؟ ينم را يكار چه كنم؟ تعريف توانم ينم): س(
  يتوانائ حد تعيين يبمعنا) سنجش عمل در حركت ضرورت بدليل( انكار عدم - ٣/٢ 
 توانم يم نه و كنم انكار را سنجش و تغيير تغاير، توانم ينم»! كنم تعريف« توانم يم نه»! كنم انكار« توانم يم نه): ج(
 !شوند واقع معرف توانند يم آنها نه و كنم تعريف) فاعليت تعلق، ربط، اصالت( ديگر يچيزها به اتكا با را اينها
 در خودش عجز به بايد ذهن كه آنرا كليت بدهيم؟ قرار مبنا را چيز سه اين چرا يول پذيريم يم آنرا كليت): س(
 كند تصديق بايد را آيات اصل است، سنجش ذهن كار چون پذيريم يم كند، اعتراف آيات تفسير همچنين و آيات درك

 ... دانيم ينم انكار به عجز از يجدا را تصديق ما چون) انكار به عجز ييعن(
 در! آيات و هستيد خودتان شما كه است يزمان انكار! برسيد تفصيل به شما كه است يزمان آن تصديق): ج(

 !كنيد حركت توانيد ينم اما است، يضرور حركت انكار در! شويد» امداد« بايد حتماً» تصديق«
 !كنم؟ حركت توانم ينم ييعن كنم، انكار توانم ينم): س(
 توانم ينم كنيد يم بيان داريد را خودتان» يتواناي حد« ييعن كنم، انكار را تغاير توانم ينم گوئيد يم يوقت! بله): ج(

 ...گوئيد يم را خودتان يتواناي حد هم باز كنم، انكار را تغيير
 !نكردم هم كردم، تعريف هم ييعن: يشاهرود حجةاالسالم
 فلسفه دور برعكس كه ميآيد بنظر! ميفرمائيد؟ را يصور منطق يمعنا به تعريف: يحسين والمسلمين حجةاالسالم

 !باشد چگونه بايد سير شود معلوم كه كنيم بحث بيشتر اينجا در گذشتيم، سريع را جاها يبعض كه قبل
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 مسلم به چگونه ذهن كه اند كرده سؤال حاال هستيم مسلم كه پذيرفتيم ما آنكه از بعد...  ذهن حركت ييعن): س(
 قرار يفرهنگ ايمان پايگاه را يسياس ايمان ميخواهم دارم، يسياس ايمان و هستم مؤمن منكه ييعن! رسد؟ يم بودن

 رسيد؟ يفرهنگ ايمان به توان يم چگونه كه اينست بحث محور پس بدهم،
 نمود؟ مسلم توان يم چگونه را روش ييعن): ج(
 فرهنگ همه يمبنا تفكر، عمل و فرهنگ كه نيست اين از غير بود؟ مؤمن توان يم چگونه فرهنگ در ييعن): س(

 ... ماست يسياس ايمان از بعد اين است،
  روش كردن ياسالم يمبنا الجمله يف سنجش عمل به اراده نسبت يبررس - ٣/٣ 
 : شود يم مطرح نظر دو اينجا در): ج(
 استدالل و آورده برهان بايد ييعن آيد، يم بوجود ذهن قوه بوسيله بودن تسليم فرهنگ، از قبل بگوئيم اينكه - ١
 .شويم تسليم سپس كنيم
 جامعه تسليم يا) است كفر جامعه اگر( خودنشده جامعه تسليم كه شود يم معلوم گردد يم حق بدنبال كه يكس -  ٢
 .است حاكم كننده اراده شخصِ اراده كه رساند يم اين و) است ايمان جامعه اگر( است شده خود
 !گيرد؟ يم تعلق يچيز چه به اش اراده حاال): س(
  الجمله يف سنجش عمل در يشيطان يا ياله جامعه بر حاكم جهت به فطرت نسبت يبررس - ٣/٤ 
»! است جهت اراده« دارد، بشر كه يفعل اولين ،»تميز« از بعد كه اينست داريم ما كه يصحبت همه»! جهت به«
: ييعن دهيم، يم قرار مقدم» منطق« بر را» فطرت« ما ديگر عبارت به ييعن) يماد يا و( است ياله يا او جامعه جهت
 بطرف او يگير جهت اگر دارند، حضور همه اينها و داريم قبول هم را پيغمبر و خدا يسياس شامل واليت نظام

 فعالً ما...  فالن و است كار در هم يمنطق گوئيد يم شما حاال! كند يم سير متعال يخدا بطرف باشد، يفطر يگير جهت
 را» مسلم فرهنگ« كه يوقت كرديم، تنظيم را» ياسالم فرهنگ منطق« اينكه از پس! نداريم بحث موضوع، آن در

 كجاست؟ فرد كردن مسلم به نسبت براهين و دالئل جايگاه ببينيم و كرده يبررس بايد واقعاً آنوقت كرديم، يمعرف
 !داد آن به توان ينم را سهم همه اما دارد سهم كه بگوئيم اينگونه توانيم يم حداقل
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 قضايا جعل به هم را برهان و اند گرفته عالم ميخ را برهان كه آنجاست از اشكال شالوده كه است روشن! بله): س(

  ...اند كرده تعريف
١: بگوئيد شويد قائل يسهم آن يبرا الاقل): ج(

١ از  ٧
١  از  ٧

١ از  ٧
  !ندارد يباالي ارزش ديگر كه بيند يم خودتان آنوقت  ٧

   
»المالسو كُملَيع مةُ وحر اللّه و رَكاتُهب«  



 يفكر نظام يمبان

 ٨جلسه 
 ٢/٢/١٣٧٦تاريخ: 

  يالهاشم يحسين والمسلمين حجةاالسالم: استاد
  يمبنائ تحقيقات گروه: تنظيم

  
  سنجش عمل در حركت بودن اصل عنوان جلسه:  
  

  فهرست:
 ١...   حركت بودن اصل اساس بر سنجش تعريف - ١
 ١...   فاعل و تعلق دو برخورد بوسيله حد ايجاد ييعن استدالل - ١/١
 ١...   سنجش عمل بشر يتوانمنديها از ييك - ١/٢
 ١...   موازنه در حضور ييعن يذهن حركت - ١/٣
 ٢...   سنجش عمل در حركت بودن اصل - ١/٤
 ٢...   عمل اصالت يمبنا بر عمل توسعه فهم غايت - ١/٥
 ٣...   يالهاشم يحسين والمسلمين حجةاالسالم توسط مباحث سير يبند جمع - ١/٦
 ٤...   يصور منطق يمبنا بر» حجيت« تعريف -  ٢ 
 ٤...   دارد را واقع از كشف قدرت عقل - ٢/١
 ٤...   است هماهنگ حضرت اراده با واقعيت - ٢/٢
 ٥...   است يذات عقل حجيت - ٢/٣
 ٦...   يماد يا ياله پرستش جهت اساس بر يفكر نظام ساختن يبمعنا سنجش عمل -  ٣ 
 ٧...   يماد پرستش و ياله پرستش يمعنا - ٣/١
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 ٧...   قرآن مواد به تمسك استناد، منطق در تعبد جريان الزمه - ٣/٢
 ٨...   حجت يمعنا در اصل) خصم اسكات( غلبه متقين قدر - ٢/٤
 ٨...   موارد كليه در شارع نمودن حاكم يبمعنا استناد منطق در تعبد جريان - ٣/٣
 ٨»   ...اهللا اال الاله« ينف از شروع علت -  ١/٦/١
 ٩...   يصور منطق در كشف يمبنا از يبند جمع - ٢/٥
 ٩...   استداللها و نسبت در واسطه يهست مفهوم -  ٢/٥/١
 ٩...   سنجشها عمل بودن ينظر ينف و سنجش عمل در حركت بودن اصل - ٣/٤
 ١٠...   فاعلها ايجاد علت حق حضرت فاعليت -  ٣/٤/١
 ١٠...   مخلوق و خالق حركت نبودن جهت بدون -  ٣/٤/٢
 ١١...   سنجش عمل در حركت لوازم مالحظه ضرورت -  ٣/٤/٣
 ١١...   واليت نظام در حركت غايت و جهت تفسير -
 ١٢)   ...سئوال طرح( سنجش عمل در كشف قبول عمل اصالت و حركت الزمه - ٢/٦
 ١٣...   كشف يمبنا بر گير يكشت در غلبه از تفسير عدم -  ٢/٦/١
 ١٣...   قدرت جريان مسير حركت كيفيت - ١/٧
 ١٤...   موازنه در برخورد قدرت از حد، ابعاد - ١/٨
   

 ٠١٠٦٩٠٠٨: يكامپيوتر يبايگان كد   يفكر نظام يمبان:    جزوه نام
 ٧٦/٢/٢: جلسه تاريخ   يالهاشم يحسين والمسلمين حجةاالسالم:    استاد

 ٧٦/٠٤/٠١: انتشار تاريخ   صدوق حجةاالسالم:    گذار عنوان
  انتشارات واحد:تكثير و يحروفچين   صدوق خانم:    ويراستار

  
 



  
  بسمه تعالي

 
  حركت بودن اصل اساس بر سنجش تعريف -  ١ 
  وفاعل تعلق دو برخورد بوسيله حد ايجاد ييعن استدالل - ١/١ 

 نوجوان يك. است  اكرم ينب و متعال يخدا به عشق موحدين حركت قدرت مبدأ: يحسين والمسلمين حجةاالسالم
 !!رود يم يزره ماشين يك زير به كفار شكست به يبرا چگونه ساله ١٨ يا ١٥

 برخورد كه است اين رسيم يم آن به نهايت در و است استدالل كنه در كه آنچه. كند يم حد ايجاد قدرت دو برخورد
 .كند يحدم ايجاد نسبيت نظام در تعلق دو

  سنجش عمل بشر يتوانمنديها از ييك - ١/٢ 
 از يا شويم؟ يم كشف به مستلزم ما آيا كه رسيم يم آن به بعداً كه است يديگر بحث چيست سنجش حقيقت اينكه
 بشر يتوانمنديها از ييك كنيم؟ تحليل كشف به را سنجش اينكه از غير يا بگونه كنيم يم استفاده الجمله يف سنجش

 آيند، يم بحساب قدرت يابزارها از كه گوش پا، دست، يامثل است؟ سنجش خاصيت كشف، آيا. است سنجش عمل
 است؟ قدرت يابزارها از ييك هم سنجش
 گيرد، قرار بحث مورد خودش محل در بايد كه است يمطلب! چيست؟ يا نيست يا است؟ كشف سنجش اينكه حال

  كه فرموديد قبول: ديگر عبارت به
  درموازنه حضور ييعن يذهن حركت - ١/٣ 

 كه كجا از است،» كشف« يبمعنا يذهن حركت بفرمائيد اينكه اما كرد، ينف توان ينم آن در را حركت بودن اصل
 است، يجسم برخورد كه يكُشت در شخص دو برخورد مثل»! موازنه در حضور: «ييعن يذهن حركت! باشد؟ چنين

 برخورد هم و باشيم داشته يجسم برخورد توانيم يم هم ،يديگر با ما است، برخورد از يا گونه هم يسنجش برخورد
 كشف آيا چيست؟ آن حقيقت اينكه اما است، موجود هم يسنجش برخورد لذا دارد، وجود الجمله يف سنجش! يسنجش

 .شود مطرح خود يجا در بايد كه است يبحث ،يديگر چيز يا است
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 دارد، جهت عمل و است عمل سنجش: بگوئيم و بپذيريم ّّ رإ؛ دوم يمبنا كه فرض حال: يميرباقر حجةاالسالم

 ... باطل يا حق هم جهت
  سنجش عمل در حركت بودن اصل - ١/٤ 

 عمل در كه شود تمام مطلب اين بايد اول! است سوم مرحله در باطل و حق: يحسين والمسلمين حجةاالسالم
  !نباشد اصل حركت كه شود ينم سنجش،
 ذهن در شرائط آن به نسبت گيرد، يم قرار شرائط در يوقت يول است حركت حتماً شروع نقطه در: حسينيان برادر
 اما شود، يم حاصل عليت نظام تحت يذهن حركت بعد به اين از كند، يم يعكسبردار ذهن و شود يم حاصل انعكاس

 ... كند يم حركت اينكه
 حرف كند، ينم يا كند يم يعكسبردار ذهن اينكه با رابطه در يحضرتعال تحليل: يحسين والمسلمين حجةاالسالم

 .ندارد االن به يربط كه است يديگر
 ... فهم نفس در اينكه اما بفهمد، اينكه يبرا كند يم حركت عمل قوه): س(
  عمل اصالت يمبنا بر عمل توسعه فهم غايت - ١/٥ 
 چيست؟ فهم غايت بفهمد؟ را يچيز چه): ج(
 ... است يديگر حرف آن): س(
 ! ...چطور؟! ... چطور؟): ج(
 چيز يبرا يا خواهد يم علم خود يبرا را علم آيا خواهد؟ يم چه يبرا را علم كه است يديگر حرف آن): س(
 ... كند پيدا فهم به اعتقاد خواهد يم مثالً ؟يديگر
 مبنا اگر! شد خواهد هم» عمل توسعه« به يمنته گرفت،» عمل« را مبنا يكس اگر. است تأمل محل اين بله،): ج(
 خواهد وسيعتر و قويتر مؤثرتر، عمل قدرت و بيشتر حضور هم) غايت( آوريد يم بدست آخر در كه را يچيز بود، عمل
 .شد

 .ندارد ينقش تصور پيدايش كيف در عمل اينكه اما دارم، قبول را قسمت اين): س(
 .كرد سلب را حركت توان ينم هم يش اثر در يحت كنيد، حذف را حركت توانيد ينم هيچكدام در! نه): ج(



١٦٤   ······································································································································································   
 ... عقل يبرا هم را حركت پس): س(
 يال يالمباد من حركةٌ الفكر( است فكر كار معلوم به مجهول از عقل حركت گوئيد يم كه است يگاه! نه): ج(

 شما ياول حركت اينصورت در كه كنم، يم پيدا حركت توسعه هم آخر در و هستم حركت به مجبور اول در ،)يالمراد
 شدن يكشف به مجبور ما اينكه خالصه است، خالفت در توسعه هم، آخر حركت و) هستيد متصرف چون( است خالفت
 .نشديم

 ... دستگاه اين در قضاوت ديگر بنابراين: يميرباقر حجةاالسالم
 است، مطرح» خالفت در توسعه« ديگر اينجا كنيد،» خالفت« توانيد يم ديگر شما: يحسين والمسلمين حجةاالسالم

 يكارآمد چون ييعن كنيد، يم پيدا» غلبه« آنها دستگاه بر كه است اين به هم آنها دستگاه بر قضاوت يمعنا اينجا در
 آن يشناس شناخت يمبنا در نبايد االن( كنيد يم پيدا قضا حق آنها، بر لذا گيريد، يم بكار را آنها است، ضعيفتر آنها
 .شديم همراه شما با فرموديد، يحضرتعال چون لهذا شويد، وارد
 و صدق يمعن به كه است باطل يا و حق يا هم جهت و كند يم پيدا جهت هم عمل است، عمل بگوئيم اگر): س(
 .شود يم كذب
  يالهاشم يحسين والمسلمين االسالم حجة توسط مباحث سير يبند جمع - ١/٦ 
 :كرد مالحظه توان يم گونه چند به را بحث سير بگوئيم بايد مطلب اين از قبل): ج(
 است يمعن بدين ،»يكن انكار يتوان ينم تو: «گوئيم يم يوقت. است ناپذير انكار الجمله، يف سنجش و تغيير تغاير، - ١

 به محدود او عمليه قوه نمايد، انكار يادعا كه ندارد حق نفس عنانيت ييعن ايم، كرده مشخص» حد« ،»نفس« يبرا كه
 .است تسليم به مجبور لذا و است يحدود
 چه؟ ييعن كردن انكار): س(
 من با» نپذيرفتن« يا» پذيرفتن« حق ديگر عبارت به و است من خود با» خير« يا» بله: «گفتن حقّ ييعن): ج(

 خواست، كه هرگونه به ،يچيز هر يبرا را يخاصيت هر بتواند بايد داشت انكار حق نفس اگر اينصورت در كه است،
 هر تواند ينم نفس ييعن كنيد، يم سلب او از را حق اين شما» ندارد انكار قدرت: «گوئيد يم يوقت پس! دهد انجام
 .»كند الوهيت يدعو تواند ينم ييعن! «سازد محقق را يخاصيت هر يا بدهد، تغيير خواست كه هرگونه به را يچيز
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 چيست؟ انكار از شروع دليل: حسينيان برادر

 سه در را غير به اتّكا هم بعد و كند ينف مرتبه سه در را خود بايد كار اول در: يحسين المسلمين و حجةاالسالم
 .كند ينف مرتبه
 دارد؟ ياشكال چه ،)كشف يمعنا به نه البته( است يبديه امر الجمله يف تغاير بگوئيم ابتدا از اگر): س(
 اول از ما كه است اين به نظر ياثبات در و كنيد يم بيان ياثبات نحو به آنرا شما است،» يبديه: «گوئيد يم يوقت): ج(

 االعتماد يصح( كنيم يم اعتماد هست كه يچيز آن به آنصورت در كه هست،: «بگوئيم بلكه نكنيم، تكيه» توانم ينم« به
 ،»توانيم ينم« ،»توانيم ينم: «گفتيم اگر اما كنيم، يم مالحظه را هستها و يدارائ مفهوم ،»داريم: «گفتيم اگر مثالً ،)عليه

 .كنيم يم مالحظه را ها نتوانستن لوازم» توانيم ينم«
 !كنيم؟ تكيه» الجمله يف« بداهت به كه دارد ياشكال چه): س(
 ييعن شود، يم يبزرگ كاخ به تبديل رفته رفته سازيد، يم مرتباً كه آنرا لوازم كنيد، شروع هم الجمله يف از اگر): ج(

 .شود يم يمستقل دستگاه انبياء برابر در شما دستگاه
 !چرا؟): س(
 آن لوازم ميدهيد، قرار اصل را) بداهت( هستها كه يسير در ببريد، جلو هم موازات به را يخط سير دو اگر شما): ج(

 آن با و كنيد يم پيدا معيار كردن درست حقّ شما آخر در كه بينيد يم يباالتر درجات در مرتباً داريد، كه را يچيزهاي
 ،)قانون( ربط: گوئيد يم هم بار سه و» توانم ينم: «گوئيد يم بار سه ديگر، سير در يول! كنيد يم گز را چيز همه معيار،
 قدرت و بوده» رب« كه اتكاست قابل يفاعل آن: گوئيد يم كه آنجا تا نيست، اتكا قابل ،)آدمها( فاعليت و) جريانها( تعلق
 نظر از آنرا بحث بودكه يسير اين! ايد شده تسليم و ايد گفته االاللّه الاله» يمنطق پايه« در اينصورت در دارد، ايجاد

 قرار ضرورت آن مصداق اين، كه بود الزم يچيز چه آن از قبل: كه كرديم مطرح را بعد بحث همچنين و گذرانديم
 !گرفت؟

 شود؟ يم واقع بحث سير در چگونه حجيت، كه بوديم اين بدنبال ما: يميرباقر حجةاالسالم
 تسليم يبرا: «اينكه آن و شد مطرح هم يديگر بحث باشيد، داشته بخاطر اگر: يحسين والمسلمين حجةاالسالم

 است،» سنجش« اگر كار، موضوع: كرديم بيان پاسخ در كه! كنيم؟ يط اينگونه به را بحث سير كه است الزم آيا ،»شدن
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 صرف و نباشد اينكارها به ينياز شدن، خوب آدم و تهذيب يبرا است ممكن! شود مطرح سنجش در يتقوا بحث بايد

 و دهيد انجام يسنجش كار و كرده» اجتهاد« خواهيد، يم اگر اما كند، اكتفا... و دعا و نماز: مثل ،يشرع مناسك انجام
 در را خود غير و خود ييعن كنيد، تمام» سنجش يمبنا« در را شدن تسليم آئين بايد كنيد، يساز معادله تصرف يبرا

 .پيداكند موضوعيت متعال، يخدا به نسبت» سنجش شدنِ تسليم« تا كنيد ينف معرفت، باب
 ،يجهتدار: «سنجش در اصل آيا كه كرديم مطرح را تعلق و حركت بحث و آمده پائينتر هم مرحله اين از پس 

 از اشاره نحو به ما و داشت يپ در را امروز بحث كه است؟» كشف« بلكه نبوده، يتول اصل نه، يا است؟» يتول و انگيزه
 .گذشتيم آن

  يصور منطق يمبنا بر» حجيت« تعريف -  ٢ 
 اگر نمائيم؟ معنا چگونه را فهم كه است آن به منوط كنيم، بيان را فهم حجيت يكل ضابطه بخواهيم اگر حال): س(

 حجيت ذاتاً هم يقين و است، يقين محل ،يذات كشف بنابراين كنيم، معنا كشف به را فهم گويند، يم آقايان كه همانطور
 .دارد
 رادارد واقع از كشف قدرت عقل - ٢/١ 
 كه است دليل اين به كند، يم واقع از كشف بذاته و دارد يذات حجيت يقين، گويند يم آقايان كه هم اصول باب در 
 واقع، كشف و گردد يم بر يذات كشف به آن حجيت است، كشف معرفت، اگر پس ميدهند، قرار كشف را معرفت يمبنا

 ،)نيست كار در يكشف و( است» عمل« فهم، كه كرديم فرض اگر اما گيرد، يم قرار متعال يخدا و ما مابين با حجت
 ...عمل يمبنا بر اما گيرد، يم قرار حجيت مالك» واقع« كشف، يمبنا بر: ديگر تعبير به بود، خواهد يديگر چيز حجيت

 !نيست حجت هميشه هم يقينها همه كرديم، بيان قبالً كه همانطور كنم، ييادآور البته): ج(
  است هماهنگ حضرت اراده با واقعيت - ٢/٢ 
 حجيت مالك ،»واقع: «ديگر تعبير به و يذات كشف كنيم، تعريف كشف به را معرفت اگر آقايان، يمبنا بر بله،): س(
 خود فعل به بودن تسليم اين و است تسليم كرده، خلق خودش كه يواقع مقابل در متعال يخدا ييعن گيرد، يم قرار

 درك را واقع عقل كه يوقت) است همين هم آقايان حرف( فهمد يم كرده، خلق خدا كه را يواقع عقل يمنته است،
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 آن به و قران و برهان و عرفان و عقل و كشف گويند يم كه است دليل همين به! شود درگير آن با كه ندارد معنا كرد،
 ...است ييك همه ،)طريقت يخدا و شريعت يخدا...(و يتجرب علوم: كنيد اضافه هم

 !ندارند التفات فرمائيد، يم كه يچيزهاي اين به اصالً آنها البته): ج(
 .ميدهد تحويل را يمفاهيم چنين آنها تعريف يمبنا آنهاست، تعريف يمبنا تحليل اين! بله): س(
 ...آنرا كه است تجربه موضوع موضوع، يك مثالً كنند، يم تعريف ينظر بصورت را موضوعات اين آنها ييعن بله،): ج(
 ...كنند يم معنا حس، طريق از كشف به مثالً): س(
 تعريف خودشان دستگاه يمبنا بر را آنها كه است تجارب اين فلسفه موضوع هم آن موضوع يك اينكه كما بله،): ج(

 چگونه كنند؟ يم كار چگونه خارج در علوم بگوئيم كه آنست از غير اين لذا ،)كند يم تعريف هم ملحد خوب( كنند يم
 .است يا جداگانه صحبت آن يكل بطور كه باشند؟ يم يجهت چه در و يابند يم توسعه چطور آيند؟ يم بوجود

 يو به را قضاوت يكرس و شدن قائل عقل، يبرا را كشف مقام: آن و است مطلب يك حرفها همه لب! بله): س(
 ...نيست مخالف كشف با هم دين و كند يم كشف عقل، كه زيرا! است سپردن

 ...يا و است رياضيات بوسيله يا كشف كه گفتيم و كرديم بحث كه هم كشف درباره): ج(
 و منطق) آن جلوتر پله يك( و قران و برهان و عرفان يهماهنگ حال است، عرفان ييعن واقع، فهم همان اين،): س(

 و نشسته قضاوت يكرس بر ارسطو لذا! است» يارسطوي منطق: «ييعن آنها كننده هماهنگ يقاض با ،يحس برهان
 بيرون قران يكجا از!! كنند يم سئوال او از روندو يم شرع خود سراغ به ابتداً اينكه نه برويد، شرع سراغ به گويد يم
 منطق در ارسطو! نيست؟ مخالف تجربه با دين كه شود يم استفاده روايت كدام از! است؟ متغير يحس علوم كه آيد يم

 شارع به را ارسطو قضاوت اين ما بعد است، ييك يوح با هم واقع و» است واقع كشف،: «گويد يم كه دارد يتعريف خود
 و نشانيم يم پيغمبر يجا را ارسطو آئيم يم هم بعد! شرع نه كند، يم قضاوت اينها مورد در ارسطو ييعن ميدهيم، نسبت

 !است درست يتجرب علوم گويد يم پيغمبر گوئيم يم
  است يذات عقل حجيت - ٢/٣ 
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 به و) گردد يم بر» واقع« به هم حجيت كه( است حجت يذات كشف لذا و است كشف يبمعنا علم آنها، يمبنا در
 يا گونه به را ما خالق نمايد، انكار كرده، خلق خود كه را يچيز تواند ينم اينكه از است بسته شارع دست: ديگر تعبير
 !»نه عقل،: «بگويد كه ندارد معنا ديگر پس بفهميم، توانيم يم كه كرده خلق
 قرار حجيت مالك هم را» شارع به بودن تسليم« ما نشود، مخلوط هم با بحث دو اين كه باشيد داشته توجه): ج(

 آسمان تا زمين هم با مسئله دو اين». آن ايجاد نه« است؛ حجت شارع خود يبرا شارع اراده كه داريم قبول و ميدهيم
 و شما طلب ظرفيت شما، يتاريخ ظرفيت: جمله از وجوهات يخيل هستيد، شريك» اراده آن ايجاد« در شما دارد، فرق
 ...اثردارد» ايجاد« در ديگر يچيزها يخيل
 !باشد ينم حجت شارع عليه بر ماست، به مربوط كه آن از يسهم ييعن): س(
 ...باشيم تسليم كه ينسبت به است، حجت» او برابر در ما بودن تسليم« ييعن احسنت،): ج(
 سهم( ما سهم فاعليت، نظام اساس بر يول! است» فهم« بلكه نيست، ايجاد ديگر ما سهم كشف، يمبنا بر): س(
 ...است» ايجاد« ،)متصرف فاعل
 !او منزلت با متناسب): ج(
 مبنا آن طبق بر يول دارد ايجاد سهم ،ياجتماع و يتاريخ و يتكوين منزلت با متناسب مبنا، اين در بله،): س(

 ...است قائل صنع در حجيت خودش يبرا عقل واقع در كه گردد، يم بر» واقع« كشف به آنهم كشف، به حجيت
 ...عباد از حق طلب و حق اراده در حجيت نه): ج(
 عالم خلق در حق فعل ييعن» است حجت حق، فعل: «گويند يم كه اينست در بحث نيست، يبحث آن در بله،): س(

 هستم، يتبع فاعل خود فهم مكانيزم در منهم و كرده خلق مرا خدا ييعن است، حجت ،يتبع فاعل خلق در همچنين و
 . است حجت و بوده حق فعل واقع در) يتبع فاعل( من فعل نحوه بنابراين

 عقل، خود مكانيزم و كيفيت كه زيرا. است حجت باز نكنيم، لحاظ هم را واقع اگر ييعن: يشاهرود حجةاالسالم
 .كند يم تمام ،)فرموده خلق شارع كه( را عقل حجيت
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 را كشف مكانيزم فاعل، كه گويند يم كشف باب از آنها گويند، ينم باب اين از آقايان البته: يميرباقر حجةاالسالم

 به تحليل اين كه! است حجت پس فهميم، يم را واقع و هستيم يتبع فاعل كشف مكانيزم در هم ما و كرده برقرار
 .گردد يم بر واقع حجيت

  يماد يا ياله پرستش جهت اساس بر يفكر نظام ساختن يبمعنا سنجش عمل -  ٣ 
 فاعل هم صنع اين در كه است صنع بحث بلكه نيست، كشف بحث سازيم، يم ما كه يمعرفت در يكل بطور پس

 حال است، سهيم خود ايجاد و تصرف در كند، يم عمل به شروع و شده خارج بودن يتبع مرحله از كه يجاي از متصرف،
 از اصالً كذب و صدق ديگر اينجا در گفت بايد كه گردد؟ يم بر كجا به خودش سهم حقانيت كه اينست سئوال

 بهمانگونه( كنيم يم تعريف آن جهت به آنرا باطل و حق بحث شد، مصنوع اگر است، مصنوعات مثل افتد، يم موضوعيت
 ).ندارد معنا آن در كذب و صدق و است مصنوع كارخانه! كاذب يا است صادق كارخانه بگوئيم توانيم ينم كه

 ...بد كارخانه و باشد خوب جهت در كه است يا كارخانه خوب كارخانه مثالً كه: يحسين والمسلمين حجةاالسالم
 كه شود يم مطرح باطل و حق به بد و خوب نيست، مطرح كشف عدم و كشف بحث يكل بطور ييعن): س(

 ...است اراده به نسبت تصرف در بودن تسليم به هم باطل و حق فرمائيد يم يحضرتعال
 »خالفت: «ييعن): ج(
 ...به و گذشته غير قدرت ينف و خود قدرت ينف از بايد تسليم به رسيدن يبرا هم ما سير پس): س(
 ربوبيت و ايجاد اساس او قدرت اينجا در ييعن برسد، او ربوبيت و -  عظمته جلت - حق حضرت قدرت پذيرش): ج(
 .است
 سنجش عمل واالّ شود واقع سنجش عمل خود در بايد سير اين ييعن است، يروح عمل از غير هم دين كه): س(

 اين به سنجش عمل در ايمان جريان پس. است سنجش تسليم از غير يايمان تسليم كه زيرا است، نشده تسليم منطقاً
 .كند پيدا را تسليم سير سنجش، خود كه است
 اين( است، زبان گفتن االاهللا الاله از غير و قلب گفتن االاهللا الاله از غير ذهن، گفتن االاهللا الاله ييعن! است درست): ج(

 ).است يمهم مطلب
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 مطرح سئوال اين حال. برسد تسليم مرز به تا كند يط اثبات و ينف در را سير بايد عامله قوه اين خود ييعن): س(

 جهت بنابراين گرفتيم، فرض متعال يخدا يبسو را عالم بودن دار جهت و داديم قرار اصل را عمل ما اگر كه شود يم
 پس باشد، پرستش و عبوديت از خارج تواند ينم دارد، تأثير از يسهم متصرف فاعل كه هم يآنجاي در يحت عالم همه

 .جهت اصل به نه برگردد جهت ظرفيت به بايد حقانيت
 مطلب اين مؤيد هم روايات و آيات نيست، يشك هستند، جهت در همه كه يمعن اين به جهت، اصل در بله،): ج(
 .كند تخلف) پرستش( جهت از تواند ينم يكس كه است
 .شود يملكوت ظرفيت جهت، ظرفيت كه است اين به هم بودن تسليم يمعنا): س(
  يماد پرستش و ياله پرستش يمعنا - ٣/١  
 يملكوت ظرفيت در پس بود، متناسب است خواسته شما يبرا خلقت در خداوند كه آنچه با شما، ظرفيت اگر): ج(
 و درون در شما تصرفات اگر اما داشت، خواهيد را باال مرتبه خالفت ابتهاجات و شويد يم ملك از برتر و شده سهيم خود

 عالم كه( آخرت عالم در فاسد، يافته توسعه ظرفيت با كه شويد يم يقدرتمند و پرزور حيوان شد، فاسد تصرفات بيرون،
 !بچشد توانيد ينم را يديگر چيز عذاب جز) است قرب
 .است عالم اين مكانيزم از غير يا بگونه آنجا، در رحمت توزيع مكانيزم ييعن): س(
 يظرفيت از مرحله يك در شما اينكه يبرا است،» هسؤالء و هسؤالء نمد كل: «اينجا در است، همينطور طبيعتاً): ج(

 .بينيد يم را خودتان تالش و يسع نتيجه ديگر عبارت به. شويد يم سهيم خودتان ايجاد در داريد، كه
 ،»حركت: «كه كنيم يجمعبند توانيم يم بدينگونه را بحث دهيم قرار مبنا معرفت در را عمل ما اگر بنابراين): س(

 .است يحيوان يتول يا و يملكوت يتول يا آنهم كه باشد، يم اصل يتول هم حركت اين در و است سنجش قوه ضرورت
 »سنجش در« جمله من است، اصل حركت» شئون همه در: «بفرمائيد): ج(
 ...جز نيست يچيز هم يتول اين همه و است» يتول« هم حركت در اصل كه بله،): س(
 حق حضرت ربويت تسليم آن از بعد و كند غير ينف بايد ابتدا در حتماً است، يتصرف كه يآنجاي از» يتول« در): ج(
 !شود
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 هر در ،يتول عمل در بخواهد اگر بنابراين نيست، يتبع ديگر شود، يم يتصرف يتول ،يتول كه يآنجاي از ييعن): س(
 غير زوايا همه در اگر برسد، اثبات به تا كند شروع ينف از بايد باشد، موحد) سنجش عمل در جمله من( زوايا از يا زاويه

 ... كرد ينف را
 از بپرهيز، غيبت از گوئيد يم يوقت»! متناسب شأن« در است غير ينف به باز هم يتول به انضباط و يتقو البته): ج(

 ... خمر شرب از بپرهيز تهمت
 )!بپرهيز( حق يرضا و يتول غير به ابتهاج از يكل طور به ييعن): س(
  موادقرآن به تمسك استناد، منطق در تعبد جريان الزمه - ٣/٢ 
 يقالب است، حيوانيت يبرا خوراك اين نيست، شما يبرا متناسب رحمت فروشنده دّكان اين ييعن احسنت،): ج(

 .يوبچش كرده اقساء را حق رحمت يبتوان آن بوسيله كه نيست
 .است برزخ و قيامت عالم به داشتن اشراف ،يتول كيف دو اين بين قضاوت الزمه: يشاهرود حجةاالسالم
 بگوئيد توانيد ينم پرورش در آنوقت شديد، تسليم سنجش در اگر كه نرود يادمان: يحسين والمسلمين حجةاالسالم

 خود رابطه سنجش خود بوسيله توانيد ينم چون خواهم، ينم قرآن من بگوئيد توانيد ينم گيرم، ينم» رب« از را مواد من
 .بود خواهد شما استناد منطق سنجش، آوريد، بدست مراحل همه در متعال يخدا با را

 همين به هم تسليم كه شود يم حقانيت يمبنا جهت ظرفيت كه فرموديد آن از بعد: يميرباقر حجةاالسالم
 تمام با اگر و كند يم پيدا حجيت ابعاد همه در شد، تسليم ظرفيت تمام با سنجش عمل خود در سنجش اگر معناست؛

 .كند ينم پيدا حجيت آنجا در كند، تكيه خودش علم و فلسفه به و نشود تسليم ظرفيت
  حجت يمعنا در اصل) خصم اسكات( غلبه متقين قدر - ٢/٤ 

 .كند يم تمام را حجيت منطق آن بر منطق اين غلبه كه فرموديد جلسه اين در هم را يا نكته اما
 غلبه يمعن هم آن است،» خصم مسكْت« گويند يم و آورند يم دليل را» غلبه« همين هم كشف در بله): ج(

 .دهد يرام
 ... است كشف در آن زور يمنته): س(
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 و آورديم را برهان ما گويند يم كه است اين شود يم واقع درخارج كه آنچه يول هستند كشف در زور يمدع): ج(

 !كشانديم سكوت به را طرف
 او يبرا گويند يم برهان در يول) شود يم طرف مسلمات به اخذ كه( رود يم بكار مجادله در سكوت معموالً): س(

 كه يجاي از گويند يم هستند كشف به قائل چون لذا و» واستيقنها بها جحدوا و« نمايد انكار ولو شود يم حاصل كشف
 تناقض كه فهمد يم هم او كه زيرا كند يم جحود يول است همراه ما ذهن مكانيزم با او ذهن مكانيزم كند يم شروع
 حجت برهان در است، اسكات فقط برهان با اينكه نه است جحود برهان، از بعد گويند يم دليل همين به است، محال

 .است كشف در عليت جريان و كشف زور آنهم باز كه نمايد يم انكار يول فهمد يم هم طرف شود، يم تمام هم
 .است ينظر مفاهيم و برادراكات غلبه يبمعنا عليت جريان هم آنجا در! احسنت): ج(
 موارد كليه در شارع نمودن حاكم يبمعنا استناد منطق در تعبد جريان - ٣/٣ 
 خواهد چكاره عقل پس شود، تسليم عقل كه شد بنا اگر: اينكه آن و شد مطرح قبل جلسات در هم يا نكته): س(
 كه نيست صحيح كه زيرا كند درست استناد منطق اينكه يبرا فرموديد پاسخ در چيست؟ يبرا طراحيها اين و بود

 خود منابع از اخذ چون( نيست منابع از اخذ استناد، منطق در تسليم جريان يمعنا و شود گرفته منابع از استناد منطق
 .شود يم محقق استناد منطق كردن تمام در عقل بودن تسليم لذا ،)دارد منطق به نياز يبتنهاي
 .كنيد يم شرع به مستند بالواسطه را آن هم يتجرب علوم در دليل همين به): ج(
 برسد، تسليم به و كند شروع غير ينف و خود ينف از كه است اين به عقل در تسليم جريان يكل بطور پس): س(

 .كند تمام ،»متناسب استناد منطق« به آنهم ،يساز منطق خودبه سنجش و يمعرفت سير منطق در را تسليم اين سپس
 .ميدهيم قرار حاكم و باال يكرس را شارع يكرس موارد كليه در بنابراين): ج(
 .است همين هم، استناد منطق يمعنا بله،): س(
 »اهللا اال الاله« ينف از شروع علت - ١/٦/١ 
 !شود؟ يم آغاز ينف از چرا كه ميدهيم پاسخ يديگر سئوال به حاال): ج(

 و يايجاب احد، هواهللا قل اينكه با را،» احد اهللا هو قل« بعد و گفت را» االاهللا الاله« بايد اول كه كرديم بيان قبالً
 نه است» احد« است نهفته احديت يمعنا در حتماً» يديگر اله« به نسبت مطلق ينف و است احديت يمعنا يدارا
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 اقرار از بعد يحت است، مقدم ،»احد اهللا هو قل« بر» االاهللا الاله« گفتن حتماً يول القهار الواحد اهللا هو قل: مانند» واحد«
 سپس و» له الشريك وحده اهللا الاله ان اشهد: «گوئيد يم حتماً اول) شهادتين در مثالً( پرورش مناسك در هم ايمان و
 يعمل مناسك اثر در كه هم پرورش امر در كه رسد يم بنظر اينگونه لذا ،» رسوله و عبده محمداً ان واشهد: «گوئيد يم

 .است مقدم ديگر يها اله ينف حتماً) ميدهيد قرار اصل پرورش يبرا را عمل منطق اگر( شود يم حاصل
  يصور منطق در كشف يمبنا از يبند جمع - ٢/٥ 
 اين به دانيم يم كشف هويت را آن ياصل هويت و كنيم يم تعريف كشف و نظر به را معرفت يا ما كه فرموديد): س(
 بايد ما و بود خواهد استوار كذب و صدق پايه بر منطق اين اينصورت در كه است، آن ذات خصلت كشف كه يمعن

 ... دهيم ارائه را صدق معيار
 .شود ينم مربوط باطل و حق به ابتدا در هم آن كذب و صدق احياناً): ج(
 .ندارد معنا باطل و حق ديگر كشف يمبنا بر! باطل و حق نه گيرد، يم قرار او يمبنا كذب و صدق اصالً بله،): س(
 .دارد راه» نيست صادق يا است صادق« و» نيست و هست« كشف يمبنا بر): ج(
 در يجهتدار شود، تعريف كشف به علم اگر است، همين هم علم نبودن دار جهت دليل كشف يمبنا بر بله،): س(

 راه آن در باطل و حق و. نيست جهتدار كشف ذات يول باشد جهتدار آن يبكارگير است ممكن بود، خواهد معنا يب آن
 جهت در بگوئيم كه ندارد معنا پس! است جهل بلكه نيست علم باشد، كاذب اگر و است كاذب نباشد، صادق اگر. ندارد
 و نداشته برهان و استدالل به ينياز و بوده بين كه كنيم شروع يكشف از بايد ما كشف يمبنا بر لذا دارد، يكارائ باطل
 ... شود واقع كشفها بقيه يمبنا بتواند
 استداللها و نسبت در واسطه يهست مفهوم - ٢/٥/١ 
» هست« مفهوم اينكه مگر نداريد ياستدالل هيچ ييعن گيرد، قرار استداللها كل واسطه و داشته» عموميت« و
 .شود واقع نسبت واسطه و داشته حضور آن در يا بگونه
 آن گفتيم يول فرمائيد، يم كه است همينطور طبيعتاً برميگردد، قضيه يك به قضايا همه بگوئيم اگر بله،): س(

 بداهتها اين از كدام هر بر كه كنند تعريف هم عرض در را يبديه چندين است ممكن باشد، يبديه بايد ياول) قضيه(
 فعالً يول كرد حاكم آنها همه بر واحد انسجام يك توان ينم كه است يطبيع لذا و شود يم استوار ياطالعات نظام يك
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 يا ترين يبديه و شود آغاز) كشف و صدق در بداهت( بداهت از بايد منطق اين كه است اين است مسلم كه آنچه
 كشف داديم، قرار معرفت در اصل را يعمل قوه اگر يول گيرند، قرار مبنا انكشاف توسعه به سير يبرا بايد ها ترين يبديه

 هم جهت كه گيرد، يم را بداهت يجا جهت ديگر تعبير به كند، يم پيدا معنا آن در باطل و حق و افتاده موضوعيت از
 به را كشف حقانيت آنجا در كه( گردد؟ يبرم يچيز چه به جهت حقانيت كه است اين سئوال حال! باطل يا است حق يا

 كه چيست اينجا در حقانيت يمعنا ييعن كنيم؟ يم تمام چگونه ار جهت حقانيت ما حاال) گرداندند يبرم بودن يبديه
 .شود يم معنا» بودن تسليم« به حقانيت فرموديد

 باشد؟ يم چه باالتر مرتبه در و است بودن تسليم به يا مرتبه در): ج(
 يمعنا و من مقصد او مقصد شو، يكس تسليم خودم مقصد يبرا كه نيست اين بحث ديگر باالتر مرتبه در): س(

 !است من حقانيت
 سنجشها عمل بودن ينظر ينف و سنجش عمل در حركت بودن اصل - ٣/٤ 
 چيست؟ علت كه كنيد سئوال را ينهاي غايت و ياصل يمبنا بايد شما يول است تكامل مرتبه در اين): ج(

 ديگر عبارت به ييعن است اشياء همه يذات كه است يتول و واليت و تعلق شما، حركت مبدأ داشتيم كه يبحث بنابر
 ... ندارد وجود يتول بر زايد ذات
 .است يتول كيف از سئوال حاال): س(
 سطح پائينترين در باشد، نداشته وجود حركت يسطح يك در نيست ممكن كه شود تمام مطلب بايد اول خير،): ج(

 لذا نيست شما اختيار به شما يتبع يتولّ. است فاعل وجود همراه المحاله) يتولّ( حركت گيرد، يم را بداهت يجا كه
 توانيد يم شما را حركت كيف و نوع يول! يملكوت خواه ،يحيوان خواه هستيد» جهت« در حركت از ناگزير و مجبور
 هم اينجا در نيست، االختالف به ما موضوع هم بداهت كه كند ادعا تواند ينم يكس كه گوئيد يم چگونه كنيد، معين

 نيست ينظر آنهم شدن تمام ييعن باشد، نداشته يتولّ و حركت تواند ينم يموجود هيچ كه است شده تمام مسئله اين
 .است يحقيق جريان يك عالم در جريان كه زيرا
 فاعلها ايجاد علت حق حضرت فاعليت - ٣/٤/١ 
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 حضرت فاعليت ييعن گردد، يبرم -  عظمته جلّت - ايجاد به) كرد خواهيم صحبت بعدها كه هم را آنچه( يعين علت

 .است انكار قابل غير يامر تعلق، يدارا فاعلِ وجود لذا دارند، تعلق او به فاعلها اين و است فاعل ايجاد علت حق،
 گردد؟ يبرنم هست و كشف به آن از يجائ): س(
 !گردد يبرم -  عظمته جلت - فعله حقانيت و وجود به! خير): ج(
 است؟ تحقق يبمعنا حقانيت): س(
 و نيست كيفيت بدون تحقق است، تحقق از غير حقانيت! كنيد يم يبررس او طرف از كه است يوقت حقانيت): ج(
 باشد ناحق كيف آن شود يم كه باشد يم يمنزلت يدارا و هستيد سهيم كيفيت در شما شود، يم واقع حقانيت از بعد
 .اند داده شما به كه نباشد يمنزلت آن با متناسب ييعن

 شود؟ يم تعريف جهت به هم آنجا در چه؟ ييعن فعل حقانيت): س(
 جهت در را عالم) افاضه باب از( متعال خداوند كه است صحيح شود، يم تعريف جهت به حقانيت هم آنجا در): ج(
 سئوال معصوم از كه باشيد داشته خاطر در را يروايت اگر». شاكلته يعل يعمل كلٌ قل« كند، ايجاد خودش قرب

 اند فرموده بعد ،»يفترض ربك يعطيك وسوف« آيه: فرمايد يم است؟ كننده اميدوار بيشتر همه از يا آيه چه كنند يم
 لذا!! بكرمك، مايليق فتك و يبلؤم مايليق يمنّ! شاكلته يعل يعمل كل قل: «فرمايند يم كه ميرسند آنجا به تا...  ولكن

 .گردد يبرم حق حضرت اعطاء با او تناسب به او حقانيت مرتبه، اولين در
 .نيست داشتن حركت يمعن به كه حقانيت اين): س(
 شود، ينم حركت مطلق بدون ،»است يبديه: «گوئيد يم يوقت شما شده، تمام خودش يجا در حركت مسئله): ج(
! است حركت همه التفات، يا تصديق يا دادن نسبت اصالً دارد، را) يكشف حركت ولو( حركت از مرتبه يك يمعنا حتماً

 .است يحركت به مجبور ياطالع هرگونه شود، ينم پيدا ياطالع هيچگونه محض سكون در
  مخلوق و خالق حركت نمودن جهت بدون - ٣/٤/٢ 

 و يتصرف حركت بعد و يتبع حركت شامل آن از بعد است، رب طرف از اعطاء اول: نيست جهت بدون هم حركت كه
 .است حركت مراتب ديگر
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 كشف يمعنا به كه بداهت يمبنا بر معرفت اول كرد تحليل توان يم دوگونه به را انسان يمعرفت سير بنابراين): س(
 ... باشد يم اصل آن در جهت كه است عمل يمبنا ديگر، يمبنا و است
 ...است ممتنع جهت بدون عمل: بگوئيد بايد اول): ج(
 ! مخلوق عمل): س(
 و اعطاء« او جهت بلكه باشد، جهت بدون و لغو كه نيست اينگونه هم خالق عمل دارد، جهت مخلوق عمل): ج(

 از است يغن كند، خلق خودش يبرا يحت را يچيز اينكه از است منزه - عظمته جلت - حق حضرت است؛ تفضّل
 از حق حضرت نيست، خودش ابتهاج جهت از او عطا نيست، فقير اعطاء در ييعن كند، ايجاد خودش يبرا را ينفع اينكه
 شروع زاويه اين از را عرفان مسئله كه يوقت لذا! هست» غير يمغن« حتماً يول است يغن برساند، خودش به ينفع اينكه

 .كند يم پيدا فاصله يخيل) يبديه از شروع( مبنا آن با) است انكاربوده بر اصل طبيعتاً هم اين از قبل كه( كنيم يم
 دو بين توان يم يبيرون نگاه يك با چگونه كه برسيم مرحله اين به تا كنم يم يجمعبند را مطلب دوباره): س(

 گرداند يبرم يذات كشف به را كشف و كند يم تفسير كشف به را معرفت كه است اين دستگاه يك: كرد قضاوت دستگاه
 ... ميدهد قرار مبنا را كذب و صدق و

 حركت مطلق بدون است محال كه شناخت تفسير و حركت تفسير مثل گيرد يم نديده هم را چيزها يخيل و): ج(
 .شود واقع
 .شود يم يكشف حركت به يمنته نهايت در كه است كشف هست چه هر يول): س(
  سنجش عمل در حركت لوازم مالحظه ضرورت - ٣/٤/٣ 
 نظر شناخت به حركت موضع از اگر ييعن! خواهد يم باعث حركت، خوب باشيم، قائل را حركت آن يبرا اگر): ج(

 استوار آن يرو بر را بقيه و كنيم يم آغاز آن از ما و است اوليه پايه بداهت: گوئيد يم شما ريزد، يم فرو بداهت كنيد،
 يذات مطلوبيت چرا گويم يم دارد، يذات مطلوبيت چون گوئيد، يم رويد؟ يم بداهت دنبال چرا: گويم يم من سازيم، يم

 واليت و يتولّ از را صحبت اگر يول. كنم يم تكرار را سئوال دوباره من و است مفطور وجود نحوه در كه گوئيد يم دارد؟
 بطرف مربوب حركت اگر كند، يم يسرپرست و است دهنده پرورش و رب او خالق دارد، خالق مخلوق، خوب كرديد آغاز
است باطل نباشد،» رب« بطرف اگر و است حق باشد، رب. 
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 ».رب« طرف از كه است محال و باشد يم رب بطرف جهت سير يكل بطور پس): س(
 ! ...بله): ج(
 ... شود يم ينسب حق آن همه چون): س(
 شوند يم سهيم كه يچيز آن در يول است، حق كفّار ايجاد اصل كه شده داده پاسخ مطلب اين بارها نه): ج(

 .كنند يم خارج ظرفيت از را خودشان
 ...ظرفيت باشد، متعال يخدا از خارج تواند ينم جهت چون شود؛ يم عوض تعريف پس): س(
 .شود يم كشيدن عذاب ظرفيت او، ظرفيت): ج(
  واليت نظام در حركت غايت و جهت تفسير - 
 .شود يم عوض باطل و حق يمبنا باز): س(
 چرا؟): ج(
 .شود يم تعريف يخوش به): س(
 آيا حق حضرت جهت. كند يم پيدا تعريف قرب و انبساط به» يخوش« حق، حضرت جهت مسئله ذيل در! خير): ج(
 ... كه است يجهت
 ييعن شود؟ جدا حق، طرف به يجهتگير از مطلقا يجهتگير در) باشد متصرف ولو( يمخلوق كه شود يم آيا): س(
 !كند؟ يم پيدا غايت دو عالم
 اين كه كنيد يم فرض واحد و بسيط را او يجا يگاه دارد، غايت در» جا دو« يول ندارد غايت دو حتماً عالم): ج(
 يهستم خدا جهت در اينكه يمعنا. كند ينم پيدا ذات به وصول هيچوقت عالم يتركيب نظام غايت كه چرا است، غلط
 در كار اول در( است مركب هميشه عالم شويم، يم خدا خود به ملحق نقطه يك در و كرده پيدا بساطت كه نيست اين

 يموضوع خروج ييعن باشيد، داشته پائين يا باال منزلت توانيد يم تركيب در خود تصرفات با شما اما ،)آخر در و وسط
 بودن مركب از كه نيست اين آن يمعنا خداست بطرف جهت گوئيم يم يوقت شود يم عوض مسئله صورت و كرده پيدا

 او بلكه) نيست يچيز چنين( شد يم ملحق لذات با بسيط به و كند يم پيدا نيل يذات بساطت طرف به و شده خارج
 .معناست همين به هم قرب به ابتهاج كه كند، يم پيدا خالفت توسعه آينده مركب در تواند يم
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 خواهدشد؟ چه حقانيت يمبنا بنابراين): س(
 يخلقت منزلت با متناسب قربِ اين كرد، پيدا يباالتر خالفت اگر كه باشيد داشته نظر در را مطلب يك ابتدا در): ج(

 در كه يظرفيت سعه با كه چرا كشد، يم عذاب رفت پائينتر و نكرد پيدا اگر و اوست يايجاد منزلت با سزاوار حقّ اوست،
 .كند يم پيدا بعد و شده دور يول كند درك حق حضرت طرف از را يبيشتر رحمت آينده در تواند يم كرده پيدا عالم

 .شود يم واقع جهت طرف جهنم و بهشت ذات، حب در باز: يشاهرود حجةاالسالم
 كه ندارد هم ياشكال و كند يم پيدا توسعه تركيباتش با عالم اين كه نرود يادمان: يحسين والمسلمين حجةاالسالم

 عذاب هم و» االفئده يعل تطلّع« كه يعذاب هم و يخارج عذاب هم و باشد يداخل عذاب هم عذاب، و جهنم يمعنا
 عمل كه ياضافات در آن از خارج عذاب هم و اعمال تجسم عذاب هم ييعن بربگيرد، در را فعل لوازم و آثار و باشد يبيرون

 .كند ينم نقض را يمنطق و يفلسف مطلب معنا، اين كرده،
 كه شود يم عمل همان معرفت، كنيم تحليل را معرفت بخواهيم عمل زاويه از ما اگر بنابراين: يميرباقر حجةاالسالم

 .است اصل جهت حتماً هم عمل در
 معرفت تواند ينم است، يبديه گويد يم كه هم يكس آن است، عمل محصول معرفت كه بگوئيد بايد الاقل ييعن): ج(

 شود؛ واقع يكشف تا ميبرد بكار را توجه مرتبه يادن حداقل رود، يم كشف دنبال كه هم يكس آن ببرد، عمل از مطلقا را
 !ندارد هم را توجه مرتبه ياون كه گفت توان ينم

 )سئوال طرح( سنجش عمل در كشف قبول عمل اصالت و حركت الزمه - ٢/٦ 
 دستگاه دو بين كشف يمبنا كه زيرا شود، يم يكشف باز هم دستگاه دو اين بين قضاوت يمبنا بنابراين): س(

 .كند يم قضاوت
 بدون عمل بگوئيد هم بعد و نيست كشف از منفك عمل: بگوئيد و بيائيد عمل دستگاه به كشف يمبنا با ييعن): ج(

 ممكن كرد، حذف التفات از را مراد و انگيزه توان ينم كشف يمبنا بر لذا نيست، جهت بدون كشف پس نيست، جهت
 ذات چرا كنم سئوال كه است صحيح بعد و است ذات اثر حركت بگوئيد و كنيد معنا» ذات به تالئم« آنرا شما است

 است، بداهت به قائل كه يمبنائ لذا! كنيد صحبت عمل تعريف در من يبرا كه شد خواهيد مجبور شما و دارد؟ حركت
 اينگونه كنيد يم آغاز عمل يمبنا از يوقت! است كشف از فارغ است، عمل به قائل كه يمبنائ يول! نيست عمل از فارغ
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 التزام به مجبور منطق آن است، همين در هم يصور منطق و منطق اين فرق. شود كشف به يمنته ضرورتاً كه نيست

 نه ماست بدست هميشه مبنا كه اينست آن نتيجه نيستيم، آنها يمبنا به التزام به مجبور ما يول ماست يمبنا به
 !آنها بدست

 عمل از مطلقا را كشف اگر ندارد، معنا واقع، و كشف به توجه بدون قضاوت شويم، وارد هم عمل زوايه از اگر): س(
 در قضاوت ندارد معنا آنصورت در كه شد خواهد انسان اعمال ساير و خوردن و خوابيدن مثل هم ادراك عمل ببريم،
 ييعن برسيم، كشف به كه مجبوريم هم عمل از رسيم، يم عمل به كشف يمبنا از كه يهمانطور ييعن شود، واقع كشف

 بريد، سنجش عمل از مطلقا را كشف توان ينم
  كشف يمبنا بر گير يكشت در غلبه از تفسير عدم - ٢/٦/١ 

 حذف را كشف مطلقا اگر هم ما يمبنا در ببرند، عمل از مطلقا را كشف و سنجش توانند ينم هم آنجا در اينكه كما
 .بود خواهد معنا يب كذب و صدق آنصورت در دارد، باطل و حق هم عمل و است عمل بگوئيم فقط و كنيم
 !شود يم چگونه سنجش مسئله ببينيم بعد تا كنيد قبول را عمل قدم يك شما حال): ج(
 منطق« و» عمل منطق: «دارد جداگانه منطق دو و دستگاه دو طبيعتاً مبنا دو اين: فرمائيد يم يحضرتعال): س(

 توسعه يبرا را اندارج و وسط حد و كند يم شروع نيست و هست از كه است اندارج منطق همان كشف منطق»! كشف
 فرمائيد يم حاال ميدهد، قرار مبنا را فعاليت يهماهنگ و توسعه و عمل هم منطق يك و. ميدهد قرار معيار، معرفت

 خودمان پايگاه از گوئيم يم هم ما است، عمل پذيرش به مجبور خودش پايكاه از او كه است اين به منطق اين حقانيت
 .بپذيريم را كشف كه هستيم مجبور

  قدرت جريان مسير حركت كيفيت - ١/٧ 
 كشف پذيرفتن به ملتزم هم ما آيا كه ببينيم بعد قدم در تا بپذيريد را عمل بودن فراگير اول قدم در فعالً شما

 يكشت شما»! غلبه: «مثل داريم هم يعمل يك... و خوابيدن خوردن،: مثل داريم ياعمال يك فرموديد! نه يا شويم يم
 فرد اين كه كنيد يم كشف يعقل برهان با آيا!! است؟ يكشف يمبنا اين آيا زنيد، يم زمين به را مقابل طرف و گيريد يم

 »!شد مقهور: «گوئيد يم بلكه كردم كشف گوئيد ينم يا!! كمتر؟ يا است بيشتر قدرتش
 .شود تعريف قدرت به بايد نشود تعريف كشف به اگر حقانيت پس): س(
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 با كه نفر دو برخورد در: گويم يم بلكه قدرت، به يا شود يم تعريف كشف به حقانيت كه ندارم اين به يكار من): ج(
 در كه آنچه آيا ولكن هم، با كردن مقابله يبرا رفتار و حركات سنجش اول شود، يم واقع چيز چند گيرند، يم يكشت هم
 يكشت فنون به عالم كه يا بنيه كم و ضعيف و يترياك شخص يك اگر! ؟»فن« يا! است؟» توان« دارد، نقش غلبه اين

 پهلوان! شوند؟ يم پيروز يك كدام گيرند، قرار هم يروبرو است يكشت فنون به جاهل كه ينيرومند پهلوان يك با است،
 بنا به االن: گويد يم و شده بلند بعد افتد، يم زمين به و خورد يم تكان او گذارد، يم شخص اين عصب يرو بر دست

 يكشت فن در يزياد يكتابها طرف آنكه حال و اندازد يم زمين به و ميدهد تكان را او پهلوان دوباره. زنم يم گوشت
 خواهد يم كه هرگاه يول گذارنده را يعمر يشناس نرون و اعصاب فن در سال ٩٠ كه است يپيرمردهاي از كرده، مطالعه

 طول يزياد مدت كه است ينحو به يترياك فرد تحرك قدرت شود، يم برورو پهلوان تكان يك با گيرد، بكار را آن علم
 بخواهد او تا كه است ينحو به پهلوان تحرك و يچاالك برعكس و دهد انجام يحركت يا كند بلند را دستش كه كشد يم

 جان اگر ندارم، جان كه حيف: گويد يم و شده بلند او حاال. (اندازد يم زمين بر را او يا ضربه با كند بلند را دستش
 )كنم وارد تو به چگونه را ضربه كه دانستم يم داشتم

 گيريد؟ يم يا نتيجه چه مثال اين از): س(
 اصل» كشف يسنجش يمعن« غلبه در هميشه آيا) فرموديد ذكر يمدع در شما كه آنطور( ببينم خواهم يم): ج(

 .كرد يبند دسته توان يم را عمل آنوقت شد واقع اصل ،»عمل« اگر يا است؟
  موازنه در برخورد قدرت از حد، ابعاد - ١/٨ 

 كه آورد بدست و كرد درك يكشف نحو به را برتر يكشت لوازم توان يم يا مشاهده چنين با: يشاهرود حجةاالسالم
 .است فنّ از برتر زور

 ».نيست يحركت كيفيت نباشد، زور اگر: «بگوئيد توانيد يم شما خير): ج(
 لحاظ يچيز چه باال، رتبه در را قدرت اين اينكه به ندارم يكار حال»! است قدرت جريان مسير حركت، كيفيت«

 و موازنه در بگويم خواهم يم بلكه ندارم، يكار آن به) يملكوت تعلق يا يحيوان تعلق يا يفاعل تعلق يا تعلق( كنيد يم
 مثل باشد يملكوت قدرت يا و) خرس مثل( باشد يحيوان قدرت شود يم قدرت اين». كند يم حد ايجاد قدرت،« برخورد

 خاك به را او چگونه گيرد يم قرار عبدود عمربن چون يقدرت شدت برابر در يوقت كه (ع) الموحدين يمول مبارك وجود
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 هم يروبرو كفر و ايمان استوانه: فرمايد يم  اكرم ينب كه داشته كفر در يزياد غلظت عبدود عمربن!! كشانند يم هالكت

 و نباشد دنيا به توجه شدت يدارا او كه نيست اينطور كنند، ينم بيان حساب يب را حرف اين حضرت اند، گرفته قرار
 بدهند او به دنيا به شدت نسبت حضرت

  
»المالسو كُملَيع مةُ وحر اللّه و رَكاتُهب«  

 



 يفكر نظام يمبان

 ٩جلسه 
 ٩/٢/١٣٧٦تاريخ:  

  يالهاشم يحسين والمسلمين حجةاالسالم: استاد
  يمبنائ تحقيقات گروه: تنظيم

  
 »اجتماعي برهان« در اصل» غلبه«  عنوان جلسه:  
  

  فهرست:
 ١»   ...برهان به غلبه« در انكشاف ينف - ١
 ١...   يفكر حركت با يطبيع يقهر حركت مقايسه -١/١
 ٢...   يعليت انكشاف ينف و» برهان آوردن در غلبه« بودن ياراد يبرا تمثيل -١/٢
 ٢...   مخالفين با احتجاج در معصوم شاگردان رتبه نبودن يمساو بدليل يعليت انكشاف ينف -١/٣
 ٢...   تكامل مراحل با متناسب» موازنه در نسبت در حضور« يبمعنا يوالئ غلبه -٢ 
 ٢...   يسخنور ادبيات و ،يفكر ظرفيت ،يروح شدت داشتن ضرورت -٢/١
)   شبهه اهل وزن هم غير( دوست يماندگ در و بحث دايره دادن گسترش در خصم قدرت بدليل انكشاف ينف -٣ 

...٣ 
 ٣...   انكشاف ينف بر دليل الطرفين يجدل قضايا -٤ 
 ٣...   يفكر موازنه در غلبه پايگاه ،يذهن توسعه و يروح شدت در يبرتر -٥ 
 ٤...   يفكر موازنه در غلبه پايگاه يذهن توسعه و يروح شدت در يبرتر -٥/١
 ٤...   يفكر موازنه در غلبه علّت جامع، حد داشتن -٥/٢
 ٤...   جامعه در غالب گرايش جريان عامل برتر، منطق شدن دار زبان -٥/٣
   شبهه دامنه گسترش قدرت داشتن بدليل يالحاد فيلسوف توهمات مقابل در) واقعيت( كشف پايگاه يدرماندگ -٣/١

...٥ 
 ٥...   انكشاف ينف بر دليل كفار توهمات توسعه برابر در مسلم يانكشاف برهان تطبيق قدرت عدم -٣/٢
 ٦...   يفكر موازنه در غلبه عامل يذهن حركت توسعه قدرت -٥/٣
 ٧...   غلبه در قدرت ظرفيت بودن اصل يبرا مثال -٥/٣/١
 ٧...   منطق قدرت ضعف بدليل الطرفين يجدل موضوعات پيدايش -٤/١
 ٧...   الطرفين يجدل موضوعات پيدايش علت مختلف حيثيات و جهات بر جامع حد ارائه عدم -٤/٢
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 ٧...   واقع از كشف ينف يبمعنا الطرفين يجدل موضوعات پيدايش -٤/٣
 ٨...   انكشاف و برهان تعريف اساس بر منطق اكابر اختالف از تحليل قدرت عدم -٤/٤
 ٩...   كشف يمبنا ينف در يميرباقر حجةاالسالم يبند جمع -١/٤
 ٩...   بداهت يادعا و خارج با ذهن رابطه تفسير عدم -١/٤/١
 ٩...   خارج و ذهن يماهو وحدت نظريه تفسير عدم -١/٤/٢
 ٩...   كشف از فهم در تطابق يمعنا تحليل قدرت عدم -١/٤/٣
   منطق داشتن ضرورت و واقع از كشف ناقض احتماالت در يپذير خطابه و يذهن مفاهيم يتغييرپذير احتمال -١/٥

...١٠ 
 ١٠...   برهان در انكشاف ينف بر دليل يبديه امور در اكابر اختالف وجود -١/٦
 ١٢...   غير به علم انتقال و تفاهم بدليل يانكشاف برهان در اصل غلبه يبند جمع 
 ١٣...   ياجتماع برهان در اصل غلبه -
 ١٣...   ياله حجيت در اصل يتول -
 ١٤...   حجيت تعريف بودن ياجتماع يبرا مثال -
 ٠١٠٦٩٠٠٩: يكامپيوتر يبايگان كد   يفكر نظام يمبان:    جزوه نام              

 ٧٦/٠٢/٠٩: جلسه تاريخ   يالهاشم يحسين والمسلمين حجةاالسالم:    استاد
 ٧٦/٠٨/٢٠: انتشار تاريخ   صدوق حجةاالسالم:    گذار عنوان

  انتشارات واحد:تكثير و يحروفچين   حسينيان برادر:    ويراستار
    
  



 بسمه تعالي
  

 چون بپردازيم بحث ادامه به دانيد يم صالح اگر گذشته، جلسه مباحث يبند جمع ادامه در: يميرباقر حجةاالسالم
 .آيد ينم ذهنم به يخاص سؤال من

 . كنيم يم اثبات را آن بعد و كرده ينف را يمطلب ابتدا در ما اينكه بحث در: يحسين والمسلمين حجةاالسالم
 تسليم و است تسليم به هم جهت و است جهت به يعمل قوه حجيت و شناسيم يم را يعمل قوه به ادارك ما): س(

 قرار مبنا فهم توسعه در را يوح به ياتكا بايد خودش سنجشِ عمل در سنجش كه است اين به سنجش قوه عمل در
 تا. فرموديد گذشته جلسه در كه يمباحث يبند جمع بود اين بدهد، جريان خودش منطق در را مبنا اين بعد و داده
 بايد سنجش قوه خود سيرِ هم تسليم سير و است يوح به سنجش قوه تسليم حجيت يمبنا كه شد تمام مطلب اينجا
 اينجا تا. رسد يم يوح به ياتكا ضرورت به تا نهايت در و غير ينف بعد و شود يم آغاز خودش ينف از ابتدا ييعن باشد
 .شود مطرح بحث ادامه دانيد يم صالح اگر است تمام بحث
 »برهان به غلبه« در انكشاف ينف -١ 
 بحث در نه؟ يا هست همين عيناً هم انكشاف بحث در كرديم بيان كه يا غلبه اين واقعاً آيا كه است اين بحث): ج(

) كشف قائلين( آنها كار سنخ اصالً يا كرديم تفسير و مقنّن را آن حاال ما و گرفته انجام ناخودآگاه بطور غلبه آيا انكشاف
 است؟ اين از غير

 كنيد؟ يم كار چه ييعن كنيد يم برهان به غلبه يوقت شما كه است اين صحبت
  يفكر حركت با يطبيع يقهر حركت مقايسه -١/١ 

 اينكه بدون و باشد داشته برخورد يفكر با و يكس با يكس كه اين بدون عليت آيا كنيد يم غلبه كه برهان با ييعن
 انجام يطبيع و يتكوين ،يقهر ،يجبر جريان يك نحو به آيا باشد داشته وجود مفاهيم اين يبرا يمغلوب و غالب فرض

 سلسله يا قلب حركت مثل دارد يقهر حركت فكر كه گفت ميتوان آيا باشد؟ نداشته فرد فاعليت به نياز كه گيرد يم
 انسان اينكه بدون هست انسان بدن در خون جريان. نيست انسان اذن با حركتش و است انسان بدن در كه ياعصاب

 كه ندارند يكار امور اين كه دارند يفعاليتهائ يك تغذيه و تنفس و هاضمه جهاز. باشد داشته بآن نسبت يخاص اهتمام
 است قسمت يك در الاقل يك هر. نداريد يا داريد تصميم و نسيتيد يا هستيد قاصد بيداريد، يا هستيد خواب در شما
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 كم يا اضافه نفس ٥ دقيقه در كه كنيد يكار توانيد يم شما كيفيتش در يول گيرد يم انجام قهراً يطبيع نحو به كه

 را قلب ضربان يا كنيد بيشتر را قلب ضربان نتيجه در برده باال را دامان حركات. كنيد تناول كم يا سير را غذا يا بكشيد
 .است يطبيع قسمتش يك آن اصل در. كنيد كنترل

  يعليت انكشاف ينف و» برهان آوردن در غلبه« بودن ياراد يبرا تمثيل -١/٢ 
 صورت نيست الزم چيز هيچ به اراده برخورد و است همينطور صحيح استنتاجات و نتايج به رسيدن در هم فكر آيا
 نسبت شما اراده حضورِ باشد داشته يطبيع سيرِ كه فرض به اينكه يا است؟ يطبيع سير يك يدارا خود اين آيا گيرد؟
 و مباحثه در خاصه مفاهيم، بين نسبت مالحظه تفكر يبرا يا انگيزه ييعن( است زياد هم تاثيرش نسبت و دارد تأثير

 همان و يادگرفته برهان به را يمطلب ييعن) است يمهم نكته( كند يم برهان به غلبه نفر يك حال) حجت اتمام مسئله
 واقعاً آيا. آورد يم شبهه احتماالت تطرّق جهت در و است باالتر ظرفيتش و يذهن قدرت كه يكس برابر كند يم تقريب را

 ظرفيت و يروح و يتعلق و يذهن ظرفيت يا باشد ضعيف احتماالت تطرّق جهت در ولو دارد برهان كه يكس آن هميشه
 حرص در شدتش و كفر در غلظتش كه يكافر آن بر باشد ضعيف و نباشد معادل بالغتش و تفاهم قدرت و بحث يعين
 يدارا كسيكه اينصورت در آيا رساست بيان در او يعين طالقت و الستاب اش يذهن يتحرّك ظرفيت و است زياد دنيا به

 اين يول. بكند را خودش كار عليت قانون بايد حتماً بود يعليت انكشاف انكشاف، اگر است؟ غالب حتماً است برهان
 .نيست گونه اين كه است واضح مطلب

  مخالفين با احتجاج در (ع) معصوم شاگردان رتبه نبودن يمساو بدليل يعليت انكشاف ينف -١/٣ 
 شبهه برابر و نبودند مرتبه يك در همه مخالفين برابر در احتجاج در ،(ع) صادق امام شاگردان مانند معصوم شاگرادن

 اين كه است اين اش الزمه بود يانكشاف غلبه) برهان( اين اگر! بشوند غالب توانستند ينم گونه يك به همه شبهه اهل
 .كند جهود ولو بشود منكشف هم فرد آن يبرا ثانياً و بشود حاصل: اوالً غلبه
  تكامل مراحل با متناسب» موازنه در نسبت در حضور« يبمعنا يوالئ غلبه -٢ 
 نسبت ايجاد كند، پيدا كمال هم تكامل مراحل با متناسب و بود يتولّ و واليت غلبه و فاعليت غلبه غلبه، اگر يول
 .يجنگ يروياروئ مثل است موازنه يك در حضور ايجاد
  يسخنور ادبيات و ،يفكر ظرفيت ،يروح شدت داشتن ضرورت -٢/١ 
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 و باشند مردد قدرت دو اگر. دارد الزم را يروح شدت حتماً قدرت دو يعين غلبه كه است واضح يجنگ يروياروئ در
 به يتولّ و عشق شدت اگر) دنيا يبرا ولو( شود يم كم ريسك قدرت و شجاعت نباشد، كفر در يروح شدت و غلظت
 قدرت. نيست شجاع يول است يورع با و خوب انسان چند هر. شود يم كم شجاعتش باشد، كم فرد اين در يربوب واليت

 تطرّق ظرفيت بر بايد يروح ظرفيت كه يحال در دارد غلبه اش يروح ظرفيت بر تأملش و اش يزن گمانه و ترديد و يذهن
 در ايستادن شدت و يروح ظرفيت با متناسب حال عين در شود، يم غالب تصميم بر ترديد واالّ باشد مشرف احتمال
 قدرت همچنين و شود ينم پيدا انتقال سرعت گيريها موضع در واالّ است الزم حتماً ينظر دقّت قدرت جنگ، ميدان
 مشاهده يبخوب عبدود عمربن با (ع) يعل الموحدين يمول حضرت بين جنگ در مطلب اين. است الزم هم يعمل تحرّك

 يپيروز يبرا و» اند گرفته قرار هم رابرب در ايمان و كفر ستون دو: «فرمايند يم هم پيامبر حضرت و شود يم
 آنجا است، يديگر مطلب يك آن كنيم خيال اينكه نه است ديگر يفضائ در يذهن امر. كنند يم دعا (ع) اميرالمومنين

! آن يزيربنائ اصول نه دارد فرق هم با يروياروئ يفضا ديگر عبارت به. است موجود يالحاد و ياله واليت و يتولّ هم
 .است يعين توازن ينسبتها از غير برخورد در كه شود يم ايجاد موازنه در يديگر ينسبتها فضا آن در طبيعتاً

 )شبهه اهل وزن هم غير( دوست يماندگ در و بحث دايره دادن گسترش در خصم قدرت بدليل انكشاف ينف -٣ 
 كه باشد يا گونه به واقعيت و حقيقت با مطابق و مطابِق ييعن شدن منكشف بود، انكشاف يبمعنا برهان اگر حال

 به و داشتم غلفت من اگر: ثانياً برسد آنجا به خود خودبه ذهنمان خودمان: اوالً كند صحبت ما با كه نبود هم نفر يك اگر
 اگر حال شد پيدا توجه و كرد فراهم من يبرا را شرايط و آورد را استدالل صورت يكس و داشتم التفات يديگر چيز

! باشد داشته فرد ظرفيت مالحضه به يلزوم اينكه بدون شود حاصل ضرورتاً آن تصديقِ بايد بشود پيدا مطالب به توجه
 اهل كه اين. كنند جهود اينكه ولو بشوند كشيده تصديق به باطناً و سكوت به خارجاً استدالل برابر در شبهه اهل بايد

 شبهه اهل يذهن وزن هم و باشند ضعيف اگر برهان اهل كه يميزان به بدهند گسترش را بحث دايره تواند يم شبهه
 آنها به دادن جواب برابر در يول نيستند يمخالف نظر يدارا اينها كه هرچند شوند درمانده آنان با بحث در نباشند،
 .كنند يم پيدا يدرماندگ

  انكشاف ينف بر دليل الطرفين يجدل يقضايا -٤ 
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 وجه من گوئيد يم كه اين چه؟ ييعن الطرفين يجدل قضيه اصالً. دهيم يم را» الطرفين يجدل« قضيه لقبِ آن به گاه و

 حق مطالب كه آنكس و رسيده مقابل نقطه به و آمده طرف آن از هم ديگر وجه از رسيده، نقطه اين و آمده طرف اين از
 اگر: باشند الطرفين يجدل شود ينم كه واقع و خارج. سازد خارج» الطرفين يجدل« از را مطلب تواند ينم است دستش در

 حيث من را مواد اگر بگوئيم ما كه اين انجامد؟ يم الطرفين جدال به كه است انكشاف از نحو چه به است يانكشاف مطلب
 ييعن است، همينگونه هم بالعكس و است صادق برهان قاعده آن بر و شود يم ختم مطلب اين به كرديم شروع اينجا از

 كشف قدرت و است يقو بياورد حق يبرا را برهان خواهد يم كه يطرف ديگر عبارت به باشد يم يقو طرف اينكه
 يصغر و دارد يهمخوان هم، با مقدمات است كرده آغاز كه يحيث اين از زيرا چرا؟! كند يكار تواند ينم يول دارد مغالطه

 معتقد خودش كه يحال در. كند ملزم را طرفش تواند ينم و گيرد يم قرار مقابلش حرف اين يول است درست كبرايش و
 .باشد صادق حكم دو اش درباره تواند ينم بشود منكشف بايد كه يحقيقت و واقعيت اينكه به است
  يفكر موازنه در غلبه پايگاه يذهن توسعه و يروح شدت در يبرتر -٥ 

 غلبه، بيان بنابراين نيست؟ يانكشاف غلبه برهان كه اين و هم با دو اين يبرابر و يروح موازنه به گردد ينم بر اين آيا
 .هست توسعه شاخصه) ياله و يالحاد( واليت و يتولّ در

 .شود ينم الطرفين يجدل مسئله باشد، برتر يظرفيت ظرفيتش يذهن توسعه و يروح شدت نظر از اگر
  يفكر موازنه در غلبه پايگاه يذهن توسعه و يروح شدت در يبرتر -٥/١ 

 .باشد پيروز باطل بر حق ييعن باشد پيروز اين جامع آن در كه برگرداند يجامع به را او اوليه مواد و حد بتواند بايد
 يا بپذيرد را استدالل ييعن شود يم اشتباه مطلب اين يگاه نيست استدالل در اتهامِ و يزورگوئ يمعنا به اين حال

 او بر را طمع و خوف شرايط ييعن كنيد يم مسلم را يكس جنگ با شما كه است يوقت يك مثالً. شود پذيرش به وادار
 و بيفتد خود يدنيا طمع به و بترسد خودش يدنيا از باشد، دنيا هرچند پذيرشش يمبنا اساس بر تا كنيد يم ايجاد

 نفاق به مجبور فرد اين يدنياپرست دستگاه در گوئيم يم ؟يدستگاه چه در شود يم سؤال بشود، تسليم شما به نسبت
 يك دچار ابوسفيان دستگاه و آمد (ع) طالب ياب بن يعل مبارك وجود شمشيرِ. بردارد كفر از دست است مجبور و شود يم

 يول آمد وجود به ياجتماع پذيرش: كه است اين موضوع اين صحيح. شدند مجبور شدن تسليم به كه شد شديد بحران
 .نيست يقلب پذيرشِ منافقين، پذيرش
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  يفكر موازنه در غلبه علت جامع حد داشتن -٥/٢ 

 يسياس غلبه يفضا با برهان يفضا درجه يك اينكه يا دهد يم انجام را كار همين پذيرش در هم برهان يمعن آيا
 به را غلبه كاملتر گونه به و دارد راه تكامل و توسعه و موازنه يمنطق و ينظر برخورد يفضا در هم آنجا كند؟ يم فرق

 در نيست انجامد يم مقابل طرف شدن وارد و قدرت پذيرش به كه يعين يفيزيك كمالِ آن، كمال يول گيريد يم دست
 تعجيزِ تعجزيش، آنجا. دارد فرق خارج در پذيرش به كردن وادار يمعنا با پذيرش به كردن وادار يمعنا ذهن يفضا

 بحران دچار طرف يذهن نظام ،يفرهنگ تعجيز در. نيست گونه اين از نيز طمعش و خوف همچنين نيست، ينظام قدرت
 اسالم طرف برابر در كفر طرف ينظر يناتوان فضا اين در ديگر عبارت به) يخارج يعين و يسياس نظام نه( شود يم

 و است زبان يدارا ييعن است يمنطق يتفاهم ،ياجتماع تفاهمِ اينصورت در. اوست ابزار و منطق يناتوان همان كه است
 به باشد يمنطق كردن مند قاعده زبانش كه يآنجائ ما. است يمنطق كردن مند قاعده زبانش بلكه نيست شمشير زبانش

 بر جهت و يروح تكامل به منطق آن پايه هرچند باشد، داشته احتجاج گاه تكيه ميتواند ييعن گوئيم، يم حجيت آن
 خود اصلِ حال كند، يم پيدا ياجتماع حجيت دارد، را ياجتماع تفاهم كردن مند قاعده قدرت كه يا غلبه سنخ. گردد يم

 .گردد يم بر آن در تكامل و گرفتن قرار موال جهت در و شدن تسليم به نيز حجيت
  جامعه در غالب گرايش جريان عامل برتر منطق شدن دار زبان -٥/٣ 

 منطق وسيله به فرهنگ در ياجتماع پذيرشِ  ييعن شود يمنطق كه شود يم پيدا يوقت ياجتماع حجيت بنابراين
 كه است غالب منطقِ. است منطقش همان زبانش گرايش از پس باطل و حق برخورد ابزار و زبان و اسلحه. شود يم پيدا

 را حق قلباً و شده نرم دلشان كه است يكسان يبرا حسنه موعظه. كند يم لجستيك و يپشتيبان را حسنه موعظه
) نپذيرفتند كه يكسان( شبهه اهل كه است يزبان زبانشان موقع چه. باشند راه در و بوده جهت هم باشندو پذيرفته
 روحيشان قدرت اسلحه و باشد نداشته توسعه منطقشان اگر. باشند داشته برتر منطق كه يوقت كنند؟ اخالل نتوانند
 پيدا ترديد خودشان يبرا افراد كه است ممكن. شوند يم پذير آسيب شدن، ياجتماع در نباشد، منطق سالح به مسلّح
 موضوع اگر اينكه ييعن. شود يم ضعيف تكثيرشان و توسعه. ندارد جريان وسيله گرايش و تمايالت كلّ، يبرا يول نشود

 و نيست پذير امكان تفاهم، و منطق در تمايالت جريان بدون غالب گرايشِ بدهيم، قرار جامعه و كل را غلبه مفهوم
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 يمجرا هم نيست، ممكن مجرا بدون تعلّقها و گرايشها رسيدن وحدت به چون. است ضعيف و ء يبط بسيار گسترشش

 .است فهم شدن دار زبان و شدن مند قاعده يبمعنا جريان، يمجرا و خواهد يم يعين يمجرا هم و ينظر
 جامعه يبرا حجيت بعد و فرد كار حجيت و پذيرش ابتدا در يكل صورت به كه رسد يم ذهن به پذيرش بحث در

 .برويم جلو به واالّ كنيم صحبت است يباق كه يمقدار اين باشد يسؤال اگر حال شد بيان اجمال بصورت
  شبهه دامنه گسترش قدرت داشتن بدليل يالحاد فيلسوف توهمات مقابل در) واقعيت( كشف پايگاه يدرماندگ -٣/١ 
 چيست؟ فرموديد كه را سير اين كلّ خواهم يم عذر): س(
 در كه است بحث يك اين نه؟ يا است يدرست نقضِ نقض، آن آيا كرديم وارد انكشاف بر كه را ينقض ابتدا در): ج(
) برهان در( اينها سه هر آيا دارد بيان در فرد كه يطالقت ييعن يعين يحت و ينظر و يروح ظرفيت برخورد هم آنجا
 و برخورد و يزورآزمائ چنين يك! نه اينكه يا نيست؟ انكشاف كار در اصل در كه است اين بر دليل اين و است مؤثر
 نيست؟ يا موازنه نظام
 كه يا گمانه فرد كه نيستيم منكر ما بگويد مقابل طرف كه است ممكن چون دارد تأمل يجا كه اين حاال): س(

 اش غلبه در كند كشف تواند يم چقدر اينكه و است كشف بزند گمانه چه هر اما است مؤثر زدنش گمانه ظرفيت و زند يم
 يكيف توسعه نه شديم قائل اطالع يكم توسعه به ما اگر چون. است مؤثر غلبه در انكشاف توسعه سهم. دارد تأثير

 .گفت چنين توان يم
 اصول و است آمده يا بچه گوئيم يم ما مثالً كنيد، برخورد انكشاف موضعِ از و شويد قائل انكشاف به فعالً): ج(

 شرايط نبايد فيلسوف آن و كند غلبه يماد فيلسوف يك برابر بتواند بايد فرد اين است، كرده بر از را ياعتقادات
 .كند فراهم بچه آن يبرا را يبحث يدرماندگ

 در بشكند را اين كه بياورد را يچيز تواند ينم او كه است اين حقيقت كشف يمعنا. است حقيقت كشف كشف،
 اگر. كند تطبيق نتواند اين كه شود ظاهر يا گونه به فرد اين برابر در يتر گسترده دامنه در تواند يم او كه يحال

 آن در و است باطل كه است اين شبهه فرض است؟ كشف كافر برهان آيا بدهد را او جواب و كند تطبيق نتوانست
 در كه اين. ندارد يانكشاف و است خيال و توهم يالحاد فيلسوف اين يگمانها همه كه است اين مفروض. نيست كشف

 است؟ يامر چه دليل واقعيت در نه كند غلبه برهان بر توهم عينيت
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 نداشته؟ برهان ييعن آيا): س(
  انكشاف ينف بر دليل كفار توهمات توسعه برابر در مسلم يانكشاف برهان تطبيق قدرت عدم -٣/٢ 
 ها آن بين نسبت و  يكبر و  يصغر برهان از غرض مگر. است گرفته ياد چون آورد يم و دارد را برهان بچه اين): ج(

 بكند تواند يم فيلسوف آن كه يا سعه آن به تطبيق يول آورد يم زبان به و كرده تكرار را همين كودك اين نيست، ٤
 تواند يم بيفتد كافر يك هموزنِ فيلسوف يك دست اگر داراست بچه اين كه يا سرمايه اين. بكند تواند ينم بچه اين

 يتأثير توهمات توسعه آن در است كشف و واقع لقبش كه يحال عين در سرمايه اين يول. بشكند را آن و كند تطبيق
 چرا شود؟ ينم كشيده سكوت به است برهان يدارا كه كودك اين مقياس در بيشتر ظرفيت با كافر آن چرا ندارد

 است؟ مؤثّر خصم اسكات در تطبيق مسئله در يحت كافر فرد احتمال تطرّق قدرت بودن نيرومند
 ينظر مختلف يها حوزه در تواند ينم ييعن است مؤثّر كشفش قدرت بگوئيم بخواهيم آقايان تعبير به اگر): س(

 .باشد داشته كشف
 او چرا كند، سكوت آن آورد يم جلو كه را اين بايد دارد كشف اينكه ييعن دارد كه يا حوزه آن در): ج(

 كند؟ ينم سكوت
 است؟ يا مجموعه كشف كشف آيا: حسينيان برادر

  يفكر موازنه در غلبه عامل يذهن حركت توسعه قدرت -٥/٣ 
 شكند؟ ينم را مقابل طرف هم و فرد، اين كشف چرا. دارد كشف خودش حرف در اين. نيست اينگونه نه): ج(

 شكند يم باشد داشته هم برهان اگر واقعاً دارد برهان كه يا محدوده آن در گويند يم نه،: يميرباقر حجةاالسالم
 برهان مثل را يبرهان اگر واقعاً شوند يم ملتزم حرف لوازم به. است انكار و جهود جدال، اين كند، انكار تواند يم منتها

 .است جهود كرد انكار طرف آن و) اتمام فرض بر( كرد اقامه را صدرالمتألهين يا و سينا ابن صديقين
 يا مناظره و نيستند كه تنها نفر دو است، نشسته يبزرگ جلسه در بزند حرف او يحرفها برابر نتوانست اگر): ج(

 .كنند جهود خواهند ينم هم طرفها هست،
 برهان اگر واالّ نيست برهان و است جهل آن كه دهد يم نشان و گذارد يم اين يرو دست او گويند يم آنها): س(
 ...مبين نه و است بين نه شده اخذ برهان اين در كه يمقدمات مثالً كه دهد يم نشان. بشوند قانع بايد باشد
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 در او كه چيند يم خاص يا بگونه هم كنار را يديگر مواد يك بلكه آيد ينم ما سراغ به اصالً مقابل طرف آن): ج(
 .دهد پاسخ تواند ينم جمع
 .دهد پاسخ نتواند اين كه دهد يم چينش را يآخر مواد ديگر طرف از هم او): س(
 .ندارد اختيار در سازد درمانده را او بتواند كه ياحتمال تطرّق قدرت آن فرد اين كه است اين فرض! خير): ج(
 ...است آموخته كه يبرهان همين در! خير): س(
 بودند (ع) صادق امام حضور در ديگر نفر چند و هشام كه دانيد يم را (ع) صادق امام شاگرد قضيه مثال بعنوان): ج(

 امام مبارك وجود از بهتر يداور اينجا در شود؟ يم غالب هشام آنها بين در چرا. شوند يم وارد ايشان مخالفين كه
 .ندارد وجود (ع) صادق
 !دانستند ينم را برهان مخالفين،): س(
 !دانستند؟ ينم برهان واليت، اثبات يبرا آيا): ج(
 .كنند اثبات آنرا توانستند يم بايد دانستند يم اگر): س(
 باشد، خير يا بله اگر. شد خواهد اينگونه آن نتيجه باشد، نداشته مراتب اگر برهان دانستن و بودن آگاه): ج(

 .فرماييد يم كه است همينگونه
 يك به اگر) داند ينم برهان گويند يم كه( است ضعيفتر كه فرد همان كه است اين يمعنا به باشد داشته يمراتب اگر

 جا آن است پيروز خودش رديف در بلكه آيد ينم خودش از پايينتر به البته. است پيروز برسد خودش همرديف نفر
 .است يكاف قدرت از سطح اين فرد، اين برابر در گفت بايد حاليكه در. داند يم را برهان او گوييد يم

  غلبه در قدرت ظرفيت بودن اصل يبرا مثال - ٥/٣/١ 
 به اين يول ندارد را»  عبدُود عمربن« بر يپيروز قدرت موحد و مؤمن اين بگوئيد شما كه است جنگ در مثالش

 ها يخيل بر و رساند يم قتل به هم را كافرها از يخيل بلكه ندارد را يكافر هيچ بر يپيروز قدرت كه نيست اين يمعنا
 بود حضرت مطيع كه سلمان بود، فرستاده را» سلمان» «عمرو« با يروياروئ يبرا حضرت اگر مثالً. شود يم پيروز هم
 و بودند يصالح افراد كه يوجود با) بود فرستاده را مقداد يا اباذر يا. (بياورد در پا از را عمرو توانست ينم قطعاً يول

 باز ولكن) ابوبكر و عمر مثل( كردند ينم هم فرار و ايستادند يم هم جان يپا تا و بودند هم يشديد يروح شدت يدارا
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 غلظت يدارا عمرو كه چرا داشتند را يكاف يعين قدرت نه و داشتند را الزم تحرّك سرعت نه چون شدند، يم كشته

. گرفت يم قرار ايمان عمود بايد مقابلش در و بود كفر عمود او! ايمان در خوب افراد اين توسعه تا بود كفر در يشديدتر
 .رسانيد هالكتش به و زده زمين به را او وقت آن گيرد يم قرار برابرشدر  ايمان عمود يوقت

  منطق قدرت ضعف بدليل الطرفين يجدل موضوعات پيدايش -٤/١ 
 ميدهيد؟ پاسخ چگونه را الطرفين يجدل يقضايا ييعن را قضيه طرف اين بهرحال

 توانند ينم اينها اما است صحيح آن طرف يك صحبت حقيقت در بلكه نيست الطرفين يجدل گويند يم! خير): س(
 ...كنند كشف را مغالطه

 .است يخيل اين بگيرند، كار به را علم آن منطق كه نتوانند اگر علم يك بزرگان كه است همين صحبت): ج(
 مورد يب هم طرف يك و دارد برهان طرف يك بلكه شود ينم الطرفين يجدل گويند يم آقايان حال عين در): س(

 .كنند يم جهود
 به قطعاً فلسفه و عرفان و تقوا و ورع اهلِ چون برگردانند، جهود به توانند ينم آقايان را عليت و اختيار وجود): ج(

 خاطرتان اگر شكستيد موضوع يك در را آن اگر هم شما و نيست بردار عليت كه هم اختيار و شوند يم ملتزم اختيار
 .بدهيد ظهور توانيد يم موضوعات همه در را آثارش باشد

 نباشد الطرفين يجدل مطالب كه نيست اينگونه
  الطرفين يجدل موضوعات پيدايش علت مختلف حيثيات و جهات بر جامع حد ارائه عدم -٤/٢ 

 شما منطقاً كه شود يم الطرفين يجدل كه است جهت ذو مطلب هر كه است اين الطرفين يجدل بحث موضوع اصالً
 بدست را آن جامع نتوانيد شما و باشد جهت دو يدارا كه يچيز هر. بياوريد دست به جامع جهت دو يبرا نتوانيد
 ديگر جهت از و شود يم اثبات يچيز يك جهت يك از ييعن شود يم الطرفين يجدل حتماً اختيار، و عليت مثل بياوريد

 .شود يم اثبات يديگر چيز
  واقع از كشف ينف يبمعنا الطرفين يجدل موضوعات پيدايش -٤/٣ 
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 سؤال زير يشناس شناخت در واقع از كشف باز كه است وقت آن هست؟ يا نيست الطرفين يجدل يقضايا آيا بهرحال

 واليت نظام دو در شخص دو يا عنصر دو توازن ييعن شود يم اثبات واليت نظام يمنطق تكامل و فاعليت و رود يم
 است؟ مغلوب يديگر به نسبت ييك يا و مساويند يا هستند برتر موازنه در آيا است؟ چگونه
  وانكشاف برهان تعريف اساس بر منطق اكابر اختالف از تحليل قدرت عدم -٤/٤  
 بلكه نداريم الطرفين يجدل مباحث واقعاً بگويند و كنند انكار را قضايا بودن الطرفين يجدل آقايان است ممكن): س(

 يمعلول و علت ضرورت به واقعاً. كند يم جهود شخص و است مورد يب و باطل هم يديگر و است درست آنها از ييك
 اصالت بين نزاع در يا... اينها نظاير و كنند يكار چنين است ممكن ييعن برگردانند عليت به را ختيار ا و شوند معتقد
 .خطاست ماهيت اصالت و است درست آنها از ييك حتماً بگويند وجود
 كرد؟ خواهند چه سؤال اين با ببرند كار به نتوانند علم آن اكابر خود علم يك در را منطق اينكه): ج(

 شد بنا اگر حاال بسنجند، و كنند حفظ بتوانند هستند فهم كم كه يانسانهاي كه است شده درست اين يبرا منطق
 يا باشد مواد در اشكال بايد يا ييعن شود؟ يم چه موقع آن كنند درك نتوانند هستند فنّ واهلِ عالم كه ياشخاص آن كه
 تا كنند درست را صورت توانند ينم علم يك اكابر بگوييم كه نيست صحيح باشد صورت جانب از اشكال اگر صورت در

 .بدهند تشخيص
 .است شده فرض يبديه بلكه نيست يبديه طرف يك مواد و است مواد در اشكال بگويند كه است ممكن): س(
 يبرا يبديه غير از را يبديه نتوانند اگر نه؟ يا برسند تفاهم به هم با توانند يم را مواد نبودن يا بودن يبديه آيا): ج(
 !باشد؟ يبديه تواند يم مردم ساير يبرا ،يبديه آيا وقت آن بدهند نشان اكابر
 يشكل يك به را اين. كند جهود تواند يم و شود يم قانع طرف يك حتماً شود انجام كار اين اگر گويند يم لذا): س(

 يميدان تحقيقات يك بايد كرد؟ اثبات شود يم چگونه را اين. شوند يم ملتزم بگوييد چه هر هم بعد و كنند يم تعريف
 است نبوده مواد و منطق در هم آن ريشه و بوده نزاعها اين مختلف يها حوزه اين در كه شود داده نشان تا گيرد صورت

  است ديگر يجا در ريشه و
 اين. است ديگر يجا در اش ريشه بلكه است نبوده مواد بداهت عدم و صورت منطقِ يكارگير به در اش ريشه ييعن

. گويند يم را آن مقابل نقطه نيز آنها ياستقراي كار يك بدون صورت اين غير در و طلبد يم را ياستقراي عميق كار يك
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 هم بزرگان واقعاً بكنند، خطا است ممكن احياناً! بله. كنند يم خطا منطق يكارگير به در بزرگان كه فرماييد يم شما

 اتفاق يگاه بلكه باشد آنها ياستدالل غالب وجهه تواند ينم يمنطق مغالطه اين كه فرض بر حال. دارند يمنطق مغالطه
 .كنند يم فرض يبديه را يبديه غير و كنند يم خطا مواد در يول افتد يم

 .كنند ينم توجه داد تذكر را خطا يكس كه هم يوقت): ج(
 .است نداده تذّكر آنها به يكس يول كنند يم پيدا توجه! خير): س(
 .شود يم منتقل نوشته طريق از تذكر اين و خوانند يم را يكديگر نوشته قوم يك اكابر كه است اين مفروض): ج(
 .شوند يم قانع حتماً بخوانند اگر): س(
 !اند نخوانده كه هستند ياكابر عجب): ج(
 .زنند يم را حرف اين خودشان يمبنا بر آنها قاعدتاً ييعن است؛ همين نيز آن درست): س(
 اند نخوانده را ها يماهيت اصالت حرف وجوديها اصالت بنابراين): ج(
 يميدان وسيع تحقيقات يك بايد ما. اند نكرده دقت و اند نخوانده را) وجوديها( اينها حرف) ماهويها( هم آنها و): س( 

 حرف آنها است همينطور! بله: گفت خواهند آنها مباحث آن يعين نقض بدون واالّ تحليل را موارد اين و كنيم ايجاد
 .شدند يم قانع بايد بودند كرده دقت و بودند خوانده اگر واالّ اند نخوانده را اينها
 !است داده نظر و نخوانده را سينا ابن نظرات صدرالمتألهين ييعن): ج(
 سينا ابن نظرات صدرالمتألهين اما است نخوانده را صدرالمتألهين نظرات سينا ابن گوييم يم اما است خوانده! نه): س(

 .است كرده نقض و است ديده را
 است؟ كرده نقض را يچيز چه): ج(
 دو يول نيست بحث محلّ اين فعالً. هستند مبنا يك يدارا سينا ابن با مالصدرا كه بگوييم است ممكن البته): س(
 .شدند يم قانع كردند يم تأمل و ديدند يم خوب اگر است ممكن اند ديده را يكديگر نظرات كه ينفر

 ييعن پذيرفت را يرأ اين توان يم يسخت به. كنند متوجه هم مقدمات در را همديگر توانند ينم دو اين ييعن): ج(
 دقت كمال مراحل تابع يبديه مفهوم اينستكه دهنده نشان قوم يك اكابر در اختالف مالحظه يميدان تحقيق بدون
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 دقت كمال زيرا. هستيد همراه ما با قسمت اين در كه است يديگر حرف دقّت كمال. است بداهست به مربوط نه است
  است بداهت از غير
  كشف يمبنا ينف در يميرباقر حجةاالسالم يبند جمع -١/٤ 
 .است نشده تعريف اصالً كشف خود. فرموديد قبالً كه دارد وجود هم يديگر يراههاي كشف ينف با ارتباط در): س(
  بداهت يادعا و خارج با ذهن رابطه تفسير عدم - ١/٤/١ 

 كردند؛ بداهت يادعا هم آنجا در اينكه جز معناست يب ديگر ء يش از ء يش يك كشف چه؟ ييعن كشف خود اصالً
 با يذهن صور تطابق است نتوانسته آنها از ياحد منطقاً واالّ ندارند يديگر سخن بداهت يادعا از غير آنجا در ييعن

 آقايان دستگاه در خارج با ذهن رابطه ييعن است؛ خدشه محلّ هم آن كه ماهيت اصالت پايه بر االّ كند، تفسير را خارج
 .است روشن مطلب اين كه است نشده تفسير

  خارج و ذهن يماهو وحدت نظريه تفسير عدم - ١/٤/٢ 
 و» است خارج و ذهن يماهو وحدت نظريه« اش نظريه يك كه دارد وجود نظريه چندين يذهن وجود باب در اوالً

 در را يماهو وحدت نظريه خود... آن امثال يا شبه نظريه مثل كند يم انكار را كشف كه است يا نظريه ديگرش نظريات
 كه گفت شود ينم ييعن نيست؛ تفسير قابل هم ماهيت اصالت يمبنا بر ثانياً و گردانيم يم بر ماهيت اصالت به ابتدا

 كه معناست اين به نيز شايع و اولِ حملِ كه شايع و ياول حمل به ييك بگوييم اينكه االّ است ييك خارج و ذهن ماهيت
 مصداق و مفهوم با رابطه در ما سؤال اساساً زيرا است نشده داده پاسخ سئوال اينصورت در كه اوست، مفهوم بگوييم
  است نشده تفسير رابطه اين لذا است،
  كشف از فهم در تطابق يمعنا تحليل قدرت عدم - ١/٤/٣ 

. است تطابق يمعنا به كشف و نيست معقول يكديگر با چيز دو تطابق اصالً كه است اين است مطرح كه يسؤال اول
 ندارند؛ تحليل قدرت قطعاً كه بكشند پيش را بحثها همان و برگردند اينكه االّ چه؟ ييعن است مطابق آن با اين اينكه

 با يذهن صورت گفت شود يم كه پذيرفت را بحث اين آنجا يكس پايه اين از اگر حاال. ندارد معنا كشف ترديد يب ييعن
 خود و چه؟ ييعن كند يم كشف چه؟ ييعن كشف ندارد يمعناي اصالً و معناست يب كشف واقعاً گردد يم مطابق خارج

 .كشف مفهوم بداهت به االّ نكرده تفسير آنها از ياحد را مطلب اين
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  منطق داشتن ضرورت و واقع از كشف ناقض احتماالت در يپذير خطابه و يذهن مفاهيم يتغييرپذير احتمال -١/٥ 
 است مراتب ذو كشف آيا و شود يم واقع فعل وسيله به كند يم كشف خود آيا كه است اين ديگر يسؤال باز حاال): ج(

 ندارد؟ مرتبه يا
 رشد و دارد يكم رشد يذهن كشف گويند يم. است مراتب ذو گويند ينم ديگر اند قائل را كشف كه آنها! نه): س(
 كنند يم انكار را كشف كه معناست اين به بگويند را يكيف رشد بخواهند كه همين چون كنند، يم انكار مطلقاً را يكيف

 نوع قائلند، يكم رشد به فقط و پذيرند ينم اصالً را يكيف رشد ادراك، در آنها لذا. نيست سازگار نسبيت با كشف و
 مفهوم در يكيف رشد هيچگونه مفاهيم ترابط كه است همين اند داده بسط و قبض به پاسخ در كه هم را يجوابهاي

 آب يبرا جديد تعريف يشيم در مثالً. كند ينم يكيف رشد يقبل علم آن يول شود يم پيدا جديد علم البته آورد ينم
 .شود ينم عوض لفظ االزاء مابه ييعن شود عوض آب مفهوم كه نيست اين يمعنا به اين يول كنند يم

 ...ينظر امور در بلكه گوييم ينم يخارج امور در را لفظ االزاء مابه): ج(
 .شود عوض آن يشيمياي تعريف چند هر شود ينم عوض است لفظ اين مقابل در كه يمفهوم واقع در! خير): س(
 ...كنيد يدقت يك شما شود يم عوض بازاء ما آن يخارج تعريف نه شود عوض آن يعقالن تعريف اگر! خير): ج( 
 يا است اين يا فصل و جنس زيرا ندارد معنا ديگر رشد و است صحيح آنها از ييك گويند يم يعقالن تعريف در): س(

 آنها ييعن. است دروغ واالّ است درست باشد داشته يتناسب اگر هم يحقيق غير فصل. است شده عوض ما اطالعات! آن
 موضوع يك اطراف ب كه يكم است ياطالّعات هم بقيه و ندارد بيشتر تعريف يك گويند يم پذيرند يم كه يمبناي يرو

 .ندارد تعريف به يربط و شود يم اضافه
 .فهميدند يم اشتباه قبالً كه است اين يمعنا به شد ابطال هم اگر): ج(
 .بفهمند درست همه كه نيست قرار): س(

 است؟ نبوده كشف آيا: حسينيان برادر
 !مركّب جهل هم آن است بوده جهل! خير: يميرباقر حجةاالسالم
 آن در يخطاپذير احتمالِ بشود، منكشف واقع از نتواند برهان اگر كه قدر همين: يحسين والمسلمين حجةاالسالم

 دارد راه
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  برهان در انكشاف ينف بر دليل يبديه امور در اكابر اختالف وجود -١/٦ 
 را مواد در يخطا خواهيم يم منطق همين يبرا كرد رفع منطق با بايد را صورت در يخطا گويند يم آنها! خير): س(
 .نكنيد شروع يبديه غير از و نكنيد خطا باشيد مواظب ييعن شود يم رفع بداهت در دقّت به هم

 .باشد بردار دقّت كه باشد يچيز نبايد ديگر بداهت حاال خوب): ج(
 !نگيريد يبديه را» يببديه ماليس« ييعن): س(
 در شك يكس كه است يچيز يبديه گويند يم خودشان. نفهميدند را يبديه غير و يبديه بين فرق قوم اكابر): ج(

 .ندارد آن
 !اكابر از غير: حسينيان برادر

 گفت و زمين بر كوبيد را چهارپايش طويله ميخ كجاست؟ عالم وسط گفتند مالنصرالدين به: يميرباقر حجةاالسالم
 درست هم كشف يك و است كشف ييعن گويند يم را همين هم آقايان بگيرد اندازه خودت يندار قبول اگر اينجاست

 .بگير اندازه بيا يندار قبول اگر است باطل يديگر و است
 رود يم سؤال زير منطق ييعن است داشتن منطق ينف اين: صدوق حجةاالسالم
 اين و گردد يم بر خارج و صورت تطابق به كشف چون است باطل آنها كشف يمبان اصالً لذا: يميرباقر حجةاالسالم

 را اين اگر يول. است خالفش بر تفسيرش شود تفسير كه يصورت در و است نشده تفسير و است مفهوم يب و ندارد معنا
 .بشوند ملتزم لوازمش به بايد باشد داشته خارج با تطابق يصورت يك است ممكن كه بپذيريم

. است ممكن ذهن در توسعه هم ينظر بديهيات در. نكنيد شروع يخارج بديهيات از كه است اين من صحبت): ج(
 .كنيم يم سؤال را ينظر مفاهيم خود ربط بنابراين

 .نيست ممكن يكيف توسعه گويند يم آنها! خير): س(
 ينظر بديهيات اگر و است بوده باطل ينظر اول مفروض شود يم معلوم شد ابطال يچيز اگر ينظر يقضايا در): ج(
 يبديه نبايد لذا باشد يمساو همه يبرا كه بوده اين يبديه مفروض. است حرف يجا يخيل شد،» االختالف مابه« هم
 .يعين بديهيات يرو نه چرخد يم ينظر بديهيات يرو يفلسف يقضايا و باشد مختلف ينظر

 باشد؟ االختالف مابه بايد چرا: پيروزمند برادر
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 كرد اثبات و آمد يديگر و كرديم آغاز ينظر بديهيات از و است ماهيت عالم در اصلِ گفتيم يروز آمديم اگر): ج(

 بوده ينظر بديهيات از كه او يقبل ينظر كشف آن كه شود يم معلوم است، ياعتبار ماهيت و وجود عالم در اصلِ كه
 تعجب يجا يخيل برسند بتفاهم نتوانند هم ينظر يبديه خود در اكابر اين. است باطل هم آن احكام و است باطل
 .)ندارد تأمل به احتياج ينظر يبديه كه است اين هم يبديه در مفروض( است

 كه كرده فرض مثالً. اند نكرده شروع يبديه از) وجود منكرين( بگويند كه است ممكن! خير: يميرباقر حجةاالسالم
 كنيد مالحظه اگر را ماهيت اصالت تعريف كه يحال در شده قائل ماهيت اصالت به بعداً گيرد يم تعلق ماهيت به جعل
 .است النسبه يمتساو ماهيت ذات. نيست بردار جعل
 كه اند بوده يكسان بلكه اند نبوده كوچه سر بقّال اند كرده فرض يبديه را يعقل چيز يك كسانيكه اينستكه فرض): ج(
 با را يصحيح راه كه بوده بنا بلكه بروند يا بيراهه راه كه اند نداشته بنا و اند شناخته يم را ينظر يبديه هم و منطق هم

 ظرفيت بگوييم اگر است؟ نكرده توجه چرا است نكرده توجه گويند يم كه اينمطلب در تسامح. كنند سير يصحيح ابزار
 ماست، حرف اين وقت آن نبوده قادر اين از بيش اش يذهن
 ...شود ايجاد يارتكاز يك شود سبب كه است ممكن اصل در تعقّل): س(
 ما دستگاه به بنا. دارد حكومت ارتكاز بر بلكه نيست ياجتماع يارتكاز امور جزء يبديه اينستكه مفروض،): ج(
 است تأثير يب يبديه پيدايش در ارتكاز و فرهنگ يا و يجغرافيائ منطقه آنها دستگاه به بنا و شود يم ارتكاز ،يبديه

 را آن و كند انكار تواند ينم را يبديه امر كه است اينگونه عقل فطرت. دارد يبديه درك بشر كه است اين مفطور
 حتماً باشد نور اگر سر چشم يا يخارج چشم مثالً. ندارد نظر به نياز و است يبديه برايش يبديه امر و پذيرد يم
 عقل نظر). هست هم يمنظر و مرآ و است موجود هم نور و هست هم ء يش و است سالم چشم كه يصورت در( بيند يم

 .است نظريات به نسبت نظرش از غير بديهيات به نسبت
 غير به علم انتقال و تفاهم بدليل يانكشاف برهان در اصل غلبه - يبند جمع 

 تطابق به نسبت را كشف كه است اين نهايت. دانند يم دفاع قابل غير اصالً را كشف يمبنا يميرباقر يآقا جناب
 .كنيم يم صحبت ينظر مفاهيم تطابق مادر و دانند يم دفاع قابل غير يخارج
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 اصالً. نخواهد يخارج اقعيت و چند هر دارد الزم ياالمر نفس يك هم ينظر مفاهيم تطابقِ در اينكه ييعن): س(

 ...معناست يب كشف
 ...باشد قطع االمر نفس با عقل رابطه اگر حاال): ج(
 خارج االمر نفس از اعم كه يخارج به نسبت چه خارج، به نسبت كشف چه كرد تفسير را كشف شود ينم اصالً): س(
 اين در. است شده تمام و ايد فرموده را اينها هم معرفت مباحث در و نيست تفسيرپذير اصالً كشف صورت هر در است

 مثل بزرگان از يبعض ام ديده من يحت. بداهت يادعا به االّ نيست دفاع قابل كشف يمبنا كه نيست يبحث هم جلسه
 را شده گفته يجوابها همان يا گونه يك به رسد يم كه يذهن وجود بحث به الحكمه نهايه بحث در ؛يطباطبائ يآقا
 وجود اصالت يمبنا بر است معرفت تحليل بحث كه رسند يم كه معقول و عاقل بحث به و دهند يم كشف اثبات يبرا

 داشته خودش يبرا يمنكشف علم كه يحصول علمِ. نيست چيز هيچ يحضور علم جز گويند يم و كنند يم كشف انكار
 وجود، به معرفت تحليل در ييعن گفت را همين بايد هم وجود اصالت يمبنا در است، حضور اين بلكه نيست باشد

 و است وجود استكمال يبمعنا دنش عالم و است يديگر وجود يك نزد يوجود يك حضور زيرا شود، يم معنا يب كشف
 شدت به خود تعليقه در مصباح يآقا حاج مانند. كنند يم هم انكار را اينمطلب هم يبعض و كند ينم پيدا يديگر يمعنا

 .است بداهت خالف يحصول علم انكار اين كه كنند يم اشكال
 خود يبرا انسان خود شدن منكشف استكمال مرتبه در كشف كنيد يم اشاره آن به كه يمبناي اين در بنابراين): ج(

 .است انسان
 و معناست يب كشف يحضور علم در. است يحضور علم علم، اين گويند يم شود ينم ديگر كشف اصالً! خير): س(
 .است حاضر خودش. ندارد خودش از خارج ازاء مابه
 ندارد؟ اينجا در هم يعلم ديگر آيا): ج(
  نيست يديگر يمعنا به حضور يورا علم. است حضور همين يمعنا به علم): س(
 .است خودمان يبرا هم ما حضورِ و خودتان يبرا شما حضورِ! خير): ج(
  است عالم خودش به يكس هر) مبنا اين در! (بله): س(
  معناست يديگرب هم برهان يحضور علم قبول صورت در): ج(
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 و برگرداند وجود به را برهان اينكه مگر. است برهان انكار يمعنا به كند انكار را يحصول علم كه كس هر): س(

 محيط صفات و اسماء از يبعض گويد يم كند تفسير يعرفان بخواهد كه موقع آن و است، وجود از يا مرتبه هم اين بگويد
 ديگر اسم بر اسم يك غلبه يمعنا به كافر بر مؤمن برهان غلبه. شود يم تفسير غلبه همان به و هستند ديگر يبعض بر

 برچيده او دولت و است تر مستدام اسم اين دولت مثالً و دارد يدولت يك ياسم هر و است اسم يك مظهر يا است
 يتحليل اين البته. هست يمحدود دولت دولتشان باشند مذّل يا است مظهر اگر شبهات لذا است، مذلّ يا اسم شود يم

 از يشأن آن. شود يم وجود مراتب برهان كه هم يفلسف بعد در و يعرفان بعد در اين بنابراين كنم يم حرفها از كه است
 .شود يم يهست شؤون و شده رها برهان اينصورت در كه است، وجود از يشأن هم اين و است وجود
 بر وجود يك غلبه ييعن شود، يم غلبه يبمعنا برهان آقايان نظر در كه گرفت را نتيجه اين ميتوان بنابراين): ج(

 يك به و دارند قبول آقايان هم را همين گوييم يم يبرهان و مقنّن صورت به اينجا ما كه را يچيز آن ييعن ديگر؛ وجود
 به قائل اگر. است غلبه هم آن كه روند يم يديگر راه از و روند ينم راه اين از اصطالح به و روند يم يديگر صورت

 عالم به را آن اگر بلكه است ديگر جلوه برابر جلوه يك و است حق حضرت از بگوئيم كه نشويم» برهان« بودن» اسم«
 .باشد يم اصل آن در غلبه.) كنيم طرح معنا آن به را وجود نخواهيم كه( بياوريم فطرت و انسان همين

  ياجتماع برهان در اصل غلبه - 
 واليت نظامِ) ببينيم را آن كه واليت نظام در( باشد باالتر جهت جهتش و باشد يملكوت چه هر كه ندارد يشك البته

 .شود يم پيروز اش غلبه كه دارد هم يتاريخ غلبه و شود يم غالب يالحاد نظام بر حتماً ياله
 و است ياجتماع برهانِ در اصل غلبه: كه بود اين درباره امروز ما صحبت تمام

  ياله حجيت در اصل يتول - 
 به طبعاً هم آثارش اين و) است ياجتماع تفاهم همان كه( ياجتماع برهان. است ياله حجيت در اصل يتولّ

  كند يم بازگشت منطقش
 كردند پيدا كه يظرفيت سعه وسيله به را بشر اداره قدرت كفار منطقِ االن. است واضح هم يخيل تقريباً كه! بله): ج(
 .كند يم پيدا جريان و نفوذ شربشان و اكل پسند  يحتّ و مديريت ،يتكنولوژ محصوالت، ميباشند دارا

 است؟ يمعن همين به هم حقانيت آيا: حسينيان برادر
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  حجيت تعريف بودن ياجتماع يبرا مثال - 
 يقاض پيش يمال احتجاج شما مثالً. كنيد يم احتجاج جامعه در ياجتماع حجيت. كرد فرق ديگر اين ببينيد): ج(

 يجا در تان مغازه و هست يسرقفل قانون چون: فرمائيد دقّت خوب نيست؟ يا اينست من حق آيا گوييد يم و كنيد يم
به يمال يك حال هست، هم چك قانون و است واقع يخاص تصميم مسئولين صبح اگر كه است افتاده شما دست 

 طلبكار را خودت و يكن يم احتجاج قانون محصوره به االن يول نداريد، را پول اين ديگر شما بردارند را قانون اين بگيرند
 ...شمانيست مالِ مال، اين هستيد ورشكسته شما كند تغيير يكم تقاضا، و عرضه بر حاكم شرايط اگر! يدان يم

  
»المالسو كُملَيع مةُ وحر اللّه و رَكاتُهب«  
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 بسمه تعالي
  
  گذشته مباحث يبند جمع -١ 

 كه هستيم يمنطق به يدستياب دنبال ما كه است اين ايد فرموده تابحال آنچه خالصه بطور: يميرباقر حجةاالسالم
 در شارع به بودن تسليم و است شارع مقابل در بودن تسليم به عندالشارع حجيت كه كند، تمام را عندالشارع حجيت
 كه باشد، شده ربوبيت اثبات و غير ينف مبنا آن در كه يمبناي اتخاذ و منطق يبرا ديگر يپايگاهها ينف يبمعنا منطق

 و متعبد منطق كنيم، تبديل منطق يك به و كنيم يجار را مبنا آن بتوانيم ما اگر. است منطق در تعبد يبمعنا اين
 تعريف تحقيق موضوع بعنوان و كرده يبند طبقه كه يموضوعات همه در كه است يصورت در اين و آيد يم بدست تسليم

 .دهد قرار شارع تعريف يبرا) منطقاً( را باال يكرس كند يم
 دو و باشد يم عمل حاصل هم فرهنگ واليت، نظام يمبنا...  و منطق ديدگاه از كه نموديد مطرح قبل جلسه در
 را يفرهنگ تفاهم برتر ابزار كه است يقدرت با يفرهنگ غلبه قدرت، موازنه در و است يفرهنگ عمل يدارا كه است نظام
 بنابراين است، ساز تفاهم نيز ارتكاز و سازد يم را خود ارتكاز منطق اين كه باشد يم» منطق« برتر، ابزار كه ميباشد دارا
 است، منطق غلبه به فرهنگ در غلبه منتها است، غلبه تفاهم يمبنا. باشد يم غالب منطق تفاهم، منطق هم عينيت در
 غالب منطق اين پايه بر ها حوزه همه در استداللها اينكه يمعنا به است ساز برهان طبيعتاً باشد، غالب منطق منطق، اگر

 علم خير،: فرموديد كه خير؟ يا كنيم تعريف كشف به را علم بايد واقعاً آيا كه بود بحث آن حواب اين گيرد يم شكل
 در كه هدف سمت به آن يافتن جريان در است قدرت دو يدرگير بلكه نيست، كشف در يدرگير يا و كشف يمعنا

 كه است يمنطق غالب، منطق. باشد يم منطق فرهنگ، بحث در غلبه رابزا منتها. است برتر قدرت با غلبه موازنه،
 و دهد يم شكل را  مختلف يها حوزه در ياجتماع احتجاجات و ياجتماع استدالل ،ياجتماع ارتكاز و است ساز برهان

 اين طبيعتاً. است عندالشارع تسليم به عندالشارع حجيت. گيرد يم شكل منطق ياجتماع غلبه پايه بر ياجتماع حجيت
 مربوط ياجتماع اماحجيت است يتاريخ منطق به مربوط عندالشارع حجيت ييعن است، يتاريخ منطق به مربوط تسليم

 در) خاص وضعيت در( را جامعه يساز هماهنگ قدرت كه است يمنطق ،ياجتماع منطق. است ياجتماع منطق به
 .يسياس غلبه مثل دارد، خودش خاص جهت
  يتول و واليت به غلبه تعريف -١/١ 
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 ييعن) عظمته عليه( حق حضرت به نسبت بودن تسليم واليت و يتول به ييعن: يحسين والمسلمين حجةاالسالم

 يملكوت يتول حتماً و است واليت و يتول بين ينسبت داشتن، واليت يبمعنا) مادون( مردم به نسبت غلبه. داشتن يتولّ
 كردن تصرف با ييعن است تصرف و حضور حق واليت، حق. كند يم پيدا واليت حق لذا است، پيروز يحيوان يتولّ بر

 بصورت نهايت در و تاريخ در هم و يتكوين صورت به هم را حضور حق. كند يم عوض را جامعه در يحيوان شكل
 .شود يم پيدا ياجتماع

  يفكر نظام مباحث سير از يالهاشم يحسين والمسلمين حجةاالسالم يبند جمع -١/٢ 
 .است بوده يفكر نظام يمبان بيان در بحث سير...  اعوذباهللا

 او عنانيت و عقل قدرت شدن ينف و: الجمله يف سنجش تغيير تغاير، يناپذير انكار بحث در يكل يكبرا اتمام با آيا
 خير؟ يا شده واقع تطبيقا

 قرار اصل يبمعنا نسببيت، يا تعلق و جاذبه عالم، يقانونمند يا رابطه به كردن اعتماد و كردن تكيه دوم مرحله در و
 خير؟ يا شده ينف آيا مبنا سه اين انسان، شمردن اصل يبمعنا يگراي انسان يا فاعليت مرحله سومين حركت، گرفتن

 يتولّ و واليت و دارد حق حضرت واليت به يتول و است خليفه بلكه باشد ينم اصل انسان كه است اين قسمت چهارمين
 تحت اينها همه يچيست ،يچگونگ ،يچرائ ،يرياض و فيزيك فلسفه با يهست فلسفه ييعن است كائنات همه در اصل

 خود در متعال خداوند طرف از را انسان خالفت كه يتصرفات و ياله واليت به يتول است، حق حضرت ربوبيت و واليت
 يخارج تصرفات در و انسان معرفت و فهم و سنجش و انسان ذهن در يو يتول نحوه در يوقت حساسيتها در انسان،
 .باشد يم ربوبيت تحت اعمال اين همه گيرد يم شكل
 تمام يا باشد يم تمام آن در يتطبيق نظر از مطلب اين جريان) الزم اندازه به حداقل( شده بحال تا كه يبحثهاي آيا

 .دارد كم لزوم حد در الاقل را يهاي مهره و باشد ينم
 .باشد ينم كفايت حد در يا نيست؟ الزم آن از بحث ديگر و باشد يم هم كفايت حد در آيا است، لزوم حد در اگر

 تغاير اصل بودن انكار قابل غير يبررس -٢ 
 انكار يكس اگر كه است اين در بحث يك. است انكار قابل غير الجمله يف تغاير كه بود اين بحث اول يقسمتها در
 را ما حرف خودش، زبان به ييعن نيست متغاير بگويد اگر خير؟ يا است متغاير ما موضع با او موضع كه بگويد بايد كند،
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 كه است اين يبمعنا باز. زنم يم حرف شما از غير من خير،: بگويد اگر و. نيست انكار قابل» تغاير« ييعن كند يم تكرار
 دارد وجود ياشكال آيا مسئله اين در. است ييك ما يمدعا اثبات در ،يهمراه و مخالفت نتيجه. نيست انكار قابل تغاير

 خير؟ يا
  مخالفت عدم مقابل در تغاير اصل اساس بر ديگر اصول يريز يپ -٢/١ 

 .نيست يتغاير لذا نيست، مخالفت هم نتايج در كند مخالفت يكس اگر: حسينيان برادر
 شما لذا -است انكار غيرقابل الجمله يف تغاير-  گيريم يم كه يا نتيجه با بنابراين: يحسين والمسلمين حجةاالسالم

 .باشيد يم ما همراه
 .باشد داشته اختالف بخواهد كه نيست تا دو آن نتايج چون): س(
 .داريم رفتن جلو حق مان خود يمبنا بر بنابراين): ج(
 تغاير اصل در شروط يتمام پذيرفتن يبمعنا تغاير اصل بودن الجمله يف -٢/٢ 

 قائل آن يبرا يشرايط اما باشيم داشته قبول را انكار قابل غير مطلق بصورت است ممكن: يحسين مهندس برادر
 .هستند اجتماع قابل هم با اينصورت غير در يول دارند قبول آنرا شرط ٨ با كه تناقض مثل باشيم

 شما يشرطها همه حداقل ييعن كنيم يم مطرح» الجمله يف« بصورت اينجا در ما: يحسين والمسلمين حجةاالسالم
 .انكاراست قابل غير الجمله يف تغاير. پذيريم يم را

 منطقاً بتواند ذهن اگر ييعن نيست انكار قابل هم و است انكار قابل هم: گفت يكس اگر: يميرباقر حجةاالسالم
 كه پذيرفته را مطلب اين» نيست يا هست يا: «گويد يم اينكه يبنا زير پس گويد، يم را دو هر بپذيرد را تناقض

 يا هست بگوئيد چه: گوئيد يم شما نپذيرد، را مطلب اين اول از اگر حال شوند ينم جمع هم با» نيست« و» هست«
 انكارتغاير؟ يا است تناقض انكار از عاجز ذهن آيا است عاجز ذهن چرا. نيست هم و هست هم خير،: گويم يم من نيست
 )ينظر قوه( ينف و اثبات به حكم نه عقل يعمل حركت بر تغاير اصل تكيه -٢/٣

 نسبت ايجاب و سلب به تعريف و دهيم يم يمفهوم شكل تناقض به يگاه: يحسين والمسلمين حجةاالسالم
 :نمود برخورد تناقض با توان يم شكل دو به ييعن. كنيم يم يعمل حركت و عمل در مالحظه يگاه و كنيم يم
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 وجود، تعريف بايد رابطه اين در كه» العدم اليساوق الوجود« نيست برابر ينيست مفهوم با يهست مفهوم: اول برخورد

 گوئيم يم بعد. ينيست به سلب و شود يم تعريف يهست به ايجاب حكميه نسبيت در طبعاً كه شود روشن ايجاب سلب،
 ... و دارد نياز گانه ٨ شرائط
 را ينف به حكم و اثبات به حكم حكميه، نسبت در نه( پذيرش عمل در و انكار عمل در گوئيم يم يگاه اما

 .هستند يوجود دو هر نپذيرفتن، و پذيرش عمل طبعاً) خواهيم ينم
 كنيد؟ يتعددم بر تكيه ييعن: يشاهرود يحسني حجةاالسالم
 .است عمل دو» نپذيرفتن« و» پذيرفتن« است يعمل حركت بر ما تكيه االن: يحسين والمسلمين حجةاالسالم

 عمل؟ عدم يا است عمل نپذيرفتن،: يحسين مهندس برادر
 .كند يم انكار كند، يم كار كند، يم مقابله فرد نپذيرفتن در خير؛: يحسين والمسلمين حجةاالسالم

 اين به يمنته كنيم مالحظه حكميه نسبت در و كنيم نگاه مفهوم در و ببريم يعقل تحليل به را عملش موضوع اگر
 دهد يم عقل اينجا در حكميه نسبت: بگوئيم و كنيم مالحظه يعقل تحليل به وجود از را عدم مفهوم يك كه شود يم
 انجام كار چه عمل مقدمات در كه مسئله اين به يكار اينجا در كنيم يم مالحظه عمل منطق در را عقل كار همين يول
 كه يموضع يرو ايستادن و مقاومت قدرت تا سنجد يم چيز چه با را چيز چه سنجش، و عقل اينكه ندارم گيرد، يم

 يبرتر با رابطه در فقط و باشد نداشته را خود شده انتخاب موضع يرو ايستادن قدرت اينكه يا را كرد انتخاب
 .است يموضعگير

 آن و مفهوم اين ماهيت عقل، مقاومت علت! بايستد تواند ينم چرا كه كرد يبررس را مسئله اين شناخت، در توان يم
 كه يكس هر ييعن چيست؟ آن احكام و باشد يم چه آمده، بدست وجود از يعقل تحليل به كه يمفهوم اين. است مفهوم

 حكمش. كنيد يم كه ياينكار من، نظر از: بگويد -يانتزاع مفاهيم و يصور منطق يكرس از تواند يم-  شود بحث او با
 شويد، كشف به قائل بايد باشد، يم شما يپذير آسيب يابتدا بپذيريد استدالل در را او پايگاه اينجا در اگر. است چنين
 تحليل و انتزاع بوسيله آنها پيدايش و بهم تناسبشان و مفاهيم ماهيت و مفاهيم و حكميه نسبت و عليت جريان سراغ

 از را پايگاهش يول زنيد يم را خودتان حرف ولو ايد پذيرفته را آنها يمبنا بنابراين). يانتزاع كار همان ييعن( برويد يعقل
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 برتر و غالب موضع از حق واليت به يتولّ من موضع چون: بگوئيد آينده در است ممكن و ايد داده قرار آنها يمبنا طريق

 .بود محال تناقض چون نه شدم، وزپير بود، يملكوت موضع از و
 ديدن بلكه نيست؛ شما مسئله صورت ديگر شود، تعريف يصور منطق تعريف به مسئله صورت اگر است يبديه
 .است يصور منطق پايگاه از شما مسئله

 )نپذيرفتن يا پذيرفتن( مقاومت و ايستادن قدرت» تغاير اصل موضوع« -٢/٤ 
) كردن انكار( نپذيرفتن يا پذيرفتن ييعن» ايستادن قدرت« هم موضوعش و» الجمله يف«: گوئيد يم شما اينجا در
 - شما موضع از-  است فعل يك كه پذيرا و يمتولّ يا. است فعل يك كه انكار موضع از منكر مقاومت قدرت ييعن است

 است؟ ناپذير انكار چرا: گويد يم
 .كنم يانكارم: گويد يم. كن انكار يتوان يم اگر: گوئيم يم
 تغاير اصل در ترديد طرح -٢/٥ 

 درست هم( شما حرف دو اين: گوئيم يم) يجنابعال صحبت( نيست درست هم و است درست هم: گويم يم اينكه به
 يادوتاست؟ است ييك آيا) نيست درست هم و است

 .دوتا هم و است ييك هم: يميرباقر حجةاالسالم
 را؟ محور يك يا كنيد يم تكرار را محور دو آيا بريد، يم جلو را مسئله اين جا هر تا: يحسين والمسلمين حجةاالسالم

 .را محور يك هم و را محور دو هم): س(
 ما دستگاه در دوئيت سلب يبمعنا» ترديد طرح« - ٢/٥/١ 
 .كنيد يم دوئيت سلب ما حرف به نسبت بلكه نداريد دوئيت ييعن. است يديگر بصورت سئوال تكرار باز): ج(
 اينكه مگر ايستيم يم پايه اين يرو برويد جلو كه هم آخر تا ييعن. ندارد هم و دارد دوئيت هم خير،): س(

 ».نباشد هم و باشد هم« شود ينم كه و بفرمائيد يحضرتعال
 ترديد يكطرف در خود از انكار حق سلب» ترديد طرح يعمل الزمه«« - ٢/٥/٢ 
 جلو حق من بنابراين» توانم ينم هم و بگيرم توانم يم« هم: گوئيد يم شما. بگيريد توانيد ينم را ما جلو بنابراين): ج(
 هم« كه صحبت اين بين. كنم ينم تكرار را شما حرف من بشويد ما حركت مانع توانستيد شما هرجا و دارم رفتن
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 با. نيست ياختالف: گوئيد يم شما» است درست الجمله يف: «گويد يم كه يكس و» نيست درست هم و است درست
 اينكه مگر كرديد، سلب خودتان از را انكار حق و منع حق شما دارم، رفتن جلو حق من بنابراين صحبت اين به توجه

 مالحظه جا هر شما. دارم را رفتن جلو حق من نيستم شما حرف به معترف هيچگاه من. شوم يم منكر من: بگوئيد
 .بايستيد بايستيد، من جلو توانيد يم كه كرديد

 تغاير اصل به اقرار طرف هر به يعمل تكيه - ٢/٥/٣ 
 ديگر قسمت آن واال دارم رفتن جلو حق: فرمائيد يم كه گرفتيد را قسمت يك شما: يشاهرود يحسين حجةاالسالم

 .نداريد رفتن جلو حق لذا. نيست درست: گويد يم
 حرفش كه بايستد من جلو نيست، درست: گويد يم كه يقسمت يرو بايد بنابراين: يحسين والمسلمين حجةاالسالم

 .شود يم تا دو من با
  يعمل ترديد در يايستادگ قدرت عدم - ٢/٥/٤ 
 .نداريد هم و داريد رفتن جلو حق هم): س(
 .ييك يا تاست دو اين. دارم رفتن جلو حق: گويم يم من. نداريد هم و داريد رفتن جلو حق هم: گوئيد يم اينكه): ج(
 .نداريد هم و داريد رفتن جلو حق هم دارد، وجود تكرار همان باز): س(
 ينظام نتواند اگر جا هر در يمفهوم هر كردن مردد عمل در نداريد، ايستادن قدرت ترديد در و است ترديد اين): ج(

 يكدسته و منكرند يكدسته مقابل، در بنابراين. شود نظام يدارا مفهوم يك مانع تواند ينم) تواند ينم كه( بدهد تحويل را
 به مجبور منكر انكار، قابل غير اصول برابر در. ندارد مقاومت قدرت هم شاك و است ناپذير انكار تغاير ميگوئيم شاك،
 حق هم منكر و باشد نداشته را يپيشگير حق شان همينكه. ندارد يپيشگير و مقاومت حق شان و است شدن تسليم

 تحليل و علت سراغ نبايد هرگز ما بنابراين. است تمام ما يعمل غلبه ييعن. است يعاد ما رفتن جلو. باشد نداشته انكار
 با مجبوريم كه چرا افكند يم يصور منطق دام در را ما نهايت در يياب علت اين كه برويم بايستيم، توانيم ينم چرا اينكه
 .كنيم تعريف را خودمان موضع ياثبات امور به تكيه
 )سئوال طرح( تناقض اصل قبول عدم ترديدها و امكانها همه ريشه -٢/٦ 
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 و كرديم قبول را تناقض اصل ارتكازاً چون است يصور منطق ترديدها، و اسكانها همه بن: بگوئيد است ممكن): س(

 اصل آن، بن واقع در. شود يم محال او يبرا حركت قدرت و افتد يم ترديد به شاك بله: گوئيم يم و شويم يم ساكت لذا
 .است تناقض

 .شود يم گرفته بكار تناقض اصل اليشعر حيث من: بگوئيد خواهيد يم): ج(
  بله): س(
  يتول به ماهيت حد تبديل قبول در يصور منطق يگرائ مطلق بست بن - ٢/٦/١ 
 با يمفهوم يگرائ مطق و رسد يم يگرائ مطلق به آن بن كه شماست از تحليل يك اين كه كنم يم عرض): ج(

 كه برسيم مطلب اين به نبايد فرموديد؛ شما كه بود اين ،يگرائ مطلق اگر كه: گوئيم يم بعداً و نيست سازگار ما دستگاه
 يا و ماهيت اصالت با حاكميت و دهد نشان بحث يآت مراحل در را خودش بن آن بايد بلكه است، ربوبيت يبرا حاكميت

 .باشد» يتولّ« آن بن شود يم بلكه نيست يصور منطق ارتكاز ما بحث بن بنابراين. شود قانون
 .كنيد يم تحليل را ما حرف خودتان موضع از يحضرتعال ييعن): س(
 غفلت دچار آخر تا بحث بردن جلو روش و بحث يورود از كه است همين بحث در مطلب مهمترين احسنت،): ج(

 نبايد اينرا باشد، درخشانتر تر، پرجلوه شفافتر، براقتر، ،يخيل مهره يك در طرف يمبنا بر حرف بردن چند هر نشويد،
 كمرنگ حرف آن است، كمرنگ خودتان دستگاه در االن كه يچيز و برگرديد خودتان پايه به حتماً بايد بلكه بپذيريد

 است؟ يبحث قسمت اين در آيا - كنيم يم رسم مقابل الخط رسم با كه است يپررنگ خط از بهتر بسيار
  آن انكار عدم بودن مطلق و تغاير اصل موضوع بودن الجمله يف -٢/٧ 

 است الجمله يف هم بودنش انكار قابل غير آيا است انكار قابل غير الجمله يف تغاير: فرمائيد يم اينكه: حسينيان برادر
 دارد خودش درون در را خودش ينف كه است اين معنايش است انكار قابل غير الجمله يف اگر است؟ مطلق يا

 الجمله يف به نسبت. است مطلق انكارش عدم يول است الجمله يف موضوعش: يحسين والمسلمين حجةاالسالم
 .بايستد برابر تواند ينم مطلقا) ن،دن مقاومت و پذيرش عدم يبمعنا انكار( نيست انكار قابل مطلقاً

 ...يول است مطلق سلب نوع در ييعن: يشاهرود يحسين حجةاالسالم
  الجمله يف موضوع به نسبت: يحسين والمسلمين حجةاالسالم
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 معناست؟ چه به اينجا در سلب): س(
 مطلقاً ييعن آوريم يم يعمل بتعريف بلكه آوريم ينم يمفهوم بتعريف هم را سلب ندارد مقاومت قدرت ييعن بله،): ج(

 .نيست مبارزه اين ميدان مرد. ندارد يدرگير قدرت
 .گيرد يم بر در نيز را خودش انكار الجمله يف چون. فرمائيد يم مطلق را الجمله يف موضوع چرا: حسينيان برادر

  عمل منطق بر تكيه تغاير بودن الجمله يف بر تكيه - ٢/٧/١ 
 الجمله يف بحث داريم كه يبحثهاي اوليه اصل كه شود يم مطرح درآينده چون: يحسين والمسلمين حجةاالسالم

 .بكنيد تعريف را مفاهيم: بخواهيد هرگاه است
 شود يم ياثبات بحث ييعن): س(
 نبودن يكسان گويد يم ،»نبودن يكسان» «نبودن ييك: «بگوييد كه هستيد مجبور شما تغاير تعريف در احسنت): ج(

 و جنس ماهيت در لذا. خواهد يم» فصل« و» جنس« ديگر عبارت به ييعن. خواهد يم» حد« بيان ما از معناست؟ چه به
 كند يم خارج عمل منطق از را شما اينستكه آن يمعنا. خواهد يم يمنطق ياثبات پايگاه شما از كند، بحث تواند يم فصل

 .برد يم مفاهيم و نظر منطق طرف به و
 حق كنيد، يم سلب او از را توضيح اجازه گفتيد، حد مجملترين و كمترين در را» الجمله يف« كلمه شما اگر

 .كنيد يم موكول بعد به را مفاهيم تعريف حقيقت در ييعن. دهيد ينم او به استيضاح
 موضع» اجماالً. «كند يم فرق آسمان تا زمين نكنيد، يا كنيد اضافه آن به را اجماالً كلمه اگر نبودن، يكسان در
 .است عمل
  اجمال قيد با منتها كنيم برخورد يثبات اما كه دارد يعيب چه): س(
 حد» كنيد تعريف را مفهوم اين: «بگويد طرف اينكه تا كند يم سهل شما يبرا اين انكار، ينف و اجمال حفظ): ج(

 چيست؟ شما تعريف
 آن كردن جمع يبرا و كنيم جمع عمل و نظر بين خواهيم يم ما كه چيست؟ اش ريشه اين: يميرباقر حجةاالسالم

 .نيست هردو جامع يمبنا عمل چيست؟ عمل و نظر يمبنا عمل، پايگاه از اينكه نه. داريم الزم مبنا
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 ساختن، مجرّد مفهوم در است ساختن مجرد مفهوم از غير ساختن، مركب مفهوم: يحسين والمسلمين حجةاالسالم

 شما ييعن. كنند صحبت توانند يم يخيل هم آن در و شويد، يم اثبات به مجبور. بكنيد حد انتخاب بايد حتماً شما
 ...شوند منكر توانند يم آنها و كنيد اثبات را ادعايتان بايد لذا ايد شده يمدع
 .نداريم هم يبحث هيچ ديگر پس باشيم نداشته يادعاي هيچ ما اگر): س(
 )حركت ينما قطب راه، كيفيت شروع، نقطه( مباحثه كيفيت پيرامون يتذكر -٣ 
 جهت به يتولّ گوييد يم يوقت اينستكه بحث در مطلب مهمترين كند يم تفاوت ادعا، در شما حضور نحوه يول): ج(

 شدن مقنن حاصل نيز ياجتماع تفاهم و گيرد يم صورت جهت به يتولّ اساس بر كردن مقنن و است اصل تعبد، يا
 مقابلتان طرف ،يسطح هر در روش و مواد در شما اگر. كنند ينم عمل طور اين يكسان كه بدانيد را اين بايد شما. است

 كجاست؟ از شروع نقطه است؟ چگونه راه كجاست؟ از يرود و. هستيد او تابع قطعاً يگير نتيجه در پذيرفتيد، را
 .آوريد يسردرم هدف يك از باشد، گونه يك شما ينما قطب و شروع نقطه اگر است؟ كدام حركت ينما قطب

 و دست آنوقت باشد، او يورود هم يرود و باشد، شما مقابل طرف آنِ از اگر است، شما صحت معيار كه شما منطق
 كند؟ يم عوض را يچيز چه ميان اين در شما زدن پا

. كنيد تعمير توانيد يم كنيد تالش يخيل. باشد تعمير جز يچيز تواند ينم) مقابل روش و مواد دامن در( شما فعاليت
 نظر از گيريد؟ يم مختلف نظر چه از گويم يم. گيرم يم مختلف حريف، با را بحث مواد من كه گوييد يم را يورود حاال

 فرق او حركت روش با شما حركت روش دارد؟ فرق او ماده انتخاب روش با شما ماده انتخاب روش اصوالً يا مصداق
 گوييم ينم رسد، يم حجيت به چرا اينكه نظر از را يفكر نظام يمبنا كنيم، يم بحث كه قسمت اين در كداميك؟ دارد؟

 و شود يم تمام چگونه) عظمته جلّت( عنداهللا حجيت شده بيان آنكه از بعد. شود مطرح بايد بعد سطح در مبنا طرح و
 به بتوانيم تا بكنيم بايد چكار تطبيق در كرديم، تمام را اين و شود، يم واقع ياجتماع حجيت چگونه پذيرفتيم هم بعد
 يمبان اساس بر هم شما كه است يطبيع. است يفكر نظام يزيربنا دوم مسأله اين كنيم؟ پيدا دست يچيز چنين يك

 يمبنا بر شود يم اندازه هر تا ييعن بپذيريد؛ ساده را مطلب كه نباشد طور ينا و بايستيد و كنيد اشكال مرتب متعدد،
 .كنيد انكار بايد كرد، انكار مختلف
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 وسيله باشند، يكسان اگر مختلف يصوتها مثالً كرد مطرح توان يم مختلف يمثالها با را الجمله يف تغاير بحث در

 تكرار را همان فقط آهنگ يك و كشش يك با را حرف يك صدا، ييكنواخت و ييكسان. شوند ينم مفاهيم يالقا يبرا
 مفاهيم انتقال هنر و وسيله و مفاهيم و ادبيات تغاير و اختالف عدم صورت در يا و رسد ينم بگوش يآوائ هيچ. كنند

 از. كنيم يم» الجمله يف« بر تكيه را اينها همه يول است خارج در و مفاهيم خود در مطلب همين عين. نيست ممكن
 در نمونه ؛ياجتماع عالئم كليه ،ينوشتار ،ينگارش عالئم ،يگفتار عالئم در نمونه كنيم يم استفاده يبسيار يها نمونه
) تغاير مفهوم( را اين آييم ينم وقت هيچ. كنيم يم عمل بر يسع دائماً. بياوريم توانيم يم متعدد، آثار ،يخارج ياشيا

» وجود« يبرابر به بازگشت باشد يمساو» ايجاب« و» سلب« و تغاير اگر بگوييم اينكه يجا به ييعن كنيم ينظر تحليل
 و است واجد كه يكس مثالً كنيم يم يعمل يها نمونه بيان بر تكيه ست،ا عموم بداهت خالف اين و كند يم» عدم« و

 به را او بايد است سنجش قدرت فاقد است؛ ديوانه نفر يك مثالً نيست يمساو فهمشان و قدرت است، فاقد كه يكس
 دارد؟ را تدبير و سياست قدرت اين و است عاقل كه يانسان با ندارد يفرق بگويند و كنند منصوب يمركز بانك رياست

 .كنيم يم تحليل فرد رساندن عجز به و ها نمونه به بلكه كنيم ينم تحليل تناقض به ما را اين
 .است تناقض آن بن): س(
 به آن بن كه گوييم يم بعدها ما كنيد، تعريف تناقض به خواهيد يم شما را آن بن كه است اين سئوال حاال): ج(

 .گردد يم بر يتولّ
 از آنها و كنيد تحليل خودتان موضع از مرتب شما بايستند هم يروبرو اينها اگر: يشاهرود يحسين حجةاالسالم

 ) شود؟ يم چه( كنند تحليل خودشان موضع
  جامعه اداره يعين يالگو ارائه يبرا مجوز كسب خود دستگاه و مبنا بر كردن يفرهنگ يسرپرست يعمل آثار -٣/١ 

 را جامعه جدول تواند يم كند؟ يم پيدا بعداً را يكل يساز هماهنگ قدرت يكس چه: يحسين والمسلمين حجةاالسالم
 دست به و توانم ينم من اينكه به رسد يم نهايت در ما مقابل طرف كند؟ يجار را  يمول واليت تواند يم. كند تنظيم

 كه يقدم هر. افتد يم انفعال موضع به مرتباً او. است خودمان دست به و توانيم يم گوييم يم ما سپارم يم ديگران
 خودتان راه به شما ندارد ياشكال خوب بسيار: «گويد يم و كند يم تحليل خود موضع از بايستد، ما جلو در تواند ينم

 .ايد رسيده گوييد يم خودتان كه يرضا مقام همان به گوييم يم». نيستيم شما مانع ما. دهيد ادامه
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 ،يشناس جامعه مقابل كه ياينهاي. اند نشسته كه اند نگفته يچيز. زدند را حرف همين عالَم يكنون اداره مقابل): س(

 .همين ييعن آن يعمل يمعن. كنند يم امضا را آنها مديريت زنند؛ ينم حرف آنها يروانشناس
 . اند پذيرفته خودشان بر را آنها واليت ييعن): ج(

  دانند ينم را يامور يك و دانند يم» ظالّه كتاب« را يامور يك: صدوق حجةاالسالم
 عمل در شما و برويم جلو ما كه گيريم يم امضا خواهيم يم شما از را همين هم ما: يحسين والمسلمين حجةاالسالم

 .نداريم يبحث فعالً حاال رويم، يم جلو ما كه فهميد يم چگونه حاال شما اينكه سر بر نيستيد ما مانع
. رويد يم جلو ما يمبنا اساس بر الحمدهللا شما كه بگويند آنها. باشد داشته خودش يبرا خواهد يم كه يتحليل هر

 .بايستيد ما يجلو توانستيد كه كجا هر شما رويم؛ يم جلو داريم كه ما گوييم يم
 نظر قوه بر آن بودن حاكم و ايمان اصالت با عمل اصالت تناسب -٤ 

  شد؟ جمع چگونه عمل و نظر يمبنا بين كه كنم تكرار مرتبه دو را سؤال اين من: يميرباقر حجةاالسالم
 به دادن سامان يبرا را ايمان ييعن گيرم؛ يم كار به يفكر حركت در را عمل من: يحسين والمسلمين حجةاالسالم

 بپذيرم، را آن شيخوخيت چند هر. پذيرم ينم را عقل انانيت. كنم ينم فرض سامان خود را عقل كَأنّه كردن فكر نحوه
. بگذارد موال آستان به سر كه است، قبول يصورت در او يبزرگوار برم، يم سؤال زير را آن بودن قطب و بودن مرشد يول

 .است مردود بزرگواريش نگذارد، موال آستان به سر اگر
 .فهميم يم عقل با را مطلب همين: پيروزمند برادر

 .باشد عقل با نكند خدا. است ايمان مطلب همين خود: يحسين والمسلمين حجةاالسالم
 .نداريم مطلب اين خود به نسبت يا انديشه ييعن نفهميدن، ييعن): س(

 .بپرستيم را عقل گاه تكيه كه است اين از غير كنيم، تحليل متعبد عقل با را اين اگر ييعن
 بصيرت، خود در گرفت قرار اصل خودش بصيرت اگر مستقل، عقل با نه فهميم يم متعبد عقل با را عقل يناتوان

 كه است اين معنايش» بپرست كردم تصديق من كه را يخداي: «بگويد كه دارد حق شد؛ تبديل قطب به خودش ييعن
 كردم تصديق من چون بگويد كه بكشد اينجا به اگر عقل برابر در خضوع. بپرست را خدا من فرمان به و بپرست مرا اول
 .آن مصدق از است اكبر و بزرگتر او كه يچيز به ايد كرده پيدا يتولّ كه است اين معنايش كن تصديق نيز تو
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  فكريش دستگاه از صحتش معيار بودن خارج بدليل يش اصالت بر يماد نسبيت حاكميت -٤/١ 
 ... قضاوت خود): ج(
 قوه از است مجبور باشد، داشته قضاوت او به نسبت خواهد يم يول نيست يبزرگتر يمعنا به لزوماً اين): س(

 .بگيرد كمك سنجشش
 .باشد ياعظم بسيار موضوع يك قضاوت، موضوع است ممكن): س(
 .داد خودش به قضاوت حق يكس اگر): ج(

 در هم عقل به دهيم يم قضاوت مسند ديدن در چشم به مثالً دارد قضاوت حق يابزار هر: يحسين مهندس برادر
 را خودت از بزرگتر يچيز اگر كه بگوييم ديدن هنگام چشم به شود ينم. دهيم يم قضا مسند تفكر، در كردن، فكر
  يببين يتوان ينم را خودت از بزرگتر. يا داده قرار اصل را خودت كه است معلوم اين يديد

 و. باالست از تصرف بيند يم يتبع چشم گوييم يم تحليل در. كند يم پيدا تفاوت تحليل در: يميرباقر حجةاالسالم
 .فهمد يم يتبع گوييم يم هم يعقالن فهم در

 قرار يطور را شما چشم خدا شد يم آيا: زنم يم شما يبرا يديگر مثال من حاال: يحسين والمسلمين حجةاالسالم
 فالن خرس كه هستند يمدع يحس يعلما اينكه كما نبيند؟ بيند، يم االن كه طور آن را رنگها نور، انعكاس در كه دهد
 سبز شيشه كه بزنيد خودتان چشم به عينيك شما االن. بيند يم يخاكستر بينيم، يم طريق فالن به ما كه را رنگ

 چشم اينصورت در بينيد يم سبز رنگ و رنگ آن از يمخلوط هست، شما اطراف در كه را يرنگهاي تمام باشد داشته
 با شما: «بكند را سؤال اين يكس كه است صحيح ييعن. بدانيد اصل را خودتان اينكه مگر شود يم اعتماد قابل غير شما
 اين» است؟ حق شما دين كه اين به يليل د چه ييعن بينند يم ديگر عينك با بعد، يا قبل نسل بينيد، يم عينك اين

. باالتر يول به خودتان يتولّ نه خودتان پرستش به گردد يم بر نهايت در لذا پذيريد، يم را ترديد پذيرفتيد، كه را مطلب
 مطلب، اين مورد در حاال. است واحد يول چون. است ثابت جهت، يول شويم يم قائل خود يجا در را تكامل ما حتماً
 كنيد حذف تغاير از را» الجمله يف« كلمه بخواهيد وقت هر افتيد يم دام به حتماً ببريد، يانتزاع دستگاه در را آن هرگاه

 برسد فرا آن توضيح زمان اينكه از قبل ايام ايد كشيده توضيح به را آن مفهوم ييعن ايد كرده سلب خود از را رفتن حق
 آن يگراي مطلق و انتزاع به تواند يم را ديگر مفاهيم از مجرد و مفرد مفاهيم كه يارتكازات در برويد بايد اينصورت در
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 يقاض سنجش اگر. گردد يم بر بداهت و عام شده پذيرفته اوليه حد به حتما پايگاهش مجرد مفهوم ييعن كند، تعريف

 كه چشم مانند است مطلق حق-  اين در و دارد قضاوت حق است يقاض چون حال هر به كند يم قضاوت چه هر باشد
 كه بوده يزمان يك. است داده نظر مختلف مختلف، مراحل در عقل بگويم بالفاصله من كه است صحيح -است مطلق

 كمتر يا بيشتر) تعريف به نا(ب گويد يم االن است؛ درجه ٣٦٠ خارج در مربع يزوايا مجموع تعريف به بنا است گفته يم
 حوائج رفع به مجبور شما. نيست اعتماد قابل عينك اين نه و عينك آن نه پس است عينك شدن عوض مانند اين. است
 بيرون را معيار است دستگاه آن درون يدستگاه هر صحت معيار. كند حقيقت بيان تواند ينم كس هيچ و هستيد خود

 صحت معيار اگر كند، يم فرق هم با آسمان تا زمين باشد، بيرون يا و باشد و بودن درون اگر صحت معيار. گذاريد ينم را
 شود، يم عوض فساد و صحت از تعريف) شود عوض عينك( كند تغيير دستگاه آن اگر گرفت قرار دستگاه يك درون در
 هم حقيقت جهت در كردن حركت است؛ محال حقيقت به يدستياب چون است يكاف يماد يزندگ گذران يبرا تنها لذا

 در شما. است حاكم شما بر ماده خاصيت ييعن كند، يم ديكته شما به را كمال مراتب يعين واقعيت بلكه است؛ محال
 و عينيت از يپذير سفارش ،يتجريد معرفت دوم پله در تا بكشانيد بداهت به و كنيد تجزيه را يشناس شناخت اول، پله

 .كند تحميل شما به را يعين واقعيت
 تقوا جهت به فهم صحت تكيه بدليل يماد سببيت بر ايمان نسبيت يبرتر -٤/٢ 
. شود يم حفظ جهت يول كنند يم پيدا تغيير ،يتركيب صورت به مفاهيم بگوييد بعد» الجمله يف« بگويد شما اگر يول

 مشاهدات برابر در را مقابل طرف. زنيد يم يعين يمثالها» الجمله يف« اثبات يبرا زنيد؛ يم مثال هم سر پشت لذا
 پر ليوان  بإ؛ يخال ليوان گوييد يم ميدهيد باونشان را اشياء متغاير اثر و عمل خاصيت دهيد يم قرار خودش ياستقراي
 .كيف وجود صوت، ضبط وجود تلفن، وجود گوييد يم است متغاير

 .است مغاير هم با...  نمكدان وجود كيف، وجود
 ماشين همه و تلفنند اينها همه و صوتند ضبط دو هر و است كيف هم نمكدان و است نمكدان كيف بگويد يكس اگر

 .باشد تواند ينم اين هستند،
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). يمخلوق يويژگيها با( كند يم تحليل موال مخلوق به را خودش عقل بگوييم اگر: يشاهرود يحسين حجةاالسالم

 عقل از يمخلوق تحليل و كنيم يم تحليل» يكشف« ما يول. آيد ينم وجود به يعال حضرت اشكاالت اين ديگر وقت آن
 . يمخلوق يويژگيها با كنيم؛ يم

 نسبت صحت معيار بريد؟ يم داخل يا بريد يم بيرون را حكم صحت معيار آيا: يحسين والمسلمين حجةاالسالم
 )عقل درون نه شود آورده عقل از بيرون ييعن( شود تعريف» ايمان« به بايد دهد يم عقل كه را يا حكميه

 ).ايمان( قيد اين با اما دهد يم عقل خود را معيار): س(
  اساس بر تفقه تعريف - ٤/٢/١ 
 الرحمن اهللا بسم« ميفرمايد قرآن چنانكه يول نباشد فهم صاحب لُب، صاحب اينكه نه. فهمند يم اولوااللباب): ج(

 كه كند يم ذكر را يمناسك بعد است يتقو اهل يبرا هدايت قرآن» للمتقين يهد فيه الريب الكتاب ذلك الم، الرحيم،
 بعداً را اولوااللباب. نيست اينطور» بعقولهم يحاسبون الذين: «اينكه نه» الصالة يقيمون الذين« است عمل مناسك
 .تقواست از پس تفقه تعريف يول كنيم يم تعريف را تفقه كنيم، يم تعريف

 است؟ غيراهللا به اعتماد يعقالن پرهيز آيا چيست؟ يعقالن پرهيز
  
 كه خدا غير به اعتماد شود، يم يتشنگ رفع خوريد يم كه آب چگونه. خوريد يم كه است آب مثل هم اين نه): س(
 يمجرا آب كه همانطور خداست به ربط عين عالم همه است ربط عين مثالً. يكرد خدا غير به يتشنگ رفع ؛يكرد

 . است فيض يمجرا جايگاه اين در هم عقل است فيض
 .كنيد يم تعريف چگونه شما را اين آيد، يم پرهيز و يتقو يرو بر كتاب هدايت اول اينكه): ج(
 .شويم قائل عقل يبرا صحت و مرض ما ندارد يمنافات اين): س(
 كيست؟ آنِ از هدايت: ببينيد): ج(
  متعال يخدا مسلماً): س(
. دهد يم هدايت پرهيزكاران يبرا. است يهاد) قرآن( كتاب اين كند؟ يم هدايت خدا يكسان چه يبرا): ج(

 بخواند، نماز و اكبر اهللا بگويد و بايستد قبليه به رو و بگيرد وضو انسان اينكه» الصالة يقيمون: «است اين هم عالمتشان
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 اجتماع امتناع به توجه قبيل از يمفاهيم كردن عنوان بخواهيم؛ يفلسف هدايت اگر دارد؟ يربط چه هدايت با اين

 صلواةاست؟ اقامه يمعنا يا و پرهيز يبمعنا اين آيا متفحص شاك هدايت يبرا غيره و بداهت و اوليه حد و نقيضين
- ملحدين نه و مشركين يبرا نه كتاب اهل يبرا مگر نشود نازل كتاب اصالً بايست يم باشد شما فرمايش اگر): س(
 .نيست مرادشان صالة اين القائده يعل هم آنها كه گيريم يم كتاب اهل يبرا هم صالة -كردند ينم صالة اقامه آنها چون
 .پذيرند يم نباشند جهاد اهل اگر. شوند يم نماز اهل باشند، پرهيزكار اگر): ج(

 انجام عقل گوييد يم شما كه يكار اين». العالمين رب الحمدهللا الرحيم، الرحمن اهللا بسم: «فاتحةالكتاب خود
 عقل يبرا را حمد يا دانيد يم العالمين رب للّه را حمد اين) يعقالن يزيباي( هستيد، قائل يزيباي يك آن يبرا دهد، يم

  دانيد يم صحيح
  است حق مخلوقات از چون خداست حمد هم عقل حمد: يميرباقر حجةاالسالم
 است؟ عقل آن از يا خداست آنِ از حمد جنس: يحسين والمسلمين حجةاالسالم

 .است متعال يخدا آن از خير): س(
  عقل يبرا قضا حق بودن يتبع - ٤/٢/٢ 
 ندارد آن در استقالل پس): ج(
  است يتبع فاعل چون است حجت عقل بنابراين. است يتبع فاعل آن بله): س(
 دهيد قرار يتبع را آن يقضا حق و استقالل يكرس پس شد يتبع فاعل اگر): ج(
 تبعيت مال نه است آن يتكوين يتبع فاعليت مال آن يقضا حق. كند يم تبعيت تكويناً يتبع فاعل اين): س(

 .آن يتشريع
  است استاد عقل خود تشريع در بنابراين): ج(
. است شارع با هم آن درون و بيرون يهماهنگ و است گذاشته يتبع عقل اين يبرا يا حوزه شارع تشريع در نه): س(

 تا دو اين بين هم يهماهنگ و كند يم هدايت خودش هم را يقاض دو هر كرده منصوب يقاض دو خودش مطلق حاكم
 هم ييك و شهرستان يبرا گذارد يم يقاض يك كه قضائيه قوه مثل گيرد يم انجام باال از اينها يهماهنگ. دارد وجود

 .كند يم هماهنگ را آنها هم بعد. گذارد يم استان يبرا
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 .باشد تر يقو بايد آنها از ييك اما): ج(
 شده؛ تعريف برايش باالتر از حوزه باشد او يتول در دائماً نيست الزم هم اين و شود ينم تعطيل اين يول بله): س(
 .باشد اين زيردست يتر پايين آن حتماً كه باشد يخط بصورت شود، يم تعريف باال از كه ينظام ندارد ضرورت ييعن

 .است مقدم) عقل( حتماً توصيفات در پس): ج(
 و كند يم توصيف) عقل( اين هم را يهاي حوزه و كرده توصيف شرع را يهاي حوزه اينكه ييعن است مقدم): س(

 .شود يم درست باال از يهماهنگ
 نقل و است آن از يبخش يك عقل بلكه نكنيد تعريف نقل و عقل از اعم به كه گفت يم خدا بنده آن آنچه طبق): ج(
 .است پيغمبر به مربوط هم شرع و است ييهود» كينز« به مربوط عقل مثالً. است آن از يبخش يك هم

  
»المالسو كُملَيع مةُ وحر اللّه و رَكاتُهب«  
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 بسمه تعالي

  
 .بفرماييد هست يسؤال اگر قبل، جلسه موضوع در: يحسين والمسلمين حجةاالسالم

  گذشته مباحث يبند جمع -١ 
 فهم، در اصل آن، در كه نظر اصالت يمبنا ييك شد، مطرح مبنا دو قبل جلسه در يكل بطور: يميرباقر حجةاالسالم

 بر واقع با آن تطابق به هم فهم اين حقانيت طبيعتاً و شود يم تفسير كشف به فهم اينصورت در كه است ينظر قوه
 ادراك همان حق طبيعتاً و باطل و حق نه است كذب و صدق كند يم پيدا موضوعيت كه آنچه ابتدائاً ييعن. گردد يم

 بر لذا گردد، يم بر واقع حجيت به آن حجيت واقع در است، حجت يقين كه شود گفته اگر و. بود خواهد واقع با مطابق
 فهم در اصل را عمل ما اگر اما. بود خواهد حجت است، واقع كشف چون يقين و است حجت» واقع« نظر اصالت يمبنا

 از عمل كه حيث آن از شارع، به نظر قوه بودن تسليم لذا گردد، يم بر شارع به بودن تسليم به يعمل قوه حجيت بدانيم،
 .است فهم خود حجيت معيار كند، يم عمل فهم مقام

 بودن تسليم كه شد بيان اينمورد در شود؟ يم واقع چگونه سنجش عمل در بودن تسليم كه شد بحث آن از پس
 كه فرموديد يساز روش و يساز منطق سطح در يول است نقل به استناد در آن سطح يك طبيعتاً و دارد يسطوح
 اين به حجيت عمل، اصالت يمبنا بر بلكه! باشد ينقل تواند ينم و نيست نقل به بودن تسليم يمعن به آن حجيت

 :كنيم يط را مرحله دو و داده قرار شارع تسليم را ذهن يساز روش عمل در ما كه معناست
 .دريابيم را عمل قوه و ذهن عجز اول
 كه بود اين يكل قاعده لذا. دهيم قرار پايگاه فهم، در را اللّه واليت به يتولّ سپس و برده يپ ها پايگاه بقيه ينف به دوم

. شود تطبيق داشتيم، تاكنون كه يبحث سير به قاعده اين بود بنا بعد و. برسد اثبات به و شده شروع ينف از بايد سير اين
 نگاه انديشه به عمل زاويه از ما ييعن»! بداهت« از نه شده شروع ها»ناپذير ارتكاز« از ما سير فرموديد يعال حضرت كه

 انكارناپذيرها اين تفسير در فرموديد بعد. هستيم امور يبعض انكار از عاجز ما و است، محدود فهم عمل گوييم يم و كرده
 چون و ايم داده ارائه را آن تفسير و است ياثبات پايگاه اولين كه ايم رسيده واليت و يتولّ به تا شده ينف هم ديگر يمبان
 . است واليت و يتول همان ما حجيت يمبنا است شده يسار منطق، در واليت و يتولّ مفهوم خود
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 ما كه يمعن بدين گردد، يم بر شارع به بودن تسليم به حجيت عمل، اصالت يمبنا بر كه است روشن مباحث كليت

. نماييم تعريف واليت، و يتول به را فهم مبنائاً و كرده اثبات ديگر پايگاه از يهست تفسير در را خود مفاهمه قوه عجز
 خود در) تسليم مفهوم نه( تسليم اصلِ منطق، اين در اينكه لحاظ به شد تفسير واليت و يتولّ به فهم اگر بنابراين
 تبعيت بيرون از بخواهيم كه ينحو به است شارع از تبعيت از مستقل مفهوم، معرفت، تفسيرِ در اينكه نه( آمده، مفاهيم

 يطبيع است، شده تعريف يتول توسعه و يتولّ به معرفت معرفت، از ما تفسير متن در و) كنيم ضميمه آن به را تسليم و
 .كند يم پيدا حجيت كه است
 بله،): ج(
  شده انجام مباحث سير در) فهم در تعبد بودن اصل( شده مطرح مباحث تطبيق نحوه يبررس -٢ 
 به واقعاً آيا ايم، كرده يط تاكنون كه يسير به نسبت آن تطبيق در االن يول. است روشن كامالً اينجا تا): س(

 بحث يوقت ييعن! ايم؟ كرده اثبات را ديگر يها پايگاه عجز سپس و يعمل قوه عجز اول ما كه است بوده گونه همين
 يهست تفسير در تواند يم قانون آيا كه است شده مطرح زاويه اين از آيا است، شده مطرح... و تعلّق اصالت و ربط اصالت

 اصالت مفاهيم پايه بر مفهوم اين ببينيم كه ايم داشته نظر در بلكه نبوده زاويه اين از اينكه يا! خير؟ يا كند كمك ما به
 شود؟ ينم يا شود يم تفسير تعلّق اصالت يا ربط
  فرهنگستان ساله چند پژوهش سير به گذرا ينگاه -٢/١ 

 بخواهيم اگر هم ما و شود يم طرح يفكر نظام فلسفه در كه است يخوب سؤالِ اين: يحسين والمسلمين حجةاالسالم
 و» تغيير« و» تغاير: «بگوييم و كرده شروع اينجا از بايد كنيم، آغاز منطق فلسفه نمودن تنظيم يبرا را يسير مجدداً

 رابطه ييعن ،»غير« به توانيد ينم حاال بگوييم نفس، عنانيت ينف از پس و نيستند انكار قابل الجمله يف» سنجش«
 فلسفه و يهگل فلسفه در اينكه كما باشيد، يمتك توانيد ينم هم) گرا حركت( تحرّك و تعلّق به يكن تكيه) قانون(

 مرحله در سپس و) يتاريخ ماترياليسم فيزيك فلسفه و يماد فيزيك فلسفه ييعن( است حاكم يگراي تحرك نسبيت،
 ! شويد» گرا يتولّ« بايد بلكه) است يگراي فاعليت همان كه( باشيد توانيد ينم هم گرا انسان كه گوييم يم سوم

 اول حرف كه داشته وجود يامر چه حال. ايم نگفته چنين اين كار يابتدا در محقّقاً يول زنيم يم را حرف اين االن ما
 است؟ شده اينگونه به االن اما نبوده اينچنين ما
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 يافتن بدنبال ييعن ايم، بوده انطباق منطق دنبال به ابتدائاً ما كه رسد يم واضح نظر به نبوده، اينگونه اول چرا اينكه

 آنزمان در ولكن است بوده مطرح اول از هدف اين دهد، قرار دين اختيار در را يخارج تصّرفات و علوم كه ايم بوده يراه
 آن نداشتن حجيت و» دين و يفتو بين رابطه به نسبت تسامح« و» يحس تأويالت و التقاط« ييعن رايج موضوعات با

 استحسان، قياس،: مانند يچيز صورت اين در و نداريم يحجيت آن يبرا باشد تسامح بنابر اگر كه( اجتهاد بحث در
 يفرد شكل همان با را اصوليين روش ابتدا در ما. كرديم يم رد و شده مقابله) شد خواهد... يذوق تأويل و استصالح

 احياناً بود، ما قبول مورد حوزه در موجود شكل همان با يتوصيف منطق ييعن استنتاج منطق همچنين و پذيرفتيم يم
 .شديم يم رد و كرده اشاره حدوث، يبرا را يبراهين هم يخيري موارد يك در

 دفتر در پژوهش سير اوليه اصل جهت حفظ -٢/٢ 
 ،)عج( بقيةاللّه حضرت مبارك وجود از استنصار و متعال يخدا عنايت با كه داشت وجود ياصل پژوهش سير در اما
 »!قراردادن موضع را يوح از تبعيت« ،»تعبد« در ييعن» جهت حفظ« چيست؟ اصل آن دارد، وجود هم هنوز

 آن منشأ داشت، خواهيم اصرار آن بر هم آتيه در قوته و اللّه بحول و داشته اصرار آن بر و كرده شروع كه را يامر اين
 پذيرش بنابراين ايم، داده قرار ترديد مورد را آن كرديم، برخورد كه يديگر چيز هر به خود يبحث سير در كه شد

 هر به و بوده» اصل« ،يپژوهش حركت در:» معصومين واليت به يتولّ وجود« ييعن! چيز چند نه بوده، چيز يك هميشه
 هم ربط اصالت كه فرض بر حال سازد؟ يم اين با چقدر حاال گفتيم يم رسيديم، يم كه كردن مقنن به مثالً يديگر چيز
 در بدهد؟ ارائه ابزار دين، ياجرا يبرا تواند يم آيا دارد؟ يكاراي چقدر است؟ سازگار» يتول« با چقدر گفتيم يم يول بوده

 .گذشتيم يم آن از و كرده نقض آنرا سپس! تواند ينم خير، كه يافتيم يم
 يمفاهيم يك به تا داده انجام را سير جهت اين است، بوده اصل» جهت« مفاهيم، توسعه و پژوهش عمل در لذا
 توانيد يم يبازنگر در راحت يخيل االن و.» است بوده صحيح جهت چون« است؟ صحيح سير آن چرا حال. است رسيده

 مناسك به عمل، حين اين در كه ولو داشت؟ خواهد يگراي جهت در يخاصيت چه نه، تغاير اين اگر بگوييد و برگرديد
 .نداشتيد توجه خودتان عمل
  
  يگراي شخصيت هرگونه ينف و دفتر يپژوهش سير در يفرهنگ اخالص وجود - ٢/٢/١ 
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 شخص است ممكن دارد، فرق يفرهنگ شرك با يفرهنگ اخالص) كنيد عنايت خوب نكته اين در( ديگر عبارت به

 مطلب اين خود حاال باشم، حساس شديداً مطلب، يك در يول ضعيف، جهت هزار در بنده فرضاً باشد، ضعيف يجهات در
 مشاهده را يامور يا ندارد، يلزوم آن بيان مثالً كه باشد من يپرورش سير بدليل است ممكن هستم؟ حساس چرا كه

 لذا و اند شده بزرگ يها غفلت دچار خوب يانسانها كه ام ديده مثالً نكردم، عبور آن كنار از يسادگ به كه باشم كرده
 بحول ما نظر در بزرگان يبزرگ كه يمعن اين به است، شده يفرهنگ توليد عمل خود در من حساسيت و تأمل موجب

 صورت به گذشته در يول پذيريم يم يديگر شكل به هم االن و پذيرفتيم يم را آنها يزمان هرچند نبوده اصل قوته و اللّه
 اينكه نهايت گوييم، يم را همين هم حاال است، غلط... و حس اهل و درويشان راه و درست اصوليين راه گفتيم يم مطلق

 يجاي به يمدت از بعد اما كنيم، ياد آنها از فرّ و كرّ با هم يخيلو  كرده قبول دربست را اصوليين بود ممكن آنوقت در
 نبايد كه است مسلم و بگذريم كم جهت از بايد بدهيم اهميت اينها به جهت عرضِ هم بخواهيم اگر ديديم كه رسيديم

 .گذاشت كم جهت از
 ١٣٦٤ سال از رياضيات و موضوعات يبند طبقه در ترديد -٢/٣ 

 االن كه( هاست،»كردن يبند دسته« انطباق منطق در اصل كه رسيديم مطلب اين به ١٣٦٤ سال در سپس
 موضوعات يبند طبقه و يبند دسته آيا گفتيم و) بريم يم نام تكامل و توسعه و كالن بحث بعنوان آن از قوته و اللّه بحول

 از كه اين كنيم؟ قبول را يبند دسته اين ما كه گفته يكس چه حاال كه كرديم سئوال خود از هم بعد گذارد؟ يم اثر
 و اند نگفته يچيز باره اين در كه بزرگان باشد؟ درست دليل چه به پس نيست، يوح طرف از كه رياضيات نيست؟ يوح
 كه است اين بر ادعا و ميدهد قرار» واحد« را تعبد موضوع» جهت« كه يوقت زيرا!» باشند نگفته: «داديم پاسخ هم بعد

 احد هيچ يبرا امامت آنصورت در هستند،: معصومين ائمه آنهم تراجم و است  نبيه قلب يعل اللّه أنزل ما تعبد موضوع
 كه است چكاره اقليدس بپذيرم؟ او از را يبند تقسيم در امامت من كه است چكاره فيثاغورث حاال! نيست جايز يديگر
 قبول فرهنگ در را چيز» دو« ما بپذيريم؟ او از من كه است كارهارسطو چ بپذيريم؟ او از را مطلب اين در امامت من
 اين بدرد كه كنيم يبررس بايد»! بخورد دستگاه اين بدرد كه چيز هر: «كنيم يم قبول را چيز» يك« فقط! كنيم ينم

 كس هر يبرا حاال كنيم، ينم قبول ديديم يچيز كمترين آن در اگر! كنيم ينم تسامح! خورد؟ ينم يا خورد؟ يم دستگاه
 كرده قبول خوب گويم يم اند، كرده قبول آنرا صالح عابد، بزرگ، صدهزارتا هزارتا صدتا، بگوييد حال! باشد خواهد يم كه
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 بزرگان زمان در اگر شايد كه دارد دخالت يدليل هم مطلب اين در!! اند كرده قبول آنها كه مربوط چه من به! باشند
 متدينين دست اداره، قدرت»! عجب« ديديم ما اينكه آن و. شدند ينم متنسك مطلب اين به اينگونه آنها بود، هم سابق

 يمناسك آن نتيجه! است يديگر دست به كند، يم درست را جامعه اخالق كه يفرهنگ و جامعه يپرورش نظام! نيست
 !مانيست نفع به ميدهد، شكل را فرهنگ كه

 دفتر در شده مطرح ضرورت اولين» انطباق منطق« -٢/٤  
 بود خبرگان مجلس از بعد واداشت، فكر به سخت يخيل را بنده و است الزم انطباق منطق اصل در كه يچيز اولين

 آن در) دانستم يم آن امثال و فلسفه يالتقاطها و احكام يالتقاطها در را مشكالت ريشه بنده انقالب، يپيروز از قبل(
 اختيار» عجب: «ديديم دين، به اختيار يواگذار از بعد كند، واگذار دين به را اختيارات ،ياساس قانون كه گفتيم مجلس

 فقيه به اصالً كه ينحو به گيرند يم دست به را» اداره« گراها، علم و گراها حس ييعن دنيا علماء يول شده داده دين به
 تأثير تحت را بنده قوته و اللّه بحول آنزمان در... و خلق مجاهدين و صدر يبن يگريها پدرسوخته! دهند ينم مهلت هم
 حوزه اگر. بايستد ما يروبرو بتواند كه بود آن از كوچكتر هم او پدر داشتيم يمطلب ما اگر گفتم يم كه چرا داد، ينم قرار
 تحويل را شارع به مربوط مقنّن ياساس قانون توانست يم راحت يخيل ياساس قانون تنظيم زمان در داشت، يچيز

 هم يبگوي اينكه! نيست؟ كامل دين مگر بدهد، ارائه را دين اداره نظام توانست يم كشور، ارهاد نظام تنظيم يبرا. بدهد
 و است سنگين يخيل من ذهن بر مطلب اين! است؟ يمعن چه به بسپار آنها دست به را امور همه هم و است كامل دين
 كامل دين اگر! باشد؟ معيار قطعيه مخالفت چرا! كنيم كار قطعيه مخالفت عدم عنوان با ما كه است سنگين هم االن
 است، نبوده حادثه اين نمونه زمان، آن در كه يگوي يم هم اگر و! باشد حاكم قطعيه موافقت يامر هر در بايد است
 االصول، بيان علينا« باشد؛ كرده بيان را آن كليات بايد دين! بده يفتو سپس و كن درك را آن لوازم پس! خوب يخيل

 از بياورند، يديگر يآكادم يك و يديگر يجا از بلكه فروع؛ نه و باشد ما از اصول نه اينكه يول». الفروع تفريق عليكم
 تكامل كه رسد يم بدانجا تا آن حدود! گيرد؟ يم بر در را كجاها تا حرف اين حدود حال. است بوده سخت ما بر كار اول
 كه چرا! سازد يم يضرور را اجرا در تكامل و منطق در ملتكا اصول، در تكامل همچنين و دانسته الزم حتماً را كالم در
 از هم مردم كه گرفت قرار قدرتمند و اورع و عادل متدين، يروحان فرد يك اختيار در ياجراي شرائط انقالب يپيروز با
 ما اينكه پس گرفتند، يم بكار مسلمين امور اداره در ايشان بود، دست در يچيز اگر مسلم بطور و داشتند يشنواي او
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 ديگر آنها باشد، ديگران دست در اداره و اختيار يوقت معناست؟ چه به سپاريم يم ديگران دست به را خودمان اختيار

 .برند يم جلو و رانند يم بسرعت گرفته، بدست را امور زمام ندارند، اسالم و ما به يكار
 و گشته واضح بمرور كه شد، احساس مشكل اين با خورد بر زمان از تار و مبهم بشكل انطباق منطق به نياز بنابراين

 در ما و! است بوده ملحوظ حال، تا گذشته از مباحث، سير همه در» واحد جهت حفظ: «پس! است كرده پيدا تكامل
 مطلب اين كنيم مالحظه آنرا اگر االن ايم نموده اشاره مطلب اين به صريحاً تعين يكل اصول ييعن فرهنگستان اساسنامه

 به علم شما توليد، از قبل لذا. است اصل اصطكاك در و پژوهش در» جهت حفظ: «كه بينيم يم آن در روشن بسيار را
 يكار چه يخواه يم بعداً كه بده فهرست لطفاً آقا: كه مطلب اين بيان و رسيد؟ يم يمناسك چه به كه نداريد مطلب اين
 العالمين رب والحمدللّه گذشت يفرازهاي از و شد تمام پژوهش اينكه از پس! بله! است يبد يخيل سئوال» ؟يبكن
 بده، ارائه را خود يكارها فهرست آنها لوازم و ها پايه اساس بر حاال بگوييد آن از بعد اگر شد، مشخص مطلب يها پايه

 كجا خواهيم يم نيست معلوم كه است آن بر دليل آيا ايم نداده فهرست نجام،ا از قبل اينكه يول»! چشم: «گويم يم
 !كنيم پژوهش» جهت اين« در خواهيم يم: است معلوم! خير! برويم؟

  چيست؟ هدف -
 !كنيم يجار جامه متن در و داده قرار معيار را دين خواهيم يم -
 ؟يطريق چه از -
 !كردن پژوهش و جهت حفظ طريق از -
 )تعين يكل اصول( ياسالم علوم فرهنگستان دفتر اساسنامه جزوه در گذرا يمرور -٢/٥ 

 يحزب يك يبرا شما بلكه نيست، مؤسسه يك اساسنامه اين كه گفتند ديدند ها يخوئين يآقا را اساسنامه اين يوقت
 !ماست يفرهنگ بحث اصول اين گفتم من و! شماست مرامنامه اين و كنيد يم كار

 :كنم يم قرائت را اساسنامه آن از بند چند من ،يبازنگر در حال
 كيفيت تبيين جريان متقن اساس را يعشر ياثن جعفريه حقّه مذهب يغن فرهنگ مجامع، دفتر: «اول اصل

 خواهيد يم گوييد يم شما چرا كه گرفتند يم ايراد ما به زمان آن در داند يم حيات شئون جميع در حقّه تمدن يريز يپ
 اين به شود يم عوض تمدن چه؟ ييعن باطل تمدن و حق تمدن! ندارد باطل و حق كه تمدن. كنيد عوض را تمدن



٢٢٨   ·····································································································································································   
 ذيل كه. بشود عوض آداب اين و ابزار اين آثار، اين ها، يشهرساز اين و عمارتها، اين ييعن ،يشهرنشين كه است يمعن
 در حيات شئون همه در انسان رشد موجب كه يتمدن تحقّق كه است آن گر بيان اصل اين. «ايم نوشته هم اصل اين

 ائمه و  اكرم پيامبر توسط و داد قرار آن بر را رشد فطرت حق حضرت كه ياستوار يها پايه بر جز باشد، يم تاريخ تداوم
 .»شود يريز يپ تواند ينم است، نموده ابالغ انسان به: معصومين

 و اصوليين روش منحصرا كه استناد منطق بر يمبتن را يجعفر حقّه مذهب احكام احراز مجامع، دفتر: «دوم اصل
 فلسفه ما االن و كرده پيدا تكميل اصوليين روش اين كه( داند، يم است علميه يها حوزه متداول يسنّت فقاهت طريق
) است فلسفه آن يزيربنا كه» ياجتماع تفاهم« و» شدن مقنّن« ،»تعبد« همان ييعن. داريم قبول را اصوليين روش
 يعمل وظايف به يدستياب آن يبكارگير كه است منطق روش تنها يمعنو و يفكر عظيم پشتوانه با يسنّت فقاهت روش
 با سازگار يبرداشت يروشها زيرا. نمايد يم احراز حضرتش به را احكام اسناد و ساخته ممكن حق حضرت برابر در را عباد

 قرار ياله احكام استناد بيان و يبررس دار عهده تواند ينم است، يوح كننده ينف يبين جهان در كه الحادگران يها سفسته
 .»گيرد

 تعين يضرور اساس را يجعفر حقّه مذهب احكام مجامع، دفتر:» است حقه تمدن موضوعات« اصل: سوم اصل
 ضرورت الينفك جزو را استناد منطق و موضوعات يشناساي روش متقن يهماهنگ احراز و دانسته موضوعات تبيين
 .»داند يم علوم

 با معادله روش رابطه ييعن باشد، داشته متقن يهماهنگ عمل منطق با بايد حتماً ما فلسفه منطقِ اصل، بنابراين
 . باشد محرز و متقن بايد فلسفه روش

 است يا مسأله خود اين و است، شده صرف وقت آن تنظيم يبرا يكسال و شده نوشته ١٣٦١ سال در اساسنامه اين
 خواهيد يم حال) بخوانيد هم را مؤسسات ديگر اساسنامه( شود فكر يكسال بند، تا چهار تنظيم يبرا كار يزيربنا در كه

 همين عيناً هم االن ايم، نكرده عوض يديگر چيز هيچ با ما را يگير جهت! خير: بگوييد يا و بگذاريد وسواس آنرا اسم
 .برسد يمقتض احراز يك به بايد) موضوعات يشناساي( انطباق منطق و استناد منطق كه كنيم يم بيان را مطلب

 هماهنگ اصطكاك ضرورت بر) را پژوهش ييعن( را موضوعات تبيين تعيين در حركت مجامع دفتر: «چهارم اصل
 يوقت. كنيد منفك يكديگر از را جهت و مبنا توانيد ينم شما ييعن.» داند يم يواحد» جهت« و» مبنا« بر ادراكات
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 و نبوده يخداپرست با متناسب شود مخلوط يديگر چيز با اگر باشد، همان بايد هم» جهت« شد، يخداپرست» مبنا«

 در حقّه ادراكات تبيين در حركت كه آنست روشنگر اصل اين« است آمده ادامه در. داد خواهد تحويل هم يديگر چيز
 خواهد جلوه باطل و حق انديشه برخورد، در كه است روشن پذيرد، صورت مختلف يها انديشه آگاهانه برخورد جريان
 يبرا. است باطل ينابود و حق يپيروز مثابه به اين و كرد خواهد ناپديد و محو را باطل و آشكار را حق» روش« يافت،

 مردم كه بگوييد شما حاال». باشد واحد جهت و مبنا يدارا و هماهنگ بايد ها انديشه برخورد گمان يب امر اين يدستياب
 شما يول! دارد؟ يعيب چه كنيم، يم استفاده آن از هم ما ند،ا نداشته آنها يمبان و آقايان به هم يكار و اند ساخته يرياض

 يدارا مختلف، اَبعاد يبرخوردها اين اگر كنيد، استفاده توانيد يم شود، يم ايجاد مبنا اين» جهت« در كه يچيز هر از
 اگر. داشت نخواهد يحاصل تنازع و يآشفتگ ،يگمراه تشتّت جز نباشد، يهماهنگ و يراستاي هم ،يآواز هم: يويژگيها

 در چه و فرد در چه( موضعگيريها ،يديگر طرف و ديگر يمبنا از آنرا ديگر قسمت و بگيريم يطرف از آنرا قسمت يك
 است شده آشكار كامالً هم االن آن، ثمرات كه همانگونه شود، يم يگمراه دچار و شده ناهماهنگ و متشتت) جامعه

 دچار و شده ظاهر يچگونگ و يچراي در يناهماهنگ اند، سپرده دانشگاه دست به را» يچگونگ فلسفه« كه يوقت از ييعن
 ابزار چون چرا؟ اندازند، يم يكديگر گردن به را تقصير بعد و آيد يم بوجود هم تنازع خودشان بين اند، گشته يآشفتگ

 عمل و نظر در ياهنگهم نباشد واحد يمبنا اگر دارد واحد يمبنا به نياز كردن، هماهنگ ابزار. ندارند كردن هماهنگ
 .است ممتنع

 . است آمده اقتصاد يها هفته به مربوط يا جزوه در  كنيم يم مطرح االن كه يمطالب اين همه
 توان تعادل ضرورت بر يمبتن را» عملكرد رشد يهماهنگ« تحقق مجامع، دفتر موضوعات، تبيين نظام: پنجم اصل

 .داند يم» نظام تشكل مراتب جمع« در» ادراك رشد مراحل« با متناسب» امكانات- ارتباطات- استنتاجات« يكيف
 مراتب، جميع در ادراك رشد مراحل با متناسب ينظر استنتاجات ارتباطات، امكانات ياجتماع روابط اين الزمه

 .است نظام تشكّل،
 قدر هر بگوييد اگر باشد، يمتعادل و هماهنگ تشكّل آن تشكّل بايد كند، رشد خواهد يم شما نظام كه حاال خوب

 و كنيد يسازندگ بدهيد، بها حد آخرين تا امكانات به خدا اميد به بيايد حال است، يكاف داشتيم قديم از استنتاجات
. خوريد يم شكست حتماً و گيريد يم قرار موازنه عدم در حتماً خوب، بسپاريد، كارشناس دست به هم را آن ارتباطات
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 وزن كم حتماً نكرديد سنگين را ديگر طرف و كرده سنگين را طرف يك مرتباً ترازو كفّه در اگر! نخوريد؟ شكست چرا

 داريم، مناسك فرد پرورش يبرا كه همانطور ما كند، يم درست يپرورش زمينه امكانات و شرايط. ايستد يم باال و شده
 فقط و بكن خواست دلت يكار هر بگوييد توانيد ينم كه يفرد مناسك در شما. داريم مناسك هم جامعه پرورش يبرا

 جرأت يكس چه! خدا مخلوقات از است يمخلوق هم اين! ندارد يعيب بخور، كنند، يم تعارف عرَق يوقت باشد، پاك قليت
 در را خواص اين دارد جرأت يكس چه! كند؟ خلق تغيير آن در كه ددار جرأت يكس چه و! كند؟ خلق را انگور كه كرده

 !دهد؟ قرار او
 را يعمل مناسك وجود يقلب ايمان بر عالوه و دانيد ينم صحيح را يخداپرست نحو اين يفرد پرورش در كه همانطور

 ياجتماع مناسك وجود كه ياجتماع وعرفان يفرد عرفان بين نيست يفرق هيچ گوييد يم هم اينجا در شماريد، يم الزم
 .است يضرور آن در ياجتماع امكانات و روابط و

 مفاهيم نظام اينكه بين نيست يفرق هيچ كه كنند ينم توجه و نيستند جامعه در يعمل عرفان به قائل علماء آقايان
 يك با متناسب انگيزه كه كنند درست يپرورش شرايط يا بيايد وجود به تكذيب و تصديق آن از كه كنند درست يذهن

 تحت نفر بيست پرورش فقط كه يفرد مناسك يبجا شود، فراهم يميليون پرورش زمينه و. آيد وجود به يديگر جهت
 .كنند همراه را جوان ميليون ده ساله هشت دوره يك در و. شود ارائه» يملّ پرورش« باشد، منظور پرستش
 و عميق اصل باشد، داشته واحد جهت و مبنا بايد ها انديشه برخورد شد بيان كه اصل آن از بعد را، اصل اين بنده

 تبيين باال اصل: است آمده چنين آن شرح در كه است، مهم اساس، آن بر يكيف تعادل يمعن در دقت دانم، يم يدقيق
 كم يجمع كار مشترك خصلت عمل، يپيامدها و آثار به توجه و ياجتماع تنظيمات نوع در تاكنون كه است امر اين

 مديريت حركت زمينه يانفعال صورت به تنظيمات اين در كه شده موجب يسطح زودگذر ينيازها اينرو از. است بوده
 يموضع رساندن بست بن به از پس ،يخاص ينيرنگها و ترفند با كفار مديريت، گونه اين پايه بر كه گردد آماده بيگانه

 نظام تنظيم در لذا. سازد يم فراهم را خود تبهكارانه يها برنامه ياجرا زمينه و گرفته دست به را امور سررشته مسلمين،
 : است شده توجه امر دو به مجامع دفتر

 آن يپيامدها از و نظام مراتب يطول تقسيمات پايه ادراكات رشد اساس اين بر كه» نظام بودن يفرهنگ« - الف
 .باشد يم هدف و اصل به دائم يگير جهت و توجه
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 به الزم امكانات و ارتباط استنتاج، از يناش قدرت يكيف تعادل اساس بر كه» نظام رشد و عمل آثار تعادل« -  ب
 .است تاريخ تداوم در هماهنگ رشد به عنايت آن آثار از و بوده نظام يعرض تقسيمات پايه كه آيد يم دست
 :است آمده بعد اصل در
 و دانسته مراتب جميع در فقيه واليت حقّه جريان ضرورت بر يمبتن را اداره كيفيت و نظام انسجام مجامع، دفتر«

 .داند يم فوق ضرورت الينفك جزء فقيه، يول ياله يرهبر تنفيذ اساس بر را ايران ياسالم يجمهور نظام از تبعيت
 !دارد؟ واليت به چكار فرهنگ گوييد يم ندارند، قبول فرهنگ در را واليت شناختن برسميت هنوز آقايان ييعن
 را خود يها برنامه تحقّق و انسجام الزمه تنظيمات كليه و نظام مجامع، دفتر: «است يا نكته هم هفتم اصل در

 تخلّف را الذكر فوق اصول به تمسك اساس اين بر جز و است دانسته دفتر تعين يكلّ اصول مجموعه بر يمبتن منحصراً
 ) است هويت همان اينجا در تعين» (داند يم تعين يمبنا از

 اگر دانيم يم و دانيد يم همه است، كم شود گفته چه هر فرهنگ درباره: «فرمودند بهمن ٢٢ در هم ؛يخمين امام
 و باشند پايبند ياله و يانسان مستقيم صراط بر رژيم آن مقامات و ارگانها همه و شود پيدا رژيم يك فرهنگ در يانحراف

 و اسالم از تبعيت به نيز ملّت كنند، تعقيب آنرا و باشند داشته عقيده ،يشيطان قيود از ملّت يآزاد و استقالل بر
 .»كند غلبه همه بر يفرهنگ انحراف كه گذشت نخواهد يدير باشد، پايبند آن ارزنده يها خواسته
 در ديگر جهت يك پذيرش يمعن به كه بود، خودش فرهنگ از انحراف يك پذيرفت، را دانشگاه حوزه همينكه ييعن

 .است كرده غلبه حوزه بر) دانشگاه( ديگر جهت پذيرش آن يپ در االن كه بود ادراك موضوع در خودش جهت كنار
 مصباح يآقا جناب استظهار به را اساسنامه اين يحضرتعال كه آيد يم نظر به يول بگذريم مطلب اين از حاال خوب
 . است رسيده هم ياحتماالت به الجمله يف دفتر كه بفرماييد و برسانيد

 .دارد بحث جلسه يك به نياز اين خود: يميرباقر حجةاالسالم
 آنرا خودشان هم گذارند، يم بحث جلسه ٢٠ يا ١٠ است، يجزي واقعاً كه يموضوعات و حرفها يك يبرا): ج(

 ديگرشان، يكارها همه در آن اثر كه يپژوهش يگير جهت يبرا اما خوانند، يم شاگردانشان يبرا هم و خوانند يم
 ! نيست جهت انعكاسِ مفاهيم توليد كه نكنيد خيال شما! گذاشت؟ وقت نبايد است منعكس
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 كيف در اخالص خود و نشده پذيرفته دل و ميل كه يمعناي به است بوده يفرهنگ اخالص كار اين در بحمدهللا

 اينگونه كه كرديم يم التماس ولكن نبوديم قابل ما گيرد، قرار آن قيد شدن مستدل و مقنّن و كند، پيدا دخالت پژوهش
. بود خواهد كه داريم اطمينان آنها كَرَم به و باشد كه كنيم يم التماس كمال يتعال اللّه شاء ان هم بعد به اين از و. باشد

 مستدلتر و تر متقن يخيل) است احتماالت بگويند كه ولو( داريم دست در كه را يمطالب العالمين رب الحمدهللا اكنون و
 .آنهاست دست در كه است يمطالب از

 شده مطرح نظام اساس بر را مطالب و كرده يبازنگر دوم دور در ايم، كرده يط را مباحث دور يك اينكه بعد حال،
 صرفنظر آن از يا كرده، اصالح كنيم، ينم توجيه نموديم، برخورد يناهماهنگ امور به اگر نماييم، يم كنترل دقيقتر يخيل

 اضافه يديگر بر كه است الزم يا نيست، الزم آنها از ييك گفتيم الجمله، يف سنجش و تغيير تغاير در اگر نماييم، يم
 كه ياسم هر( نيت دليل به يا واحد، جهت و مبنا حفظ دليل به ديديم اگر يول! كنيم يم را كار همين خوب كنيد،

 عبارت به ييعن! است گرفته انجام خوب مناسك كه گفت خواهيم! خوب ايم، داشته نظر در هميشه را جهت) بگذاريد
 با و كرده مرور توانيم يم حاال ايم، داده انجام و بوده ملتزم عمالً داريم، يپژوهش عمل درباره كه را يبحث همان ديگر

 در اگر! نه؟ يا كرد خواهيم برخورد اشكال از يجاي به آيا كه كنيم يارزياب را خود عمل يمنطق سير دقيقتر عينك
 هم آنرا نتايج و ربط و نماييم مطرح را يجديدتر توصيف و كرده بيان را بمطل بصيرتر و متقنتر بتوانيم يبازنگر

 .داد خواهيم انجام را كار اين! خوب بگوييم،
 نظر از را سير يكل بصورت اينكه ييك: بود خواهد بخش دو شامل يفكر نظام فلسفه اين در يبازنگر كار نحوه
 اصل را واليت آن از بعد و فاعليت تعلق، ربط، ،يهماهنگ سنجش، تغيير، تغاير، قبيل از آنرا يكل يسرفصلها و بگذرانيم

 چه آن تكميل يبرا و شده بيان يمطالب چه اينها از كدام هر يزيربخشها در بگوييم و كرده دقيقتر آنرا بعد و دهيم قرار
 است؟ مقدار چه به فاعليت اصالت نظام در و يعمل و ينظر منطق در آنها يمنطق اتقان آيا و شود؟ بيان بايد يچيزيهاي

 تأثير موضوع، مبنا، از بخواهيم اينكه بدون آنها از هركدام يبرا و داده نظام را جامعه مختلف موضوعات اينكه ديگر و
 ضرورت از اين و( كنيم بيان ساده بسياربسيار يتعريفها مجموعه يك در آنها يپيوستگ حفظ با ببريم، ينام) مقياس(

 توانيم يم يفكر نظام يك تنظيم يبرا ديگر عبارت به) نباشد مطرح آن فلسفه در است ممكن كه است يفكر نظام يك
 يتمثيل بصورت را علوم كه يابتداي چهارم و سوم كالس يها بچه يبرا مثالً بياوريم، تمثيل به را آن و بسازيم فهرست
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 دوره در را تمثيلها آن و نماييم مطرح ساده يخيل نحو به ،يتمثيل تصاوير و عكس با را اصول اين توان يم آموزند، يم

 دهيم ارائه ياستدالل توصيف ييعن كنيم بيان را آنها ياستداللها ينظر يها دوره در و كرده توصيف با آميخته يراهنماي
 دهيم، قرار مباحث آن يتطبيق دوره را ليسانس فوق و ليسانس دوره و شود مطرح يفلسف مباحث كالً دانشگاه دوره در و

 كنيم، بيان باره اين در يانتزاع دستگاه تفسير همچنين و ماديها تفسير با مقايسه در» حركت« امر از را خود تعريف مثالً
 هم بعد. بلرزاند را دانشگاه كه دهيم تحويل را يمعارف يكل بطور و نماييم يارزياب دستگاه سه اين در را عملكردها يا

 را كار اين فرصت دانم ينم... و بدهيم ارائه يميدان تحقيقات معادله هم» تغيير« يبرا يا رشته هر در توانيم يم ما بگوييم
 يخيل كار اين يول باشد، نرفته دست از فرصت كه اميدوارم! است؟ رفته دست از فرصت اينكه يا كرد خواهيم پيدا

 . دارد ضرورت
 را يديگر كار يحكومت احكام استنباط اصول كالم بحث گيرد انجام بايد حوزه در كه است يكار از غير اين

 !طلبد يم
 يبرا را آن ها كمونيست اما است، بوده باطل بلكه نبوده هم يحقّ فلسفه است، بوده سخت هگل فلسفه حال هر به
 .كنند اداره را عالم جمعيت ١٣ سال، ٧٠ مدت به اند توانسته آن وسيله به و كردند مصور كوچك يها بچه

 چنين ٦١ سال در ما كه بگوييم توانيم يم رسيده اتمام به يفكر نظام فلسفه بحث سير كه حال آيد يم من نظر به
 !شد ينم پذيرفته ما يادعا بود، نرسيده اتمام به سير اگر و داشتيم يادعاي

 سير همين كه است مشهود يعين صورت به اما نبوديم حاضر مباحث در ابتدا از ما البته: يشاهرود حجةاالسالم
 راهگشا هميشه جديد، فلسفه به يراهنماي و گذشته فلسفه نقض و يبعد فلسفه به ها فلسفه تبديل يبرا جهت تطبيق

 .است بوده
 نقض اصول، در كه بگوييم محكم بتوانيم كه نبوده اينگونه واقعاً هم ابتدا از ييعن: يحسين والمسلمين حجةاالسالم

 اگر مانيم، يم باز ديگر مهمات يخيل از بدهيم بها زياد اينها به بخواهيم اگر ديديم همينكه ما... است نقض... در! است
 كه اينطور خوب، بنشينيم، زياد سردفتر كنار بايد شويم، بلند دير ارباب برابر در بايد بگذاريم، احترام نوكر به بخواهيم

 .بكنيم را خودمان كار بايد ما! نيست درست
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 حرف به و شده پرت انسان راه بين در اينكه نه» (موضوع با متناسب يگير يپ« و» جهت بودن اصل« مسأله اين

 بحث اين يگير نتيجه بعنوان كه آنچه خصوصاً خصوصاً خصوصاً و! است مسأله مهمترين) بچسبد يديگر موضوع و ديگر
 اين يتوان ينم كه تو( بترساند، آن از را شما و دهد جلوه بزرگ شما نظر در را كار كنند يم يسع شيطان: كه اين است،

 شما خوب و متدين و نزديك دوستان از كردن بزرگ قضيه در اينكه كما) ؟يرو يم آن دنبال به چرا ،يبده انجام را كار
 !اخوانه اوثق من مستوحش: كند يم استفاده

 و است مهم يخيل يبند تقسيم مسئله رياضيات، در كرديم، برخورد يا مسئله به اقتصاد بحث در مباحث سير در ما
 و يصور منطق با بايد رياضيات كه زيرا( شود واقع نظر تجديد مورد تعاريف، و يبند تقسيم آن اينكه جز ندارد يراه

 ما بحث در) اللّه حفظه( نهاونديان يآقا موقع، آن در) باشد هماهنگ گفتيم، يم انطباق منطق آنرا قبالً كه امان فلسفه
 دهيد؟ انجام يكار چه خواهيد يم شما گفتند داشتند، شركت

 !رسد؟ يم كجا به ببينيم تا بريم يم جلو را يبند تقسيم اين يمبنا: گفتم
 نيستيد؟ ياسالم اقتصاد بدنبال شما مگر: گفتند
  بله: گفتم

 برويد؟ جلو داريد بنا كجا تا بگوييد، را خط يانتها: گفتند
 قبول در ييهود كنيز دست در را دستمان ما: دهم يم جواب را شما سؤال بعد كنم يم يسؤال شما از من اول: گفتم

 توانم يم آنها از كداميك به بگذارم؟ توانم يم يديگر كافر دست در را دستم كه است اين سؤال حال گذاريم، ينم ربا
 اينكار نه،! بگذارم؟ انيشتين دست در را دستم گوييد يم حاال! كنم اعتماد توانم ينم هم كفار يباق به! خير! كنم؟ اعتماد

 !!كنم ينم را
 يچيز هيچ به و نيستيد اقتصاد دنبال شما پس كند، يپيگير را عالم علوم همه انسان كه ندارد معنا اينكه: گفتند

 !رسيد نخواهيد هم
 .رسيد خواهيم هم آن به قوته و اللّه بحول و كنيم ينم اعتماد اهللا انزل ما به جز ما! خير: گفتم

 ،ياسالم يرياض ياساس يها پايه ايم، رسيده يبزرگ يها بنيان به سال ١٥ از بعد كه هستيم شاكر را خدا للّه الحمد
 !!علوم بقيه به نسبت هكذا و. است شده تمام خودمان نظر در قوته، و اللّه بحول
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 علوم همه ياساس يها پايه كند يم ادعا كه است ياحمق انسان اين بگويد و شود پيدا يكس است ممكن حاال خوب،

 كه بنده -! اند گذاشته قبرستان فالن در كه است يكتابهاي قطر كيلومتر ١١ فرانسه، در گويند يم! است آورده بدست را
 ما رخ به آنها كه است ابليس شيطنت همه، اينها! است قول زخرف همه اينها! بگذارم احترام فرانسه يكتابها به آيم ينم
 بايد اند ساخته بت يخيل دنيا در كه دليل اين به آيا!! كنم چه من! هست كه آنهاست قطر كيلومتر ١١ خوب،! كشند يم

 !بدهيم؟ را آنها همه جواب توانيم ينم آيا! است بد يخيل كه بزند حرف اينگونه انسان اگر! كرد؟ قبول را يپرست بت
 اللّه انّ. كند باطل را آنها همه كه شويم يم وارد يموضع و منزلت يك از اصالً»! توانيم يم« قوته و اللّه حول به! بله -

لُهبطياللّه انّ« اين! س لُهطبييف ما اَلْقِ« اين. هست هميشه» س  كمينهم خدا و هست شما دست در هست، هميشه» ي 
 المعصومين بيته اهل يعل و نبينا يعل و عليه عمران بن يموس معجزه شكل به آن شكل البته كند، يم ابطال را آنها

 هم شما ارباب است، ساخته ابليس كه است يديگر مطالب شكل هم آنها كار شكل. نيست اجمعين، عليهم اللّه صلوات
 !هستيد پيروز برويد ميدان به هم شما اگر هست، (ع)عصر يول حضرت مبارك وجود

 كنيد پيدا بتوانيد متعال يخدا مثل يديگر يموال كه است محال است، راست» النّصير نعم و يالمول نعم« اين واللّه
 هرجا! كند يم ذليل را آدم آنها به ركون قَسم خدا به! است غلط آنها به ركون! است غلط آن تفوه! كند ييار را شما كه

 زمين چرا. بخوريد زمين كه شماست سزاوار شويد، قايل شريك» يالمول نعم« در ييعن كنيد، آنها به يفرهنگ ركون
 به كافر بخورد، زمين كافر از مشرك كه هست هم حق ياله ربوبيت دستگاه در كه آيد يم من نظر به يحتّ! نخورديد؟

 را طرف اين هم خواهد يم مشرك يول شود، يم امداد خود باطل در كافر امتحان عالم در كه زيرا. شود مسلطّ مشرك
 يا طرف، اين يا! باش طرف يك: بگويد و بزند او به هم يسيل يك كافر كه است سزاوار! خوب! را آنطرف هم و كند حفظ

 بد كفر يگفت هم كافر سر پشت اگر و! شو ملحق طرف آن به خوب ينگران خود يدنيا يبرا يخيل اگر حال! طرف آن
 .شوند يم ملحق طرف اين به حتماً هم مؤمنين و يشو يم لحقم طرف اين به يتعال شاءاللّه ان كه است،

 است، نبوده خودآگاه صورت به سوزن سر يك اندازه به يحت متدينين گرايش كه دارم يقين من و نيست يشك البته
 بيا گويد يم و زند يم يسيل آنها به كافر همينكه اما اند، رسيده اينجا به و اند كرده سير يخاص يپرورش نظام يك در آنان
.محمد آل ايتام بر مخصوصاً گذرد يم سخت يكم البته. رويم يم آنطرف به! نه: گويند يم و شده بيدار آنها! طرف اين

        »المالسو كُملَيع مةُ وحر اللّه و رَكاتُهب«  
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  بسمه تعالي

  
 انبياء و دين برنامه قلمرو و ميزان روح تهذيب -  اول احتمال -  ١  

 اگر اينكه آن و دهيم قرار بحث موضوع را يديگر مطلب است الزم جلسه اين در: يحسين والمسلمين االسالم حجة
 كجاست؟ تا آن قلمرو ميدان است، الزم جهت بر حفظ

 آن بر توجه بلكه نشديم، مقيد اقوال و آرا به يفكر نظام بنيان باب در ما آن بنابر االن ييعن شد، بيان كه آنچه بنابر
 .است بشر شئون همه به نسبت يكل اصل هم آن كه سازيم يجار آن در را تعبد موضوع كه داشتيم

 مجرد روح تكامل و روح بودن مجرد - ١/١
 روح: شود گفته كه گونه آن به نيست، جسم و روح حوزه بودن جداگانه به قائل يفكر نظام اين ديگر عبارت به
 دارد وجود يوقت تا كه است يمركّب مركب جسم و اند آورده انبياء هم را آن تهذيب برنامه و است پذير كمال و مجرد
 سعادت به مربوط كه يتكامل بلكه ندارد، انسان سعادت به يربط مطلقا نيازها آن  كمال و است جريان در آن ينيازها
 و نيست سعادتمند نشود، كامل اگر و است شده سعادتمند شود، كامل روح اگر. است مجرد روح تكامل منحصراً است،

 يباق و شده خلق بقا يبرا روح اين و. است شده دچار هم يبدبخت به باشد، شده يحيوان ديگر يعبارت به و تر ناقص اگر
 كه كرد اخذ را يچيزهاي عالم اين در اگر دارد، رو پيش را عالم اين از بعد متعدد عوالم كه است اين آن حداقل است

 نرفته بيرون دنيا اين از وبال و ورز با و يخال دست و شده كامل است، آن يها يخوش و ابتهاجات و عالم آن با متناسب
 .است
 مجرد روح تكامل مكانيزم - ١/٢

 .هست ماده دار در چون برنامه اين نهايت اند، آورده برنامه تكامل همين يبرا هم انبياء
  تكليف اساس بر» حالت« و» فكر« ،»جسم« بر رنج چشاندن -  ١/٢/١

 يجسم به روح كه يمعن بدين شود، يم واقع ظرف ،يرياضتهاي يبرا اينكه لحاظ به قالب. دارد يقلب و يقالب افعال
 و دهيم يم يگرسنگ او به يممسك يك در روح، ورزش و تمرين يبرا لذا است، شرب و اكل به نيازمند كه دارد تعلق
 با كه دليل آن به» برجوع صبر« بتدريج و بمرور چشانيم، يم دارد، تعلق آن به كه يچيز در را برجوع صبر يتلخ و رنج
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 گرفته انس آن با كرده، نفوذ روح در شود، تبديل حسادت عقده به اينكه يبجا است، بوده همراه پسند و اراده و اختيار

 .شود يم واقع مطلوب و محبوب و روح پسند منشأ و
 آغاز را يديگر رنج تحمل لذا ندارد، توجه» اخالص« موضوع به ابتداً فرد) يگرسنگ بر صبر( شدن محبوب از بعد

 بعد مرحله ،)يگرسنگ( است داده رنج مرتبه يك را مركب و قالب كنم، پيدا عالقه صبر بر قدرت به مبادا كه كند يم
 .دهد يم قرار فشار تحت را حالت خود ديگر مرتبه در و ميدهد رنج را تفكر
 موال رضايت جلب يبرا خالصانه عمل انجام -  ١/٢/٢
» هللا: «گيرم يم روزه گويد يم هم آن از بعد» هللا: «گيرم يم روزه گفت يم آن از قبل. كند يم كار هللا كم كم ديگر و

 به پسندند يم را گرفتن روزه بلكه نيست، تكليف انجام دليل به او گرفتن روزه اكنون است، بسيار فرق دو آن بين يول
 !است دوست رضايت در منحل او رضايت اكنون و پسندد يم دوست كه دليل آن

 دلخوش» حق عنايت« به اخالص، در ديگر! ندارد عجب هم خود صبر بر يتواناي به! ندارد يتلخ او يبرا يگرسنگ
 »!كنم چه نفس، با« كه كند يم شكايت موال به دائماً! نگران نفس دخالت از و است
  اساس اين بر عمل و خدا به خود احتياج و خدا دانستن يمعط -  ١/٢/٣
 كه است يكمال يمعنا اين محتاج هم را خودش و داند يم را چيز همه يمعط گذرد، يم هم شكايت اين از تدريج به

  انبياست از هم آن مناسك و برنامه كه شود يم حاصل روح يبرا
  روح تهذيب يبرا بودن وسيله بدليل جسم احترام - ١/٣
 را يمناسك جسم، وسيله به توان يم اينكه جهت از ييعن خورد، يم كار اين درد به يخاص مدت تا اينكه از» جسم«
 و)! طريق نه( بگيرد قرار موضوع خودش اينكه لحاظ به يول! است محترم باشد، روح تهذيب آن حاصل كه كند ايجاد
 اتومبيل به نياز. برسد خود كار محل به زود صبح بتواند اينكه يبرا مثالً كند حركت سريع يجسمان حوايج در بتواند
 در كه زيرا ماند، يم بالتكليف جسم موضوعات اين برابر در! (دارد تلفن به نياز كند، برقرار ارتباط بتواند اينكه يبرا! دارد

 در انبياء كه نيستند يامور) جسم به مربوط امورات( گيرد، قرار موضوع نبايد كه است يا وسيله جسم) يتجريد منطق
 كه است يحرفهاي اين از محدودتر يخيل اكتشافات، و اختراعات باب در انبياء بيانات باشند، داشته صحبت آن مورد
 .هستند آن دنبال به دنيا در مردم
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 انبياء برنامه از يروح غير موضوعات بودن خارج به نسبت يمثالهائ - ١/٤

 ،»كرد ايجاد يروشناي توان يم آبشار اين بوسيله: «فرمايند يم آبشار كنار در شريف، روايت آن در حضرت مثال بطور
 توربين پشت را آب يروشناي ايجاد يبرا فرمايند ينم لذا و است اشاره يك اين( دهند، ينم آموزش را توربين ساختن اما

 از و شود توليد الكتريسيته تا كنيد تبديل يالكتريك سطح اختالف به را آن سطح اختالف و فشار جريان و دهيد قرار
 !نماييد استفاده آن يروشناي
 به امور از يبعض در. اند كرده ذكر را مناسك مال ايكال و اكل مانند است نزديكتر مناسك به كه امور از يبعض در ول

 روشن قضيه از مشروفتر كه اند فرموده ذكر را ياصول ادبيات، فن در مانند است، داشته دخالت سعادت در كه ينسبت
 .است آب وسيله به شدن

 قرار موضوع يبرا كه چه هر و اند كرده صحبت آن درباره انبياء آيد، يم بكار روح تهذيب مناسك در كه چه هر
 خبر آن درباره امور، از يبعض در البته. دارد يموضوع خروج انبياء هدف از باشد، يماد و يناسوت جسم اين گرفتن

 را يماد و يناسوت جسم كه حوائج از يا دسته لذا باشند، داشته اهتمام آن به نسبت كه نيست اينگونه يول اند، داده
 .ندارند سعادت در يدخالت كه زيرا است اهميت فاقد ميدهد قرار توجه مورد
  انسان تكامل از بشر يماد يپيشرفتها بودن خارج به نسبت يمثالهائ - ١/٥
 نبوده تلفن شبكه يا و ينور فيبر دستگاه است بوده نزديكان قرب از كه الرحمة عليه سلمان زمان در چون بگوييم ما
 درجه ده به كه ايشان! يابد؟ ينم كمال امكان نبوده، انفورماتيك يدنيا چون يا! كند؟ پيدا ينقص كمال در او بايد است،

 رسيدن يبرا يحت يا مكه به مسافرت يبرا هواپيما و چاپ ماشين و صوت ضبط چون بگوئيم است، شده نائل ايمان از
 يابد، توسعه چند هر يماد حوايج نيست طور اين خير! است؟ نشده پيدا ايمانش در ينقص نبوده، مستمندان حوائج به

 سال، ٦٠ سال، ٥٠ از بعد يماد جسم اين»!! هستند يحس تدابير مسئول ،يحس يعلما لذا! «ندارد سعادت به يربط
 اين از ييك نه اسرافيل، صور در آن از باالتر ماند، يم يباق روح اما رود، يم بين از و پوسد يم سال ١٢٠ يا سال ١٠٠

 روح بنابراين! هست هم قيامت عالم و هست هم ها آن مكتسبات هستند، ارواح يول. آنها صاحبان نه و دارد وجود صنايع
 دنيا به مربوط كه يا حوزه و! است اين به مربوط كه يا حوزه. نكنيد يقاط هم با و دهيد قرار حوزه دو در را جسم و
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 تأمل و تدبير كه آن است ملك كار: «فرمايد يم شاعر كه ديگر شعر در يا ؛»واگذار خاقان به را خاقان كار! «است

 .است يديگر كار ما كار». بايدش
 و آن آوردن بدست نحوه كه( است الزم يحقوق و يدستور ،يارزش نظام بلكه نيست؛ الزم يفكر نظام بيان بنابراين

 در پذيرد، انجام خودش سير حوزه در بايد كه هم را آن تكامل نحوه همچنين و شود يم حاصل آن در كه يسلوك و سير
 ).كرد خواهيم بيان خود يجا

 انبياء و دين برنامه و قلمرو تحت بشر شئون همه - دوم احتمال -  ٢ 
 آن و است يديگر حرف هم آن مقابل در و نكنيد مخلوط هم با را روح و جسم كه است اين حرف يك بنابراين

 روح كه فرماييد يم يفكر نظام در. شود شامل هم را يديگر يچيزها بايد جهت بر عالوه و است الزم يفكر نظام اينكه
 چگونه شما دارند، حضور هم با اينها همه پرورش در يابد يم پرورش يروح و يذهن و يعين يگيريها موضع با انسان
 !كنيد؟ يم جدا يكديگر از را جسم و روح يها حوزه راحت
  يروح تعلقات دسته يك موضوع يحس يفعاليتها - ٢/١

 نسبت مزاج به) يترش يا يشور يا يشيرين به تمايل مانند... ( و شرب و اكل به نسبت را انسان تعلقات همه شما
 .ندهيد
  يروح تعلقات بين نسبت در سالم مزاج پايگاه -  ٢/١/١

 توان يم راحت يخيل! است؟ چگونه سالم مزاج! كند؟ برقرار اينها بين ينسبت چه پسند، كه است خوب« بگوييد بلكه
 روغن شامل اشربه و اطمعه مشهور ترديد روايات از يبعض حسب بر كه است زاهد مزاج سالم مزاج ما، نظر در كه گفت

 نوع اين حال! اينها از يبعض كردن زياد يا كم با هم يگاه و است، خوردن يسبز هم يگاه و جو نان و سركه و زيتون
 !است؟ مأنوس اندازه چه تا ما جامعه در اكنون غذا،

 امروز جامعه اخالق و فرهنگ در شرع دستورات يانزوا پيرامون يمثالهائ - ٢/٢
 سركه و جو نان يكس كه بگوئيد دكتر به اگر االن كردند، يم تجويز را حجامت بهداشت رعايت يبرا قديم در

 هم خون كه آورد، يم بدست يقدرت و توان چه غذا نحوه اين با فرد اين گويد يم كند، يم هم حجامت و خورد يم
 تعجب حكم آنها يبرا كه است نامأنوس قدر آن ما زمان مردم يبرا گذشته مسائل از يبعض كه پيداست گفته نا! بگيرد؟
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 يول است شده متروك و نيواه مرسوم االن يختم گل آب با تنقيه مسأله حتماً! است بهداشت جزء اما دارد، خنده و

 .است بهداشت جزء
 وجود االن ها تمحض مناسك از ييكسر است ممكن حاال. است موجود و يفعل بهداشت از غير بهداشت آنگونه لذا
 از يبعض با قبالً كه هم خودمان ما باشد، بهداشت يفعل تركيبات دليل به امراض از ييكسر شايد بالعكس باشد، نداشته

 تنقيه يجا به فرد است؟ يا صيغه چه ديگر تنقيه كه آيد يم نظرمان به نتيجه در! شديم غريبه االن بوديم، مأنوس امور
 در گرفتن خون مثالً يا! دارد؟ مطلب اين به يربط چه است، يديگر امر يبرا خوردن مسهل بخورد؛ مسهل تواند يم

 دارد؟ كردن حجامت به يربط چه است، يديگر كار خون يها كيسه
 نظر اختالف است ممكن ديگر يچيزها يخيل در يا داريم نظر اختالف تغذيه يالگو و بهداشت در فقط ما آيا حال
 !باشيم؟ نداشته

» ذهن« ،»روح« حوزه سه انفكاك عدم دليل جامعه در اعمال و مفاهيم پسندها، مقابل در يموضعگير داشتن -  ٢/٣
 »عين« و

 است؟ يزهد چگونه») پسندد ينم« يا» پسندد يم« انسان( گذشت آن توصيف كه يزهد اين
 آن مقابل در شما و گيرد يم قرار پسند موضوع كه شماست برابر در يچيزهاي صبح تا شب از يحت و شب تا صبح از

 موضع همچنين و ينظر انتخاب نظر از گيريد يم موضع ،يروح گزينش نظر از گيريد يم موضع كنيد، يم يموضعگير
 .هستيد فعل مشغول حوزه سه هر در دائماً شما! كردن عمل نظر از گيريد يم

  يبندگ جهت با افعال تناسب عدم و تناسب -  ٢/٣/١
 است ممكن. است مهم آن تناسب عدم و تناسب! ندارد؟ يا دارد مناسبت داريد كه» يجهت« آن با افعال اين آيا

 آن به دين! نكن دخالت شما نداده دستور كه حال داد، يم دستور آن درباره شارع بود، مهم اگر موضوع اين بگوييد
 مستحب نيست، ملزمه يول دارد مصلحت كه را يچيز آن يول است، كرده امر باشد، داشته ملزمه مصلحت كه يچيز
 در نه و است واجبات در نه مكروهات، در نه و است مستحبات در نه گوييد يم شما كه يمطلب اين اند، داده قرار

 در اراده جريان حساسيت در اراده جريان ييعن حركات كليه و باشد داشته نظام بايد فكر كه موضوع اين حال! محرّمات
 !است؟ آمده كجا از باشد، هماهنگ بايد عمل در اراده جريان و ذهن
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 محدوديت يك در يا شود، فرض يمساو يهمگ مسئوليتها سطح كه است اين مطلب يك: گوئيم يم پاسخ در ما و
: ييعن» يتولّ« يبرا و غير اختيار در كردن تصرف: ييعن ؛»واليت« يبرا كه معلوم؟ كجا از اما. باشد داشته قرار يخاص

 كه است گونه همين به ديگران، اختيارات حوزه در تصرف تصرف: ييعن» ياجتماع تصرفات« يبرا و غير به يسرسپار
 !"فرمائيد؟ يم

 كفار سلطه پذيرش علت» تصرف و يتول واليت،« موضوع از غفلت - ٢/٤
» يتولّ« نام به يديگر موضوع و غير اختيار در تصرف و يسرپرست يمعن به» واليت« نام به يموضوع برابر در ما

 كنيد؟ يم چه اينها با تصرف يك در يولّ با يهمكار پذيرش، ،يسپار عهده ييعن
 كه ،يتكوين يمعنا يك و دارد يتشريع يمعنا يك واليت. كن رها را قسمت اين بگوييم كه است اين صحبت يك
 عطا آنها به هدايت كه يمقدار به( باشد، يم الناس من ياوهد و معصومين و متعال يخدا به مربوط يتكوين واليت
 و آزاد هم را كارها بقيه و دهند يم را» منع« احياناً و» تصرف« دستور كه است يآنهاي به مربوط هم يتشريع و) شده
 اين». ندارد تحقق واليت از خارج موضوع: «گوئيم يم ما ولكن است، احكام ساير مانند هم واليت اند، داده قرار مباح
 چنين سيليس با تواند يم كه يا كارخانه گوئيد يم شما. است شده درست يغرض و جهت يبرا و يمكان يك در ليوان

 كنند؛ ينم كار يتنهاي به آنها ولكن گويم يم من. اند كرده كار يماد حوائج جهت در كه هستند يكسان دهد، انجام يكار
 جريان خواهند يم دارد، يخاص تعريف كدام هر ،يعال حضرت نياز يحت و فكر و قدرت مورد آنها يبرا دارند، نظام

 عوض يطور را شما يشناس يزيباي ييعن ،»را شما پسند. «اند كرده هم را كار اين و كنند واليت را شما ينيازها تكامل
 اللّه سبحان...  اللّه سبحان: گوئيد ينم و شينيد ينم زانو دو) احترام حال به( شما بخوانم، را يروايت متن اگر كه اند كرده

 شرب و اكل در ما نفس اينكه دليل به گوئيد ينم و...  ينقص و عيب و ضعف هر از است منزه خدا...  اللّه سبحان... 
 .باشد داشته هم يا ثانويه تحقير بايد بلكه شود، ينم عالج هم مسهل راه از كند يم تخلّف
 يشناس زيبا كه است دليل آن به اين. خنديد يم بلكه» اكبر واهللا اهللا اال اله ال و الحمداهللا و اهللا سبحان: «گوييد ينم
 بهداشت پسنديد، يم را امروز مدرنيزه و لوكس بهداشت شما شده، عوض يشناس يزيباي چون و است شده عوض

 را نيست مناسب چيزها يبعض ما شأن يبرا و هستيم يكس هم ما اينكه بهداشت. پسنديد يم را نفس انانيت با سازگار
 اگر! نيست كه طور اين! نه هستيد؟ منزه خيل الحمداهللا يعال حضرت مگر. است يكثيف كار اين گوييد يم و. پسنديد يم
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 طريق از! شود يم واقع دفع بود، دفع عمل از تر كثيف يخيل ما يزدنها حرف از يبعض شد، يم ظاهر ما ياخالق رجس
 كند، واقع ما دهان طريق از را روح به اماله اين هم ابليس اگر! شود يم واقع هم گندتر خيل و! شود يم واقع هم دهان

 .شوند يم منزجرتر يخيل مالئكه
 كفار واليت بوسيله يعين تأثير تفاهم، منطق ،يپرورش نظام تغيير -  ٢/٤/١

 در رفتم، يبيمارستان به يمريض مالقات يبرا تهران در انقالب از قبل من( كند يم عوض را پسند كفّار واليت لذا
 استشمام يمريض يبو و كننده يعفون ضد مواد و دارو و الكل يبو هست ديگر يجاها يبعض و قم در كه يبيمارستانهاي

 كنار. آمد ينم بيمارستان يبو اصالً و بود كرده پر را فضا ادكلن و گل يبو رفتم، من كه يبيمارستان آن در اما. گردد يم
 آبميوه، كاكائو، شير با هم آنجا در دارد، يپذيراي سالن كه هتل مانند كرديم مشاهده نشستم، كه بيمارستان اطالعات

 وارد معطر و يزينت يگلها با ها كننده مالقات ديگر طرف از كنند، يم يپذيراي دلخواه به گرم و سرد ينوشيدن ،يبستن
 و آداب چون نشويم؟ يا شويم داخل آيا كه بوديم مردد و بوديم آورده بزرگ سوهان يقوط دو ما حاليكه در شوند يم

 آن در مغز بزرگ يجراحيها طاغوت زمان در كه بود يبيمارستان وضع اين خورد، ينم ما يخون گروه با اصالً آنها رفتار
 اسباب انسان، يبرا بيمارستانها اينگونه الغرض شده، عوض آنجا وضع انقالب بركت به لحمداهللا االن دادند، يم انجام
 او سر و است كرده تصادف اگر گذارند يم چشم او يبرا جسم بانك از باشد، شده كور چشمش اگر فرد ندارد، عبرت

 پسند مورد و مطلوب او چهره اگر گردانند، يبرم اولش شكل به را او و كنند يم پالستيك يجراح كرده، پيدا يشكستگ
 يا يدرست به حال! حرف آن با حرف اين بين هست فاصله يخيل لذا. كنند يم مطلوب را او پالستيك يجراح با نيست،

 قرار كفر يپرورش نظام تحت يروح پسند و حساسيت ،يشناس يزيباي): بگويم خواهم يم بلكه ندارم يكار آن يغلط
 .گيرد يم

 يهماهنگ و استدالل نحوه هم با انسانها ارتباط جريان ييعن شود، يم عوض هم تفاهم و فهم منطق باالتر اين از
 و جاده كه يآنجاي از شويد مشرف حرم به بخواهيد شما اگر كه است چطور گيرد يم قرار ديگر شبكه يك در نيازمنديها

 از و كنم ينم عبور اند كرده يساز شهر آنها كه يمسير اين از من بگوئيد توانيد ينم كنيد، يم عبور است هموار مسير
 و رفت يها وسيله همين با و ها جاده همين در شما مسير! روم؟ يم حرم به ها خانه داخل از يگاه و ها خانه بام پشت

 و يشناس يزيباي. است پرورش بستر آن، منطق و زبان ييعن ديگر يانسانها با ارتباط بنابراين. شود يم مشخص آمد
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 را پسند و دهد يم تغيير را پسند و سازد يم تمايالت نظام! شد پرورش بستر هم ارتباط اكنون و بود، پرورش بستر پسند

 عملكرد! شود يم عوض ارتباطات جريان و رابطه! شود يم عوض ،ينه و امر در پسند: كند يم عوض خصوصيات همه در
 ييعن ندارد، روح به يربط و است يخاك جسم به مربوط اينها بگوييم آيا رد؟ك چه بايد اينها با! شود يم عوض هم آن

! است يعين تأثير و ارتباطات تمايالت، آن در كه ينظام و شرايط پرورش بلكه جسم، پرورش نه را؛ پرورش بر واليت
 !بسپاريم؟ كفار بدست
  حوزه آقايان طرف از تصرف و يتول و واليت موضوع از غفلت يبرا مثال -  ٢/٤/٢

 نعمت كامپيوتر اين گفت يم ايشان بود، كشيده يروح رياضيت يخيل كه رسيدم يآقايان از ييك خدمت قبل يچند
 شود يم كامپيوتر بوسيله گفت يم. گفت يم را همين هم صوت ضبط درباره اينكه كما! است ياله موهبت! است يبزرگ
 نظام نخواسته يخدا كفار اگر كه كرد، يمخف دنيا يجا ده در و داد جا كوچك يك در را ينجف يآقا كتابخانه همه

 باشيم داشته دنيا يجا ده در را آن نسخ ما ببرند، بين از هم را ها كتابخانه آن يپ در و ببرند بين از را ياسالم يجمهور
 .بماند محفوظ و باشد نداشته يدسترس آنها به يكس كه

 اين دنبال به آنها كنند، يم يديگر كار بلكه زنند، ينم آتش كتابخانه ديگر آنها كه نبود تصور اين بر اصالً فرد اين
 شايد كه است فكر اين در ايشان اما دهيد، انجام يديگر كار شما تا ببرند ديگر تفاهم روابط يك در را شما كه هستند

 از هم آنها مقاصد از ييك است ممكن البته بسوزانند، كتاب هم االن بردند، يم بين از را شيعه كتب كه دوره فالن مانند
 آنها! اول درجه در نه داشت، خواهد قرار آنها اهداف نازل درجه در كار اين كه مطمئنم من يول باشد  كتابهإ؛ بردن بين
 .كند يريز برنامه جامعه اخالق تغيير يبرا و آيد بوجود ينراق احسان ،ينراق مرحوم از مثالً كه كنند يم يكار

 چه باشد آگاه خود چه ،يتولّ ييعن» پذيرش« كنيم؟ بايد چه يپرورش بستر و يساز فراهم واليت موضوع برابر در ما
 !كنيد؟ چه خواهيد يم واليت با واقعاً پس. كند يم را خودش كار ناخودآگاه،

  يفرد زهد و اخالق به توصيه با كفار واليت به ياجتماع تصرفات بزرگ محدوده يواگذار -  ٢/٤/٣
 تكامل و توسعه اين ييعن بسپاريد؟ كفار بدست را بقيه و باشيد داشته واليت يخاص محدوده يك در خواهيد يم آيا

 اصالً كه شود پيدا يزاهد انسان است ممكن بله! انجامد يم ها انديشه روابط به گرفت، قرار روابط و شرايط در اگر بدن
 ماشين و يتاكس سوار نيست حاضر و ندارد يماد شرايط به يكار كه يزاهد اين حال. ندارد يعاد شرايط به ياعتنا
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 خودش هم را نان خورد، يم نان با را آن كشمش كه دارد يانگور باغ هم خودش بخرد، پارچه نيست حاضر بشود،

 اين! مطلب يك اين! تواند؟ ينم يا كند يعموم را نسخه اين تواند يم آيا پوشد، يم هم كرباس لباس كند، يم درست
 كه كرد پيدا خود مانند هم را يا عده فرض بر! نه؟ يا بشود ماشين سوار كه است الزم آيا رود، يم كه مسافرت شخص

 بكنند؟ يكار چه خواهند يم دارند؟ يهدف چه رفتار اين از اينكه نهايت. شوند ينم ماشين سوار هم آنها
 استفاده ينصار و يهود اطباء از بيمارستانها در هم شما خوب. است كرده يم استفاده نصارا و يهود ياطبا از اين
 كنيد،

 ينظام قرارداد هم شما خوب رفته، يم جنگ به و كرده يم پرداخت را آن اجرت گرفته، يم قرض را يهوديها اسلحه
 يك بگوييم بايد يا! كرد؟ بايد چه پذيرش مسئله درگير ما حال هر به. بجنگيد شد الزم گاه هر دينها يب اين با و بنديد

 تبديل كشمش به را انگور كه گويند ينم ييعن كند، ينم تجويز را اين شرع نوعاً كه كنيم، درست جانبه چند پذيرش
 سركه و شيره سال همه در انسان يغذا كه است مشكل هم مسأله اين قبول البته كه بخوريد، كشمش با را نان و كنيد
 و نور از شئون همه در شود گفته كه است مشكل هم باز يول دارند يمحدود يزندگ زاهدان اين كه است درست باشد،
 نخواهد يعموم نسخه حتماً كنند، عمل مستقل كه هم فرض بر حال. كنند يم عمل جامعه از مستقل...  و نقل و حمل

 !بود
  جامعه يماد يپرورش نظام حاصل» تقيين« و» پذيرش« -  ٢/٤/٤

 را يپسند و پذيرش يك گويند يم. كنند يم امضا را پسند شدن بخش چند و ندارند  نظر اينگونه آقايان اكثر
 يك و يتوسلّ هم يچيزهاي يك يول»! يتعبد امور« ييعن داريد قربت قصد آن در كه دهيد قرار يچيزهاي مخصوص

 .بسپاريد جامعه دست به را يعمل يگير موضع هم و حساسيت هم و فكر هم امور اين در ما است مباحات هم يچيزهاي
  جامعه در يجار يماد فرهنگ بوسيله ياله معارف شدن كشيده ترديد به -  ٢/٤/٥
 خوب نمره ييعن باشد معادله و فرمول و نمره دنبال به حواسش آيد، يم كالس سر كه يآموز دانش پس گوييم يم

 غير به نسبت يبرتر احساس كند؟ يم مبتهج و معجب را او آيا كند؟ يم چه او با نمره صورت اين در بپسندد، را آوردن
 است، خواندن درس خوب او وظيفه باشد داشته يكار چيزها اين به نبايد او: گويد يم ؟يبد آثار يا دارد او بر يخوب آثار

 تعريف يدستگاه چه با ها»خوب« اين كند، مديريت خوب بدهد، نسخه خوب كند، صنعت خوب بتواند بعدها تا
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 يرياض المپياد در و كند شركت يالملل بين مسابقات در باالتر، اين از و! پذيرفته را آن كه يدستگاه همان با شود؟ يم

 اصالً و! است يشناس خدا آدم ديگر اينكه شود؟ يم چه بهتر اين از بوده خدا به توكلم من بگويد هم بعد و شود برنده
 انجام قواعد اين طبق يانرژ شدن تبديل كه كند يم پيدا يقين او كند يم چه يرياض ارتباط نحوه كه نداريم يكار

 فيزيك فلسفه و شده مند قاعده و محسوس او يبرا كه يپذيرش اين! ودش يم تمام گران او يبرا يقين اين و گيرد يم
 پايه آن بر كند، يم تحليل را حيات يشناس زيست در كه يفرد! دهد يم او دست كار است، كرده تمام او يبرا را يرياض
 ديگر يجا از كه پذيرش است، دانشگاه يها شده پذيرفته همه اينها كند، يم تحليل را انگيزه و يشناس شناخت هم

 در گويد يم كنيد؟ يم تحصيل يا رشته چه در شما پرسد يم دوستانش از هم دانشگاه كالس از بعد! آيد ينم بيرون
 !يسياس علوم در هم يديگر و! ياتم فيزيك در گويد يم يديگر! يشناس زيست
 اين تكوين، كتاب هم آن و است تشريع كتاب اين است حق پس است، تكوين روابط اينها كه بگوييم او به هم اگر
 يشخصيت چند پذيرش صورت اين در است، آورده) است يباطن پيامبر كه(بشر عقل هم را آن و آورده پيامبر را تشريع

 اداره را ناشايست و شايست و يبد و يخوب واليت دو و كند يم كار روح يبرا واليت دو كه يمعن بدين و شود يم
 تا گرفته انسانها بين رابطه در حقوق از! شود يم صادر دستگاه دو از نبايد و بايد! آيد يم دستور دو با واليت دو! كند يم

 خواهند يم اينكه يا كند؟ كار دستگاه يك در شخص كه خواهند يم اينها آيا! آيد يم دستگاه دو از انظباط عدم و انظباط
 در و كند تجزيه تواند يم اعمال از يا پاره در بلكه شود، ينم بخش دو واقعاً كه شخصيت كنند؟ بخش دو را شخصيت

 بر بخواهد ياله اگر! يماد بر ياله غلبه يا است ياله بر يماد جهت غلبه يا پايان در نيست، بيشتر شخصيت يك پايان
 غالب ،يماد واليت واالّ. نمايد يكسره را خود تكليف و كرده مقين منطقاً اينها با را خود رابطه بايد شود، غالب يماد

 توسعه خواستار كه يوالت يسرپرست و واليت حيات مختلف شوؤن اگر» شدن تسليم و پذيرش« موضوع در. شود يم
 بلكه ميدهد، تغيير هستند، اشياء پسند مغير كه را يچيزهاي يماد شرايط فقط نه شد، پذيرفته هستند، بشر يماد

 روش و فن و شناخت به برسد تا كشاند يم باال سطوح تا را ترديد و دهد يم تغيير هم را يمعان و يمبان مفاهيم، و روابط
 !شناخت

 مولود دين گويد يم كه را يماد يشناس جامعه جامعه همان! كند؟ يم چه غالب گرايش با يماد واليت دانيد يم آيا
 يول له يكن لم و الملك يف شريك له يكن لم و الولداً و صاحبة يتخّذ لم كه را احد يخدا! كند يم وارد نيازمنديهاست،
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 وجود جامعه در زجر و بعث انگيزش، ،يپرورش نظام! بپذيرد را مفوض يخدا اگر حداكثر! كند ينم قبول است، الظل من

» ابليس وساوس« و» اباطيل« التخصيص يعل شود، يم فرهنگ شبيه آن شكل يوقت دارد، وجود تجليل و تحقير دارد،
 نه؟ يا است حق اين آيا حال كه گيرد يم قرار ترديد مورد حقايق و گيرد يم خود به را حقايق منزلت

 ؟»چيست دين فلسفه: «پرسد و رود يم سئوال زير يتوصيف معارف لذا و
 آيا چيست؟ مگر دين! ؟»چيست دين پيدايش علّت« بگوييم كه است يغلط چه اين است عالم همه فلسفه اين -

 كلمه اين يديگر شخص بگويند هم بعد اللّه؟ اال اله ال ان اشهد گويم يم من چرا كه كنند پيدا را اين علت خواهند يم
: گويد يم لذا و شده بزرگ شرايط فالن در فرد اين بگويند و كنند تحليل يميدان تحقيق با را دو هر بعد و گويد ينم را

 !هست) خدا( حتماً گويد يم و است اخالق اينگونه يدارا و اللّه اال اله ال ان اشهد
! نيست يخلقت! نيست يعالم نباشد، دين اگر. است عالم همه علت دين چيست؟ دين فلسفه كه پرسيد بايد آيا

 دين! است نجوم فلسفه دين! است طب فلسفه دين! است يشيم فلسفه دين! است فيزيك فلسفه دين! نيست يآفرينش
 !است خلق علّت دين يكل بطور و است آخرت و دنيا فلسفه

 بتواند كه يحداكثر تا را يسرپرست و پذيرش و واليت يمعنا) جسم و روح بودن حوزه دو( يفكر نظام اين خوب،
 اينكه نهايت ندارد، عنايت وحدت پيدايش و روابط به اما كند، يم معنا ماده شرايط تغيير يماد آثار بخش در كند، لحاظ

 را روابط من اما! بگير را خود شكم جلو و! نخور اند، كرده درست آنها كه يچيزهاي و! كن كنترل را خود شهوت گويد يم
 حرف ديگر هم با و باشند داشته ارتباط من با هم آنها و باشم داشته ارتباط ديگران با خواهم يم من آيا! بكنم؟ بايد چه

 !نه؟ يا بدهم را آنها جواب خواهم يم آيا خوب نزن، دنيا حرف گويد يم! نه؟ يا بزنيم
 دفتر مباحث سير در حجيت جريان كيفيت -  ٣ 

 يجار آن در تصميم كه است آن صحيح يفكر نظام فرموديد گذشته جلسات در يحضرتعال: يميرباقر االسالم حجة
 .باشد شده

 .كنيم يم صحبت اينجا در را يمبهم نقطه دقيقاً! احسنت: يحسين والمسلمين االسالم حجة
. نيست غيره و يقين و تطابق و كشف به آن صحت معيار ديگر كنيم، تعريف عمل به را معرفت ما اگر حال): س(
 و سنجش عمل در حق يتول اگر بنابراين! باطل يتول يا است حق يتول يا يتول و است، اصل عمل در واليت و يتول بلكه
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 پيدا عندالشارع حجيت اصطالح به و بوده حقانيت يمعنا به صحت ييعن باشد يم صحيح شد، يجار فهم و عمل در
 .شد پذيرفته اينجا تا مطلب. كند يم

 كنيم؟ يجار روش در را» تسليم« توانيم يم چگونه ما كه بود اين بحث بعد قدم در
 ميدان ببينيم خواهيم يم حال. است شدن تسليم و شارع از پذيرش» جهت« كه كرديد؛ تمام را» جهت« شما): ج(

 بستر روش، از قبل يول بپردازيم روش به بايد جهت كردن تمام از بعد ديگر عبارت به كجاست؟ جهت اين عملكرد
 .نيست ما يورود مانند منطق در آقايان يورود چه گر ييعن! كنيم مشخص بايد را عملكرد

  جهت حفظ در حوزه و دفتر مباحث مبنا بودن برابر - ٣/٢
 حال( باشد خدا پرستش بطرف جهت كه است شده تالش بسيار مطلب اين بر بگوئيم كه است اين مطلب حق يول

 باشند، داشته اخص يمعنا به را الهايت كه بودند مايل هم متألهين)! است يديگر بحث است، بوده اندازه چه تا موفقيت
 يسع بسيار هم مطلب اين بر و اند گرفته كار به...  و عدالت رسالت، اثبات و مبدأ اثبات يبرا را قواعد آن بنابراين

 اثبات رسالت آن پايه بر تا كند اثبات را اختيار است توانسته مقدار چه يسع اين كه كنم يم تأكيد هم باز اند، نموده
» يسع« اما! شود؟ تمام رسالت ضرورت آن يپ در تا كند تمام را عدالت است توانسته مقدار چه يسع اين! شود؟
 كنند، اثبات را ياله حقّه معارف يفلسف مباحث آن با كه اند كرده يسع اند، نداشته يسع كه گفت شود ينم! اند داشته
 اين اند داشته يسع كه آقايان كار اين ما يول! جداگانه است يحرف است، يديگر يجا محصول دستگاه اين اصل اينكه

 از اينها حقيقت در ييعن دانيم؛ يم جهت حفظ در خودمان كار نظيررا  بياورند، اعتقادات اصول سر پشت در را دستگاه
 يبعض اند، ايستاده عقل پايه بر هم يگاه. كنند لجستيك را عقل حتماً كه اند خواسته و اند داشته ياعتقادات يديگر يجا
 .اند داشته حقه معارف اثبات بر يسع منطق آن با ولكن اند نايستاده پايه اين بر هم

 پذيرش به حجيت نپذيرم؟ را دين و خدا از غير يكس من كجا تا! كجاست؟ جهت اين ميدان كه است اين ما سئوال
 !كجا؟ تا يول است ياله

  حوزه در دين از فهم در موجود فرهنگ حفظ بدليل يحس و يماد امور قلمرو در جهت جريان عدم - ٣/٣
 ميدان اينكه ييك. است صحبت گونه چند اينجا در نيست، الزم يحس و يماد امور در حجيت گويند يم آقايان

 بخش در موضوع اين جايگاه كه زيرا بود، خواهد يشديد لغزش يجا صورت اين در كه كنيم، اخذ شرع از را جهت
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 مالحظه بدون و روش بدون را كار اين آيا كنيد؟ يم چه آن با بعد كنيد اخذ شرع از را آن بخواهيد اگر. شماست يروش

 انجام را كار اين فرهنگ، آن مالحظه با و دارد حضور» زبان« مانند ارتكاذات آن اينكه يا ميدهيد؟ انجام يارتكاذات
 ).شود دقت بايد مطلب اين يرو بر! (دهيد؟ يم

 ... است كرده تغيير گذشته با بحث سير من نظر به): س(
 ».است حجيت اساس ،يمول به شدن تسليم و واليت): «ج(
 در كه كنيم اثبات خواستيم يم و رفتيم يم روش فلسفه سراغ به ما گذشته در يول است صحيح مطلب اين): س(
 و ينف بين حركت كه است اين به سنجش در تسليم جريان كه دليل اين به است بوده يجار تسليم روش فلسفه اين

 اينكه آن و است يديگر مطلب مطلب، اين اما. نمايد اثبات را ربوبيت و كند ينف را غير و خودش باشد، داشته اثبات
 همه به را جهت هم بعد. است بوده جهت حفظ با شود، يم واقع روش يمبنا كه فلسفه يك آوردن دست به در ما عمل
 ... داديم تعميم ها حوزه
 االّ غير ينف و خود ينف يبرا كرديم انتخاب را ينف اثبات، و ينف در ما - ١: بنويسيد هم كنار در را چيز سه اين): ج(
 ... االاللّه الاله كه متعال يخدا
 عمل و معرفت بر بودن گاه تكيه در غير ينف يمعن به آيا شده انجام كار اين آيا كه است بحث محل هم اين): س(

 ربط مفهوم بر ييعن ربط اصالت بر گفتيم هم بعد و كنيم انكار توانيم ينم را تغاير و تغيير گفتيم ما نه؟ يا است سنجش
 ... كرد تكيه توان ينم هم

 ... شود ينم هم فاعليت مفاهيم بر تكيه با شود، ينم هم تعلق مفاهيم بر تكيه با): ج(
» اوليه حد« نيست، مفهوم هم متعال يخدا شد مفهوم گفتيم اگر شود، يم واليت و يتول» مفهوم« بر تكيه با): س(

 آن گاه تكيه متعال يخدا كه نيست معنا اين به گذاشتيم، واليت و يتولّ مفهوم را اوليه حد ما اگر است، مفهوم هميشه
 ... است شده
 فاعليت توسعه در باالتر فاعل به بايد فاعل كه گفتيد آمد، ياثبات صورت به كه يمفاهيم در و شد رد يمفاهيم): ج(

 دقت را مفاهيم بقيه با مفهوم اين فرق يول) مفهوم يك هم اين( شد اثبات هم واحد فاعل و باشد داشته يتول خودش،
 يآنجاي در پايان، در شدند؟ محكم! مفاهيم؟ خود پايه بر آيا شدند؟ محكم و استوار يا پايه چه بر مفاهيم آيا: بفرمائيد
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 را آن يپا يا بود؟» معانيها ادقّ« به هم و تصور آن حاصل) شود عنايت خوب( رسيديم، تصرف و يتول و واليت به كه

 !چيست؟ به مفاهيم قرص حال! گردد؟ ينم بر مفهوم خود به مفاهيم يقرص كه گفت و كرد سست
 .شود يم سست هم يتول و واليت پس. شود يم سست هم پايين و برنگردد خود به اگر: حسينيان برادر
 و ربط اصالت و يش اصالت دستگاه در را آن اگر كه است همين هم من سئوال: يحسين والمسلمين االسالم حجة

 است، يديگر نحو به كنيد، نگاه دستگاه اين از اگر يول! فرماييد يم كه است طور همين ببينيد قبل يدستگاهها در
 تعميم يآنجاي تا را مفهوم اگر) است مفهوم يك هم اين( تفلحواست، آن مفهوم چيست؟ مگر» االاللّه الاله« مفهوم

 وقت يك اما است؛ حرف يك آن كه! االقرار و باالعتراف ليس هم،» اللّه اال« ،يا»الهه« هر ينف گوييد يم كه دهيد يم
 گردد، يم بر واحد احد فعل به و فاعليت به) باشد ممكن كه يچيز هر و( مفاهيم كه رسيديم يجاي به ما گوئيد يم هم
 يا يمحور فاعليت يا چيز همه گفتيد كه رسيديد يجاي به اگر! ايم نساخته معانيها ادق به يچيز ديگر تعريف اين در ما

 در ايد؟ ساخته يچيز چه آن يرو بر شما صورت اين در» عظمته جلّت بايجاده االّ ليس« هم آن و است يتبع يا يتصرف
 همان هم االن و ايد داشته خالقيت از يادراك قبل از بگوئيد است ممكنو  است شده اصل» ربوبيت« و» خالقيت« اينجا

 شما ادراك هيچوقت اند گفته كه يمعن اين به شده كشيده نو قلم ما ادراك يرو بر! نيست كه اينگونه است، ادراك
 شما. شود يم» ايجاد« تو پرستش با متناسب ادراك كنند، امداد را تو كه مقدار هر به بلكه كشد، ينم پر باالتر به نسبت

 .پرستيد يم را خالق بلكه پرستيد، ينم كه را پرستش
 ... كند يم اشاره آن به مفهوم اين كه يعنوان همان ييعن): س(
 كه است اين كار مهم». يوصف ان من اكبر اهللا» «اهللا سبحان« گويد يم و كند يم تسبيح آن از را او هم بعد و): ج(
 هم جهت واال! است مطلق واحد فاعل، خود هم جهت در و» است مطلق جهت: «ايد گفته نداريد؛ مطلق مفاهيم شما
 فرمائيد يم هم شما خود تازه! نيست قبيل از كه» به تعلق! «است شده اصل عظمته حلّت» به تعلق! «است پذير ارتقا
 !اوست قوه و حول به يساز مفهوم كه

»الطاهرين آله و محمد سيدنا يعل اهللا يوصل«  
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 بسمه تعالي
  
  مباحث سير از يميرباقر حجةاالسالم يبند جمع: مقدمه 

 و است يعمل قوه ،»عقل« شد، ارائه كه يمبناي بنابر: بود روش يفلسف يمبان درباره بحث: يميرباقر حجةاالسالم
 .است يتول صحت به آن حقانيت بلكه گردد ينم بر كشف و تطابق به آن درك حقانيت
 .شود يم تمام شرع به نسبت عمل آن بودن تسليم در سنجش عمل و ادراكات حجيت اين بنابر

 عمل صحت اين بنابر شود، يم تعريف حقانيت به هم وصحت است حقانيت يمبنا ،يتول صحت ييعن» تسليم«
 تسليم اين حوزه كه شد بحث اين از بعد. گردد يم بر قوه اين صحيح يتول و بودن تسليم به هردو آن حقانيت و سنجش

 نيز ها حوزه بقيه در و نبوده يخاص حوزه به محدود بودن شارع تسليم كه فرموديد گذشته جلسه در كجاست؟ تعبد و
 آن ضمن در يول بود پذيرش مورد بحث گيرد،اين انجام يوح به تعبد محور بر سنجش و معرفت عمل كه است يضرور

 در تسليم منطق بتوانيم نهايت در تا شود واقع تسليم تواند يم چگونه عقل اينكه ييك فرموديد اشاره را مطلب دو
 جهت حفظ كنون، تا گذشته سير در كه شود حفظ» جهت« بايد: فرموديد پاسخ در كه آوريم؟ بدست را معرفت

 .است شده مالحظه
 خود در تا كند يرانف غير و خود كرده، آغاز خود عجز از سنجش قوه اينكه آن و فرموديد، بيان هم را يديگر  سير

 تسليم به پيمود، را سير اين سنجش عمل خود در سنجش قوه اگر. برسد متعال يخدا ربوبيت به اتكا به سنجش، عمل
 ...رسد يم

 ... كرده حفظ را» جهت« ييعن: يحسين والمسلمين حجةاالسالم
 كه است صحيح كنيم جمع دو اين بين بخواهيم اگر نيست، يكاف آن در يتنهاي به يايمان تسليم اال و بله): س(

 بايد رسيد تسليم به كه بعد و است تسليم و يتول اصل به رسيدن تا يعقالي مسير در جهت حفظ روش اين بگويم
 از بعد. برسد تسليم به تا باشد، جهت حفظ با يسنجش سير يك يدارا بايد عاقله قوه خود ييعن بسازد، را تسليم منطق

 تا سير يك: داريم سير مادو پس. آورد بدست است، يوح از تبعيت حوزه كه يهاي حوزه همه در را تسليم منطق بايد آن
 و غير به واتكاء خود استقالل يونف جهت حفظ به منوط تسليم منزلت تا سير. تسليم از بعد سير يك و تسليم منزلت

 .است فهم عمل درخود ياله ربوبيت به اتكاء ضرورت به رسيدن
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 .است درست): ج(
 از بعد شود، يم مالحظه حجيت، پايگاه به رسيدن تا كه است يسير كليت به نسبت يجمعبند اين پس): س(

 كند؟ يم پيدا توسعه چگونه حجيت كه شود يم مطرح صحبت اين حجيت پايگاه به رسيدن
 حاصل جهت نفس در تكامل ديگر داريم جهت ما كه حال آيا چگونه؟ شود، يم حاصل جهت در» ارتقاء): «ج(

 .است جهت در ارتقاء يمعن رسيديد،» يتول و تسليم« به و گذشته ينف از همينكه! يبل شود؟ ينم
 يساز روش و يساز منطق همان دهد، يم ادامه چگونه را خودش سير تسليم عمل اين، از بعد اينكه حال): س(

 كند بيان آن در كه شود ارائه بايد يمنطق ييعن است، يمعرفت مختلف يها حوزه در شارع به نسبت يتول جريان يبرا
 گيرد؟ يم شكل يوح از تبعيت يمبنا بر چگونه يفكر نظام

 و جهت حفظ آن كه فرموديد بيان تسليم به رسيدن تا را يسير يعال حضرت اينكه آن و داشتيم هم يديگر بحث
 فلسفه يمبان در ما كه يسير با سير اين تطبيق ضمن يعال حضرت بود، Y حق حضرت بربوبيت اتكا و غير و خود ينف

 رسيديم واليت منطق به تا گرفتيم پيش فلسفه در ما كه است يسير اين: فرموديد داشتيم، روش فلسفه تاخود روش
 همان شده يط سير آن واقعا-١: كنيم يبررس بايد) فرهنگستان( دفتر يفكر جريان به نسبت را يبحث سير دو ما پس
 بوده يجار كلمات به يوتول تسليم جريان شده ساخته كه يمنطق در اينكه-٢ و نبوده؟ يا بوده تسليم به رسيدن سير
 چون شده، تمام سير اين حجيت كه آيد يم بنظر شود اثبات مطلب دو اين اگر شود، تمام بايد مطلب دو اين يانه؟ است

 .شود يم اثبات آن حجيت دهيم، انجام را تطبيق اگر هم االن و شده تعريف قبالً حجيت كليت
 سنجش قوه بودن تسليم ضرورت كننده بيان كه گذشته ياستداللها از يتطبيق سير يك بدانيد صالح اگر اين بنابر

 و تغيير تغاير، كه رافرموديد بحث اجمال). نباشد هم گشته بحث تكرار كه جديد مدخل از ولو( بفرماييد، بيان است
 و رابطه عجز و سنجش قوه عجز به مباحث، در ما چگونه كه بفرماييد بيان را استدالل اين يول است، الجمله يف سنجش

 بعد قدم در كرديم؟ يمعرف سنجش پايگاه بعنوان را» ربوبيت« و رسيديم سنجش عمل خود در فاعليت و تعلق و قانون
 كنيم يكبرو بحث يك بايد اول ييعن است؟ شده يجار چگونه» تسليم« شده ساخته منطق در كه بفرماييد بيان هم
 يكل ضابطه نيست، منطق شدن ينقل يمعنا به اگر يانه؟ است منطق شدن ينقل يمعنا آيابه منطق در تسليم جريان كه
 مطرح بدانيد صالح اگر كه بود بحث يك اين يانه؟ است حاكم شده ارائه منطق بر ضوابط اين آيا و چيست؟ آن
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 آيا چيست؟ حقانيت يمعن واصالً چيست؟ حقانيت و حجيت ييعن حقانيت و تسليم رابطه اينكه ديگر و فرماييد يم

 به حق كه هست يتعريف متعاليه حكمت بخصوص و عرفان و حكمت در چون نه؟ يا گردد يم بر قدرت به حقانيت
 كرده تعريف يهست حقيقت به را حقانيت ييعن كنند، يم تعريف حق ذات به هم را حق حقيقت و تحقق و ثبوت يمعن

 :كه آورند يم دليل هم را حضرت از يشعر داند، يم باطل هم را اشياء بقيه و
 ...باطلوا اللّه ماخالء ء يش كل يعل): ج(
 در( است محض عدم هم بطالن يمعن گويند يم و! باطلوا اللّه خال ما ء يش كل يعل العرب، قالت ء يش....  بله): س(
 بر يهست به حق پايگاه آيا كه كنيم بحث را مطلب اين بدانيد صالح اگر لذا!) اوست هست، هرچه خط آخر آخر

 موضوع اين به ندانيد صالح اگر و دارد؟» قدرت« كه جهت اين از دارد، حق آيا كه ؟يديگر يچيز يابه گردد يم
 يبحث يك اين نتيجه در كه است شارع نزد در بودن تسليم به عندالشارع حجت كه شده پذيرفته فعالً چون نپردازيم

 خورده گره هم به آيد يم نظر به كه( است؟ خورده گره يكديگر به حجيت و حقانيت پايگاه آيا كه شد خواهد يجانب
 و حق كه داريم باطل و حق بلكه نداريم كذب و صدق ادراك، باب در ما كه بود اينگونه فرموديد كه يسير در). است
 و حجيت صورت آن در كه است، حق باشد يصحيح جهت يتول جهت اگر است، يتول يگير جهت يمعن به هم باطل

 ضرورت اگر فعالً يا است، ادراك در يتحج پايگاه هم و حقانيت پايگاه هم تسليم، چون خورد يم گره بيكديگر حقانيت
 داشتند توافق آقايان راكه استدالل سير همان صورت اين غير در چه؟ ييعن ،»بودن حق« كه بفرماييد مطرح بدانيد
 قوه عجز به» تسليم عمل« خود در تسليم، به رسيدن تا ياستدالل سير در ما شودواقعا معلوم كه بفرماييد مطرح

 !يانه؟ ايم؟ رسيده ديگر يپايگاهها عجز و سنجش
 دفتر مباحث سير بودن يپرورش و يتوليد -١ 
 منطق در ما كار! نماييم؟ عجز درك ايجاد يا كنيم؟ ينظر ينف كه است اين غير ينف و خود ينف از منظور آيا): ج(

 دوتاست؟ اين از كداميك عمل،
 »توليد«و» تصديق فرق« -١/١ 

 كه هستيم ما بگوييم بتوانيم اينكه تا برسيم خود واحتياج فقر در ينظر تصديق يك به كه است بوده اين منظور آيا
 عجز يپرورش سير اين در كه است يپرورش سير يك توليد منظور يا! قادريم؟ تصديق اين بر كه هستيم ما فهميم؟ يم
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 عجز توليد ينظر سيرِ يول است ينظر سير سير،: وتوليد تصديق بين است فرق! شود يم واقع تصديق نه شود؟ يم واقع

 !عجز تصديق نه است،
 انكارها قابل غير قبول و عقل يبرا بستر ايجاد بوسيله درك پرورش - ١/٢ 

 و زده مثال وبعد است پذير نا انكار تغاير گوييم يم باشد، يپرورش سير سير، اگر! يدانش سير نه است، يپرورش سير
 يكسان شوند، يم مفاهيم انتقال وسيله كه يآواهاي و صدا اگر مثالً ندارد، عمل قدرت فهم محض، ييكسان در گوييم يم

 ايجاد هوا در حروف كه را يتموج نحوه دانيد، يم. شد ينم ممكن فهم نبود، يتغاير هيچگونه آن در و بودند محض
 دو حداقل روشن و خاموش مفهوم يبرا اگر حال دارد، هم يمختلف تركيبات و است مختلف برسد، سامعه به تا كند يم

 ابزارها در اگر اين بنابر. نمايند معين يمختلف يعالمتها بايد هم آن مختلف تركيبات يبرا باز كنند، تعيين عالمت
 يبرا توانند ينم باشند نداشته اختالف باهم اگر هم مفاهيم خود در لذا. شد نخواهد ممكن مفاهيم انتقال باشد، ييكسان

 توسعه شكل در نه و كيفا نه و كما نه احوال نباشد، اختالف اگر هم حاالت خود در گيرند، قرار واسطه نظر فعاليت
 كرديم؟ يكار چه» درك پرورش«ما در  توصيفات، اين با. شوند ينم منتقل

  
  
 انكارها قابل غير قبول و حركت با مواجه در نفس انانيت قراردادن بوسيله عقل كردن تسليم - ١/٢/١ 

 يبستر سنجش و فهم يبرا ييعن كرديم، مواجه حركت با را» نفس انانيت« كار اين با و ،يندار انكار قدرت: گفتيم
 اين ،يباش تسليم كه يمجبور حقيقت در ييعن ،يبده انجام يتوان ينم را انكار فعل كه گفتيم و نموديم، تعريف را

 اين با و داديم يورزش و چرخش يك هم آنرا است، تغاير انكار عدم حد همين در فقط و ضعيف بودنِ تسليم بودن، تسليم
 ييعن دهد، يم انجام را تصديق از باالتر امر يك بلكه كند، ينم تصديق فقط كه داديم قرار يبستهاي بن در آنرا چرخش

 و داديم قرار يسير در را آن هم كار  اين يبرا و يكن انكار يتوان ينم هم را تغيير كه گفتيم بعد. شود يم» تسليم«
 سير اين لذا! يتوان ينم سطح، نازلترين در يحت يكن انكار يبخواه كه را سرهم پشت و يمتوال چيز هر كه گفتيم
 !ياثبات نه است، يا ينف يتصديقها يول رسد يم تصديق به ظاهر به چند هر شده واقع عمل به نسبت كه يپرورش

  الجمله يف سنجش قبول با عقل ديگر انانيت نفس - ١/٢/٢ 
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 نوع يك هم اين فهميم، ينم چيز هيچ ما شد اينطور كه حاال بله: بگويد نگذاشتيم و بستيم او بر را انانيت راه هم بعد
 تسليم آدم فهميم ينم هيچ ما! نيست خوب هميشه فهميم، ينم چيز هيچ ما بگويد انسان اينكه چون است، انانيت

 العمل عكس يآدم يا! نداريم كار در يفهم ما و است حاكم جبر عالم در گويد يم كه يآدم فهميمِ ينم هيچ ما! خوبست
 كه همانگونه! نيست نباشد،خوب آن در اختيار و تسليم يمعن كه» فهميم ينم هيچ« آن باالخره و!  دهد يم انجام يقهر

 .نمايد انكار و كند پيدا يديگر ظهور سنجش اصل به نسبت كه هم يانانيت دارد وجود بد انانيت
 ناگزير انسان بگويد و نشود هم تسليم نداند، مقصر اصال را خودش هم بعد بدهد، انجام بخواهد دلش كه يغلط هر تا

 !است يقهر العمل عكس از
  ماده يقهر العمل عكس يبمعنا شناخت بودن يجبر - 

 جبر بعد و است يماد جبر اول آن مهمترين البته كه( ياله جبر چه بگيريد، يماد جبر چه هم را جبر اين حاال
 اين و دهد يم انجام فرد كه است يقهر العمل عكس يك بلكه نداريم يچيز ،يشناخت ،يادراك اصالً ما بگويد كه). ياله

 بعد حال اين با»! است يسخت انانيت انانيت، نحوه اين« پذيرد يم آنرا موجود يشناس شناخت كه است يچيز همان
 مقيد را او اينكه از فقط دارد، يبرنم دست كه هم انتخاب از) گفت خواهيم درپايان! (دارد ينم بر دست كه هم ازعمل
 )كند يم يخال شانه( دارد يبرم دست كنند،
 شود ينم را الجمله يف سنجش كه گفتيم و بدهد قرار را» جبر« شناخت، و معرفت تعريف در كه شديم اين مانع لذا

 .كرد انكار
  رابطه و حاكميت به» علم تعريف قبول« - 
 رابطه در خواهيد يم شما است، من فهم دليل است، اختيار دليل عالم در دادگاه وجود) كه است آمده بحثها در(
 يا قانون، جبر يا حال باشد، كار در يجبر واقعا كه كنيد يم عمل رابطه در اگر! باشيد؟ رابطه بر حاكم يا كنيد؟ عمل
 و است رتبه يك در قانون كه بگوييد و بخوانيد آنرا كه عنوان ده به و بزنيد حاشيه آن به كه رقم ده به شما ،يعلّ جبر
 انجام كه را يعمل االمر آخر يول بچرخانيد را آن ميخواهد دلتان كه چه هر...  بعد و شود يم يداع به تبديل بعد

 بهينه قدرت كه ايم ساخته يكامپيوتر حال ،»شود يم ينف سنجش« رابطه، بر حاكم نه باشد، رابطه در اگر دهيد يم
 تواند يم كه ايد ساخته يماشين و دستگاه، شما. ندارد را خودش تكامل قدرت اما دارد، شده داده برنامه اساس رابر شرايط
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 درست يرياض مدل يك و داده قرار عامل صد عامل، ده عامل، يك آن يبرا و كند دفع دار را با طرف هر از را دشمن

 يساخت زير تعاريف ماشين اين يول) داريد يتعاريف هم بهينه كنترل يبرا حتما( و مايد،ن كنترل را بهينه تا ايد كرده
 يول بياورد ميدان به را آنها يضريبها بتواند كه ينحو به ايد كرده هوشمند را دستگاه كند، ينم عوض خودش را خودش

 ييعن كند، يم عمل مند قاعده دارد، نظم دستگاه اين داريد، تنظيم در يا اوليه تعاريف آن يشمابرا بكنيد كه يكار هر
 خودش تكامل يبرا و) اوليه حدود و تعاريف بر حاكميت ييعن( ندارد، رابطه بر حاكميت يول دارد،  جريان قاعده درون
 مختلف يصورتها به مطلب اين كنيد، يم مالحظه انسان شناخت در را يمند قاعده و قوانين تكامل شما نيست، موجد

 و! قاعده درون جريان نه است رابطه بر حاكميت علم: شود يم خالصه جمله يك همين در عمدتا كه شده عرض قبالً
 قاعده بدون كند يم عمل قاعده درون گذاريم يم يتبع فاعليت را آن اسم دور يخيل يبعدها كه هم يچيزها كليه

 .دارد تعريف قابليت عليت  طبق بر و است مند قاعده نيست،
 از سر باز كه را يديگر انكار نحوه يك ييعن نداديم، را مطلق جبر اجازه ييعن نيست انكار قابل اين گفتيم خوب

 !نپذيرفتيم آورد، در يسر خود
 »رابطه يا قانون« اصالت و» تغيير و تغاير« بين واسطه الجمله يف يهماهنگ جايگاه -١/٣ 

 متصل آخر دسته به را يبررس از دسته اين كه است يا مهره ياجزء هاست؟ مهره اين جزء» يهماهنگ« اين آيا حال
 رابايد يهماهنگ بنويسيم يتاي٢٧ يا يتاي٩ صف در را اينها اگر مثال عنوان به است؟ باالتر يكم آن رده ييعن كند؟ يم

 مورد در چرا. برگردد پائين دوباره و گيرد قرار باالتر نقطه يك يرو تا سه اين ييعن بنويسيم، يباالتر صف در
 بعد كه آنچه به هم دارد، حضور گفتيم قبل از آنچه به نسبت هم» يهماهنگ« كه زيرا گوييم؟ يم بدينگونه» يهماهنگ«

 به رسيدن يبرا مفهوم دو يهماهنگ: كرديم بيان مثال ترين ساده از را يهماهنگ انكاربودن غيرقابل لذا گفت، خواهيم
 قابل غير آنهم كه است مطرح» تناسب« مفهوم بعد و. جديد تركيب يك به رسيدن يبرا ء يش دو يهماهنگ نتيجه،

 تواند يم آيا اين خود حال كند، اثبات را قانون ضرورت بايد نسبت بياورد، پيش را قانون بايد بنفسه تناسب است انكار
 به پس است، انكار قابل غير رابطه بگوييم كه يمعن بدين كرد تكيه توان يم ياآ ربط اصالت به! يبل بشود؟ انانيت مبدأ

 اثبات يهماهنگ در عمالً يانه؟ كرد تكيه توان يم قانون به آيا كه آنيم يپ در آمده بيرون خود از حاال كنيم؟ تكيه رابطه
 بر ربط بلكه نيست، مطلق انفصال رابطه اصالت در كه شده گرفته نتيجه ييعن! است انكار قابل غير قانون كه است شده
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 قانون شويد، يم قانون ينف وارد حاال بود، شده بيان يديگر صورت به تغيير و تغاير در مطلب همين! است قرار
 يبرا تواند يم آيا حال نيست، هم مطلق منفصل و نيست مطلق متصل ييعن دارد ربط اينكه گوييد يم و پذيريد يرام
 ارائه را آن ياثبات تعريف يول كرديد بيان را ينف شمادو اينكه يبرا! نه؟ چرا! نه: گوييد يم بدهد؟ اتكا اجازه» عمل«

 باشد، تغيير و تغاير مكان، و زمان يپاسخگو تواند ينم ربط اصالت ييعن ، است ياثبات تعريف به نياز عمل در. نداديد
 را آن بخواهيد فقط و كرده تعريف را آن وانيدنت اگر چيست، كه ندانيد اگر يول هست تناسب هست، نسبت هست، ربط

 !كرد يطراح را وايجاد ايجاب شود ينم آن با كنيد بيان يا ينف
  مفاهيم در تعلق جريان قبول و مفاهيم اطالق ينف و يتركيب حدت و بحث جايگاه -١/٤ 

 بسيط يا هست بسيط ربط: گوييم يم و كرده تبيين هم را تعلق» تعلق« جز نيست يچيز ربط گوييم يم پس
 يتبع گرفتن بكار گفت خواهيم بعدها كه يگرفتن بكار گيريم، يم بكار را يصور منطق اينها همه در البته( نيست؟

 كليه گيريد، يم بكار كه است يانتزاع مفاهيمِ كليه و الفاظ مانند كه كنيم يم عرض بعدا هم را يتبع تعريف است،
 و بسيط بگوييم خواهيم يم كه آنجا در) است يتبع حد در هم آنها لزوم نيست، يكاف يول هست الزم يانتزاع مفاهيم

 شد؟ بيان كثرت و وحدت عنوان تحت مفاهيم چرا اصالً گوييم يم: آييم يم مفاهيم سراغ كم كم نيست يكپارچه
 را االختالف مابه و وحدت را االشتراك مابه كه بگذاريم عنوان خواه االختالف مابه و االشتراك مابه يرو بر ما گفتيم يم

 مطلق ييعن( باشند بريده هم از مفاهيم اگر صورت هر در بياوريم، را مفهوم خود و نگذاريم عنوان خواه بناميم، كثرت
 وحدت»! يتركيب وحدت« به داريم؟ يمفهوم چه به نياز سپ قراربگيرند، واسطه توانند ينم مطلق مفاهيم) باشند
 رابطه بودن مطلق و ايجاب و سلب يرو يتركيب وحدت در. شود يم يمعن» تقوم« به بعدها كه است يا پله اولين يتركيب
 از آن بودن نحوه و» هست حتما رابطه« كه شد اين ما دقت حاصل ،)نيست بسيط يا هست بسيط آيا كه( كرديم دقت
 ومكان زمان بين نسبت در بگوييم، گونه همين به بايد هم مكان و زمان در اين بنابر. نيست مطلق مفاهيم بودن قبيل

» هست رابطه« با اما است، ياثبات مفهوم يك تعلق ،»است اصل تعلق: «بگوييم بايد اين بنابر بگوييم همينگونه بايد هم
. است ء يش دو بين موجود كشش تعلق: كنيد يم مالحظه» تعلق طرف با«  را تعلق اينجا در اينكه آن و دارد فرق يك
 در هم تغير، در هم تغاير، در هم تعلق ييعن باشد، داشته تعلق بايد هم شناخت: گوييم يم يپرورش سير نظر از حال

 .باشد يجار بايد احوال، يا يخارج ياموضوعات مفاهيم از اعم بود شده مطرح كه يموضوعات كل در و سنجش
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  وكتاب قانون ينف و» تعلق طرف« بعنوان فاعليت اثبات -١/٥ 

 است؟ كلمات است؟ كتاب است؟ قانون آيا كشش طرف يول شده بحث اشياء همه در كشش بودن اصل اينجا در
) شود فرض ثابت اگر رابطه خود مثل( باشد، يثابت امر يك كشش طرف اگر كه شده بحث لذا است؟ ثابت نقشه

 بايد كشش اين: «گفتيم پس باشد، كثرت و وحدت و مكان و زمان مفسر تواند ينم دهد، نتيجه را حركت تواند ينم
 »باشد فاعل دو بين كشش

 .اثبات تا ينف از دفتر مباحث يپرورش سير كليات -١/٦ 
 كليات همان بنده دهند، انجام توانند يم بهتر را تطبيق نمايند رجوع فهرست خرد ياستداللها به آقايان اگر البته(

 ).است شده يديگر فاعل به فاعل يك تعلق مطلب حاصل كه) كنم يم بيان را مطلب
 كه تغيير، و تغاير ييعن وتكامل حركت بحث كرديم مطرح يديگر صورت به را تكامل و حركت بحث بعد به اين از

 ،»نيست انكارپذير تغاير« بحث ديگر تبديل، از بعد شد، تبديل) يمكان حركت و يزمان حركت( حركت به تعلق، در
 يكم امر اين در شد، مالحظه مكان و زمان بين نسبت بلكه نشده، مطرح هم از يجدا ،»نيست پذير انكار تغيير«

 فاعل است، اضافه نيازمند كثرت كه شده اثبات لذا. كرديم صحبت تبديل يبرا را يديگر مقدمات و شده وارد دقيقتر
 طرح يبرا. شود ينم حاصل يتكامل و تغيير نباشد،» خالق« اگر ديگر عبارت به و كند، اضافه را يچيز نتواند اگر
 ييعن» (سرعت« بعد و كرده شروع مسافت، و مقصد و مبدأ ذكر: مثل ساده يمثالها از را حركت بحث ،»ايجاد ضرورت«

 شتاب: «ييعن»! حركت تغيير« حركت، از بعد»! حركت« اول گفتيم و كرديم طرح را) يخارج يميكانيك حركت
 مقدمه را مباحث اين همه و»! ركتح در حركت در حركت: «ييعن»! حركت تغييرات تغييرات« آن از بعد و»! حركت
 بيان شود، معنا سكون به و نشده معنا حركت به حركت كه يزمان تا.» است الزم ايجاد: «بگوييم اينكه يبرا آورديم
) باشد حركت بايد حركت اوليه حد يا نيست، تعريف قابل سكون به حركت ييعن( فاعليت اينگونه طرح. باشد ينم كننده

 بكار توانست يم ربط اصالت تا كه يمطلق مفاهيم يتركيب وحدت در و است يتركيب وحدت مفهوم از باالتر رتبه يك
 تواند ينم مفاهيم از دسته آن ديگر واليت، به آن شدن تبديل و فاعليت بيان در يول آمد يم بكار تعلق بيان در آيد،

 كند، پيدا معنا آن كثرت كه الزمست گردد، تبديل فاعليت به تعلق تا شود واقع مبدأ بخواهد حركت اگر. يابد جريان
 هم آن يحركت يمعنا و شد خواهد باالتر فاعل به پائينتر فاعل تعلق نتيجه در كه يابد يم معنا» خالقيت« با هم كثرت
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 متناسب فرد است، يتول يمعن همان اين كه پذيرد، يم انجام پائينتر فاعل يبرا باالتر فاعل طرف از كه است يايجاد
 ... هؤالء و نمد كالً: شود يم امداد يملكوت يتول يا يوانحي يباتول

 ييعن( فاعليت توسعه كه باالتر فاعل به است فاعل تعلق يمعن به كه شد مطرح» ربوبيت« مفهوم ،يتول از بعد
 ييعن است،» درعمل« رشد يپرست سر يا واليت يا ربوبيت يمعن به اين و نمايد، ايجاد باالتر فاعل به را او) تقرب توسعه

 آنرا حركت شما يول هست، واجد ماده بگوييم اينكه نه! كند خرج يديگر خزانه از كه يپرست سر نه ،»پرورش ايجاد«
 مضامين از آنچه ظاهرا كه! شود يم رشد اعطاء ييعن فرماييد، يم» ايجاد« را رشد بلكه! كنيد يم هدايت و يپرست سر

 ايجاد لقب را رشد متعال، يخدا) كنيم استناد آن به خواهيم ينم كه حال عين در( آيد يم بدست) وروايات آيات(
: ييعن دهد يم پرورش ،»پرورش« ييعن رشد) آمد خواهد رسالت بحث در كه است هدايت مفهوم از غير اين و( دهد يم
 ».كند يم ايجاد«

 محور مباحث، به رجوع. است گرفته انجام ياجمال تطبيق سير، ياستداللها و فصلها سر يبررو آيد يم نظر به اكنون
 بسيار يتعال اللّه انشاء كه دارد، يتتبع كار يك به نياز ،ياطالعات يفيشها تنظيم و پاسخها اشكالها، طرح آنها، يبند

 .پذيرد انجام كه خوبست
 يدارا خودش كه حد آن تا ذهن داشتن وا حركت به ييعن است پرورش زمينه ايجاد شده، واقع سير در كه آنچه

 بگويد كه بدينگونه كند، ينم عجز به تصديق محض، ينظر بصورت ييعن. است ينظر اثبات از غير اين و بشود يمطلب
 نكردنت وتصديق كردن تصديق همين قوه و حول ؟يباش يم تصديق به قادر چگونه. قادرم چند هر كنم، يم تصديق من
 در كه يكيفيت هم و كننده تصديق هم است، جديد كثرت يك و كمال يك پيدايش تصديق، اين پيدايش كجاست؟ از

 قوه، و حول كه( است بليط اين زير اينها همه شود، يم پيدا شما عقل در كه يكيفيت هم و شود يم واقع شما حساسيت
 مرتبه در رشد، پيدايش از يا مرحله هر در كه ايد گفته ييعن ايد كرده بحث را يشناس شناخت شما لذا) كجاست؟ از

 يتبع يفاعليتها پيدايش در و شده خلق به محتاج) اندامتان از خارج ييعن( خودتان از خارج يتبع يفاعلها شدن ملحق
 شده قائل الطلب وجه آن يبرا پس باشيد، يم محتاج» رب« ياعطا به مفاهيم، چه باشد، عضالت چه هم اندامتان داخل
 ملحق شما به يچيز ،)نظر از قبل( شما حاالت مرحله در ابتدا. شود يم» اعطا« الطلب، وجه داشتن بمحض ايد، وگفته

 باشد، نسبت يبهنجار يا و اوصاف بين نسبت يا باشد وصف خواه ييعن» شدن هماهنگ: «گوييد يم آن به كه شود يم
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 اقعيت و نداريم، حال به يكار ما بگوييد كه شويد ينم كذب و صدق تعريف وارد ابدا شما اين بنابر است، مخلوق همه

 را آن البته شود، يم واقع باال از كه است ياعطاي تابع هم» حالت« خود ايد گفته بلكه! است قادر هم عقل و است اينگونه
 كه يچيزهاي نموديد، مطرح را» فاعليت نظام« سپس ايد، كرده بيان تكامل و ربوبيت سير و خواست در بين نسبت هم
 بر و اصطكاك در اكنون گفتيد، يم» تمثل» «تبدل« ،»تكيف« آنها به و ايد آورده بدست خودتان درون در قبالً

 نموده،ن خورد بر جامعه به كه يزمان تا اما ايد كرده پيدا هم يتمثل) خودتان درون در( قبالً. گيرند يم قرار يخوردهاي
 شما ذهن در و شما تعلق در ديگران حضور همچنين و يديگر مفاهيم) خودتان از بيرون(  كه چرا كند، ينم پيدا شكل

 نظام حضور لذا. بمانيد آن از يخال توانيد ينم شما و دارد وجود) ديگر يسطح در( يتصرف و) سطح يك در( يتبع به ولو
 اختيارات صاحب چند هر فرد كه ايد گفته نهايتا و) كنيد يم وارد بيرون در را فرد كه همانطور( كرده داخل فرد در را

 يول كنيد، كوچك مرتب آنر درجه توانيد يم نيست، آزاد يخارج تحريكات و ياجتماع مفاهيم از اما باشد باال
 بر توانيد يم چقدر حال نيست، يخارج تأثيرات از يجدا و بريده فرد يگير شكل. بگيريد ناديده آنرا سهم توانيد، ينم
 به كه يظرفيت همان به و شده درست شما يتول كه يميزان به ييعن! داريد» خالفت« كه يا اندازه به شويد؟ پيروز آن

. دهيد قرار تأثير تحث باشيد، داشته سهم آن در بناهست كه را آنچه و كنيد خورد بر توانيد يم است، شده اعطا شما
 يا است؟ تر بر منزلت شود، يم مطرح ديگران و شما بين كه يواحد موضوع برابر رد شما» خالفت« منزلت آيا ييعن

 و واليت بين نسبت كنيد؟ يم پيدا يتول يسطح چه در هم» يتول« منزلت در تر؟ پائين منزلت يا است؟ يمساو منزلت
 و يفرد شناخت مورد در شناخت باب در كه را يمفهوم پس. است» واليت نظام«در شما حضور همان شما يتول

 بر واحد فاعل به هم باز كه شد ياجتماع شناخت ربوبيت و ياجتماع شناخت به تبديل بوديم كرده بيان ربوبيت
 جز خط آخر طبيعتا كند، ايجاد را آنها كه هستند باالتر فاعل به محتاج فاعلها گوييد يم كه يوقت اين بنابر. گردد يم

 تمام در كردن خلق ، است قدرت اساس كه است يواحد فاعل شود يم اثبات اينجا در كه يتوحيد ماند، ينم فاعل يك
 شد قائل توان يم باشند، محض يتبع كه يموجودات بجز موجودات همه يبرا را باالضافه كردن خلق گرچه است، مراتب

 كنيد، باالضافه خلق توانيد يم شما. نيست يچيز هيچ خلق به قادر او از مستقل يموجود هيچ يا مرتبه هيچ در يول
 !باشد» واحد خالقِ« بايد نيست، ياصيل نسبت شما، به باالضافه خلق نسبت يول
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 چرا شود، يم خلق كه است يفاعل اولين آن محور و دارد، محور به نياز خالفت، نظام كه كرديد بحث باره اين در بعد

 پيوسته؟ ينظامها يمعن به يا است گسسته ينظامها يمعن به آيا متعدد يفاعلها كه بود اين بر بحث تكامل باب در كه
 كرديم بيان و رسانديم اثبات به را نظام وحدت ضرورت لذا نيست، هماهنگ يگسستگ با اصالً» نظام« كه داديم پاسخ و

 فاعل همان بخاطر همه بعد به آن از و شود يم خلق ابتداً متعال يخدا طرف از كه است فاعل يك نظام، وحدت در كه
 دستگاه يدارا هم و است وايجاد خير رسيدن يمجرا و واسطه هم و تقرب، يبرا است شفيع هم او و شوند يم خلق اول

 و كرده صحبت  اكرم ينب درباره بعدها كه يمضامين با است نزديك بسيار بسيار نگرش نحوه اين رسد يم بنظر! هدايت
 آنجا كه است يطبيع بسيار) نگرش اين طبق بر( داريد، زيارات و ادعيه در كه است يا حقه عقايد يمنطق اثبات بلكه
 و نسبت: ديگر عبارت به و شود يم ختم هم آنجا وبه شده آغاز آنجااز  خير كه است يطبيع است، مشيةاللّه محل

 فلسفه با هماهنگ ما تاريخ فلسفه كه بگوييد توانيد يم خود يجا در لذا و است تكامل بحث همان بر منطبق آن تناسب
 يبرا ما كه) تبديل و تغيير معادالت( يچگونگ بگوييد توانيد يم دارد، توسعه در حضور و بوده ما توصيف و يبين جهان
 ما بگوييد توانيد يم. است هماهنگ) علت اصل بيان( ما يچراي و) جهان از توصيف( ما يچيست با كنيم يم بيان عالم

 بگوييد توانيد يم يكل بطور و نداريم، الهيات از مستقل يرياض معادالت نداريم، ياله فلسفه از مستقل فيزيك فلسفه
 .است باطل و حق ينسبتها نسبتها، و تناسب در اصل

 نشده انجام يسرعت چنين با اشكاالت ورفع پاسخ البته رسيد، پايان به يا ينف مباحث سير يكل رؤوس آيد يم نظر به
 يمعن اين به بيشتر؟ انسجام با توأم بيشترِ تعدد و كثرت يا است ترشدن ساده يمعن به آيا تكامل كه مطالب رؤس يول

 بايد آقايان تطبيق، در( است، شده بيان خود يجا در ،ياعتبار كثرت كثرت، نه و است بسيط وحدت وحدت، نه كه
 .)نمايند تنظيم را مطالب و كرده يبند طبقه را موجود يفيشها كنند، كار تقسيم خود بين پذيرفته را يتتيع زحمت

 :پاسخ و پرسش -٢ 
  مباحث سير در يهماهنگ بحث جايگاه -٢/١ 

 سنجش بحث از بعد يهماهنگ بحث به ورود اينكه آن و است مطرح يتبيين سؤال يك: يميرباقر حجةاالسالم
 ...است
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 ،يهماهنگ است، ربط و سنجش بين واسطه حلقه ييعن رابطه، اصالت از قبل و: يحسين والمسلمين حجةاالسالم

 .است تناسب و نسبت و ربط مفهوم همان يهماهنگ مفهوم است، ربط اول
 گيريم؟ يم متيقّنها قدر جزء را اين فرماييد يم ييعن): س(
 اثبات اينكه نه! كرديم يم توليد! كرديم يم» ايجاد« ييعن گردانديم، يم ها نمونه و مثالها در هم را مفهوم ما!! بله): ج(
 گرفتيم يم بكار هم را يصور منطق بنماييم، بيان باالتر، يكل با يكل اين بين نسبت بصورت را يايجاب و سلب ينظر

 .كنيم مطرح برايش...  و سوم و دوم و اول الزمه و بدانيم اوليه حد آنرا كه يبصورت نه يول
 استداللهانبوده، محور) يصور منطق: (صدوق حجةاالسالم
 .شده يم گرفته بكار ولكن نبوده محور بله،: يحسين والمسلمين حجةاالسالم
 سنجش؟ و تميز از يا بوده تغيير و تغاير از آن سير: يرضاي حجةاالسالم
 .سنجش بعد تغيير، بعد بوده تغاير از اول: يحسين والمسلمين حجةاالسالم

 است؟ سنجش و تميز بحث همان يا كرديد مطرح مستقل بحث يك بعنوان را تميز): س(
  روش مباحث به ورود مقدمه» اشتباه مبدء و علت« -٢/٢ 
 پياده آن نوار يا و نشده ضبط يا كه دفتر در ما اوليه مباحث( آن از قبلتر البته است سنجش و تميز بحث همان): ج(
 اشتباه اين رفع يبرا كه شد، يم اشتباه مبدا...  الفكر يف الخطأ عن مراعاتها تعصم قانونية آلة: گفتيم يم كه) نشده

 ؟»كند يم اشتباه چگونه انسان: «كه بگوييم اينگونه به توانيم يم
 .است منطق تعريف مقدمه اين پس: يميرباقر حجةاالسالم
 !احسنت: يحسين والمسلمين حجةاالسالم

. اند كرده يمعرف را  سنج خطا ابزار بعد و اند گرفته را خطأ تعريف اول منطق، تعريف مقدمه در هم آقايان خود): س(
 هم بعد دهند، يم قرار موضوع را كذب و صدق كنند، يم تعريف كشف در يخطا به راهم خطا و كشف به را ادراك

 ...يا و است يحصول يا ادراك گويند يم
 تا كنيد صحبت مرتبا خطا از قبل  مرحله از بايد شما كنيم؟ چه شديم خطا دچار» ادراك« اين خود در اگر): ج(

 ...عمل به برسيد
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  مختلف يمبان در صحيح و خطا تعريف مقايسه - ٢/٢/١ 
 صحت و عمل به ادراك يوقت كه است روشن مطلب اين رسد يم نظر به نگردانيم، بر نظر به را خطا ييعن بله،): س(

 .شود يم واضح هم خطا ،يتول و صحت در شد، تعريف يتول و
 خطا باشد دنيا دنبال به دلش كه يآدم و هستند هردو جهل و عقل جنود كه كرديد بيان آنگونه را خطا اگر): ج(

 .است واضح يكالم اين بله كند، يم
 عمل، در سنجش، در فهم، در كه است معنا اين به بلكه فهمد يم غلط كه نيست معنا اين به كند يم هم خطا): س(
 .كند يم يموضعگير غلط
 را ابزار كند، يم تخلف تكامل از! كند يم ايجاد» خالف« ييعن كند يم ايجاد» باطل« كند يم» ايجاد« غلط): ج(

 اشياء يا جامد اشياء يا حال باشيد، اشياء بر حاكم توانيد يم شما مثال بعنوان كرد، مالحظه يباالتر سطح يبرا توان يم
 بوده ما ذهن در اول از كه يچيز آن ديگر عبارت به. نماييد كنترل آنرا و كنيد پيدا يغريب و عجيب حيوان يك يا ،ينام

 يصالح مؤمن پياله هم است نجس كه يكافر گويم يم من حال نيست، اين در يشك» است نجس كافر« كه است اين
! ابدا! ابدا ،»سال هزار! «كن؟ حقارت احساس نجس، اين به نسبت بگوييم مؤمن به و بنشانيم باالتر را او هم بعد شود؟
 اظهار طاهرين ائمه و متعال خداوند بارگاه در آنها به نسبت و كنم يم لعن هم را آنها. كنم ينم يكار چنين
 .نمايم يم برائت
  تبيين به اجمال از درك با مباحث يپرورش سير يهماهنگ -٢/٣ 

 باالجمال هم تغير و تغاير مسأله خود يول كند، يم تمام را ربط مسأله ،يهماهنگ كه فرموديد: يرضاي حجةاالسالم
 ... كه است ياصول ييعن كند يم تمام را ربط

 و اجمال يكديگر به نسبت كنيد، مالحظه» پرورش در« بخواهيد اگر را اينها همه: يحسين والمسلمين حجةاالسالم
 همين كه بگوييد توانيد يم آنوقت شده ايجاد يپرورش چنين چگونه ببينيد كه است پرورش تحليل اين دارند، تبيين
 در مطلب اين بگوييد بالعكس توانيد يم هم و! نازلتر باز و نازلتر قبلتر مرتبه در شده، گفته نازلتر قبلش مرتبه در مطلب

 دارد، حضور يدقيقتر و كاملتر نحوه به يبعد يبحثها در و رسيده باالتر به تا شده تبيين سپس داشت اجمال مرتبه آن
 دهيد، يم قرار را تا سه اين اول ،»يآگاه و اختيار« ،»مكان و زمان» «كثرت و وحدت« گوييد يم اينكه حقيقت در ييعن
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-٣ مكان، و زمان-٢ كثرت و وحدت- ١: بين نسبت( خودشان نسبت اول ييعن: كنيد يم مالحظه را اينها بين نسبت بعد

 بر نسبت آنها بين و كنيد يم مالحظه را نسبت سه اين بين نسبت بعد و) اختيار و قانون حقيقت در ييعن يآگاه و اختيار
 .رسانيد يم» وحدت« به و كرده قرار
  واليت اصالت با ربط اصالت در» يهماهنگ بحث« مقايسه -٢/٤ 

 .كرديم يم مطرح صحت معيار بعنوان را يماهماهنگ دارم خاطر به كه آنجا تا: حسينيان برادر
 .شكنيد يم آنرا بعد و كنيد يم طرح اينگونه ابتدا را قانون! بله: يحسين والمسلمين حجةاالسالم

 شكنيم؟ يرام يهماهنگ خود ييعن): س(
 .است انكار قابل غير گوييد يم): ج(
 ...صحت معيار بعنوان): س(
 ).اينجاست در قانون و نسبت پايه( دهيد يم تحويل قانون ييعن است، انكار قابل غير صحت معيار بعنوان): ج(
 هماهنگ خواهد يم هم كافر گوييم يم است صحت معيار اثبات از بعد كه است ربط اصالت در قانون پايه البته): س(
 .است كردن عمل هماهنگ پايه بر صحيح تعريف نفس ييعن نمايد، تعريف را صحيح تا كند، عمل
 كرد؟ تكيه هم آن به شود يم آيا يول كند؟ ينم انكار را آن هيچكس ييعن): ج(
 آخر در ؟يچيز چه با يهماهنگ گويد يم و كند يم پيدا تكامل و توسعه بعد مباحث در يهماهنگ نفس): س(

 عالم كل كه كرديم يم مطرح را يعموم يهماهنگ بحث كه دارم بخاطر يبحث در يا جهت، با يهماهنگ گوييم يم
 ).كند يم پيدا تكامل(

 بيان رشيدتر يخيل اينجا در را حركت و آهنگ اينكه نهايت كنيم، يم مطرح را يعموم يهماهنگ هم االن): ج(
 .كنيد يم لحاظ يتولّ و واليت بين نسبت آنرا كنيد، يم

 ... آن نازلِ نازل عنوان و ريشه يول بدهيم قرار حقانيت مالك توانيم يم را همين ييعن): س(
 ...كنيد تكيه ربط اصالت به ييعن بدانيد قانون نفس را يهماهنگ اگر): ج(
 .شود ينم توصيف ربط به يهماهنگ اصالً و) نيست صحيح كه( شود يم فاعل دو بين يهماهنگ آنصورت در نه): س(
 ».يتول و واليت« به آخر در يول ميشود توصيف ربط به يهماهنگ كار، يابتدا در! بله): ج(
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 .دارد طرح قابليت صحت مالك بعنوان يهماهنگ خود يول): س(
 بعنوان كه آخر در يول گيرد يم بر در را مسلم و كافر كنيد يم بيان اجمال صورت به را يهماهنگ كه آنجا در): ج(

 .شود يم يديگر يچيز يهماهنگ يمعنا كنيد، يم ذكر خالفت
 ... كنيم يم مطرح غايت با تناسب بعنوان را يهماهنگ هم آنجا البته): س(
 مطرح واليت در كه يآنچيز با ييعن! باشد داشته تناسب هم) ايجاد( خلق و فاعل با كه يغايت با تناسب): ج(

 ....اال و! باشد متناسب كنيد يم
 .پوشاند يرانم كافر حتما ندانيم، دنيا در منحصر اگر را قانون): س(
 .پوشاند يم هم را كافر و دارد اجمال كنيم، يم مطرح را يعموم يهماهنگ كه آنجا در يول: احسنت): ج(
 .پوشاند يم هم را كافر) الجمله يف تغيير و تغاير الجملة، يف يهماهنگ( متيقنها قدر در بله): س(
 .پوشاند ينم را كافر كنيد، يم مطرح يتفصيل شكل به را آنها كه يوقت يول بله،): ج(

 نيست؟ هماهنگ كافر گوييم يم ييعن چه؟ ييعن: يميرباقر حجةاالسالم
 را او خلق، يابتدا در. نيست او يايجاد منزلت با هماهنگ او عمل گوييد يم ييعن: يحسين والمسلمين حجةاالسالم

 .قرارگيرد صحيح اختيارات مقابل در او اختيار كه اند نكرده خلق جهت اين به
 ربط اصالت اساس بر يهماهنگ در نسبيت قبول - ٢/٤/١ 
 كار آخر در يول شده تعريف كذب و صدق باب در صحت معيار يمعنا به يهماهنگ ابتدا در: ديگر عبارت به): س(

 .شود يم تعريف حقانيت معيار يمعنا به يهماهنگ
 .است ربط اصالت سطح در يهماهنگ يمعنا شود، يم مطرح كذب و صدق عنوان به صحت معيار يوقت): ج(
 .بله): س(

 .بود غايت با تناسب و بطالن و حقانيت از صحبت نبود مطرح كذب و صدق درباره يحرف آنجا در: حسينيان برادر
 .وكذب صدق ييعن غلط و صحيح: يميرباقر حجةاالسالم
 كرديم؟ مطرح را يچيز چه آنجا در: يحسين والمسلمين حجةاالسالم

 .بود بطالن و حقانيت از بحث: پيروزمند برادر
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 ييعن است، ياله ديدگاه از يعموم يهماهنگ بيان يمعنا به بطالن و حقانيت اين: يحسين والمسلمين حجةاالسالم

 ربط اصالت بكنيد، اثبات يادعا اينكه مگر آوريد ينم بدست ياثبات يمعن ربط اصالت از كه است اين مفروض آنجا در
 نكرده پيدا انجام سر هنوز كه كنيد يم ذكر آنجا در شما را ينسبيت ييعن. است ربط بلكه آن، نه و است اين نه: گويد يم
... 

 .نشده وارد اثبات بعد در): س(
 تا زمين است، ياثبات صورت به نسبيت بيان از غير شود، ينم انكار بگوييد و كنيد ذكر را نسبيت كه همين بله): ج(

 .دارد فرق آسمان
 قابل غير و همه متيقن قدر آنهم كه كرديم يم مطرح يتبع فاعليت مرحله در را اين ما كنم عرض خواهم يم): س(
 شود، يم اثبات عالم محدوديت و خالقيت صورت اين در كه ديگر، هيچكس نه و كنند انكار توانند يم كفار نه است، انكار
 .كنيم هماهنگ را اعتقاداتمان كل كه كرديم يم يسع آنجا در هم ما است، عالم فطرت با متناسب يتبع فاعليت چون
 دهيد؟ ينم قرض آنجا به اينجا از فرماييد يم كه را يمطلب اين): ج(
 !نه): س(
 كند؟ ينم انكار هيچكس و معتقدند آن به همه كه يچيز آن بگوييد يهماهنگ توصيف يبرا توانيد يم ييعن): ج(
 ...متعال يخدا كه يفطرت همان ييعن كند ينم انكار هيچكس): س(
 ... كفار ييعن): ج(
 .بشوند خارج پرستش قيد از و يتبع فاعل قيد از توانند ينم هم كفار): س(
 دانند؟ يخودم عمل صحت معيار را بودن متدين كفار آيا): ج(
 .دانند يم يهماهنگ را صحت معيار آنها نه): س(
 كنند؟ انكار توانند ينم كفار كه نويسيد يم يچيز چه يهماهنگ كلمه زير خوب،): ج(
 ...انكاركنند توانند ينم» الجمله يف بنحو« را يهماهنگ): س(
 !احسنت! شد تمام): ج(
 ...يعموم يهماهنگ گوييم يوم كنيم يم توصيف را يهماهنگ يوقت موضع در يول): س(
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 ...را الجمله يف يهماهنگ اين بدانيد، راشما همين! همين): ج(
  واليت نظام در يهماهنگ اساس بر كفار ياجتماع يآسيبها يشناساي - ٢/٤/٢ 

 عمل هماهنگ درون در نه آنها كه گيرد يم قرار آنها ياجتماع يآسيبها يشناساي يبرا صحت مالك يهماهنگ اين
 ... نه و كنند يم

 معنا اين به يعموم يهماهنگ انكاربودن غيرقابل پس! ؟»متدين« كند؟ يم يشناس آسيب يكس چه آنوقت): ج(
 .نيست

 در كرديد، عمل خالف اينجا در افتاديد، اضطراب به اينجا در مثالً بگوييم بدهيم، نمونه آنها به توانيم يم ما نه): س(
 كفر دستگاه يهماهنگ نا يميدان تحقيقات با توانيم يم ييعن نگرفتيد، بگيريد خواستيد يم قبالً كه را يا نتيجه آن اينجا
 .بدهيم نشان درون رادر
 !ذكركنند يهماهنگ نا يبرا را يديگر عوامل توانند يم آنها): ج(
 .كنيم احتجاج خودشان بر توانيم ينيست،م صحيح كنند، يذكرم آنها راكه يعوامل و علل كه كنيم يم ثابت ما): س(
 انكاربودن غيرقابل كنيد يم احتجاج يوقت شما»! الجمله يف: «گفت توان ينم كردن احتجاج به ديگر حاال! خوب): ج(

 .كنيد يم بيان را اجمال و تفصيل بين فرق دهيد، يم» تفصيل« را الجمله يف
 .است درست! بله قواعد، همان با ييعن): س(
  ذات و عليت به نفس انانيت تحليل ينف -٢/٥ 
 نمايد، انكار تواند ينم نفس كه ابتدا در فرماييد يم نفس انانيت يشناساي در ياثبات مرحله در: اينكه ديگر سؤال): ج(

 ..... ينف
 .است خودش قدرت ينف): ج(
 .است قانون ينف رسيد كه رابطه به بعد): س(
 .است نسبيت ينف رسد يم كه تعلق به و است قانون ينف بله): ج(
 به و كرده ينف درون از را ذات ييعن گردد، ينم بر ذات نفس به ذات خصوصيت بگوييم اينكه يا است؟ اينگونه): س(

 بدهيم؟ نسبت بيرون به را ذات وعلت خصوصيت و نماييم متصل بيرون
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  فاعليت به نفس انانيت تحليل بازگشت - ٢/٥/١ 
 .كنيد تكليف توانيد ينم كنيد، حذف مطلقا درون به را آن گشت بر اگر خوب): ج(
 .گردد يم بر بيرون و درون رابطه به گوييم يم وقت آن): س(
 شويد؟ يم قائل فاعليت بيرون و درون رابطه يبرا آنصورت در): ج(
 .است مطرح دو آن بين نسبيت بلكه مطلق، درون نه است، مطلق بيرون نه گوييم يم): س(
 ... و خالفت و نسبت و واليت هم بعد و شويد يم قائل فاعليت): ج(
 ...و واليت و است وفاعليت است نسبت گوييم يم بله،): س(
 ...و كنيد يبند محور را مطالب يتعال شاءاللّه ان): ج(
  الجمله يف يهماهنگ در كذب و صدق از يسلب يمعنا - ٢/٤/٣ 
 ديگر آنجا در بلكه ندارد، معنا باطل و حق بحث ديگر باشد، الجمله يف يهماهنگ اگر: يرضاي حجةاالسالم): س(
 .است مطرح وكذب صدق بحث

 .رابطه اصالت ييعن رابطه، ييعن كذب و صدق بله: يحسين والمسلمين حجةاالسالم
 دهد، يم يكشف يمعنا و باواقع تطابق ييعن كذب و صدق سازد، ينم وكذب صدق با رابطه: حسينيان برادر): س(

 .دهد ينم يكشف يمعن هيچوقت برقراركردن، نسبيت ييعن رابطه يمعنا يول
 آنرا؟ اثبات يا كنيد يم تمام را آن ينف: يحسين والمسلمين حجةاالسالم

 !آنرا ينف همان نه،): س(
 است يمعن اين به كنيد تمام را حقانيت بتوانيد اگر كنيد، تمام توانيد ينم را حقانيت كنيد، يم تمام را ينف اگر): ج(

 .گذشتيد آورديد، ينف با كه ينسبت از ديگر شما كه
 .بكنيم سلب توانيم يم را ديگران حقانيت ييعن): س(
 »!رابطه خود« جمله از): ج(
 .داديد قرار يمساو رابطه با را يهماهنگ شما ييعن): س(
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 همان ييعن! دارد وجود تناسبت و نسبيت دارد؟ وجود يچيز چه ،»الجمله يف« گوييد يم كه يصحت معيار در): ج(
 .دهد يقرارم بحث مورد و آوريد يم رابطه در آنرا كه يچيز
 .كنيم يم تعريف فاعل به آنرا و كرده عوض را آن محور تدوين مراتب در كه است يتناسب): س( 
 .است رابطه يمعن به اشياء همه يهماهنگ كنيم، يم تعريف رابطه به اول نه، نه،): ج(
 تناسب؟ نفس ييعن): س(
 !تناسب نفس بله،): ج(
 .معناست يب يهماهنگ بكنيد، يكطرفه آنرا اگر است، ربط باضافه طرف دو: يميرباقر حجةاالسالم): س(

 يمعن به تناسب! را نتيجه: دهد يم كه دارد يتناسب نحوه چيزتان دو نه، نه،: يحسين والمسليمن حجةاالسالم
 .است» ربط نحوه« يهماهنگ جوهره و است» ربط«

 .شود يربطنف اطراف كه نيست ربط اصالت يمعن به اين يول): س(
 .است صحت معيار رابطه وجود كل، در كه است يمعن اين به است صحت معيار يهماهنگ كه گفتيد اگر): ج(
 .است صحت معيار مقصد، با ء يش تناسبات ييعن): س(
 ».اشياء تناسبات: «بگوييد كنيد بزرگ را» ء يش تناسبات): «ج(
 ... آيند بر با كل يداخل تناسبات ييعن): س(
 .مقصد قانون، و» قانون: «شود يم» كل« وقت آن): ج(
 گذاريم؟ يم قانون را آن اسم چرا حاال): س(
 قانون يمعنا و» اين: «دهد يم نتيجه اين و اين گوييد يم شما ربط در است؟ يديگر چيز قانون جز مگر ربط): ج(
 .اين با است برابر اين بين نسبت. نيست اين جز يديگر چيز هم

 هستند؟ ربط ها چيز يخيل پس است، قانون در هم ربط: يرضاي حجةاالسالم 
 يا ربطنباشد، يول باشد قانون كه كنيد ينم پيدا را يجاي ربط، اصالت بحث تا شما: يحسين والمسليمن حجةاالسالم

 .كنيد ينم پيدا هم مورد يك نباشد، قانون اما باشد، ربط
 .رابطه و ثابت امر همان ييعن: صدوق حجةاالسالم
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 باشيم داشته تغيير و تغيير و تغيير كه است ممتنع گوييد يم تغييرات در شما بله،: يحسين والمسلمين حجةاالسالم

 است ممتنع باشيم نداشته را آن كل اگر( نيايد يا رابطه هيچ تحت ييعن نرسد، يحاكم يقانون هيچ به نهايت، يب تا و
 .نيست يديگر چيز اينست، يهماهنگ يمعنا) بپذيرد يا رابطه كه

 .هست هم يهماهنگ نا گفتيم يم كرديم، يم معنا را ارتباط نحوه باز هم يهماهنگ نا بيان يبرا: حسينيان برادر
 ...مقصد تعريف به بنا»! مقصد با: «يحسين والمسليمن حجةاالسالم

 .كرديم يمعنام ربط نحوه به را يهماهنگ نا اين بنابر بله،): س(
 .يديگر چيز با است هماهنگ ييعن است، هماهنگ نا ،)مقصد( اين شدن درست با نه،): ج(
 كرديم؟ يم معنا انفصال به را يهماهنگ نا اين): س(
 ...شديد ينم قائل مصداق اصالً يناهماهنگ يبرا ربط، اصالت گفتيد يم كه موقع آن در): ج(
 ....دهد يم نشان آب آنها، يبرا سراب، كه فرموديد يم يمثال هم كفار احوال يبرا كه دارم بياد من): س(
 .نيست آب يول): ج(
 .هست يربط نحوه اين بنابر): س(
 ييعن ندارد، الجمله يف يهماهنگ ربط نحوه آن اينكه يا نداريد، نظر آن درباره شما كه است يربط نحوه نه،): ج(

 .ربطنيست
 .ندارد) غايت آن با( الجمله يف يهماهنگ ربط آن): س(
 شود؟ يم پيدا شما در كه يحالت با يا خواهيد؟ يم شما كه يغايت با يهماهنگ): ج(
 .كرده فراهم آن به رسيدن يبرا را مقدمات اين كه يغايت آن با نه): س(
 .است هماهنگ كه است آب گوييد يم و طلبيد يم آب و شده پيدا شما يبرا كه يحال در): ج(
 .رساند ينم هدف به را ما مقدمات يول كرديم مهيا آن به رسيدن يبرا را مقدمات اين ما كه يغايت آن با خوب): س(
 يانه؟ شده ايجاد تخيل اين خود يانه؟ رسانده خيال اين به را شما اشياء آن خود): ج(
 .شود يم ايجاد تخيل بله،): س(
 »برَكاتُه و اللّه رحمةُ و علَيكُم والسالم«          »!.يهماهنگ با! «؟يچيز چه با): ج(



 يفكر نظام يمبان

 ١٤جلسه 
 ١٧/٤/١٣٧٦تاريخ:  

  يالهاشم يحسين والمسلمين حجةاالسالم: استاد
  يمبنائ تحقيقات گروه: تنظيم

  
  صوري منطق و واليت نظام منطق حجيت در اي مقايسه بررسي عنوان جلسه: 
  فهرست: 
 نظر اصالت منطق بر عمل اصالت منطق غلبه روش» طرح نقض، نقد،« - ١
 » طرح« ،»نقض« ،»نقد« روش بوسيله) بداهت بر تكيه( ها شده پذيرفته بر تكيه روش شكستن - ١/١
  ينظر و يحس يها شده پذيرفته به نسبت يتمثيل نقد -  ١/١/١
 انكارها قابل غير اساس بر يسنجش حركت شروع طرح -  ١/١/٢
 نظر اصالت بر عمل اصالت غلبه يمبنا يعمل اشتراكات -  ٢ 
  همه نزد در ادراكات در اختالفات قبول ؟؟؟ از مفاهيم در رابطه قطع سؤال - ٢/١
 انكارها قابل غير قبول الزمه يهمراه و يجهت: جواب -  ٢/١/١
  هماهنگ نا افعال و هماهنگ افعال در مقصد بودن اصل: جواب -  ٢/١/٢
  ينظر مشتركات ينف و تفاهم عمل در يعمل مشتركات قبول: جواب -  ٢/١/٣
  يسنجش حركت در عمل و ربوبيت بودن اصل: جواب -  ٢/١/٤
 اختيار اساس بر يسنجش حركت ينف و قبول در الواليه اصالت و قانون اصالت مقايسه: جواب -  ٢/١/٥
  واليت نظام در واليت و يتول بين نسبت در فاعليت حضور اساس بر علم جديد تفسير: جواب -  ٢/١/٥/١
  عمل و اعتقاد بين رابطه و علم تعريف به يپاسخگوي قدرت واليت نظام منطق - ٢/٢
  علم پيدايش در الواليه اصالت و يش اصالت يمبان مقايسه -  ٢/٢/١
  واليت نظام در علم تعريف الزمه مرج و هرج ايجاد: سؤال -  ٢/٢/٢
  واليت نظام توسعه و خلقت روند و سير تناسبات تابع علم پيدايش تناسب: جواب -  ٢/٢/٣
 برتر دستگاه غلبه عامل يتحريد مفاهيم و ماهيت اصالت پايگاه از سؤاالت طرح -  ٢/٢/٤
 برتر يمنطق دستگاه سلطه متول ماهيت اصالت بر تكيه يعمل الزمه -  ٢/٢/٥
  يشناس شناخت پايگاه حق حضرت مطلقه ربوبيت - ٢/٣
  عمل و اعتقاد بين رابطه اثبات واليت نظام منطق الزمه -  ٢/٣/١
  عمل و اعتقاد بين رابطه قطع ء يش اصالت منطق الزمه -  ٢/٣/٢
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  واليت نظام منطق با يشناس روش در حوزه يمبان مقايسه -  ٣ 
 نظام منطق در عمل و اعتقاد بين رابطه بودن اصل و يصور منطق در مجهول و معلوم بين رابطه بودن اصل - ٣/١

  واليت
  واليت نظام منطق در تقرب با تكامل بودن اصل و يصور منطق در كشفيات توسعه بودن اصل - ٣/٢
  يصور منطق در» يچگونگ يچيست ،يچرائ« فلسفه حوزه سه انفكاك - ٣/٣
  ظروف و صورت يمند قاعده متكفل يصور منطق - ٣/٤
 مقاصد در اولويت تعيين و مواد يبند طبقه صورت، يمند قاعده متكفل واليت نظام منطق -  ٣/٤/١
 استنباط اصول در واليت نظام منطق لوازم - ٣/٥
  عمل بر حاكم جهت بودن اصل - ٢ منطق در عمل بودن اصل - ١: واليت نظام منطق در اصل دو يبند جمع -  ٤ 
  عمل منطق در شدن تسليم كيفيت: سؤال - ٤/١
 افتقار) استنفناء به نسبت عجز( درك قول عقل شدن تسليم آغاز نقطه: جواب - ٤/٢
  متعال يخدا به يتول بوسيله يوح كلمات يبرا منزلت تعيين: جواب - ٤/٣
  عقل شدن تسليم كردن مند قاعده دوم قدم: جواب - ٤/٤
   عقل بودن تسليم شدن ياجتماع سوم قدم جواب - ٤/٥
  
 
  
  

 ٠١٠٦٩٠١٤: يكامپيوتر يبايگان كد   يفكر نظام يمبان:    جزوه نام
 ١٧/٤/١٣٧٦: جلسه تاريخ   يالهاشم يحسين والمسلمين حجةاالسالم:    استاد

 ٩/١٠/١٣٧٦: انتشار تاريخ   صدوق حجةاالسالم:    گذار عنوان
  انتشارات واحد:تكثير و يحروفچين   صدوق خانم:    ويراستار



 بسمه تعالي
  
 روش غلبه منطق اصالت عمل بر منطق اصالت نظر» نقد، نقض، طرح« -  ١ 

 يكه قبال عرض شد به چه چيز ي: در ابتدا بايد بگوئيم كليت حجيت مباحث منطقيوالمسلمين حسينحجةاالسالم 
 ياصل قرار داديم، (به معن» كه تسليم بودن است«گردد و مصداقاً چگونه است؟ در كليت آن مباحث، جهت را  يبر م

كه عمدتاً منطق نظام واليت  يحركت كرده تا به مباحث» جهت«از غير شرع) و سير هم حول  ينپذيرفتن چيز
 توان وارد كرد، يا نه؟ يم يباشد، حال آيا در تطبيق اين مطلب اشكال يم

 » طرح«، »نقض«، »نقد«ها (تكيه بر بداهت) بوسيله روش  شكستن روش تكيه بر پذيرفته شده - ١/١
تواند حلقه واسطه قرار  ي(كه م يالجمله و هماهنگ يتوان در تطبيق مباحث تغاير  و تغيير و سنجش ف يمثالً آيا م 

و واليت قابل تعريف نيست  يگيرد) و اصالت ربط و اصالت تعلّق و اصالت فاعليت و سپس اثبات اينكه حركت جز به تولّ
وحدت و «، »مكان و زمان«، يشده، موضوع تعاريف مادر مباحث مصداق يمراحل ط يو سپس بيان اينكه در تمام

 وارد كرد؟ ياست ( و تمثيلها كه بيشتر در اين شش مورد بوده است، اشكال »ياختيار و آگاه«، » كثرت
نموده و سپس ارتكازات را هم » نقد«قدم به قدم، اول  يشد كه مباحث را به صورت تمثيل يم يبدين گونه ط

شود، ما پرداختيم. مثالً در حوزه رسم بر اين است كه از بداهت آغاز  يم» طرح«كرده و سپس به » نقض« يتمثيل
 داديم. يكرديم و پس از آن غير قابل انكار را نشان م يمختلف نقد م يبداهت را به صورتها

  يو نظر يحس يها شده نسبت به پذيرفته ينقد تمثيل -  ١/١/١
كه در بحثها مطرح  يكرديم. مثالً نمونه ا يرا نقد م ينظر يو سپس بداهتها يحس ينقد بداهتها، اول بداهتها يبرا
در افراد مختلف وجود دارد. يك نحوه ارتكاز از سوزنده بودن آتش مربوط به » النّار حار«است كه از  يارتكاز و فهمشده 

است كه بحث  يهم مربوط به كس يكند، ارتكاز ديگر يگذارد و روشن م ياست كه هيزم وجوب را در كنار هم م يكس
داند، ما معموال حرارت را  يو فرضاً پوسيده شدن چوب م يانرژترموديناميك ديده، سوختن و ايجاد حرارت را در تبديل 

در  يكنيم، ول يدانيم كه دست را بسوزاند يا كاغذ را آتش بزند و حرارت را در پوسيده شدن درك نم يم يبه آن چيز
هيزم  تولد يكه از ابتدا يكس يكنند. حال برا يحرارت را به پوسيده شدن و تبديل معنا م يترمو ديناميك و شيم

داشته باشد، بلكه به  يديده، اجاق را هم به اين شكل نديده كه شعله بلند و بر افروخته ا يو اجاق برق ينديده و فر برق
دارد؟ (جديداً دستگاه مريخ يخ زده  يچه معناي» النار حاره«پزد، مفهوم  يديده كه با يك دلمه روشن و غذا را م يشكل
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مهيا كردن سفر الزم است پخته  يكه برا يكمتر از مدت زمان يظرف مدت سه دقيقه يعن يالكتريك يفريزر را با موجها

به علت عبور الكتريسيته از سيم فرونيكل، آهن آن سرخ  يدهد، حداقل در اجاق برق يو سرخ كرده و آماده تحويل م
محيط هم  يكند فضا يو كباب م دهد، اما با اين دستگاه كه فقط غذا را سرخ ينشان م يشده و حرارت آنرا در تاريك

چيست؟ او » النار حاره« يپخته، معنا يغذا را با موج الكتريك يزندگ يكه از ابتدا يكس يشود، حال) برا يگرم نم
 يبيند، آيا برا يم يديگر يآتش را در شكلها يطبخ هم كارآمديهاي يبيند، برا يهمانگونه كه المپ را در سقف روشن م

را آتش بزنند، با تعجب به  يكه اگر او را به جنگل ببرند و چوب ياست؟ در حال يبديه» نار حارهال«مفهوم  يچنين فرد
 ؟»است يبديه«توان به او گفت:  يگويد كه اين چيست؟ آيا م يشعله آن خيره شده و م

 از گرما است. يبرادر حسينيان: موج فرستادن هم مصداق
كه  يقديم و لوله ا يرا كه من و شما از آتش داريم (مثل منقلها يارتكاز: اين فرد يحجةاالسالم والمسلمين حسين

و بداهت  يدادند) در خاطرش نيست، سؤال من اين است كه شناخت شناس يشعله گرفتن آتش قرار م يآن برا يرو
به چه معناست؟!  خورد ... يرود و به زمين نم ياست از پله ها هم باال و پايين م ياين فرد كه يك آدم معمول يبرا يحس

 نيست!  يهم بديه ياست، در جاهاي يبديه ياين مفهوم در يك جاها
 .... يخواهد منته يتأمل نم يدانند يعن يرا منوط به احساس م ي: البته آنها بداهت حسيحجةاالسالم مير باقر

 : همينكه گفتيد فرد مشخصِ عند الكّل نيست ....يحجةاالسالم والمسلمين حسين
 كنند.  يآب را همه احساس م يگويند بايد احساس شود، مثالً گرم يا م(س): آنه

، و ... ي، نشاط آوري(ج): اين احساس فرد شخصِ عند الكل است؟ حاال اگر آب گرم نشد اما خصوصيت تميز كنندگ
ر آن را آثا يكنيد از رو يآن را احساس م يشد كه شما به آن ميگوييد: آب گرم، شما وقت يآن بمانند همان آب

توانيد بگوئيد كه آن وصف و نسبت در همه جا يكسان است،  يدهيد، نم يشناسيد و به آن نسبت (مثالً آب گرم) م يم
را در نظر داريد كه ادراك از آن، خلف است (غير از  يخاص يشود، يك كارآمد يادراك از آن وصف مختلف م ييعن

است؟ يا  يبديه» وجود«همه  يهم برا يمانند تومور عقل يعگفتيم كه آيا در موضو يادراك ديگران است). بعد م
كه  يكس ياست؟ حاال برا يهمه بديه يكنيد برا يرا كه شما به آن شكل در فلسفه تعريف م يموجود ؟! آيا واقعاً وجود
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اين فرد مفهوم  يدارد يا ندارد؟ برا يدرست است و وجود خرج يكند كه آيا مفاهيم انتزاع يبحث م» مفاهيم«در 

 است؟ يرا كه شما ميگوييد از چه مقوله ا يوجود
 بر اساس غير قابل انكارها يطرح شروع حركت سنجش -  ١/١/٢

اگر  يدر شناخت شناس يآنچه كه در اينجا تمام شده اين است كه در بحث زمان و مكان و سنجش و ... به طور كل
حظه كنيم، يك نحوه از كار خواهد بود و اگر هم بخواهيم بر عدم امكان بخواهيم بر پذيرشها تكيه كرده و لوازم آنرا مال

شويم و نرخ آن را هم  يديگر و به هر حال يك وقت ما خريدار محصوالت دستگاه خودمان م يانكارها تكيه كنيم، گونه ا
 يهمين گز، اندازه گير خرند. همه يا يكنيم همه با همين نرخ م يهم ادعا م يكنيم، اما يك زمان يتر تعيين م گران

گويم  يصحبت است؛ شما ميگوييد در اين صورت اصال قدرت تفاهم نخواهد بود، م يكنند، كه مسّلم در اين ادعا جا يم
از آن مشترك  يقدرت تفاهم هست اما در بيان توصيف:اختالف است. اينكه ميگوييد يك قدر متيقّن يدر ادبيات تبع

 از توصيف اوست؟ يا اينكه توصيف مربوط به همان قدر متيقّن است؟ يمطلقًا جدااست، آيا قدر متيقّن هر چيز 
 غلبه اصالت عمل بر اصالت نظر يمبنا ياشتراكات عمل - ٢

 شود. يبرادر حسينيان: اگر اينگونه باشد كه در همه چيز اختالف م
ر در فهم، تغاير در ادراك غير قابل تغاي ي: آن وقت غير قابل انكار است، اختالف يعنيحجةاالسالم والمسلمين حسين

 انكار است، 
  سؤال قطع رابطه در مفاهيم از ؟؟؟ قبول اختالفات در ادراكات در نزد همه - ٢/١
 است. (س): پس ادراك از همين اختالف هم، مختلف 

 (ج): پس تقاير غير قابل انكار خواهد شد.
 شود. يم (س): اگر اينگونه باشد كه در همه چيز اختالف

 شود. ي(ج): خوب، اختالف هم غير قابل انكار م
ديگر با  يدانيد و فهم در چيز يم ينخواهيم داشت، شما اختالف را در چيز ي(س): پس ما در فهم اختالف، اشتراك

 هم به يكديگر نداريم. يهيچ ربط
 الزمه قبول غير قابل انكارها يو همراه يجواب: جهت -  ٢/١/١
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است كه مشخص شود  يتوانيد غيريت خودتان را با من ، منكر شويد و اين مطلب مهم ي(ج): در عين حال شما نم 

  خواهيم سر نخ را نپذيريم يما از كجا م
 كنيد! يم (س): در نقش اختالف و پذيرش آن كه اختالف نداريد، وجود ربط بين متغايرين را كه حتمًا قبول

است  يتر توانيد انكار كنيد يا اينكه ميگوييد اين خود دليل محكم ي(ج): آيا شما در اين طرف قضيه، عدم تغاير را م
 شود انكار كرد؟! يكه نم

 خواهيم آنرا توصيف كنم. ي(س): ما م
 است؟ ما از وجود اختالف چگونه» نحوه توصيف«(ج): 

صال مطلق گوييم كه انف يكنيم و م ي(س): اگر نحوه توصيف را به پذيرش متقوم كنيم يك نحوه ارتباط را بيان م
 آورد؛  ينيست، آن نحوه ارتباط، حتماً اشتراك در فهم را الزم م

 شروع كرديم! از انفصال مطلق!» از تغاير«(ج): 
 (س): تغايرِ بدون ارتباط تغاير نيست.

 شود انكار كرد يانه؟ يتغاير را م ي(ج): آيا به طور كل
 توان انكار كرد. ي(س): اين بحث تمام شده است كه ظاهراً تغاير را مطلقا نم

 كنيم! يم شود انكار كرد، ما از همينجا شروع ي(ج): اگر نم
 شود انكار كرد، ارتباط مشترك داريم يا نداريم؟ ي(س): در اينكه نم

 شود انكاركرد! ينداريم به اينكه چرا نم ي(ج): ماكار
 (س): آيا در انكار نشدن، ادراك مشترك هست يانه؟

...! (هم جهت نشد!)  ي؟ يا عليهم جهت نشو يتوان ياينكه همراه و هم جهت ما بشويد! اگر م ي(ج): انكار نشدن يعن
 با اينكه من بداهت را تكيه گاه قرار دهم، فرق دارد!» اين تكيه گاه«، 

  جواب: اصل بودن مقصد در افعال هماهنگ و افعال نا هماهنگ -  ٢/١/٢
 نيست. يگاه اثبات تكيه يحجةاالسالم صدوق: يعن
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در تصرّف  يدر آخر كه شما به واليت و تول يرود ول يجلو نم ي: از اول كار با اثباتيحجةاالسالم والمسلمين حسين

 كنيد. يم يرا هم نوع ديگر ياثبات يرسيديد، معن
ادراك  يو ناهماهنگ يخودش، از حسنِ عدل و قبح ظلم و هماهنگ يما، در مرحله تبع يبرادر حسينيان: عقل تبع

 هم ندارد يا دارد؟ يباتاث
 شود آنرا توصيف كرد؟ يخواهيد بعداً هم آنرا توصيف كنيد؟ يا نه، نم ي: آيا ميحجةاالسالم والمسلمين حسين

 يتوانيم به نحو قدر متيقّن ادراك يآيا ما م يدر مرحله تبع يآن كه حتماً نياز به شارع دارد ول ي(س): توصيف تبين
 ه؟!داشته باشيم يا ن ياز هماهنگ

ندارد، شما اول كار مجبور به  يگوييم، ايراد يشويم، ما هم م يگوييد ما مجبور به پذيرش م ي(ج): يك وقت م
 ، »غير قابل انكار است يهماهنگ«شود مثل  يگذاشته م» ينف«شويد، بعد پايه  يپذيرش م

غير از اين است كه بگوئيم عدل خوب است و  يهمان عدل و ظلم نيست؟ آيا هماهنگ يآيا به معنا ي(س): اين نف
 ظلم قبيح است؟

هم  ياست؟ يا نه، در عالم يك كارهاي يتوانيد بگوئيد عدل از لوازم هماهنگ ي(ج): يك سؤال اين است كه آيا شما م
 با ظلم نداريد؟! يبا ظلم هماهنگ است! مگر شما هماهنگ
 (س): خود ظلم، كه ناهماهنگ است.

تواند  يگوييد ظلم است و نا هماهنگ است. و اال آيا خود ظالم م يبينيد، م يدر دستگاه بزرگتر م ظلم را ي(ج): وقت
 كند تا از آن يك نتيجه بگيرد؟ يرا در عملش انكار كند؟ يا اينكه دو نسبت را بر قرار م يهماهنگ

 يرو يكند. ول يساس مرا اح ي(س): البته اين بحث را هم داشتيم كه خود ظالم هم در كُنه ظلمش نا هماهنگ
 پوشاند. يخودش را م يناهماهنگ

را انجام دهد ولو وجداناً  يخواهد ظلم يم ياست! نفس عمل غير از عامل است، فرد» نفس عمل«(ج): سؤال من از 
 را رعايت كند يا نه؟! يآنرا نپذيرد آيا بايد هماهنگ

 كند. يرا رعايت م ي(س): بله، به نسبت هماهنگ
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ضرر بزند، ليوان را يك نفر را بشكند، آيا عمل  يخواهد به كس يگيرد. م يرعايت نكند، مقصد انجام نماگر  ي(ج): يعن

است؟ اضرار است! حال اگر فعل اين شخص با شكستن ليوان هماهنگ بنا شد، شايد ليوان را پاك كند و در  يدرست
 الجمله غير قابل انكار است. يف يگاين فعل با آن مقصد هماهنگ نيست! پس هماهن يگوشه طاقچه بگذارد، يعن
 گويند؟ يم ي: تناسب را به چه چيزيحجةاالسالم مير باقر

 است.» عمل«: توجه داشته باشيد كه در كل، موضوع توجه ما يحجةاالسالم  والمسلمين حسين
وجود دارد، بايد هماهنگ  يصحت اجمال يو الحاد يحتماً در فطرت عالم و در دستگاه اله يبرادر حسينيان: يعن

را رعايت  يمطلق نداريم، كفر هم اگر بخواهد حركت كند بايد يك نحوه تناسب و هماهنگ يعمل كند، و ما ناهماهنگ
 كند.

 ».، حركت امكانپذير نيستيبدون مطلق هماهنگ«: به عبارت ديگر يحجةاالسالم  والمسلمين حسين
 داديم. ييت ربط مرا با حقان ياين بحث هماهنگ ي(س): بله يعن

  يمشتركات نظر يدر عمل تفاهم و نف يجواب: قبول مشتركات عمل -  ٢/١/٣
انتخاب كنيم ما  ي(ج): اينكه حقانيت دارد يا نه، پله بعد است، فعال صحبت ما در اين است كه مشتركات را چيزهاي 

 دهيم؟ يا مشتركات عمل را ؟! يمشتركات نظر را اصل قرار م
  ياصل بودن ربوبيت و عمل در حركت سنجش جواب: -  ٢/١/٤
 (س): مشتركات عمل را چون حكمت عمل را اصل قرار داديم. 

باز هم  ي، تصرّف يعنيگوييم واليت، تولّ يم ي(ج): احسنت! كل كار ما مشتركات عمل است در آخر كار هم ، وقت
 كنيم. يترين مرتبه تفسير م يرا در عال» عمل«

 كنيم. ياز مشتركات عمل پيدا م يبعد هم يك تفسير نظر ي(س): ول
 يپرستيد، به اينگونه! يعن يگوييم خدا را م يهم به عنوان يك عمل خواهد شد لذا م ي(ج): نه، اين تفسير نظر

، »صحت«گوييد  يكنم) يك وقت م ياست كه عرض م ي(اين نكته مهم» متعال در سنجش يروش پرستش خدا«
، تعبد و تسليم شدن »متعال در سنجش يروشِ پرستشِ خدا«گوييد  يوجود دارد، يك وقت هم ممستقل از خدا 

 دارند! يزياد است، و بعداً و منته يسنجش! تفاوت اين دو با هم خيل
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 بر اساس اختيار يحركت سنجش يجواب: مقايسه اصالت قانون و اصالت الواليه در قبول و نف -  ٢/١/٥
 نشد.(س): تفاوت آنها روشن  

گويم بداهت اصل است، در پايه  يگيرم، در باب شناخت هم م ياست كه من قانون و آثار قانون را اصل م ي(ج): گاه
كه درك  يروم. اگر اينگونه باشد قدرت درام خدا را هم (استغفر اهللا) با قوانين يبداهت هم لوازمش را پوشانده و جلو م

الزم نيست، اختيار لزوماً نيست ، و هر چه هست جلوه فعل اوست (هر  يمانكنم،؟؟؟ نمايم! بعد هم بگويم: معاد جس يم
را  يهم نحوه عمل» سنجش«دهيد و در نفس كار  يهم شما عمل را اصل قرار م يچه دلم خواست، بگويم) اما يك زمان

كنيد، بر  يم ينكنيد، جبر حاكم بر عمل يا اختيار حاكم بر عمل را تبي يدهيد، خصوصيات عمل را ذكر م يانجام م
دهيد، در اين صورت قدرت  يم يدهيد، تفسير درست يدهيد، تفسيرِ شناخت م ياساس عملِ نظر خود، تفسيرِ اختيار م

شود. به مرز تسليم بودن  يم يمنته يباشد يا هر چيز ديگر، نهايتاً به واليت و تولّ ي، محوريباشد يا تصرف يعمل، تبع
عمل است، صحت و كمال  ينوع يمتعال، يعن يپرستش خدا يسنجش هم نوعرسد، از آنجا كه  يسنجش هم كه م

 گردد! يآنهم به ميزان تسليم شما بر م
  و واليت در نظام واليت يجواب: تفسير جديد علم بر اساس حضور فاعليت در نسبت بين تول -  ٢/١/٥/١
كنيم، اين هم يك نحوه عمل  يعملمان را توصيف نر يخواهيم آنرا توصيف كنيم يعن ي(س): در مرتبه بعد كه م 

 است؟
اگر حضور فاعل در موضوع و ايجاد ربط شد، اينجا يك » علم« يخواهيد عمل كنيد! يعن ي(ج): بله! تا آخر كار م

نتيجه دهد، در » را در روابط يتصرّف خاص«شود،  يبا واليت متناسب. امداد متناسب جمع م يشد كه وقت ينحوه توهم
تواند معبود  يدرآيد، اين نم يينجا شما رابطه و قانون را اصل. بگرفته ايد، در عين اينكه به نسبت در رابطه حضور تصرّفا

در دستگاه ما چقدر ». كلّما يتصور من االوهام بادق معانيها مصنوع لكم مردود اليكم«ببينيد اين روايت  يشما باشد. يعن
 يخود انجام گيرد) دستگاه ياز روايت نيست، كه آن بايد در جا ياستفاده استدالل شود، البته منظور يراحت پذيرفته م

و ادراكات  يگويد پايه برهان بداهت عقل است و عقل هم منظور است ادراكات، شامل دو قسمِ ادراكات حقيق يكه م
م بيايد و بگويد اين دستگاه، ه ي، كشف تام است (استغفر اهللا) آن وقت بگويد اگر پيامبرياست، ادراكات حقيق ياعتبار

است، اين  ياست! غرور شديد بشر ياست! بسيار حرف اراجيف يربط ياين بسيار حرف ب» !!! توبه«گوييم:  يما م»! نه«
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 يرا دور يك چيز يكنيم، گمانه است! مانند اينكه من بند يرا كه ايجاد م يگويد روابط يكه م يحرف با حرف كس

 گوييد از همين ؟؟؟ و از يك مسطور هستند. يرا هم كه م ين ادراكات اعتبارببندم (و سپس باز كنم)، آ
 به تعريف علم و رابطه بين اعتقاد و عمل  يمنطق نظام واليت قدرت پاسخگوي - ٢/٢

 شود؟ يبرقرار م ي: در گمانه، ارتباط بين چه چيزهاييحجةاالسالم مير باقر
اوليه شما ايجاد شده است، يك  ي، بوسيله تولييك نحوه تكليف : در گمانه، حتماًيحجةاالسالم والمسلمين حسين

به هر حال تكليف از  يشود، يعن يو يك نحوه هم در نسبت بين آن دو ايجاد م يهم بوسيله آخرين تول ينحوه تكليف
ه در شرايط ك يبين شما و ديگران و آن ارتكازات و فشارهاي يكند بدين معن يگذرد البته تبدل پيدا م يحساسيت فرد م
 يشود محكم چسبيد و گفت خيل يكنيد اين تمثل جديد را كه نم يپيدا م يشود. بعد هم تمثّل يم يهست زور آزماي

 مهم است! 
 كنيم؟ آيا در ربط به حقيقت هست يا نه؟  يبرادر حسينيان: اين تمثل را چگونه به حقيقت مرتبط م

 در پيدايش علم و اصالت الواليه  ياصالت ش يمقايسه مبان -  ٢/٢/١
رسانديد و تسليم شدن تام را به اين » تسليم شدن«كه اين تمثل را به  ي: وقتيحجةاالسالم والمسلمين حسين

الزم شدن ». شود يكثرت الزم م«منحصراً با امداد حضرت حق (جلة عظمته) ممكن است و حتماً » ايجاد«رسانديد كه 
هايش  خلق فرموده، همه  يگوييد خداوند دنيا را با همه اين خاصيتاست كه م يدهم: زمان يكثرت را بيشتر توضيح م

هم ميگوييد اين چنين نيست كه همه چيز را از روز  يخاصيت ماده، همه خاصيت عقل از روز اول وجود داشته، زمان
د متعال به شكل ديگر! خداون يدهد منته يمفوضه م ياول با همه خصوصيات. خداوند خلق كرده باشد، اين بيان بو

خاصيت اين ميكروفن از ابتدا وجود نداشته،بس آن ابداً به  يكند. يعن يآناقاناً خالق است، در جميع مراتب! و اضافه م
متناسب با درخواست شما و واليت » به امداده جلت عظمته« را نداشته، بلكه  ياين گونه خاصيت حوزه مغناطيس

شده است! (دقت بفرمائيد اين، دو موضوع » ايجاد«اين خاصيت  به شما داده شد است، يكه در بخش خاص يخاص
لذا ميگوييد »! كيفيت«تغيير در  يمختلف است)، عالم دائماً متغير است نه بقائا بلكه حدوثا در جميع مراتب تغيير! حت

(كيفيت) از طرف خداوند، اصال ممكن نيست، چگونه ممكن است كه شكل  يتغيير در كيفيت، بدون اضافه شدن چيز
را (كه درجه كربن آن كم است) با دريل دور هم پيچيدم و دوال  يء باشد؟! شما ميگوييد من اين سيم آهن يش يذات



٢٨٤   ·····································································································································································   
كردم خاصيت ارتجاع پيدا كرد، بعد دو باره آنرا چهار ال كردم و بيشتر پيچ دادم، سيم كه خش شد، به شكل فنر در 

هم  يكيفيت آنرا عوض كردم)، قبل از اين يك دسته سيم لخت رو ي(يعندهد  يآمد و اكنون سيم كار متر را انجام م
كه درجه كربنش آن باال نبود بوسيله پيچاندن و تغيير كيفيت  يتوانست خودش را بگيرد، پس من از آهن يافتاد و نم يم

ساختم كه  ياهكردم كه فنر شود ورقه آهن بود، آنرا بريدم و چرخ دنده درست كردم از آن دستگ يصورت آن، كار
 ٣٠٠تواند اين دسته را بچرخاند و يك وزنه  يهم م ييك بچه ا يقدرت دارد اينرو را در هم متراكم كنند يا اين كار حت

را  يتوانست چيز يچرخيد، نم يچرخيد، ثانياً اگر هم م يكه قبل از اين اوال آهن نم يرا از بين بلند كند، در حال يكيلوي
گويم انجام اين كار بدون امداد  يشود و من م يعوض م» يكار آمد«دهم،  يكيفيت را تغيير مگويند  يبلند كند. شما م

اضافه نشده ، وزن اين فرم با وزن  ياست! اگر از نظر ظاهر به آن نگاه كنيد ميگوييد چيز» محال«و اضافه تر شدن، 
را در آن رعايت كردم و از آن  يهندس است، من فقط شكل، ساختار، نظام و مكانيزم تركيب ييك ورقه آهن قبل مساو

 ساختم.  ييك جرثقيل با اين نحوه كارآمد
  سؤال: ايجاد هرج و مرج الزمه تعريف علم در نظام واليت -  ٢/٢/٢
توانيم بدست  يم يرا از هر چيز ي(س): الزمه اين حرف (اگر بخواهيم آنرا مطلق كنيم) اين است كه ما هر خاصيت 

 بياوريم.
است) به  يديگر ي(كه آنهم متقوم به چيزهاي يداريم، متناسب با نحوه تول يده است كه بگوئيم يك تول(ج): بنا ش
 شويد. ينسبت، امداد م

 جواب: تناسب پيدايش علم تابع تناسبات سير و روند خلقت و توسعه نظام واليت  -  ٢/٢/٣
 خلقت در عالم قايل هستيم يا نه؟ يرا برا يآيا خصوصيت و روند ي(س): يعن 

باشند تا شما چقدر بتوانيد در آن تصرف كنيد، غير از اين است كه كل  ي(ج): خصوصيات از اين نظر كه چقدر تبع
ميگوييد من در امر گمانه و تكيف زدن و به  يآنرا مستقل عن اللّه تعبير كنيد و فقط بگوئيد قيوم آن، خداست! وقت

 ».قيوميت«است غير از  يحضور دارد و اين تعبير» خالقيت«ن محتاج به امداد هستم، تبدل و تمثل رساند
كنيم اصل ايجاد و ادامه و توسعه را حتماً متقوم به امداد  يمتعال تعريف نم ي(س): ما كلّ را مستقلّ از خدا

 دانيم. يم
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 (ج): اگر شما اصل را بر اين قرار دهيد كه ...

 عامل غلبه دستگاه برتر يايگاه اصالت ماهيت و مفاهيم تحريدطرح سؤاالت از پ -  ٢/٢/٤
آب،  يقرار داده، برا يآن خصوصيت ي(س): اصل بر اين است كه خداوند متعال آهن رإ؛  خلق كرد. و برا 

 كه خلق فرموده، نيست. يآن چيز يمثل سياليت را خلق كرده، اين خصوصيات ذات يخصوصيات
نيست). كه بگوئيم: ما جعله اهللا المششه مشمته بل او  يش يه بودم (خصوصيت ذات(ج): من به دنبال همين كلم

 جده مشهشه!
اينگونه نيست كه از فردا ما نتوانيم به آن دست  يگردد ول يمتعال بر م ي(س): بله، حتماً خصوصيتش آن به خدا

 بزنيم و بگوئيم ممكن است كه كشمش شود.
» ماهيت«گويد خدا آنرا كشمش قرار داده (بل اوجدوه) چيست؟ آيا شما  يه مك ي(ج): فرق اين بيان شما با آن كس

، و االّ وجود اول همان است يدانيد به اين شكل كه خدا لباس وجود بر آن پوشانده (البته لباس وجود ثان يرا اصيل م
مجذور شعاع ضرب در  يعنكه ميگوييد ماهيت آب غير از ماهيت پنبه و سنگ است)، قبل اينكه بگوئيد مساحت دايره ي

 دايره است. يذات يپ
كند، چون ديگر  يگوئيم بنابراين همه چيز، خاصيت همه چيز را پيدا م يكنيم و م ي(س): ما از آن طرف سؤال م

 شود. يبين خصوصيات پيدا نم يتفاوت
 ، اقوم و اقعد!» حول اهللا وقوته«(ج): به 

خوريم،  يآب، سنگ م يخوريم ، نه اينكه بجا يبحول اهللا و وقوته آب م يگوئيم بحول اهللا و وقته! ول ي(س): ما هم م
 كند، خاصيت سيالن ندارد. ينم يسنگ رفع تشنگ

توانستيد  يبود م ياگر در سطح خالفت باالتر يتوانيد، ول ي(ج): چون خالفت شما در سطح خالفت نازله هست نم
 تبديل كنيد. يرا به چيز ديگر يهر چيز

 خصوصيت در خالفت نازله هست؟(س): آيا اين 
توانيد بكنيد، او  يرا كه االن شما م ي(ج): البته خالفت نازله مربوط به خالفت پايين تر از شما است كه كارهاي

 نمايد. يتواند استفاده كرده و رفع تشنگ يخود هم نم يتوانند انجام بدهد، مل درخت خشك كه از آب ده متر ينم
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 خواهد،  اين خصوصيت .... يچه م ياو هست، ديگر آب برا(س): خاك هم كه در كنار 
به عبارت ديگر: آيا » اخالق«است! آيا » ثبات«تر كرد، كالم در همين  شود خالفت نازل ي(ج): منظور اين است كه م

 مفاهيم مطلق هستند؟
 اند يا نه، بحث ديگراست! (س): اينكه مفاهيم مطلق

 (ج): چرا؟ چرا؟
 فاهيم مطلق نيستند، خود اين مفهوم مطلق است يا نه؟(س): اگر گفتيم كه م

آيد و دانش  يم يباالتر يهم با تول ي، كس ديگر»نه مطلق نيست«توانيم بگوئيم: ي(ج): در اين باره كه راحت م
 چه؟! يكند! مطلق يعن يرا ايجاد م يديگر

 خود مفهوم مطلق نيست آيا مطلق است؟ ي(س): يعن
است! محصول مغازه شماست. از دستگاه ما اين سؤال بيرون  يده از مفهوم تجريد(ج): خود همين سؤال، استفا

 آيد. ينم
 برتر يتكيه بر اصالت ماهيت متول سلطه دستگاه منطق يالزمه عمل -  ٢/٢/٥

 پاسخ آن چيست؟
مفاهيم، (ج): پاسخ آن، اين است كه هر گاه ما بر شما مسلط شديم، مجبور خواهيد شد كه بپذيريد اين دسته از 

در » يمفاهيم تبع«مطلق هستند » يتبع« يندارد كه بگوئيد مفاهيم در جايگاه خودشان يعن ينيستند! اشكال يتجريد
 اول). ي(از در عقب، صندل»! اين نحوه اطالق«، مطلق هستند، يپذيرش دستور از مفاهيم تصرف

  يربوبيت مطلقه حضرت حق پايگاه شناخت شناس - ٢/٣
گفتند همه چيز در حال تغيير است و ما حرف آنها را نقض  يكرديم، آنها م ين ماركسيستها كه بحث م(س): ما با اي 

 گفتند: نه، اين ديگر ثابت است. يگفتيم: خود اين هم در حال تغيير است؟ آنها م يكرده و م
 كنيد، اينگونه نيست! ي(ج): آيا ما كه بر خورد م

 نيست! (س): حاال آيا ثبات در كجا هست، معلوم
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تبارك و » ايجاد«، فاعل ثابت است، بهر حال ايجاد، خلق ، عمل ، به »فاعل واحد! «ي(ج): چرا!! فاعلٌ حقِ، فاعلٌ اله

 تكيه دارد. يتعال
بيان شده و دو  يكه در اين سير مرتباً به طور تمثيل ي! مهمترين مفاهيمينظام فكر يبود بر سير مبنا ياين مرور

جاها با تكيه  ياست، كه در بعض» ياختيار و آگاه«، » زمان و مكان«، »وحدت و كثرت« يمعنا باره تكرار شده است ،
 يهمه را به واليت و تول» طرح و ايجاد«در  يكرده ايم ول» نقض«يا » نقد«،  يبر مفهوم اختيار، يا تكيه بر مفهوم آگاه

تسليم بودن شما) يك دستگاه بزرگ را در تعريف ايم و بر اين مبنا (مفاهيم ربوبيت حضرت حق و  و تصرف ارجاع داده
 خود مطرح شده است. يكمال، كثرت ... ميان كرديم كه مباحث آن در جا

   الزمه منطق نظام واليت اثبات رابطه بين اعتقاد و عمل -  ٢/٣/١
تواند جدول  يبر گردد واالً نم ياست كه به پايگاه فعل ربوب يسير مباحث به اينجا رسيد كه: ضرورت نظام فكر

چه  ينظام فكر«را بهم ربط دهد، در يك كلمه:  يمحور يبإ؛  امور اعتقاد يپيدا كند كه هم امور كوچك مصداق يضرب
 ؟! ربط بين اعتقاد در عمل! اعتقاد در تصّرف را ! »خواهد يم

 ء قطع رابطه بين اعتقاد و عمل  يالزمه منطق اصالت ش -  ٢/٣/٢
اهللا) ربط بين اعتقاد و عمل را  يآورم قربة ال يثل نيت كردن (دو ركعت نماز صبح بجا ماز كارهايتان م ياگر در بعض
به  يبگوئيد اينكه ديگر ربط يو ميكروفن و انتخاب نقشه قال يديگر مثل خريد قال يكارها يدر بعض يلحاظ كنيد ول

بازار است و  ي) مربوط به تقاضايا هر نقشه ديگر ي، نقش شاه عباسي، نقش كاري(نقش ترنج يخدا ندارد، نقشه قال
خدا به دنبال نان زن و  يخدا باشد ، برا يشود كه نيت انسان برا ياللّه دارد؟! بله ! م يبه قربة ال يپسند مردم! چه ربط

 يرا مخلوط نكند! گره آنرا شل نزند! پود آنرا پود بد يشود انسان متدين، خيانت نكند! ابريشم قال يبچه اش برود، م
 ياين هم در نهايت، ترويج دنيا است! به معن ينگيرد! تقلّب نكند! صحت عمل داشته باشد! ول يرنگ آنرا رنگ بد نگيرد!

 دارد؟! ياست كه خريدار زحمت آنان ، كفّارند! خوب، ميگوييد: باشند! چه اشكال يكار و نان حالل
 كردند. يحجةاالسالم صدوق: در صدر اسالم هم با هم معامله م

 كردند، اما حاال چرا ما پول آنها را به اينجا نياورديم؟ ي: با هم معامله ميحجةاالسالم والمسلمين حسين
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را هم (با  ي) اصال معامله قالي: حاال نقش ترنج و رنگ قشنگ كه سهل است ، اين (نظام فكريحجةاالسالم رضائ

 برد. يكفّار) زير سؤال م
 كند. يمن اين است كه يك متدين امور را از اين زاويه مالحظه م: مقصود يحجةاالسالم والمسلمين حسين

 برد. يرا زير سؤال م يا به هر حال هر نوع معامله ي(س): ول
آن  يمشتر يپسندند، چه كسان يآن را م يرود، از اينكه چه كسان يبا آنها زير سؤال م يا (ج): بله، همه نوع معامله

 ريزيم؟! يم يريزم؟ يا آب به آسياب تقو يتفاخر و حرص نسبت به دنيا مهستند، با اين معامالت، آب به آسياب 
از اهل بينش به او رسيد و  يآنرا بريده و به هتل تبديل كند، فرد يخواست درختها يداشت كه م يباغ انار يفرد

انار خوردن مستحب و  يشود، و او پاسخ داد: ول ي؟ گفت با اين كار، در آمد چندين برابر ميكن يپرسيد چرا اين كار را م
آن را صبح جمعه مؤمنين بخورند،  يرساند ممكن است از اين صد هزار تا انار، صد تا ينافع است و به مؤمنين نفع م

عرق درست  يهم انجام شود. از انار كس يممكن است در آن گناهان يساز يرا كه شما در اينجا م يهتل او كس يول
 هم در آن انجام بگيرد. يو فساد يز اين چيزها خورده شد و احياناً كثافتكاردر هتلها ممكن است ا يكند، ول ينم

كند ممكن است  يمالحظه م يكه سود را در ارزش ريال يبيند. كس يبنابراين دو نگرش مختلف سود را دو گونه م
آن را بچينم  يضرر است، بايد انارها يخيل يبگويد اين زمين كه االن در وسط شهر اصفهان به شكل باغ انار افتاده، خيل

زاينده رود بر پا كنيم كه در اين صورت ساالنه  يباال ينصف زمين را بفروشم و خرج نصف ديگر آن كرده و هتل خوب
 يآن رإ؛ؤؤ  بچينيم و در بازار با قيمت ساده ا يممكن است بگويد انارها يآوريم. فرد ديگر يبدست م يدر آمد خوب

 بيند!  ينين استفاده كنند. اين دو گونه نگرش است كه سود را دو گونه مبفروشيم تا مؤم
 با منطق نظام واليت  يحوزه در روش شناس يمقايسه مبان - ٣
در  يخواهد رابطه بين اعتقاد و عمل (تسليم بودن را) در همه اعمال نشان بدهد. اگر مطلب يم ي(س): نظام فكر 

 ذهن شماست، بفرمائيد؟
كنيم بلكه به عمل  يداشتيم و آن اينكه ادراك را ما به كشف تعريف نم ي: ما قبال بحث روشنيير باقرحجةاالسالم م

كشف و تطابق نيست. (قبال همه  يدر كار نيست، رابطه، تناسب و همه اينها هست ول يكنيم و اصال كشف يتعريف م
كند و بعد صحت آن را به تطابق بر  يف مكه بر اساس كشف ادارك را تعري ياينها بحث شده است). بنابراين معيار
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بداهت را) قابل قبول نيست. در آن دستگاه كه  يدهد. (يعن يكشف معيار قرار م يگرداند و سپس صحت را برا يم

كشف بايد به بداهت بر گردد. لذا اگر  يجز اين نيست كه بگويد در جاهاي يداند، چاره ا يادراك را عبارت از كشف م
 شود كه پايه آن بداهت باشد. ياثبات م يكشف در جاي يشد. يعن يود، كشف هم قابل اثبات نممطلقا بداهت نب

 بينم بدون اينكه بر بداهت تكيه كنم. يكند كه من م يادعا م ي: كشف شهوديحجةاالسالم والمسلمين حسين
بداهت  يگردانند. آنها وجدانيات را نوع يكنند و آن را به بداهت و جدا بيات بر م ي(س): در آنجا بداهت را تحليل م

كند بلكه تأييد  ياست برهان، عرفان را رد نم يگويند برهان و عرفان يك يشناسند و م يدانند و آن را به رسميت م يم
 شروع يالاقل از جاي يادراكات حصول يآن مبنا مجبورند برا يكند. رو يكند، كما اينكه عرفان، برهان را تأييد م يهم م

را اثبات كنند، لذا در  يتوانند هيچ چيز ياش بداهت باشد، زيرا اگر بهدات را در كشف قايل نشوند، نم كنند كه پايه
 گويند ادراك ... يمنطق، اول م يمباد

 است دراكه، كه در او منقش گردد صور اشياء چون آئينه!  يا (ج): بدان كه انسان را قوه
شود. بنابراين  يختم م يبه بديه يگويند ناچار نظر ي! و بعد مياست يا نظر يبديهگويند اين يا  ي(س): و بعد هم م

 يا خواهيم سير بگونه يگويند ما م يدهند و بعد م يدر تصور و تصديق داريم، لذا آن را پايگاه قرار م يشك ما بديه يب
به  يهمين است: روش سير بديهباشد. تمام حرف منطق  يبه طرف نظر يباشد كه خطا نكنيم پس بايد سير از بديه

 مصون ماندن از خطا! ي، براينظر
و اصل بودن رابطه بين اعتقاد و عمل در منطق نظام  ياصل بودن رابطه بين معلوم و مجهول در منطق صور - ٣/١

  واليت
 در آنجا بين معلوم و مجهول اصل است، نه رابطه بين اعتقاد و عمل! ي(ج): يعن 

 اند ... آن قائل يهم برا يمعلوم و مجهول و يك مكانيزم(س): بله، رابطه بين 
 كنند. يشوند، در فلسفه روش بحث نم ياز ابتدا وارد روش م يحجةاالسالم صدوق: يعن

را  ياست كه نبايد بداهت نظر ياگر ما بخواهيم منطق را از عمل شروع كنيم طبيع ي: وليحجةاالسالم مير باقر
ما ايجاد توسعه كشف نيست، پس نظام  ييم كشف را توسعه بدهيم، غرض از نظام ادراكخواه يمبنا قرار بدهيم، چون نم

 تصرف ما ...
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 و اصل بودن تكامل با تقرب در منطق نظام واليت  ياصل بودن توسعه كشفيات در منطق صور - ٣/٢

 تقرّب است. ي: تكامل عمل، است يعنيحجةاالسالم والمسلمين حسين
كنيم. دنبال اين نيستيم كه كشف كنيم، همانگونه كه  يتصرّفات خودمان برنامه ريز يخواهيم برا يم ي(س): يعن

شود و با توسعه  يگويند: كان االنسانُ عالماً عقلياً ... عالماء عيناً ! كه بر اين اساس، كشف اصل شده و كمال واقع م يم
 كمال در اينجا ...  ياست بنشسته در پشت اين ... يعن يآن: عالم، جهان

  يدر منطق صور» يچگونگ ي، چيستيچرائ«انفكاك سه حوزه فلسفه  - ٣/٣
در منطق » ي، چگونگي، چيست يچراي:«اين سه تا  يشود ما ميگوييم هماهنگ ي، چه م» يچگونگ«(ج): تكليف  

بعد هم بگوئيد: » يچگونگ«، »چيست«، » يچرائ«است. اين سه موضوع را در نظر داشته باشيد:  يعمل، ضرور
را قرار » ياختيار و آگاه«، »زمان و مكان» «وحدت و كثرت«در اين طرف هم: » ! يرياض«و » فيزيك«و » يهست«

ندارد !  يشناس يبه اختيار و آگاه ياست و ربط يبحث ديگر» يشناس يهست«دهيد. يك نگرش اين است كه بگوئيد 
چه كه بگوئيم  يشناس ندارد، يعن يبه هست يطفيزيك ديگر رب ياست، ول يشناس ييا اينكه بگوئيد اينها از مقوله هست

؟! اختيار و يرفتار اختيار و آگاه يرفتار زمان و مكان؟ چگونگ يفيزيك (رفتار) وحدت و كثرت ؟ چگونگ يچگونگ
كه از مقوله فيزيك نيست! و بدتر از آن اينكه بگوئيد رياضيات وحدت و كثرت چيست؟ رياضيات زمان و مكان  يآگاه

شود سه  ياين م يكه رياضيات بردار نيست! خوب، برا يچيست؟! اختيار و آگاه ياختيار و آگاه چيست؟ رياضيات
شود گرايش ، بينش ، دانش را كه نظام اخالق ، نظام فكر و نظام عمل اس، به اين گونه بگوئيم در  يبيان كرد، م ينگرش

قرار دارد  يتر كه در درجه پايين يت) يا مفاهيماس يكه بنيان واليت اجتماع ي(مفاهيم يمفاهيم توسعه ، اختصار كارائ
) يگردد (كه بنيان انضباط اجتماع يها بر م كه به شاخصه ي) و يا مفاهيمياجتماع يهستند (بنيان تول يتصرف ييعن

 - ١شوند:  يديگر بحث جدول آنرا انجام دهيم). فعال بايد بگوئيم مفاهيم بر سه دسته تقسيم م ياست و بايد در جا
 يرود (مثل اسم) كه خود مفهوم آن هم لقب اسم ينام گذاشتن بكار م يهستند كه برا ي: مفاهيمييم تجريدمفاه

دارد. نام است،  يجزئ يمجرد و در خارج معن يدارد ، نهايت اينكه در مفهوم، معن ياسم يمعن يدارد، باز به گونه ا
كه ميگوييد ده تا ميكروفن شاخصه بگيريد ببينيد چند تا ميكروفن با اين مشخصات داريم؟  ياست به اين معن يجزئ
 يگويند يعن يم يبه آن مفهوم تجريد ياست كه در مفاهيم نظر يچند تا درايم، دقيقاً همان معناي«گوييد  يم يوقت
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صيت جاذبه و از خصوصيات كار از خصو ياز خصوصيت ضبط صوت و هر دو اينها را جدا يخصوصيت ميكروفون را جد

كنيم جدا كن. در  يكه در ابواب ديگر ذكر م ياست، از ساير خصوصيات يو قيمت مالحظه كن. قيمت بحث ديگر يآمد
 يو در سطح خرد هم وقت يعين ياز يكديگر لحاظ كن.در كارآي يگوييم مفاهيم را جد يرسيم م يفلسفه هم كه م

استفاده  يصحبت كرده و از مفاهيم تجريد يتقل كنيد ملزم هستيد كه تدريجرا من يبه ديگر يخواهيد مفهوم يم
 كنيد.
  صورت و ظروف يمتكفل قاعده مند يمنطق صور - ٣/٤

كه قدرت تصرّف و تغيير را  يمفاهيم يمفاهيم خرد، يعن يرا داريم ول يپس عمدتاً در همه فصول مفاهيم تجريد
چه  يدر آن است ؟ و بعد بگوييد برا يداريم، بعد بگوئيد چه چيز يبگوئيم ظرفندارند! حكم ظرف را دارند، مانند اينكه 

است، و آن كه قالب آن را ذكر » يمفهوم تصرّف«دارد،  يچيز ياست ، آنكه چ» يمفهوم محور«دارد،  ي؟ آنكه برا يكار
سنجيم  يبا آن ظرف م يدار، اين ظرف را زمان يطرف است. اين ليوان ، يك ظرفيت ي، يعن»يمفهوم خُرد تبع«كند،  يم

بينيم كه استكان در اين ليوان جا  يسنجيم م يهم كه آنها را با يكديگر م ياستكان، وقت يليوان باشد و ديگر يكه يك
اينها همه نسبت بين قالبها و  يآنها هم صحيح است، ول يهم بين آن دو بر قرار است، نسبتها يگيرد، يك نسبتهاي يم

تحليل اينكه  يدهيد، صورت ظرف است. به طور كل يرا هم كه به يك ساختمان عريض و طويل م يافه است، صورتخر
شود. چرا مدل  يدارند، به اين معنا است كه مدل ليوان عوض م يتول ي، به وجود و مفاهيم تصرفيوجود مفاهيم تبع

مورد  يا شود، تغذيه يايجاد م يجديد ينوع غذا شود، مثالً يايجاد م يجديد ياينكه چيزهاي يليوان عوض شود برا
 ندارد. يگردد كه ديگر ليوان در آن برنامه تغذيه، كارآئ يپسند واقع م

مخصوص داشته  ييك آبخور يكنم: در قديم اينگونه نبود كه ليوان رسم باشد و هر كس يرا بيان م يتر مثال ساده
گرفت و بلند  يشد. دو طرف آنرا م يكه تشنه م يو هر كسگذاشتند  يرا وسط سفره م يباشد. (كاسه بزرگ) قدح

خوردند و  يگرفتند و م يريختند، همه از آن لقمه م يبزرگ هم (مجمع) غذا را م يخورد، در يك سين يكرد و آب م يم
دادند، حاال آن ظروف منسوخ شده است، هر كس يك پيش  يتريد قرار م ياگر آبگوشت بود يك كاسه بزرگ را هم برا

 هم در كنارش هست. يا آرد كه بعضاً يك شيشه نوشابه يو قاشق و چنگال و ليوان يستد
 هم سازگارتر است. يبرادر ....: خوب اين شيوه با بهداشت اسالم
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به اين نداريم كه با بهداشت سازگار است يا سازگار نيست، فعال در آن  ي: حاال كاريحجةاالسالم والمسلمين حسين

در آن  يهست كه يك ن ياينكه فرق خود شيشه نوشابه، با ليوان چيست؟ اين شيشه ا شويم، يبحث داخل نم
شود، در نتيجه سفارشات نسبت  يديگر واقع م يگذارند و اصال شكل ليوان را ندارد. پس تغيير ظروف به تبع چيزهاي يم

 يا ....ظرف مثل آب يا نوشابه يا قهوه  ييك ظرف هست و يك محتوا يشود. ول يبه ظروف عوض م
 ٢٥٠كه  يخوردن قهوه از ليوان بزرگ يمختلف تناسب دارند مثالً هيچكس برا يظروف مختلف هم با نوشيدنيها

خورد، بنابراين  يكند چرا كه هيچكس به اين اندازه قهوه نم ييخ هم در آن قرار گيرد استفاده نم يگرم مايع و حت
 سازند. يآن م ياشد، برارا كه به اندازه يك ته استكان ظرفيت داشته ب يظرف

 مواد و تعيين اولويت در مقاصد يصورت، طبقه بند يمنطق نظام واليت متكفل قاعده مند -  ٣/٤/١
شوند. لذا  يدارند و متناسب با محتوا هم ساخته م يبينيد ظروف اصوال محتويات يلذا اگر به مطلب عنايت بفرماييد م

 يهم كه نقش آنها، نقش صورت هست همين مفاهيم تجريد يدارند، مفاهيم ظرف يهمانگونه كه ظرفها يك تناسبات
آنها نياز داريم. اگر در حجم مخصوص هم  يبه آنها و به استداللها يهستند كه حتماً هم در همه مراتب تكامل تاريخ

كه داخل اين  يآن چيز حجم و گنجايش و ظرفيت داشته باشيم، اما ياز معنا يبخواهيم صحبت كنيم بايد نحوه ادراك
است. به عبارت ديگر مواد منطق هميشه متصرّف در نتايج است. در دستگاه ظرف يك » يمفاهيم تصّرف«ظرف هست ، 

به آن بدهند، (بعداً عرض خواهم كرد  يتوانند سر و صورت كامل يدر آنجا نم يدهند ول يمواد هم انجام م يطبقه بند
 توانند). يكه چرا نم

را » يبرا« ي؟! وقتيچه چيز» يبرا«گوييم اين ظرف و اين هم مظروف آن! حاال  يپلّه باالتر آمده و م از اينجا يك
را به عهده » يبرا«تواند  يكه م يآن! منطق» جهت« يآن است گذاشته ايد يعن» يمحور يمعنا«كنيد بر  يمطرح م

منطق عمل «باشد.  يآن اله» يبرا«! اگر بگيرد و به آن نظام بدهد ربط بين اعتقاد و عمل را به دست گرفته است
و ظرف آن  يحرف ديگر» يبرا«ايجاد اين  ياست. حاال چگونگ» يمنطق عمل الحاد«باشد،  ياست؛ اگر الحاد» ياله

 است. يهم صحبت آخر
ساختار تابع مقصد و نظام » مفاهيم، ساختار و مقصد«، يا »جهت، ساختار و موضوع: «ي: يعنيحجةاالسالم مير باقر
 است. يتناسبات هم مقصد اصل
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 : بله!يحجةاالسالم والمسلمين حسين

تواند بيان كننده محور ساختار و اجزاء و  ي(س): اگر بتواند مقصد و تبديل شدن آن را به نظام مقاصد توصيف كند، م
 عناصر هم باشد.

صدق و كذب هم رها  يكشف يعن يعلم به معنا ي: بنابراين بر پايه اين نظام فكريحجةاالسالم والمسلمين مير باقر
 خواهيم؟ يچه م يرا برا يجهت در آن اصل است. پس ما نظام فكر يشود، چون حق و باطل يعن يم

 . ياهللا تبارك و تعال يربط بين اعمالمان، ال ي: برايالهاشم يحجةاالسالم والمسلمين حسين
 (س): پس موضوع خودش مطلوبيت ندارد.

 شود. يكه تقرب حاصل شود، خالفت حاصل م يه ميزاندارد! اصال ب» طريقيت«(ج): 
خواهيم  ي. ما مي، يا پرستش ملكوتي(س): پس علم وسيله پرستش است و از اول هم دو گونه است. يا پرستش ماد

 كند. يايجاد كنيم. طبيعتاً اگر اينگونه شد، آن وقت مقصد هم تفاوت پيدا م يابزار پرستش ملكوت
 (ج): بله!

 گوييم مطلقاً كمال است. بلكه تصرف است. يشود. ديگر نم يتعريف كمال و نفس هم عوض م (س): و آن وقت
مؤمنين واقع شود، نه  يابتدا ي(ج): در كمال عالم مؤثر است ولو به اين نحو كه در كمال عالم، زمينه و بستر برا

 اينكه خودش كامل باشد.
 شد. ي(س): واالّ خلق نم

 شود. يحمله به انسان، امداد م يكه برا يد، مانند خوكشون ي(ج): بله، آنها امداد م
نداشت. جايگاه داشتن در نظام به اين  ينداشت، جا داشتن آن در اين نظام معناي ي(س): و اال اگر با غايت كل تناسب

 دارد. است كه در منتجه نظام اثر مثبت يمعن
خورند، كه اين البته  ياست كه اگر تازيانه كفار نباشد، اصال تكان نم يمؤمنين طور يحال يو ب ي(ج): واقعاً سست

تنبل به حركت بيفتند و درك عجز  ياين قرار داده است كه انسانها يبد است، خداوند تا زمانه كفار را برا يخيل
عالم موضوع بسيار بسيار  تخليه اهواء ، در كمال يبگويند. و آن وقت مركزيت پيدا كردن كفر برا يي كنند. و يا اللّه يم

 است. (كه قبال هم عرض شد) بايد آن قدر تجزيه پيدا كند تا تركيب متناسب درست شود.  يمهم
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ليميزَ اللّه الخبيث من :« يدو چيز است: يك يمؤمن برا ي(س): بله، در آيات قرآن صريحاً اشاره شده است كه ابتال

 جدا كردن مؤمن از كافر. يخالص كردن خود مؤمن و ديگر ييعن». صدوركم يليمحص ما ف:« يو ديگر» الطيب
 شود.  يهست كه تجيه واقع م» ابتال«كند، در  ينفس) كه انسان را رها نم يهوا ( ي(ج): يعن

 لوازم منطق نظام واليت در اصول استنباط - ٣/٥
كنيم. (در خاطر  يجدا م» ش اسنادرو«را از » روش استناد«كنيم بر اينكه كال ما  يا اشاره يدر آخر بحث نظام فكر

داريم،  ياستنباط هم قانون فقه ينداريم بلكه برا» يقانون فقه«مناسك عمل،  يمبارك داشته باشيد كه) ما فقط برا
فقه را نوشته  يهم بايد نوشته شود. (فقه االستنباط، غير از اصول استنباط است). آقايان قواعد كل» فقه استنباط«لذا 

در عمل استنباط است. البته (به نظر حقير)  يمذهب ياند. فقه استنباط قواعد قواعد فقه االستنباط را ننوشته اند اما فقه
است كه  يكنم): وقت ياست كه عرض م ياست. (اين مطلب مهم يرسيد به فقه االستنباط نيازمند دقت و عمق بيشتر
چند روايت را كه بسيار بريده  يكنيم، يعن يحظه ممال يموضوع يما ابواب روايات و آيات را بر حسب دسته بنديها

است ( در اين مورد  يدهم كه در باره چه موضوع يبينم و سپس نظر م يبريده و جدا از همديگر است، بطور صريح م
از روايتها  يروايت (نه منطوق آن) و استفاده از لوازم آن مورد نظر است اگر بعض» مفهوم«كه  ينيست)، اما زمان ياشكال

اگر خوب هم در آن دقت و اجتهاد شود غير از اين است كه رايات  يرا نديده بگيريم حت يرا مالحظه كرده و بعض
كنيد و بگوييد حتماً درون موضوع را هم مالحظه كن! تناسبات بيرون آن را هم نگاه كن! و باز به » يطبقه بند«را

 شته باش !...تناسبات ابواب ديگر در بيرون آن هم توجه دا
كنيد با  يبعد (از قبيل فحص و يأس) حتماً يقين م يمشكل شده است ول يابتدائا ممكن است به نظر آيد كه كار كم

را به كار برده ايد كه آيا  يايد! بلوغ سع و تالش، كل آنچه را كه امكان دقت در آن وجود داشته، انجام داده ياين سع
 ، محل تأمل است. ي؟ كه قبل از آن در اعمال اين بلوغ سعهم در آن هست يا نيست يداللت ديگر

االن اجتهاد تكامل پيدا كرده است و مسأله هم اين  يدادند، منته يرا انجام م ي(س): آنها با منطق خودشان بلوغ سع
حداكثر  هم بر اين اساس وجود نداشته است آنها ينبوده و منطق يو سازمان ياست كه در آن زمان كار، به نحو اجتماع

گذاشتند تا خطا رفع شود،  يتوانستند انجام دهند اين بوده كه استفتائات خود را با اقران خود در ميان م يكه م يكار
 بنابراين تقسيم كار نبوده ... 
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 شود ...» ياجتماع«است كه ميگوييم استفراغ وسع ،  يزمان ي(ج): احسنت! يعن

زيه و تركيب داشته باشد تا بتواند آنها را تا رسيدن به يك منتجه، است كه قدرت تج ي(س): اين نيازمند به منطق
 هدايت نمايد.

تواند بيشتر از اين مناسبات هر موضوع را با  يگوييد يك نفر ديگر نم يهم هست كه م ي(ج): احسنت، پس زمان
 جميع وجوه، مالحظه كند.

،  يممكن است نسبت به ابواب فقه فرد يكل (س): و منطق آن را هم بيشتر از اين حد نساخته بودند، و به طور
 كردند. يهم بيشتر از اين احساس نم يضرورت

 حجةاالسالم صدوق: كال مقياس آن االن عوض شده است.
تر خواهد شد، اينگونه  گسترده يدر آن مجموعه مالحظه كنيم، خيل يبرادر حسينيان: بر عكس اگر ابواب فقه فرد

 را نديده بگيرد. ي) فقه فردينيست كه (اجتهاد به نحو اجتماع
به »! «اعلميت نظام فقاهت»! «نظام فقاهت»! «نظام اجتهاد«ميگوييد يك  ي:يعنيحجةاالسالم والمسلمين حسين

 (بايد ايجاد شود) ...»! يصورت اجتماع
 يابد. ي، معنا مي: اين موضوع در فقه حكومتيحجةاالسالم مير باقر

 حركت بدهيم. ييا خاك يه بخواهيم هواپيما را در جاده معمولحجةاالسالم صدوق: اين مثل آن است ك
 هواپيما آمد، همه چيز بايد با او هماهنگ بشود. يخواهيم بگوييم كه وقت يبرادر حسينيان: نه، م

باال ببريم، الزم نيست كه  يرا از كوه يفرمايند كه اگر ما خواستيم جنس ي: خير، ميحجةاالسالم والمسلمين حسين
 باند هواپيما باشد!جاده آن 

متناسب با باند هواپيما، همه  يصد سال پيش تا االن با هم فرق دارد. يعن يجاده كوه ي(س): بله، درست است ول
 نظام بايد تبديل شود. ياجزا

 (ج): البته قبال هم اين فكر در بين فقها، پيدا شده است كه بيايم ابواب اجتهاد را جدا كنيم و ...
 را عوض كند. يداشته باشد و چيز يكنم اين فكر نتيجه ا ي: فكر نمياقرحجةاالسالم مير ب

 را حتماً نكرده اند.» اجتهاد يسازمانده«فكر  ي: وليحجةاالسالم والمسلمين حسين
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 .... يو تعيين اولويتها در اعمال فرد يبرادر حسينيان: مجموعه فكر

كه تحت شرايط عمل كنيد. شرايط به شما نظام  شما مجبوريد ي: در اعمال فرديحجةاالسالم والمسلمين حسين
 كند و شما بايد در آن قيمت بازار خريدكنيد. يدهد. و به عبارت ساده تر شرايط نرخ بازار را معين م يم

 كنم يا نه؟  ي(س): آيا بايد در تعيين اولويت نسبت به خريد حتماً مجموعه فكر
كنيد نه به آن حد كه بتوانيد فضا را تغيير  يتوانيد مجموعه نگر يم ي(ج): در تعيين اولويت هم به يك نسبت جزئ

 بدهيد.
آيد در اين جلسه، بحث يك قدم  يكنم. به نظر من م يبند : اگر اجازه بفرماييد بحث را جمعيحجةاالسالم مير باقر

كه قبل از اين آن  يحال قرار داديم، در يو مقاصد، مورد بررس يجلو رفت و آن اينكه ما موضوع معرفت را از طريق مبان
دانيم  ي، معرفت را عبارت از كشف نميكرديم. قبال اين بحث گذشت كه ما از نظر مبان يرا از طريق جهت مالحظه م

بلكه بيان كرديم كه موقت عبارت از عمل است و سپس گفتيم كه اين عمل جهت دار است. پس جهت حق و باطل 
داشتيم كه ما اصال اين  يو كذب در آن راه دارد. امروز هم بحث اضافه اكند و اين غير كشف است كه صدق  يپيدا م

كه شروع كنيم  يخواهيم كه به تعبير ديگر تبيين همان جهت است. پس سير را از مبان يچه چيز م يعلم را برا
 يوقت يت. ولهم ندارد، بلكه مطلوبيت آن تابع جهت اس يعلم، عمل است كه موضوعيت و مطلوبيت ذات يميگوييم مبنا

پذيرد.  يدهيم، كشف خودش مطلوبيت دارد و به تعبير ديگر اصال به حق و باطل تقسيم نم يمبنا را كشف قرار م
 پذيرد، به اين معناست كه از موضوع حق و باطل خارج است. يهمينكه تقسيم نم

 ودن جهت حاكم بر عمل اصل ب - ٢اصل بودن عمل در منطق  -  ١دو اصل در منطق نظام واليت:  يجمع بند - ٤
 بحث امروز را بيان بفرمائيد. يبند برادر حسينيان: لطفًا جمع

هم  يگوييم مفاهيم تجريد يدانيم، بلكه م يرا مطلقاً باطل نم ي: ما مفاهيم تجريديحجةاالسالم والمسلمين حسين
هست و حتماً تغيير و تكامل آن  ! اوال آن مفاهيم حتماً در حال تغيير و تكامليدارد و هم تعريف خاص يجايگاه خاص

 يهم مطلق يا وارونه ديدن مفاهيم تبع يگاه يشود و در آن مرتبه هم ول يواقع م» يجهت خاص«و در » تبع«هم به 
 گيرد. يم پنداشتن آن مطرح است كه اين كار در حوزه انجام يمحور ييعن
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را دقت كنيد) در چند فصل حكومت بر حق شود (اين  يبر حق و باطل م» حاكم: «يحجةاالسالم والمسلمين حسين

گوييد جعل شارع تابع مقتضيات نفس االمريه است . اگر اينگونه  ي، شما م» مقتضيات«در  يكند. يك يو باطل پيدا م
كنيد و آن را  يگويند كه آيا وجود مصالح و مفاسد را انكار م يشود آن را از اصالت ماهيت جدا كنيد و م يبگوئيد، نم

 برند. يم يدانيد؟ لذا شما را به باغ ديگر يگزاف م
كشف و تطابق شد و در  يعلم به معنا يرود. وقت ي(س): پس در آن مبنا اصال علم از موضوع حق و باطل بيرون م

از موضوع حق و باطل بيرون علم است. اما در اينجا حداقل موضوع حق  يتطابق هم، جهت موضوعيت پيدا نكرد، به معن
كند. بنابراين اگر قرار شد در آنجا ما علم را مطلوب بدانيم، و مطلوبيت آن را هم به جهت بر  يبتدا، جا پيدا مو باطل از ا

در آن لحاظ نشده). چون از موضوع حق و باطل بيرون رفته، آيا مطلقاً  ينگردانيم (زيرا فرض اين است كه جهت خاص
تعريف كنند.  يگردد. لذا مجبورند كه مطلوبيت را ذات ير نمبوده و به جهت ب يمطلوب نيست و يا مطلوبيت آن ذات
گفتيم علم، عمل است، عمل هم جهت حق و باطل دارد، اولين مسأله  يشود. وقت يبنابراين در اينجا بحث مقصد پيدا م

بود، نه  ندارد بلكه تابع جهت است به يك معنا اگر جهتش باطل يآيد اين است كه علم ديگر مطلوبيت ذات يكه پيش م
است و اگر جهت آن حق بود، به  يفقط كمال نيست بلكه ضد كمال است، نه فقط مطلوب نيست، بلكه باطل و منف

شود، نه علم و ديگر اينكه ارزش  يكند اگر ما اين دو اصل را پذيرفتيم كه عمل، مبنا واقع م يتبعيت جهت كمال پيدا م
شود كه  يكند، حال اين سؤال مطرح م يمقصد علم را ارزشمند م يارزشمند ياست، نه خود علم يعن» مقصد«در علم 

توان گفت كه عمل، عمل  يكنيم با مكانيزم عمل كه كشف و تطابق نيست. پس چگونه م يچگونه اين عمل را ارزش
 شود؟  ياست؟ عمل چگونه حق م يحق

 نه!» تقرب«(ج): با 
 سؤال: كيفيت تسليم شدن در منطق عمل  - ٤/١
تسليم است، حاال منطق تسليم چيست؟ چرا بايد از غير قابل انكار شروع كنيم،  يفرموديد: تقرب هم به معن(س):  

كنند، آنها مجبورند كه از بداهت شروع كنند، چون  ينه از بداهت؟ در آن دستگاه معلوم است كه چرا از بداهت شروع م
الجمله پذيرفتيم بايد  يم، يا همين مقدار كه يقين را فاست. لذا يا بايد مطلقاً شك را بپذيري» بداهت«مبدأ كشف، 

 وجود ندارد. يكشف را از بداهت شروع كنيم و راه ديگر
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 از عجز نسبت به استغنا! ي(ج): يعن

 شود؟ ي(س): حقانيت عمل از چه نقطه آغاز م
 جواب: نقطه آغاز تسليم شدن عقل قول درك (عجز نسبت به استنفناء) افتقار - ٤/٢
 داريم و يك عجز نسبت به استغنا! يما يك استغناي(ج):  

 خواهيم روال حقانيت عمل را تمام كنيم. ي(س): بنابراين ما م
 »افتقار:«ي؛ يعن»عجز نسبت به استغنا«شود:  ي(ج): كه م

 شود؟ يبايد چگونه باشد تا تسليم در آن جار ي(س): سير عمل
توانند) در  يتوانند، نم يتوانند، نم يتوانم، نم يتوانم، نم يتوانم، نم ي: نم يشما اگر افتقار باشد ( يعن ي(ج): سير عمل

 هستم و نه كس ديگر!)» اله«سنجش است. (نه خود من  يدر معنا» ال اله اال اهللا «آن صورت فعل شما، خالصه كلمه 
 (س): در خود عمل معرفت؟ 

 (ج): بله!
 شود؟ يهم وارد م يبرادر حسينيان: بحث انتقار در سير اثبات

 : اال اهللا !يحجةاالسالم والمسلمين حسين
 شود. ينم ي(س): االّ اللّه؟! معرفت كه به ما وح

دانم، و ربوبيت او است  يرا حاكم بر شناخت م يدارم و وح يمتعال تول ي(ج): خير! خير! همينكه گفتيد من به خدا
 شود. يكه اصل و چراغ راه واقع م

 (س): همه اينها درست ...
 چراغ راه است. يخوب، در اين صورت ديگر عقل چراغ راه نيست، وح(ج): 

  متعال يبه خدا يبوسيله تول يكلمات وح يجواب: تعيين منزلت برا - ٤/٣
 شود؟ يشود؟ الهام م يم يشود؟ به من وح يچگونه م ي(س): يعن 

معين كرده ايد و منزلت » منزلت«معرفت،  يشود و لكن برا ينم ي(ج): فرق آن زمين تا آسمان است. به شما وح
 شما هم به نسبت تسليم شدن خودت است .
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 شود، چگونه است؟ يمن حاصل م يكه برا ي(س): آن فهم

  جواب: قدم دوم قاعده مند كردن تسليم شدن عقل - ٤/٤
من  اهللا پيدا كنيد! حاال خضوع پيدا كرديد كه به نظر يشود، جز اينكه خضوع ال يشما فهم حاصل نم ي(ج): برا 

حاصل شد و فهميدم! بلكه  يكه خاص عرفا باشد به آن نحو كه بگويند شهود و جا يخضوع در مقنّن كردن! نه خضوع
 است.» مقنن كردن«منظور از خضوع خضوع در 

 من اول آيا بايد خودم بفهمم تا بعد آن را مقنّن كنم؟ يا نه ؟! ي(س): يعن
 (ج): شما ميگوييد بفهمم؟ يا تصرف كنم؟!

 مند كنم. تصرف قاعده ياول كدام موال را بفهمم و بعد آن را برا(س): 
 كنيد؟ ي(ج): شما پيدايش گمانه را چكار م

 خواهيم صحت گمانه را به آن ربط بدهيم.  يشود، ما م ي(س): گمانه كه ايجاد م
 (ج): چگونه؟

 يكه حضرتعال يو واليت و همه چيزهاي يشود. با تول يكند و گمانه توليد م ي(س): ذهن ايجاد خالقيت م
 فرماييد. يم

 (ج): احسنت، حاال صحيح شد.
   شدن تسليم بودن عقل يجواب قدم سوم اجتماع - ٤/٥
 خواهيم ببينيم ربط اين گمانه با حقانيت چيست؟ ي(س): خوب، االن م 

تسليم بودن به نتيجه  يشد، تالش شما برا ياجتماع يشود. وقت يم ي، اجتماع» گزينش و تناسب«(ج): گمانه با 
 ». يتسليم شدن اجتماع«كند!  ي، صحت را تمام م»تسليم شدن«رسد.  يم

 كه ايجاد شد صحيح است؟ يا به صرف اين كه من تسليم باشم، هر گمانه ي(س): يعن
، »گمانه«شما تسليم بودن شود؟ اگر  يم يكنيد بعد از آن به شما وح ي(ج): مگر شما غير از اين هم داريد؟! گمان م

 فهم) باشد؟! يهم غير از اين (برا يتواند چيز ديگر يكنيد؛ مگر م يو اجتماع» تناسب«و » گزينش«
 .بفرمائيد مثال ؟يچيز چه مانند گزينش: يباقر مير حجةاالسالم
 را جهت آن از است؟ ياول احتمال اين گوييد يم شما كه يهنگام ييعن گزينش: يحسين والمسلمين حجةاالسالم

 . رساند يم جرميت به و شده مند قاعده ييعن شود، يم برقرار تناسب و شده درست موضوع آن با كه
  الطاهرين آله و محمد يعل اهللا يوصل 

 



  
 يفكر نظام يمبان

 ١٥جلسه 
 ٢٤/٤/١٣٧٦تاريخ:  

  يالهاشم يحسين والمسلمين حجةاالسالم: استاد
  يمبنائ تحقيقات گروه: تنظيم

  
 بشر تكامل در دين تصرف ابزار منطقجلسه:  عنوان 
 

  فهرست:
 ١...   الواليه اصالت و نظر اصالت مبنا دو مقايسه: يبند جمع - ١
 ١...   نظر اصالت يمبنا در علم» مقصد« ؛»صحت معيار« به»: تعريف« -١/١
 ١...   الواليه اصالت يمبنا در علم» مقصد« به» صحت معيار»: «تعريف« -١/٢
 ٢...   ّ يصور منطق داشتن يتجريد توصيف قدرت و واليت نظام منطق داشتن تصرف قدرت -٢ 
 ٢...   ياصطالح عرفان با يعمل عرفان فرق: مثال -٢/١
 ٢...   تصرف در تكامل پيدايش يبرا يجهت هم كفايت -٢/٢
 ٢...   تصرف و حال ايجاد ابزار...  خطابه، جدل، شعر، -٢/٣
 ٣...   تصرف ابزار...  فيلم، منبر، -٢/٤
 ٣...   بشر تكامل در دين تصرف ابزار منطق -٢/٥
 ٣...   عمل و اعتقاد بين ربط ايجاد واليت نظام منطق اثر -٢/٦
 ٤...   تعريف جدول تنظيم بوسيله آن بهينه كيفيت و واليت نظام منطق پيدايش كيفيت يبررس -٣ 
 ٤...   تعبد و شدن تسليم بسمت عقل حركت موجب انكارها قابل غير در زمان و مكان قيد آوردن -٣/١
 ٤...   عقل انانيت بداهتها، بر تكيه اثر -٣/٢
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 ٥)   ...يصور منطق كاربرد( يگراي ترديد ينف بداهتها بر تكيه اثر -٣/٢/١
 بوسيله سطوح همه در» برهان تعريف« ،»تغيير كنترل« ،»موارد يبند طبقه« به نسبت قضاوت حق عدم -٣/٣

 ٥...   يصور منطق
 ٦...   آن يگير بكار كيفيت و واليت نظام منطق در يانتزاع منطق تعريف -٣/٤
 ٦...   جدول تنظيم بوسيله آنها كنترل و بهينه ايجاد كيفيت و دفتر گذشته مباحث ايجاد كيفيت -٣/٤/١
 ٧...   يبندگ و تصرف ابزار منطق در توحيد جريان: يبند جمع -٤ 
 ٨...   عبادت يها حوزه بريدن در يصور منطق لوازم -٤/١
 ٨...   يشناس معرفت يمحور و كالن يها حوزه يبرا يصور منطق نداشتن تعريف -٤/٢
 ٩...   يصور منطق در مواد و صحت، معيار علم، تعريف در عصمت يدعو -٤/٣
 ٩...   واليت نظام منطق در انبياء به شدن تسليم طرف به» يقين توسعه« يدعو -٤/٤
  
  

   
  

 ٠١٠٦٩٠١٥: يكامپيوتر يبايگان كد   يفكر نظام يمبان:    جزوه نام
 ٧٦/٠٤/٢٤: جلسه تاريخ   يالهاشم يحسين والمسلمين حجةاالسالم:    استاد

 ٧٦/٠٨/٢٦: انتشار تاريخ   صدوق حجةاالسالم:    گذار عنوان
  انتشارات واحد:تكثير و يحروفچين   صدوق خانم:    ويراستار

  



  
 بسمه تعالي

  
  الواليه اصالت و نظر اصالت مبنا دو مقايسه: يبند جمع -١ 
 نظر اصالت يمبنا در علم» مقصد« ؛»صحت معيار« به»: تعريف« -١/١ 

 نيست يمقصد ،يفكر نظام در ما مقصد كه بود اين شد، تبيين گذشته جلسه در كه يمطلب: يميرباقر حجةاالسالم
 يا كشف ييعن علم كه( است مطرح نظر اصالت در كه يصحت معيار بنابر. باشد يم مطرح نظر اصالت فلسفه در كه

 .دارد موضوعيت خود اين كه شود، اشيا حقيقت به عارف بيشتر چه هر انسان كه است اين مقصد) واقع با تطابق
  الواليه اصالت يمبنا در علم» مقصد« به» صحت معيار»: «تعريف« -١/٢ 

 هم صحت طبيعتاً و دانيم يم» عمل« بلكه دانيم ينم واقع با كشف را ادراك ،يفكر نظام در ما شما، فرموده بر بنا اما
 جهت هم حقانيت معيار و شد خواهد موضوعيت آن در» حقانيت« يمعن به بلكه. ندارد موضوعيت آن در صدق يمعن به

 كه نيست آن مقصد يفكر نظام در بنابراين است آن مناسك در تسليم جريان و شارع به نسبت بودن تسليم و يگير
 و تعبد جريان« اينجا در مقصد، بلكه باشد داشته موضوعيت حقايق فهم خود كه جهت آن از بفهمد را حقايق انسان
 باشد، آور كمال انسان يبرا ذاته حد يف كه نيست مقصد آن خود است، يبندگ ابزار هم علم ديگر تعبير به و» يبندگ
 يمنته تكامل به اما شود يم يمنته توسعه به علم. نيست برابر تكامل با هميشه توسعه اما آورد يم توسعه چه اگر
 و كرديد اضافه قبل جلسه در كه بود يجديد بحث اين. باشد باطل يا حق جهت تواند يم توسعه جهت چون. شود ينم

 مبنا و موضوع اين و مقصد اين رابطه دانيد، يم صالح اگر حال بود، يعرفتم و يفكر نظام ارائه از ما مقصد دهنده نشان
 .بفرماييد تبيين خودمان بحث با را

  يصور منطق داشتن يتجريد توصيف قدرت و واليت نظام منطق داشتن تصرف قدرت -٢ 
  ياصطالح عرفان با يعمل عرفان فرق: مثال -٢/١ 

 است اين بحث يك است، شده گرفته كار به عمال خودمان بحث در مطلب اين اوال: يحسين والمسلمين حجةاالسالم
 يبرا فقط آيا باشد؟ شده تمام چگونه بايد ما نظر در قاعده اين كنيم، يم بيان را يكل يك ما يوقت ببينيم بايد كال كه
 اين! كند» ايجاد« بايد بلكه نيست، يكاف اينجا در تنها بودن مصداق اصال يا باشد؟ داشته وجود» مصداق« بايد آن
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 به كنيم يم تمام ما كه را يمطلب بنابراين.بپردازيم آن به بايد هم بعداً و شود يم مطرح بحث كل در كه است يموضوع
 در چيست؟ ديگر دستگاه در آن با اين فرق چيست؟ آن مادون مطلب با شدن تمام اين نسبت بگوييد كه است اينگونه

 گوييم يم اندراج قانون طبق ييعن. شود يم تطبيق يصغر بر يكبر شود، اثبات يكلّ يك يصغرا اينكه صرف دستگاه آن
 صرف به كه نيست گونه اين دستگاه اين در اما. است درست گيرد، يم قرار ياصل موضوع تحت كه دليل آن به هم اين

 شود، يم متصرّف كه جهت آن از ييعن ،»كند يم ايجاد« كه جهت آناز  مطلب اين است، درست بگوييم اندراج قانون
 ايجاد« بتواند كه باشد تغيير شناختن يمدع تواند يم يا فلسفه اصوالً. است واضح كامالً دو، اين بين فاصله! است صحيح
 :آوريم يم يمثالهاي مطلب اين بيشتر وضوح يبرا»! تغيير از يتجريد توصيف« نه ،»كند تغيير
  تصرف در تكامل پيدايش يبرا يجهت هم كفايت -٢/٢ 

 كند يم ينظر تحليل و توصيف را آن ييعن كند، يم توصيف را جود كند، يم توصيف را شجاعت ،ياصطالح عرفان
 تواند ينم» عمل فلسفه. «باشد» حال« كننده ايجاد كه است عمل در يخاص مناسك متكفل ،يعمل عرفان يول

 در اخالق يعلما كار شبيه باشد يا فلسفه بايد بلكه كند، يتجريد ينظر راتوصيف تغيير و عمل كه باشد يا فلسفه
 و داده قرار همديگر كنار يطور متفاوت موضوعات به نسبت مختلف يجاها از را يمفاهيم آنها عمل، مناسك

 شوند، يم فهم در متصرف و كنند يم فراهم را فهم تغيير شرائط بلكه نيست يتجريد صورت به كه كنند يم يبند طبقه
 !يتجريد فهم نه هم آن

 پيدايش يبرا كه اين يا شود؟ يم منحل آن در مطلقاً انگيزه و شده سلب هم اختيار كه است معنا بدين آيا حال
 است؟ يكاف يجهت هم حداقل تكامل

  تصرف و حال ايجاد ابزار...  خطابه، جدل، شعر، -٢/٣ 
 هر به يول) است مثال چه گر( شود يم گرفته بكار توهم و مخيله قوه در تصرف منظور به يتمثيل يگاه شعر در
 است، مفاهيم جمله از هم موزيك مفاهيم، در. است موزيك كار شبيه معنا يك به شعر كار كند، يم» حال« ايجاد حال
 آنها يحساسيتها و پسندها تواند يم بشناسد، را دسته يك يشناس يزيباي اگر زيرا باشد؟ مفاهيم از تواند يم موزيك چرا

 ابزر ديگر تعبير به يا» النفس يف اوقع« گوييد يم آن به كه كند،» حال« ايجاد طريق آن از و داده قرار همديگر كنار را
 يك هم به خطا است، گونه يك جدل است، گونه يك شعر است، گونه همين به هم ديگر فنون. شماست حال تغيير
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 از كدام هر يبرا و كنيد درست نظام يك تصرفات اين همه يبرا اگر شما حال. كنند تصرف خواهند يم اينها همه! گونه
 كه يواقعيت ييعن( يواقع محور يك حول را اينها و) كمتر نه و بيشتر نه( بدهيد، اختصاص را خودش الزم يجا اينها،
 جهت در ييعن( تكامل جهت در بتواند كه دهيد قرار يا گونه به) فرد يعلف منزلت ديگر عبارت به و دارد فرد االن

 .شود يسرپرست) حقانيت و حقيقت
  تصرف ابزار...  فيلم، منبر، -٢/٤ 

 و باشد داشته موعظه هم و تاريخ هم و شعر هم منبرش كه زنند يم مثَل اين به را خوب يمنبر يك: مثال عنوان به
 به را خوب فيلم يك. ذلك امثال و بگرياند و بخنداند را آنها كند، جلب را مستمع خالصه و باشد، آخرت به راجع هم
 پايين و باال او اختيار بدون را بيننده قلب ضربان بتواند دهد، يم قرار هم كنار در كه يتصويرهاي با كه زنند يم مثل اين

 )كند يم القا و كرده تصرّف اليشعر حيث من! (كند يم ايجاد را يالقاي حاليكه عين در ببرد،
 بشر تكامل در دين تصرف ابزار منطق -٢/٥ 

 سطح يك در را تغيير يسرپرست بتواند بايد تغيير منطق دهد؟ يم انجام را يكار چه و چيست؟ تغيير منطق حاال
 ابزار كه است يچيز آن منطق. گيرد عهده به است، تكامل محور كه دين، با همراه ،)يمقطع و يمورد نه( بزرگ بسيار

 بتواند كه است آن عقل» الجناك به تُصب و الرحمان به عبِد ما العقلُ. «شود يم واقع بشر تكامل در اين تصرف
 به كه كند تنظيم يطور را كار هر و چيز هر يجا بتواند كه است آن خوب تغيير منطق. باشد يوح و دين خدمتگزار

 ارائه از غير انقالب ايجاد ديگر عبارت به. است تغيير ايجاد اين. بيانجامد شؤون همه در شدن تسليم تكامل و شدن تسليم
 .است انقالب از خوب توصيف

 باشد،» انجام و عمل« هم و باشد» انديشه« هم و باشد» انگيزش« هم آن نتيجه كه يا گونه به بغض و حب آرايش
 ).است يكاف بحث يبرا مقدمه اين. (درد فرق تنها، ينظر يتجريد تجليل و توصيف با كامالً

 و كرده مشروط را آن بلكه است، حكم آن از يمصداق اين، گوييم ينم اينجا در كه داريم نظر در را مطلب اين ما لذا
 يا كند يم تأمين را ايجاد زمينه ييعن نه؟ يا» كند يم ايجاد« گوييم يم هم بعد و كند؟ ينم يا كند يم تطبيق گوييم يم

 .است حكم آن مصداق اين بگوييم و كرده بيان را يكل قاعده يك كه نيست گونه اين پس نه؟
  عمل و اعتقاد بين ربط ايجاد واليت نظام منطق اثر -٢/٦ 
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 .نشد مشخص بحث با آن رابطه): س(
 را يخاص يبحث سير يك كار اين يبرا بگيرد، دست به را عمل و اعتقاد بين رابطه است خواسته يم يفكر نظام): ج(
 را كار اين نه؟ يا كند تمام را عمل و اعتقاد بين رابطه تواند يم آيا ببينيم كنيم تطبيق خواهيم يم حال داده، انجام
 يبرا هم يزمان اما باشد او ينظر مصداق بايد صورت اين در كه دهد، يم انجام ينظر يتجريد توصيف صورت به يگاه

 .باشد هم يتصرّف مصداق يدارا بايد ينظر مصداق بر عالوه صورت اين در كه است ايجاد
 ... و است يتحليل نگاه فعالً ما نگاه كه كنيم تحليل بايد ييعن): س(
 ... چيز دو تحليل ما نگاه يول): ج(
 نظام يك توانسته ينظر ديدگاه اينكه دوم و نداشته؟ يا است داشته عمل قدرت واقعاً آيا ببينيم بايد بله،): س(
 نه؟ يا كند درست منسجم يمنطق
 بايد بلكه شد، تمام كه بگوييم نبايد ديديم، محض يتجريد ينظر انسجام و ينظر ديدگاه از كه را آن ييعن): ج(

 كند؟ يم ايجاد را» اين« ببينيم
 كند؟ ايجاد را چيز چه....:  برادر

 نظر از فقط او كه كند تمام يا گونه به فرد ذهن در را» نظر« و» عمل« رابطه: يحسين والمسلمين حجةاالسالم
 ).نباشد محض ينظر ياغنا( شود، يتغيير پيدايش موجب او ذهن در بلكه باشد مغناء فقط نه و نباشد مسكت يتوصيف

  تعريف جدول تنظيم بوسيله آن بهينه كيفيت و واليت نظام منطق پيدايش كيفيت يبررس -٣ 
 :مروركنيم است گرفته انجام كه را يكارهاي و گرديم بر حاال
 و سنجش تغيير، تغاير، ينف امكان عدم و شدند مطرح» ناپذيرها انكار« بداهت، يجا به اوالً كرديم بيان كه را ياصول
» تعلق« چيست؟ رابطه خود يول. نيست انكار قابل رابطه اينكه ينف و آمديم» رابطه« سراغ به بعد! الجمله يف يهماهنگ

» فاعل« سراغ به تعلق از بعد. كرد تكيه شود ينم هم رابطه به كه كرديم بيان كرد؟ تكيه رابطه به شود يم آيا حال! است
 واسطه حلقه را آن از ييك و كرد تقسيم بخش دو به شود يم را سير اين آيا حاال. رسيديم» واليت« به فاعل از بعد و

. گردد يم بر انسان خود به الجمله يف سنجش و تغيير تغاير، انكار امكان عدم: كه بگوييم اينگونه ييعن نه؟ يا داد قرار
 را غير به تكيه بلكه نداريم منظور را انسان خود لزوماً كنيم، يم بيان را فاعليت و تعلّق و رابطه عجز كه آن، از بعد يول
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. است يديگر سطح آن سطح تقريباً كه است يا حلقه ييعن. است شده واقع دو اين بين ،»يهماهنگ« كه كنيم يم ينف

: گوييم يم گيرد، ينم يا گيرد يم قرار يديگر سطح در يهماهنگ كه بپردازيم اين به بخواهيم اينكه از صرفنظر حاال
 آن، از بعد و كند انكار تواند ينم كه كشاند يم اين به را طرف ،»توانم ينم من توانم، ينم من توانم، ينم من« سير اصوالً

 ،يكن انكار را» تغاير« يتوان ينم است؟ يچيز چه يرو بر ،»توانم ينم من! «توانند ينم توانند، ينم توانند، ينم هم ديگران
 شده ذكر مفصالً تمثيل، با اينها همه البتّه كه!(يكن انكار را الجمله يف سنجش يتوان ينم ،يكن انكار را تغيير يتوان ينم

 ).است
 تعبد و شدن تسليم بسمت عقل حركت موجب انكارها قابل غير در زمان و مكان قيد آوردن -٣/١ 

 و زمان و مكان وضع، ترين ساده با كه رساند، يم نكته اين به را شما بچينيم، هم كنار را مطالب اين اگر آيا حال
. است نشده طرح يمنطق شكل به اينجا در مكان لكن و است مكان بحث تغاير، بحث! ايد آورده هم را انكار همچنين

 را طرف كه كرديد شروع يمثالهاي از ابتدا بپردازيد، مكان و زمان بين نسبت و زمان و مكان بحث به اينكه يجا شمابه
 !نه؟ يا هست شدن وتسليم كردن تسليم طرف به سيرِ الزام، اين!  طور همين هم خودتان و كند ملزم حركت از ينحو به

  عقل انانيت بداهتها، بر تكيه اثر -٣/٢ 
 قانون، تواند يم بداهت آيا ؟ است چقدر بداهت با آن فرق ببينيم و كنيم مالحظه را آن وكاربرد اثر اگر ما ييعن
) باشد يعين ء يش خواه باشد ينظر مفهوم خواه( است يبديه او نظر در كه يا يبرش و. دهد قرار اصل را فهم و قاعده
 لوازم چيست؟ بداهت اين نتيجه خوب، كند؟ تكيه» دارد وجود« ،»استقالل« ،»فهمم يم« بر ابتدا از ييعن كند؟ تكيه
 نظر هم قيامت باره در و كرده مالحظه را آن لوازم توانم يم من ، بداهت اساس بر بگوييد كه است اين بداهت اين بعيده
 جلوه كه دهم نظر هم عرفان در فلسفه، از باالتر يكم توانم يم احياناً. نه يا هست الزم يجسمان معاد اصالً آيا كه بدهم
 آن در هم مادون مراتب كليه هم بعد و! شود تبديل شأن به و شده منحل مطلقاً اختيار كه مطلب اين چه؟ ييعن بودن

 !دارد فرق كند، انبياء تسليم را شما نهايتاً كه كنيد يريز يپ را يچيز اول از كه مطلب اين با گردد منحل
 كند؟ يم تمام را تعبد اين، فرماييد يم: صدوق حجةاالسالم
 .كند يم» تعبد ايجاد: «يحسين والمسلمين حجةاالسالم

 .شود يم انجام كه يحركت و خود در تعبد ايجاد): س(
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 آن، يول است عمل يك هم آن! نظر حركت نه است عمل حركت و يپرورش حركت شود، يم انجام كه يحركت): ج(

 !كند ياستغنام ابراز مرتباً كند، يم تحليل را عمل كه اول از
 .كند يم تكيه موجود يها شده پذيرفته و ينظر يقدرتها بر ييعن): س(
 )يصور منطق كاربرد( يگراي ترديد ينف بداهتها بر تكيه اثر - ٣/٢/١ 

 خوب گوييم، يم يتبع مرتبه آن به كه يا مرتبه يك يبرا اين البته كه. دارد تكيه كند، يم درك كه يمفهومهاي بر
 .بايستد ترديد اصالت يروبرو تواند يم يسطوح يك در كه است اين يبرا آن يخوب چيست؟ يبرا آن يخوب. است
 بوسيله سطوح همه در» برهان تعريف« ،»تغيير كنترل« ،»موارد يبند طبقه« به نسبت قضاوت حق عدم -٣/٣ 

  يصور منطق
 زيرا. ندارد را باالتر حوزه در دادن نظر حق يول كند هماهنگ يسطوح يك در را يتجريد يانتزاع مفاهيم تواند يم

 .است مواد به متقوم
 يتول باالتر مفاهيم به بايد لذا نيست، آنجا در ديگر) موضوعات اين( شد، باالتر مرتبه موضوعات و مواد اگر آن مواد
 و تغييرپذير خودش فهم بگيرد، مطلق نبايد هم را يتجريد امور لوازم پس نيست، مطلق كه خودش فهم باشد، داشته
 ديگر كه آنجا بياورد، عالم حقايق تحقيق و سير در و عالم شناخت در را لوازمش خواهد يم يوقت حال است، پذير تغاير

 نظر تواند يم يتجريد صورت به تغيير باره در! است خوب خودش پلّه در و خودش يجا در. نيست حرفها اين يجا
 ما مثالً كه اين در دادن نظر حق دهد، تحويل و كرده معين خاص بصورت را مواد تواند ينم كه حال عين در يول. دهد
 آن است، معرفت حوزه آن است، اين حوزه اين، گوييم يم يكل يبند دسته نحو به و كرده يبند طبقه را ادراكات و علوم
 خاص سطح آن از نبايد هم آن موضوعات و كند كار تواند يم يخاص سطح يك در ايشان. ندارد را است، تجربه حوزه
 كه اين حال. نيستم شود، گرفته كار به چيز چه در صورت اين كه ناي متكفل من گويد يم هم آن منطق. بيايد باالتر

 كه است يكار اين استدالل راه از يبخش! بله. است شكن تخلّف يكارها همان از باز كند، منحصر هم را برهان بخواهد
 !نيست! نه باشد، تغيير كنترل ابزار حتماً راه اين كه اين يول دهم، يم انجام من

 .گرديم يم بر خودمان بحث سراغ به دوباره حاال
 گيرد؟ يم قرار يتبع مرتبه در كالً» يانتزاع منطق« بحث آيا: حسينيان برادر
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 مفاهيم گيرند، يم قرار يتبع مرتبه در) يانتزاع منطق نه( يانتزاع مفاهيم كالً! بله: يحسين والمسلمين حجةاالسالم

 برسد، يانتزاع مفهوم به بايد گيريد يم كه را يهاي شاخصه كل ييعن ؛يانتزاع
 خوانده يانتزاع باشد، محض ينظر امور در اگر شود، يم خوانده يانتزاع باشد، اخالق در يانتزاع مفاهيم اگر): ج(

 .شود يم خوانده يانتزاع مفاهيم كالً باشد، هم يعين و يعمل امور در اگر و شود يم
 يتبع از يبخش آيا يتبع اين كه فرماييد يم يتلق يتبع ظاهراً راهم اصالت و تغيير و تغاير يبحثها رتبه يك در): س(
 شود؟ يم يانتزاع آن يتبع يتبع

 نحوه يول كنيم، ينم رها را آن گاه هيچ. گيريم يم كار به را يانتزاع منطق خودمان دستگاه در ماهميشه): ج(
 گيريد يم يانتزاع را ها شاخصه حتماً شما. است همينگونه نيز معادالتمان در. دارد فرق آسمان تا زمين ما يبكارگير

 در هست، ما كار همراه حتماً يتبع منطق. كنيد تمام يانتزاع توانيد ينم كنيد تمام خواهيد يم كه را بينشان نسبت يول
 ... كنيم يم آغاز را تمثيل يوقت مان ياستدالل مراحل يتمام
 ...ياندارج برهان آن با چينيم يم كبرا و صغرا ييعن): س(
 را» خالء« اينكه تا دهيم يم نشان را تالئم وعدم ناسازگاريها و خُلف مرتباً و چينيم يم يكبر و يصغر ييعن): ج(
 يآمادگ آن از قبل كه آييم يم تأسيس در بعد. دهيم يم نشان را» يمبان« يناتوان و برده استداللها در بعد. دهيم نشان

 يبرا آنها يكارآمد و ها نمونه تماميت عدم نقد در ييعن است،» نمونه« در نقد. است شده پيدا» نقض« و» نقد« در
 .است استدالل گسترش عدم بدليل يكارآمد عدم ييعن است» استداللها« در نقض. شود يم معلوم مقاصد

 بريم؟ يجلوم ياندراج روش با را نقض و نقد تمثيل ييعن): س(
  آن يگير بكار كيفيت و واليت نظام منطق در يانتزاع منطق تعريف -٣/٤ 
  جدول تنظيم بوسيله آنها كنترل و بهينه ايجاد كيفيت و دفتر گذشته مباحث ايجاد كيفيت - ٣/٤/١ 
 و است ناقص مبنا. شود تمام مبنا بودن ناقص ضرورت كه يجاي تا دهيم انجام را كار همين بايد هميشه! بله): ج(
 را مطلب داريم كه يسير در ما. كند يم استفاده آن امثال و تمثيل مراحل از باز جديد، يمبنا. بيايد جديد يمبنا بايد

 يبحث پس. ماست نظر مورد» عمل نحوه).«است بحث ديگر مقاطع از غير اين. (رسانيم يم استدالل در» عمل نحو« به
 .است» ايجادكردن« بحث داشتيم، امروز كه را
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 .انتزاع منطق با نه خودمان منطق با هم آن كنيم، ايجاد بايد هم را نقض و نقد ييعن): س(
 نگاه آن به تك و بريده را جمله آخر و اول اگر ييعن ؛»گيريم يم بكار« را يصور منطق كنيم، يم كه» ايجاد): «ج(

 اين، بنيد يم كنيد، نگاه كه را سياق مجموعه كنيم، يم اثبات را يكمبود يك نظراً آورديم، ما كه يمثال با بنيد يم كنيد،
 .دهد يم نشان را» خالء. «دهد يم نتيجه را يديگر چيز يك كه است داده قرار هم دور را يمثالهاي
 كه آنچه از باشد يمصداق ايم، پيموده كه را يسير بايد كنيم، اثبات بخواهيم اينكه از غير ،»ايجادكردن« عملِ يبرا

 اين ميكند؟ تصرف چگونه ييعن كند؟ يم» ايجاد« چگونه ببينيم بايد كنيم يم كه يتحليل در ايم، رسانده اثبات به قبالً
 خواهيم بحثها در يتعال اهللا انشاء آنها تطبيق در كه گيرد يم انجام تقريب نسبت يك- ١: گيرد يم انجام صورت دو به كار

 بعد است، بوده يچيزهاي چه كه ببينيد و كنيد نگاه ايم زده دسته اين در ما كه يمثالهاي به شود يم كه گفت
 را مكان مثالً است؟ بوده يچيز چه ، يمبان بعد و است؟ بوده يچيزهاي چه ايم داده قرار ترديد مورد كه را ياستداللهاي

 به و نيست يواقع) يتجريد مكان( آن نسبت و نيست يتجريد ، مكان كه بحث اين كه آنجا تا كرديم آغاز تغاير از كه
 صورت به بايد خود يجا در يتعال اهللا انشاء كه است يبحث يك است؟ رفته جلو تدريج به چگونه ندارد، نسبت زمان

 مثَل مقدار چه افهام از يسطح چه يبرا و يبخش هر در حاال كه كنيم درست جدول كه ناي-٢ و. بگيرد انجام يتفصيل
 چگونه ها نمونه بإ؛وو آموز دانش يبرا دهيم؟ انجام توانيم يم چگونه تصوير با كودك يبرا را» ايجاد« اين است؟ الزم

 اينكار يمبان تطبيق با متخصصين يبرا كنيم؟ بيان توانيم يم چگونه استداللها با دانشجو يبرا كنيم؟ مطرح توانيم يم
 ينظر يكل به تطبيق-١: باشد برخوردار خصلت دو از بايد يفكر نظام در بحث روند پس بگيرد؟ انجام شود يم چگونه
 .است بوده چگونه پرورش، ايجاد يبرا خودش عملِ سير اينكه-٢. است شده اثبات كه يچيز آن به نسبت

 است؟ روشن شما ذهن يبرا شده اضافه امروز كه يمطلب آيا): س(
 يادعا قاعدتاً ما اگر: كنم يم عرض جسارتاً كه بوده مطرح من ذهن در يسؤال هميشه بله،: يميرباقر حجةاالسالم

 .باشد داشته وجود خلل بايد هم يبازنگر در نكنيم عصمت
 .است قسمت مهمترين اين كرديم، بيان را آن خلل): ج(
 .است نبوده خلل هيچ كه كنيم يم اثبات هميشه يتكامل سير در ما): س(
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 در ييعن نيست؛ درست قطعاً آن توازن كنيم درست كه را يفكر نظام جدول اينكه آن و شد معلوم كامالً خلل): ج(
 ميزان به» استدالل« است، نقض كه آن باالتر سطح ييعن آن يجاها يبعض و دارد كم» مثال« حتماً آنها يجاها يبعض
 وقت هيچ آن كه است اين هم آن علت آيد، يم كامل نظر به گوييد يم كه طور همين» يتجريد نظر« در. نيست يكاف

 است؟ الزم نمونه ١٥ يا است الزم نمونه پنج آيا كه كند ينم نگاه
 .نيست ملحوظ آن در نسبتها): س(
 نگر مجموعه كه يكس نظر به اما! شد كامل: گويد يم شود، بيان كه خط يك) يتجريد نظر( او نظر به! باد زنده): ج(

 بحث يخالءها شود، درست كه آن تناسبات نظام دارد، نقص يخيل اين گويد يم! دارد نقص يخيل هنوز: گويد يم باشد،
 .شود بحث يچيزهاي چه پيرامون بايد كه شود يم مشخص

  يوبندگ تصرف ابزار منطق در توحيد جريان: يبند جمع -٤ 
 فرموديد؟ بيان يديگر شكل به قبل جلسات در كه است يمطلب همان فرموديد، مطرح امروز كه را يمطلب اين): س(

 است؟ يپرورش و يعمل سير همان اين. باشد اللّه اال اله ال سير بايد سير كه اين آن و
 كند؟ نگاه يتجريد نظر با تواند يم هم را اللّه اال اله ال اين انسان يگاه آيا حال! بله): ج(
 ... عمل در اينكه بدون غير ينف ييعن): س(
 اللّه االّ اله ال يكس چه يبرا شما: گوييد يم كه است يگاه! بدهد نسخه و بگيرد را فرد نبض اينكه بدون و): ج(

 .كنيد عمل متناسب بايد هم همين يبرا گوييد؟ يم
 عقل و ينظر عقل نه بدانيم يعمل عقل به منسوب را ادراك ما اگر كه بود اين بحث جريان اينجا تا پس): س(
 در و كند يم پيدا تفاوت صحت، معيار-٣ معرفت هدف-٢ معرفت از تفسير-١ طبيعتاً باشد، يعمل عقل از يتابع ينظر
 .باشد يوح به انسان كردن تسليم بايد هم مقصد ،يفكر نظام و معرفت خود
 .باشد يسرپرست): ج(
 مخاطب با متناسب بايد البته. كند ايجاد را تسليم اين كه باشد يجريان آن، جريان و مكانيزم بايد بنابراين): س(
 يبندگ و تبعيت جريان را عمل بتواند بايد هم متصرفات و يعمل ادراكات به نسبت. كند پيدا نظام يك آن، زمينه و خود



 ··································································································  ٣١١ 
 فلسفه در بلكه است، متعال يخدا كه بفهميمم تا شود كشف عالم كه نيست اين ينظر علوم از غرض ييعن بدهد؛ قرار
 ...يپرورش بستر آن در كه كنيم درست يا يپرورش بستر يك ييعن برسيم؛ معرفت در خودمان عجز به بايد ما ينظر
 .... موال به يتولّ ضرورت): ج(
 ...و كنم پيدا يمعرفت خالق، بدون» توانم ينم« من بلكه شود، ينم خالق بدون عالم و است ناقص عالم اينكه نه): س(
 .باشم داشته يصحيح تصرف و): ج(
  عبادت يها حوزه بريدن در يصور منطق لوازم -٤/١ 
 تعريف مقصد يك فيزيك يبرا است ممكن ،ينظر فلسفه اساس بر ييعن است؟ اين مقصد بگوييم بايد ييعن): س(
 خدا عالم، كه فهميد انسان يوقت كه است اين آن، اثر: «گويند يم فلسفه در آقايان! ديگر مقصد يك فلسفه يبرا و كنند
 .كند يم حاكم عمل بر را ادراك چون گذارد؛ يم اثر او عمل در فهم اين نخواهد چه بخواهد چه دارد
 .كند يم يمعمار ياسالم شكل به ديگر مسلمان كارشناس ييعن): ج(
 و تصور از: گويند يم كه كنند يم نظر به مستند را عمل چون طرف آن از يول. دانند ينم ضرورت را اين البته): س(

 هم ايمان( كه كرد پيدا ايمان آدم اگر: گويد يم كه است يطبيع شود، يم ختم اراده و عزم به و شده شروع تصديق
 او عمل در حتماً ايمان اين دارد، خدا عالم،) يعمل ايمان نه است، كرده تمام او يبرا برهان كه منطق يقين همان ييعن
 .گذارد يم اثر

 هم يديگر محصول و كند يم شروع يديگر مواد از چون. كند تمام يمنطق ربط آن يبرا نتواند چند هر): ج(
 .است ساختمان هم آن محصول و است مصالح مقاومت آن، مواد. سازد يم

 ... كه است يطبيع گويند يم آن يبكارگير در كند، عمل خواهد يم چون البته): س(
  يشناس معرفت يمحور و كالن يها حوزه يبرا يصور منطق نداشتن تعريف -٤/٢ 
 فرد اين. بگويند كه است اين بخش يك. كنند مطرح گونه چند به شود يم هم را كردن عمل ياسالم خود): ج(
 .است يكاف همين و. كند يم يكار محكم كند، ينم يكار كم كند، ينم يدزد
 .دهد ينم ترويج را يماد اخالق اصالً، يمعمار اين بگوييد يا): س(
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 و تحقير دارند؟ يتعريف چه جالل و شكوه از مثالً اينكه آن و است، مطرح يمهم سؤال رسيد، كه» اخالق« به): ج(

 در! بدهند جواب توانند ينم را سؤاالت اين كنند؟ يم تحليل چگونه را بغض و حب دانند؟ يم يچيز چه در را تجليل
 .است شده ساخته سالطين جالل پر اماكن شبيه ياسالم ابنيه حال هر به اينكه كما اند، درمانده شديدا اينها تحليل

 .است داشته فاصله يخيل (ص) اكرم ينب مسجد با يكنون مسجد كه همانطور: صدوق حجةاالسالم
 اين است، بحث محل خودش يجا در آن. است كرده ترويج را يديگر چيز چون: يحسين والمسلمين حجةاالسالم

 از را مطلب اگر حال،)! دهد يم اجر را آنها يتعال اللّه انشاء خدا است، قبول آنها از و نبوده درك قابل آنها يبرا مطلب
 .است برتر منطق چون ندارند؛ كمبود يصور منطق از بكنيد، نگاه ينظر نظر

  يصور منطق در مواد و صحت، معيار علم، تعريف در عصمت يدعو -٤/٣  
 .)فهمند يم و است عقل و است يبديه آنجا گوييد يم. دارند عصمت يدعو آقايان گوييد ينم يبديه در شما(

 .هستند قائل عصمت معيارشان، يبرا! خودشان يبرا نه هستند قائل عصمت ،يبديه يبرا: يميرباقر حجةاالسالم
 يمعصوم ابزار اگر آنجا. هستند قائل عصمت آن مواد يبرا و شود يم تناقض به يمنته كه اول شكل قياس يبرا): ج(

 يمطالب گويند، يم كه يمطلب اين الزمه اگر يول. است خدا كار. است هم عالم فطرت. ندارد يعيب هيچ باشيم، داشته
 »!است يمعصوم ابزار عجب اين« دهد، قرار انبياء يروبرو را فرد كه باشد
 ».ابزار در نه است، خطا آدم در: «گويند يم): س(
 !عوام؟ نه گيرند، كار به اكابر اگر را مطلب اين حال): ج(
 .نيستند معصوم هم اكابر: گويند يم): س(
 به نتوانند هم با و. بگيرد را قضيه طرف آن هم ييك و بگيرد را قضيه طرف اين ييك اگر اكابر از. ندارد يعيب): ج(

 !دارد؟ يا فايده چه ابزار اين نسبت عدم و نسبت وقت آن برسند، يواحد طرف
 به و دانسته انسان مكشوف بلكه دانند ينم انسان مصنوع را ابزار اين خود كه است اين در هم اش ريشه البته): س(

 منطق خود اگر صورتيكه در يول. ما يبرا نه است، عصمت عالم، روابط آن يبرا: گويند يم و گردانند يم بر عالم حقايق
 ... كه ندارد يمعن بدانند، انسان مصنوعِ را
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 را اينها. (كند يم پيدا دست و شود يم مسلط ابزار اين به هم آدم دانند، يم عاقل آدم مال هم را عالم فطرت): ج(
 )ببينيد همديگر كنار تماماً
  واليت نظام منطق در انبياء به شدن تسليم طرف به» يقين توسعه« يدعو -٤/٤ 
 كار اصالً. است حقيقت آن، داريم يقين كه كند يم يچيز به تسليم را ما كه است يسير سير، دستگاه اين در لكن و
 يتبع نازله مراحل در يقين كه است يوقت يك. است تقيين توسعه ديگر عبارت به و يقين يرو بر كاركردن دستگاه اين

 منكر هم كس هيچ كه شود يم اخالق يعلما اخالق همان بياوريد،» خُرد« در شما كه را ياخالق»! اخالق« مثل است
 كه. شود ياخالق چنين پرورش بستر موجب كه بسازيد ينظام: بگوييد بياوريدو» كالن« در كه را ياخالق. نيست آن
: بگوييد و كنيد مطرح را باالتر سطح اخالق اگر و. كنند ينم يساز نظام كنند، ينم اخالق يعلما را كار اين: گوييد يم

» توسعه« را حساسيتها و كند منتقل يديگر درجه به يا درجه از را عموم يروان وضعيت تا باشد يموضعگير مسئول
 !ندارند»اصالً« كه را كار سطرح اين بدهد،
  

»المالسو كُملَيع مةُ وحر اللّه و رَكاتُهب«  
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