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 دوره دوم) ١( ٣٧جلسه: 
 ١٠/٨/٦٨تاريخ: 

 بحث اختيار
حجت االسالم و المسلمين حسيني: در اصالت تعلق يك بحث اصلي در وحدت و كثرت است و يك بحث 

ر اصلي در اختيار و ديگري بحث رشد كه از فروع بحث رشد، بحث علم و ادراك و معرفت است، و فعالً بحث د
 مورد اختيار است.

يك اختيار حضرت حق د اريم كه به هر حال يك تعريفي (ولو به نحو اجمال تنزيه كنيم) هست كه طبيعتاً 
توان گفت اختيار را به آن  كنيم از واليت نبايد مغاير در بيايد يعني نمي با اختيار در جميع مراتب كه ذكر مي

نسبت به حضرت حق، يعني سر از تفويض در بياورد، حال سر كنيم كه نقيض و شكننده باشد  گونه توصيف مي
خواهد، يعني اينكه معناي تفويض اين معناي تفويض رامي  از تفويض در آوردن باز تعريف در اصالت تعلق مي

دهد؟ يا اينكه در محدوده خاصي تفويض باشد اشكال ندارد؟ و حاق بحث اختيار هم ظاهراً همين است، چون 
ر كوچك رسم كنيد و يك دايره بسيار بزرگ ميلياردها كيلومتر شعاع آن باشد آن وقت يك يك محدوده بسيا

كنم مطلق است؟ و هيچ دايره بسيار كوچك ولو يك ميليمتر شعاع آن باشد، در اين يك ميليمتر سئوال مي
يكي از  شكند؟ ظاهراً اختيار حضرت حق نيست؟ يا دو اختيار متناقض است؟ يعني همين يك ميليمتر را مي

اشكالهاي جبر و تفويض همين است كه هر معنا و وجهي كه براي اختيار ذكر كنيد كه باز گشت كند اطالق 
اي (از مراتب) ولو بگوييد كه خودش اين اطالق تفويض را خواسته است، اين سئوال عينًا تفويض را در مرتبه

تواند نقيض سالبه كلي باشد، اگر ه جزئيه ميشود كه كل را واگذار كنيد، يك موجبه جزئي همان گونه طرح مي
كند كه بگوييد كل را تفويض كرده يا بعض را يا  بنا باشد كه دو اختيار همديگر را بشكند و غلط باشد فرق نمي

اي باشد كه بتواند چنين مطلبي را حل كند، كه نه اختيار مطلق از آن  يك مليمتر را، بنابراين تعريف بايد بگونه
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گوييد مراتب اختيار  و از اين طرف هم مطلق نشود، وجود دوئيت در دو مرتبه (كيف به اينكه ميطرف بشود 

گوييم تعلق به واليت است، يعني جميع مراتب واليت، اختيار  زياد است) و مخصوصاً بنا به تعريف خودمان مي
جه را كه نگاه كنيم يك اختيار دارند. ولي اگر گفتيد هر نحوه اين اختيار كند، اين در مجموع منحل است و منت

آورد كه بگوييم آن اختيار آمد اين را از بين برد؟ يا نه، يا شأن  غالب بيشتر نيست، آيا اين سر از جبر در مي
اي است كه بتواند تصرف كند در خودش (اول) كيف تعلق را جايگاه آن را عوض  تعلق به واليت موضوعاً به گونه

« و مشيت حضرت حق نيست، حال اگر براي شروع به بحث اختيار معنا كنيم  كند و اين متاقض با اختيار
نهايت جميع مراتب واليت، در نظام تعلق كه گفتيم مراتب ترتيبي و تبديلي وجود دارد و همه » التعلق بالواليه

وييم فرق اشياء در يك رتبه نيستند و در عين حال كه ما به االشتراك دارند، ما به االختالف هم دارند، بگ
ها تعلق دارند، و طلب و  اختيار (قوه) با ساير كيفيتها اين است كه طلب واليت و نيابت است گرچه ساير قوه

تواند شكل بگيرد، يا طلب نيابت ملكوتي است يا طلب نيابت حيواني تصرفي كه دارد به جميع اشكال مي
توان گفت اينها  وانات است علي ايحال ميكند و حتي اشد از حي خواهد تصرف كند اما تصرف حيواني مي مي

گردد و تصرف در خودش، كيف تصرف را عوض  نقيض با مشيت است؟ يا طلب تصرف اول به خودش بر مي
كند، طبيعي است اگر بحث عليت را (نه به معناي جريان تعلق در يك كند، كيف ملكوتي يا حيواني مي مي

حق است) تجريدي بگيريم، اشكال باقي است، ولي اگر گفتيم وحدت و كثرت كه دائم التزايد به طرف حضرت 
كند متناسب با همان جا، و معناي عليت چيزي جز جريان تعلق نيست، در عليت در هر جا يك نوع حكم مي

نظام وحدت و كثرت كه دائم التزايد به طرف مقصد است وقوع اين جريان چيزي جز عليت نيست، آن وقت 
شود چون عليت نسبت به طلب الواليه غير از عليت نسبت به ساير چيزها است، درگير نمي لزوماً اختيار با عليت

عليت در طلب الواليه اين است كه واليت محقق بشود به خودعليت، نحوه تعلق آن اگر تعلق بالواليه باشد با 
بايد تحت قانون وحدت  نحوه تعلق اشياء كه تعلق بالواليه نيست، بلكه تعلق تحت واليت هستند فرق دارد آنها

و كثرت خاص خودشان حركت كنند و اين جايگاهش در وحدت و كثرت، رتبه واحد را دارد، رتبه تصرف را 
كند حال اگر دارد نه رتبه تكثر، اگر در جايگاه وحدت تركيبي قرار بگيرد نسبت به آنها حكم ربط را پيدا مي
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ظ كنيم، در اين صورت طلب از اين شيء باشد كه قدرت جريان تعلق را متناسب با طلب واليت بتوانيم لحا

طلب را دارد ولي تحقق طلب در نفس خود به دست غير باشد، تحقق تصرف و واليت در نفس خودش منوط به 
توان غير باشد. كيف به اينكه در مراتب مختلف علم و همه رفتارهاي ذهني و قلبي و عيني، آيا اينجا هم مي

بين جبر و تفيض است؟ يعني به عبارت اخري حين التحقق صحيح نيست بگوييم گفت جبر است؟ يا ما 
وحدت تركيبي بين طلب و تحقق است، آنچه محقق است وحدت تركيبي بين طلب و افاضه است، يعني افاضه 
شده است آن گونه كه اين طلب كرده است، حال سفارش دهنده اين باشد و خداوند متعال افاضه كند خارج از 

تواند داشته باشد چون طلب كند، نميكند، پس نسبت بين طلب و مشيت تحقق پيدا ميافاضه نمي مشيت
واليت است، طلب واليت يك طرف آن تصرف در مادون است و يك طرف آن تولي به واليت مافوق است ولو 

در موجودات دارد نبي مرتبه هستي باشد ( كمي دقت كنيد مرتبه سهل آن را) يك وقت نبي اكرم(ص) تصرف 
خواهد، اينگونه نيست كه متضاد  كند طبيعي است كه تصرف ايشان همان گونه است كه خداوند متعال ميمي

با خواست خداوند باشد، اينجا اختيار و طلبي كه هست تبعيت و تولي آن به ربوبيت مطلق الهيه محرز است، به 
 ان تولي به ربوبيت الهيه دارد.اي كه خداوند عطا فرموده به نبي اكرم(ص) ايش اندازه سعه

شود، به همان اندازه كه خداوند متعال تعلق نبي اكرم(ص) را شديد بيند كه متناقض واقع نمي اينجا آدم مي
قرار داده است به همان اندازه ايشان مقدورات طلب تصرف الهي و عمالً واسطه فيض بين خداوند متعالو 

اما در باره اخص موجودات آيا همين طور است؟ آن هم طلب واليت  شود، اينجا خيلي سهل است، مخلوقات مي
اي است كه همه منحل در  كند يك مرتبه از طلبت ولي در او هست ولو مخفي، و آيا اين در مرحله كه مي

گوييم همگي طلب دارند، طلب مال همه آنها  شوند تا بگوييم سر از جبر در آورد؟ يا مياختيار حضرت حق مي
كند، بايد يك طرف آن را به طرف تصرف هم هست، و اين طلب تصرف كه طلب بسيار نازل مياست طرف 

گذاريم كه تحت  تولي بياوريم و يك طرف آن را نسبت به متصرف بياوريم يك اشيايي را در يك رده هايي مي
كه  كند، يك طرف واليت اين است تصرف اين هست و اال طلب تصرف نيست، حال اين طلب تصرف كه مي

خواهد سرپرستي كند رتبه مادون را حال اگر تصرف اين الهي محض هست  مولي عليه و ازطرف رتبه باال تر مي
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-ماند و اگر بگوييم رتبه اين باال بود و به طلب تصرف خودش رتبه او را مي فرقي بين طاعت و عصيان باقي نمي

بستر رشد غير بكند هر چند در منتجه هيچ خواهد خواهند در رتبه حيوانات قرار دهند، خودش خودش را مي
فرقي نكند، الزمه طلب الواليه چنين چيزي هست كه بتواند جايگاه خودش ار نازل كند، يك بحث اين است كه 
در دستگاه حضرت حق مراتب نازل الزمه نظام خلقت است و يك بحث اين است اين خودش را در رتبه حيواني 

زم است تا اختيار از موضوعيت بيفتد؟ و به يك معناي ديگر اختيار شكل جبر قرار دهد، آيا بگوييم اين هم ال
شود نيست، اينجا  پيدا كند؟ يا بگوييم معناي ضرورت در اصالت تعلق به نحوي كه عليت تجريدي گفته مي

ي را هماهنگي با جايگاه طلب هست، بدون اينكه الزام كند كه اين فرد يا اين دسته يا اين مجموعه چنين كار
 بكنند.

آيد حضرت تعالي سه سئوال اصلي  برادر ميرباقري: اگر اذن بفرمائيد سؤالها رشن شود، من به نظرم مي
ـ اختيار عباد با مشيت مطلقه حضرت حق چه  ٢شود؟ ـ ارتباط اختيار با عليت چه مي ١مطرح فرموديد: 

شود، چون حضرت حق در كل چه ميـ اختيار عباد نسبت به مشيت  ٣شود نسبت به خود فعل اختياري  مي
 طلبد نظامي است داراي مراتب و همه چيز در آن بايد باشد.نظام در كل ضرورت خودش را مي

اي از وجود  گوييم ماهيت يامرتبه شويم و ميحجت االسالم و المسلمين حسيني: اصالت ماهوي محض مي
 اي از وجود نيست.است يا مرتبه

ر اصالت ماهيت سر جاي خود محفوظ است و اگر بر اصالت ماهيت استوار باشيم برادر ميرباقري: اشكاالت ب
 شوند.همه موجودات واجب الوجود مي

كنيم تغاير آن به كجا بر  پذيريم و سئوال ميحجت االسالم و المسلمين حسيني: با فرض بطالن آن مي
 شود پاسخ عين جواب باشد.گردد، نمي مي

 اينها موجودات متسقلي هستند با فرض استقالل سئوال از علت معنا ندارد.برادر ميرباقري: فرض كرديم 
 حجت االسالم و المسلمين حسيني: اينكه سئوال از علت معنا دارد دنبال همين هستيم.
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كند، مفهوم عليت اين است كه شيئي كه مستقل نيست تا برادر ميرباقري: اين نقض اصلي عليت را نمي

شود، اثر وجود ديگري است، پس اگر از مستقل بالوجود صحبت كرديم محقق نمي عليت تامه آن محقق نشود
 كنيم كه موجود مستقل داريم يا نه؟كند، بعداً صحبت مينقض عليت نمي

 كنيم كه موجودات مستقل هستند. حجت االسالم و المسلمين حسيني: ما فرض مي
توان  وجود آنها معنا ندارد به لحاظ آثارشان مي برادر ميرباقري: اگر مستقل هستند اصل عليت در مورد اصل

 از اصل عليت سئوال كرد كه مقتضي اين وجود در مرتبه نازله چيست؟ 
حجت االسالم و المسلمين حسيني: سئوال ما دقيقاً همين جا است اگر فرض استقالل بكنيم، در فرض 

ر كردن علت است، چرا از آن طرف عليت گردد اگر به خودشان برگردد ذك استقالل اختالف به چه چيزي بر مي
كنيم  كنيم ما يك ذات را لحاظ ميشكنيم، علت در عليت آن نسبت به غير لحاظ ميرا بشكنيم از اين طرف مي

توان اختالف را هم لحاظ نكرد و اال كنيم (نميويك خصوصيت ذاتي بين خصوصيت و ذات اختالف مالحظه مي
كنيم، مقوم خود ذات است ولي علت اين قت ازعلت اختالف سئوال ميبايد از دوئيت دست برداشت) آن و

 خصوصيت چيست؟ 
گوييم اگر موجود مستقل فرض كرديد بريم جلوتر و مي برادر ميرباقري: اگر اينگونه سئوال كنيد يك قدم مي

 تعين ذات ندارد بايد ال تعين محض باشد، يك دانه بيشتر نيست و آن هم باالختالف است.
شود خواهيد كل اختالفاتي كه در ماهيات مالحظه ميالسالم و المسلمين حسيني: بنابراين شما ميحجت ا

 به يك امر بر گردانيد كه در آن ار اختالف نيست.
گوييم  كنيم ما مي شود ديگر بحث از ماهيات نمي گوييم ماهيات رها ميبرادر ميرباقري: در اين صورت مي

و جريان پيدا نكند يك وجود بيشتر نيست كه نسبت به ذات او اوصاف او عليت موجودي كه اصل عليت درباره ا
كند يك وجودي است كه اوصاف عين ذات و سئوال بردار هم نيست، عليت هم دو مراتب در جريان پيدا نمي

آنجا نيست يعني وجود و خاصيت كه بگوييم چرا اين خاصيت را دارد يك وجود بسيط است البته نسبت به 
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ل عليت دارد، و چرائي در آنجا راه ندارد و موضوع عليت موجود غير مستقل است و عقل بيشتر از اين افعا
 فهمد. نمي

 كند. فهمد اشكال ندارد راه را براي ما باز مي حجت االسالم و المسلمين حسيني: اگر بگوييد عقل نمي
اين قضيه خارج است عليت شامل فهمد كه موجودي كه از  گوييم آن طرفش عقل نمي برادر ميرباقري: مي

 شود، اين تكيه بر تعريف عليت است.آن نمي
 شود عليت از آن خروج موضوعي داشته باشد. پس مي

 به نظر اصالت ماهيت، موضوع عليت ممكنات است.
دهيد، حد اوليه آن، عليت يعني حجت االسالم و المسلمين حسيني: پس بنابراين تعريف كه براي عليت مي

علت تامه بود معلول حاصل است و موضوع آن هم مخلوق است يك سئوالديگر هم هست كه هر هر گاه 
 مخلوقي حاصل است.

 برادر ميرباقري: مخلوقي كه اين علت آن باشد حاصل است.
 حجت االسالم و المسلمين حسيني: عالم قيامت االن حاضر است؟

رتبه كتاب بالفعل حاضر است و اشكال مشهودي برادر ميرباقري: چون علت تامه آن حاضر نيست، البته در م
 است، چون خصلت ذاتي عالم تدريج است.

گردد و دايره عليت را حجت االسالم و المسلمين حسيني: همين ذات، خصلت (تدريج) آن به چه چيز بر مي
 كنيم.كم مي

 خواهيد ببريد.برادر ميرباقري: روشن نشد كه حضرتعالي اشكال را به كجا مي
شود كه علت تامه عالم حضرتحق سبحانه و تعالي است و علت السالم و المسلمين حسيني: گفته ميحجت ا

كنيم در ظرف خودش يعني وجود قيامت و همه در ظرف خودش در مرتبه نازله حضرت حق است سئوال مي
 چه، علت تامه كه خود حضرت حق بود.
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و جواب قانع كننده هم پيدا نكردم توجيهات و  برادر ميرباقري: اشكالي است كه از قبل در ذهن ما بود

 تأويالت هم قانع كننده نيست.
حجت االسالم و المسلمين حسيني: مجبوريد چيز يگري مثل اصالت ماهيت در مراتب فرض كنيد كه تكيه 
به آن كنيد، اين به معناي پذيرفتن موضوع عليت است، كالم اول از موضوع عليت، حضرت حق را خارج كرديد 

كنيد؟ يا مجبوريد در تعريف عليت تصرف كنيد، اين هم همراه هستيم، ا هم پذيرفتيم ولي بعد چه كار ميم
وحي نشده كه عليت مطلق به اين معناي تجريدي باشد، مطلق گرفتن تجريدي است، و بعد عالم را با آن اندازه 

 دنيست.بگيريد، ولي اگر عليت كيف جريان تحقق بگيريد چنين اشكالي بر آن وار
 پذيرد.كند و ضابطه آن هم امر ثابت است و ضابطه هر غير جبر را ميدر هر كجا يك جور حكم مي

گوييم آيا كيف جريان كنيم كه ضابطه همان عليت است، بالفاصله ميبرادر ميرباقري: ما بالفاصله سئوال مي
 ضابطه دارد يا نه؟

ه شد ضابطه دارد ولي نه با معيار اصالت عليت، ضابطه حجت االسالم و المسلمين حسيني: اگر تعلق بالوالي
گوييد كند، متناسب با آن جايگاه وقتي ميكند، فردا يك جور ديگر حكم ميآن امروز يك جور حكم مي

گوييد ما به االشتراك و ما به االختالف در كنيد، گاهي ميضابطه، گاهي در ضابطه اطالق يك امر را تمام مي
نفس ضابطه هم ما به االشتراك دارد و هم ما به االخالف دارد آن وقت ديگر اين اشكال نفس ضابطه است، 

 نيست.
 خواهد يا نه؟برادر ميرباقري: باالخره در تعلق بالواليه تحقق آن نسبت به يك طرفخاص علت مي

 گردد.حجت االسالم و المسلمين حسيني: به طلب مي
 ردد.گبرادر ميرباقري: تعين طلب به چه بر مي

تواند طلب كند، چون تعلق به واليت است اگر حجت االسالم و المسلمين حسيني: اين مرتبه از تعلق را مي
كند خواهد، اگر گفتيد سرپرستي كه به اين دادند اين طلب ميچنين شد نفس اختيار، سرپرستي خودش را مي

 مراتب واليت حيواني را.
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 برادر ميرباقري: تعين اين طلب به چيست؟

حجت االسالم و المسلمين حسيني: اين سئوال وقتي معنا دارد كه طلب واليت و طلب غير واليت رامساوي 
 بگيريم.

توانيم در يك رتبه بگوييم تعلق نيست ولو برادر ميرباقري: اصل عليت مثل تعلق است، چگونه تعلق را ما نمي
ذف كنيم، اين مخلوق خارج از قانون عليت توانيم از جمع مراتب حتعلق مراتب دارد، اصل عليت را هم نمي

دانم اگر كنيم جواب آن را نميدانم، اصل عليت را انكار نمينيست. و در آنجايي كه كيفيت جريان عليت را نمي
 شود كه دست از قانون عليت برداشتم.اعالم جهل كردم دليل اين نمي

 يد اين نقيض قانون كلي عليت است.حجت االسالم و المسلمين حسيني: اگر اعالم جهل در كيف كرد
برادر ميرباقري: مطمئناً عليت جريان در نظام مخلوقات دارد ولو برسد به آنجا كه عالم ممكنات را انكار كنم، 

دارم، يعني عالم ممكنات وجودش براي من از اصل عليت روشنتر نيست، يعني عالم دست از قانون عليت بر نمي
شناسم، يعني اگر كار به آنجا برسد كه مثل بعضي از عرفا عالم ممكنات را انكار ممكنات را به اصل عليت مي

 كنم.مي
حجت االسالم و المسلمين حسيني: اعالم جهل با جريان عليت سازگار نيست، چون اعالم اطمينان و يقين 

 يعني هيچ طرف آن براي من مجهول نيست.
اينكه جريان آن در اين مورد چه اقتضايي دارد مجهول برادر ميرباقري: اصل عليت براي من روشن است ولي 

 است.
دانم كه عليت اينجا حجت االسالم و المسلمين حسيني: سئوال همين جاست، اگر فرموديدي من نمي

توانيد بگوييد كه اينجا دانيد، نميكند، اين دو تا است، اگر نميدانم چگونه عمل ميكند با ميچگونه عمل مي
ر هر قسمت، در يك وجه در يك خصوصيت، اگر اعالم جهل كرديد با اعالم اطمينان سازگار هم جاري است د

 نيست.
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دانم چگونه كند من نميكند صحيح ولي آن را نقض نميبرادر ميرباقري: اگر روشن بشود كه اين را نقض مي

 بايد او را تحليل كرد كه نقض نشود، آن اصل نقض ناپذير است.
 لمين حسيني: نقض ناپذير است ولو نقضي هم عند العقل حاضر بشود.حجت االسالم و المس

 شود.برادر ميرباقري: نقضي حاضر نمي
حجت االسالم و المسلمين حسيني: اعالم جهل معناي حضور نفض است اگر ايمان اصل باشد طبيعي است 

 شود.كه نشكند ولي اگر عقل اصل باشد طبيعي است كه بشكند به سكوت كشيده مي
 شود. دانيم چگونه با تدريج جمع ميگوييم اصل عليت هست ولي نميادر ميرباقري: ما ميبر

-حجت االسالم و المسلمين حسيني: سئوال از تعريف اصل عليت است، آيا عليت منحل در اصالت تعلق مي
-جرا مياي) است كه همه شود؟ سئوال هم اينجاست، يا عليت يك امر تجريدي عقلي مستقلي است (و ضابطه

 گيري كرد.توان با آن اندازه
 اي برويم اصل عليت محفوظ است.برادر ميرباقري: در هر مرتبه

حجت االسالم و المسلمين حسيني: به كدام تعريف به تعاريفي كه سازگار با اصالت تعلق باشد اشكال پيش 
كنيد به معناي شكسته شدن آيد ولي با تعريفي كه تجريدي است حتماً سئوال است و هر كجا عالم جهل نمي

دهيد آن است و به معناي اين است كه حد اوليه من نتوانست اينجا را تعريف كند، تعريفي را كه براي عليت مي
-كند؟ يا متناسب با تجريد عمل ميدهيم كه آيا عليت متناسب با جايگاه عمل ميما آن را مورد سؤال قرار مي

 كند.
گوييم در ا جايگاه هم كه عمل كند باز بايد جريان عليت باشد مثل اينكه ميبرادر ميرباقري: اگر متناسب ب
 شود در يك مرتبه تعلق نباشد، تعلق، تعلق است.جميع مراتب تعلق هست و نمي

اي است كه كند تصرف بگونهحجت االسالم و المسلمين حسيني: تعلق به غايت است، تصرف هم كه مي
ف غايت است، از اين كيفيت به طرف غايت برويم يا از آن طرف اشكال طلب غايت است منتهي تصرف در كي

كند، ندارد اين موجودي است كه طلب آن موضوعاً طلب بالواليه است و تعلق به واليت معناي ديگري پيدا نمي
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شأن اگر تعلق او مثل ساير اشياء باشد، ديگر تعلق بالواليه نيست تعلق به تصرف نيست، اگرتعلق به تصرف است 

كند اال به حول و قوه الهي آن همين گونه است كه بتواند اول متصرف در خودش باشد، البته تحقق پيدا نمي
شود ولي متناقض با عليت شكند، جبر بودن آن به وسيله تعلق بالواليه شكسته ميكه آن تفويض را مي

 تجريدي است.
 برادر ميرباقري: اگرتعلق بالواليه خلق شد.

كند چون عليت و المسلمين حسيني: اگر خلق شد عليت متناسب با جايگاه خودش عمل مي حجت االسالم
گوييد مشيت بالغه حضرتحق تعلق به نظام كند، همين گونه كه ميدر اصل تعلق متناسب با جايگاه عمل مي

 اتم است و اشكالي هم ندارد.
سازد، مگر در تعريف اختيار ضرت حق نميبرادر ميرباقري: اگر بخوايم اشكال كنيم اصل عليت با اختيار ح

تصرف كنيم، و بگوييم اختيار آن است كه از خارج بر او عاملي اثر نگذارد مقتضي ذات خودش است و اگر 
 اختيار را تعريفش را عوض كرديم با اختيار حضرت حق سازگار است.

نه اختيار تجريدي كما اينكه حجت االسالم و المسلمين حسيني: اگر اختيار را به معناي واليت بگيريم 
 دهد.گيريم كليه تعاريف مثل جبر و تفويض و اختيار معناي خاص ميعليت را ت جريدي نمي

 شود.برادر ميرباقري: تعين اراده در طلب الواليه چگونه متعين مي
ب تصرف حجت االسالم و المسلمين حسيني: اگر طلب الواليه گرفتيد، موضوعاً از قبيل اشياء نيست، و طل

 تواند داشته باشد ولي اشياء ديگر چنين خصوصيتي را ندارد. در خودش را مي
برادر ميرباقري: تحقق طلب به يك طرف هست يا نه؟ خود طلب به يك طرف نيست مبهم است، وقتي تعين 

 كند به يك طرف آيا چنين تعيني ضروري نيست.پيدا مي
ا ختم شد كه معناي كلمات مثل اختيار و عليت تا بر حجت االسالم و المسلمين حسيني: بحث به اينج

توان گفت كه آيا معاضدند يا مناقض، سازگاري يا ناسازگاري عليت و اختيار اساس دستگاه خاص نباشد نمي
بازگشت آن به نحوه تعبير و تفسير از آن دارد، اگر هر دو را مطلق بگيريد و تجريدي حتماً متناقض هستند، 
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گويد بايد داراي قدرت د بايد طبق قانون عليت بشود و سالب اختيار است، اختيار هم ميگويچون عليت مي

 و صلي اهللا علي محمد و آله الطاهرين      فعل و ترك باشد و ناقض عليت.
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 بحث عليت و اختيار
اي اختيار سه معنا را ياد آور ميشويم اگر احتمال ديگري به ذهن حجت االسالم والمسلمين حسيني: بر

 آيد ياد آور شوند. برادران مي
اختيار به معناي امكان فعل و ترك بعبارت ساده تر امكان اطاعت و عصيان و يك موجودي خلق شده باشد 

باشد  ثواب و عقاب مي كه بتواند اطاعت كند و هم بتواند عصيان كند و غرض از اين بيان و تعبير هم مجوز
 دارتكليف درست كن باشد.

احتال تعريف اختيار را بگوئيم حاكميت بر ربط در مقابل جبر همن جرايان در رابطه و ربط در اعلي ترين 
ابتهاج به اعطاي خداوند متعال وكمال ابتهاج  مرتبه ارتبط مخلوق به خالق از طريق علم به ضعف و فقر خودش

شود يعني بايد نسبت به مادون خودش حاكم بر  كند و بگوئيم چنين بهجتي بدون علم نميو افتخار را مالحظه 
شود و تحت رابطه  آيد حد آن تحت رابطه معين مي رابطه باشد هر چند خودش بنفشه تحت رابطه به وجود مي

نسان هم تحت رود بگوئيم بوجود آمدن عالم و آدم تحت يك قوانيني است و رشد وسعه اختيار ا هم از بين مي
رابطه است از بين رفتن اختيار و مرگ او هم تحت رابطه است كانه يك دايره كوچكي رسم كرده ايد كه در آن 
دايره اختيار است و در آن حاكميت بر رابطه است يك مرتبه كه نسبت به مادون حاكميت بر رابطه است اسم 

بطه و اين عالوه بر مجوز ثواب و عقاب بودن يك چيز گذاريم بنابه اصالت را اين حكومت بررابطه را اختيار مي
كند وآن امكان ابتهاج و اتكا براي بنده نسبت به خالق است يعني معناي ثواب و عقاب معناي  ديگر را تمام مي

 كند. جديد ديگري پيدا مي
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ف را دارد كند تصر معناي سوم اختيار بر اساس اصالت التعلق بالواليه است تعلق به واليت يعني طلب مي

نفس خودش و در مادون خودش و در نفس هم در جميع مراتب قلبي ذهني و حسي در نفس ادراك در نفس 
كند چه طلب تصرف ملكوتي باشد  قدرت اختيار يعني خود قدرت تعلق و در مادون در اشياء طلب تصرف مي

پرستش است در مرتبه چه طلب تصرف حيواني باشد توضيح اين مطلب اين است كه طلب تصرف همان طلب 
كاملتر براياولياي نعم يك معنا دارد كه بعدا بايد صحبت كنيم براي مردم متوسط يك معنا دارد و براي اشقيا 
هم يك معنا دارد خود اين طلب تصرف متصرف آن گاهي بستر است براي طاعت كانه چند موجود خلق شده 

لب تصرف به معناي طلب ايجاد است طلب است يكي آن شي تحت تصرف و يكي اين متصرف گاهي هم ط
مرتبه كاملتر از پرستش است طلب ايجاد كه در فصل آخر بايد بحث كنيم بستر ظل اشتداد ميشود الزمه شدت 

دهيم هر كدام از اين مراتب اختيار كه با سه تعريف اشاره شد با عليت  پرستش ايجاد بستر است توضيح بعدا مي
شود چرايكعده طلب تصرف اينگونه  ت چه بگوئيد طلب تصرف است اشكال ميبه معناي تجريدي سازگار نيس

اي اينگونه و  شود نچرا عده اي چه بگوئي طلب پرستش است بازه مان اشكال مي اي طلب تصرف آنگونه وعده
پيمايد و يكي  شود چرا يكي سبيل علم را مي اي آنگونه و چه بگوئيم طلب علم حاكميت بررابطه اشكال مي عده

سبيل جهل را يكي سبيل عقل است و يكي سبيل جهل و چه بگوئيد ثواب و عقاب كه اولين معنا بود كه چرا 
را؟ يكي سبيل عقل است و يكي سبيل جهل و چه بگوئيد ثواب و عقاب كه اولين معنا بود كه چرا له ان يفعل و 

د فعل از قبيل اثر است و اثر بدون گوي له ان ال يفعل سر آن چيست كه اختيار متناقض با عليت است عليت مي
علت معنا ندارد كه يجاد شود يا علت را بخواهيم به علت الحلل منتهي كنيم چرا گردن اين بنده بيچراه بيفتد 

گوئيد گردن خود اين فرد است كاري نداريد كه بگوئيد فطرت او اقتضا آن تالئتم به بدن و خوبي دارد اين  يا مي
از پرستش و توفيق ثواب يا غيره ار هر كدام را كه بگوئيد اگر دو طرف داشته باشد دو فرد طلب كرده اين كيف 

شود انجام بگيرد  شود انجام بگيرد مي شود انجام بگيرد مي توانيم بگوئيم مي سازد عليت را نمي طرف با علتي نمي
لت دارد همه دستگاه برهان شود انجام نگيرد چون معلول تخلف از علت ندارد اگر بگوئيد معلول تخلف از ع مي

خواهيم بيك جايي برسانيم خود آن  ريزد خود اين بحث را وقتي مي ريزد حتي نفسش بحث هم بهم مي بهم مي
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خواهد از  رود بايد عليت جاري باشد اگر عليت جاري است علم بع معناي يك اثر وجودي علت مي زير سوال مي

يت در باب منطق صوري مغاير با حاكميت بر رابطه يا قدرت علت خودش هم تخلف نكرده است پس بنابراين عل
فعل و ترك است هر فرضي قدرت حل اختيار را ندارد در جلسه گذشته صحبت شد كه خواص ماهيت كه علتي 

گوئيم كه يك وجودي هست كه اقتضا طبليعي آن  كند اگر بخود ماهيت برگردد اينجا هم مي تحت آن عمل مي
گوئيم چرا  شكل عمل كند عمل اختياري و اگر به جهل حضرت جن برگردانيد مياينگونه است كه بدين 
گوئيم اختيار هم الزمه نظام است معناي آن اين است كه  گوئيد الزمه نظام است مي مختلف خلق فرمود مي

گوئيد الزمه آن نظام بزرگ اختالف در  كگوچك را برديد در يك ماهيت بزرگ به نظام و ميهاي  ماهيت
اي باشد اگر گفتتيد  گوئيم الزمه آن ماهيتها اين است كه در آن اختيار هم باشد چنين قوه مي تهاستماهي

شود اگر موضوع بحث علتي نظام است نظام در يك  شكند اگر جبر باشد اشكال مي الزمه نظام عليت را نمي
لت كه محال است و علت گوئيم اين تدريجي چرا تخلف معلول از ع زمان و يا تدريجي الحصول بودن آن مي

 ٤٥همه ممكنات تا قيامت و غير ذالك در همه احوال هستو اگر قرار است من شصت سال عمر كنم االن كه 
تواند بگويد كه االن در سن شصت سالگي هستيد و  ساله سال كسي نمي ٤٥سال دارم شصت ساله هستم يا 

د كه نماز فردا صبح را نخوانديم و رفع كن عبادت و عصيان همه در سن شصت سالگي واقع شده قبول مي
شود در سن  تكليف نماز فردا صبح از ما نشده بچه يك ساله و جوان بيست ساله اين تدريجا بيست سال مي

توان گفت كه االن بيست ساله است ما وجود خارجي او ار ميگوئيم وجود علمي و غيره را كار  يكسالگي نمي
ست ساله است يا يكساله اگر كسي بگويد طفل در سن بيست سالگي از ما نداريم وجود خارجي بچه يكساله بي

 كنيد؟ در متولد شده تدريج را چكار مي
 برادر ميرباقري: از كجا به مسئله تدريج منتقل شديم؟

كنيد حضور معلول در نزد علت  حجت االسالم و المسلمين حسيني: ازا ينكه بحثي را كه در باب علتي مي
نقض است از جوانب مختلف چه بحث وحدت وقدم را بياوريد چه بحث امكان و وجوب را وقتي تامه اين داراي 

كنيد  گوئيد به جعل البته همين اشكال را شما بعدا به اصالت تعلق مي گويم چرا مي گوئيد به جهل است مي مي
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ند اگر چنين اشكالي بكنيم اي تعريف از عليت داده شود كه بتواد اشكال را در حد اولهي حل ك و لذا بايد بگئونه

گود جراين تعلق به يك بن بستي  خواد حكم بدهد نمي ظاهرا علتي تجريدي كه با يك ضابطه براي همه جا مي
 رسد. مي

كنيم و آن اينكه علتي يك مفهوم عامي دارد و آن مفهوم عام كه  برادر ميرباقري: ما آنطرف را سوال مي
فرمائيد تعلق يبك مفهوم عامي است و  ام جراين دارد كما اينكه ميجامع بين همه مصاديق است آن مفهوم ع

در همه مصاديق ساري است بر فرض كه در هر كجا اقتضاي خاص خودش را داردو تعلق از تعلق بودن خارج 
كنديا خودش قوام بخود دارد  گوئيم وقتي شي تحقق پيدا مي شود اختيار هم نوعي تعلق است اينجا هم مي نمي

د اگر قوام بخود دارد كه علت نميخواهد اگر قوامبخود ندارد احتياج به علت دارد و قيوم بايد او را ايجاد يا ندار
 كند بعد از حصول آن هم محال است حاصل نشود اين مفهوم عام عليت است.

گوئيد اختيار علت ميخواهد كسي منكر  حجت االسالم و المسلمين حسيني: سوال همين جاست اگر مي
 خواهد. تما علت مينيست ح

 خواهد آيا فعل اختياري بدون علت است؟ برادر ميرباقري: فعل اختياري هم خالق مي
 خواهد. حجت االسالم و المسمين حسيني: فعل اختيار بعداالختيار حتما علت مي

 برادر ميرباقري: خود اختيار كردن آيا جز حوادث است كه علت بخواهد يانه.
گوئيد گوجه فرنگي  سيني: اگر گفتيد طلب الواليه با نقيض آن فرق دارد ميحجت االسالم والمسلمين ح

خاصيت گوجه فرنگي را دارد اختيار هم خاصيت خودش را دارد اگر گفتيم خاصيت اختيار مثل خاصيت سيب 
 است اگر اختيار خلق شد اختيار است خاصيت خودش را دارد.

زي قابل خلق كردن هست يا نه؟مثال خداوند تبارك و تعالي خواهيم ببينيم آيا چنين چي برادر ميرباقري: مي
يك شريك براي خودشان خلق كنند ار خلق كنند شريك الباري است ده شريك هم براي خودشان خلق كنند 
بازهم شريك الباري است اما شريك الباراي قابل خلق نيست نه اينكه خداوند متعال عاجز باشد اصال شريك 

 خواهد. ت طلب ال متعين ممكن نيست و طلب در مرحله فعليت تعيين ميالباري قابل خلق نيس
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حجت االسالم والمسلمين حسيني: آيا عدم تعيين خاص بنحو اجمال خلق كردن و طلب به نحو خاصي 

 منوط به ذي قوه قرار دادن چه اشكالي دارد.
خواهد و گزاف واقع  نمي خواهد طلب خاص بكند علت برادر ميرباقري: ما عرضمان همين است كه وقتي مي

شود اين طلب خاص اگر تصرف كنيم در مفهوم اختيار و بگوئيم اختيار آناست كه برگردد و به خودشي آن  مي
گويند اختيار آن است كه علت از خارج نباشد تعيين  گويند چيز جديدي نيست مي همان است كه آقايان مي

م هيچ اقتضاي ذاتي در مرحله تعيين ندارد ما عرضمان علت دارد ولي اقتضاي ذاتي خود شي است اگر بگوئي
گردد اين همان  اين استكه چنين موجودي قابل خلق نيست وا گر بگوئيم اقتضاي ذاتي دارد و بخودش بر مي

 كنند در مفهوم اختيار بنحوي كه با عليت جمع بشود  تعريف آقايان است تصرف مي
جبر است جبر خارجي نيست جبر دروني اس الزمه ذات اين  يا اختيار علت آن از درون باشد طبيعتا عين

آدم عبادت و الزمه ذات آن ادم عصيان است آيا ديگر قابليت مدح و ذم دارد قابليت تكليف و ارسال انبيا دارد 
كند بايد درآن حرف  كه ندارد حال اين آيا عين شريك الباري است يا معياري كه اين را عين شريك الباري مي

توان گفت يك دليل حلي است كه در اصالتتعلق بايد  از قضا واقع است دليل بر وقوع از چند راه مي زد اين
تحثآن را كرد و يك دليل نقضي بهرحال دعوت انبيا و قول به اينكه خد هست خود اصل قول به اينكه خدا 

شكند  عليت مي گوئيد چه كسي گفته چنين حرفي صحيح است خود هست و ماهيتها مجعولند جبرا هم مي
گوئيد عليت به معناي اين است موجود غير مستقل متكي به مستل باشد از كجا؟ صحت آن  خود اين كه مي

اي منكرد خداند تبارك وتعالي  شود. دليل بر اين كه اين طلب واضع الفساد است اين است كه يك عده تمام مي
يست شما جبري اينطرف مطلب را بگوئيد گويند چيني چيزي الزم ن هستند همانگونه كه آنها جبري مي

كنيد و نبايد هم  كنند و شما قبول نمي گوئديد فلسفه و برهان داريم آنها هم ادعايي مي همينگونه كه شما مي
 شكند اين يك نقض. قبول كنيد مثل خاصيت سيب و بادمجان به اصطالح عيبي ندارد ولي خود عليت را مي

 رود؟ زير سوال مي بردر ميرباقري: يعني مطلق ادراك
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حجت االسالم و المسلمين حسيني: كال هر چيزي آزادراك و فعل در جميع مراتب از بين ميرود يك نقض 
ديگر اينكه اين قول با قول تمام انبيا مخالف است اين چگونه توحيدي است كه هيچ يك از انبيا آن را تصديق 

گوئيد غعلم  و تبشير تنذير كردند يك نقض ديگر اينكه مينكرده اند همه دين آوردند و مردم را دعوت كرده اند 
 كيف نفساني است.

برادر ميرباقري: اين را علم كيف نفساني است توجيه كرده اند علم جز علت بشود و جبري چنين چيزي 
 شود. حاصل مي

يگر دارد كردند اين قول يك اشكال د حجت االسالم والمسلمين حسيني: نقض آن اين استكه انبيا معجزه مي
مضافا بر قول انبيا وجدان مطلبكه كيسف نفساني اول با كيف نفساني دوم متضاد است ودوئيت را داخل نفس 

كند كانه آدميزاد يكي قائل به اختياراست و يك جا قائل به جبر در عين حال كه  برد و نفس را دو پاره مي مي
ا جبري است در جبر گفتن راست و دروغ شود اين است كه فرض يك آدم هست و سوال ديگري كه طرح مي

قطعا باطل است راست و دروغ مساوي است در عنوان خارجي است در عنوان ذهني است خارج از حقيقت 
ماند در جبر بنابه حكم عليت هم اينگونه  مانديك پله باالتر درست و غلط هم نمي اشيار راست و دروغي نمي

ماند و صحيح و غلط و باالتر نه حق و باطل  كه نه راست و دروغع ميكنيم  است جدال از خود عليت استفاده مي
 ماند خلقت لغو ميشود. و لغويت چيزي جز اين نيست اگر گفتيد حق و باطل نمي

 برادرميرباقري: ميگوئيم به اقتضاي ذاتي است.
چيز بند ماندهيچ چيز روي هيچ  حجت االسالم والمسلمين حسيني: اگر گفتيد چني است ظلم و عدل نمي

رود يعني نه فقط تغيير و سير طرف غايت باطل است تغاير هم  گوئيم اختالف آثار هم از بين مي نيست مي
شود البته عليت تجريدي  سازد يعني درون متناقض بودن عليت اثبات مي باطل است و اين با خود عليت نمي

ي حق و در مورد يكي سلوك خوب راست و دروعغ بودن مشخص است مثل خواص اشيا اگر يكي باطل است يك
گويم اينها مساوي هستند  گويم اينگونه نيست باالرت مي گويم اينگونه نيست باال مي كن و ديگري خير مي
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همانگونه كه نسبت هب عليت مساوي هستند نسبت به آثار هم مساوي هستند اختالف آثار براي چه؟ بنابراين 

 كند. علتي خودش خودش را نفض مي
 خواهم چگونهتغايراز بين ميرود رباقري: عذر ميبرادر مي

حجت االسالم والمسلمين حسيني: اگر گفتيد خلقت لغو شد و تغييراتي از بين رفت و اشكالي ندارد 
گويم خير اگر نباشد عدل و ظلم مساوي  گوئيد براي اينكه نظام باشد مي گويم اختالف خاصيت براي چه مي مي

 وي است.باشد نظام و عدم نظام هم مسا
 گوئيم همه اينها جبري است. برادر ميرباقري: مي

گويم چرا جبري باشد و چرا اينگونه بشود  آوريم مي حجت االسالم والمسلمين حسيني: عليت را هم اينجا مي
 حال كه جبري است جدا جدا خلق كند.

 شود. برادر مير باقريك اگر جبري شد موال بردار نيست شئونات فرقيه دارد كه نظام مي
حجت االسالم والمسلمين حسيني: يا مساوي بودن اينها را برميگردانيد به حضرت حق كه بسيط است و 

 گردانيد. گوئيد جميع اوصاف از او تنزيه كن يا اينكه بر نمي مي
شود  برادر ميرباقري: مفهوم جديدي است از بساطت بساطتي ذاتيه است كه در مرحله فعل جمع مي

خواهيد  تصور نكرديد شما همان بساطت ماهيات مثل سفيدي و شيريني را كرده ايد و ميگويند شما خوب  مي
 شود. روي ذات حضرت بساطت در آن مرحله بافعل جمع مي

 حجت االسالم والمسلمين حسيني: اين صفات به موصوف برنميگردد.
 برادر ميرباقري: صفات ذات موصوف قطعا نيست.

 اي آن به كجا بند است.حجت االسالم والمسلمين حسيني: پ
 برادر ميرباقري: مخلوقند اثر هستند.
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گوئيم اين اوصاف  حجت االسالم والمسلمين حسيني: خير بنا شد كه قبال برگردانديم كه مخلوقند حال مي

اسزد كيف به كمال كيف به تغيير كيف به بحث و  آيد با تغاير هم نمي گردد و لذا به ذهن ما مي به كجا بر مي
 حق و باطل با تمام اينها نم سازد يعني عليت به اين معنا اين لوازم را دارد.نشر و 

 تواند داشته باشد. برادر ميرباقري: اگر برگردانيم به خالق بسيط اقتضاي كثرات نمي
حجت االسالم والمسلمين حسيني: بنابه حكم عليت يعني همه بحثها بي فايده ميشود و لذاغ اگر استثناقائل 

گوئين از قبيل شريك الباري است حا اگر چنين عليتي در نظر  وليه شما نتوانسته تعريف كند نميشويد حد ا
 شما قابل دفاع است اين نقضها جواب بفرمائيد يا رد بشويم.

خواهد اذعان بكند بدون اينكه تصديق  برادر ميرباقري: آن طرف هم قابل تصديق نيست يك موقع آدم مي
 ابل تصديق نيست.كرده باشد يكبار طرفين ق

 حجت االسالم و المسلمين حسيني: يعني حلي آن مشخص نيست ولي نقض وارد است.
آيد اين معناي از علتي موارد نقضي به آن هست اما آن طرف هم ابتدائاً قابل قبول  برادر ميرباقري: بنظر مي

شود  كه در خارج محقق مي نيست كه موجودي معلول باشد كه علت تامه نداشته باشد التبه تعيين فعل فعلي
 آيا بدون علت است

حجت االسالم والمسلمين حسيني: اين فعل قلبي ذهني واراده همه اينها علت آن خداي متعال است 
 صحيح.

 برادر ميرباقري: آيا فعل اختياري علت تامه دارد يا ندارد؟ مخلوق است يا نيست؟
داريم كه در مرتبه تحقق حس و قلب و ذهن به حجت االسالم والمسلمين حسيني: پس بنابراين يك بحث 

 امداد الهي است و يك واسطه خوره و آن واسطه طلب است به هر كدام از سه معنا بگيريم.
 اي داشته است. برادرميرباقري: پس علت تامه

حجت االسالم والمسلمين حسيني: حال آيا اين علت كه در عالم بايد باشد به معناي تجريدي نيست گفتيم 
ستي آن طلب تصرف است طلب الواليه نسبت به خودش حق تصرف درد يعني بگوئي واليت و تصرف شان ه
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كند بتواند طلب تصرف كند. اگر گفتيد موضوع تعلق واليت است  آن نسبت به خود كسي كه طلب تصرف مي

اي نماينده خلق  موضوعي كه خلق شده والي و خليفه خلق شده نميتوانيم بگوئيم خليفه نبادشد در هيچ رتبه
شده نماينده اگر در هيچ رتبه نمايندگي نداشته باشد ديگر نماينده نيست اگر بگوئيد نمايندگي قابليت خلق 

گوئيم خير اينگونه  شود مي ندارد ودليل اين باشد كه اگر نماينده خلق شد از جهت نمايندگي شريط با مولي مي
در حد و بقا مثلساير موجودات موضوع تصرف موضوع نيست نماينده نسبت هب مادون است و محتاج است 

 نمايندگي است.
اي است كه بدون عليت عمل ممي  برادر ميرباقري: اگر فرض كرديم كه موجودي است كه خاصيت آن بگونه

 كند اگر اين را پذيرفتيم كه پذيرفته ايم همه صحبت سر اين است كه بيرون از عليت عمل نكند.
حسيني: بله مثل سنگ عمل نكند بيرون اوقانون عليت يعني مثل سنگ و گوجه  حجت االسالم والمسلمين

فرنگي عمل نكد مثل ساير موجودات كه واليت ندارند عمل نكند مثل احدي از موجودات كه واليت ندارند عمل 
 نكند.

 اي عمل كند كه افعال او علت تامه نخواهد بود. برادر ميرباقري: بگونه
قبيل عليتي است كه بين موجودات غير  كنيد از ن حسيني: عليتي كه شما ذكر ميحجت االسالم والمسلمي

گوئيد خداوند متعال از موضوع بحث خارج است  تواند باشد در غير آن محال است محقق شود لذا مي ولي مي
بحث  گوئيد خداي متعال خارج از بحث عليت است يا وقتي لذا به احد طرفين نقيض مجبوريد قائل شويد يا مي

گوئيد عيبي ندارد  كنيد يعني آنجا چطور مي گوئيد صفات است و ذات و در چيز ديگري گير مي كنيد مي مي
گوئيد از ضيق قدرت تعريف  بساطت را بگونه ديگر است كه با تفرق فعل سازگار است اين نحوه نحوهايي كه مي

كنيد مجبوريد قيد بزنيد اين عدم قدرت خواهيد هم تنزيه كنيد هم نميتوانيد خارج ار انكار  عليت است مي
كند و اين انحصار به ذات باري تعالي ندارد نسبت به نماينده او هم  مشمول عليت است كه شما را آنگونه مي

همينگونه است قدرت تفسير ندارد چون ميدان تفسير چنين علتيي محدوده به اموري است كه تحت جبر عمل 
تواند  ه آنجا را هم تعيين نميتواندبكند. اينگونه عليت حركت را هم معنا نميكنند كه بعد رد خواهيم كرد ك مي
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بكند آن عليت عليت تجريدي وقتي حركت راخواست معنا كند در چندين جا به بن بست رسيد يكي درباره دو 

حظه كند تواند مال امر متوالي يكي درباره مكان اينجا از شئون همان مطلب است نه رتبه و مرتبه اشيار را مي
تواند زمان و  چون قبال مكان را نتوانسته بود مالحظه كند در بحث اصالت تعلق تمام شد كه عليت تجريدي نمي

خواهد اختيار را كه هم از نظر ترتيب رتبتا باالتر و هم از جريان تبديل متصرف در  مكان را بيان كند چگونه مي
كه قدم قبل ما وارد كرديمهمان نقض است كه اينجا وارد تواند تفسير كند يعني همن نقضي  زمان مسلما نمي

شده است چيز جديد نيست نقض برزمان و مكان در مرتبه اختيار نسبت هب مخراتب مادون كه مرتبه واليت 
خواهيم بحث اختيار را تمام  است و زمان تصرفش واقع شده است و بهمان برهان كه زمان و مكان را گفتيم مي

گوئيم تعريف  بعبارت ديگر پايه اين بحث همان بحث اصالت تعلق است بهمين دليل است كه ميكنيم انشااهللا و 
ما در آنجا قدرت دارد كه تعريف دراينجا را هم تمام كند البته نقضهائي را كه اينجا به علت كرديم همه تطبيق 

قضايي را كه آنجا حذف شده و بشود يعني تعريف اثباتي از اختيار رابنابر اصالت تعلق بيان كنيم و مشا هم ن
گفتيم در بحث اختيرا ببينيم آيا هماهنگي بين تعاريف آنجا و بحث اختيار هست يعني عليتي به شكل ديگري 

 شود اين عليت به اين شكل قدرت تعريف اينها را دارد يانه؟ كه در اصالت تعلق بيان مي
 ست يا نيست؟برادر ميرباقري: آيا ببين اين دو عليت يك جامع مفهومي ه

 حجت االسالم والمسلمين حسيني: عليت تجريدي.
برادر ميرباقري: خيريك عليتي هست مال موجودات مجبور است و يك عليت مال واليت عليت در اين مورد 

 به چه معناست.
حجت االسالم والمسلمين حسيني: رسيديم به مرحله اثبات كه آيا اين دو متباين هستند يا خير؟ آيا اينها 

 شويم. ماهنگي دارند يا نه؟ بحث نقضي كه تمم شد وارد بحث حلي ميه
 شود موجودي باشد كه تعيين فعل آن عليت تامه نداشته باشد. برادر ميرباقري: آيا مي

 حجت االسالم والمسلمين حسيني: عليتي كه ذكر شده است.
 برادر ميرباقري: اين علتي در تعيين فعل آن دخالت نداشته باشد.
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سالم والمسلمين حسيني: يعني از قبيل سنگ نباشد وقتي موضوع آن نمايندگي شده همينگونه حجت اال

 است.
توان واجب الوجود را  كنيم مي برادر ميرباقري: در قدم اول منهاي نمايندگي بايد بحث را گرچه تنزيه مي

 كنند؟  نمي كنند يا كنند يعني تفسير مي چنين تعريفي كرد كه آن را از دايره عليت خارج مي
رسند كه مجبورند  كنند كه آخر آن به بن بست مي حجت االسالم والمسلمين حسيني: تفسيري كه مي

اي تفسير كردند كه رسيد به اوصاف و اوصاف به ذات آخر آن  بگويند با بيان انبياد نميسازد يعني عليت بگونه
يج هست چون اگر در خود او تدريج قائل شود و چيز ديگر نيست با اشكالتي كه در تدر همه چيز خود او مي

 شود. شود همان حرف ماديها مي باشند كه ديگر خيلي صل علي مي
 والسالم عليكم ورحمه اهللا و بركاته
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 بحث: عليت
بودن وجوب تحقق معولول همراه علت حجت االسالم ميرباقري: آن تحليل از عليت كه فرموديد با علت تامه 

باد در ابتدا يك پاسخ  تامه اگر اينها ضميمه هم شودند الزمه اش اين است كه تدريج در عالم دفعتا موجود مي
كنيم و مقصود از  گويند در واقع ما در مفهوم علت تامه تصرف مي رسد كه أنها مي براي اين اشكال بنظر مي

يست كه موجودات شرائط قابلي كه در واقع شرط فاعلتي نيست و شرط علت تامه بودن حضرت حق اين ن
 قابليت قابل است ندارند.

اي با تمامي خصوصيات و لوزامي كه دارد معلول علت تامه ي است كه حضرت حق  به تعبير ديگر هر پديده
ه شرائط باشد بنابراين معنيعلت تامه بودن حضرت حق اين است كه متدرح است يا متوقف بر يك سلسل

تدريجي است كه شي را با تمامي خصوصياتش ايجاد كند و اگر فرض كنيم علت تامه يك موجودي است و 
شوند اين فرض ديگر قابل جمع نيست با  تشخصاتي كه اين تشخصات كه اين تشخصات تدريجا حاصل مي

 كند. اينكه ما تصور كنيم اين موجود علت تامه موجود ديگري است و آنرا دفعتا خلق مي
حجت االسالم و المسلمين حسيني: براي اين پاسخ دو اكال وارد است اول همان اشكالي است كه در جلسه 
قبل اشاره شد و آن اينكه اگر عليت عاجز از بيان زمان و مكان بود قائلين به علتي اگر نتوانستند تفسير از زمان 

اصالت تعلق عليت از تحليل تدريج عاجز بود  و مكان بدهند كه مفروض در اين بحث چنين است بنابر بحثهاي
 تواند تعريف بدهد. توانست حل كند و نمي و ذات زمان را نمي
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حجت االسالم ميرباقري: اگر بر اساس منطق صوري يا بر مبناي اصالت شي نتوانيم زمان و مكان را تفسير 

بود كه وحدت و كثرت تدريجي را گردانيد اشكال از ناحيه وحدت و كثرت  كنيم چرا اين را به علتي بر مي
 تواند تحليل كند. نمي

كند بر اساس علتي است و  حجت االسالم و المسلمين حسيني: چون وحدت و كثرتي را كه مالحظه مي
گويد ما همين آثار بالفعل خودش را داراست اين به  همه قول اين دستگاه بر اساس علتي است. مثال اگر مي

شود كه ماهيت كه علتي باشد ولي آثار ماهيت  آثرا زا ماهيت محال است پس نمي گردد يعني سلب علتي بر مي
گويد ديگر علت بالفعل نيست و اگر علت بالفعل بود بايد آثار بالفعل  نباشد. در آن دوم هم كه موجود نيست مي

 هم هم حاضر باشد.
ا از بيان اينكه انفغاصال بن بست جوهري بحث ذات در وحدت و كثرت به همان عليت باز ميگشت يعني چر

مطلق و اتصال مطلق نشود عاجز است و بعد عاجز از ترسيم زمان و بدون ارتباط با مكان باشد همه اين چرا در 
شد  كرديم و وحدت تايفي به وحدت تركيبي تبديل مي تفسير از عليت بود يعني اگر نحوه عليت را عوض مي

 د.مطلب حل ميكرد چون تعريف از عليت عوض ميش
 حجت االسالم ميرباقريك تحليل از عليت بود يا تحليل از ارتباط اشيا؟

 حجت االسالم و المسلمين حسيني: مگر عليت چيزي جز همين نحوه ارتباط است؟
كنيد آن  كنيد يعني در حقيقت يك ربطي را بيان مي نحوه ارتباط زماني و مكاني يا نسبت بين ايندو مي

رسد. در پيدايش شي  بن بست رسيد و اين هم دنباله همان است و به بن بست مينحوه تلقي از عينيت به اين 
تواند تثبيت  تواند انرا تفسير كند و وجود چنين چيزي را هم نمي تدريجي پيدايش روابطي استكه عليت نمي

 كند و در مرحله اثبات هم لنگ است.
 آيد اين اشكال حد اوليه بود نه عليت. برادر صدوق: بنظر مي
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كند سرايت حد اوليه به سائر حدود از  جت االسالم و المسلمين حسيني: حد اوليه از طريق عليت عمل ميح

كند و اگر گفتيد اين حد اوليه ناقص است يعني  چه طريقي جرايان حد اوليه است كه عليت مصرفي مي
 خورد. ميتواند جاري شود و بخاطر عدم جريانش بود كه ماگفتيم آن حد اوليه بدرد ما ن نمي

 برادر صدوق: عليت بر خود آن حد اوليه حكومت ندارد؟
حجت االسالم والمسلمين حسيني: هميشه حد اوليه مصرف عليت است اگر حد او.ليه اوليه است بايد عليت 

شود آن  ثاني باشد و در قدم دوم تعريفتان بايد عليت باشد اگر در مالحظه لوازم به بن بست رسيديد ملوم مي
 ه نقاقص بود و جاري نشده است.حد اولي

 برادر صدوق: نسبت بين حد اوليه و عليت قبال بحث نشده بود.
حجت االسالم والمسلمين حسيني: اشاره شد كه از لوزام حد اوليه است شما روي يك شالوده ساختماني 

 مكاني است.سازيد روابط اين ساختمان الزمه آن شالوده است و عليت روابطش اعم از زماني و  بزرگ مي
و اما اشكال دوم بر اينكه بگوئيم خداوند موجود متدرج با همه خصوصياتش خلق كرده و فرض كنيم قانون 

شود تاقيد به علت تامه بزندو وطريق براي خلق و  عليت حضور معلول عندالعله است. اين خصوصياتي سبب مي
وصيت زائد براي علتي است يا اينكه مالزم فعل و ايجاد علت تامه است اين خصوصيات كه بگگوئيد اين يك خص

 با خلق است؟
شود اين معنمايش اين  اگر بگوئي اين ماهيت ذاتا متدرج است و اگر بخواهند خلقش كنندد جز تدريج نمي

است كه يك ماهيتي را در هر ظرفي كه فرض كنيد مالحظه كرده ايد كه ان ماهيت خودش وجود باالستقالل 
ي از وجود بهمان نحوي كه هست تحققي نيست ماهوي است عيب ندارد در نفس ماهوي ا يك مرتبه دارد يعني

بودن مستقل است. و قبال بيان شده اين باطل است يعني يك مرتبه از مراتب ممكن را گر واجب گردديد كه 
ابر حكم كند و بن استغناي از موثر و استغناي از واجب تعالي داشته باشد اين وجود به همه مراتب سرايت مي

 شود. مننطق صوري سالبه كليه شما نقض مي
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شود يعني بر اين مبنا  شود انوقت آن صحبت شما اثبات نمي اگر هم بگوئيد از طرف خداي متعال ايجاد مي

چون خدا خواسته است اين ماهيت اين خاصيت ارا داشته باشد معنايش اين است كه ميشود نخواهد و همه با 
شود  شود كه ونخواهد آن تكيه بر اينكه الزمه شي متدرج تدريج است حذف مي ر ميهمديگر حاضر باشند و اگ

گردد و يكي  شود يعني يكي از ايانا به اصتل ماهيت باز مي آنوقت عند حضور العله حضور جميع معلول الزم مي
 به عدم ضرورت يا وجوب تدريج اگر عليت را بصورت مطلق معنا كرديد.

 اگر در رتبه بعد از خلقت نگاه كنيد باالخره اين موجود خلق شده است.حجت االسالم ميرباقري: 
حجت االسالم والمسلمين حسيني: يعني شي با تمام خصوصياتش خلق شده يا اينكه يك مرتبه ماهيت 

 خلق شده؟
به جعل بسيط نه به جعل تاليفي خلق  حجت االسالم ميرباقريك شي با همه خصوصياتش خلق شده يعني

 حاال عرض ما اين است كه آيا ممكن است اين شي باشد و خواص خودش را نداشته باشد.شده است. 
كند  حجت االسالم و المسلمين حسيني: بنابر اصل عليت تجريدي ممكن نيست و لذا تغيير هم نمي

ر شود خودش نباشد اگر با يك نحوه عليت ديگ پذيرد چون نمي ومطلوب با لذات هم بايد باشد و تغيير هم نمي
 صحبت كنيد كه تعريف شما از عليت فرق كند نحو ديگري است.

 حجت االسالم ميرباقري: حاال فرض كنيد بنابر اصل تعلق اين شي با خصوصياتي خلق شده.
اي  گوئيم در چه مرتبه دهيم بلكه مي حجت االسالم والمسلمين حسيني: آنوقت ديگر مطلق اين حكم را نمي

 يار است..خلقف شاگر در مرتبه طلب واخت
 سازد يا با عليت تامه حجت االسالم ميرباقري: اصوال تدريج با خلق مي

سازد اگر تدريجي نشد يعني با همه  حجت االسالم والمسلمين حسيني: تدريج با عليت انتزاعي نمي
خصوصياتش خلق شده و فاقد خصوصيات رتبه دوم است. متدرج است يعني خودش است يا دومي است كدام 

است در اين عالم خلق شده نه آن عالم يكساله خلق شده نه پنجاه ساله و لذا تغيير و تغاير هم نقض  خلق شده
 شود. مي
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گوييم مشيت حضرت حق  گوئيد به مشيت حضرت حق تعلق گرفته ما مي حجت االسالم ميرباقري: اينكه مي

 بر اين تعلق گرفته كه موجود با همه خصوصياتش خلق شود.
لمسلمين حسيني: موجود بين خصوصيات بصورت مطلق خلق دش يا اينكه تعلق به حجت االسالم و ا

 مشيت يا تعلق به مشيت يا تعلق به امر ثابت يا تعلق به جميع مراتب كمال را خلق كرده اند؟
 حجت االسالم ميرباقري: هر چه را كه خلق كرده اند چيزي را خلق كرده اند كه خودش است.

 گوئيد خودش است آن نحوه خود بودن نيست. حسيني: اين كه مي حجت االسالم و المسلمين
حجت االسالم و المسلمين حسيني: اين اصل هويتي را كهمي گوئي تعلق به جميع مراتب در آن فعلي است 

گوئيد تعلق به جميع مراتب و جامع همه اينها يك چيز  گوئيد تعلق بالتحقق خارجي گاهي مي يعني گاهي مي
 يع مراتب كمال بصورت تحققي هست و هر دورا داراست و هر دو وحدت تركيبي دارند.است تعلق به جم

 توان گفت تعلق به جميع مراتب نيست. حجت االسالم ميرباقريك اين هر چيز است خودش است نمي
حجت االسالم والمسلمين حسيني: اين تعلق به جميع مراتب از بابا اينكه چونه عليت در آن كارگر است 

 ارد يا چون مشيت بر آن تعلق گرفته است.؟وجود د
حجت االسالم ميرباقري: جريان مشيت همان علتي است يعني وقتي مشيت حضرت حق است اين كه 
اينگونه باشد ما ميگوئيم دليلي ندارد حضرت حق مشيت هم دارند ولي در عين حال هر گاه مشيت حضرت 

 باشد درست نيست؟حق هب چيزي تعلق گرفت بايد بشود اين معناي علتي 
سازد چون لم ياشا هم وجود دارد ولي علت لم  حجت االسالم و المسلمين حسيني: بنظر ما شا باعليت نمي

 يشا ندراد.
 حجت االسالم ميرباقري: دررتبه بعد از اينكه شا چرا بشود؟

ين را در مرتبه حجت االسالم والمسلمين حسيني: اگر در رتبه قبل از آن گفتيد شا و ولم نشا دارد عين هم
توانيد بگوئيد يعني شا به اينكه نفس شا را خلق كند شي داراي مشيت را خلق كند اگر شا ولم يشا را  دوم مي



٣٦  ·································································································································································  
توانست لم نشاء و لم  در باب عليت قبول كنيد ضرورت حضور معلول عندالحله منتفي شد و به شا برگشت مي

 يتحقق باشد.
 يتحقق شده است.حجت االسالم ميرباقري: حاال كه شاء و 

گيريد يا ضرورت خارج از حد امكان  حجت االسالم والمسلمين حسيني: ضرورت آنرا ضرورت امكاني مي
 گيريد؟ مي

حجت االسالم ميرباقري: هر چه را خداوند براسا مشيت يا عليت خلق كرده اصل هويت در باب ان جارياست 
اب آن جاري شد يك خصلتهائي دئارد بهرنوع كه و يك خصلت هائي مال خود اوست يعني اگر اصل هويت در ب

توان گفت تعلق  خصلت را تعريف كنيد چه تعلق به كمال مطلق يا تعلق به مطلق كمال اين تعلق است و نمي
گوئيم هر چيز در مرتبه تحقق نه اينكه اقتضائي دارد و بايد بر اسس آن اقتضا خلق شود تا يك  نيست حاال مي

پيدا شود. اين طور نيست بلكه در مرتبه تحقق هر چيز شي خاصي است و اگر در  وجوب مستقل از حضرت حق
 مرتبه تحقق بخواهند اين شي را خلق كنند بايد به تمام خصوصياتش خلق كنند.

 حجت االسالم والمسلمين حسيني: اگر بخواهند خليفه خلق كنند بايد اختيار شاء داشته باشند.
شود اگر شي اين بود كه با تمام  فرمائيد علت تامه با تدريج جمع نمي حجت االسالم ميرباقري: اينكه مي

خصوصياتش هست و فرض كرديم تدريجي است وبنابراين تدريج عين اين موجود است علت تامه تدريج اگر 
خواهد خلق كند و  بخواهد دفعتا چيزي را خلق كند اين خلف است و مفنايش اين است كه اين را نمي

دفعي خلق كند موجود دفعي هم يك موجود است اگر ما بهر نحوي آن هويت را درباره  خواهد موجود مي
مخلوق پذيرفتيم معناي خلقت موجود تدريجي كه تدريج است توال تدريج نيست خلقت اين موجود به خلتق 

ه تدريج تدريج است و علت تامه تدريج است و علت تامه تدريج بايد تدريج را خلق كند و معنا ندارد علت تام
 باشد و دفعتا خلق كند.

واصوال يك بحث اين است كه آيا تدريج با ضرورت علت و معلول جمع ميشود يا نه؟ تا به علت تحقق علت 
 تامه معلول محقق شود معناي عليت تامه اين است كه از نظر فاعليت فاعلي تمام است.
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حاال آيا علت تامه با تدريج منافات دارد  فرمائيد حجت االسالم و المسلمين حسيني: شما كلمات مختلفي مي

 كنيد يا تدريج معنا ندارد. كنيم خود تدريج را معنا مي يا خير/ ما عرض مي
توانيد تدريج را معنا كنيد حاال اگر فرض كنيم  حجت االسالم ميرباقري: آن سوال اول بود كه فرموديد نمي

ائه دهيم آيا با اينكه علت تامه اين حضرت حق باشد كه تدريج را معنا كرديم هر معنايي كه براي تدريج ار
 منافات دارد با ضرورت علت و معلولي منافات دارد؟

گوئيم همان قيدها را داخلعليت بياوريد  زنيد و ما مي حجت االسالم والمسلمين حسيني: شما چند قيد مي
گوئيم عليت نيست بلكه  و ما نميگوئيم اينها مقوم ذات عليت است  كنيد ما مي شما قيدها را منفصل ذكر مي

گوئيم تدريج مقوم ذات عليت است. در تعريف عليت همين مسئله تدريج را بياوريد جز قوامش قرار دهيد  مي
گوئيدبه اين قسمت  آوريد و مي گوئيد جز مقوم ذات عليت قرار دهيد. شما اينها را منفصل مي شاء را هم اگر مي

گويم در  گوئيد به اين قسمت كار نداشته باشدي من مي همين قسمت كه مي گويم در كار نداشته باشيد من مي
گوئيد كار نداشته باشيد يك چيزي را قبول كرده ايد و همان را در جوهره خود عليت  همين قسمت كه مي

بياوريد عليت جاري نيست تعلق و روابطه هست در تعريف عليت هم هر چا به بن بست رسيديد برگرديد اينها 
توانيد حرف خودتان را تفسير كنيد عليت با شاء و با زمان و مكان  يد ذات خود عليت قرار دهيد آنوقت ميراق

 شود. جمع مي
توان با اين دو جمع  شود؟ ايا همان مفهوم عليت را مي حجت االسالم ميرباقري: آنوقت مفهوم عليت چه مي

 كرد يا خير؟
شود جمع كرد. اگر عليت را به نحوي تعريف  الفت ندارد ميحجت االسالم و المسلمين حسيني: اگر ذاتا مخ

كنيد كه مخالفت داشته باشد درست نيست ولي اگر جز مقوم ذاتش هستند درست است اگر عليتي آورديد كه 
نه قيد تدريج و نه قيد تدريج و نه قيد شاء داشته باشد درست نيست اگر عليت آنقدر مطلق شد كه از زمان و 

گوئيد سوختن علت دارد. آن چيز هم علت دارد سپس تجريد  باشد مفسر نيست. يك وقت مي مكان و شا جدا
شود  گوئيم اين بر همه چيز حاكم است. در اينجا سوال مي كنيم و مي كنيم و يك چيز مطلق ذكر مي مي
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ماست كه گوئيد بله خوب اين مفروض ش زند مي خصوصيت را چگونه جدا كرديد آيا از قبول تدريج و شا سر مي

 زند نه عليت. سر مي
گيرد اگر پرستش را عام نشد  مفاهيم هم تعلق هستند برهان اگر كيف پرستش يعني مفاهيم را هم در بر مي

 اين اشكال وارد است ولي همه چيز در حال پرستش است تعريف عقالني به تعريف ايماني تبديل شد.
 است.برادر نجابت: تعريف عليت كلي ترين رابطه بين اشيا 

حجت االسالم و المسلمين حسيني: ما چيزي غير از تعبلق نداريم و جز پرستش كننده كسي نيست 
پرستند عابد و معبود است اگر شي را مستقل بگيرديد اشكال پيدا  پرستنده است و كسي كه همه او را مي

 ت شي است.گوئيد روابط شي يعني يك هويت و يك روابط است و اين معناي اصل شود. وقتي مي مي
 حجت االسالم ميرباقري: بايد بگوئيم روابط مخلوقات.

 برادر نجابت: كيف پرستش چگونه است؟
حجت االسالم و المسلمين حسيني: كيف پرستش برابر با كيف تعلق است. اگر اشيا را در حال پرستش 

پرستند اگر اينها را عين  بينيد مجبور نيستند كه بپرستند بستگي دارد كه چگونه خلق شودن دهمانگونه مي مي
پرستش بگيريد بايد ديد پرستش در رتبه واليت نيابت چگونه است. آيا مناسبات پرستش در رتبه نياتبت هم 

 رويم كه تعلق بالواليه يعني چه؟ مثل مناسبات پرستش دررتبه سنگ است آنوقت سراغ اين مي
 حجت االسالم ميرباقري: كيف تعلق يعني چه؟

 لمسلمين حسيني: تعلق در حال جريان است و بدون كيفيت نيست.حجت االسالم و ا
 اي بنام كيفيت دارد؟ حجت االسالم ميرباقري: يعني الزمه

 حجت االسالم و المسلمين حسيني: نه، تعلق، تعلق است خود هويت هم پرستش است.
 آورد. حجت االسالم ميرباقري: اصل هويت اصل عليت را بدنبال مي
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سلمين حسيني: اصل هويت اگر در ماهيت خودش بدون قيد باشد حق با شما ست هر حجت االسالم والم

پرستشي خودش همان پرستش است فرق دارد با اينكه بگوئيد هر چيزي خودش خودش است. چيزي را فرض 
 كردن با چيزي را فرض نكردن دوتاست.

ت اگر علتي به اين معنا را حجت االسالم ميرباقري: هر پرستش پرستش خاصي است او اين همان عليت اس
توان حذف كرد. يعني اگر بناشد تعلق  ماند كما اينكه هويت را در اينجا نمي حذف كنيم ديگر هيچ چيز نمي

 هيچ خصوصيت و آثاري نداشته باشد.
حجت االسالم والمسلمين حسيني: ما گفته ايم وحدت كثرت تركيبي حاال در يك معنا هويت وحدت با 

 كند ودوئيت دارد. يهويت كثرت فرق م
حجت االسالم ميرباقري: هر چيزي فرض كنيم چه وحدت بسيط يا وحدت تاليفي اين را ندارد. اصل هويت 

گويد هر چيزي حاال بنظر مشا بين  شود هويت مي گويد هر چيزي كه وحدت بسيط باشد با كثرت جمع نمي مي
 هويت و عليت مالزمه هست؟

كند اگر بتواند تدريج را  ين عليت است و بحث هويت با عليت فرق نميحجت االسالم والمسلمين حسيني: ع
پذيرد كه مناسبات حركت و پرستش است واگر نتواند هويت بدينصورت در خارج نيست هر چيز خودش 

گوئيم مفهوم وحدت يك مفهوم است مفهوم مفهوم كثرت هم يك  خودش است و غير خودش نيست ما مي
شود هويت و عليت از تعريف وحدت و كثرت ابا  ا هم بعنوان دوتا هويت لحاظ ميمفهوم است دوئيت بين اينه

توان گفت عيبي ندارد وحدت تركيبي يك هويت است ولي اين  خواهد برداغرد التبه مي دارد چون دوئيت را مي
مفهوم در هويت تجريدي درون متناقض است و تعريف ندارد وحدت تركيبي يك هويت است ولي اين مفهوم 
در هويت تجريدي درون متناقض و است و تعريف ندارد از قبيل عدم ست عدم يك مفهوم است ولي به تحليل 
عقلي و سنجش نسبت به وجود و قابليت وقوع هم ندارد. اين وحدت تركيبي كه دوئيت از آن برداشته شده و 

بلكه تركيبي است كثرت  گوئيد وحدت كه تاليفي نيست در آن قبول شده با آن هويت قبولش ممكن نيست مي
كنيد و در ذات وحدت قوام آنرا به كثرت لحاظ  كه تاليفي نيست و در ذات كثرت قوام آ،را به وحدت لحاظ مي
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گوئيد يك مفهوم است و دو تانيست آن هويت و عليت با دارد كه چنين چيزي را تحليل كند  كنيد و بعد مي مي

قاليت وقوع ندارد نه فقط در باب تركيب كه در باب جريان هم مگر به صورت تحليل عقلي مثل تحليل عدم كه 
تواند بدهد لحاظ كردن يك حرف  كند ولي از زمان تحليل نمي تواند التبه آن هويت و زمان را لحاظ مي نمي

شد و  شود سپس نفي مي است و تصديق به تحقق يك حرف ديگر بسياري از مور با منطق صوري لحاظ مي
است تمام چيزيهائي را كه به امتناع برميگ ردانيد كه طرف مقابل چيزهايي است كه به  شود ممتنع گفته مي

كند لحاظ با  آنها نسبت وجود همه آنها قابل لحاظ هستند ولي لحاظ با تعريف اثباتي براي تحقق فرق مي
 تحليل عقلي و باال جمال است.

هست ممكن است ما اصالت وجودي باشيم گويد چه چيز در خارج  حجت االسالم ميرباقري: اصل هويت نمي
 و عالم را بسيط محض بدانيم و ممكن است اصالت ما هوي شويم و كثرات را اصل بدانيم

حجت االسالم و المسلمين حسيني: يك حد اوليه ديگري الزم است كه بر اساس آن هويت را تعريف كنيد و 
 ا قضاياي اوليه نيست.آن حد اوليه شما بايد همه مراتب را تفسيبر كند اين قضاي

 حجت االسالم ميرباقري: اگر قرار شد بصورت مطلق معنا شود كه با اصالت وجود و ماهيت و تعلق بسازيد.
حجت االسالم و المسلمين حسيني: اگر اين را اصل قرار دهند چون جايگاهش يك جاي ديگر است اشكال 

 آيد و قبل ازآن بايد يك چيز ديگر باشد. پيش مي
 سالم ميرباقري: بايد اين هويت متناسب با واقعيت باشد.حجت اال

توان از هويت استفاده  فرمائديدبر اساس وحدت تركيبي مي حجت االسالم والمسلمين حسيني: االن شما مي
فرمايند البته به اينكه نقص يا كمال است االن  كرد و قضايا را جلو برد ولو نقض آن قضايائي باشد كه آقايان مي

 دهد. رم ولي نتيجه نميكار ندا
شود و  حجت االسالم ميرباقري: اگر فرض كنيم هر دستگاه يك اصول اوليه دارد كه بر اساس آن ساخته مي

 سه دستگاه مختلف داشته باشيم و بخواهند يك اصل مشترك داشته باشند.
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شما بر  خواهيد آن حدي كه حجت االسالم والمسلمين حسيني: شما اصل مشترك براي اثبات حكم مي

شود اين حد آن حد نيست. (البته خيال  اساس آن بگوئيد هست و آنها بر اسا اين حد بگويند نيست معلوم مي
شود قوام دنيا به عنايت حضرت حق است خيال نكنيد خدا پرستي  نكنيد اگر اينها دست بخورد دنيا خراب مي

شود نه اصالً خود پرستش  همه چيز رها مي االن بر اساس اين حرفها است اگر خدشه در اين حرفها پيدا شود
 اصل است).

 حجت االسالم ميرباقري: اگر اصل عليت را به نحو مطلق معنا كنيم و بگوئيم هر چيز لوازم خودش را دارد.
حجت االسالم والمسلمين حسيني: اين جزدي از امور است و اصل نيست و اصال گفتن اينكه هر چيز 

گرفته ايد و اگر گفته ايد هر پرستشي يعني پرستش را اصل قرار داده ايد اگر م خودش است يعني چيز را اصل 
 خواهيم آزادانديشي كنيم اين حرف ديگري است. بگوئيد فارغ از اين حرفها مي

حجت االسالم ميرباقري: اصل عليت بر اصالت وجود اصالت ماهيت و اصالت تعلق حاكم است و هر كدام كه 
 ا دارد.اصل باشد لوازم خودش ر

 حجت االسالم و المسلمين حسيني: اگر گفتيد پرستش اصيل است آن دستگاهها بايد در اين منحل شوند.
فرمائيد بر اسا اصالت ماهيت و اصالت وجود هركدام يك روابط خاصي  حجت االسالم ميرباقري: يعني مي

مطلق ذكر كرديد كه قيد به اين  دارد و بر اساس اصالت تعلق هم نظام عالم روابط خاص خودش را دارد وا گر
تواند باشد  سه نخورد آن اصل اختصاص به هيچ يك از اين سه مبنا ندارد و واسطه در اثبات هيچ چيز هم نمي

 يعني تابع اين است كه چه چيز را قبالً مفروض بگيريم.
 حجت االسالم و المسلمين حسيني: اين به معناي نبودن آن حرف است.

 قريك يعني اين حرف نميتواند مبنا را ثابت كند.حجت االسالم ميربا
 حجت االسالم و المسلمين حسيني: اين را بصورت مطلق و بعنوان حد اوليه ذكر كردن اشكال دارد.

حجت االسالم ميرباقري: يعني واقعيت عيني يا بر مبناي اصالت وجود يا اصالت ماهيتت است يا ياينكه 
 ست بنابراين حقيقت عليت هم متناسب با يكي از سه موجود است.روابط متناسب با اصلت تعلق حاكم ا



٤٢ ·································································································································································  
حجت االسالم والمسلمين حسيني: اگر بگوئيم حقيقت آن متناسب با يكي از اين سه موجود است يعني در 

 تناسب با ديگري باطل است و درباره مفروض بودن آ،هم بحث است كه مفروض بودن آن مطرح است.
شود و عليت متناسب با آن  ابراين هر گاه حدود اوليه دستگاههائي هم مختلف ميحجت االسالم ميرباقري: بن

اي كه حقائق عالم بر آن مبناست تناسبات واقعي او محقق  حد اوليه صحيح واقعي است يعني همان حد اوليه
 ميشود.

ست تناسب بينيم متناسب با اراده و شاء حضرت حق ا حجت االسالم و المسلمين حسيني: هر تناسبيكه مي
گردد. تناسبات عالم معقول اتم مراتب است كه  و عدم تناسب صدق و كذب حق وباطل به چيز ديگري بر نمي

 گردد. استحكام آن به مشيت باز مي
 حجت االسالم ميرباقري: مشيت حضرت حق باالخره درهر دوفعل جريان پيدا كرده است.

تواند گناه هم  شود واال انسان مي اليت حل ميحجت االسالم والمسلمين حسيني: اين مسئله در بحث و
 آيد يا خير؟ بكند. ببينيم همين اشكال در مشيت مي

اي بسازيم كه  فرمائيد در تعريف اصل عليت اگر بخواهيم يك قضيه حجت االسالم ميرباقري: حضرتعالي مي
يم هر ماهيت يا هر وجود يا حاكي ازمفاد عليت باشد بايد حد اوليه در موضوع اين قضيه اخذ كنيم و بعد بگوئ

 هر تعلقي چنين است. البته عليت در يكي از اينها درست است.
 كند. حجت االسالم والمسلمين حسيني: يعني حقانيت و صحت آن به خداي متعال بازگشت مي

ح حجت االسالم ميرباقري: يعني چون خداي متعال اين عالم را اينگونه آفريده است بنابراين اين قضايا صحي
 است؟

حجت االسالم و المسلمين حسيني: نه، به اين معنا كه متصرف خلق كرده است اين بايد در بحث اختيار 
مطرح شود و اين در جاي خود دليل وجود اختيار است و بدين ترتيب اصل عليت بر مبناي تعلق مناسبات 

 پرستش است.
 گيرند. م اينها موضوع قضيه عليت قرار ميحجت االسالم ميرباقري: يعني اگر تعلق و پرستش را اصل بگيري
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و مناسبات دارد و پرستش براي هويت و  گوئيم پرستش كيفيت حجت االسالم و المسلمين حسيني: مي

گوئيم هر چيز خودش خودش است تا خيال كنند يك چيز پرستش است و يك  شود. نمي تعريف عليت اصل مي
اسبات پرستش وجود دارد. ار غايت داشتن مطلق است و چيز غير پرستش است بلكه پرستش مطلق است و من

زند و تفضل حضرت حق است در همان نظر باال جمال هم كه يك وجود و عدم لحاظ كرده ايد  لغو از خالق نمي
كنيد و هيچ ضرر هم ندارد. اگر شما يك ضبط صورت المپي  گرديد و اصالح مي و يك سير كرده ايد بر مي

جبور شويد مرتب آنرا خاموش كنيد وقتي ضبط صورت ترانزيستوري درست شد اين بسازيد كه داغ كند و م
 اصالح و كامل شدن مرحله قبل است.

والسالم عليكم ورحمه اهللا و بركاته    
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 بحث: عليت
صورت نقضي و حلي فرموديد يكي از آن مطالب حجت االسالم ميرباقري: در باره مفهوم عليت مطالبي به 

حلي اين بود كه اصل عليت بايد بر اساس حد اوليه تفسير شود و بايد حد اوليه در مفهوم عليت اخذ شود، دو 
همچنين  شود، بيان گردد.در يك دستگاه ارائه مي اينكه اصل عليت بايد هماهنگ با ساير مفاهيمي كه مجموعا

كند كه هيچ اشكال را پيدا مي ه صورت تجريدي و بدون مالحظه حداوليه لحاظ شد اينفرمود اگر اصل عليت ب
بردي نداشته وبراي اثبا مطالب در دو دستگاه كامال متفاوت قابل كاربرد است و به اين معنا است كه اين كار

 كند چون در دو دستگاه متفاوت قابليت كاربرد دارد. اصل خودش را نقش مي
منطق صوري نيز اين نقض را فرمود كه اوال اصل  گي اصل عليت با ساير مفاهيم در دستگاهدر مورد هماهن

عليت به هيچ وجه با اختيار وثانيا با علم و تغيير و تغاير قابل جمع نيست تغيير هم عبارت است از جريان حد 
ي قدرت تفسير و معنايش تبديلي يا به تعبير ديگر عليت در ربط تبديلي است واصل عليت تجريد اوليه در ربط

توانيم جريان حد اوليه را در كثرت تبديلي تفسير كنيم ومعناي اين مطلب چنين است كه اين است كه ما نمي
توانيم عليت را تفسير كنيم چون عليت چيزي جز جريان حد اوليه دركثرتها اعم از كثرات تبديلي ما نمي

فرمائيد بازگشت آن به وليه نسبت به تغيير بود و اينجا ميمطلب قبلي عدم قدرت تفسير حد اوترتيبي نيست. 
 تواند تفسير كند. بنابراين تغاير را هم نميتواند تغيير را تفسير كند اين است كه عليت هم در آن دستگاه نمي

ما دو نوع تلقي از اين مطلب كه عدم تفسير از تغيير منتهي به عدم تفسير از تغاير اول اينكه چون صدق و 
شوند در نتيجه مي بي معنا را بپذيريم و معلوليت عليت و ضرورت كذب وحق و باطل در صورتي كه اصل عليت

معنا شد نظام وكثرت بي معنا خواهد شد يعني خلقت آن اصال شود و وقتي عدل ظلم بيمعنا ميعدل و ظلم بي
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ن است كسي بگويد جيرا كثرت رسد اگر در همين حد بگوئيم ممكدر اينجا به نظر ميهيچ وجهي ندارد. 
اي نيست كه ما بگوئيم چنانچه حق و باطب وعدل و ظلم منتقي شد  حكيمانهبه يك امر  دحاصل شده و مستن

گوئيم خلقت كثرت شود، مينيست منتفي مي بنابراين كثرت از آنرو كه خلقت كثرات لغو بوده و حكيمانه
 ضرتعالي فرموديد كه آن تقريب خوب روشن شد. ديگر هم ح آيد يك تقربجيري است ولي به نظر مي

الواحد ال يصدر  گويند(دارند و مي آن تقريب اين بود كه بوجهي شبيه به آن مطبي است كه خود فالسفه
گويند از باب دهند و ميعنه اال الواحد) و بعد اين قاعده الواحد را تطبيق به حضرت حق تبارك و تعالي هم مي

ر چيزي قابل صدور ز هر چيزي نيست و بايد معلول سنخيت خاصي با علت داشته سنخيت معلول و علت ه
واز آن حيثي  ال است سنخيت خاصي با علت داشته باشدشود محصادر ميباشد و از آن حيثي كه اين معلول 

ول معلشود محال است و معلول ديگري صادر شود بنابراين در واقع حيثيت ارتباط اين كه اين معلول صادر مي
پديده ديگري باشد  نميتواتد حيثيت حيثيت است واين تعلق اين معلول به آن علت با آن علت است حيثيت

لحاظ نيست  واگر فرض كنيم و موجودي بسيط من جميع الجهات است و كثرت از هيچ جهت در آن قابل
شتر نيست، بعد هم كه كثران و يا متعلق به او و مخلوق او باشد يكي بيتواند معلول اوبنابراين موجودي كه مي

د و البته تفسير درستي هم من كننكنند تفسير ميبعد لحاظ ميهاي  ها در رتبه را از ناحيه كثراتي كه در معلول
 نديده ام. 

حد ال يصدر عنه اال الواحد) بايد اين اشكال را (الواوالمسلمين حسيني: در باره اين قائده  حجت االسالم
 كند بسيطمي چيزي را كه خلق متعال يكي است و بسيط من جميع الجهات است، حاالعرض كنم كه خداوند 

 است يا مركب؟ 
امكان است در آن  آن تركيبي كه الزمهگويند بساطت واجب را ندارد و حتما حجت االسالم ميرباقري: مي

 هست.
چند  چيز نيست بلكهيد بگوئيد ذوجهات است و يك خواهحجت االسالم والمسلمين حسيني: يعني شما مي

 چيز خلق كرده است.  چند اگر بنا شد يك چيز خلق كند در اينجا يك چيز  چيز است،
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 يك واحدي خلق كرده كه وحدت آن وحدت تركيبي است، دو جهت در آن هست.  حجت االسالم ميرباقري:

خورد يعني دو به چشم مي حجت االسالم ميرباقري: در مطالب اينها گاهي مفاهيمي شبيه وحدت تركيبي
-را به دو وجود تقسيم نمي جهت مربوط به يك موجود است نه دو موجود و اين موجود جهت در آن است و دو

 كنند.
گوئيم در پايان كنيم اكثر و قريب به اتفاق مفاهيمي راكه مي حجت االسالم والمسلمين حسيني: ما عرض مي

وئيم كه آنها خدا پرست نيستند و ما گاند ما نميادارك از آن داشته  قايانشبيه به همديگر بكاست وآ
خداپرست هستيم. صحبتهاي ما در تكميل فرمايش آقايان است به حسب سيري كه عالم دارد و به حسب 

زمانها بوديم اين سئوالها بر ايمان مطرح  بحثهائي كه االن مطرح است مثل حكومت و نظام واگر ما هم در آن
م ولكن يك سئوال در شديآنها هم خيلي كمتر متوجه ميكشيد واز نمي ه اينجابشد و نبود منشاء فكر نمي

فرمايند بايد بر اسسا حد اوليه خودشان قابل تعريف باشد و صرف اينكه كنيم آنچه را آقايان مياينجا مطرح مي
الواحد) وحدت  تركيبي را گفته اند كافي نيست لذا اين وحدتي كه (ال يصدر منه اال رك بشود كه آنها وحدتد

 تركيبي نيست و وحدت تركيبي مربوط به دستگاه آنها نيست و در دستگاه آنها قابل تفسير نيست. 
خلق نشده و معناي  اگر بسيط باال نشاء هسات يك چيز خلق شده و دو تا چيزگويند وحدتي را كه آنها مي
كند. به عبارت ديگر قادر بر خلق دو چيز  ز خلقتواند يك چيالواحد) يعني واحد مي (الواحد ال يصدر منه اال

نيست يعني بر حسبت اين برهان و بر حسب تلقي اوليه از اين فرمايش يد خداوند تبارك و تعالي مغلول است 
ن چيز هم نبايد يك چيزي باشد كه دو چيز باشد و واقعا يك چيز تواند يك چيز خلق كند، حاال آو فقط مي

اوليه آنها سازگار  يز است اگر به بيان وحدت تركيبي باشد كه اين بيان واحدباشد و اال يك چيزي كه دو چ
 باشد واقعا دو چيز باشد كه قابل خلق نيست.  نيست همانطور كه قبال توضيح داده شد. واگر بنا

كه داراي اثر باشد بايد يك اثر داشته  عالوه بر اين آن مخلوق يك شيي بسيط باال نشاء است كه در صورتي
شد و بايد يك خطي كشيد شود بصورت يك،يك، يك در مراتب مختلف، يعني كثرت عرضي نيست و كثرت با
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طولي از باال تا پائين و همه اين مراتب هم يك است و همه آنها هم بسيط باال نشاء است، يعني بسيط مرتبه 

 است؟  اول، بسيط مرتبه ثاني و الي آخر حاال به نظر شما كسي به اين اشكال پاسخ داده
ها قاعده  خوب بعضيكنند رسد چون آنها كثرت جهات مطرح ميحجت االسالم ميرباقري: نه به نظر نمي

يح دارند كه اين دانند كه آن بحثش جد ا است مثال جناب آقاي مصباح تصرالواحد رامنتهي به حضرت حق نمي
ق داشته باشد كثرت قابل تفسير نيست قاعده در اينجا مصداق ندارد. حاال اگر فرض كنيم كه اين قاعده مصدا

مخلوق را متعدد آيد كه اين جهات گردانند كه اين اشكال پيش مياال اينكه به كثرت جهات در مخلوق بر مي
 كند پي بايد يك موجود بيشتر نباشد. اگر متعدد نمي كند يا خير؟مي

هات است لذا از اينهم جواب لطيف است و ذوجگويند يك مرتبه مي حجت االسالم والمسلمين حسيني:
خواهيم معناي تعريف اين است كه دهند و ما تعريف ميآيد باصطالح براي آن امر لطيف تعريف نميبيرون نمي

گويند و مي زنندبتواند حل كند و مطلب را پاسخ دهد چون در باره نفس و روح وعالم تجرد چنين حرفي را مي
مفهومي  شود ولي اين تعبيرش اين است كه از من سئوال نكن وااليع بتواند جممي جهات متعدد در امر مجرد

زمان را لحاظ  كنند. آن چيزي را كه فرموديد به دو شكل قابل بررسي است. در باره اينكه هرگاه را تعريف نمي
-كند و ميو يكي در دستگاه اصالت تعلق كه قضاوت مي شود يكي در دستگاه تجريدينكنيد مكان لحاظ نمي

 تواند تعريف كند. كند مكان را نمي عريفويد هر دستگاهي كه نتواند زمان را تگ
در قسمت اول در مباحث اصالت ماهيت راجع به همين مطلب بحث شده است كه من در اين باره يك 

اي كه شما هم  نكته ماهيت و رد آن مطرح شد يعني همين هم در قسمت اصالتكنم بحث اي مي اشاره
چندين وصف دارد يا يك وصف؟ اگر  آيا هر يك از اين كثرتها تي هستندگوئيد كثراقتي ميفرموديد كه و

بگوئيد چندين وصف ويا حتي اگر بگوئيد دو وصف دارد يك ماهيتي كه دو مقوم دارد يعني دوتا خصوصيت در 
است، بر غير از وحدت  اين دوئيت يك ماهيت لحاظ شده است بنابه بحثي كه در باره ذات شده ذات خود

هم نبايد بحث كنند، و اگر شما بگوئيد هر دوتاي اينها در ذات يكي است در خارج  اساس بحث وحدت تركيبي
شود كنيد. آيا دوئيت وصف منشاء دوئيت ذات هم ميتواند حفظ هم بايد يكي شود. يعني دوئيت را تا كجا مي
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كه شد در ابتدا مفهوم يك ماهيت را به  در ذات نشاء دوئيت در ذات بشود و دوئيتهست بايد م يا خير؟ اگر دو

 گوئيد يك ماهيت با يك وصف مختلف داريد اين اختالف به چهد. بعد در قدم دوم ميكندو ماهيت تجزيه مي
 يعني شما فرض كنيد عوض مبهم كثرت ده تا كثرت هست ده تا كثرت كه خودشانشود. لحاظ گفته مي

يت داراي خصوصيت گوئيد ماهتند. سئوال ما اين است كه يا شما مينيس خودشان هستند يعني غير خودشان
است كه معنايش اين است وجود نباشد و مراتب طولي باشد باز صحيح است كه سئوال كنيم پاي آن مرتبه به 

اي دارند. اگر بگوئيد زائد بر وجودشان  بند است؟ يا عين خود وجود آن است يا زائد بر وجودشان يك مرتبه كجا
ست آن وقت بايد بتوان مرتبه و خصوصيت را لحاظ كرد بدون لحاظ وجود آن و اگر اين را عاري از جميع ا

 ماهوي، ديگر آن خصوصيت وجود ندارد.  مراتب وجود بكنيد حتي عاري از وجود
ر نيست و اصالت ماهيت د اصالت ماهيت و كيفيتي از وجود است كه اين ديگر بنابر اگر هم بگوئيد اين مرتبه

ديگر فرق هاي  در اين مرتبه باز سئوال اين است كه اين خصوصيت با خصوصيتخورد. قدم قبلي شكست مي
گردد؟ يعني عين ما به االشتراك آنها را هم وجود گرفته ايد، حاال ما به االختالف آنها به كجا باز مي كند.مي

ختالف اين ا گوئيد دو مرتبها ميين يك وجود است آنهم يك وجود است و اينكه شمخوب ا سئوال اصالت
 مراتب نبايد موجب اختالف خاصيت باشد. 

 شود. چنين بن بست ايجاد مي يك كندتجريدي كه وحدت تركيبي را لحاظ نمي بنابراين بر اساس دستگاه
 حجت االسالم ميرباقري: من متوجه نشدم كه چرا كثرات بسيطي كه مبتاين به تمام ذات هستند، چگونه

 فسير نيستند؟ قابل ت
 اي قائل هستيد يا خير؟  حجت االسالم و المسلمين حسيني: اول براي هر يك از اينها وجود جداگانه

حجت االسالم ميرباقري: قبال اين را فرموده بوديد كه تركيب قابل تفسير نيست و بر اساس اصالت ماهيت و 
بايد بسيط باشند و  ر نيست. بنابراين حتماتركيب قابل تفسي وجود اگر تفسر جديدي از وحدت و كثرت ندهيم

 مركب قابل تفسير نيست.  ذات
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حجت االسالم والمسلمين حسيني: علت اين كثرات مغايرت خصوصيت آنهاست حاال آيا اين مغايرت غير از 

 وجود آنهاست يا عين وجودشان است؟ 
 حجت االسالم ميرباقري: عين وجود آنهاست. 

-يا كثرت گفته مي ني: پس دو تا نيستند و آنچه مشترك است كه ماهياتحجت االسالم والمسلمين حسي
 راك مفهومي براي آنها قائل هستيد يا خير؟ شود يك وجه اشت

 حجت االسالم ميرباقري: صرفا مفهومي است و در حقيقت آنها مشترك نيست. 
توان گفت نيست و نمي حجت االسالم والمسلمين حسيني: در حقيقت آنها هيچ خصوصيت مشتركي

ي وجودي ندارند حتي در مرحله ماهيت. اگر از وجود خصوصيات متعدد محقق در مرحله ماهيت است يعن
و و جود  و اگر ماهيت مطلقا عاري شوند كه ما به االشتراك عيني آنها حذف شده است و ديگر هيچ چيز نيست

اي  اين يك بهره ا كه محقق هستند مثالدر مرتبه تحقق خودشان هر ج را دوتا مالحظه كنيد و ما به االشتراك
پس يك وجود دهيد. ديگري از وجود دارد كه خصوصيت ديگري را به آن مي از وجود دارد و آن يكي بهره

خير؟ يعني آيا گوئيد پاي اين نسبت به وجود، دوئيت دارد يا مشترك داريد و يك خصوصيت مختلف آنوقت مي
 ينكه در خارج هم واقعا مشترك هستند. اشتراك صرفا اشتراك مفهومي است يا ا

متعدد هستند و نيازي هم به وجود نداشته و بودنشان عين خودشان است  اگر هم بگوئيد ماهيات ذوات
 اثبات احتياج آنها به موثر هم ممكن نيست، چگونه محتاج موثر باشند. 

مه موجودات واجبهاي مستقل از حجت االسالم ميرباقري: بله قبال هم فرموديد كه برمبناي اصالت ماهيت ه
 يكديگر هستند. 

ي هستند كه مختلفند و در شود كه اينها واجبهائحجت االسالم والمسلمين حسيني: در قدم دوم سئوال مي
كنيم اين خصوصيت كه ما سئوال مي مرتبه خودشان داراي وجود هستند، آنوقت وجود است و خصوصيت وجود

؟ هر چند كه هر كدام جداگانه آن امر مشترك را دارا باشند صد تا دو تاستبا آن امر مشترك كه همه دارند 
يك آب و  آنوقت و در هر كدام يك نوع آب هست در يكي آب سبز در يكي اب قرمز وهمينطور ليوان داريم
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مايع  ه در عينيت هم اينهاگوئيد كمايع هستند گاهي ميگوئيد اينها مفهوما مي گاهيگوئيد. خصوصيت مي

گويم پس يك ميگوئيد مراتب از وجود هستند. وجود دارند يعني چه؟ مي گويمتند هم وجود دارند. ميهس
خودش است معنايش است كه ما به  وجود داريد و يك مراتب داريد و سئوال باقي است. اگر مراتب عين

 و عيني است.  االشتراك آنها خارجي
اگر ما به االشتراك عيني قائل شويم يا نه. عيني قائل مي اكحجت االسالم ميرباقري: يا اينكه ما به االشتر

قائل نشديم چه اشكالي پيدا  شود واگركثرت پيدا مي با ما به االختالف پيدا كند و در آن شديم بايد وجه تمايز
 به تمام ذات هستند و ما به االشتراك عيني هم ندارند. ميشود؟ يعني اگر گفتيم بسيطهاي متباين

 الم والمسلمين حسيني: وجود هم دارند يا وجود ندارند؟ حجت االس
نيست. اين تحليل ذهن و ضيق تعبير است  ودو چيز عين ماهيت آنهاست حجت االسالم ميرباقري: وجود

چون بنابر اصالت ماهيت، هستي و ماوي با نفس تحقق ماهيت است و فرض اين است كه اصالت وجودي 
 نيستيم. 

حسيني: در اين فرض كه هستي آنها عين خودشان است خصوصياتشان هم عين حجت االسالم المسلمين 
توانيد خودشان است، آنوقت اختالف آنها به چيست؟ يعني تا ما به االشتراك را لحاظ نكنيد اختالف را مي

هستند؟ وقتي لحاظ اختالف  گوئيد خودشان مختلفمي لحاظ كنيد؟ خودشان خودشان هستند ولي از كجا
 لحاظ اختالف؟ يا اينكه...  كرده ايد و بعد حاظ اشتراكاول لكنيد مي

 ذات آنها عين اختالف است.  حجت االسالم ميرباقري: اختالف به تمام ذات است واصال اشتراكي نيست
مخلوق باشد در بطان آن تواند گوئيم نميحجت االسالم والمسلمين حسيني: البته همينقدر كه بعدا مي

اساس تعلق ولي سئوال ما اين است كه اينها وجودهاي بسيطي هستند كه مخلوق هم  كافي است خصوصا بر
گوئيد اينها مختلف محتاج به موثر نيستند. حاال از كجا مي نيستند و خلق جبري آنها هم فرض ندارد چون

ندارند واز كه قطع است و اثري روي  توان مختلف بودن آنها را تصديق كرد؟ ربط آنها با هممي هستند؟ چگونه
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مختلفند؟ نه اينكه پي ببريم بلكه چگونه گوئيد و منفصل هستند، اين وجودهاي منفصل را چگونه مي جداهم 
 توان تصديق كردكه مختلف هستند؟ مي

  فهمد.برادر نجابت: ذهن مي
نها با فرض اختالف بين ايكند؟ ذهن حجت االسالم و المسلمين حسيني: ذهن چگونه تصديق به اختالف مي

 فرض اختالف را مالحظه كند يا مجيور نيست؟  كند و مجبور استفرض اشتراك هم مي
دارد كه عين همين در عينيت  كند ولي چه ضرورتيبرادر نجابت: در مباني نظري اش اين كار را مي

  منعكس بشود.
ها وجودهائي حاال اگر اين كند وجودهائي هستند مختلف المسلمين حسيني: يعني فرض مي حجت االسالم

 توان فرض كرد؟ مي نباشند و مختلف باشند آيا اختالف بين آنها را در خار ج
  مفاهيم مختلف هستند. ربطي به عينيت نداشته باشد، مثال توانبرادر نجابت: فرض وجود اختالف مي

 حاظل يا وجودهائي مختلفند گوئيد مفاهيم يا ماهياتحجت االسالم والمسلمين حسيني: همينكه مي
 ... كنيد و اختالفكيفيات مي

 برادر نجابت: اشتراك اين كيفيات واين ماهيات مفهومي است. 
 نيستند و مختلفند.  حجت االسالم والمسلمين حسيني: در خارج ماهيات

 هستند و مختلفند.  برادر نجابت: در عينيت
  كنيد.ختالف ميحجت االسالم و المسلمين حسيني: همينجا اقرار به اشتراك و اقرار به ا

 برادر نجابت: اشتراك آنها در بودنشان است. 
حجت االسالم والمسلمين حسيني: اين خصوصيت بر بودنشان زائد است يا خير؟ از وحدت تركيبي هم 

  توانيد استفاده كنيد.نمي
  متباين هست يا خير؟ خورد، در عالممي برادر نجابت: آنوقت دسته بندي بهم

 توانيد تعريف دهيد. سلمين حسيني: اشكال ازدستگاه خودتان است كه نميحجت االسالم والم
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نيست و نظام  كنيد تغيير نيست معنايش اين است كه تركيب نيست يعني ربطاما اشكال دوم كه فرض مي

كنيم مراتب مختلف به چه معناست؟ اگر مراتب مختلف نباشد خصوصيات م هم نباشد سئوال مينظا نيست، اگر
 يعني چه؟ مختلف 

بودن گوئيد تغيير نيست تركيب هم نخواهد بود، وقتي تركيب نباشد يعني مراتب هم نيست. وقتي مي
شوند يا نه، خود مركب شدن ترتيب همراه با تدريج است واگر تدريج را برداريد. به هر حال اينها مركب مي

 يا نه؟  اي از تغيير است، مرتبط هستندنحوه
 ي: مرتبط هستند، يك موجودي است كه كثرت زماني ندارد حجت االسالم ميرباقر

كثرت مكاني هم نداشته باشد، مركب كه  حجت االسالم والمسلمين حسيني: كثرت مكاني هم ندارد و اگر
و پائين واقعي دارد، نه انتزاعي واختالف الزم در مركب را دارد ولي اين چون تاثير وتاثر ندارد، اينها را  باال

كه بدون تركيب نيست، تركيب هم عين تاثير و تاثر و عين تغيير است. اگر بگوئيد تاثير وتاثر نباشد نداردمركب 
نباشد، رابطه و خصوصيت هم نباشد. يعني اختالف خصوصيات درمركب قابل تعريف است و مبناي  يعني نظام

ايم عليت ا عرض كردهگردد. م تعلق بر مي تركيبي و به كثرت تركيبي و اصالت تعريف آنها هم به وحدت
با چيز سوم  گوئيد تناسب دو چيزيكوقت ميدهيم. مي مناسبات تعلق است و براي اين مناسبات تعلق توضيح

شود كمترين اعضاء يك مجموعه را اگر آرد و شكر و روغن اگر پخته شوند حلوا درست مي مثاليعني هماهنگ. 
 دهد و يا حرارت و آب، بخار را نتيجهب تحويل ميط خاص آدو تا بگيريد مثال اكسيژن و هيدروژن در يك شرائ

قرار داد و گفت آتش نظر  توان مورددهد عليت را ابتدا از ساده ترين شكل درهمين مسئله هماهنگي ميمي
شود، يا آب علت كيفيتي است كه از آتش باضافه يك چيز ديگر حاصل مي سوزاندن است يعني سوختن علت

شود ني تر شدن كاغذ كيفيتي است كه از ان دو كيفيت اين كيفيت سوم حاصل مياست يع تر شدن كاغذ
شود، كنيد نسبت به كيفيت سومي كه در عينيت حاصل ميبنابراين يك رابطه بين دو كيفيت مالحظه مي

دهد نتيجه را، يعني در مفاهيم ذهني بايد يك مقدم با يك خصوصيات خاص و رابطه بين مقدم وتالي مي
ن يك تالي با يك خصوصيات خاص داشته باشيم كه جمع اينها مثل همان تري و آتش نتيجه بدست همچني



٥٤ ·································································································································································  
گيرند و گردد، مقدم و تالي نيز كنار يكديگر قرار ميكه كاغذ و آتش سبب ايجاد اشتغال مي آيد همانطورمي

 شوند. نتيجه حاصل مي
زد علت تامه، يعني همه خصوصياتي كه بايد با گوئيم حضور معلول در ناگر به صورت تجريدي نگاه كنيم مي

فيت اولي اصال صحبت نكرديم، يعني هم باشند تا معلول حاصل شود، حاال در اين چند مطلب از آن دو كي
حاصل شده ولي ايندو خصوصيت يا دو شيي ياد ومفهوم در يك رابطه خاصي جمع شده اند و يك امر سومي 

 خود آندو تاچكاره هستند. 
آيد اگر يك قدم باالتر بر داريم و بگوئيم و بگوئيم مناسبات زماني، مناسبات مكاني يك سيري را مي به نظر

 دهد.مي نتيجه
 حجت االسالم ميرباقري: من اين قسمت را متوجه نشدم. 

حجت االسالم والمسلمين حسيني: آن دو تا مرتبه اولي بود و چيزي كه در آنها حل نشد اين بود كه وقتي 
ئيد تناسب دو چيز به امر سوم هدف است آن دو كيفيت را در اينجا توضيح نداده ايد و صرفا همانگي و گومي

تناسب آنها را شرح داده ايد و مثال گفته ايد اگر خواستيد حلوا درست كنيد از تركيب گچ و روغن حلوا بدست 
شده ولي توضيح نداده ايم كه آرد بنابراين آرد مفروض گرفته آيد بلكه بايد آرد و شكر و روغن باشد نمي

 چيست بلكه فقط گفته ايم اجزاء يك مجموعه بايد براي رسيدن به يك هدف مناسب باشد.
 تفسير نشده كه چيست.  حجت االسالم ميرباقري: تناسب هم در اينجا

حجت االسالم والمسلمين حسيني: همان خصوصيتي را كه در هدف است مالحظه كرده ايم به عبارت 
-رجريان عليت را بيان كرده ايم ولي خود عليت را نگفته ايم. تناسب داشتن را كمي توضيح بدهم شما ميديگ

حاال من گوئيد اگر بخواهيد حلوا بسازيد يك عياري الزم است كه اين عيار بين شكر و روغن و آرد بايد باشد. 
اگر گفته بوديد و كيلو آرد، يك كيلو شكر كنم يعني گوئيم شكر آنرا بيشتري ميزنم و ميآن عيار را به هم مي

وئيد از اين سوهان بدست گگيرم شما ميو يك كيلو روغن، من همه اينها را مساوي و از هر كدام دو كيلو مي
شود آرد وقتي يك مقدار روغن را جذب كرد اگر شكرش زياد باشد روغنها را آيد و روغن آن هم اضافه مي مي
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شما اگر استكان آب روي خاصي باشد تا حلوا بدست بيايد.  ود پس بايد يك عيارشدهد و تركيب نميپس مي

 شود. ها حل مي كند ولي خودش درآن شكريك تن شكر برزيد آنرا حل نمي
يكي هدف شما و يكي  گرددپس بايد عيار، ميزان يا تناسبي باشد و پاي اين ميزان وتناسب به دوچيز بر مي

اي باشد ظرفيت قبول شكر بيشتري دارد،  ال اگر هدف درست كردن حلواي نشانهبراي مثخصوصيت كيفيت ها. 
شكر آن بيشتر است. به هر حال صحبت از اين است كه كيفيت نسبت به  ظرفيت يا اگر حلواي ارده باشد باز

 شود. مقصدي از اين تركيب حاصل مي تركيب با آن كيفيت چه ظرفيتي دارد و چه
به هدف و طرف ديگرش به خصوصيات كيفيات وصل است عليت هم در يك بنابراين يك طرف تناسب 

هدف است ولكن بحث اينكه چرا  مرتبه نازله روشن شد كه يك تناسب و يك ربطي بين هدف ومبادي سير به
شود اگر به همين مقدار از توصيف اين خصوصيت اينگونه است در ابتدا فقط با مسئله هماهنگي روشن نمي

سير تبديل االن مشخص شدولي اينكه چرا كيفيت الف و كيفيت ب داراي اين  كرده باشيم. هماهنگي اكتفا
خصوصيت هستند بايد دوباره عين همين سئوال را تكرار كرد يعني بايد گفت كه آن هم مركب است و از 

حويل داده ند دارد كه تناسب اين جزءها يك كيفيتي به نام آرد را تشود مثال آرد چاجزاي ديگري تشكيل مي
شوند كه هدف اجزاء است روغن هم از چند تشكل شده يعني خود اينها به عنوان يك هدف مالحظه مي

 خودشان هستند. 
فرمائيد هر مركب عبارت است از مجموعه از اجزاء خاصي كه تناسب حجت االسالم ميرباقري: يعني مي

اقي است چون اجزاء مركب بسيط نيستند و الي در مورد خود آن اجزاء هم ب اصي هم پيدا كرده اند و سئوالخ
 آخر. 

حجت االسالم والمسلمين حسيني: بنابراين سئوال حل شد كه چرا كيفيات شما اينگونه كيفياتي هستند و 
گوئيم آيا تناسب بين اجزاء و هدف است يا تناسب خود آن كيفيات و مسئله تناسب كه مي يك قدم باالتر اينكه
توان گفت كه مسئله تناسب اجزاء حل نشده و فقط تناسب روابط با كند؟ يعني تقريبا ميمياجزاء را هم تفسير 

 كنيد. هدف حل شده است، ولي عليت در اينجا تناسب اجزاء با هدف را هم مالحظه مي
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حاال بر اساس اصالت تعلق جز تدريج زماني و ترتيب مكاني معناي ديگري براي عليت نيست يعني اگر بنا 

تناسبات مكاني و زماني كه به طرف غايت معنا كنيم، حضور معلول عندالعله به صورت تجريدي مورد  شد به
-بحث قرار گيرد يا اينكه حضور معلول يعني واقع شدن تدريج و وقوع تدريج جداي از زمان نيست، وقتي مي

گوئيم اين علت پيدايش يكنيم و مايش آن هستند و اين دو تا را هم يكي فرض ميگوئيد اين دو تا علت پيد
 گوئيد آن به وسيله اين ايجاد شود آيا ايجاد يك امر تدريجي است يا غر تدريجي؟ آن است وقتي مي

اين و آن با هم  توان مالحظه كرد، يكبار به شكل الزمه ذات كه بگوئيمحاال اين مطلب رابد و شكل مي
و آن گفتن هم غلط است، يعني اگر گفتيد علت و هستند و ديگر حضور معنا ندارد بلكه وحدت دارند، اين 

معلول با هم هستند يك چيزند و دو چيز نيستند شيي منطقي و اثر شيي نداريد علت و معلول نداريد ك 
معلول عين علت و علت عين معلول است، تاخر رتبي و زماني هم نداريد چون هرگاه تاءخر رتبي معنا ندارد و 

با حفظ تاءخر رتبي و زماني از لوازم آن باشد ك دوئيت حفظ شده و تدريج خودش خودش است. هرگاه اسن 
 پيدا شود. 

يريد اگر نپذيريد كه پذيا ترتيب و تدريج را در آن نميپذيريد در هر صورت يا ترتيب و تدريج رادر آن مي
ت و تواند داشته باشد و يا اگر تنازل كنيم خودش اسعين خودش است و خصوصيات متعدد هم نمي

همين اشكال در جاهاي ديگر هم خصوصيات متعدد ولي علت و معلول ديگر تفسير نميشود ويك چيز است. 
گويند عالم تجلي ذات است، ديگر ذات و تجلي و نداريم و يك چيز است، قابل ذكر است. مثال آنجائي كه مي

 ر گردانند. داريم، اين بنابر بياني است كه همه كثرات را به ذات بكثرت و وحدت هم ن
 گيرد.حجت االسالم ميرباقري: اگر بخواهيد تدريج را واسطه كنيد فعل حضرت حق تدريجي صورت مي

كنيد در روابط حجت االسالم والمسلمين حسيني: علت و معلول در باره اشياء خارجي چگونه تحليل مي
م هستند اگر با هم باشند و حضور معنيا تاءخر رتبي و زماني از علت دارد يا اينكه با ه علي بين ممكنات معلوال

معيت به معناي وحدت بدهد معلول و علتي ذكر نكرده ايد و فقط خودش را گفته ايد. اگر گفتيد حضور و 
 تاءخر را قبول كرديد.معنايش اين است كه تدريج را پذيرفته عالوه به تدريج، ترتيب را هم پذيرفته ايد. 
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شود. و تناسبات تعلق ط زماني و مكاني نباش آنوقت جزء تناسب تعلق ميبنابراين، كه عليت چيزي جز رواب

هم بنابر بحث وحدت تركيبي اينگونه نيست كه يك تعلق فرض كنيد و يك تناسب يعني تعلق را به صورت 
وحدت انتزاعي مالحظه كنيد وبعد تناسبات را به صورت يك مجموعه روابط و كثرت انتزاعي و بعد اين دو تا را 

كه تعلق نباشد و خلقت تعلق بدون براي نيست يعني بدون كيفيت نيست و  ءليف كنيد و همين تعلق نيستتا
يعني متعلق به جميع مراتب كمالي است كه در امر ثابت وجود  يعني بدون تناسبات زماني و مكاني نيست،

 دارد. 
 بنابراين عليت در ممكنات عين تناسبات تعلق است. 

ري: اول فرموديد كه آيا بين علت ومعلول تغاير زماني ومكاني قائل هستيد يا خير، اگر حجت االسالم ميرباق
قائل نباشيم كه عليت و معلوليتي وجود ندارد و اگر تغاير زماني و مكاني قائل شديم تفسير رابطه عليت ارتباط 

 زماني بين دو پديده است. 
توان تفسير كرد اال به اني، چون زمان را نميحجت االسالم والمسلمين حسيني: بلكه رابطه زماني ومك

شيي بسيط  كند و نبايد گفتاني و در حقيقت شيي مركب است كه در زمان حركت ميمناسبات ترتيبي و مك
كند اگر مركب است تناسبات زماني و مكاني دارد و معلول شما كمال است يعني هر معلولي در زمان حركت مي

 كنيد. سير از ناحيه سيري است كه براي مركب ذكر ميكنيد اين تفرا كه تفسير مي
فرمائيد حتما بايد بين علت ومعلول تاءخر زماني ومكاني قائل حجت االسالم ميرباقري: در تفسير عليت مي

 مكانا عين هم نباشند.  شويم و زمانا و
 ن خودش است. پيدا كرد هما حجت االسالم والمسلمين حسيني: اگر برابري زماني و مكاني با خودش

حجت االسالم ميرباقري: اگر زمان و مكان آنها مختلف شد يا هيچگونه ربطي بين اين دو نيست يا اينكه 
هست، اگر ربط باشد حتما ربط زماني ومكاني است. پس جريان تغيير در يك بستر خاص مساوي با عليت 

 است. 
 تعلق. تحجت االسالم والمسلمين حسيني: يك قدم باالتربگوئيد تناسبا
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آن اختالفي راكه در اجزاء مركب بود تفسير كنيد و فرموديد چون اين  خواستيدحجت االسالم ميرباقري: مي

 اختالفات تعلق هستند تعلق مستلزم اختالفات است. 
خلق ضده كه حتما  خلق شده يعني چيزيگوئيد تعلق حجت االسالم والمسلمين حسيني: خود اينكه مي

ونه خلقت تعلق بدون آن تناسبات است و اتحاد آنها هم اتحاد به وحدت تركيبي  جهت كيفيات محض است
 است نه اينكه يك تعلق جدا و يك جهت جدا باشد در ماهست تعلق جهت نهفته است. 

خواهد و تناسبات زماني ومكاني دارد نه آن تناسبات تعلق به سيگار يا تعلق به چيز ديگر و خالصه تعلق مي
 توان از آنها جدا كرد. توان از تعلق جدا كرد و نه تعلق را ميج مييرا درعالم تدر

ند اين اختالف كيفيات خاصيت فرمائيد اصل اينكه كيفيات مختلف هستحجت االسالم ميرباقري: پس مي
ذاتي آنهاست، خاصيت ذاتي تعلق جهت و كيفيت و ترتب است و چون تعلق است تعلق اينگونه است و اين 

فرمائيد تعلق بدون جهت گوئيد خاصيت ذاتي موجود زماني تدريج است، شما مياست كه ميعين حرف آنه
شود واين خصوصيات مخلوق است در باره جريان عليت هم فرموديد جريان عليت جز بين دو شيي با تقدم نمي

اء انكار بفرمائيد كه اني ومكاني قابل تفسير نيست بنابراين شما بايد عليت را به صورت بسيط باال نشو تاءخر زم
در آنجا اصال عليت نيست. حجت االسالم والمسلمين حسيني: عليت در باره امور ممكنات مورد بحث ماست 

 ولي در باره امر ثابت بعدا بايد بحث كنيم ببينيم حد اوليه چيس. 
كند، خوب مقوم آن اي مطلب را بيان مي فرمائيد شما در اصالت تعلق شبيه آنها و با يك اضافهاما اينكه مي

گوئيد از چيزهائي كه مياين است كه تمام  همين اضافه است، حرف آنها كه كال باطل نيست و آن اضافه
گوئيد اينها از خصوصيات وجود وماهيت خصوصيات پرستش است نه از خصوصيات وجود و ماهيت، يكوقت مي

گرش هم چيز ديگري باشد اما به شود يكي از خصوصيات آن پرسشي ويكي از خصوصيات دياست كه مي
گوئيد مخلوق شود مخلوق نباشد، يكوقت ميشود مخلوق باشد ميهرحال خودش هم يك چيزي است مي

 مخلوق است. 
 حجت االسالم ميرباقري: مخلوق خصوصيات ذاتي مخلوق را دارد. 
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توانيد براي آن يحجت االسالم والمسلمين حسيني: يعني غير مخلوق اصال قابل مالحظه نيست و... نم

 تعريف دهيد ومثل تعريف دادن براي عدم است. 
 گردانيد. حجت االسالم ميرباقري: باالخره اين خصوصيات را به مخلوق بر مي

حجت االسالم والمسلمين حسيني: اينكه خصوصيات مخلوق براي مخلوق است فرق دارد با اينكه اعم از 
اي باز كرده ايد كه فقط موجودات راتفسير كنيد  ما يك دائرهمخلوق باشد با يك امر باطل مخلوط شده، ش

توانيد ارائه دهيد، آنچه كه نيست و باطل است تعريفش هم اي كه هم وجود وهم عدم را تعريف كند نمي ودائره
 تعريف نيست است. 

نسبت حجت االسالم ميرباقري: پس اين مطلب پذيرفته شد كه ممكن است ما يك خصوصياتي را به مخلوق 
شود اين خصوصيات دهيم وبگوئيم اگر بنا شد اين غايت حاصل شود بايد اين خصوصيت در مخلوق باشد و نمي

 را نداشته باشد. 
حجت االسالم والمسلمين حسيني: سئوال اين است كه چون ما مخلوق هستيم چنين هستيم يا اينكه فرض 

 خالف آن هم هست. 
 است.  حجت االسالم ميرباقري: نه چون مخلوق

 حجت االسالم والمسلمين حسيني: اينكه بگوئيم مخلوق مخلوق است عيبي دارد.
حجت االسالم ميرباقري: مخلوق بودن يك خصوصياتي دارد كه بدون آنها مخلوق نيست و اين خصوصيات 
ا مربوط به نخلوق بودنش است، يعني يك چيزي اضافه بر اينكه مخلوق مخلوق است، مخلوق ذاتا مركب و ذات

 جهت دار است. 
حجت االسالم والمسلمين حسيني: اينها وصفها وتعاريفي از مخلوق است كه مبناي آن اعم از مخلوق بودن 

 است.
عليكم و رحمت اهللا و بركاتهلسالم وا  

 





 
 

 )دومدوره  ٥( ٤١جلسه: 
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 بحث: عليت بر اساس تعلق 
حجت االسالم ميرباقري: در باب بحث علت معلول آنچه كه از مجموع فرمايشات حضرتعالي در وحدت 

شد، اين بود كه يا بايد قائل بشويم به وحدت بسيط يا به كثرات تبايني با كثرت همراه با ستفاده ميوكثرت ا
واين قابل تفسير نيست مگر از طريف  وحدت و آنچه كه در عالم وقوع دارد همان وحدت درعين كثرت است.

از كثرات به همديگر ذاتي هر يك  وحدت تركيبي كه قوام كثرت به وحدت و قوام وحدت به كثرت و قوام
هستند، بنابراين آنچه در عالم داريم يك واحد مرتبط يعني همان وحدت تركيبي است، واين وحدت تركيبي 

نيست بلكه چون تغيير و حركت هم هست، حتما اين وحدت  هم فقط يك وحدت تركيبي زماني و ترتيبي
ست كه يك نوع تركيب بين زمان و تركيبي، وحدت تركيبي زماني هم دارد و يك وحدت تركيبي شاملي ا

مكان آن محقق است كه ميشود وحدت تركيبي زمان ومكان كه وحدت تركيبي تعلق است بنابراين آنچه كه 
واقعيت دارد در عالم مخلوقات وحدت تركيبي تعلق است و اين واحد، واحد مرتبط است ارتباطات هم يا 

ين اگر بخواهيم عليت عيني را تفسير كنيم بايد بر گردانيم به ارتباطات ترتيبي است يا ارتباطات تبديلي بنابرا
همين روابط عيني بين موجودات. اين روابط عيني چيزي جز روابط ترتيبي وتبديلي به تناسبات تبديلي و 

بنابراين بايد عليت را بر اساس همين  ترتيبي نيست، يا در يك تعبير شاملتر چيزي جز تناسبات تعلق نيست،
شود كه ما بگوئيم تناسبات تعلق تفسير كنيم. در قدم اول تفسير آن بر اساس تناسبات تعلق اين ميتناسبات 

شود از يك طرف تناسب اموري نسبت به امرديگر، در اين تناسبات از يك جهت تناسب با غايت مالحظه مي
ي است با وحدت تركيبي صحيح نيست بلكه تناسبات وحدت تركيبي خاصفرمائيد امور هم قدم بعد ميامور، در 

فرمائيد تناسبات تعلق است، مراتب مختلف تعلق اين تحليلي بود كه از عليت ديگر باز در يك مرتبه دقيقتر مي
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 يعني در واقع عليت حقيقي همان ارتباط حقيقي اشياء است واين ارتباط حقيقي اشياء چيزي جزفرموديد. 

اني تعلق حال عرضمان اين است كه در وحدت تركيبي تعلق تناسبات تعلق نيست. البته تناسبات زماني ومك
كثراتي مرتبط به هم هستند، چون فرض اين است كه كثرات تبايني نيستند و وحدت بسيط هم نيست.  كثرات،

ولي آيا هر ارتباطي كه در اين وحدت تركيبي تعلق هست عليت است، يا عليت نحوه ارتباط خاصي است؟ دوم 
ه بپذيريم ارتباطات خاصي بين گذشته و آينده اين تعلق است كه از آن تعبير به جريان اينكه علي فرض اينك

كنيم، اين ارتباط چگونه ارتباطي است؟ يعني واقعا مرحله آينده يا فعلي تعلق نسبت به گذشته تقوم عليت مي
قومي بين گذشته و گذايم؟ يا حقيقتا يك نوع تواسم ارتباط آن را عليت ميدارد يا صرفا يك تعريف است؟ 

آينده حركت يا بين فعليت و آينده آن هست؟ اين نحوه تقوم چه تقومي است؟ وآيا اين مرحله از حركت بدون 
-قابليت خلق ندارد؟ به تعبير ديگر اگر اين را بفرمائيد همان شرائط قابليت مي شود؟ و يامراحل سابق خلق مي

سئوال ديگر اينكه اگر ما هر نحوه تاثيري حقيقتا براي تعلق  كنيم؟ وشود كه بعد تقسيم به قابليت قابل مي
شود؟ (چون يك جداي از اختيار اين با اطالق فاعليت و خالقيت حضرت حق چگونه سازگاري ميقائل باشيم. 

فرموديد اگر حضرت حق را اشكال بين اختيار و فاعليت مطلق حضرت حق هست) به تعبير ديگر حضرتعالي مي
سفه علت نامه بدانيم، معنا ندارد علت را به علت فاعلي و قابلي تقسيم كنيم بنابراين زمان از طبق تعريف فال

قابل جمع نيست، حال آيا واقعا اين ارتباط يك نوع تاثير و تاثر حقيقي است؟ افتد و تغيير با اين ميموضوعيت 
و با فاعليت حضرت حق سازگار نيست  شويممي شدند ما هم مبتالاگر باشد به همان اشكالي كه آنها مبتال مي

 اين شيي فاعليت حضرت حق ضميه آن شرائط شود.  وبايد براي تحقق
حجت االسالم والمسلمين حسيني: بحث در باره عليت بر اساس تعلق است يك قسمت را درمقدمه بحث 

د، از تعلق حتما جهت پردازيم و اما علي فرض پذيرش اينكه تعلق اصل باشكنيم وبعد به دو اشكال ميعرض مي
تعلق در معناي ساده اش خلق كشش است، پس بنابراين  جدا نيست، اگر تعلق بدون جهت باشد تعلق نيست،

شود چنين چيزي نيست كه بر او كشش لحاظ اين مطلب شده كه جهتي دارد به طرف كشنده، نمي در نفس
غائي، حال نفس همين كه گفتيد  تعلق عارض شده است، پس بايد بگوئيم خودش كشش است به طرف جهت
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جمال شود، يعني پايه عليت و در خود تعلق است در مرتبه اكشش، در آن خصوصيت وكيفيت خاص لحاظ مي

تواند يم داراي جهت است، خلقت امري شده كه بدون آن خصوصيت وبدون آن جهت نميبينكه نگاه كنيم مي
كشش نيست، كشش به معناي فعليت  تي نباشد بازقدم بعد گفته شده اين كشش اگر طلب يك حركباشد، 

تدريج را به صورت مطلق از آن نفي كنيم  خواهد بجايي برود، اگر طلب سير و طلبطلب حركت است يعني مي
باز كشش كشش نيست البته اگر نفس طلب آ را گفته شود ادني مرتبه كشش يا طلب حقيقي نسبت به مقصد 

از آن نفس جهت را جدا كرد، نفس تعلق  توانشش ضرورتي است كه نميس كشش نيست، كگوييم پندارد، مي
است اگر طلب سير را بپذيرد در اين صورت تعلق به جميع مراتب سير را اقرار كرده ايد تلق بجميع مراتب سير 

به كشش است، حال آيا تعلق به مراتب تعلق به تبديل امري بسيط است؟ مسلما خير، چيزي  حاصل همان قول
توانيم بخواهد تغيير وسير كند و تعلق به سير داشته باشد مسئله تركيب است كه از سير مسئله زمان را ميكه 

و از تركيب مسئله مكان را و صحيح است بگوئيم تناسبات زمان عين تناسبات تعلق است و  مالحظه كنيم
ي نيستند باز گشت آندو به نفس تناسبات مكان هم عين تناسبات تعلق است، و هر دوي اينها از تعلق جدا شدن

تعلق است، حال چرائي هايي كه در عالم ممكنات وعالم اشيا (كه به ضروره تمام شد كه تغيير دار و تركيب دار 
شود پس بنابراين اگر هستند) مطرحند تناسبات همان تعلق هستند تناسبات تعلق در همان سه رتبه تمام مي

ناسبات اين سير است مثل اين است كه سئوال شود چرا اين تناسبات را سوزاند چون تگوئيم چرا آتش ميمي
 دارد؟ 
 گوئيم چون تعلق است، تلق علي ومعلولي تمام ممكنات همين تناسبات تعلق است. مي

يم كليه روابط ممكنات در اينجا منحل گوئبعد از اين مقدمه: حال آيا كليه روابط در اينجا منحل است؟ مي
تي و از بندگي و... كند از هستعاريفي كه ضرورتا تغييير ميآيد) خاصي كه در ذهن ما مي است(حتي مفاهيم

تعلق هستند به عبارت ديگر ايمان و همه تبعات آن و ما قبل آن و مقدمات آن اعم از اختيار و فطرت و غير 
داريم چون فرد متغير ذالك در اين سير تناسبات تعلق هستند و لذا تعريف يا چيزي كه در اين سير نباشد ن

است كه تعريف ميدهد حتي مفهومي ذهني آن هم مخلوق متغير است نهايت مراتب تعلق آنها فرق دارد در 



٦٤  ·································································································································································  
شود ترتيب نمي همين تركيب هست، چيزي ما وراي اين نداريم، براي هر چيز كمالي هست، كمال بدون تغيير

هر چيزي راكه براي آن يك نحوه كمال و  شوديهم كامل مشود ذهن ناقصه و روح كامال ميگوئيم نفس مي
فعاليتي و فعل و تغيير و تاثير و تاثر در اين باب است ماورا آن چيزي نيست. بنابراين بحث عليت نه اخص از 

شود، روابط تعلق است نه اعم، بلكه مطابقند بنا به اصطالحاتي كه در حوزه اخص و اعم ومطابق صحبت مي
يني دارد نه برابري متناظر (برابري متناظر يعني يك چيز آن طرف چيز هم اين طرف، طابق آن هم برابري عت

گوئيم خودش مطابق است) بنابراين بعد از توجه به اين مقدمه و د اين برابر اين است ولي يكبارميشوگفته مي
طلب بوده يعني دو چيزي را كه در سابق گفتيم كه عبارت بود از تناسب دو چيز به چيز براي رسيدن به اين م

مثال دو كيل آرد و يك يكل شكر نيم كيل روغن كرديم ربطي فرض ميكرديم بعد يك كيفيت چيز فرض مي
است. به معناي اين بو دكه يك كيفيت در ارتباط خاصي بايد در يك مجموعه  متناسب با درست شدن حلوا

ه منحل در اين هستند؟ و هر كدام چكاره براي مقصدي واقع شود قدم بعد گفتيم كه آرد و شكر و روغن چگون
ولي اگر گفتيم اصالت ربط نيست(چون  هستند؟ همه رابطه هستند و بايد پاي اين ربطها به يك جايي بند باشد،

اي دارد كه صحيح  كند) بلكه خلقت تعلق شده كه آن تعلق با اين ربط، رابطهاصاالت ربط مطلب را تمام نمي
اي دارد كه صحيح است بگوئيم  لكه خلقت تعلق شده كه آن تعلق با اين ربط رابطهبكنيد) ب را تمام نميمطل

 ارتباط خود تعلق اين از مرتبه نازل ت مرتبه اعلي تعلق است. 
 حجت االسالم ميرباقري: نسبت بين تلق و روابط چيست؟

 كنيم،شروع مي حجت االسالم و المسلمين حسيني: وقتي يك پله باال آمديم، از مرتبه نازله هماهنگي
ولي هيچ گونه كوششي در آن نيست. يعني اينكه شوند آيد، آنوقت همه ربط ميهم مي  هماهنگي داخل اجزاء

، بدون اينكه هيچ نحوه صحبتي كنيدچرا ربط باشند؟ جوابي نداريم يعني كانه يك مكانيزم و ساختار را بيان مي
يد مجبوريد بلسان ما گوئت و كثرتي را هم كه در ربط مياز تحقق آن كرده باشيد، چه ربطي؟ ربط وجود؟ وحد

به ربط برگردانيد، بگوئيد ربط دو قسم است ربطي كه  به االستراك و ما به االختالف بيان كنيد و هر دوي آن را
د مگر از آنطرف يك پله باالتر برويم و شودر هست منشاء ارتباط است و ربطي كه جداست اين مطلب تمام نمي
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توان ه است، چرائي در مرتبه چگونگي رادر مرتبه اصالت ربط ميخواهيم ربط چكارم ربط براي چه ميبگوئي

اي ذكر نشده، اينكه  رد و شكر روغن حلوا بدست آمده، به اين معنا كه چگونه بدست آمد؟ پايهگفت چرا بعد از آ
 بگوئيم اصالت شيي نيستم. گردد به چه تمام نشده چه نوع ربطي هستند مشخص نيست! حالربطها بر مي

 حقق نيست. فرمائيد ربط به تنهايي قابل تحجت االسالم ميرباقري: مي
حجت االسالم المسلمين حسيني: به عبارت ديگر قابل لحاظ نيست، ربط درست است كه باالتر از اصالت 

تعريف داد، بر اساس ربط ن تواتواند تفسير كند ولي در اصالت ماهيت براي تغيير نميشيي است و تغيير را مي
 از اينكه اينها اصل هستند اينگونه نيست. توان ولي بتغيير و تركيب را مي

 حجت االسالم والمسلمين حسيني: اگر دقت در آن بشود درست است. 
 حجت االسالم ميرباقري: ربط بدون طرف ربط ممكن نيست.

 ربط است.  حجت االسالم و المسلمين حسيني: اگر گفتيم طرف ربط هم خود
شود حجت االسالم ميرباقري: باز اين هم قابل تصور نيست، يعني چون اساس آن به هيچ كجا بند نمي

 ز اساس آن به هيچ كجا بند نيست. نامتناهي ربط هم كه فرض كنيم با
كنيم. در عين خال اين را عرض كنم  حجت االسالم والمسلمين حسيني: دو طرف قضيه را به ابهام بيان مي

 تواند پاسخ بگويد، بر همين اساس است.تغيير را ميشود يك مقدار ه اينكه گفته ميك
توان تغاير را تفسير كرد، حال حجت االسالم ميرباقري: تغاير را هم پاسخ گو نيست، با اصالت شيي مي

 را شيي اير در وحدت تركيبي قابل تفسير نيست يعني ربط را شيي فرض كرديم واال اگر ربطمنهاي آنكه تغ
كه خود آن ربط است و اال اگر بخواهيم هيچ  اي فرض نكنيم اين ربط است. ربط به چه چيزي ربط به شيي

 شيئيت قائل نشيوم ربط بي معنا است 
حجت االسالم و المسلمين حسيني: موضوعي، نه شيئيت اگر موضوعي قائل نباشيم كه ربط روابط آن باشد 

د البته شيي منطقي همان موضوع است دهكيفيت خاص معنا مييئيت يك توانيم جواب بدهيم، چوت از شنمي
ف نظر از اينكه بحث كنيم كه اصل در آنها وجود هست يا بينيم صربراي تصوير اصالت ربط: ما اشيائي را كه مي
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تا جايي ماهيت يا چيز ديگر، طول دارد عرض دارد ارتفاع دارد و... و بگوئيم بعد ديگري دارد بنام حركت اين را 

با نسبيت انشتين كار كنيد، هر چند از اين سئوال طفره رفتيد كه توانيد كه بتوانند فرمول را بدست بياوريد مي
شود بحث اين در فته ميكند، گاست واصوال آيا مخلوق هست يا نيست؟ چرا اينگونه حركت مي چرا اين مخلوق

گويند) چرائي را ظاهرا ئي را در دستگاه انيميشن ميدهيم (چرافلسفه است ما جواب چگونه حركت كردن را مي
گويد وبعد هم براي دست كردن توان مراتب مختلف براي آن مالحظه كرد ما چرائي درمرتبه چگونگي را ميمي

دهد واين كاربردي است و در اين مرتبه سخن آنها صحيح است و كابرد اي كه باال رود ضابطه مي آلياژ سفينه
خواهيد بگوئيد معناي اصالت حس، ماده گوئيم بااين بيان ميدهد، ما ميلز و غيره تحويل ميآن در كنترل ف

وارد آن مباحث بشويد مباحث اصالت حس و خواهيد گرايي است بگوئيد كه ما منكر آن فلسفه هستيم و نمي
دقيقتر اينجا را بيان  اينجا قطع كرديد و صحبت كرديد حال اگر اصالت ربط بيايد و يك قدم ماده گرائي را از

كند در خود چرائي رتبه چگونگي كيفيت تغيير ربط اندر ربط رااثبات كند اين پاسخ اصلي را نداده  كند وبحث
تواند تعلق نباشد، بعد آيد كه اينها منحل هستند در تناسبات خود تعلق، تعلق هويتا و ذاتا نمياست، به نظر مي

-اصالت تعلق) باز اشكالب سابق را مي ساس است بر اين فرض دوم (فرضبگوئيم كليه ادراكات هم بر همين ا
 بينيد يا نه؟

 حجت االسالم ميرباقري: اين اشكال طبيعي است كه وارد است. 
حجت االسالم والمسلمين حسيني: پس بنابراين در اينجا چرائي و چگونگي در رتبه ممكنات را فقط پاسخ 

عيني و غيره، حال با اين بيان رابطه وحدت و كثرت بعد چيزي جز  ميگويد چه مفاهيمي ذهني چه اطالعات
اي بايد بين اينها باشد تا كيفيت را به پايين ربط بدهد از آن طرف بايد بگوئيد  مناسبات تعلق نيستند. حلقه

 تعلق بدون خصوصيت محال است، يعني غايت خواهي الزمه ضروري تعلق است. 
ديگري وارد  كنيد با توجه به نفس خود تعلق چيزي نيست عالوه بر آن چيزهمانجا علت تناسبات را بيان مي

بشود، دوئتي ندارد از قبيل دوئيت دو مفهوم جدا و مستقل يكي تعلق و ديگري جهت داري تعلق به آن اضافه 
ئيم گوشود اين در نظريه اجمال تعلق ميشود خود كلمه تعلق تفسير ميجهت داري تعلق كه گفته مي شود،مي
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تواند باشد تعلق بدون وحدت و كثرت گوئيم تلق بدون تدريج و جهت و حركت نميدر نظريه تفصيل مي

تواند باشد سير هم اول توجه به تواند باشد واال تعلق نيست، بدون مناسبات زماني ومكاني هم نميتركيبي نمي
تن( يعني وحدت تركيبي داشتن) خود تعلق بعد به جهت، بعد طلب تدريج و بعد وحدت وكثرت ترتيبي داش

 باشد. مي
 حجت االسالم ميرباقري: بنابر عليت، هر نوع ارتباطي، ارتباط علي و معمولي است. 
تواند بريده از عالم باشد و حجت االسالم و المسلمين حسيني: همه عالم، مركب است، عضو مركب كه نمي

 ا متاثر از هم اند. ذارد و اثر نپذيرد لذا آب دريا هواي اثر نگ به نحوه
 حجت االسالم ميرباقري: آيا اين تاثير و تاثرها از نظر سنج با هم مختلف نيستند؟ 

گوئيم يك رتبه آن طلب الواليه است اين آن مي حجت االسالم والمسلمين حسيني: بعدا در تفسير دقيقتر
اي  اينكه مناسبات تعلق در هر رتبه از اينكه اينها مناسبات تعلق هستند تمام است. مبدا طلب ظور ثاني است.

چگونه است بعضي به عنوان مغير اصلي و بعضي به عنوان مغير تبعي در مجموعه مطرحند ولي اينكه هيچ اثري 
است در تفسير اختيار  درمافوق خودش ندارد؟ يا اينكه از جهت بستر بودن موثر است و نحوه تاثير آن چگونه

بحث بهتر است بگوئيم نظام علي و معمولي ممكنات مطلقا بهر شكل و در هر  خواهد آمد فعال در اين قسمت از
مرتبه كه موجود باشد بايد درمناسبات تعلق پاسخ گفته شد، البته به دليل اينكه قائل به وحدت تركيبي 
هستيم هم جريان ترتيب رادارست هم جريان تبديل اگر جريان ترتيب راداشت. تعلقي كه در رتبه باال طرح 

شود(باال و پائين را هم بايد معنا كنيم) زمان آن اشد است يا نسبت تاثير آن در مراتب بيشتري حاكم هست مي
با زمان آنكه قدرش (يعني كيفيتها) و اندازه اشان ميزان تاثير آنها در اين سير طبيعتا مختلف هست و اال 

  شود.تركيب نمي
ودش ارتباط دارد و با كل عالم هم ارتباط دارد با آينده حجت االسالم ميرباقري: اين پديده با گذشته خ

خودش هم ارتباط دارد ارتباط آن با گذشته اش ارتباط معلولي است با آينده اش ارتباط علي دارد، آيا ارتباط 
 كنيد؟ آيا معلول عالم است يا علت آن؟ آن با كل مخلوقات عالم هم همينگونه است؟ يا ارتباطات را تقسيم مي
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االسالم و المسلمين حسيني: حتما با همه عالم چنين ارتباط دارد، به نحوي در همه عالم موثر است  حجت

اي متاثر است تعلقند نهب ه صرف واحد، بلكه متناسب با خودشان به اصطالح اگر بخواهيم بگوئيم هر  به نحوه
ان آنها واحد نيست، گاهي به چيز زمان خودش رادارد، مكان خودش را هم دارد، جايگاه خودش را دارد، زم

آيد كه ميزان حركت آنها تناسباتي دارد آيد كه زمان همه آنها يك زمان است گاهي هم به ذهن ميذهن مي
كه با ميزان حركت چيز ديگر تناسبات آنها مختلف است، همه آنها در يك وحدت تركيبي هستند ولي وحدتي 

در اشياء همينگونه است، حركت ملكولي چاي با حركت كه مثل وحدت بسيط علي حده تغيير كنند االن 
كند حركت ملكولي آنها با هم مختلف كند، خود چاي را با قند مخلوط مياستكان چاي فرق مي ملكولي خود

ژن در يك هستند زمان آنها، قدرشان، حدوث و زوال آنها تدريج آنها، تعلق آنها تلعق آنها مختلفند تدريج اكسي
ج هيدرژن در يك رتبه ديگر است، نه اينكه چون مركب شده اند همه با هم به معناي زمان در رتبه است. تدري

گفت زمان آنها واحد است هر چيز زماني دارد كه زمان  توانشكل انتزاعي است يعني چون با هم هستند نمي
آيد و آن ذهن مي وچكي بهوحدت تركبي كل است ولي مختلف با اجزاء است آثار آن هم فرق دارد، يك نكته ك

به ذهن  است ادار گوئيم هر چيز زمان خودش رااينكه چون ذهن بيشتر با اصالت شيي ماءنوس است وقتي مي
آيد همه چيز در يك زمان است، مثال االن شب است يا روز در اين زمان واحد يك چيزهايي تند حركت مي

 كردند يك چيزهايي كند 
شود در وحدت تركيبي يك چيز بيشرتر معنا بگوئيم اصالت شيي مي حجت االسالم ميرباقري: اگرهر چيز

 ندارد و آن وحدت تركيبي تعلق است و آنهم زمان شامل را دارد. 
حجت السالم والسلمين حسيني: آيا مناسبات بيروني بايد عين مناسبات دروني تغيير كند؟ تدريج مناسبات 

 آورد.  ط در ميكل عين تدريج براي مناسبات جز است و سر از بسي
ها  حجت االسالم ميرباقري: مناسبات كل كه معنا ندارد، اگر باز بخواهيم كلهايي قائل بشويم و بين اين كل

مناسباتي قائل بشويم واال اگر كل را يك واحد ديديم مناسبات معنا ندارد مناسبات همان مناسبات داخلي است 
 ت معنا ندارد. واال كل اگر كل ديگري كنار آن لحاظ نشد مناسبا
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سازند، آيا كل غير از خودشان هست؟ فرمائيد اجزاء كل را ميحجت االسالم والمسلمين حسيني: اينكه مي

 يا جمع عددي يا جمع برداري است در اين اطاق چيزي نيست جزشش نفر يا شش نفر و يك چيز باال است؟ 
ك وحدت تركيبي است انتزاع به شش يا حجت االسالم ميرباقري: نه شش نفر آدم ونه شش يك چيز باال ي

-كنيم و شش تا ربط هم دارد بعد ميشش و يك چيز باال بينش اصالت شيي است كه ماشش تا چيز فرض مي
شود دوازده تا به طور كلي يك چيز بيشتر نيست و آن يك وحدت تركيبي است، اجزاء را هم بايد لحاظ بكنيم 

 . چون وحدن تركبي است
 مسلمين حسيني: وحدت بسيط نيست اگر باشد چه اشكال دارد؟ حجت االسالم وال

 حجت االسالم ميرباقري: در اين صورت زمان ومكان ندارد. 
 حجت االسالم والمسلمين حسيني: اعتراف به همين كه مكان دارد يعني تناسبات دارد 

خواهيم اينطرف ما ميكنيد حجت االسالم ميرباقري: هميشه نقيص دو پله دارد حضرتعالي آنطرف تكيه مي
 شود؟ تكيه كنيم كه اختالفات چگونه تفسير مي

گوئيد معنا ندارد ك هر كدام (از اجزاء) تناسبات حجت االسالم والمسلمين حسيني: تناسباتي را كه شما مي
 توانزماني و مكاني ندارند در عين حال كه كه كثرت آن تاليفي نيست وتركيبي است ولي كثرت آن را كه نمي

  حذف كرد.
دهد، حجت االسالم ميرباقري: ولي قائل به كثرت تاليفي شدن و بعد سلب كردن، چيزي بدست ما نمي

-فرمائيد اين نيست، بسيط هم نيست ولي چيزي دستمان نميفرمائيد بعد ميكثرت اصالت شيي مالحظه مي
  آيد.

 اي بدهيم.  ليشهحجت االسالم والسلمين حسيني: چه نحوه شناختي، نحوه شناختي كه ك
ناخت سلبي است اين نيست آنهم نيست با سلب شو فقط شحجت االسالم ميرباقري: شناخت اثباتي نمي

 آيد. رويم ولي با سلب چيزي بدست نميجلو مي
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سانت  ٨سانت بيشرتر نيست و  ١٠حجت االسالم والمسلمين حسيني: اگر شما گفتيد اين سيگار طول آن 

علق و كنيم تناسبات تذكر ميدهد يانه دو سلب گفته شد خاصه كه عنوان هم را ميحدي  هم كمتر نيست آيا
نسبت به جميع مراتبي است كه نسبت به طلب  گوئيم طلب آندهيم، ميبراي تناسبات تعلق هم توضيح مي

 شود.اوليه با اضافه (افاضه) منحل در وحدت تركيبي مي
 نيست. حجت االسالم ميرباقري: كثرت اين قابل تفسير

حجت االسالم و المسلمين حسيني: اين فرمايش حضرتعالي اين نيست كه مركب را از هويت تركيب بيرون 
 بياوريم ومركب را به بسيط تعريف بدهيم؟ 

شود آنوقت خود اين يك وحدت برادر نجابت: وحدت تركيبي كه خودش منحل در وحدت تركيبي ديگر مي
كه ارتاط دارند مگر اينكه براي مار  فرمائيدتركيب به چيست؟ تكيه ميتركيبي است، آنوقت غيريت اين وحدت 

 ه اختالف هم هست.تصوير كنيد ك
حجت االسالم والمسلمين حسيني: وحدت تركيبي اول تعلف به جميع مراتب كمال هست يعني تعلق به 

كه در مرتبه ثاني كنيم و يك فعليت تعلقي سير تا غايت هست، يعني براي اين يك فعليت تحققي لحاظ مي
كنيد كه با فعليت تعلقي آن يكي است، فعليت تعلقي آن وابسته به يك فعليت تحققي ديگري شما مالحظه مي

 جميع مراتب است. 
 برادر نجابت: آينده آن هم با يك چيز سروكار داريم؟ 

وحدت تركيبي  رود يا همراه اوست؟ تمام بحثحجت االسالم و المسلمين حسيني: آيا گذشته از بين مي
تواند حد اوليه باشد، حد اوليه صحيح را اثبات كرديم كه وحدت بسيط نميرود... اين است كه گذشته نمي

تواند تغعيير را تفسير كند نكند يعني بريده است، يعني باطل است و صحبت را پذيرفته ايد، و وقتي نمي
 قراردادي نيست. 

گيريد لذا مركب بون آن را هم بديهي غير، تغيير را بديهي ميبرادر نجابت: بحث اينست كه در موجود مت
 گيريد.مي
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گيريم يعني وجود و ماهيت رادر تفسير تغيير بديهي مي حجت االسالم و المسلمين حسيني: ناتواني اصالت

از گوئيم براي حداوليه باطل است، اگر اينگونه شد بدين معناست كه نيازمند به حد اوليه صحيحي هستيم ومي
نفر رامي به  ١٢نفر رامي به اصالت وجود  ٥بگيريم سه نفر به اصالت ماهيت  و را مي كجا شروع كنيم؟ انتخاباتي!

كنيم، ميگوئيم چون بايد فرض كنيم هر دفعه يك گوئيد اصل مصنوعه فرض مياصالت تعلق ولي يك موقع مي
كنيم استكان را اصل موضوعي فرض مياوريم مثال يك بار كنيم ويك بنا روي آن باال ميچيز فرض مي

 كنيم.ودستگاه منطقي بر اساس ان استوار مي
  گوئيم بايد درون متناقض نباشد.برادر نجابت: مي

 ذكر شده نباشد هاي  حجت االسالم و المسلمين حسيني: هماهنگي يعني اينكه بن بست
تواند تفسير كند و اين تغيير و ر را نميفرمائيد اصالت وجود و ماهيت تغيير و تغاييبرادر نجابت: شما مي

  تغاير جزء اصول اوليه است.
 حجت االسالم والمسلمين حسيني: جزء موارد نقض است نه اصول اوليه. 

 برادر نجابت: اگر كسي انكاركرد كه تغيير نيست وعالم را بريده كنار هم چيد. 
.. مثال يكي مبناي رياضيات ئي شروع كرد كه.گوئيم بايد از جاحجت االسالم والمسلمين حسيني: ما هم مي

اي هم ساخته بود كه كاربرد هم داشت، يك كسي هم مبناي رياضيات را قندان  رااستكان قرار داده بود دستگاه
توانيد گويند شما هيچ تعريفي براي راست ودروغ و حق وباطل نميها مي گذارد طاهرا اصول موضوعه ايمي

گوئيم عالم هرج ومرج وقع هم ميتواند يك منطقي را تمام كند، يك ماوليه اش ميبدهيد، چون بر اساس حد 
قع شود تواند در دو طرف يك قضيه واگوئيم هماهنگي نميگوييد يعني چه هرج و مرج نيست؟ مينيست، مي

تواند هماهنگ باشد، جهت ثابت است و گسترش و تكامل هماهنگي هم در همان جهت ولي دريك جهت مي
گوئيم مطلب شما اختيار علم تغيير و تغاير و زمان ومكان را گوئيد نه ميتواند واقع شود حال شما ميبت ميثا

ر كليه تعاريف جاري است، اگر گفتيد تغاير هم شود اين حل نكردن دكنند، آخر االمر گفته مي تواند حلنمي
را بنا كرديم بنام اصالت تعلق غرض از اصالت  تواند حل كند بنابراين يك اصلينيست بنابراين هيچ چيز را نمي
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حظه كنيد،اگر هماهنگ بود بگوئيم خوب  مال تعلق را هم بيان كرديم و بر اساس آن تعريف كليه تعاريف را

 است، يا سازگار است و خالصه مبناي آن خارج از نسان است و در را در اركات نيست 
 فرمائيد. ه تفسير دوئيت ميبرادر نجابت: از اين تعلق به معناي كشش چگون

حجت االسالم والمسلمين حسيني: اگر كشش از آن سلب نشد، و ذاتي آن شد، طلب تغيير و سير ذاتي آن 
 شود. است، اگر طلب تغيير ذاتي آن شد طلب ترتيب هم ذاتي آن مي

 برادر نجابت: ممكن است درمورد دو شيي در ترتيب مثال بزنيد. 
شود طلب تغيير طلب ترتيب دارد، تغيير حاصل مي دوئيتها از طلب حسيني: حجت االسالم والمسلمين

شو اينجا و آنجا اين چيز و آن چيز همان تناسبات مي مركب است اينجا و آن جا پيدا طلب ترتيب به معناي
 تعلق است چيز ذائدي نيست ما چيز زائدي نديديم كه بگوئيم چيز زائد را تفسير نكرديم.

 كند.اگر اينگونه است اختالف اشيا فقط ربط به هدف پيدا ميبرادر نجابت: 
-تواند باشد، اينكه ميحجت االسالم والمسلمين حسيني: خير اگر طلب سير شد سائر بدون تغيير نمي

گوئيم اگر به تك تك اشياء بسته شده به طور فرمائيد تك تك نخ به آنها بسته شده بست غايت نه مجموعه مي
 گوئيم قدرت سير ندارد. ندارد، خود اين تك آيا مجموعه است يا بسيط؟ اگر بسيط باشد ميكلي سير معنا 

 سائر چيست؟  فرمائيد سيري داريم وسائريكنم كه ميبرادر نجابت: من سئوال مي
 حجت االسالم و المسلمين حسيني: سائر همان تعلق است وتعلق همان سائر است. 

كاتهوالسالم عليكم و رحمت اهللا و بر  



 
 

 )دومدوره  ٦( ٤٢جلسه: 
 حث: عليت ـ تناسبات مكانب
 ٢٨/٨/٦٨اريخ: ت

داق عليت است صجت االسالم مير باقري: حضرتعالي عليت را به تناسبات تعلق تعريف فرموديد اين بيان مح
ا همديگر يعني واقعاً رابطه مؤر و اما توضيحي درباره مفهوم عليت داده نشده كه اين ارتباطات چه نسبتي ب

 متأثر است يا چنين ارتباطي نيست؟ 
آيا مفهوم عليت مترادف با ارتباطات زماني و مكاني است؟ يا مفهومي ماوراي اين تناسبات است كه اين 

 كند و بين عليت و معلول اين تناسبات است كه اين تناسبات يك تناسبات يك نحوه تاثير و تاثر را معرفي مي
كند و بين عليت و معلول حتماً بايد رابطه متاثر و ماثر باشد آيا تاثير و تاثر از نوع  نحوه تاثيرو تاثر را معرفي مي

 ايجاد است يا نيست؟ آيا اصوال تاثير و تاثر هست يا نيست؟ 
متاثر بدون شود كه آيا  اگر تاثير و تاثر را فرض كرديم اين بحث مطرح مي تديگري از ارتباط اساي  يا نحوه

 آيد. شود يا نه؟ و بحث وجوب و ضرورت پيش مي تحق تمام اموري كه در تحققش دخالت دارند حاصل مي
 به ارتباط ديگري كنيم يعني ارتباطي كه اينجا للي اگر تعريف ديگري بدهيم و بحث تاثير و تاثر را تبديو

 ت)كنيم ارتباط موثر و متاثر نيست (پس چگونه ارتباطي اس تحليل مي
جت االسالم و المسلمين حسيني: بسم اهللا الرحمن الرحيم... يك مرور مختصري روي بحث عليت ح

كنيم تا ببينيم چه مطلبي تمام شده. بر اين مبنا كه اگر اصل در خلقت اين است كه تعلق خلق شده  مي
و تعلق دارد يا اينكه  شود آيا چيزي است باشد در مقدمه اول صحبت گفته مي از جهت نمي قبنابراين تعلق فار

 خود نفس كشش خلق شده است؟ 
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كنيد يا  را بسيط مالحظه مي آيد يا آن شبي اگر بگوئيد چيزي است و تعلق از حاق ذات آن بيرون مي

تغيير محال شد تعلق هم كه نحوه اثر  كنيد؟ اگر بسيط فرض كنيد تغيير در آن شبي محال است و اگر نمي
كند و به  كند و مرتباً طلب قرب دارد واقعيت خارجيه پيدا نمي ر حركت تغيير مياست كه مرتباً در بست يخاص

 شود  عبارت ديگر فعليت تعلقيه به فعليت تحققيه تبديل نمي
لق است و چون عكند پس بحث حركت بر يك چيز صادق است وآن ت چون شيي بسيط هيچ تغييري نمي

حدت و وبا آن متغير داشته باشد و بنا به مطالبي كه در  تواند ارتباطي ت بر شيبي بسيط صادق نيست نميكحر
 تواند واقع شود  كثرت و تعريف زمان شد اين منحل در وحدت تركيبي نيست و طرف تعلق هم نمي

گوئيد  كنيد بلكه مي مالحظه نمي چون اين را به صورت يك مجموعه خاص كه در بحث امر ثابت بيان شده.
شود و چيزي كه  شود پس اين خارج مي ت است و حركت در آن واقع مياي است كه موضوع حرك اين شيي

 شود. قابليت لحاظ حركت و تغير را دارد همان تعلق است و فرض چيز زائد نمي
 جت االسالم مير باقري:ح
جاذبه و يكي مجذوب اين مفسر حركت نيست چون  كيا اينجا روشن است كه اگر دو شيي را فرض كنيم يت

رسند و اگر كه به وحدت تركيبي نرسيدند كه حكم يكي به  رسند يا نمي به وحدت تركيبي مياين دو شيي يا 
 ماند  كند و به اصطالح ما فرد بالذات حركت و همان جاذبه است و آن يكي ساكن مي ديگري سرايت نمي

ذاتش  ع حركت همين جاذبه است و الزم است و الزم است كه جاذبه عينوبنابراين او حركت نيست و موض
گوئيم كه بايد  دهيم مي ين بحث را در همه اوصافي كه به شيي نسبت ميانتهي مسئله اينجاست كه ما مباشد. 

 شود  جاذبه عين ذاتش باشد و اين در همه اوصافي كه به شيي نسبت داده شود بيان مي
ت نيست و صرفاً قابل سراي يم را به اين عرض و يك ذات تحليل كنيم اين سفيدسمثال اگر صفيدي اين ج

يك مجاز دو لفظ است و دو امر هستند كه در كنار هم قرار گرفته و وحدت تاليفي دارند و حكم يكي را 
به  يديفساز ذات اين  يدهيم اال اينكه آن را در رتبه ذات اين شيي ببريم وبگوئيم يك تعلق بديگري سرايت مي



 ·····························································································  ٧٥ 
گئيم جسم ابيض است  حاصل شود پس وقتي مي جسم است و از جسم به سفيدي كه وحدت تركيبي بين آنها

 كاشف از يك نوع وحدت تركيبي در حاق اين شيي است.
ماند اينكه نبايد در مرحله تحليل دو شيي، فرض كنيم يكي مجذوب و يكي جاذبه ولي چرا  ئوالي كه ميس

است مثل فقط جاذبه نيست و وحدت تركيبي  يض كنيم كه اين وحدت تركيبرنبايد يك وحدت تركيبي ف
ب است همه اين خواص بايد كگوئيم آن جسم سفيد است يا مر دهيم و مي ساير خواصي كه به جسم نسبت مي

ازگردند و اال امور بسيط جداي از هم خواهند بود و جز در سايه وحدت تركيبي قابليت ببه يك وحدت تركيبي 
حمل فقط يك مجاز است و حمل حقيقي معنا دارد و اال  يعنا ندارد و حمل فقط در شكل وحدت تركيبمحمل 

گوئيم اين شيي مكعب است  فقط در سايه وحدت تركيبي ممكن است اما اين بدين معنا نيست كه وقتي مي
 ند.تفقط مكعب است وحدت تركيبي يعني مجموعه اينست كه در كنار آن همه امور بهم متقوم هس

حركت هم درباره همه متغيرها صادق است  لمسلمين حسيني: اگر همه متغير هستند واجت االسالم و ح
قسام اوصاف و ابعاد مختلفي كه وحدت تركيبي دارند براي آن ذكر كنيد كه از شئون همان تعلق اممكن است 

جاذبه كه بعداً به صورت  ييد برانتوا شود چيزي را از جاذبه خارج كنيد يعني مي اند ولكن نمي و همان جاذبه
 خواهد شد خصوصيت ذكر كنيد. جاذبه زماني و مكاني بيان

تر عرض كنم ما اگر بر مبناي اصطالحي بگوئيم اين شيي  جت االسالم مير باقري: من سئوال را دقيقح
يم غير از نك موجود است و وجود دارد اين وجود بودن غير از ساير محمول هايي است كه بر سر آن حمل مي

گوئيم اين وجود است همه شئوني كه دارد  قتي ميگوئيم سفيد است يا جسم است چون و اين است كه مي
 وجود است سفيدي و ساير خصوصياتش هم وجود است 

گوئيم اين سفيد است معنايش اين نيست كه ذات ان وحدت تركيبي سفيدي است و چيز  ولي وقتي مي
و اوصافي كه  كنيد يعني تمامي شئونات مي يه را به عنوان حد اوليه معرفبديگري نيست وقتي حضرتعالي جاذ

 اند. شود در حقيقت شئونات جاذبه ضاين فر براي
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ذيرند و  جت االسالم و المسلمين حسيني: يعني هيچ يك از شئونات مغاير با زمان دار بودن را در آن نميح

كنيد زمان را نفي  پذيريد و هر شائي را كه ذكر مي ن ميآزمان داري را به عنوان يك حد و بعنوان يك اصل در 
كنيد و اگر بساطت را در جميع مراتب از آن نفي كنيد عين اين  كند و در حقيقت بساطت را از آن نفي مي نمي

ذيريم نهايت جاذبه متكيف است و ذوجهات است و به اعتبار  است كه بگوئيد جاذبه را در تمام مراتب مي
ناسبات تعلق ولكن هيچ گوئيم مناسبات جاذبه و م ارد و ميدمختلفش وحدت تركيبي  ياهيت ارتبطافكي

پذيريد خارج از زمان است هر گاه چيزي كه زمان را  چيزي را كه همراه بودن با زمان را نپذيرد در آن نمي
 ايد. پذيرد بپذيريد خودش را موضوعاً خارج از زمان فرض كرده نمي
ست و چون تغيير در پذيرد جاذبه ا فرمائيد آن چيزي كه بالذات تغيير را مي جت االسالم مير باقري: ميح

اوصاف نيست كه در همه شئون  رهمه شئون آن سريان دارد پس جاذبه همه شئون آن است و اين مثل ساي
 دارند.نشيي سريان 

 دانيم. وجود مي جت االسالم و المسلمين حسيني: اين از قبيل وجود دارد و ما هم اينرا كيفيتي ازح
اوت اين با ساير اوصاف بود يعني يك قسمت استدالل درباره جت االسالم مير باقري: سئوال من هم از تفح

اش اين است كه حركت به  آيد مثل اينكه فرموديد اگر بگوئيم جاذبه است و مجذوب الزمه ساير اوصاف هم مي
را مساو با آن وصف بدانيم و  يشود كه ما ان شي جاذبه نسبت داده نشود و نه به مجذوب ولي اين منتهي نمي

فيدي است و چيز ديگري نيست يا اين شك است و چيز ديگري نيست ولي درباره جاذبه يك سن بگوئيم اي
كند و قدم بعد  سرايت نمي فرمائيد اگر بخواهيد جاذبه و مجذوب تصور كنيد تغيير به مجذوب قدم جلوتر مي

حدت تركيبي از شئون آن است كه جاذبه است و و يهمين جاذبه نيست و شائ زفرمائيد حاق آن چيزي ج مي
 دارد 

فرمائيد چون فرد بالذات تغيير جاذبه است و اين تغيير به تمامي مراتب اين شيي نسبت داده  يعني مي
 د.نك غيير در آن دخالت نكند پس جاذبه در تمام مراتب دخالت ميتنيست كه  ناز آاي  شود و هيچ مرتبه مي

 كه از زمان خارج كنيد ديگر زمان دار نيست.از آن را اي  جت االسالم و المسلمين حسيني: هر مرتبهح
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-آن جاذبه است و چيز ديگري نيست آيا در مكان دار بودن هم مي طلب بعدي اينكه فرد منحصر با لذاتم
  گفت جاذبه عمومي هم عين همين تعلق است يا نه؟ توان

ين تعلق به جميع مراتب اصل در همه مراتب شيي متغير ممكن زمان دارا باشد، ا تعلق و جاذبه ابتد بنا شد
 بينكنيد ونسبت به جهت كه جهت هم بدون مراتب تدريجي نيست و زمان داراي را مشخص مي كمال و تعلق

 شود. كند ولي از موضوع امر ثابت تمام نميزمانهاي مختلف را با حفظ تدريج از موضع تعلق تمام مي
 اشد و تعلق هم به جميع مراتب باشد تدريججهت داشته باشد و جهت كاشف از خصوصيت ب وقتي كه تعلق،

-آ قايان كه مي ديگر هم تمام است همان صحبت ضروري است ونسبت بين مراتب تدريج اين و مرتبه به مرتبه
توان قوه را تفسير يا قوه بعيد به فعل كه درجاي خود پاسخ داديم كه با آن بيان نمي يب به فعلقر گويند قوه

 شود. ديده مي مراتب و ربط بين مراتب تدريجي است كه اينجاجميع  كرد واين تعلق به
بينيد وتحقق هم به دنبال آن به صورت تعلق قبل از تحقق مي حاال آيا اين ارتباط توالي را كه در مرتبه

 بينيد يا خير؟ شود، ربط ترتيبي را كه به نام مكان تعبير كرديم ميتدريجي واقع مي
توان باشد بايد مركب باشد كه بخواهد تغيير كند و زمان دار باشد بسيط نمي يا ابتدا عرض كرديم اگر شيي

از  اي باشد كه قابليت تاثير و تاثر را دارا باشد. تواند باشد وبايد يك مجموعهمركب بدون ميل تركيبي نمي
توان به چيزي كه بالتعلق هم دارا باشد و اال فاعليت را نمي بايد فاعليت قابليت يك قدم جلو رفتيم و گفتيم

 تواند با تركيب شود فاقد شد نمي به تاثير و تاثر آنفرض كرد، اگر نسبت  فاقد بوده واحد
واينگونه نيست كه صرفا قابل باشد بلكه  پذيردو هم تاثير مي گذاردس اين ميل تركيبي هم تاثير ميپ

را كه مالحظه كنيد نظام دارد يعني  تركيبي زمان الف حاال در يك تبيين ساده شما وحدتهم دارد.  فاعليت
يك ميل تركيبي و يك مكان خاص دارد، در زمان ب هم يك و حدت تركيبي جديد و يك مناسبات جديد 

 يك وحدت تركيب جديد و يك ميل تركيبي جديد است  ج هم است در زمان
زمان ج نظام سوم را بنابراين فعليت تحققي چيزي جز همان مراتب ترتيبي تعلق در تدريج نيست يعني در 

غير از مناسبات  جديد جديد در وحدت تركيبي گويم اين مناسباتگذاريم و ميداشتيم، حاال من دست مي
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-جديد غير از مناسبات قبل است، ميتركيبي  ها د راين منحل به انحالل جديد گوئيد بله قبليقبل است، مي
 جه جديد دارد به انحالل جديد و منت ها دراين منحل گوئيد بله قبلي

اينها از اول تا آخر تعلق داشتند و فاعليت و قابليت هم داشتند. پس ارتباط اينها به يكديگر كل  چند هر
داشت، اگر در  مناسبات تعلق كه در جميع مراتب تركيب فاعليت تحقق شد، همان مناسبات اين سير در مرتبه

جديدي را  در هر وحدت تركيبي جديد مناسباتمناسباتي است كه فاعليت دارد يعين  جميع مراتب تدريج
به  رابطه بين اينها همان رابطه مناسبات تحققي آن تعلق است صحيح است بگوئيم واين مناسبات بينيدمي

 اي كه محقق شده باشد رابطه بين اينها نيز محقق شده است.  شرط تحقق است يعني در هر مرتبه
همان تعلق در اين  كه اين مركب را به وجود آورده است آيا عين تحقق حاال اين تناسبات تركيبي در مرتبه

 مرتبه تدريج نيست؟ 
آورند و تعلقشان هم بالفعل فاعليت يعني تعلقي كه اشياء در مكان به هم دارند كه مركب را به وجود مي

وقوع  در مرتبهگفتيم مراتب مي جميع تاثيري و تاثري به هم دارند اين عين همان چيزي است كه در تعلق به
آن رتبه از  گوئيد مناسبات اين رتبه از تدريج و مناسباتكه مي همان تعلق است كه واقع است لذا همانطور

-تركيبي منحل مي تدريج، بعد هم هر كدام از مناسبات قبلي را در مناسبات بعدي خودش به انحالل وحدت
 كنيد 

فعليه به عبارت  است به تناسب آن وضعيت ل تعلقيدرج در مسير تغيير همان ميبنابراين ميل تركيبي مت
گفتيد تعلق به جميع مراتب كمال تحققيه عين فعليت تعلقيه در رتبه خاص است. چگونه مي ديگر فعليت

 اي از كمال است كه تعلقش محقق شده است.  خوب اين مرتبه
تبه كمال فعليت تحققي تعلق به جميع مراتب كه گفتيد حقيقت آن چيزي جز اين مطلب نيست در هر مر

پس يك سيري داريم كه تعلق به جميع مراتب است  دهد.اش حاذبه بين اينها را متناسب با اين سير نشان مي
 اي تناسبات تعلق در آن رتبه است.  وتعلق در هر مرتبه
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از  جميع مراتب و يكي فعليت تحققيه در هر مرتبه بنابراين تعلق دو شاءن دارد يكي فعليت تعلقيه به

و كثرت تركيبي كه  بگوئيم وحدت تركيبي شود و حاال صحيح استكه در تدريج حاصل مي وحدت تركيبي
معنايش همان  گوئيد تناسبات تدريجهمينكه ميكنيد ميل تركيبي شان همان ميل به غايت است. مالحظه مي

 مراتب هم دارد.  استكه دراين رتبه است و تعلق به جميع
فرموديد كه چيزي جز حركت نداريم و حركت هم يك ميل به  ري: تا اينجا اينگونهحجت االسالم ميرباق

كنيد ميل تركيبي شان همان ميل به غايت است. غايت است كه جز در سايه كثرت تركيبي كه مالحظه مي
 گوئيد تناسبات تدريج معنايش همان است كه در اين رتبه است وتعلق به جميع مراتب هم دارد. مي همينكه

تا اينجا اينگونه فرموديد كه چيزي جز حركت نداريم و حركت هم يك ميل به  حجت االسالم ميرباقري:
 . شود، در نتيجه كثرت تركيبي در هر رتبه عين ميل استغايت است كه جز در سايه كثرت تركيبي محقق نمي

اين رتبه يك تناسباتي  حجت االسالم والمسلمين حسيني: تناسبات ميل در مرتبه تحقق است يعني ميل در
گوئيد تغير حتما هست در رتبه بعد يك تناسبات ديگري داريم هر چند كه ميل قبلي در اين دارد كه وقتي مي

اي تناسب با سير به طرف اين غايت را دارد. پس  تدريج در هر مرتبه اينمنحل به انحالل وحدت تركيبي است. 
گوئيم در اين رتبه مناسبت با تدريج اين است و در است لذا مي ميل تركيبي عين ميل به غايت در رتبه محقق

 رتبه بعدي مناسب با تدريج آن است.
تواند حركت نكند وبايد تركيب وميل بينيم اگر بگوئيد مجموعه هست نميحاال در اينجا مكان را كه مي

تركيبي ممكن نيست حاال  وحدتواگر مجموعه نباشد تبديل آن به  اثر بگذارد واثر بپذيردتركيب داشته باشد. 
اين وحدت تركيبي خاص به قيد خصوصيت چكاره است؟ مناسبات تدريجي اين مرتبه از تدريج است كه الزمه 

 .شودتغيير در اين رتبه است و در رتبه بعد عوض مي
ن ها به هم ارتباط دارند ارتباط كه مناسب با اين راه است و تحقق آن هم تحقق هما بنابراين كيفيت

مناسبات ميل به غايت در اين رتبه است، يعني بايد حتما يك تمايالتي در اينجا فرض شود كه غير از تمايالت 
تعلق به جميع مراتب  گفتيمكلي است كه به صورت عام تعلق به غايت گفتيم. همانطور كه در مرتبه بعد مي
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در ه اول جهت تعلق تفكيك پذير نيست، تدريج دراينجا بايد بگوئيم تعلق به جميع مراتب ترتيب پس در رتب

مراتب تغيير است در رتبه سوم تعلق به جميع مراتب ترتيب در فعليت تحققي آن  رتبه دوم تعلق به جميع
 تعلق در رتبه تدريج است.

كنيم كه ارتباط يعني تعلقات مكاني عين همان تعلق است و اگر نباشد درست نيست، ما دراينجا ادعا مي
بايد باشد كه اگر وجود نداشته باشد تغيير و زمان نخواهد بود اگر چيزي هم مستقل از آن باشد مكاني حتما 

كند اگر باشد اما مستقل از آن مسير، يعني اگر ارتباط مكاني نباشد و مركب نباشد تغيير نمينيست  نتدريج آ
 سبات تعلق در رتبه مالحظه مكان. ن باشد يعني تناديگر تدريج آن نيست، بنابراين بايد هم باشد و هم تدريج آ

پس در مكان، جاذبه عمومي كه در فيزيك معادالت خاصي را تحويل داده است و خودشان (ماديون) مدعي 
هستند هيچ چيز نيست كه نسبت به چيزهاي ديگر نحوه ربطي نداشته باشد و انفصال محال است و نسبت به 

 تركيب علت فعاليت مكاني است.  هم جذب دارند و اين جذب چه در تجزيه و چه در
(ولي يك كمي دقيقتر از ان است، چون ماديون كاري به شود. بر اساس اصالت تعلق همين مطلب اثبات مي

اينكه علت پيدايش اين تعلق به غايت است و تبلور تعلق به غايت است ندارند) اينها همان همه تقريبي بود 
اثر نيست پس چه نحوه تاثير و تاثيري در نظر شماست آيا غرض شما براي مقدمه بحث عليت حال اگر تاثير و ت

 تاثير تدريجي است؟ 
گوئيم از مكان هم خارج نيست، يعني يا مجرد كه جواب داده شد عليت از زمان خارج نيست و در اينجا مي

كه اين در زمان و توجه نداريد  گوئيد حضور العله عند المعلولكنيد و ميكنيد و مفهومي ذهني درست ميمي
فرمائيد حضور العله عندا المعلول يعني اين واقع ميشود يا اينكه توجه به تعلق در مراتب مكاني داريد و بعد مي

شود هيچ فرد و مصداقي از كيفيتهاي  مناسبات تعلقي كه بيان شده اگر به صورت زماني و مكاني مالحظه
شود حاال وقتي عليت را به ت اين مناسبات تعلق بيان ميذهني و عيني در ممكنات متغير نيست اال اينكه تح

 مناسبات تعلق تعريف كنيم چه اشكالي دارد؟ 
 حجت االسالم ميرباقري: در اين مناسبات مفهوم تاثير و تاثر هست يا نه؟ 
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مجموعه وحدت تركيبي را  حجت االسالم و المسلمين حسيني: در مناسبات مكاني اينها وجود دارند ويك

زند و همن تعلق است وتناسبات مكاني تعلق بريده از مناسبات زماني نيست همان است در رتبه تحقق به سامي
 عبارت ديگر به مباحث زمان و مكان وحدت تركيبي چيزي اضافه نشده است 

كنند يا مناسبات ولكن تطبيق به بحث عليت روشنتر شده است يعني نظام علي و معلولي را كه ذكر مي
توان تجريد كرد ويكي از ق است يا مكاني اليته هم مناسبات زماني است هم مناسبات مكاني ولي ميزماني تعل

آنها را گفت و بهتر است گفته شو هر دو جريان ترتيب و تدريج وصف خود جريان تعلق هستند و فرد بالذاب 
ئيم تعلق مكاني هم محقق گوتوان گفت تعلق زماني و محقق است چون ما ميآنها يكي است، آنوقت ديگر نمي

است و فعليت تعلقيه آن نسبت به جميع مراتب االن هست و فعليت تحققيه آن مكاني است كه هر دو هم 
 وصف خود تعلق هستند يعني مناسبات تلق هستند نه اينكه دوئيت در وصف دارند. 
غير از تعلق است كه  يزيحجت االسالم ميرباقري: تناسبات تعلق با خود تعلق چه فرقي دارند يعني آيا چ

 گذاريم؟اسم آنرا تناسبات مي
حجت االسالم والمسلمين حسيني: اينكه عرض شد تعلق بدون جهت نيست اين عين همان معناست كه از 

رسيد لحاظ كثرتي تعلق را كنيد و به تناسبات زماني ومكاني كه ميآن جهت كه لحاظ وحدتي تعلق را نگاه مي
هم مبناي همه اينهاست يعني وحدت وكثرت تعلق است البته وحدت وكثرت تركيبي  كنيد كه خودشنگاه مي

 است. 
بنابراين تعريف نظام علي و معلولي نسبت به ممكنات نه اخص از تناسبات تعلق است كه فردي از آن خارج 

شوند و بيق ميباشد نه اعم است كه يك علت و معلولي و راي اين براي ممكنات تعريف كنند بلكه بالمطابقه تط
 بحث علت ومعلول از طريق علت موجود يك بحث ديگري است. 

جا كه مناسبت دارد بالضروره  حاال آيا اين سير ضروري است كه اينجا بحث اختيار مطرح شود يعني هر
 باشد وهرجا مناسبت نداشته باشد ضروري نيست، اگر تعلق بالواليه باشد ضروري نيست. 
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بيننيم كنم از ديدگاه اصالت شيي نگاه كرده ايم كه تاثير و تاثر را ميمن عرض مي حجت االسالم ميرباقري:

يعني هرگاه بينش اصالت شيي را حذف كنيم تاثير و تاثري نيست يعني بر اساس بينش اصالت شيي منحل 
ير و تاثري رسند و تاثو تا جاذبه عمومي دارند ودر اين اموربه وحدت تركيبي ميگوئيم اينها دكنيم وميمي

دارند اما هرگاه به تعلق منهاي اصالت شيي نگاه كنيم و به اموري تجزيه نكنيم وبعد رابطه را مالحظه كنيم 
 كند. ديگر تاثير و تاثر معنا پيدا نمي

فرمائيد اگر بخواهيم وحدت تركيبي را بيان كنيم لحاظ مركب حجت االسالم والمسلمين حسيني: شما مي
كنيم نه ماشيي را در وحدت تركيبي منحل كنيم، ما عرض ميهم با اصالت شيي لحاظ ميكنيم ومركب را مي
كنيم واگر اصالت كنيم، يكوقت شيي را به عنوان حد اوليه فرض ميكنيم ومركب را در اين بيان منحل ميمي

مكه تغيير را رسند يعني اولين بن بست اصالت شيي اين است شيي بدين معنا باشد همه اينه به بن بست مي
بلكه اگر شيي اصل نباشد خود تركيب را هم درست  تواند پاسخ دهد چه رسد به تعلق و وحدت تركيبينمي

 كند. تفسير نمي
شود كه ما به بينش حجت االسالم ميرباقري: بحث اصل بودن شيي نيست بلكه اصال كثرت زماني پيدا مي

 اصالت شيي نگاه كنيم.
شود سيني: كثرتي را كه با ديد اصالت شي نگاه كنيد تركيب ندارد معلوم ميحجت االسالم والمسلمين ح

اي ديگر، شيي حتما در عالم هست ولكن شيي  كنيد و تركيب را بگونه شما كثرت را بگونه ديگري لحاظ مي
 شود. منحل در اصالت تعلق است نه اينكه شيي نداريم ولي شيي بر اساس اصالت تعلق تعريف مي

گردانيد آيا به خود وحدت بت: دوئيت اشياء كه دوئيت دو وحدت تركيبي هم هست به كجا بر ميبرادر نجا
 گردانيد؟ برمي

كنيد بايد بر يكي از اين دو قرار گيرد يا دوئيت اي را كه معرفي مي حجت االسالم والمسلمين حسيني: پايه
توانيد دوئيت فسر تعلق است آن وقت نميگيريد و با وحدت را ويا هيچكدام بلكه وحدت تركيبي مرا اصل مي

  منفصل را لحاظ كنيد.
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 برادر نجابت: اگر تغيير راعين ذات اشياء بدانيد كه چيزي جز تعلق نيست. 

موضوعي  توانيد بگوئيد نه دوئيت را اين خروجآنرا مي حجت االسالم والمسلمين حسيني: شما مناسبات
آيا دوئيتي كه نه به معناي وحدت ونه به معناي كثرت است؟ بايد فرمائيد سئوال است، چگونه دوئيتي را مي

يك مفهومي ديگر را لحاظ كنيد كه در ان مفهوم وحدت وكثرت را به نحو تركيبي مالحظه كنيد بايدتعلق 
تواند مفسر حركت ومناسبات تعلق را اصل بگيرد، اگر در اين اشكال هست تا بحث كنيم كه آيا دوئيت مي

 باشد؟
نجابت: الزمه ذتي بودن تغيير منتفي شدن مناسبات است چون مالحظه مناسبات و الزمه دوئيت برادر 

 دهد.مالحظه اشتراك است واين در ذاتي بودن تغيير هيچ اشتراكي بدست نمي
كند و اگر حجت االسالم والمسلمين حسيني: ذاتي بودن تغيير تغيير را بر اساس اصالت شيي نفي مي

اصالت شيي و اصالت دوئيت واين هماني باقي بمانيم تغيير قابل تفسير نيست و ما هم همين با بخواهيم بر پايه 
توان تغيير را تفسير كرد ولي اين اشكال از همان پايگاه به اصالت تعلق وارد از پايگاه اصالت شيي نميگوئيم. مي

 نيست. 
چه تعريفي از مكان و آيا فارقي بين اينها كنيد و برادر نجابت: در اين مرتبه شما چه تعريفي از زمان مي

 هست يا نه؟ 
 حجت االسالم والمسلمين حسيني: يكي از آنها تعلق تحققيه است ويكي تحقق تعلقيه است. 

اي  برادر نجابت: آن وقت اين وحدت تركيبي زمان خاص خودش را دارد چگونه است؟ چون زمان تعلقيه
 است كه االن فعليت ندارد. 

م والمسلمين حسيني: فعليت تعلقيه كه دارد مكانش تحققيه است و زمانش تعلقيه است به هر حجت االسال
گوئيم فعليت ندارد بلكه باالتر از اين گفت ايم فعليت تحققيه هم چيزي دهيم و نميدو هم لقب فعليت مي

و هيچكدام را قوه نيست جز تحقق همان فعليت تعلقيه دو فعليت قرار داديم و هر دو را هم فعلي دانستيم 
 ندانستيم. 
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حجت االسالم ميرباقري: اگر حضرتعالي يك منطق جديد براي مالحظه وحدت و كثرت تركيبي بيان 

توانيم يك واحد ببينيم، ما مي بفرمائيد(شيوه جديدي) كه بر اساس آن بتوان وحدت وكثرت را منسجم در قالب
فرمائيد كثرت اال هرگاه آن روش ارائه نشد حضرتعالي ميمفاهيم متناسب با حد اوليه را به دست بياوريم و 

كنيد واين سلب چيزي آيد سلب مياي در نظر مي اصالت شيي زماني ومكاني كه بالفاصله كثرت و وحدت
 دهد. بدست نمي

جهت را  لحاظ تعلق و اثبات ما قدرت حجت االسالم والمسلمين حسيني: سئوال اين است كه آيا در وجه
اثبات هماهنگي تعاريف ارائه شده، روشن  كنند،اينكه به تعاريفي رسيديم كه اينها همديگر را تاييد مي نداريم يا

 شده است يا نه؟ 
توان مالحظه كرد الزمه تعلق تركيب يا تدريج يا پيدايش جاذبه در مكان است بعد از يك مقدار دقت مي

شود و بر آن ارتكاز يك مي د ارتكازات جديد حاصليعني تعاريف هماهنگي دارد واگر هماهنگي تعاريف تمام ش
دهد، قبل از پيدايش يك ارتكاز جديد و يك هماهنگي جديد چگونه تناسباتي هست كه منطقش را تحويل مي

  منحل نشود؟ شود منطق آنرا ارائه داد كه در ارتكازات سابقمي
 زات جديد رسيد؟ توان به ارتكابدون منطق جديد چگونه مي حجت االسالم ميرباقري:

حجت االسالم و المسلمين حسيني: آيا فهم سابق بر منطق است يا منطق سابق بر فهم؟ اول فهم است و 
 شود. بعد منطق پيدا مي

كنيد و ابدي يگويند شما چيزي را اختراع نمگيرند و ميبرادر نجابت: اين را دليل بر ثبات منطق صوري مي
 وازلي است. 

رند و ما جهت گيسلمين حسيني: با يك تقاوت كوچك كه آنها خود مطالب را ثابت ميحجت االسالم و الم
 گيريم. آنها را ثابت مي

 فرمائيد تعاريف هماهنگ است...برادر نجابت: اينكه مي
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حجت االسالم والمسلمين حسيني: بايد بحث جلوتر برود از بحث اختيار شود و به بحث شناخت برسيد و در 

 ث كنيد. شناخت شناسي بح
برادر نجابت: قدرت تبيين الزم است مثال اينجا يك ميكروفن و يك استكان هست، حاال بايد روشن شود كه 

 چيست؟  علت استكان بودن اين ميكروفن بودن آن
در حقيقت چه قيودي به تعلق خورده كه اين استكان مرتبه دوم و آن ميكروفن مرتبه دوم شده است يعني 

-ميشود چه ارتباطي هست كه كند كه بين اين وحدت تركيب هائي كه در سير پيدا ميبايد اين را تببين 
كنم اين تكيه روي وجه ها باز هم وحدت تركيبي است من عرض مي فرمائيد بين اين وحدت تركيبي

 . االشتراكهاي دو حالت از حركت است
 دهد. پاسخ نميحجت االسالم و المسلمين حسيني: اگر وجه اشتراك تنها باشد تغيير را

تعلق گرفته كه به فرمائيد اگر از مشيت شروع كنيم چون مشيت بر اين حجت االسالم ميرباقري: يعني مي
 طرف آن مقصد برود اين خلق شده است نه اينكه به اين كثرات غرض اصلي تعلق گرفته باشد. 

 ي افاضه در مرتبه خاصي است. حجت االسالم و المسلمين حسيني: به عبارت ديگر راين سير كثرتهاي تركيب
حجت االسالم ميرباقري: وچون اين غايت مقصود بوده در اين مرتبه اين افاضه شده است و در مورد آن 

 غرض تبعي است. 
 شود. حجت االسالم و المسلمين حسيني: مكان هميشه مو موءخر از زمان مالحظه مي

بعد تفسير شود و يت داري ابتدا تفسير به زمان ميحجت االسالم ميرباقري: دليلش هم اين است كه چون غا
 شود. مكان مي

توانيد بگوئيد زمان حجت االسالم و المسلمين حسيني: اين در رتبه مالحظه است و در رتبه تحقق شما نمي
 ومكان از هم جدا هستند. 

كه تركيب فرض كنيد اگر ميشد موجود را دو نحوه خلق كنند يك موجودي  حجت االسالم ميرباقري:
 نداشته باشد و زمان داشته باشد و يك موجودي كه هم تركيب و هم زمان داشته باشد. 
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 كنيم. حجت االسالم والمسلمين حسيني: حاال در باره زمان دار بودن بسيط باالنشاء صحيت مي

ت كه حجت االسالم ميرباقري: حاال اگر فرض كنيم ميشد به اين غايت رسيد بدون تركيب و فرض اين اس
ها منظور بودند و چون رسيدن به اين  هم تركيب داريم و هم تغيير ولي ممكن است يك نفر بگويد اين تركيب

 كنيد در مشيت همها خلق شدند، يعني چون تبعي مطرح مي ها جز در سايه تغيير ممكن نبود اين تغيير تركيب
تركيب و اگر فرض كنيم كه تغيير بدون تركيب بفرمائيد مشيت اصلي به اين تغيير تعلق گرفته است به آن بايد 

 بود اصال تركيب خلق نميشد. 
حجت االسالم و المسلمين حسيني: خلقت تركيب خلفت تبعي نسبت به زمان است ولو در مرتبه تحقق با 

 همديگر متحد هستند. 
ند ولي كثرت حجت االسالم ميرباقري: همين فرمايش است كه اگر فرض كنيم موجوداتي را كه تغيير ندار

مكاني دارند و كثرت مكاني آنها هم كثرت مكاني خاص خود شان است نه كثرت تركيبي فرضا بسائطي كه 
ارتباط تركيبي با هم ندارند البته تعبير مكان هم به اين كيفيت ديگر نيست بلكه مكان خاص خودش است 

نا ندارد و براي جز در سايه تغيير ممكن فرمائيد خلقت آن ديگر وجهي ندارد اينكه در آنجا ديگر براي معمي
 نيست. 

للغير است يا شود كه مخلوق مطلوب است يا مطلوب حجت االسالم والسملمين حسيني: وقتي گفته مي
خواهد از خودش نقصي را بر طرف كند البته آنچه كه قطعي مطلوب براي خود خالق است و خود خالق مي

ي و حميد است، مخلوق هم اگر براي غير شد يا بسيط باال نشاء است يا است اينكه خالق احتياجي نداشته و غن
 مركب باال نشاء است، اگر بسيط باال نشاء شد يا بايد براي مركب باال نشاء باشد براي خود خالق باشد؟ 

اگر براي شود يا براي غير هم نيست. بسيط باال نشاء براي خودش كه نيست بنابراين يا براي غير واقع مي
شود چرائي كه براي خود اين باشد در خودش لحاظ نميشود. غير نباشد تغيير در خود اين كه حاصل نمي

گوئيد كه بسيط باالنشاء مطلوب است براي افاضه به مجبور است بسيط باال نشاء متعلق به مركب باشد بعد مي
والزمه خلقت مركب بسيط گفت غرض از خلقت افاضه به مركب است  توانهمين مركب و بر اين اساس مي
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باالنشاء آن است كه اين يكي (بسيط باالنشاء) را در رتبه سابق براي اين (مركب) خلق كنند كانه اين طرف 

 براي آن يكي است. 
شود، در بحث علت غائي حكما يك رود وكامل تر هم نميحجت االسالم ميرباقري: ديگر از اين باالتر نمي

حليل غايت در مورد افعال حضرت حق به اين معنا امكان پذير نيست چون يك گويند تمطلبي دارند كه مي
 كنند. شود و لذا علت غائي را يك طور ديگر معنا ميجلوتر بحث كمال در رابطه با خدا مطرح نمي قدم

والمسلمين حسيني: بعد از بحث اختيار، علم و ادراك بايد نسبت به امر ثابت و اين را  حجت االسالم
 ه كني. مالحظ

فرمائيد امور بسيط قابل خلق نيست و چون غايت در مورد آن فرض ندارد حجت االسالم ميرباقري: يعني مي
 و غايت حتما در سايه تغيير است. 

حجت االسالم والمسلمين حسيني: غايت در باره افاضه است و اگر بگوئيد خلق براي افاضه وانعام است ولو 
كنيد انعام به معناي ابتهاج در غير باشد يا به معناي احسان به غير باشد كه معناي اينكه انعام را به قرب معنا 

 قرب و ابتهاج بعدا روشن شود. 
حجت االسالم ميرباقري: يعني خلقت بايد براي قرب باشد و معناي ابتدائي قرب به تغير است نه به مكان، 

زمان نباشد تركيب هم نيست و فقط مكان خاص بنابراين ممكان به تيغ تغيير است و كثرت مكاني كه در آن 
 خودش است آنهم از باب لغو بودن ممكن نيست. 

گوئيد مشيت خارج از گوئيد قرب در يك رتبه باالتر ميحجت االسالم والمسلمين حسيني: در يك مربته مي
ه رضوان الهي هم و (رضوان اهللا اكبر) رسيدن ب رضا نيست در رتبه نهائي فلسفي شاء و رضا هر دو يكي است

 باالتر از قرب است و در آن رضوان هم بايد انعام اتم را ذكر كنيد.
عليكم و رحمت اهللا و بركاتهالسالم و  





 
 

 )دومدوره  ٧( ٤٣جلسه: 
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 بحث اختيار 
حجت االسالم والمسلمين حسيني: بحث عليت با توجه به بحث زمان و مكان در جلسه قبل تمام شد، يعني 

ر بهود واست كه ايندو در اصالت تعلق منحل و به مناسبات تعلق يا غرض فاعليت ترتيبي يا تبديلي و يا نظ
 تبديل شدند، بنابراين معناي حضور معلول عندالعله همان مناسبات تعلق است. 

حاال ببينيم آيا چنين عليتي با اختيار سازگار است يا سازگار نيست، اختيار هم چند تعريف برايش ذكر شده 
تواند انجام ندهد، اگر اين معنا را براي اختيار تواند انجام دهد و ميمي اليفعل،يكي اينكه له ان يفعل و له ان 

تواند بگيريم يك بحث است، يك بحث هم اين است كه بگوئيم اصالً اين معناي اختيار نيست و معناي اينكه مي
ز موجودات آن هم انجام دهديا انجام ندهد بريك مفروضات قبلي استوار است. كه اول عالم خلق شده و يكي ا

تواند موجود مختار است وبراي عالم يك حركت جبري فرض شده و در مورد اين موجود مختار گفته ايد مي
حركتش را انتخاب كند ودر پايان هم اگر آن كارهائي كه دستور داده اند انجام دهد پاداش خير خواهد داشت 

 شود. واگر انجام نداد عقاب مي
ر اين بود كه موجود مختار اصل است و بستر رشد او مخلوقات ديگر هستند و اختيار يك بيان ديگر از اختيا

گويند در ملك موال آنگونه كه صحيح نيست تصرف نكن طلب تصرف در ساير موجودات است. حاال به او مي
ي بلكه تصرف صحيح بكن. اين شكل هم نزديك به شكل و بيان اول است فقط اين تفاوت را دارد كه در اول

ايد و تواند ترك را انجام دهد و در اينجا اين توانائي را از او گرفته تواند فعل را انجام دهد و ميگفتيد ميمي
 كند كه بتواند تصرفي بكند.گوئيد طلب ميمي
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اختيار طلب التصرف است و درنهايت اين طلب التصرف دو شكل دارد. پس در اين مطلب به اولي شبيه است 

مختار جداگانه است و موجودات غير مختار هم جداگانه هستند و تفاوتش با اولي اين است كه كه يك موجود 
بيني در اولي فاعليت باالستقالل لحاظ شده بود و فقط بحث ارشاد مطرح است كه اگر چنين كردي پاداش مي

و فاعليتش بعداً با  شود، اما معناي طلب التصرف اين است كه خودش فاعليت نداردو اگر چنان كردي عقاب مي
شود كالً نمد هوال و هوال اگر مقداريكه در مشيت صحيح باشد كه امداد شود اين افاضه و امداد الهي واقع مي

كند و به مقداري هم كه متناسب با مشيت نباشد امداد نشده وبه او عطا موجود آن قدرت آن يفعل را پيدا مي
اند ولكن موفق به انجام آن كار اند تالش هم زياد كردهها خواسته زشود، بسياري از ظالمان دنيا خيلي چينمي

ندشده اند، خيلي از صالحين هم تالش كرده اند و لكن مشيت بر اين نبوده است مثال ظاهر اين، وجود مبارك 
 سيد الموحدين صلوات اهللا عليه است كه در جنگ صفين رفتند تا ظلم را نابود كنند و فرمودند من كمرم را

كنم ويفعل اهللا بعد ذلك من يشاء هر چه خدا خواست اگر خواست بندم وبراي جنگ حركت ميمحكم مي
 پيروزي و اگر نخواست ما وظيفه خودمان را انجام داده ايم به اصطالح خودمان انجام تكليف بشود. 

 است. شود طلب التصرف نيست بلكه طلب پرستش يك مطلب ديگر اينكه بستر بعد از طلب خلق مي
شود منتهي متعلق يكي طلب است و حجت االسالم ميرباقري: در هر دو تعريف يك امر مطلقي فرض مي

 متعلق يكي فعل است ولي در هر دو اين مطلب هست در يكي قدرت بر طلب و در يكي قدرت بر فعل است.
دارند و تفاوت آنها  حجت االسالم والمسلمين حسيني: بله ايندو ونزديك به هم هستند و ما به االشتراك

تواند آن كار بكند رسد يك نحوه تفويض در امور تشريعي است كه اين ميخيلي كم است. در يكي به نظر مي
تواند طلب كند، يكي واسطه تناسب به مشيت دارد و يكي واسطه تواند آن كار را بكند ولي ميولي درد و مي

 ندارد. 
ه تفويض است هر ددو تفويض هستند وهيچ فرقي از نظر محال حجت االسالم ميرباقري: اگر بفرمائيد ك

 كنند. بودن پيدا نمي
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حجت االسالم والمسلمين حسيني: اگر منظور شما استحاله عليت نباشد يك فرض اين است كه وقتي دو 

اسبات سپارند نهايت در اين اختياري كه تناي به خود او مي سپارند و حتماً در يك رتبهراهي را به خودش مي
كنيم تا ببينيم كدام كند؟ تعاريف مختلفي را ابتدا عرض ميكند چه نحوه اختياري را ايجاب ميتعلق ايجاب مي

تواند تعريف متناسب با اصالت تعلق است، تعريف اول اثر موجود مختار بر غير مختار كامالً دست خود اوست مي
 از نظر اصالت تعلق اثر فعل را به خودش بر گرداند.

توان از اين هم وسيعتر كرد و تواند او موثر شود و غير مختار هم از اختيار او متاثر بشود دايره اش را ميمي 
كشد و پس از كشتن ديگر گفت و مختارهاي ديگر هم به نسبت از اختيار او متاثر شود، يك موجود مختار را مي

، غير از آنچه كه گفته شد فاعل جلت عظمته بهاين تواند مستقالً بر غير اثر بگذاردآن فرد اختيار ندارد، مي
كند تا وحدت تركيبي جديد بوجود آيد ولكن مناسب اين مرتبه مناسب يك چنين قدرتي موجود افاضه مي

 توان گفت اگر واليت هم از تناسبات تعلق است اين) شكل اول در اصالت تعلق مردود است است(همچنين مي
مام نشده است، مشيت يك اختيار حاكم است تناسبات تعلق اين است كه چون نسبتش به مشيت در فعل ت

به اين فرد واليت دهد ولي اگر اين فرد خواست اعمال واليت كرده و تغيير ايجاد كند آيا اين اعمال از طرف 
ه خورد كه هرگونه كاري از آن نيايد وله آن يفعل ولخورد؟ قيدي ميواليت مطلقه الهيه هيچگونه قيدي نمي

 آن اليفعل نباش؟ 
شود كه دايره اش تواند فرض ميآيد كانه مياز كلمه به آن يفعل وله آن اليفعل هيچ قيدي بيرون نمي

يابد تواند فرض شود كه محدود باشد ولي اگر گفتيد طلب تصرف است اين تصرف تحقق نميمطلق باشد مي
 شود.مگر متناسب با آن شاء باشد واگر نباشد امداد نمي

خواهيم كه ارتباط را در تاثير جت االسالم ميرباقري: مشكل همچنان باقي است و ما به هر صورت ميح
آيد و آنجا هم بايد تناسبش با مشيت تمام شود و به هر كيفيت كه خارجي كنيم در خود قدرت طلب هم مي

بامشيت براي هر دو  شوددر اين محدوده تمام شود در آن محدوده هم قابل تمام شدن هست، سعه وضيق مي
 الزم است. 
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كنم يا فرمائيد اگر شاء خداوند اين باشد كه من اين تصرف را بكنم اين تصرف را ميبرادر نجابت: شما مي

 كنم اين عين همان است فقط مرتبه تصرف به مرحله طلب تبديل شده است.طلب مي
شود با قدرت طلب زي واقع نميحجت االسالم والمسلمين حسيني: حاال طلب هست ولي پشت سر آن چي

تواند خدا را بطلبد يا خدا را نطلبد و در دنيا را بطلبد، اگر شاء خدا اين باشدك اين موجود باالختيار بخواهد مي
گوئيد خدا نائب خلق نكند نائب مثل و قدرت نيابت به او بدهند نه اينكه قدرت نيابت بهاو ندهند شما مي

 شريك است. 
 گوئيم نائب درصد ورفعل خلق كند. مي برادر نجابت ما

زدم و دستگاه روشن شود كليد  حجت االسالم والمسلمين حسيني: مگر اين نائب است يعني اگر من كليد را
گيرم و شاء من حاكم است شاء كليد حاكم نيست و وقتي از طرف من نيابت كرده است! من اينجا تصميم مي

اگر خواستم به اين كليد از طرف خودم نيابت بدهم، نيابت به چه  شود،زنم دستگاه روشن ميكليد را مي
 تواند واقع شود؟معناست؟ اگر ادني مرتبه تصرف برايش قائل نياشيد كه ديگر نيابت نيست، در جبريه نيابتي مي

ست، فرمائيد در مورد طلب هم مطرح ابرادر نجابت: آن اشكالي را كه در مورد له ان يفعل وله ان ال يفعل مي
كنم حتي اگر خدا نخواهد؟ چون طلب هم، تصرف فرمائيد انسان در طلبش آزاد است، من سئوال مياينكه مي

 در خود است وعين در بيرون است. 
حجت االسالم و المسلمين حسيني: فرقش اين است كه اگر مطلب را ولو تصرف در خود باشد به طلب 

گوئيد اولين كنيم. يكوقت ميقبل از اثر درخود صحبت مي شود صرف طلب است وال آنندهند طلب واقع نمي
گوئيد نفس طلب را شود من ميگوئيم اين يك رتبه از وقوع است. يكوقت ميرتبه طلب، اثر در خود واقع مي

 نداشته باشد.
حجت االسالم ميرباقري: طلب قابل انفكاك از وقوع چيزي نيست، ممكن نيست كه طلب هيچ تاثيري در 

حتي در خود من نداشته باشد و معناي اين عدم طلب است فرقش اين است كه نيابت را تا كجا ببريد. عالم و 
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بريد واال آن تصرف منافات با نيابت بريد يا نيابت را فقط در مرحله طلب ميآيا نيابت را تصرف در خارج مي

 ندارد. 
تواند با يابت چه موافقت يا مخالفتي ميحجت االسالم و المسلمين حسيني: اول ببينيم نيابت يعني چه؟ و ن

 شاء موال داشته باشد؟ 
واسطه در فيض اگر ادني  آيا نيابت غير نيابت است؟ اگر نيابت نبود چه فرقي داشته با اينكه نائب باشد، آيا

مرتبه تصرف هم نداشته باشد ومثل وسيله رساندن برق به اين المپ باشد اين نيابت دارد؟ كليد برق را من 
شود، من المپ را روشن كرد و هيچ ربطي به كليد ندارد، زنم وبرق در سيم جاري شده والمپ روشن ميمي

 واسطه در اتصال هيچگونه نيابتي در شاء ندارد. 
 شود. حجت االسالم ميرباقري: اثر به آن واسطه نسبت به داده مي

قبيل اثر نيابتي است يا اثر واسطه اي؟  دهيد ازحجت االسالم والمسلمين حسيني: اثري كه به آن نسبت مي
رود اين ناب آوريد و طرف ديگر آن باال مياي نائب است؟ يعني اهرم را كه به يكطرفش فشار مي هر واسطه

زنيد آيا اين چوب  بر سر دشمن خد مي شماست يا ابزار شما و منتقل كننده قدرت شماست؟ چوب را كه
 نماينده شماست يا وسيله شماست؟

 االسالم ميرباقري: اين يك بحث لغوي است.  حجت
 حجت االسالم والمسلمين حسيني: آيا مفهوماً بين اينها فرق قائل هستيد يا خير. 

كنيد كه بايد ظهور را حجت االسالم ميرباقري: اين بستگي به تعربف دارد يكوقت بحث ظواهر ادامه را مي
 ن نيست و يكنوع تاثير داريم كه تصرف در آن هست. ما يكنوع تاثير داريم كه تصرف در آمالحظه كرد. 

توان تصوير حجت االسالم و المسلمين حسيني: پس فرض دو نوع واسطه عقالً ممكن است و دو معنا را مي
اي كه در خود واسطه بودن برايش فرض  اي كه در آن فرض تصور هم نيست و يكي واسطه يكي واسطهكرد. 

 تصور شود. 
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يابيم تحليل كنيم واال يك اقري: تعريف اختيار بايد با آن مفهومي كه خودمان ميحجت االسالم ميرب

 كه بگوئيم اين چه نحوه تصرفي است.مفهومي راكه هيچ دركي از آن نداريم قابل درك نيست 
توان تصوير كرد حجت االسالم و المسلمين حسيني: االن در تصوير و تصور اوليه مطلب است كه دو نحوه مي

 اي از تصرف را ندارد.  صرف دارد و يكي هيچ مرتبهيكي ت
 حجت االسالم باقري: فرق تصرف با تاثير چيست؟ آتش هم تاثير دارد. 

كند فقط بحث يك رابطه عمل مي حجت االسالم والمسلمين حسيني: اگر گفتيد يك اثر هستند به اوست و
گفتيد آتش كه له ان يفعل و له ان اليفعل ندارد  اگرتوان لحاظ كرد. يعني جبر اين مفهوم جبر را باالجمال مي

ء نيت كند و شائ نيت آن شاكند بعد گفتيد يك موجودي هست كه در جبر عمل نميو تحت جبر عمل مي
 گردد.تواند نسوزاند وبه خودش هم بر ميتوان بسوزاند ميخاصي است كه مي

 ودنفرمائيد دو طرفي بحجت االسالم ميرباقري: تصرف را هم مي
گوئيد بر اين شود گاهي ميحجت االسالم والمسلمين حسيني: فرقش اين است كه آنچه در خارج محقق مي

طن دهند كه در يك مرتبه بدي در باگوئيد اجازه ميشود ه چيز بدي را طلبب كرده است، گاهي ميمجاز مي
بچه درست نكند، فاعليت مال نجاز دهيد كه يك گهواره براي خود او ظاهر شود. وقتي شما به نجار سفارش مي

ها درست شده  شود اين گهوارهگوئيد سفارش از كسي پذيرفته نمي است ولي سفارش مال شماست يك جا مي
آنجا كه شما سفارش داده ايد صحيح است كه بگوئيد ايجاد كننده گهواره نجار است ولي  خواهيد بخريد.اگر مي

 دهد.آتش طرح نميسوزاند خود ميطرح آن از طرف شماست، ولي وقتي آتش 
درمثال ديگر اگر نجار بعضي از سفارشهاي شما را اعمال كند وبعضي را هم طبق نظر خودش بر اساس 

اين آن گهواره مورد نظر من  گوئيدبيند عمل كند بعد شما ميمصلحت هائي كه براي استحكام گهواره مي
گوئيد من سفارش داده دانم چگونه گهواره بسازم شما ميميگويد اگر من اهل كار هستم بهتر نيست، نجار مي

كند وسفارش شما تا ها فرق مي گويد تا حدودي سفارش را رعايت كرده ام واين گهواره با بقيه گهوارهام او مي



 ·····························································································  ٩٥ 
يعني هم سفارش شما رعايت شده و هم مصلحت هائي را كه او مالحظه كرده  حدودي رعايت شده است.

 لي گاهي هم سفارش در كار نيست و فقط شاء خود اوست. رعايت شده است و
پس يكي در مرتبه تاثير و تاثر به نحو تامه و يكي به نحو ناقص بود، در يك جا طلب او دست شما نيست 

دانستند كه با اين وضع د راين نيت المومن خير من عمله و نيت الكافر شر من عمله نيت بلند داشه اند و نمي
 ناسب نيست بايد يك تناسبي رعايت شود.زمان و مكان م

حاال اگر يك پله باالتر بيائيم اين دو معنا و بگوئيم اين دو معنا باطل است و در اصالت تعلق طلب الواليه 
گوئيد فرقش با آنها  اصل است نه طلب التصرف معناي طلب الواليه درخواست پرستش رتبه باالتر است مي

 چيست؟
تري وجود ندارد كه شما در بستر طلب كنيد، بستر، ظل پرستش شماست و متناسب گوئيم در اينجا بسمي 

خواهيد خداي متعال را بپرستيد كيفيتهاي مختلفي شود شما ميبا مرحله پرستش كيفيت پرستش ايجاد مي
كند، احساسا براي پرستش هست، براي مثال يك نفر گرفتار است و مريض دارد اين فرد احساس اضطرار مي

بيند كه نفس فرزندش به شماره شود، دارد ميكنيد پول زياد دارد ولي مريض كه با پول خوب نمير ميفق
افتاده و رنگش تغيير كره و چشمش قالب خالي كرده و دماغش تيركشيده و آثار مرگ درايم بچه پيدا شده 

 است،
شديد تر از اند در آن لحظات خواهد هر گونه هست او زنده بمبه اين بچه يك تعلق خاطر هم دارد و مي 

البته ممكن  شود.د مبارك حضرت ابالفضل العباس عليه السالم ميكند ومتوسل به وجوهميشه شروع به دعا مي
موقع يا تولد اين   است يكوقت هم يك رابطه معنوي باشد كه اين دوست داشته باشد فرزندش زنده بماند مثالً

 و دوست دارد اين فرزند در راه خدا شهيد شود. بچه حالت معنوي برايش پيدا شده باشد
گويد خواهند او را زندان بياندازند و اين هم مييك نفر ديگر هم هستكه طلبكارها دورش را گرفته اند و مي

اين هم  رود.كردم واگر زندان بروم آبروي من ميكردم و رسيدگي به ضعفا ميمن آبرو داشتم خدمت مي
 كند.اي رفع گرفتاري مناجات ميمضطرب است و با خدا بر
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گويد خواهند او را زنده بياندازند و اين هم مياند و ميها دورش را گرفته هم هست كه طلبكار يك نفر ديگر

اين هم  رود.كردم واگرزندان آن برو آبروي من ميكردم و رسيدگي به ضعفا ميمن آبرو داشتم خدمت مي
  كند.ري مناجات ميمضطرب است و با خدا براي رفع گرفتا

رود برساند و اال يك سري از ارزشها از بين مي  يك نفر ديگر در يك مسئوليت است وبايد يك پيغام راسريعاً
خواهد يك نفر هم در رياضيات زند و از خدا كمك مياين فرد هم فرياد مي رود.و زحمات چندين ساله هدر مي

-كند اوهم يا اهللا ميوسه ويراني روح ميده و احساس و سكشد االن به يك صفت دچار شنفساني زحمت مي
خواند خواند و هر كدام به يك زبان ميخوانند ولي هر كدام به يك لسان ميگويد، اينها همه دارند خدا را مي

گوئيد الغوث اين دعاي مبارك جوشن كبير را نگاه كنيد اسماء مختلف الهي در آن هست و درهر قسمت آن مي
زنيد به لسان مختلف ولي به صفات مختلف صدا مي محمد و خلصنا من النار يا ربحمد و آل صل علي م

خوانيد و در هر كدام متناسب با آن قسمت وبا آن اسماء يك حال داريد در يكجا وكلمات گوناگون خدا را مي
وفي قربه لطيف و في  گوئيد يامن هو في علوه قريبكجا ميگوئيد يا خير الغافرين يا خير الراحمين در يمي

گوئيد حاال آيا لسان مختلف فقط همين كلمات مختلف هستند و حاالت خدا مي لطفه شريف يكجا از جالل
پرستش بخواهد رشد كند و همه را با هم داشته باشد هم وحدت وهم كثرت را داشته  مختلف هستند و وقتي

د هم به لسان ثناء هم به لسان اظهار خشيت نسبت اگر بخواهد به همه لسانها خدا را بپرست باشد چگونه است.
بيند و هم به جالل و احساس حب و شوق نسبت به جمال هم وحدت داشته باشد وهمه را در لسان رب مي

 خواهد.شود همه آنها را با هم ميدارد متناسب با اين شدت قربي كه حاصل ميوست ميكثرت دارد وهمه را د
لب سرپرستي) طلب تصرف نسبت به مادون نيست بلكه طلب الواليه طلب اگر بگوئيم طلب الواليه (ط

گردد سرپرستي خداي متعال وطلب رشد در بندگي است و سايه اش اين است كه واليتش در مادون جاري مي
آن لسانهاي مختلفي برايش خلق شود، اگر بگوئيد از ميان اين چهار ميليارد انسان  آن اصل است كه متناسب با

ليون آنها مضطر است كه حتما هست اين يك ميليون به لسانهاي مختلف دارند نسبت به خداي متعال يك مي
كنند آنكه واسطه است در اينكه اينها هم حال پيدا كنند وهم واسطه است در پذيرفته شدن اظهار فقر مي
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پيدا شده و هر كدام با خدا  شود، به بركت آن وجود است كه اين حالهامي دعاهاي اينها و به شفاعت او پذيرفته

كنند كانه آثار طلب اوست كه در همه اينها به لسان توفيق به دعا جاري است يك ميليون انسان با صحبت مي
گوئيد كل آن چيزي كه خلق شده نه خوانند، در يك رتبه هم مياخالص وبه زبانهاي مختلف خدا را مي

دارند در حقيقت سايه قرب اوست كه در اينها پيدا شده است.  مختارهاي تنها، همه اينها مراتبي را در هستي
ها و حركتهاي بسيار زيادي است و تمام  شود ظل آن، كيفيتالبته وقتي رتبه باالتري از پرستش به او اضافه مي

شود اال اينكه به اذن اوست واذن حضرت حق جز از طريق جا واقع نمي كثرتها هم هست. تركيب و تجزيه هيچ
-آيد و بقاء رحمت باالتر و پرستش باالتر طلب اوست و آنچه ك در كائنات خلق ميت از جاري ديگر نميوالي

 شود ظرف پرستش او است.
گوئيد تعلق به حاال به صورت دقيقتر كه نگاه كنيم آيا اصال تعلق چيزي جز اصالت واليت هست؟ مگر نمي

شود مگر ربوبيت او به ضه و ربوبيت او حاصل نميجميع مراتب كمال، اين جميع مراتب كمال كه بدون افا
معني اعطاء نيست، سرپرستي حضرت حق فقط اينگونه نيست كه تغييرات كيفي ايجاد كرده و اين را از اينجا 
به آنجا منتقل كند بنابر بحث قبل بايد اضافه شود، تقاضاي افاضه است تعلق به افاضه است معني ربوبيت 

پر ستش  گوئيم طلبدائمي است رحمت وصلوات دائمي است و اين هم كه مي نسبت به حضرت حق افاضه
-از تصرف خاصي كه موجب قرب بيشتري مي خواهد يعني مرتبه اعظمدارد مرتبا مرتبه باالتر پرستش را مي

شود، پس تعلق به جميع مراتب كمال چيزي جز واليت نيست، طلب الواليه است سرپرستي وافاضه است حاال 
توان گفت كه تعلق به جميع مراتب را پذيرفته ايم ولكن طلب الواليه را نپذيرفته ايم يا اين فرض مي آيا بر

 اينكه معناي ادق واليت همان طلب الواليه است، طلب واليت ربويي است. 
 فرمائيد چون سير در مراتب كمال به جز از طريق ربوبيت ممكن نيست...حجت االسالم ميرباقري: يعني مي

ت االسالم والمسلمين حسيني: يعني اين تعلق به جميع مراتب دارد يا به يك مرتبه اگر تعلق به جميع حج
اين خروج از وضع فعلي را خواهد خودش را مي خواهد يا اين نه آنيمراتب دارد اين همان بودن خودش را مي
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طلب خروج باشد  د؟ اگرخواهخواهد و فاعل طلب خروج است يا اينكه فقط وضع خودش را ميدائما مي

 او نيست.  معنايش اين است كه اصالت تعلق چيزي جز طلب سرپرستي
 كنند؟ خواهد بفرمائيد مجموعه مخلوقات طلب ميبرادر نجفي: مي

حجت االسالم و المسلمين حسيني: بله مجموعه مخلوفات بلكه فقط نبي اكرم(ص) است و آنها ظل ايشان 
بايد طلب الواليه باشد ولكن آن طلب الواليه كحه در بوجود آمدن همه اصل  شوند ظل آنهم همه اش-پيدا مي

 است غير از اين شخص و آن شخص است. 
 حجت االسالم ميرباقري: اين طلب رشد خودش است و به خلقت غير ربطي ندارد. 

يست فرمائيد سير چيزي جز طلب واليت نيست چون سير جزيه ربوبيت حضرت حق و واليت او ممكن نمي
وطلب سير طلب واليت حضرت حق است بنابراين اگرفرض كميم كه اينطرف طلب سير است در حقيقت طلب 
واليت است واين طلب جز به اختيار متصور نيست و اال طلب معنا ندارد. در مورد موجود مجبور طلب معنا 

لفت عالم كثرتي كه ما از ندارد پس حقيقت سير جز با اخيتار ممكن نيست. ولي اين چه ارتباطي دارد با خ
فرمائيد يك طلبي است كه باالختيار تغيير به آن رسيديم. ما از تفسير و تغاير است ولي اين تعلقي كه شما مي

است و طبيعتا طلب واليت نسبت به جميع مراتب واليت است و دائما هم در حال سير است اما آن ارتباطي با 
طلب واليت به آن معنا هست ربطي به اين ميل تركيبي كه مبناي  كيعني اگر فرض كنيم ياين عالم ندارد، 

فرمائيد تا طلب اختياري نباشد محال است در مرتبه مادون حركتي پيدا تفسير ماده قرار گرفت ندارد. شما مي
شود چون حركت جز در سايه ميل نيست و ميل هم جز در سايه اختيار نيست پس ميل چيزي اصال بي 

 . معناست
بايد بعدا گفتيم ميل زماني و مكاني داريم يك نكاتي بود كه االسالم والمسلمين حسيني: وقتي ميحجت 

 روشن شود.
گوئيم اينها ميل ندارد و حجت االسالم ميرباقري: واقعا يك ميلي در اينها هست يا اينكه بالغرض و المجاز مي

 در حقيقت اين كثرات مادون اصال ميلي ندارد. 
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المسلمين حسين: قوام اين كثرات مادوم به نظام واليت است لذا بهم اهللا و بهم بختم ولكن حجت االسالم و

گوئيد پرستيد او راثنا ميمعنايش اين نيست كه وحدت وكثرت متناسب با هر مرحله نباشد، االن شما خدا را مي
خدا را در  پرستش يك حالت تعلق و طلب خاص روحي شماست اماظرف روشن آن كلمات شما هستند اگر

روح بپرستيد وهيچ طرف روشتي هم برايش فرض نكنيد ببينيد پرستش واقع ميشود، اگر شما نتواند سجده و 
ها نباشد، تكلم هم نباشد، يك تغييراتي هم خود حاالت قلب  ركوع را با بدن خودتان انجام دهيد واين كيفيت

شود؟ ستش نداشته باشيد، ايا پرستش واقع ميشما دارد كه آنها هم نباشد وخالصه هيچ ظرف مبرزي براي پر
يعني به قول شيرازيها دل شما براي خواهد و اين كيف مبرز بايد حتما مختار باشد؟! پرستش كيف مبرز مي

-گوئيد يا حسين و با توسل به وجود مبارك ايشان خدا راعبادت ميزيارت حضرت ابا عبداهللا (ع) پرميزند و مي
خواهيد بكنيد براش ختار باشن و يا حسين از دهان انسان بيرون نيايد، هركاري ميكنيد، حاالاگر كلمات م

آيد كه هيچ مناسبتي با حالت نشان دادن عشقتان به حضرت اباعبداهللا (ع) اما يك كلمات ديگري بيرون مي
طلب روحي تان وبا نفس طلب شما و با طلب الواليه ندارد خوب چنين چيزي ممكن نيست اينها مناسبات 

 الواليه است.
 فرمائيد پرستش جز به ابراز نيست و ابراز هم جزيه قدرت تصرف نيست. حجت االسالم ميرباقري: يعني مي

حجت االسالم والمسلمين حسيني: حاال ديگر واضح است كه واسطه مولي در رتبه ثاني براي افاضه فيض 
 شود.مي

  شود.اسب با طلب او خلق ميشود يعني مبرز متنحجت االسالم ميرباقري: واسطه مي
گوئيد به بركت شما آسمان حجت االسالم والسلمين حسيني: (نحن القائمون بك وانت القائم بااهللا ) وقتي مي

فرمايد براي شما خلق كرده ام وهذا عطاء ربك مما كان عطاء ربك محذورابراي و زمين خلق شده و خدا هم مي
بدك و ابن عبدك واين امتك المقربره اينطور نيست كه مثالَ خداي نكرده واقعا روبروي ائمه بايد گفت عاوست. 

يك منتي سر آنها بگذاريم و بگوئيم خدا ما را آزاد خلق كرده و طبق نظر دموكراسي سرنوشت خودمان 
بلكه شماءن مااين است كه اين بگوئيم و كنيم. كنيم وحاال با ادب اين چنين صحبت ميراخودمان معين مي
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نها اين است كه در مقابلشان اين چنين گفته شود، اين مطلب در باره ماو در باره آنها حق است و ما فقط شان آ

گوئيد ياولي اهللا ان بيني وبين اهللا ذنوبا با آيد به شكل يك نظام و بعد ميكنيم بعد اين واليت مياعتراف مي
ه ما عطا فرموده تصرف نكرده ايم بلك در ملك ياتي عليها االرشاكم ما فقط د رملك خداي متعال و آنچا كه ب

موالئي هم كه به خاطر او خلق شده ايم تصرف كرده ايم صيحي است كه خداي متعال اين شرط را بگذاريم و 
 بخشم اال اينكه شما ببخشيد صحيحي است بگوئيم ان اهللا يرضي لرضاكم و الي آخر. آآ بفرمايد من نمي

عليكم و رحمت اهللا و بركاتهوالسالم   



 
 

 )دومدوره  ٨( ٤٤جلسه: 
 ٥/٩/٦٨بحث: اختيار (لوازم تعريف) تاريخ 

االسالم ميرباقري: در بحث اختيار شما براي تفسير اختيار دو تا قيد به حد اوليه اضافه كرديد، اضافه  حجت
وحدت «كرديد، قبال براي تفسير وحدت و كثرت فرموديد كه وحدت و كثرت جزاء طريق وحدت تركيبي آنهم 

شود در قدم بعد فرموديد  قابل تفسير نيست بعد فرموديد تعلق به ميل و طلب سير تفسير مي» لقتركيبي تع
 كه ميل و طلب سير جز با ادراك و اختيار ممكن نيست و اال طلب و ميل نيست.

 ايم. : البته هنوز به بحث ادراك نرسيدهياالسالم والمسلمين حسين حجت
تيار متصور نيست (طلب اختياري واليت) و واليت هم به معناي االسالم ميرباقري: طلب جزء به اخ حجت

ربوبيت و سرپرستي است و سرپرستي هم جز در جريان رشد و افاضه معنا ندارد. بنابراين تعلق به ربوبيت، طلب 
 دائمي اشتداد است.

و كثرت اين  عرض ما اين است كه اگر اين قيد (اختيار) را به حد اوليه اضافه كنيم يعني در تفسير وحدت
ها را  قيد را به جنبه وحدت آن اضافه كنيم آن وقت اين را بايد در همه مراحل كثرت هم ظهور پيدا كند و آن

هم متصف به اختيار كنيم، يعني اگر گفتيم حركت جز به ميل متصور نيست و ميل هم به اختيار است در 
 . در مراتب كثرت يهر كجا حركت است اختيار هم هست حتّ نتيجه

خاصي از تعلق بدانيم الزم نيست در ساير مراتب اين را فرض كنيم اما از  ي اما اگر اين را فقط قيد مرتبه
از حد اوليه به اين  يكجا به اين مطلب رسيديم كه يك چنين طلب و ميل خاصي داريم چون كانه حضرتعال

اش اين است كه اختيار را در  دهيد و الزمهمطلب منتقل شديد بنابراين بايد حتماً اين را قيد حد اوليه قرار 
جميع مراتب فرض كنيم مگر اينكه حركت مراتب مادون را يك حركت عرضي بدانيم و حركت ذاتي و حقيقي 

 را مربوط به همان مرتبه واليت بدانيم.
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 : ياالسالم والمسلمين حسين حجت

 چيز ديگر.در اينجا ديگر حركت عرضي فرق ندارد، تبعي يك چيز است عرضي يك 
االسالم ميرباقري: منظورم اين است كه حقيقتاً نبايد حركتي داشته باشد و واقعاً نبايد متصف به سير  حجت

شود اگر مراتب مادون هم بخواهد متصف به سير شود جز با ميل ممكن نيست و ميل هم فقط با اختيار معقول 
عد بايد همان چيز تكليف داشته باشند و ثواب و شوند ب است بنابراين وحدت و كثرت هم متقوم به اختيار مي

 شود. آيد و بعث رسل براي آنها ضروري مي عقاب مي
االسالم و المسلمين حسيني: مسئله تعلق و طلب در دو مقدمه بايد مورد دقّت قرار گيرد. مقدمه اول  حجت

 ب است. در تصوير نظام طلب است كه مناسبات طلب روشن شود و مقدمه دوم درباره كيف طل
خواهد،  موال نسبت به جميع مراتب طلب است و همه مراتب را مي يالواليه طلب سرپرست اگر بگوييم طلب

در مورد زمان و مكان آن هم در مقدمه دوم يعني كيف طلب توضيح داده خواهد شد، اما حاال كه همه مراتب را 
 خواهد اقرب مرتبه و ابعد مرتبه چيست؟  مي

شود چگونه است؟ اگر  رت نظام مالحظه كرد؟ وحدت و كثرتي كه در اينجا حاصل ميتوان به صو آيا مي
كند براي مثال اگر انسان دوست داشته باشد خدا را با كلمه ياحسين  پرستش را طلب ميهاي  گفتيم همه نحوه

پيدا  آن (كلمه يا حسين) قائل شويم آنقدر استقالل يبپرستد ولكن اگر يك نحوه اختيار يا خصوصيت برا
كند ولي واقع  شود كانه اين پرستش و تحقق چيزي را در اين جهت طلب مي كند كه اصال محقق نمي مي

از وحدت تركيبي  يمرتبه دوم دهد كه بگوييم يك شود در اين صورت آيا در ادامه طلب، افاضه معني مي نمي
 تحقق يافت؟ 

خواسته ولي محقق نشده يا اسم ديگري  اين چيزي را خواسته ولي آن چيز واقع نشده گفتن ياحسين را
گونه تناسبي به طلب شما نداشته باشد. اگر  ندارد يعني هيچ» ياحسين«گونه قرابتي به  محقق شده كه هيچ

 يشود با طلب شما تناسب نداشته باشد اصال وحدت تركيب بالمره آن چيزي كه به افاضه الهي محقق مي
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نيست پس بايد يك نحوه نسبتي داشته باشد ادني مرتبه نسبت و شود يعني ديگر رتبه دوم همان طلب  نمي

 كنند. تناسب با اين طلب بايد باشد تا بگوييم تحقق طلب شماست و با آن وحدت تركيبي پيدا مي
تواند با اين وحدت  درجه تناسب كه مي يالواليه است اعل شود چيست؟ آن هم طلب كه محقق مي حاال آن

  تركيبي داشته باشد چيست؟
اش بايد قرابت تناسب به حدي باشد كه بتوان گفت اين مطلب آن است ولكن فراموش نكنيم  در اعلي مرتبه

شود مختار به اين معناست كه خودش داراي طلب است، چون قبال گفته شد كه شما  چيزي كه خلق مي
تمام كنيد و بايد كثرت و  توانيد نغيير و تغاير را بر اساس اصالت وجود و ماهيت در كيفيت زمان و مكان نمي

وحدت و وحدت تركيبي خاص لحاظ شود كه آن هم جز به تناسبات تعلق ممكن نيست و همه اين مطالب قبال 
 بحث شده است.

الواليه است و اين رتبه، رتبه اعظم شده است  اش طلب حاال آن تعلق يك تناسباتي دارد كه در يك رتبه
لب جميع مراتب است و جميع مراتب، نظام واليت است كه طلب پيدا كند اين ط كه اين رتبه اعظم مي يطلب
كند يعني طلب اقرب به خودش مسانخ با خودش است يعني به طلب رسول اكرم(ص) وجود مبارك  مي

الواليه هم دارند ولي رتبه ايشان  شود و ايشان هم مختارند و طلب طالب(ع) خلق مي سيداالوصياء علي بن ابي
 نازلتر است 

كنند نه به معناي اين است كه هيچ اختيار  متناسب با طلب ايشان است آن چيزي را كه اينها خلق مي ولي
 رسد هيچ اختيار ندارد.  كه در ابتدا به نظر مي» كلمه ياحسين«نداشته باشد مثل كيفيت 

آيد اگر  به نظر مي كار ي(كه بعدها بايد روشن شود كه آيا اين كلمه اختيار دارد يا خير؟) به هر حال در ابتدا
شود چون اصل  شود و اگر هيچ تعلق و طلب واليتي نداشته باشد اين هم نمي هيچ مناسبت نداشته باشد نمي

 الواليه است.  توانيد بگوييد نظام طلب الواليه است مي مفروض اين است كه تعلق، طلب
كنيد  ي داريد كه خدمت به غير ميهاي هايي داريد مثل نماز و روزه، يك عبادت براي مثال يك عبادت ييعن

كنيد، در آن  كنيد بلكه براي خدا مي كنيد براي آن شخص اين كار را نمي رفع حاجت يك حاجتمند را مي
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كنيد اين تغييري كه با طلب شما و با فعل شما نسبت به شخص ديگري  شخص به خاطر خدا تغييري ايجاد مي

حال عبادت و حال تقرب و قبول آن نيز به وسيله طلب شما انجام شده يك نحوه پرستش است، اگر پيدايش 
گونه هم  بگويد و اين» يااللّه«گونه  پيدا شود بلكه تحققاً به وسيله طلب شما چنين موجودي ايجاد شود كه اين

 شما دستگيري كنيد و به شفاعت شما طلب او ارتقاء پيدا كند.
كند، يك  جه نازلتر طلب دوم نسبت به طلب اول پيدا ميالواليه به امر ثابت دارد با يك در مثالي كه طلب

درجه نازلتر است يعني آن به امر ثابت تعلق داشت و اين به امر متغيري تعلق دارد كه جهت تغييرات آن ثابت 
 است، حاال اگر درباره كثرات اين را هم بگوييم باز طلب دارند 

جهت دوم شد يعني » للواليه يطلب تول«د و جهت ش طرف و يك يك» الواليه طلب«نتيجه اين است كه 
گفتيم از شأن وحدت و كثرتي هست حاال داريم شأن وحدت و كثرتي  سرپرستي كردن به خاطر واليت. قبال مي

دهيم، اگر بخواهد جميع مراتب واليت واقع شود در اين جميع مراتب اول، فرض تغيير هست دوم  را توضيح مي
شود در حقيقت كثرت اين  سوم پس از فرض تركيب كثرت و اضافه پيدا ميپس از تغيير، فرض تركيب هست 

 شود ولي بيشتر شدن آن جز در نظام واليت ممكن نيست. اضافه مي
اش هم به دليل تناسبي كه با اين دارد  شود و وحدت تركيبي پس مرتبه دوم به طلب مرتبه اول ايجاد مي

يبي دارد نه اينكه وحدت بسيط است يعني طلب آن هم يك گوييد وحدت ترك شود و مي در يك رتبه لحاظ مي
 نحو استقاللي دارد 

اي  ولي استقالل متناسب با رتبه خودش يعني يك كثرت تركيبي هم در كار است. اگر فقط اين بود و اضافه
شد، پس  طرف مي كرد كه همه آن يك پيدا نمي يگونه استقالل شد ديگر در نفس طلب هيچ كه حاصل مي

 شود. حاال سير اين تا كجا هست؟  الواليه به نظام واليت متعدد مي ر طلبطلب د
رسد و  بينيد تا به صالحين امت مي اش تحقق نظام واليت را مي خوب طلب او رتبه نازلتر متناسب با رتبه

 رسد و بعد به جمادات و تا نهايت پايين آيد تا به طلب حيواني مي طور پايين مي بعد فساق امت و همين
 رود. مي
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حاال آيا زمان همه اين كثرتها يك رقم و يك امتداد است؟ يعني آيا معناي وحدت تركيبي اين است كه 

 زمان همگي برابر است؟ 
بايد خيلي زياد و به جميع مراتب  يگوييم وحدت تركيبي دوام زماني و دوام كيف مرتبه اعل يا وقتي مي

كنم اين  ست يعني وقتي من پرستشي را با نام ياحسين طلب ميادني متناسب با مرتبه تحقق ا ي باشد. مرتبه
ماند يا اينكه بنا شد وحدت تركيبي مراتب در  شود ياحسين ياحسين يا فقط سين اين باقي مي مرتباً گفته مي

 مرتبه باالتر حل شود و مكان هم به انحالل در وحدت تركيبي در مرتبه ديگري به نحو ديگري مالحظه شود 
اي دارد ولي نه كثرت تركيبي رتبه قبل، بلكه در انحاللش در وحدت تركيبي جديد. بنابراين  يبيكثرت ترك

به حسب مراتب رشد بعضي چيزها زمانش تا همه مراتب در كل تاريخ كائنات امتداد دارد و بعضي چيزها 
مكاني اعلي هم شود. فرقش اين است كه مراتب  در وحدت تركيبي مرحله بعد حل مي يزمانش كمتر است يعن

ها هم متناسب با رتبه خودشان هر  نحو حل شدني؟ متناسب با رتبه خودش و پاييني شود ولي چه حل مي
نيست اين  يزمان با رتبه باالي چيزي زمانش برابر با تغييرات خودش است يعني رتبه پاييني هيچوقت هم

 متناسب با رتبه خودش، باالتري هم متناسب با رتبه خودش است.
 شود و دائماً انحالل آن وحدت تركيبي است. چيز معدوم نمي االسالم ميرباقري: يعني هيچ تحج

االسالم والمسلمين حسيني: يعني انحالل آن وحدت تركيبي اولي در وحدت تركيبي ثاني حتماً  حجت
ود و در ماند تا به اتصال مطلق منجر ش ايست؟ آيا عين قبلي باقي مي انحاللش چه نحوه ي هست ولي نحوه

 شان يك رقم هستند؟ يا بستگي به اين دارد كه تناسباتش مقتضي چه باشد؟  رتبه پايين و باال همه
خورند و جزء بدن  كنند و مؤمنين مي شود و گوسفند را هم ذبح مي وحدت تركيبي سبزي جزء گوسفند مي

ان معين كرده بودند كه در بدن سوزي آلم آدم ي شود، آنوقت انحالل به اين معنا است مثال در كوره مؤمن مي
هر نفر يك مقداري آهن و مواد انفجاري و چند گرم نمك و چند ليتر آب هست (و واقعاً اين چيزها هست) 

 خورد؟  شوند ولي از چه قبيل انحاللي است آيا متناسب با رتبه خودش است يا همه مراتب به هم مي منحل مي
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خواهيم حكم زمان و مكان را بگوييم آيا  گردد كه وقتي مي اين بحث با كمي دقّت به بحث عليت برمي

 و تناسبات طلب؟  خواهيم بگوييم تناسبات تعلق خواهيم يك قاعده را بر كل (به همه) نسبت دهيم يا مي مي
مغير اصلي يك چيز است و مغيرهاي تبعي هم وجود  ياگر تناسبات طلب هست طلب اصلي و يا به عبارت

راتب و جايگاهشان هستند. سنگ ريزه هم به نبي اكرم(ص) ايمان دارد و به دستور دارند ولكن به حسب م
اند كه يك صداي ديگري ايجاد كنند و  دهد و حضرت هم شوخي نكرده حضرت به زبان فصيح شهادت مي

در قوه ذهني مستمعين ايجاد كنند و آنها خيال كنند يك  يريزه بود يا تصر بگويند اين صداي آن سنگ
توانم بفهمم حنجره و  آمد، نه خير اين چنين نبود بلكه آن سنگ ريزه صحبت كرد ولي من نميصدائي 

 اش چگونه بود يا امواج صوتي آن چگونه است؟  ريزه و تارهاي صوتي دندانهاي اين سنگ
االيمان  اآلن اين مسئله ضبط صوت اگر چه از بعضي از لحاظ مبعد است ولي از اين لحاظ براي افراد ضعيف

شود و شكل  كنيد كه منتقل مي مكانيكي ايجاد ميهاي  كند در اين ضبط صوت يك حركت مسئله را حل مي
 يها در اول كار بوسيله تارها گوييد اين حركت كند شما هم مي شود بعد هم پخش مي گيرد و صدا ضبط مي مي

يد كه بدون داشتن اين اي به كامپيوتر بده گويم خوب اگر يك برنامه صوتي انسان صورت گرفته است مي
تارهاي صوتي، تحريكات مغناطيسي آن عين همين باشد و صداهاي افراد را محاسبه كند كه هر يك از اين 

كند فرض اين هست كه بوسيله كامپيوتر اين تحريكات را روي ضبط صوت  صداها چه نحوه تحركاتي ايجاد مي
اذن دادندژ و آن هم شهادت داد و اگر بگوييم همه شود حضرت به آن سنگ ريزه  ايجاد كنيد و صدا ايجاد مي

اشياء نطق دارند طلب واليت تا مراتب نازل هم قابل مالحظه است اما آيا اين معنايش اين است كه بحث و نشر 
 و زجر آنها مثل ماست؟ 

هاي  جاذبهشوند، اگربگوييم ميدانهاي  جديد مي ينه رتبه آنها اين رتبه نيست و اينها منحل در وحدت تركيب
شود كه  گوييد چطور مي موجود در عالم به انحالل حقيقي منحل در ميدانهاي جاذبه عالم برزخ است، شما مي

شود يك چيز  اي دارد كه اين فرد وقتي وارد آنجا مي در اينجا طلب كرده آنجا برود ومي گويم آن عالم يك سعه
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لحقة في «الم شود و اصال همه عالم دنيا در آنجا كوچكي است همه انرژي اين فرد هم جمع شود و وارد آن ع

 شود؟  ها چطور مي است چه رسد به اينكه تقسيم هم بكنيم و بگوييم اين ذره» الفالت
خواهيد بصورت  شود و معاد جسماني هم ممكن است ولي شما مي انسان هم با همين جسمش وارد مي

يست، ولي اگر تناسبات طلب را ببينيد شدني است. تجريدي نگه كنيد و با آن عليت حكم بدهيد خوب ممكن ن
كنند بسيار  حاال اگر شما فرض كنيد فالن آسمان خراش بزرگ را به جايي ببرند كه كهكشانها را مالحظه مي

گويند كل عالم جسم در برابر عالم روح چيزي نيست  آيد تازه مي رسد و اصال به حساب نمي كوچك بنظر مي
 راي حركت روح معين شده است. چه رسد به مراتبي كه ب

گردد و اگر بخواهند به صورت انتزاعي همه چيز را مالحظه  عمده اشكال به نحوه تصوير از مراتب تعلق برمي
و مراتب طلب ببينند هيچ ضرري  يفرماييد اگر با انحالل در وحدت تركيب كنند همانگونه است كه شما مي

كند كه يك نحوه  پرستد و خصوصاً وحدت تركيبي ايجاب مي را ميندارد سلولهاي حضرتعالي هم جداگانه خدا 
 استقاللي در مراتب مختلف در عين ارتباط و تعلق دارد كه متناسب با مراتب تعلق است.

شود به دليل ربطش به به محور اصلي و صحيح است بگوييم طلب اوست، البته اين  خوب حاال پرستش مي
دارد و تحقق اين طلب سير و طلب پرستش بدون طلب تولي ممكن  طلب، تناسبات وحدت و كثرت تركيبي

الواليه، طلب تولي است يعني خدا را به جميع مراتب ممكن بپرستد و وقوع اين  نيست، رتبه دوم و تبعي طلب
 شود. مراتب مختلف تناسبات تعلق مي

دي خلق شود كه االسالم ميرباقري: اين روشن نشد كه طلب تصرف اقتضايش اين است كه موجو حجت
 شود. تعلقش به اين باشد، يعني معنايش اين است كه پرستش مادون نسبت به نبي مكرم(ص) واقع مي

 االسالم والمسلمين حسيني: نه اينگونه نيست (اين نكته خوب است اشاره فرموديد) حجت
تطبيق شده و : يك مطلب ديگر هست كه يك امر نقلي است و اين امر نقلي فقط ياالسالم ميرباقر حجت

كه  كه ما يك طلب پرستش مطلق داريم در حالي قطعاً ثابت نشده كه مراد از اين نقل همين است و آن اين
 اين اثبات نشده است.
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االسالم والمسلمين حسيني: مفروض منطقي ما به اين مطلب برهان شد كه هرگاه شما بفرماييد تعلق  حجت

آيد در پرستش، كمال در  تكامل ممكن نبود، كمال وقتي ميهست تعلق بدون جهت ممكن نيست و جهت غير 
كرديد اين كمال را در طلب خودتان  شود همانطور كه اين كمال را در تعلق ضرب مي جميع مراتب پرستش مي

 ضرب كنيد 
شود طلب جميع مراتب پرستش بنابراين ما بر نقل تكيه نكرديم و بر فرض استدالل نشده  آنوقت طلب، مي

كه وحدت و كثرت  يايم. بلكه در بحث حركت در باب وحدت و كثرت، اگر حركت غير تكامل نكردههم تكيه 
 شد. شد بلكه اصل آن محال مي شود، نه فقط لغويت حاصل مي آن مرتباً گسترش نيابد حركت محال مي

كه  ال آنگونه تعددي نپذيرد ح كه كيفيت هيچ توان طلب را فرض كرد در حالي اما در مقدمه دوم آيا مي
مختلفي كه در يك جهت قرار دارد طبيعي طلب هست يعني هاي  طلب نسبت به جميع مراتب باشد؟ يا راه

گوييد فاعل خلق كرده است نه قابل محض و اگر قابل محض باشد قابليت ميل تركيبي و قابليت  آنجايي كه مي
تناسبات  يف داشته باشد خصوصاً وقتانضمام هم ندارد اگر فاعل است و طلب است،بايد كيفيت قابليت اختال

 نظام واليت را به آن اضافه كنيد.
در عين حال همانجا صحيح است بگوييد مطلقاً يك كيفيت » ال يشائون اال ما يشاء اللّه«گوييد  يك وقت مي

 متعدد در جميع مراتب هست وهاي  را نبي اكرم(ص) انتخاب كرده است (راه يدارد يا دو راه است و راه اعل
 باالترينش را ايشان انتخاب فرمودند) چون طلب است و فاعليت. در اينجا چه چيزي تفويض شده است؟ 

خود قدرت اين طلب و خود قدرت اين فاعليت، چه چيزي تفويض نشده است؟ يك ذره تحقق هم تفويض 
ه سابق و ايجاد نشده يعني بنابر بحث وحدت و كثرت تركيبي تحقق خارجي كه افاضه زائد نسبت به وجود رتب

ال جبر و ال تفويض بل امر «كنيد صحيح است بگوييد  رتبه قبل هست، داده نشده است پس تحققاً كه نگاه مي
لحاظ كنيد  يبين مشيت اين و مشيت خداي متعال قرار دارد. يعني اگر طلب را با عليت تجريد» بين االمرين

شود تناسبات طلب (فاعل و نماينده است) و  دهيد مي گونه بگوييد ولي اگر بحث عليت را جواب توانيد آن مي
 شود. اصال موضوعاً از آن خارج مي
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 كنند فرق دارد. گونه است اما وقتي طلب مي االسالم حائري: وقتي طلب نكند اين حجت
تواند طلب نكردن را طلب كند:  تواند داشته باشد نمي االسالم والمسلمين حسيني: دو گونه طلب مي حجت

گردد. تحقق فاعلي را كه براي خودش هست در رتبه طلب در  گونه به خودش بر مي ونه طلب كند يا آنگ اين
نفس خود ش به خودش بازمي گردد ولكن مناسبات بعدش از اولين مرتبه تحقق خارجي، زائد بر نمايندگي، 

كه اين  ك قدرت اينشود. يك رتبه نفس نمايندگي است كه داراي قدرت شاء هست، ي يك ايجاد هم پيدا مي
 گردد. بندي نيست و اين شاء به مشيت خداوند برمي شاء وجود پيدا كند اين دسته

اش از خودش نيست يعني قدرت را وقتي  اش از خودش است ولي خارجي االسالم حائري: يك مرتبه حجت
 كرده است حاال يا به اين طرف يا به آن طرف. يكند يك كار اعمال مي
اش دست خودش است در نظام نمايندگي اين  مسلمين حسيني: اين نماينده است و مرتبهاالسالم وال حجت

 كند. رتبه نمايندگي با نمايندگي رتبه نازله فرق مي
االسالم ميرباقري: سؤال اين است كه در اين مرتبه نسبت به مشيت حضرت حق مطلق است؟ تعيين  حجت

ليت اگر مطلق شد با مشيت مطلقه حضرت حق سازگار گردد، همين مرتبه از فاع طلب به قدرت اين برمي
تواند در يك آن معدومش  گويند مي كنند و مي نيست مگر اينكه از طريق ارتباطات فاعلي كه آقايان تمام مي

 كند.
كه به او ندهد كافي است نه اينكه معدومش كند، عرض ما با  االسالم والمسلمين حسيني: همين حجت

تواند او را قبض روح كند و اختيارش را سلب  د در اينجا چند فرض هست يكي اينكه ميفرمايش آقايان فرق دار
دهد اضافه شدنش  كند كه اين فرض مورد نظر ما نيست. يك فرض اينكه وحدت و كثرت اضافه به آن نمي

 تحققي است پس از طلب.
 االسالم حائري: خود طلب هم باألخره تحققي دارد. حجت
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ين حسيني: مرتبه طلب از قسم مراتب تحقق ديگر نيست و فرق تناسبات تحقق با االسالم والمسلم حجت

زائد  ي شود و اين افاضه آن عليت مورد نظر شما همين است. اين تحقق تحققي است كه پس از آن واقع مي
 گوييد مقيد به مشيت اوست. است، افاضه زائد بر نگهداري قبل را شما مي

 ير و تبديل اضافه نيست ولي به هرحال تغيير است.االسالم حائري: يعني تغي حجت
االسالم والمسلمين حسيني: اين وحدت تركيبي قدرت جديد دارد يا خير؟ هر چيز كه قدرت جديد  حجت

 خواست اضافه شده است.
توانم اين را طلب كنم يا آن را طلب كنم ولي طلب اين  االسالم حائري: من يك قدرت طلب دارم مي حجت
 است. غير از آن
گردد و ما اثبات كرديم كه طور  االسالم والمسلمين حسيني: حقيقت اختيار به موجود مختار برمي حجت

شود بلكه در نهايت گفتيم ميل تركيبي  تغيير واقع نمي يتوان خلق كرد و امتناع جبر ثابت شد يعن ديگري نمي
 شود. شود و تغاير هم پيدا نمي پيدا نمي
 تعيين آن چه نسبتي با مشيت حضرت حق دارد؟االسالم ميرباقري:  حجت
كند و با واسطه به  االسالم والمسلمين حسيني: تعين به موجود مختار و نماينده نسبت پيدا مي حجت

گردد. يعني گفته شده چرا شاء به اين موجود مختار بيافريند يعني موجود متغيري كه بتوان به  يمشيت برم
 ر نيست.آن افاضه كرد غير از موجود مختا

جا اين  ترش اصالت واليت و تعلق به واليت و تعلق به پرستش مولي شد آن اصالت تعلق كه در تفسير دقيق
 مطلب تمام شد و اگر بخواهد خلق كند بايد موجود مختار خلق كند.

 االسالم حائري: همين اختيار را به او تفويض كرد. حجت
يار به او نيست اگر تفويض را به آن معنا كه بتواند االسالم والمسلمين حسيني: صحبت تفويض اخت حجت

متصرف در غير باشد تفويض است، چيزي را به كسي بدهند و اال اگر خودش را به خودش بدهند كه تفويض 
اي واقع  نيست خصوصاً خودش هم در رتبه نازله است. اگر فقط در خودش تصرف كند در غير هيچ حادثه
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توان خلق كرد، يعني بفرماييد اين فاعليتي دارد و  كند اصال موجود ديگري را نميشود و اگر در غير تصرف ن نمي

 فاعليت در طلب به او داده شده است و طلب يعني فاعليت در طلب.
 االسالم حائري: اگر خودش خودش است ديگر هيچ تغييري نبايد بكند. حجت
طور كه  از قبيل اثر ماهيت بگيريد هماناالسالم والمسلمين حسيني: اگر عليت را تجريدي بگيريد و  حجت

شود ولي اگر عليت را مناسبات طلب  گونه و به اين تفويض گفته مي فرماييد يا بايد اينگونه طلب كند يا آن مي
كنيد  كند شما داريد سعي مي شود و خروج موضوعي پيدا مي بگيريد ديگر اصوال و موضوعاً از بحث خارج مي

كنم از موضوع بحثتان خارج  كم اين است يا خارج از حكم اين ولي من عرض مياثبات كنيد يا داخل در ح
 است نه اينكه از موضوع حكمتان خارج است.

ها هم نبي اكرم(ص) را  گويند تعلق دارند معنايش اين است كه آن مي يحاال اين بحث باقي ماند كه آيا وقت
 پرستند؟ مي

لب فاعليت است يعني بايد بتواند حداقل نسبت به دو سير االسالم ميرباقري: آيا منظور از كيف ط حجت
الواليه  الواليه باشد و گفتيد اين طلب فاعليت داشته باشد و اال طلب نيست، اگر در جميع مراتب كمال طلب

ايد چون اين فاعل را  محدود به يك نفر است نه دو در حقيقت فاعليت آن را در رتبه خود طلب حذف كرده
گوييد و اگر طلب پرستش را با جبر يكي بدانيد اصال پرستش نيست و حداقل بايد در كيف آن  يفاعل مجبور نم

 قابليت تعدد باشد تا كيف پرستش بتواند به خود فاعل برگردد و گفتن پرستش صحيح باشد.
طرف آن  االسالم ميرباقري: همين قسمت روشن نيست كه اگر طلب پرستش دوطرفي است بايد يك حجت
 تش باشد.عدم پرس
 االسالم والمسلمين حسيني: بفرماييد يك طرف آن درجه نازل پرستش است. حجت
 االسالم ميرباقري: آيا طغيان هم پرستش است؟ حجت
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: اينكه طغيان يك پرستش حيواني است، نه ملكوتي بايد بعد روشن شود ياالسالم والمسلمين حسين حجت

توانستند پرستش باالتري  كنند و مي رند پرستش حيواني ميها دا كه آيا اينها جز پرستش است يا خير؟ آن
 داشته باشند و اگر همين را قبول كنيد در بحث كافي است.

 پرستيد و نماز خواندنش پرستش حيواني حضرت حق بود. االسالم ميرباقري: يعني عمر هم خدا را مي حجت
شوند چه نحوه  وحدت تركيبي منحل ميگوييم مراتب نازله در  االسالم والمسلمين حسيني: وقتي مي حجت

انحاللي است؟ اگر گفتيد اينها وسيله براي رتبه باالتر هستند آيا آنوقت خود اين طالب اگر بتواند وسيله فاسد 
نشود و وسيله صالح بشود صالح و فساد و صدق و كذب و ارزش را در رتبه بعد در تناسبات ارزش بايد ببينيم، 

 همين قدر، دو راه شد.
فرماييد دو نحوه پرستش  گردانيد و مي عالي طغيان را هم به پرستش برمي االسالم ميرباقري: حضرت جتح
 است.

است به نحوي كه  يها منحل به انحالل وحدت تركيب االسالم والمسلمين حسيني: كه يكي از آن حجت
) همه رقم پرستش بخواهد و شود، براي مثال اگر بنا شد نبي اكرم(ص هويت پرستشي آن وسيله براي باالتر مي

از جمله پرستش در مقابله با اعداء را ممكن است شما بگوييد پس بايد يك نفر عدو باشد تا اينكه با او جنگ 
اي شقي  گوييد معناي اين پرستش اين نيست كه يك عده شود، يك وقت مي كند و اين پرستش محقق مي

 شوند و روبروي او بايستند 
گوييد مراتب متعددي است و استقالل متناسب با اين مراتب هست يا  ركيبي ميولكن وقتي در وحدت ت

شود ال علي التعين نه به صورت شخص خاص نه اينكه  ايستد و به اين شكل تحقق واقع مي مقابل ايشان مي
شود و نحوه انحاللش با خود همين  شود پس عقاب و حساب خود آن فرد كه حل مي بگوييم اين يكي مي

 شود.  ه قيد نشده كه اين فرد جزء سعداء باشد يا اشقياء اين حل ميمطلب ك
اند يك نكته ديگر هم  در كل هم آن مصلحت اتم واقع شده و اضافه بر اين مطلب كه ديگران بيان كرده

جا هم مطلقاً  عالم در هواي نفس در آن يقابل توجه است كه اگر اينها به طرف صالح برگردند آيا نزاع باطن
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كند يك مرتبه از درافتادن نبي اكرم(ص) با  شود يا اينكه او هم وقتي استمداد از نبي اكرم(ص) مي مي حذف

 اهواء است 
متعال است هرچند ظاهر  يالبته در يك شكل روحي ديگر، به اصطالح جنگ ايشان با ابليس هم طاعت خدا

به ايشان پناه بريد و ايشان هم مدد كند  نشود و شما از دست جنود شيطان عاجز شويد و نماز توسل بخوانيد و
جا هم دعواست ولي يك تناسبات ديگري است معناي اينكه هيچ دعوا نباشد اين است كه خروج از  يعني آن

 يك مرتبه و به مرتبه باالتر نباشد 
ه تعلق به مرتبه بعد هم نباشد. اگر بناست وحدت تركيبي و سير آن خارج شدن از يك وضع و رفتن ب ييعن

 خواهم. خواهم و هم خروج نمي توان گفت هم خروج مي وضع ثاني باشد يعني نمي
را خلق  يكرديد خدا مخلوقات االسالم ميرباقري: اين معنايش اين است كه اگر شما هم معصيت نمي حجت

كرد كه با  خواهند منتهي مختار خلق مي كرد كه معصيت كنند چون نبي مكرم اسالم (ص) مقابله را مي مي
كرد كه معصيت كند  شديد يك مختار ديگر را خلق مي اختيار خودشان معصيت كنند و اگر همه شما صالح مي

 فرماييد آن شيطان است. حاال مي
: شيطان را خلق كرده و درگيري با آن هست، فقط انسانها جنود او نشوند ياالسالم والمسلمين حسين حجت

گوييد شعاع عين ميل تبديلي است  كه مي ما در عين حالي خود هواي نفس را خلق كرده يعني ميل تركيبي
 كنيد  اش مي كه در تركيب تحققاً مالحظه

است و بايد در مورد آن جهت دقّت كرد كه  يدر عين حال ميل تركيبي از يك جهت ديگر غير از ميل تبديل
است و اين ميل تبعي  يصلميل به وضع ديگر با ميل نسبت به تبديل است، هر چند سير و ميل به تبديل ميل ا

 است يعني ميل تركيبي بنا به مقدمات كذشته ميل تبعي نسبت به ميل تبديلي است 
است كه هميشه هست ولو شيطان هم نبود، تبديل  يولكن تعلق به وضع هست و اين جنگ از قبيل جنگهاي

 خواهد و ميل تركيبي ابتدائاً داراي لحاظ ميل به وضع هست. تغيير وضع را مي
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شايد بتوان گفت بازگشت بحث اختيار در طلب همين بود كه يكي از دو راه ميل به وضع ترتيبي و تبديلي 

 دهيم. است و يكي ميل به حركت تبديلي است كه بعدًا توضيح مي
 شود. االسالم ميرباقري: اين مطلب روشن نشد كه چگونه ميل، بدون اختيار نمي حجت
الواليه  توصيف اختيار چند شكل بيان شد كه سومين شكل آن طلب االسالم والمسلمين حسيني: در حجت

 گوييد ميل به جميع مراتب كمال دارد اين تعلق است يا طلب است؟  بود، بعد سؤال شد وقتي مي
بعد راه طلب محدود است يا وقتي براي آن فاعليت قائل شديد بايد راه آن دو تا باشد تا طلب باشد و 

د طلب جميع مراتب و تعلق به جميع مراتب اين در حقيقت طلب سرپرستي و افاضه گويي بنابراين وقتي مي
 است كه بين دو رتبه... ياست و اين غير از طلب

عليكم و رحمت اهللا و بركاتهوالسالم   



 
 

 )دومدوره  ٩( ٤٥جلسه: 
 (دوره دوم) ٩جلسه 

 بحث: اختيار، جهت يا امر ثابت
 ٨/٩/٦٨تاريخ: 
ي اينكه حد اوليه در اصالت تعلق طلب الواليه االسالم ميرباقري: در جلسه قبل دو مطلب فرموديد يك حجت

آيد اين حد اوليه از دو جهت تغيير يافته، اول اينكه مفهوم اختيار داخل در حد اوليه شده و  است كه بنظر مي
فرموديد تعلق به امر ثابت است و حاال  تعلق و طلب باالختيار شده است، دوم اينكه از نظر متعلق به كه قبال مي

فرماييد جهت تغيير  فرماييد تعلق به ربوبيت و مراتب مختلف ربوبيت يا تعلق به اضافه، اگر واقعاً مي ياحتماال م
ماند كه حضرتعالي در  مي يپيدا كرده و از تعلق به امر ثابت تبديل به تعلق به افاضه شده است اين نكته باق

يد يعني اصل تعلق به امر ثابت است و به تبع گرفت مباحث قبل از تعلق به امر ثابت تعلق به مراحل را نتيجه مي
است بنابراين تعلق به مراتب افاضه به تبع  يشود و تعلق به مراتب رشد تبع آن تعلق به مراحل رشد پيدا مي

شود  شود و اين رشد تدريجي هم حاصل مي تعلق به آن امر ثابت است چون رشد در افاضه حاصل مي
بعدي معدوم هستند و هاي  شود كه طرف آن معدوم باشد و فعليت نمي فرموديد چون ميل طرف ميواهد و مي

اآلن حاصل نيستند يعني فعليت تحققي ندارند و صرفاً فعليت تعلقي دارند ممكن نيست كه اين تعلق، تعلق به 
براين اگر كند، بنا مراتب بعد باشد بلكه بايد تعلق به امر ثابت باشد كه به تبع، سيوبه مراتب بعد را هم ايجاد مي

فرماييد متعلق به عوض شده و تبديل به تعلق به اضافه دائمي شده؟ آيا آن امر ثابت را به افاضه تقسيم  مي
 كنيد؟ يا افاضه امر ثابت نيست يا اينكه هم امر ثابت هست و هم افاضه هست؟ مي

خلقش جبري است  فرماييد تعلق به واليت و طلب الواليه جبري نيست، بلكه اصل طلب اگر حضرتعالي مي
اما دو مسير دارد، اگر بنا باشد كه تعلق به جميع مراتب واليت باشد و طلب جميع مراتب خلق شده باشد اين 
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تواند به غير از طلب جميع مراتب تحققي داشته باشد در نتيجه  طلب جميع مراتب در مرحله تحقق هم نمي

هارا در بربگيرد و جنبه وحدتي  واهد همه اين طلبخ يك مسير بيشتر در پيش ندارد و آن طلب شاملي كه مي
تواند دو مسير داشته باشد چون محال است كه طلب جميع  الواليه ديگر نمي اين وحدت تركيبي است طلب

فرماييد جلو آن هم دو مسير است قطعاً يكي از  مراتب چيزي جز جميع مراتب رشد را طلب كند و اگر مي
و اگر طلب به جميع مراتب خلق شده حتماً جبراً جميع مراتب را خلق مسيرها طلب جميع مراتب نيست 

شود حتماً  مي يكه به جميع مراتب رشد منته خواهد كرد و يك مسير هم بيشتر پيش رويش نيست چون آن
در مرحله تحقق يك سنخ طلب است و هر دو سنخ را دربر خواهد داشت ولو هردو كمال باشد و يكي اكمل، 

 كند. اتب رشد را دارا است حتماً آن مسير در مرحله تحقق، تحقق پيدا ميكه جميع مر آن
خواهد نظام واليت را هم تفسير كنيد كه تعلق بالواليه  آيد حضرتعالي مي مطلب دوم اينكه به نظر مي

فرموديد چون تعلق بالواليه جز از طريق  شود مي گونه درست مي خودش مستلزم كثرت است و كثرت اين
كند تصرف در مادون را  الواليه نسبت به مافوق اقتضا مي شود بنابراين همين طلب مادون حاصل نميتصرف در 

حاصل نيست پس بايد آن مراتب مادون به نحوي با اين  يو چون تصرف در مادون جز به نحوه وحدت تركيب
ي با مراتب مافوق مرتبه مافوق وحدت تركيبي داشته باشند تا تصرف حاصل شود يعني مراتب مادون به نحو

فرموديد ميل اينها ابتدا به اين است و اين به امر ثابت مايل است. طلب،  وحدت تركيبي دارند كه تعبير مي
 يطلب مرتبه اول يا شامل است و اين مرتبه طلب امر ثابت را دارد و طلب اينها نسبت به جهت يك امر تبع

 است.
متداول هاي  فرماييد و در فلسفه د چون سخن از رتبه ميكني عالي رتبه را چگونه تفسير مي حاال حضرت

كنند و وحدت و كثرتي هم كه براي آن قائل هستند يك وحدت و  فاعلي تحليل ميهاي  معموال به صورت رتبه
گويند هر رتبه مافوق بساطت مراتب مادون را داراست  كثرت تشكيكي است و در وحدت و كثرت تشكيكي مي

الوجود هست همه مراتب مادون را به نحو بساطت داراست در عين اينكه كل،  ه واجببنابراين كمال مطلق ك
الحقيقه كل اشياء هم هستند كه در عين بساطت همه مراتب مادون را  دارد اما قائل به بسيط يوحدت تشكيك
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منافات  در مرتبه ذات به نحو بساطت داراست اگر چه كل وجود يك وحدت شخصيه تشكيكيه هم دارد اما اين

ها درباره ذات  ندارد كه كماالت مرتبه مادون به عينه به نحو بساطت در مرتبه ذات موجود باشند، اين تحليل آن
است. به نظر من آمد حضرتعالي هم يك چنين وحدت و كثرتي را در باب مراتب واليت  يو مراتب تشكيك

فرماييد كه حاق اين با ظواهر  كيبي را ميگوييد بلكه وحدت تر فرماييد منتهي شما هدف تشكيكي را نمي مي
فرماييد يك مراتبي هست كه مرتبه شامل زمانش نسبت  صحبت آنها خيلي مخالفتي ندارد، بدين صورت كه مي

الحقيقه كل االشياء است كه اينها كثرت خودشان را دارند در  به جميع زمان شامل است و اين همان بسيط
ها جريان پيدا  ا را داراست يعني به منزله آن امر واحدي است كه در آنعين حال آن مرتبه شامل همه اينه

است بايد اين كثرات را هم دارا باشد،  يكند و چون در همه كثرات جريان دارد به وحدته كه جهت وحدت مي
ينكه حاال اين يك تشبيه بود كه فارقش را حضرتعالي بفرماييد، اول اينكه معناي مراتب در اينجا چيست؟ دوم ا

قائل نيستند  گويند مراتب فاعلي است و براي مرتبه مادون هيچ نحو تأثيري در مرتبه باال ها مي مراتبي را كه آن
فرماييد وحدت، وحدت تركيبي است آيا براي مراتب مادون هم يك نحو تأثير و فاعليت  ولي حضرتعالي كه مي

ت به هر معني كه ما بگيريم مال مرتبه باالي واليت فرماييد فاعلي در مراتب مافوق قائل هستيد يا نه؟ يا مي
دارند ولي اين وحدت تركيبي منتهي به  ياست نسبت به مادون و مراتب مادون واليت اگر چه وحدت تركيب

ـ اينكه آيا مراتب مادون به لحاظ وحدت تركيبي كه ٢ـ معناي مراتب را بفرماييد ١شود پس  تصرفشان نمي
كه  يابد در حالي ـ اگر مؤثر نيستند وحدت تركيبي چگونه معنا مي٣ؤثر هستند يا نه؟ دارند در مرتبه مافوق م

يك تقوم طرفيني است و هر يك متقوم به ديگري هستند و اين تقوم چه تقومي است كه  يوحدت تركيب
 آورد؟ تصرف نمي

كند و از يك  يك مطلب ديگر اينكه فرموديد واليت فقط طلب است و هيچ تصرف و ايجادي در خارج نمي
شود، حاال جمع بين اين دو چگونه است كه صرفًا  طرف هم فرموديد واليت جز به تصرف در غير محقق نمي

 گردد و حتماً متقوم به تصرف هم هست. است كه به خودش برمي ييك طلب
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(يعني االسالم والمسلمين حسيني: مقدمه اول: قبل از ورود به بحث طلب اگر بگوييم تعلق و متعلَق  حجت

هست و تغييري  يتوان گفت تعلق چيزي كه اين تعلق به آن تعلق دارد) وحدت حقيقي دارند آيا باز هم مي
هست؟ تعلقي را فرض كنيد كه به خودش متعلق باشد و وحدت حقيقي به خودش هم داشته باشد و به هيچ 

ق به خودش داشته باشد يعني امر ديگري متعلق نباشد، آيا فرض اين برابر با نفي تعلق است يا خير؟ تعل
خودش خود ش باشد كانه بسيط حقيقي باشد و وقتي بسيط حقيقي شد ديگر كلمه تعلق هم زائد است. پس 

 گوييم تعلق نه تنها جهت الزم دارد بلكه متعلَق و مقصد هم الزم دارد. بالضروره وقتي مي
خواهد كه باز  ت يا اشتداد خودش را ميتر نگاه كنيم و بگوييم جميع مراتب جه حاال اگر يك مرتبه دقيق

شود، تعلق داراي جهت  شود و جهت يا اشتداد كيفيتش نمي شود و مقصد نيز خودش مي متعلَق خودش مي
است ولي قبل از اينكه بگوييم داراي جهت است بايد متعلَق داشته باشد ولو متعلَق آن جهت باشد اگر متعلَق 

شود، حاال بگوييم متعلَق، جهت است و اين جهت را  باز تمام نمي هم منحل شود و به خودش بازگشت كند
كنيد؟ اينكه تعلق داراي جهت است يك حرف است  كنيم اين جهت را چگونه تعبير مي خواهد، سؤال مي مي

واينكه تعلق به خود جهت است يك حرف ديگري است يك گونه تعلق به جهت بايد بيان كنيد كه بازگشت آن 
كنيم ببينيم آيا تعلق به جهت به نحوي كه بازگشت به  ، در اينجا چندتا احتمال ذكر ميبه خودش نباشد

 آيد يا خير. خودش نكند به دست مي
تواند واسطه بين تعلق با حضرت حق  اگر فرض شود اين جهت، مشيت خالقش است (شاء) آيا اين مشيت مي

گذرد ولو تعلق به  يفش است كه از اين سير ميباشد و اين ك» جلت عظمته«شود به نحوي كه جوهره تعلق، به 
 ذات نباشد و تعلق به مشيت باشد؟

تواند با رضاء و رضوان فاصله داشته باشد، در مراحل نازل آن چيزي را كه ما شاء و  اول ببينيم آيا مشيت مي
را كه ميل كنيم با آن چيزي كه راضي هستيم آيا دوتاست يا يكي است؟ در باب مخلوقات آن چيزي  ميل مي

داريم همان چيزي است كه راضي هستيم رضايت و شاء باهم متحدند هرچند كه شما بگوييد من در يك 
گرفتار شدم كه در مجموع ناچار شدم به اين مطلب ميل كنم و صحيح است بگوييد به اين مطلب  يمشكل
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مد و وقت شما را گرفت راضي شدم، رضايت شما اين بود كه خيلي مطلب بنويسيد ولي در عمل مشكل پيش آ

گوييد با حفظ مشكالت راضي به اين مطلب شدم يا ميل شما اين است كه يك منزل بخريد  آنوقت آخر كار مي
گوييد در مجموع راضي شدم كه يك منزل اجاره كنم، در باب مخلوقات ميل شما به چيزهايي است  بعد مي

مكن نبود به اين رتبه راضي شدم كانه براي رضاي گوييد چون م شويد بعد مي ولي قدرت نداريد و موفق نمي
شويد، اما اگر قدرت مطلق  آن راضي مي يخودتان مراتبي قائل هستيد كه به دليل فقدان قدرت به مراتب پايين

شود، خصوصاً اگر نفع به خود  تر راضي شده است، شاء و رضا يكي مي باشد ديگر معنا ندارد كه به مراتب پايين
 گردد. بلكه نفع به طرف مقابل برمياو بازنگردد 

مرتبه بلوغي  يبنابراين آيا صحيح است كه بگوييم مشيت يعني امر ثابت همان كيفيت رضوان است؟ و اعل
شود. بالعكس اين احتمال را هم بايد  شود تصور مي است كه براي موجود، قابل افاضه است و به او افاضه هم مي

كنيم تعلق به رضوان، آيا اول نظر به كيف است؟ تا مقصد خود كيف بشود، يا  ديد وقتي از ناحيه تعلق نگاه مي
 شود؟ است و خصوصيت ذكر مي ينظر به رضوان است و كيف مرتبه ثان

 فرماييد چيست آيا يك امر عيني است؟ االسالم ميرباقري: اين مشيت و رضوان كه مي حجت
كنيم يك چيزي است كه بالفعل موجود  ث مياالسالم والمسلمين حسيني: عيني بودنش را بعد بح حجت

طور افاضه و اعطا كند حاال اين را كتاب  گونه باشند و اين خواهد كه مخلوقاتش اين است يعني خدا مي
گيريد، اما قبل از اينكه خصوصيتش را نگاه  گيريد و كل آن را كلمات متكثري مي گيريد يا كلمه واحدي مي مي

و رضاي قادر مطلق متعدد نيست، دست او بسته نيست كه بگويد به درجه  اش شاء كنيم در شكل تجريدي
تر رضا اكتفا كردم شاء و رضوانش يكي است، حاال بگوييد هر دو وصف فعل هستند يا يكي چيزي را خلق  پايين

 كنيم. كرده كه نام آن مخلوق رضوان است كاري نداريم و فعال در مفهوم ذهني همين داريم دقّت مي
شود و بر اساس آن كتاب  ته شد يك امر ثابتي در حركت ضروري است و حركت آن در امر واقع مياگر گف

گردد  شود اين مطلبش تمام است و قابل دقّت است كه بگوييم آيا تعلق به كيفيت بازمي واقع مي يسير تدريج
ق به رضوان است و رتبه گوييم تعلق به جهت يا اينكه تعلق به جهت دو رتبه دارد يك مرتبه تعل وقتي كه مي
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كنيم كه اگر رضاي مخلوق عين رضاي خالق شد عين پرستش  يك كيفيتي است و آنوقت ادعا مي اش ثاني

خواهد، البته دركنه رضاء نحوه ربط متناسب با خالق  رسد و رضاي او را مي خالق است، البته دستش به ذات نمي
» به جلت عظمته«گوييد تعلق  اي است يك وقت مي طهو مخلوق هست نه اينكه اتصال به ذات باشد، يك واس

وارد است،  است و پرستش ذات حضرت حق است همانطور كه آن ذات هست كه به اين فرض هزاران اشكال
كند يا خير؟ بعد آيا مخلوق به خود ذات واصل  كند يا خير؟ در مراتبش تنزيه مي مثال آيا اين تدريجي رشد مي

شود يا به نحو  رسد و وقتي به مقصد رسيد جزء ذات مي رسد يا نمي ال به مقصد ميشود؟ اين حركت به هرح مي
خورد و اين تعلق به رضا دارد كه اين رضا رضاي اوست و  گوييم يك واسطه مي ديگري است در فرض ثاني مي

از  رسد بلكه براي كسي كه سيرش تخطي لذا پرستش از اين كانل صحيح است و رسيدني است و به رضوان مي
اكرم(ص) كه يك ذره هم تخطي از  يكند مثل نب رشد حقيقي نداشته باشد در جميع مراتب رضوان سير مي

رشد حقيقي ندارد همه مراتبش مراتب رضوان است نهايت رضوان متناسب با رشضد كه يك جريان است، براي 
 رسند. رضوان الهي مي شود و به شوند، در آخر كار يك بلوغي پيدا مي افتند و بلند مي كساني كه مي

شود، حاال  خدا واقع مي يحاال اگر بگوييم مقصد كنه تعلق رضوان اسن و از طريق رضوان پرستش برا
ها چكاره  كنند يا مخالف و طاغي هستند آن كنند يا بد پرستش مي هايي كه پرستش نمي جمادات يا آن

ه موجودي كه اختيار و شاء و هواي او تابع شاء ها كاري نداريم و اين مطلب را دربار هستند، در ابتدا به آن
اي كه هواي خودش را  از روايات حّتي تعبير به هوي هم هست، هر بنده يخداوند متعال قرار بگيرد (كه در بعض

و عزتي و «اند كه  تابع هواي من كند، حضرت امام رضوان اللّه تعالي عليه هم در آن چهل حديث ذكر كرده
من قرار دهد) اگر رضا با  ياي كه هوايش را تابع هوا آن بنده» يايي و علو مكاني و رفعتي...جاللي و نوري و كبر

شود؟ بالواسطه هم به  رضاي خدا برابري حقيقي پيدا كند آيا كنه اين ولو بالواسطه پرستش براي خدا واقع مي
كه بايد تغاير و تعبير آن را در گوييم چون اين مخلوق از عالم كيف و تغيير است و از عالمي است  اين دليل مي

شود، جز از طريق كيفيت  اصل دانست، ارتباطش با مبدائي است كه در آن تغاير و تغيير به همه انحاء نفي مي
تواند براي پرستش او (از ناحيه  تواند بگذرد، يعني كيفيت مرضي او مي گذرد و جز از طريق كيفيت نمي نمي
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كه تغيير و تغاير در وجودش اصل است در  اصل است) طريق واقع شود و آنموجودي كه تغيير و تغاير در آن 

گنجد كه پرستش او تابع تغيير و تغاير نبوده و متكيف نباشد كيفيت، ذاتي پرستش  اش نمي وجودي ي سعه
اوست و نحوه پرستش بدون كيف نيست و آن پرستش شونده اصال كيفيت ندارد و نسبت كيفيت به او باطل 

رضاي او داراي كيفيت است حاال بگوييد اين رضا مخلوق است، كتاب است و يا هرچه بگوييد به است ولي 
كند،  تواند متكيف بشود و طلب رضاي او را مي كند و رضاي اين مي با رضا پيدا مي يهرحال يك نحوه تناسب

يد مورد توجه قرار گيرد ظاهراً رضا باالترين مرتبه قرب هم هست كه براي مخلوق ممكن است يعني اين نكته با
خواهيد براي يك فرمان ببريد به اصطالح  اينكه شما مي» و رضوان اللّه اكبر«كه عالوه بر آن عبارت مبارك كه 

گذاريد و يك  كنيد و مبل مي ها اگر دلتان براي اطاعت از امام خميني غش برود، يكوقت آب و جارو مي شيرازي
گوييد ديگر  رسد كه مي وه است كه بلوغ مراتب مختلف آن به اينجا ميكنيد اين يك نح اي درست مي پالوده

كنم. براي مثال اگر االن يك تشريفات خاصي براي حضرت  ندارم هرطور كه شما راضي باشيد عمل مي يچيز
ايد؟ و  اي تهيه كنند و ايشان هم نشريف بياورند و بفرمايند اين چه چيزي است درست كرده اللّه خامنه آيت
توان شيريني تقسيم كرد و يك رتبه باالتر از اينكه  بق با رضاي ايشان نباشد مثال در جشن نيمه شعبان ميمطا

جا  شويم تا آن خوانيم و مشغول اعمال معنوي مي كنيم و دعا مي بگوييد در اين شب مبارك مناجات مي
گويند چه دوست داريد؟  گوييد من چيزي ندارم و آن چيزي كه شما بگوييد همان است مي رسد كه مي مي
اين يعني اينكه خودت را دوست  يگوييد همان چيزي را كه شما دوست داريد من هم دوست دارم، معنا مي

دارم و رضاي من فاني در رضاي تو است و هرچه بگويي همان است. خوب اين كمال عشق است كه ديگر هيچ 
و ذكر هم التقات نكند و فقط بگويد همانطور كه التفاتي به شيريني و شربت نداشته باشد و به فعل عبادت 

گويد هرطور كه  گويد بلكه مي خواهد همان كار را بكنم، يك قدم باالتر، من هم نمي گويي من دلم مي مي
 خواهم. خواهي مرا همانطور قرار بده و آخر كار، همان قرار بده هم خالف است و فقط رضاي تو را مي خودت مي
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ن رتبه رسيد چون رضاست ديگر جهت ندارد و تغيير و سير و قابليت رشد و اضافه و اگر تعلق به اي حاال

است و اينها به عنوان كيف حركت و رضاست ولي كيفي است كه او  يكيفيت ندارد؟ يا اينكه دارد و اينها تبع
 يت آن هستند.خواهد و كمال اين را قرار داده است، خود تعلق به چيست؟ خود تعلق به رضاست و اينها كيف مي

 يحاال اگر در غير اين صورت حركت ممكن است؟ يا حركت و تغيير اگر متعلق در تعلق با خود تعلق يك
شود، اگر به خودش برگردد اولين طلب و اولين مرحله حركت واقع  باشد دو نباشد اصال حركت واقع نمي

كند و اين طلب استكمال از نظر ذات  ل ميشود تا چه رسد به مراتب ديگر آن، اگر هم بگوييم طلب استكما نمي
تواند جوهره حقيقي  كنيم، اگر طلب طلب استكمال خود شد آيا اين مي بيان مي يرد شود بعد به شكل ديگر

خود اصل طلب باشد؟ اگر استكمال و حال دوم نباشد و همان حال اول باشد شكي ندارد كه تغيير نيست و 
 كند. طلب هم بر آن صدق نمي

خود را بپرستد كه پرستش  يبگوييم تعلق به مرتبه باالتر خود و يا تعلق به اشتداد خود دارد يعن اگر هم
كننده و پرستش شونده يك سنخ باشند، خودش ذاتاً قابليت پرستش خود را ندارد، در فرضي كه از ابتدا جلسه 

پرستد و  طريق رضوان ميطرف و خالق طرف ديگر است و از  به آن پرداختيم قابليت هسن يعني مخلوق يك
صحيح است بگوييم پرستش نسبت به خداوند متعال سزاوار است و اينجا هم بايد بگوييم سزاوار نيست چون 

گوييم سزاوار است و سزاوار نيست دقّت  خودش خالق خودش نيست حاال مقداري هم پيرامون اينكه مي
 كنيم. مي

شد الي ال يتناهي باشد و پرستش خود و بزرگتر شدن خود اي نداشته با تعلق به كثرت خود اگر هيچ دنباله
تواند مقصد باشد و بزرگتر شدن  باشد مقصد معرفي كرده يا نه؟ يا اينكه بزرگتر شدن ذاتاً نمي يالي ال يتناه

 كند چه يك ذره تواند وسيله و از طريق باشد يعني ذاتش كه تغيير نمي تواند ذاتاً متعلق قرار بگيرد، ولي مي نمي
عشق و  يو چه بيشتر باشد، تعلقي را كه در مرتبه قبل گفتيد اگر به خودش باشد تغيير محال است فاعليت فعل

وجود معشوق را اگر بنا شد مالحظه كنيم اگر كثرتي را قرار داديم و گفتيم اله متفرق باشد اين چه چيزي را 
بدهد يا اينكه جوهره ذاتي تعلق به خود عين آورد كه جواب تعلق را  توان گفت ذاتاً متعلقي مي آورد؟ مي مي
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از تعلق به جميع مراتب خود چيزي جز تعلق به هود  ياي است كه خودش را در همان رتبه بخواهد، يعن مرتبه

 شود. الواسطه صادر نمي مع
ه آورد و چه بگوييد تعلق به جميع مراتب هست و از تعلق ب چه بگوييد تعلق به خود بدون مقصد فاعليت نمي

حتماً كيفيتش قابل لحاظ است اما  يمراتب چه سؤال شود جواب بدهيد خود است متعلق غير از خود نيست ول
شود و كيفيت از خصوصيات جهت است و نه از خصوصيات  در رتبه ثاني، چون در رتبه اوليه كيفيت لحاظ نمي

گوييد تعلق بدون  جهت است؟ ميگوييد از خصوصيات مقصد است يا از خصوصيات  مقصد، اين كثرتي را كه مي
تواند واسطه قرار گيرد براي  جهت عين مقصد است يا اينكه مي يشود و جهت استكمالي است ول جهت نمي

خواهد ولكن به لحاظ طريقت  عين مقصد؟ اگر جهت بتواند واسطه براي مقصد قرار گيرد يعني يك كثرتي مي
ن مقصد باشد بلكه طريق است واسطه مقصد و واسطه آن نه به لحاظ اينكه خود آن كثرت و وحدت عين آ

شود كه شيي متغير آن را بالواسطه  كه با تغيير و تغاير سنخيت ندارد و نمي يعشق است به معشوق آن معشوق
رود ولي اين قربان و  تواند ارتباط داشته باشد و ممتنع است در عشقش قربان و صدقه مي بپرستد، بالواسطه نمي

 يكمال توحيده نف«كلمه يا يك تسبيح و تحميد و تهليل و تكبير و ثنايي است، حاال بگوييد صدقه رفتن يك 
ها آنچنان مثل هم  توانيد بيان كنيد همه صفت هيچ صفتي را بيان نكن و هيچ صفتي را نمي» صفات عنه

ود، نه با هزار ش ها مالحظه شود، براي اين پرستش ممتنع مي هستند كه هرگونه تغايري ممتنع است كه در آن
خواهد با هزاران زبان خدا را بپرستد و با همه  تواند بپرستد قبال گفتيم اين مي زبان كه با يك زبان هم نمي

خواهد متوجه معشوقش باشد ولي درباره معشوقش  خواهد بپرستد و با همه مراتب عشق مي مرااب پرستش مي
ت. تعلق به جهت و تعلق به مراتب جهت واسطه قرار اي از انحاء نيس پذيري به هيچ نحوه گونه مرتبه هيچ
گيرد براي واقع شدن فعل پرستش و جريان تعلق، حاال علي فرض اينكه چنين احتمالي را قابل توجه  مي

 بدانيم.
فرماييد خود جهت كه مقصود از جهت هم مراتب اشتداد است، اگر بخواهد  االسالم ميرباقري: مي حجت

 كند كه خودش مقصد باشد. ين ميمقصد باشد بازگشت به ا
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كند هر چند كيفيتش خارج باشد  اش به خودش بازگشت مي االسالم والمسلمين حسيني: جوهره حجت

 بيند آخرش خودش است كثرت خود، اشتداد خود است. يعني متعلَقش يعني مقصد را كه مي
تواند  وقوع پيدا كند شيي نميتواند  االسالم ميرباقري: اگر اشتداد خود را بخواهد چرا ديگر نمي حجت

 دارد؟ يتر بخواهد چه مانع خودش را بخواهد بدون هيچ كثرتي اما اگر خودش را در مراتب كامل
خواهد ممتنع است كه خواستن واقع شود  فرماييد وقتي خود را مي : ميياالسالم والمسلمين حسين حجت

 تعلق معنا ندارد و هيچ وصولي را ندارد.چون وحدت دارد و خودش خودش است ديگر تغيير و خواستن و 
توان مطلق حب را نفي كرد يا  دانم كه آيا مي االسالم ميرباقري: يعني ميل به وصول ندارد، حاال نمي حجت

جا كه تغيير  توان نفي كرد و گفت آن ها را آيا مي نه ولي ميل به وصول خودش ديگر معنا ندارد، اما ساير حب
 ت.نيست حب ديگري هم نيس

را  ياالسالم والمسلمين حسيني: حب را به اين معنا كه بگوييم موجب تغيير است، قطعاً نيست، تعلق حجت
ها گفت اگر يك كيفيتي  توان بالضروره درباره آن گوييم علت تغيير و حدوث است، نيست و نمي كه در اينجا مي

شديدتر بشود، شديدتر شد ولي نسبت به ذكر كنيد كه مقصد تحويل ندهد، اشتداد و عشق شديدتر بشود، تعلق 
چه؟ بعدها در مرتبه طغيان كه توجه به مكان اصل است نه زمان خواهيم گفت كه تخيل عشق به خود واقع 

شود  كنيم، يعني تعلق به خود واقع مي شود ولي آن مرحله دوم است و فعال در اصل اين داريم صحبت مي مي
كنيم، يعني تعلق به خود و تعلق به مكان، آن  ل اين داريم صحبت ميولي آن مرحله دوم است و فعال در اص

تواند تعلق به مقصد نباشد، عشق و تعلق كه اشتداد پيدا  شود ولي جوهره حركتي آن هم نمي تخيل عارض مي
خواهد، چه جبري فرض كنيد چه اختياري كه  خواهد معبود و متعلق مي الزم دارد معشوق مي» به«كند  مي

 كنيم. رباره اختيار صحبت ميبعداً د
تواند از قبيل وقوع تخيلي باشد يعني اگر اينجا يك آهن و  شود و اين وقوع نمي حركت بدون مقصد واقع نمي

شود كشش وجود داشته باشد ولي كشنده نباشد يا كشنده  اينجا هم يك آهنربا باشد كه آهن را بكشد، نمي
توانيد بگوييد اين طرفش (يعني آهن) نباشد و نفس كشش خلق  خواهد، مي خيالي باشد كشش ذاتاً مقصد مي
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شود، اشتداد حل كننده  توانيد بگوييد نباشد كشش بدون طرف نمي طرفش (يعني آهنربا) را نمي آن يشود ول

 طرف نيست بلكه اشتداد واسطه است.
امام رضوان اللّه  خواهد و حضرت فرمايند عشق فعلي معشوق فعلي مي اينكه آقايان عرفا با يك لسان مي

فرمودند، اگر معشوق فعلي نباشد عشق چگونه است؟ مثال اگر  تعالي عليه هم از قول بعضي از مشايخشان مي
بگوييم معشوق فعلي نباشد و طرف عشق خيالي باشد وقوع عشق هم بايد خيالي باشد و عشق نبايد واقع شود 

كنند كه  شود تخيل مي ها پيدا مي وقوعي كه براي آن كما اينكه بعداً درباره پرستش اصل طغيان خواهيم گفت
كند در حالي  كنند كه اين ارضاء شاء مي پرستند تخيل مي پرستنده خودشان ايجاد شد و خودشان را دارند مي

آورد خاصيت آن ضد خاصيت رضوان است،  آورد و آرامش نمي كند بلكه اضطراب مي كه اين ارضاء شاء نمي
 آورد. و طغيان اضطراب مي آورد رضوان آرامش مي

شود چه مرحله شديد و چه ضعيف آن، كنهو حقيقت تعلق، تعلق به متعلَق  حاال اگر اشتداد بدون طرف نمي
و چه واسطه ادني كه بعد درباره طغيان و رضوان  ياست تعلق به مقصد است ولو بالواسطه باشد، چه واسطه اعل

 شود غيراز آن چيزي است كه او خيال كرده است. كار واقع مي چه كه آخر خورد ولكن آن گوييم واسطه مي مي
گوييد در تعلق فاعليت باشد چه نحوه فاعليتي است؟ يعني عاشق  حاال سراغ اين مقدمه بياييم كه وقتي مي

در عشق ورزيدن چه نحو فاعليتي دارد؟ ظاهراً فاعليت اثر و تأثيري به تحقق خارجيه كه نيست لذا گفتيم طلب 
كه در مكان  يق به جميع مراتب رشد، يعني فعليت تعلقي و فعليت تحققي، پس فاعليتش از نوع فاعليتيا تعل

گفتيم تناسبات تعلق در مكان نيست، حاال اين تعلق به اين جهت چه نحوه فاعليتي است؟  است و در عليت مي
سور نيست و جز اينكه تعلق نفس فاعليت ضربدر كمال فاعليت. فاعليت ضربدر كمال فاعليت جز در اختيار مي

اگر تعلقي شد و در مقدمه دوم اگر تعلق به  يتبديل به طلب و پرستش شود ميسور نيست. فاعليت در اثرگذار
سوم كمال فاعليت شد يعني بنا بود كه اين تعلق كامل شده و كمال  ي جميع مراتب كمال شد و در مقدمه

گر فاعليت نداشته باشد قابليت هم ندارد در بحث وحدت و يابد و فاعليت هم داشته باشد بنابر بحث قبل ا
تواند بشود و  كثرت گفته شد اگر فاعليت نسبت به وضعيت بعد مطلقاً حذف شود تركيب با وضع بعد هم نمي
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جا گفته شده كه فاعليت  رود، آن در مقابل فعل هم از بين مي ي رود و قوه قابليت و معد بودن هم از بين مي

گوييم همان فاعليت را اگر  ن فاعليت تعلقي است، فعليت تعلقيه در مقابل فعليت تحقيقيه، حاال ميدارد ولك
بخواهيم كامل كنيم آيا مراتب كمال فاعليت جز به طلب تصرف است؟ طلب در دو طرف، هم طلب واليت و هم 

يت اين صفتش كامل گوييم فاعل خواهيد خود فاعليت استكمال پيدا كند يك وقت مي طلب تصرف. يعني مي
نشود و اوصاف ديگرش كامل شود، مثال ده تا وصف دارد وحدت و كثرت سراغ آن ده تا وصفش بيايد و سراغ 

گوييد بنا شد بقيه خصوصيات فاعليت اشتداد پيدا كند نفس فاعليت هم بايد  وصف فاعليت نيايد يكوقت مي
كند نه فقط كثرت و وحدت آن خيلي بزرگ  يدا مياشتداد پيدا كند عالوه بر اشتداد كمي اشتداد كيفي هم پ

آيد و طلب  شود بلكه ميزان تأثير هم باال رود و اگر بخواهد ميزان تأثير باال رود فاعليتش از تعلق به طلب مي
 خواهد يعني از اينكه يك راه فقط جلو آن باشد بايد چند راه باشد. تصرف مي
 اش چيست؟ اشتداد كمي و كيفي پيدا كند الزمهاالسالم ميرباقري: اگر فاعليت بخواهد  حجت
اش وحدت و كثرت بيشتري  : اگر بخواهد كماً اشتداد يابد بايد آثار تعلقيياالسالم والمسلمين حسين حجت

پيدا كند ولي اگر خود فاعليت هم بخواهد رتبه باالتري از فاعليت باشد و سؤال كنند فاعليت باالختيار اقوي 
ل يا فاعليت بالجبر؟ فاعليت فاعل مجبور اَتم است يا فاعليت قابل مختار؟ باالتر از اين است نسبت به خود فاع

كنيم فاعليت فاعل مختار اَتم است و حاال لقب رضوان صحيح است واال قبل از اين لقب رضوان صحيح  عرض مي
 جايي كه فاعليت اَتم باشد صحيح است. نبود، لقب رضوان آن

گويم احسنت عجب  كنم و ظهور قدرت خودم در اين مي هستم و خودكار درست ميبراي مثال من صنعتگر 
گويم چقدر خوب  اللّه الرحمن الرحيم بعد مي نويسم بسم شد. كاتب و نويسنده هستم و مي يخودكار خوب

كنم  شود و به فعل خودم عجب پيدا مي ام، منكشف شدن يك قدرتي براي خودم موجب رضا و ابتهاج مي نوشته
كنم، احساس علو نسبت به  دهم و تفاخر به غير مي برم يا به ديگران نشان مي از اين عجب به فعل لذت مي و

تواند رضوان را  برم ولي درباره حضرت حق چنين چيزي صحيح نيست و كسي نمي كنم و لذت مي غير مي
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رضايت از فعل خودمان است و چنين معنا كند، رضايت در اينجا (در باب مخلوق) از خود است نه از اين قلم، 

 پسنديم. فعل خودمان را مي
خواهم رنده  گيرد، يا خراط هستم مي خواهيم قلم درست كنم پالستيك آن بد باشد فرم نمي حاال اگر مي
گويم عجب ابزار  شوم و مي دارد يا ابزار آن يا آن مواد ناقص است آنوقت عاجز مي اش رنده برنمي كنم ولي تخته
قت اگر بتوانم يك ابزار خوب تهيه كنم مثال آلياژ درجه يك پيدا كنم و از فوالد، يك تيغه خوب بدي است آنو

رنده بسازم تا رنده بسيار عالي باشد، مواد خوب پيدا كنم و قلم خوب بسازم در هيچكدام از اينها متعلق  يبرا
خارج باشد و آن بتواند كار بد و شود، رضا آنوقت صحيح است كه وجود فاعليت َاتم در  رضا خود آن شيي نمي

قرار دهد و اين كار را نكند، بلكه ممحض در رضاي من  يخالف رضاي من انجام دهد و بتواند مقصدش را تخيل
باشد، در اينجا صحيح است كه بگويند از اين راضي باش، ولي اگر فاعليت، فاعليت ناقص يا بالجبر باشد ديگر 

لقب  يكند، اگر فاعليت اتم به آن بده اي و خودش هم دارد كار مي كرده راضي هستم معنا ندارد خودت درست
جا صحيح است كه مرضي شما  رضا صحيح است لقب افاضه هم صحيح است. افاضه كردن و راضي شدن در آن

فاعليت اتم داشته باشد، اگر مرتضي شد و توانست طلب رضوان بكند رضوان هم بر آن جاري است و جاي 
اند كه فاعليت اتم داشته باشد و صحيح است كه بگويند،  رد، يك چنين مخلوقي را خلق كردهرضوان هم دا

نداشته باشد ديگر تعلق به رضا  ياگر آن موجود مجبور باشد و هيچگونه فاعليت» فتبارك اللّه احسن الخالقين«
گوييد اين  ست؟ شما ميگيرد به چه معنا يعني چه؟ تعلق به رضوان يعني چه؟ رضوان واسطه در عشق قرار مي

كه  كند، ولي آن عاشق است، عاشق خداست طريقش هم رضوان است از اول تا آخر هم در رضوان دارد سير مي
 مجبور است ديگر رضوان ندارد.

خواهد  االسالم ميرباقري: اينكه فرموديد سير در جميع مراتب رضوان، اين با مقصد بودن رضوان نمي حجت
شود جهت چه فرقي است بين رضوان و جهت؟ عالوه براين بايد وصول به آن  ن ميچون در اين صورت رضوا

 مقصد حاصل شود و پس از آن سير قطع شود.
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االسالم والمسلمين حسيني: اگر هميشه در حال وصول در رضوان است يعني اگر مقصد را جرياني  حجت

 بينيد... مي
توان جرياني ديد، يعني  يد همان استكمال را هم مياالسالم ميرباقري: اگر بتوان مقصد را جرياني د حجت

 شود غايت فرض كرد. خود جهت را مي
االسالم والمسلمين حسيني: اصل مطلب اين است كه طرف به معناي اين كه كنه قوام عشق به  حجت

چيست؟ ذاتاً اشتداد است يا قوام عشق به متعلق عشق است؟ استكمال طريق است و اگر اينطور باشد آيا 
 توان مالحظه كرد يا خير؟ توان گفت در همه مراتب مراتب مختلف رضوان بود و به صورت يك جريان مي مي

فرماييد اين فناي  االسالم ميرباقري: اينكه فرموديد ميل به اشتداد در واقع ميل به خود است يعني مي حجت
د معناي انحالل خود در رتبه باالتر خواهد و اشتدا خواهد يعني اشتداد خود را مي خود را در مراتب بعد نمي

 است و در رتبه باالتر هم خود هست، پس از اول ميل به خود هست.
اش خود است و تا آخر علت خود است و خود  االسالم والمسلمين حسيني: يعني علت حركت اوليه حجت
 تواند علت و استارت حركت باشد. كه نمي

كنم چون اشتداد و انحالل در رتبه باالتر است و در رتبه خواستم عرض  االسالم ميرباقري: من مي حجت
گردد و خودش  گردد به همين مرتبه از خودش برمي يباالتر حتماً خودش هست بنابراين عشق به خودش برم

 خواهد. را در رتبه باالتر مي
اين  اش اين است كه خواهد و معناي خود كيفي اش را مي االسالم والمسلمين حسيني: خود كيفي حجت

شود و باز خودش را بخواهد و باز خودش را بخواهد تا آخر و هم خودش  در وحدت تركيبي رتبه بعد منحل مي
اش خارج نشده و  جا اصل مسئله خودپرستي خواهد ولكن هيچ بزرگتر و گسترش بيشتر مي يرا در شكل كم

تواند طرف  خواهد و خودش نمي شود، ذاتاً پرستش و پرستنده طرف مي خودپرستي ذاتاً علت اصل حركت نمي
 باشد چون خودش عين خودش است.
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گويند ميل به خود مبناي حركت است و بايد اصلي از  : پس در فلسفه اخالق كه ميياالسالم ميرباقر حجت

 آيد باطل است. آن بيرون مي
 بريم. االسالم والمسلمين حسيني: اينكه خيلي باطل است پناه بر خدا مي حجت

م و رحمه اللّه و بركاتهوالسالم عليك  





 
 

 )دومدوره  ١٠( ٤٦جلسه: 
 دور دوم  ١٠جلسه 

 ١٢/٩/٦٨تاريخ  بحث: امر ثابت 
رسد حضرت عالي هم در مفهوم حد اوليه تصرف فرموديد و هم در غايت  حجت االسالم ميرباقري: به نظر مي

ب تبديل شد ك در آن نوعي اختيار است حد اوليه از مفهوم ميل به مفهوم عشق وطل ومتعلق به آن كه مفهوم
 و مفهوم غايت هم از امر ثابت به رضوان ومشيت و بحث به وحدت ايند و منتهي شد.

سئوال اين است كه اگر مشيت حضرت حق يك مشيت ذاتي است كه عين ذات است و اين منظور نيست 
آيا اينهم مخلوق است وما اسم  اين مشيت اگر مخلوق است از اينكه به ان ميگوئيم مشيت و رضوان چيست؟

گذاريم يا اسم آن برنامه و كتاب است بهر حال اگر مقصود اين است كه مشيت حق در  آنرا مشيت و رضوان مي
آن جاري است خوب مشيت حق در همه ممكنات جاري است يعني حتي تعلق هم بدون مشيت خلق نشد و 

ده وشاء چيزي خلق نشده و مخلوقي تحقق پيدا هر چيزي اراد و شاو خلق پس بدون ارا حضرت حق براي
اي هم اراده و شاء چيزي خلق نشده و مخلوقي حضرت حق است، حاال ما بيائيم  نكرده است. بنابراين هر شي

اسم يكي را اراده و مشيت بگذاريم چرا آنرا برابر با رضوان بدانيم يا ندانيم به يكي مخلوق بگوئيم و بعد بگوئيم 
ت كه ظاهراً فقط يك تسميه است و اسم آنرا مشيت حضرت حق گذاشته ايم. در وا قع براي غايت اين آن اس

مشيت و رضوان  اين تبديل غايت از امر ثابت به مشيت و رضوان تعريفي ارائه نشده و اسم همان امر ثابت را
ت حضرت حق گذاشته ايم. استدالل هم اين است كه حضرت حق در مورد همه امور مشيتي دارد و بدون مشي

شود و درمورد فاعل مطلق مشيت او عين رضوان است و مشيت و رضوان در خلقت امور  چيزي خلق نمي
كند كه دو تا مخلوق فرض كنيم كه يكي ثابت، و نامش مشيت است  دخالت دارند. اما اين استدالل ايجاب نمي
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بين اين و مشيت و رضوان روشن ودرگيري متغيير و نامش تعلق يا تعلق به مشيت است. بنابراين ارتباط 

 نيست. 
عالوه بر اين فرموديد كه اين فاعل مختار، كيف فعل خودش راكيف مشيت و رضوان حضرت حق قرارمي 
دهيد، اما آن امر ثابتي است و چگونه ممكن است كه كيف اين امر متغبر كيف آن امر ثابت باشد؟ يعني در 

يف متناظري است. كيفي در آن مشيت و كيفي در اين تعلق است فرمائيد يك ك اينجا و چيز مطرح است يا مي
فرمائيد كيف اين،   و هرگاه متناظر شد سير در آن رضوان هست و يا مي واين كيف متناظر با آن كيف است

 عين كيف آن است. 
غير باشد معنا ندارد كيف امر ثابت عين كيف مت آيد اگر عين حاال هر كدام از ايندو باشد مشكل پيش مي

باشد و اگر متناظر با آن است چگونه ممكن است كيف امر تدريجي متناظر با يك امر ثابت باشد؟ چطور همه 
كنند ارتباط فاعلي بين  اين كيفيات در امر ثابت موجود هستند؟ در فلسفه فاعليت اين نحو را كه معنا مي

ون به نحون بساط واجمال به شخصها و مراتب طولي را به نحوي توجيه ميكنند ومي گويند كماالت مراتب ماد
خواهيد بفرمائيد كيفي كه اين تعلق دارد به نحو بساطت در  به عينها در مرتبه باال هست، حضرت عالي هم مي

آنجا موجود است. خوب چگونه ممكن است كه كيف يك امر تدريجي با كيف يك امر ثابت متناظر شود ولو به 
 نحو بساطت ونحو تغيير؟ 

اينكه  خواهد يا الم والمسلمين حسيني: بحث در اين باره بود كه آيا پرستش، طرف ومقصد ميحجت االس
بدون مقصد هم ممكن است؟ بنابر بحث قبل عرض شد كه تعلق منحل است در پرستش و بدون طرف محال 

ود كه كرديم حقيقت كيف جريان تعلق ب شود جهت را كه در رتبه اجمال ذكر مي است. تعلق بدون مقصد نمي
آن كيف نيست. وقتي ميگوئيد تعلق به جهت دو  كنه مقصد باالتر و دقيقتر از جهت است هر چند كه خارج از

شود يكي خودت جهت به نفسه مقصد قرار گيرد يعني نحوه سير مقصد باشد ودوم اينكه بگوئيم  تصور پيدا مي
كشيد هم به طرف يك  كه مي هر سيري هم داراي مقصد است و هم داراي كيف وجهت است. يك فلض( )

 مقصد است و هم داراي يك جهت و كيفيت است. 
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توان جهت را مقصد قرار داد؟ آن شكلي كه جهت واسطه بين  حاال آيا در بحث گذشته، در چه شكلي مي

تواند مقصد  مقصد اصلي پرستش طرف نداشته باشد و پرستش بدون طرف محال است و آن كيفيت هم نمي
دهيم.  اي توضيح مي اي است كه در اين جلسه باذن اهللا پيرامون مقصد واسطه ه مقصد واسطهحقيقي باشد بلك

اگر معناي تعلق عين معناي عشق وطلب باشد مقصد ومعشوق ومطلوب بخواهد كه شرطش هم اين بود كه 
ب بالذات تواد حقيقتاً مطلو تواند بازگشت به خودش بكند و اين بحث را شروع كرديم كه چون خودش نمي نمي

كند  اي داشته باشد وچون سير كيفياتي كه وحدت وكثرت پيدا مي خودش واقع شود پس بايد مقصد جداگانه
تواند  اي بازگشت به خود است جهت به معناي جهت سير خود هم نمي كند به نحوه واستكمالي كه پيدا مي

و او كه خالق است قرار گيرد و  پرستش شود. بنابراين جهت بايد جهت رضاي او شود كه واسطه بين مخلوق
اي به حضرت حق تعالي  چون ادارك خود ذات كماهي براي عاشق ممتنع است طلب به وسيله مطلوب واسطه

تواند به هيچ وجه خودش با بپرستد و ممتنع  كند و مطلوب بالواسطه دارد. به عبارت ديگر نمي پيدا مي
شود پس بايد  به حقيقته بالمره اساس حركت نميو پرستش خود  است(صحبت در كنه حقيقت حركت است)

تواند بپرستد چون  مقصود ومطلوب او را بخواهد يعني او را بالواسطه بپرستد، خود آنرا هم به نحو حقيقي نمي
تواند مسانخيت و  عبادت و عشق ورزي و پرستش اين متسانخ با خود اين است (مخلوق) و عبادت اين نمي

تواند آنطور متسانخ با  پيدا كند مگر بالواسطه اين ما عبدناك حق عبادتك نمي سنخيت حيقيقه با معبودش
اي از عاشق به  آنچه كه سنخ او هست حق عبادت هللا تبارك وتعالي از اين واقع شود اگر بناست عبادت رابطه

ف حال معشوق باشد، اگر اين رابطه بخواهد سنخيت به بسيط مطلق پيدا كند صدورش از اين ممتع است وكي
اين بودن ممتع است اگر بنا باشد مسانخ با كيف مخلوق كه كيف متغير است، باشد قابليت اينكه بگوئيم عبادت 

شود عبادتي واقع شود كه از تغاير، تغيير، نقص وكمال واوصاف مخلوق دور باشد، هر  او واقع شد، ندارد و نمي
ال و تغيير و تغاير دارد و اين طبيعتاً مسانخ با بسيط كيفي كه براي اين پيدا شود مرتبه نقص و كم عبادت و هر

 خورد. من جميع الجهات نيست، پس به مشيت او واسطه مي
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حاال غرض ما از مشيت چيست؟ آيا باذات متحد است؟ ابداً بلكه شاء او نسبت به اين و در باره اين حركت 

شد حركت محال است و بگوئيم امر ثابت بدون آن ممتع است بلكه در اصل حركت گفته شد اگر اما ثابت نبا
مخلوق است براي اسن متحرك و براي اين متعلق، و در حقيقت خود اين امر ثابت براي حركت اين واسطه 

شود (قبالً هم به نحو اجمال اين مطلب بيان شد) واين عشق و اين عبادت ممتع است واقع شود اال  مي
 بالواسطه. 

تغيير گفته ايم مطلق تغيير ممكن نيست اال بالحاظ امر ثابت، ولي اين همان چيزي است كه در بحث 
گفتيم آن امر ثابت خود حضرت حق جلت عظمته است و حضرت حق ايجاد كننده است و االن بحث ايجاد  نمي

تواند  گوئيم عبادت نمي كننده مطرح نيست بلكه بحث در مقومات ذات حركت است. همان مطلب را االن مي
اين امري كه بخواهد مسانخ با وحدت و كثرت تركيبي باشد و استكمال  با امريكه مسانخ باشد و واقع شود اال
 تواند واسطه واقع شدن عبادت براي خدا باشد.  دارا باشد اگر اين سات مي حركت اين را

حجت االسالم ميرباقري: سئوال اين است كه چرا مشيت حضرت حق نسبت به اين شيي را يك موجود 
است و هيچ  حضرت حق -دانيد؟ يك مشيت درمرتبه ذات داريم كه عين ذاتغير از خود اين شيي ميثابتي 

شود، يك مشيت ديگر هم داريم كه عين خود اين شيي است مخلوقي بدون مشيت حضرت حق محقق نمي
ورد شاء حضرت حق در م يعني شاء حضرت حق در مورد اين شيي عين سيري است كه اين شيي دارد نه اينكه

اين شيي يك مخلوق ديگري باشد واسم آنرا مشيت حضرت حق نسبت به اين بگذاريم، بلكه آن مشيت حضرت 
حق نسبت به خودش جاري است و خودش هم عين مشيت حضرت حق است واينهم عين مشيت حضرت حق 

كه مشيت اين توانيم بگوئيم يك امري است درخارج واقع ميشود. عرض ما اين است كه آن امر ثابت را نمي
 است، آن يك امر ثابتي است. 

تواند بدون تيكه به آن حركت كند  حجت االسالم والمسلمين حسيني: آن يك مر ثابت است ومتغير هم نمي
و بايد خارج از آن هم باشد و شيي متغير هم بايد مربوط به آن باشد. در مقدمه دوم هم بيان شده كه عشق 

 شود. ين هم بدون واسطه براي معشوق واقع نمياين، معشوق ميخواهد وكيف عشق ا
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شود كه شاء حضرت حق در باره اين ممتنع است مگر به وسيله بودنش با امر ثابت و  پس اول بايد روشن

تعلق اين بهامر ثابت يعني بايد حتماً يك نحوه ربطي داشته باشد و اين امر ثابت هم نبايد به آن مربوط داشته 
گوئيد يك اين ربط داشته باشد، اين مطلب در مقدمه اول تمام شده است كه وقتي شما ميباشد و آنهم بايد با 

گوئيد جميع مراتب اين هم در سير خودش بايد تعلق به آن باشد يعني  امر ديگري كه متعلق حركت باشد و مي
 يك امر ثابتي وجود دارد كه اين متعلق در همه مراتب به آن تعلق دارد. 

كرديد كه  رباقري: ابتدا به نظر ميرسيد كه شكل آن تغيير كرده است چون اول استدالل ميحجت االسالم مي
شود وميل تركيبي به معدوم وجود ندارد پس بايد ميل به يك امر ثابت موجود  چون حركت بدون ميل نمي

د خودش را توان پرستش شديد فرموديد شيي نمي بالفعل باشد. بعد حضرت عالي به كيفيت ديگري وارد مرحله
در حقيقت خود را پرستيده است، واين  بپرساتد ولو در مراتب با باالتر چون اگر جهت و استكمال خود بپرستيد

 تقريب ديگري غير از آن استدالل است. 
حجت االسالم والمسلمين حسيني: اين تبيين آن استدالل است نه اينكه تقريب ديگري باشد يعني همان 

شود نه اينكه چيز زيادتري باشد و حاال هم  ت بيان شد، در اين مرتبه دوباره بيان ميبحثي را كه در امر ثاب
تواند وجود  گفتيد اين طلب بدون طرف نمي دوباره ميگوئيد تعلق يا طلب جميع مراتب، نهايت اينكه آنوقت مي

همه  د و همچنين وداشته باشد و طرف زماني آنهم در تمام مراتب بايد موجود بالفعل باشد و بايد ثاب باش
وحدت و كثرتهاي آتي هم مثل يك صفحه در آن هست و تعبير هم كرديم كه كتاب است، حاال اينجا عرض 

كنيم عين همان تعلق كه در معناي دقيقترش تبديل به طلب شده همان استدالل را دارد نهايت در آن  مي
گوئيد همان تغيرات است و جميع مراتبي كه  يشود حاال فعلي را كه براي عاشق م گفتيد تغيير نمي استدالل مي

گفتيد استكمال تعلق و  شود همان بحث تغيير است كانه در آنجا ميبراي استكمال مراتب پرستش واقع مي
 گوئيد استكمال طلب. اينجا مي

حاال پرستش بدون تغيير ممكن نيست ومعناي پرستش است و پرستش براي بسيط حقيقي ممكن نيست 
تواند  پرستش از اين سنج نيست و اگر تغيير در مورد آن صدق نكرد نمي گوئيم آنط باال نشاء هم ميدر باره بس
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بگوئيد بپرستد. پرستش اين شيي در حال تغيير است، پرستش تبدل حال است و اگر پرستش را با بساطت 

 معنا كنيد به نحويكه هيچ تبدل حالي نباشد يعني پرستش وعدم پرستش آن يكي باشد.
 حجت االسالم ميرباقري: بايد بگوئيم پرستش آن عين وجودش است حقيقت وجود آن عين پرستش است. 

خواهد يا  كنيم ببينيم آيا اين تغيير و تركيب و سير مي حجت االسالم والمسلمين حسيني: حال دقت مي
كند يا يدن فرق ميخير؟ پرستش در ممكنات از مقوله فعل و حركت است يا از مقوله سكون؟ پرستش با نپرست

 خير؟ اگر بگوئيد فرق ندارد كه پرستش نيست. 
فرمائيد  كند يا خير؟ حضرتعالي ميحجت االسالم ميرباقري: مثل اختيار آيا وجود و عدم اختيار فرق مي 

 كنم عين پرستش است. وجودي است كه عين اختيار است من هم عرض مي
اختيار به طلب بازگشت و طلب هم به معناي طلب تصرف  حجت االسالم والمسلمين حسيني: آنجا معناي 

است و تصرف فعل دارد ولي طلب خاص و طلب جبري نشده، نه اينكه طلب از آن سلب شده باشد، طلب واحد 
كنيد خارج شده آن حالتي كه جبري مالحظه مي نشده است. مناسبات تعلق به مناسبات طلب تبديل شده واز

 و تغيير از آن سلب شده باشد. است نه اينكه حالت حركت 
گذاريم بعد ببينيم آيا پرستش براي امر ثابت ممكن در باب پرستش امور متغير (فعالً قيد متغير را كنار مي

كنند، اگر افاضه نشود يا قابليت كنند ورشد مياست يا خير؟ ) كه مستكمل به كمال ميشوند و قبول افاضه مي
-تدريج ندارد، اگر پرستش از مقوله فعل است و متغير خارج از تغيير هم نمياضافه شدن نداشته باشد قابليت 

 تواند باشد ولي تغيير و حركت به طرف مطلوب خاص است. 
تواند بدون فعل و بدون طرف تعلق باشد وهمه بحثهائي كه در معناي طلبي پرستش موجودات متغير نمي

 شود. اي ديگر در اينجا مطرح ميتغيير شد بگونه
كند و طلبش هم مجازي نيست و چون حجت االسالم ميرباقري: به نحوي مراتب ما بعد خودش را طلب مي

كند بايد كند و چون وحدت تركيبي پيدا ميكند و وحدت تركيبي با جهت پيدا ميوصول به آن مراتب پيدا مي
 توان گفت ميل مجازي است. ميل حقيقي به آن مراتب داشته باشد و نمي
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سالم و المسلمين حسيني: ميل بايد نسبت به كثرت هم باشد يعني يك طرف واليت به طرف حجت اال

مولي است و طلب الواليه است و يك طرف آن بالضروره طرف تصرف و وحدت وكثرت است و جز با وحدت 
شود، قضيه تولي دو طرف دارد يك طرفش تحت ربوبيت حضرت حق واقع وكثرت تركيبي استكمال واقع نمي

 دن است و يك طرفش هم سرپرستي نسبت به مادون است، يكي اصلي است و يكي تبعي است. ش
حاال آيا دقيقاً همان امر ثابت نيست كه اينجا بنام مشيت و رضا بيان شده است؟ آيا چيزي اضافه بر آن 

خواهد ياست؟ تعلق تبديل به عشق شد پس از اينكه تبديل به طلب شده بود،اين طلب كه مطلوب ومعشوق م
آيا ممكن است فعلش مسانخ با حضرت حق باشد يا ممكن نيست مسانخ باشد؟ اگر مسانخ نباشد، چه چيزي 

خواهد واسطه شود كه حق واسطه شود كه مسانخ باشد؟ آيا چيزي كه مي بين فعل و طلب وتعلق اين با حضرت
و كثرت تركيبي را در جميع مراتب قبالً به امر ثابت تعبير كرديم همان امر ثابتي كه جميع مراتب وحدت 

 زماني دارا است. همان دقيقاً عين رضا نيست؟ البته رضاي نسبت به اين و در باره اين (طلب و مخلوق) 
گوئيد رضاي خداوند در گذاريد و ميحجت السالم ميرباقري: چرا اسم اين را كه يك مخلوق است رضا مي

 مائيد فعل مسانخ با ذات نيست به چه معناست؟ فرباره اين شيي اين است؟ ضمناً اينكه مي
حجت السالم والمسلمين حسيني: آيا فعل شما داراي كثرت و وحدت تركيبي، تدريج، استكمال، زمان و 

-مكان هست يا خير؟ آن چيزي كه داراي زمان و مكان است آيا نقص و كمال دارد يا خير؟ آيا چيز ناقص مي
 باشد؟ تواند نسبت به كمال مطلق مسانخ 

-حجت االسالم ميرباقري: مسانخت يعني چه و چه لزومي دارد در پرستش مسانخت باشد؟ اين پرستش مي
 كند ولي اينكه پرستش ثابت باشد روشن نيست؟

 حجت السالم والمسلمين حسيني: بايد كمال باشد. 
ت حق را بپرستد و حجت السالم ميرباقري: چرا بايد كمال باشد، چه مانعي دارد كه موجود ضعيف هم حضر

 پرستش هم براي ذات واقع شود؟ 
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شود ربط اين به حجت السالم والمسلمين حسيني: در پرستش مقصد ومعشوق پرستش حتماً لحاظ مي

فاعل مطلق(نه ربط فاعل مطلق به اين) چه سنخ ربطي است؟ در تحليل ارتباط پرستشي اين مثال نازل را 
ساله هست كه عاشق دوچرخه سواري است و براي دوچرخه سواري  ١٥گوئيد بايد جوان كنم شما ميعرض مي

آرام ندارد، اين يك نحو ادراك و حضور دارد وباصطالح دوچرخه در نزد او حاضر است يا اينكه دارد يك چيز 
 پرستد؟ آيا طلب، مجهول مطلق است؟ مجهول را مي

ت كه طالب خودش است، آنهائي هم حجت السالم ميرباقري: اگر نزد خودش حضور داشت معنايش اين اس
 گويند كه چيز غائب قابل پرستيدن نيست. گويند عاشق ومعشوق بالذات متحدند همين را ميكه مي

حجت السالم والمسلمين حسيني: يكوقت ميگوئيد اين حاضر باشد به نحويكه عين خودش باشد، يك فرض 
دوچرخه وحالتي كه از دو چرخه سواري برايش حاصل  ديگر اينكه ميگوئيد يك نحوه ارتباطي بين اين جوان و

شود دارد كه اين حالت در نزدش حاضر است. بنابراين يك كيف روحي و يك كيف ذهني و فعلي دارد كه مي
اين سه كيف با همديگر يك نحوه حركتي دارند كه ارتباط اين جوان با اين جسم خارجي را به يك شكلي 

پرستد. پس سه تا چيز نزد اين حاضر است يكي كيف روحي، يك د اين را ميگوئيد داردرآورده كه شما مي
تاي اينها با هم در حالت هستند نه اينكه جدا جدا باشند، ممكن  كيف ذهني و يك كيف فعلي وحسي و هر سه

فعلي  ها را از جوان گرفت و باز لقب عشق به دوچرخه سواري را به او داد. مثالً كيف نيست كه يكي از اين عشق
توان گفت درحال توان گفت حسرت دوچرخه سواري به دل او مانده است ولي نميو خارجي را نداشته باشد مي

شود ابتهاج نيست بلكه حسرت و دوري است. حالت عشق بازي با دوچرخه سواري است و با آن مبتهج مي
و هماهنگي اين سه حالت با  ابتهاج و تبدل حاالت روح با فعل جسم و فعل ذهني و فعل روحي همراه است

گوئيد ابتهاج سرتا پاي اين را غرق كرده چون يك دوچرخه به او هديه يكديگر يك چيزي را تحويل داده كه مي
رسد و خالصه دارد در آسمان فهمد نه با ساير كارهايش ميها شده نه درسش را مي داده اند و اصالً مانند ديوانه

 كند. پرواز مي
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وحدت داشتن رد شد بلكه اين احتمال تقويت شد كه بايد يك نحوه ارتباطي بين وجود اين و البته احتمال 

وجود آن شيي باشد نحوه ارتباطش اين است كه يك حاالت و حركات روحي و يك حركتها ذهني و يك 
ك كنند و ي حركتهاي عيني هست كه با هم هماهنگ هستند و ارتباط محكمي را با آن شيي خارجي ايجاد مي

 شود. ابتهاج خاصي نسبت به اين شيي برايش حاصل مي
حاال اگر اينها را حذف كنيم و مثالً بگوئيم از آن دوچرخه ادراك ذهني ندارد و چنين ادراكي براي او ممتنع 
است و ادراك حسي هم ممتنع است و ادراك قلبي هم به نحو احاطه به ذات ممتنع است و هيچ عارفي 

بكند ادراك ذات براي افراد محال است فنا وانيت و تلوين و همه اينها بگذاريد ادراك تواند چنين كاري  نمي
شود اگر به اينجا رسيديم كه هيچ مرتبه از مراتب ارتباطي كه در آن تغيير و تلوين هست  ذات و خود خدا نمي

ين نيست كه بالمره شود معنايش ا ادراك ذات نه در رتبه قلب نه در رتبه ذهن و نه در رتبه حس حاصل نمي
گوئيم از اين قبيل ربطها نيست پرستش و عشق اين چيزي است كه مسانخ با خود  ربط وجود ندارد بلكه مي

اين باشد نه اينكه خودش را بپرستد فعلش مسانخ يا نقص و كمال و تغيير است چه فعل روحي چه فعل ذهني 
 و حسي و هيچكدام اينها مطلق نيست.

 اي بر آن امر ثابت ممكن نيست. خواهد عبادت كند بايد يك احاطهري: شيي وقتي ميحجت االسالم ميرباق
گوئيم كه همه افعال حتماً بايد تناسب با امر حجت االسالم والمسلمين حسيني: بعداً دربحث شناخت مي

است ثابت داشته باشد، احاطه نيست ولي نحوه تناسبي است و همين تناسب داشتن تناسب به وحدت و كثرت 
 ولو تناسب به وحدت وكثرت بسيط باالنشاء باشد. 

صحبت ما دراين قسمت اين كه آيا صحيح است كه بگوئيم پرستش مسانخ با آن چيز ي است كه پرستش 
 تواند واقع شود؟گردد و حق عبادت اهللا جلت عظمته ميمي

است چون معرفت واقع  حجت السالم ميرباقري: حاصل فرمايش شما اين است كه عبادت متوقف بر معرفت
 شود. شود پس عبادت هم واقع نمينمي
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حجت االسالم و السملمين حسيني: نه بلكه بفرمائيد كه مربوط به ادراك است و ادراك يا قلبي است يا 
ذهني و يا جسمي، يعني اگر غرض شما يك نحوه حضور معشوق در نزد عاشق است تا لقب عشق را بگوئيد(نه 

گويند) ويك نحو تعلق غرض شماست خوب اسن نحوه به خود ن وحدتي كه آقايان ميحضور حقيقي و نه آ
 شود؟اين نحوه ربط ذات نيست پس چه نحوه ربطي واقع مي شود طرفذات واقع نمي

تواند طرف براي تعلق واقع شود يعني اگر من تعلق به ذات پيدا كنم مثالً حجت االسالم ميرباقري: چرا نمي
 ود چه محذوري براي اين اين وجود دارد؟ شنقص در ذات مي

شود كه طلب مجهول مطلق باشد، حجت االسالم والمسلمين حسيني: تعلق كه از قبيل طلب شد و نمي
طلب بايد با اراده وعلم يك نحوه ارتباط داشته باشد كه بحث اراده آنرا فعالً مشغول هستيم و بحث علم آنرا بايد 

دانيم و اگر هر يك نحوه علم حث اراده را از جهتي مقدم بر بحث علم ميدر شناخت شناسي عرض كنيم و ب
خورد يا اينكه واسطه اش همان امر توان گفت كه واسطه نميكنيد آنوقت آيا ميواختيار را در آن فرض مي

جميع گفتيم تعلق به شود، در آنجا ميگفتيم واسطه مي ثابت ميشود، همان امر ثابتي را كه در باب تغيير مي
 مراتب كمال.

كنيد، يك نحوه ادراك يعني يك نحوه تعلق، اين را حجت االسالم ميرباقري: شما ادراك را چگونه تعريف مي
اي بايد باشدكه من نسبت به آن يك حالي  فرمائيد مجهول مطلق قابل پرستش نيست يعني شييهم كه مي

تواند نسبت به حضرت حق حالي داشته باشد؟ دارم اعم از حال قلبي يا حال ذهني يا حال حسي، چرا نمي
 پرستش كه چيزي جز همين حال نيست و اين درواقع استدالل به خود شيي است. 

پرستيد بعد اضافه شده و به مرتبه حجت السالم والمسلمين حسيني: شما حضرت حق را در زمان الف مي
دت تركيبي دارد و درمرتبه كاملتر حاضر پرستيد حالت قبل در حالت دوم وحباالتري آمديد ودر زمان ب مي

 است. مطلوب در مرتبه دوم همان مطلوب اول است يا مطلوب ديگري است؟
 حجت االسالم ميرباقري: طلب شديد شده ولي مطلوب همان است. 
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حجت االسالم والسلمين حسيني: يعني ادراك شديدتر شده و همان ادراك است آيا است شدت كمي بوده 

 يا كيفي؟
االسالم ميرباقري: ادراك از يك شيي است كه كماً و كيفاً رشد كرده و يك ادراك جديدي شده است،  حجت

البته ادراك چيزي جز خود پرستش نيست و وراي پرستش يك حقيقي به نام ادراك نداريم، حضرتعالي ادراك 
يك پرستش و يك حالتي است فرمائيد. به هرحال احاطه تطابقي نيست ولي به معناي تطابق را هم كه انكار مي

گذاريم. االن پرستش كاملتر شده ولي نسبت به يك موجود است و اگر ادراك را منحل  كه اسم آنرا ادراك مي
توان گفت چون ادراك كامل شده بايد طرف پرستش كاملتر شود. بلكه خود پرستش در پرستش كنيم نمي

شود نسبت كه بگوئيم اگر پرستش كامل شود نمي كاملتر شده است. عين استدالل دوري است مثل اين است
 به خداي تبارك وتعالي باشد. 

حجت االسالم والمسلمين حسيني: مطلوب االن مطلوب قبل نيست و نسبت به آن كماً وكيفاً شدت حاصل 
 شده است. 

دو باره  حجت االسالم ميرباقري: طلب شدت پيدا كرده است نه مطلوب و اگر هم امر ثابت را مطلوب بگيريم
 كند. همين است و امر ثابت يكي است رشد نمي

شود يعني مرتبه كاملتر آن پرستنده است حجت االسالم و السلمين حسيني: ولي تدريج در طلب واقع مي
 وهرچه هم باال رويم باز بگوئيم مرتبه كاملتر است.

رستيم بلكه نفوس كامل، خداي متعال پپرستيم نه اينكه مابت ميحجت السالم ميرباقري: ما واقعاً خدا را مي
پرستيم و پرستند واين پرستش كمال دارد و مراتب دارد اما متعلق پرستش يك چيز است ما خدا را ميرا مي

پرستيد منتهي پرستش شدت و ضعف دارد نه اينكه طرف پرستش دو تاست و مابت اوليا الهي هم خدا را مي
 پرستيم. مي

پرستيم ولي تعلق پرستند وانشااهللا ما هم بت نميسيني: اولياء الهي خدا را ميحجت االسالم والمسلمين ح
 شما متكيف به كيفيات متسانخ با ارتباط با حضرت حق نيستند. 
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-حجت االسالم ميرباقري: تا ارتباط را چگونه معنا كنيم اگر ارتباط فاعلي و همان صحبتهاي حكماء را مي

فرمائيد تا اين از مراتب و باط را حتي بين امر ثابت ومتغير هم مالحظه نميشود آن ارتگوئيد كه وصف ذات مي
ناميم يعني تواند چنين ارتباط با ثابت داشته باشد، اما ارتباطي را كه ما پرستش ميشئون آن باشد و متغير نمي

 سيري است در آن جهت، چرا چنين ارتباطي ممكن نباشد؟
ت همين جاست، عرض ما اين است كه فعل اين متناسب با حجت االسالم والمسلمين حسيني: صحب

خودش ورشد خودش يعني حاالت خودش است؟ (البته اين بحث بايد در شناخت مطرح شود) شكي نيست كه 
دهيد اين كه حاالت خود اين حاالت وكيفيات خودش است ولي اين حاالت خودش را چرا به خدا نسبت مي

 اين است. 
 : چرا به امر ثابت نسبت دهيم؟حجت االسالم ميرباقري

 حجت االسالم والمسلمين حسيني: آنجا وحدت وكثرت را قبول داريد. 
حجت االسالم ميرباقري: آنجا وحدت وكثرت هست ولي چرا اين را به آن نسبت دهيم، وحدت وكثرت آن 

 بسيط است و زمان ندارد، چرا بگوئيم اين تعلق به آن است؟
سيني: اين روشن شده كه حركات وكيف و تغيير و تغايريد و ن آن امر ثابت حجت االسالم والمسيلمين ح

 ممكن نيست. 
گوئيم مصداق امر ثابت ذات حجت االسالم ميرباقري: بحث در مورد تعيين مصداق امر ثابت است و ما مي

 حضرت حق است. 
 حجت االسالم و المسلمين حسيني: آيا براي تغيير حضور امر ثابت الزم است؟

ت االسالم ميرباقري: اينكه امر ثابت بايد مخلوق باشد و غايت خلقت آن امر متغير باشد، چنين چيزي حج
اثبات نشد، امر ثابت غايتش هم اني است ما در وجودش براي را لحاظ نكردمي بلكه اين متعلق به آن است اما 

تواند واجب الوجود ديگر نميآن هم يك موجودي است كه براي اين باشد، چنين وصفي اگر به آن زده شود 
 باشد. 
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 حجت االسالم والمسلمين حسيني: قوام حركت به امر ثابت است. 

شود يك چيزي طالب و حجت االسالم ميرباقري: علتش اين بود كه طالب ومطلوب بايد دو تا باشند و نمي
 مطلوب باشد. 

-تبه تغيير وتغاير تعلق چه عرض ميحجت االلسالم والسلمين حسيني: اين در مرتبه طلب بود ولي در مر
 كرديم؟ ميل در آنجا ميل به جميع مراتب كمال تركيبي بود.

خواستيم ميل تركيبي را اصل و آنرا تبع االسالم ميرباقري: ميل كماالت تركيبي تبعي بود و ما نمي حجت
 قراردهيم. ميل تركيبي زماني به تبع آن ميل بود. 

ميل تركيبي زماني ميل به كثرت وميل به وحدت تركيبي زماني ومكاني  حجت االسالم والمسلمين حسيني:
گفتيم جميع مراتب زماني ومكاني را دارا است وتدريج مرتبه تحقق امر ثابت سات است امر ثابت را هم مي

 وفعليت تعلقيه و فعليت تحققيه بود. 
نسبت به امر ثابت كه ميل آن امر حجت االسالم ميرباقري: اين فعليت تعلقيه و تحققيه مال اين طرف ود 
شود شود سير كه و اصل به آن نميثابت مستلزم سير در اين مسير است و وصول به آن هم هيچگاه حاصل نمي

شود و اين ميل در سير در زمان اصل بلكه ميلي است كه منشاء سير و منشاء كثرت تركيبي زماني ومكاني مي
 را ميل به ذات بدانيم؟  است. حاال چه اشكال دارد كه اين ميل

حجت االسالم والمسلمين حسيني: چرا الزم شد كه امر ثابت را قبول كنيم، يك مرتبه فاعليت قرار داديم 
كه تمام شد اين براي تعلق و نسبت به مراتب آتب و جهت بود، حاال آن جهت تمام مراتب اينها را چگونه 

داديد؟ فاعليت كه مال امر ثابت نبود امر ثابت مثل يك ميكند، آيا فاعليت را به امر ثابت نسبت محقق مي
 نقشه و يك كتاب بود. 

 گفتيم ميل به يك كمال اتمي بايد باشد كه منشاء اين سير بشود. حجت االسالم ميرباقري: در آنجا مي
 گفتيم با كمال اتم تجريدي را؟ حجت االسالم والمسلمين حسيني: وحدت و كثرت تركيبي را مي
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گويند خودشان قبول دارند كه االسالم ميرباقري: هيچكدام اثبات نشده است، آنهائي كه ذات را ميحجت 

شود متعلق به ذات عشق، خود شيي باشد اما آن ذات حضرت حق است ولي عاشق و معشوق دو تاست و نمي
ت را بايد اثبات فرمائيد يك امر ثابتي است كه آن امر ثابت غير از ذات حضرت حق است اين غيريشما مي

 كنيد. 
گفتيم در قدم دوم، داديم در آنجا ميحجت االسالم والمسلمين حسيني: قبالً چه تعريفهائي از امر ثابت مي

صورت استكمالي اين امر اولي بالفعل وجود دارد و اين فاعليت دارد نسبت به آن چيزي كه بالفعل وجود دارد و 
 تبه ثالث هم وجود دارد. امر ثاني آن است و هكذا صورت مر صورت

حجت االسالم ميرباقري: اگر اينجور بفرمائيد ارتباط صور به اين مراتب قابل تفسير نيست و همينجا بود كه 
چگونه اين ميل تركيبي تدريجي  شوند وشود ومتسانخ ميسئوال كرديم چگونه كيف مشيت با رضوان يكي مي

 صورتش اينجاست؟
اي كه متعلق به لحظه دوم است نقشه آن با تمام وحدت و كثرتش  ني: شييحجت االسالم و المسلمين حسي

در لحظه دوم هست و اين را در باب تغيير گفتيد كه فاعليت است، نه معد بودن حاال اگر مرتباً اين صور را تا 
-ينكه ميآخر كار ذكر كرديد آيا اين صور متسانخ با اين شيي متغير است يا صور متسانخ با آن نيست؟ يعني ا

تغيير تغايير ولو به  گوئيم امر ثابت آيا امر ثابت مثل يك خط شد و يك امر بسيط شد كه در آن هيچ نحوه
كنيم بنا شد اينهم صورت نيست؟ ما االن كثرت و وحدت تركيبي مربوط به ده سال ديگر اين را مالحظه مي

گوئيد اين متعلق به رگتري نباشد چگونه ميمتعلق به ده سال ديگر باشد در اين ده سال اگر وحدت و كثرت بز
كند. كيف سير در امر اين است؟ اين تعلق فاعلي به جميع مراتب استكمالي داشت كه كيف سير را درست مي

كه اين بتواند در آنجا فاعل باشد و گفتيد فاعليت نسبت به وحدت وكثرتي شد به عبارت ديگر ميثابت بيان مي
فرموديد مرتبه تحققش باشد. مگر شما سير را به صورت تدريجي مرتبه تحقق همان امر ثابت فرض ميكنيد مي

يك تعلقي داريم و هر دو فعل هستند فعليت تعلقيه و فعليت تحققيه فعليت تعلقيه را فعليت زماني وفعليت 
توان د و فعليت زماني وحدت و كثرت همين را در همه زمانها داشت، آيا ميدانستيتحققيه را فعليت مكاني مي
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اين را خالق ناميد؟ آن كه فعليت همين را در همه زمانها داشت ومسانخ با اين است ولو ثابت است و ما از آن 

ت ومسانخ با توان اين را خالق ناميد؟ آن كه فعليت همين را در همه زمانها داشدر همه زمانها داشت، آيا مي
 كرديم، حاال هم عين همان است با يك مقدار تبيين بيشتر. اين است ولو ثابت است ما از آن تعبير به كتاب مي

حجت االسالم ميرباقري: استدالل ما اين بود كه بايد ميل به امر ثابت ميل به امري باشد كه تعيين كيف اين 
 وجود داشته باشد. را بكند بنابراين بايد كيفيات اين نحوي در آن 

حجت االسالم والمسلمين حسيني: بايد كيفيات اين به نحون كامل در آن باشد يعني متناسب با كثرت اين، 
كثرت داشته باشد، اصالً اين فعليت تعلقي، زمان ساز شما بود وفعليت تحققي هم چيزي غير از فعليت تعلقي 

 رت و وحدت داشته باشد و بيشتر هم بشود.نبود، خوب فعليت تعلقي شما به مراتب زمان بايد كث
حجت االسالم ميرباقري: تمام صحبت ما اين است كه ميلي كه منشاء پيدايش كثرت و وحدت زماني 

 شود آيا بايد در طرف ميل هم به نحوي اين وحدت و كثرت باشد يا خير؟ ومكاني مي
اين معدوم باشد اينجا علت اينكه  شود طرفحجت االسالم والمسلمين حسيني: شما كه فرموديد كه نمي

تفسير تغيير ممكن نبود چه بود؟ انفصال مطلق كه رد شد و بايد فاعليت باشد و اين فاعليت نسبت به كثرت 
 مرتبه دوم باشد، جهت و سير وكيفيت بايد باشد و بدون كيفيت نبود. 

شيي باشد حتماً بايد متكيف  حجت االسالم ميرباقري: حاال چرا طرفي كه موجب پيدايش اين كيف در اين
به اين كيفيات باشد آن سه ويژگي مربوط به فاعليت تعلق است، اما آيا طرف تعلق هم بايد اين كيفيات را 
داشته باشد يا هرگاه ميل به يك كمال بسيط پيدا شد اين ميل به كمال بسيط مستلزم فاعليت در اين مراتب 

 است؟
احتمال اين است كه حقيقتاً صورتي بالفعل وجود نداشته باشد كما حجت االسالم والمسلمين حسيني: يك 

 اينكه وجود هم ندارد.
حجت االسالم ميرباقري: ذات حضرت حق بالفعل موجود است وتمامي كماالت را هم به نحو اتم و بساطت 

 دار است. 
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دومي كجاست  كنم لحظهحجت االسالم والسلمين حسيني: براي اين شيي ممكن دارم صحبت از كمال مي
گويم فاعليت داشتن نسبت كه اين متعلق نسبت به آن فاعليت داشته باشد، لحظه دوم اين شيي ممكن را مي

 به لحظه دوم كجا هست؟ 
فرمويد چون بايد فاعليت داشته باشد و حجت االسالم ميرباقري: فاعليت تبعي است. حضرتعالي اول مي

فرمائيد فاعليت به امر ثابت يعني ت بايد به امر ثابت باشد حاال ميطرف فاعليت بالفعل موجود نيست پس فاعلي
فاعليت به خود اين وفاعليت به خود اين بايد االن موجود باشد، عرض ما اين است كه چون فاعليت نسبت به 

 خود اين بالفعل نبود فرض امر ثابت را فرموديد 
كن نبود، قابليت نسبت به تركيب شدن در حجت االسالم والمسلمين حسيني: بفرمائيد چون قابليت مم

اي باشد تا صحيح باشد كه  لحظه دوم نبود مگر اينكه فاعليت نسبت به مرتبه دوم باشد و مرتبه دوم بايد بگونه
 بگوئيم فاعليت نسبت به آن ولو به نحو تعلق.

شود اما اگر وحدت حجت االسالم ميرباقري: اگر با اين وحدت شخصي دارند فاعليت نسبت به اين درست مي
آيد يك چيز ديگري است، چرا شخصي ندارند آنگونه مربوط به يك موجود ديگري است واين كه در خارج مي

 تعلق به آن فاعليت اين فرض كنيم؟ 
 خواهد كه حلوا بشود. حجت االسالم والسلمين حسيني: براي مثال شما اگر گفتيد اين شكروآورد مي

 شود. ليت نسبت به خود حلواي معدوم كه نميحجت االسالم ميرباقري: فاع
حجت االسالم والمسلمين حسيني: اگر گفتيد دراينجا صورتي هست كه فاعليت دارد نسبت به اينكه اين 

شود و قابليت دارد به مسانخ با اين شود، مگر معناي فعليت تعلقي چه بود و اينكه متناظر با تعلقي تحقق مي
تواند تبديل شود در مرتبه دوم وحدت تعلقي را دارا بود چرا اين قابل است و مي دليل اينكه فاعليت نسبت به

تركيبي پيدا كند؟ چونكه فاعليت تعلقي را داشت و اگر فاعليت تعلقي اش را نسبت به صورت دوم حذف كنيد 
 كنيد؟چگونه براي آن قابليت فرض مي
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ه به همان كثرت نه فاعليتي كه مفعولش از آن حجت االسالم والمسلمين حسيني: گفته بوديم فاعليت تعلقي

متاثر بشود، فاعل تعلق نسبت به كثرت و وحدت تركيبي زمان دوم بود اين تعلق به وحدت و كثرت زمان دوم 
 داشت كه در اينجا صورتش موجود است. 

 دانيد؟ حجت االسالم ميرباقري: چرا تعلق به صورت را فاعليت نسبت به خارج مي
والمسلمين حسيني: فاعليت را گاهي به معناي فاعليت اثر و تاثري و عليت تجريدي مالحظه  حجت االسالم

كنيد يعني نفس تعلق به كثرت و وحدت نباشد قابليت محال است كنيد و گاهي فاعليت تعلقي بيان ميمي
عليت نسبت به شود فاعليت نسبت به معدوم باشد ولي فاآيد و اگر فاعليت هست نميوانفصال مطلق الزم مي

تحقق هم نيست كه االن تركيب شود يعني فاعليت مكاني نيست و چون فاعليت زماني است حتماً بايد كثرت و 
وحدت باشد، فعليت تعلقي به جميع مراتب زماني فعليت تعلق به وحدت و كثرتهاي زماني تا آخر بود وتحققش 

 هم به نحوتد ريجي متناظر با همان بود. 
رباقري: اين روشن است كه بايد اين فعليت تعلقي، متعلق به امري باشد كه بتواند مرتبه حجت االسالم مي

 تحقق، اين بشود. 
گوئيد امر، صحبت در اين بود كه در مرتبه تحقق تركيب پيدا  حجت االسالم والمسلمين حسيني: چرا مي

 كند؟ كند يا خير؟ اگراي با چه تركيب پيدا ميمي
: با همان چيزي كه ميل تعلقي به خود آن وجود دارد، در مرحله تركيب و در مرحله حجت االسالم ميرباقري

شود واينهم بالفعل فاعليت اي كه بالفعل موجود مي شود يك اضافهاي كه اضافه مي فعليت زماني حتماً آن اضافه
 نسبت به تركيب با آن دارد و ديگر تعلق نيست.
فاعليت زماني و مكاني چيست؟ در هر دو وحدت وكثرت الزم  حجت االسالم والمسلمين حسيني: فرق بين

گوئيد آب و شكر ميل تركيبي دارند و اگر كنار هم باشند است يا خير؟ فاعليت درمكان كه روشن است و مي
ها هم ميل تركيبي ندارند آن چيزهائي كه  شوند، اكسيژن وهيدروژن ميل تركيبي دارند و بعضي چيزتركيب مي
شود، طرفش هم به صورت مكاني موجود د ميل تركيبي دارند واين فاعليت مكاني واقع نميشونمركب مي



١٤٨  ······························································································································································  
گوئيد همان دانيد و ميفاعليت زماني مي نيست و اگر بود مكان بود بلكه باالتر شما فاعليت مكاني را تابعي از

راي آن نيست، حاال شود و چيزي ماوميل تركيبي تعلقي است كه باضافه در وحدت تركيبي جديد ظاهر مي
بگوئيد همان است كه تبديل به ميل تركيبي مكاني شد؟  ممكن است كه آن وحدت و كثرت نداشته باشد و بعد

توانيد بگوئيد اگر فرض شد كه ميل به يك امر بسيطي است كه در آن وحدت و كثرت نيست كه ديگر نمي
 كند.حدت تركيبي مرتبه بعد را انجام ميتحقق همان در مرتبه دوم است همان است كه ميل ترتيبي در و

و كثرت حتماً در آن الزم  حاال باز هم دقت بفرمائيد كه چه نحوه ميل تعلقي وتحققي بيان شده و آيا وحدت
است؟ يعني صوتر تركيبي همه مراتب بايد باشد و تعلق هم به صورت وحدت وكثرت است و خود اين كه 

آن صورتها را پيدا كند و  مال اين شيي متغير به اين است كه مرتباًتحققش مرتبه كمال آن ميل است واستك
باالتر برود، در اين صورت آيا اين امر ثابت همان رضاي نسبت به اين و بعد هم عبادت اين بالواسطه و از آن 

 طريق است.
ون وقتي ارتباط شود چحجت االسالم ميرباقري: البته در آنجا جاي اين سئوال باقي است اصالً عبادت او نمي

واسطه را ذات بريده شد اين هم متكيف است و متكيف هم هيچ ربطي به ذات ندارد، پرستش يك متكيفي 
گذاريم چون است كه متكيفي هيچ مسانختي با ذات ندارد و بيهوده اسم آنرا رضاي حضرت حق ومشيت مي

 است كه هيچ سنخيتي با ذات حضرت حق ندارد.  يك متكيف
والمسلمين حسيني: رضاي حق در باره اين يا رضاي حق در باره خودش؟ اگر بگوئيم رضاي حجت االسالم 

حق نسبت به خودش يك معنا دارد و رضاي حق در باره ديگر يك معناي ديگر دارد رضاي شما نسبت به 
 كودك يكساله، فعل مسانخ با همان كودك است در عين حاليكه رضاي شماست.
عليكم و رحمت اهللا و بركاتهوالسالم   



 
 

 )دومدوره  ١١( ٤٧جلسه: 
 (دوره دوم)  ١١جلسه 
 ٢٦/٩/٦٨تاريخ: 

 بحث: بسيط باالنشاء ـ مناسبات رضا 
 (پرستش از طريق رضا) 

بود كه فرموديد در يك رتبه باالتر، ميل تبديل » طلب سير«حجت االسالم ميرباقري: بحث در تحليل مفهوم 
يك سئوال مطرح شد كه چرا ما اسم شود. مي» رضوان«شود و طرف تعلق هم تبديل به  مي» طلب سير« به 

يك موجود آخر ثابت را (كه تا به حال آنچه كه ثابت شده است، ثابت بودن آن است يعني اين يك امر ثابتي 
گوييم رضوان مشيت حضرت حق تبارك و تعالي است؟ حضرتعلي در توضيح اين  ناميم؟ و مياست)، رضوان مي

يدي آنچه كه طرف تعلق طلب سير است بايد امري باشد كه تعلق مطلب يك امر جديدي را طرح كرده و فرمود
به او، منشأ سير متعين و خاصي شود، بنابراين بايد امري باشد كه اين سير به نحو بسيط باالنشاء در آنجا باشد 

ست دانم تعبير انعكاس مورد قبول حضرتعالي او اال اگر به هيچ نحو اين سير در آجا منعكس نباشد (البته نمي
تواند منشأ اين سير متعين بشود بلكه باز دوباره همان يا خير؟) و تحقق نداشته باشد تعلق به آن امر ثابت نمي

-ابهام در جهت كه اشكال اصلي بود كه ما را ملتزم كردهب ود امر ثابت را در حركت و سير بپذيريم، باقي مي
به يك جهت ثابتي قائل شويم و امر ثابتي را بپذيريم. كه ماند. بنابراين همان امري كه ما را ملتزم كرده بود تا 

كند كه امر ديگري را بپذيريم و آن اين كه بايد خصوصيتي در آنب اشد جهت به سوي اوست، ما را ملتزم مي
كه تعلق به او، اين سير را متعين كند و منشأ تعين اين سير و سير خاص و جهت خاص شود. در قدم بعد هم 

صوصيتي كه در آن امر ثابت است اين است كه آن امر بسيط باالنشائي است كه اين سير و اين فرموديد آن خ
 كثرت به نحوي در آن منعكس است ولو به نحو بساطت كه فرموديدي نقشه اين سير است. 
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شود اين است كه حتماً بايد اما توضيح اين مطلب باقي ماند كه چرا آنچه كه منشأ تعين سير خاص مي

اين سير در آنجا منعكس باشد، البته اين است كه اگر هيچ خصوصيتي در آن نباشد منشأ سير معين نقشه 
شود و بايد به نحوي باشد كه سير معين را تفسير كند، اما اينكه تفسير سير معين حتماً به اين باز گردد نمي

شود كه مجموع امر آنچه چطور مي كه نقش اين امر در آنجا به نحو ثبات وجود داشته باشد، باقي ماند و ديگر
تدريجي كه صرفاً فعليت تعلقي داردو هنوز فعليت تحققي پيدا نكردهاست جميع مراتبش در يك امر ثابتي 

شوند در آن امر ثابت به موجود باشد، ارتباط اين مراتب كه نسبت به همديگر تدريجي است و تدريجاً محقق مي
ت در عين حال همه اين مراتبي كه ارتباطشان يك ارتباط خاص چه نحوي است كه آنجا اين تدريج نيس

ترتيبي و تبديلي است، اين وحدت خاص ترتيبي و تبديلي كه ارتباط عيني شان يك ربط ترتيبي و تبديلي 
اي به صورت  دانيد يا خير) در يك مرتبه است، چطور در يك مرحله باالتر (نمي دانم حضرتعالي آن را باالتر مي

 دون ارتباط ترتيبي و تبديلي و به نحو بسيط باالنشاء و روابط خاص بسيط باالنشاء موجود باشد؟ ثبات و ب
گويند همه ممكنات در كتاب وجود دارند و ارتباطي را هم  البته اين را در فلسفه به نحوي قائل هستند و مي

كنند كه  باط تشكيكي تفسير ميگويند ارتباط تشكيكي است و ارتباط آن را با عالم مادون به نحو ارتكه مي
آنچه را كه ما از كماالت در عالم مادون هست به نحو بساطت در آن مرتبه وجود دارد. حضرتعالي اين نحوه را 

شود. فرمائيد كه ارتباط يك ارتباط تشكيكي است و رابطه علت و معلولي به دنبالش بين اينها پيدا نمي نمي
ها از مراتب آن هستند بطوري كه آن يك مرتبه از وجود است و اين مرتبه ارتباط تشكيكي هم يعني اينكه اين

پايينش است و همان طور كه كل وجود وحدت تشكيكي دارد اينها دو مرتبه از وجود هستند.كه هر مرتبه 
اي شعاع مرتبه كامل تر است و منهاي حدود خودش تمامي كماالتش به نحو بساطت، منهاي حدود و قيود  نازله
فرمائيد كه عين اين ي اش تمامي كماالت هم به نحو بساطت موجود است. طبيعتاً حضرتعاغلي اين را نميعدم

كماالت با وحدت شخصي اش به نحو متناظر و بساطت در آن كتاب يا در آن نقشه يا در آن امر ثابت موجود 
ه به نحوي در آنجا منعكس فرمائيد كه همه اين كماالت هستند در عين حالي كاست، اما چگونه تحليل مي

هستند و اين نحوه هم به نحو تعلق به او مفسر تحقق اينها ست يعني بايد يك نحو تحقق غير صوري باشد تا 
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بتواند طرف تعلق چنين موجودي واقع شود، يعني مراتبي از كمال را دار باشد كه بتواند تعلق اين وجود و تعلق 

أ پيدايش همه وحدت و كثرت نظام ممكنات است، اين چه نحوه واليت را تفسير كند كه اين واليت منش
 موجودي است؟

كنم اين كه فرموديد غايت خلقت آن امر ثابت هم اين امر نكته آخر كه به عنوان جمله معترضه عرض مي
 تواند منشأ سيرزماني و اين مخلوق زماني است. آن امر اگر به نحوي از اين اكمل نيست چطور تعلق به آن مي

شود و اگر از اين اكمل است چطور ممكن است كه غايت از خلقت يك موجود كاملتر يك موجود مادون باشد؟ 
رسد، چطور ممكن است كه داراي همه اين كماالت چون نهايت اين است كه اين وقتي سير كند به آن رتبه مي

 است علت غائي خلقتش، خلقت مادون و موجود ضعيف تر باشد؟
المسلمين حسيني: اگر چه بهتر بود بحث امر ثابت بعد از بحث شناخت مطرح شود و لكن حجت االسالم و 

پردازيم كه  كنيم و بيشتر بحث اين جلسه را به اين مي اي به آن ميتا حدودي كه الزمه اين بحث است اشاره
به صورت اجمال و  كنند چه فرقي دارد، گوييم با آن بحث مراتب كه آقايان مطرح مي اين مراتبي را كه ما مي

ـ امر ثابت بسيط االنشاء است و كيفيت اين بسيط باالنشاء اين است كه داراي  ١كنيم كه  خالصه عرض مي
جميع مراتب وحدت و كثرت باالنشاء است يعني كثرتش كثرت تركيبي نيست بلكه كثرت انشاء است، وحدتش 

كتاب كه قبالً ذكر شد متناسب با اين مطلب هم وحدت تركيبي نيست بلكه وحدت انشائي است، لذا از قبيل 
اي  است همان طور كه صورت كتيبه، نقشه و برنامه كه همه خصوصيات در آن قيد شده باشد، يك مرتبه نازله

اي را  كنيم، شما يك برنامه زنم بعد در مراتب باالتر بحث مي از ادراك را داريم اول مرتبه نازل مطلب را مثال مي
كنيد نقشه آن ساختمان را تام و تمام بكشيد كه يك  كنيد، ابتدا سعي مي ساختمان تنظيم مي تدريجاً براي يك

دهم  شود. (اين مطلب را توضيح مي صورت ذهنيه نسبت به ما يحتاج و قمدوراتي كه داريد براي شما حاصل مي
گوييد  ت) شما ميتا آن مطلب تقرير شود هر چند از جهتي مبعد است و لكن براي بحث تا حدودي مقرب اس

متر داريم كه عرض آن وطول آن چقدر است و جهت طولش در چه جهتي است و  ٢٠٠يك زمين به مساحت 
گوييد چه اطاقهائي از عمارت بايد آفتابگير باشد و چه اطاقهائي بايد  جهت عرضش در چه جهتي است، بعد مي
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خوايد رعايت كنيد و  حدود و خصوصياتي را مي مهمانخانه باشد به نحوي كه مزاحمتي با خانواده نداشته باشد،

گوييد چند اطاق الزم است  دهيد، مثالً مياول آن مطلوبهايتان را نسبت به مقدوراتتان مورد توجه قرار مي
دهيد بعد قلم و كاغذ وتريب آنها چگونه باشد و چه خصوصياتي داشته باشند، همه اينها را مورد توجه قرار مي

كنيد كنيد، بعد آن قنشه را متناسب با مقدوراتتان كاملتر مي اي را رسم ميو يك نقشه سادهگيريد به دست مي
گوييد چه جاهائي از آن را تير آهن بگذارم و چه جاهائي را ستون سيماني بگذارم، بعد نقشه كاملتر  و مي

نقشه كامل شد و برنامه  گوييد حاال ديگر كنيد، آخر كار ميها را تعيين مي ساختمان و جايگاه در و پنجره
ريزي آن انجام شود بعد چه نحوه ديواري ساخته كنيد كه چگونه شالوده ساختمان و پيساختمان را تعيين مي

شود، در تمام مراحل هم يك نظر شما به مقدورتان هست و يك نظرتان هم به مطولبتان است و نسبت بين 
شد، با تكميل برنامه صورت كامل ساختمان در اينجا هست،  كنيد. حاال برنامه تان تكميل اينها را تنظيم مي

خواهيد؟ براي سكونت. غرض اين بود كه مقدورتان محاسبه و تنظيم و ترسيم شود و خوب خانه را براي چه مي
خصوصيات همه جاهاي آن معين شود كه معين شد و صورت اين يك صورت كامل است به نحوي كه در 

توايند همه خصوصيات آن را تصور كنيد و جميع مراتبي  قوي داشته باشيد مي صورت ذهنيه اگر قدرت ذهني
شود؟ ولو اينكه پولها را هم  خواهيد در آينده در آن باشد مالحظه كنيد خوب اين براي شما مسكن مي را كه مي

و يك تقسيم كرده باشيد و يك قسمت آن را براي آهن بگذاريد و يك قسمت براي گچ و يك قسمت براي آجر 
قسمت براي پنجره و شيشه و بگوييد بحمد اهللا ديگر تكميل شده و اجرت كارگرها و در نهايت برنام جارو كردن 

شود ولي در  منزل و وارد خانه شدن هم مشخص شده است و غرض ديگري هم نداريم، اين براي شما خانه نمي
گويد بنرامه ندارم و  واهد، آن كسي هم كه ميخ شود و برنامه مي برنامه كامل هست خانه سازي بدون برنامه نمي

كند، و اال مطلقاً  سازم معنايش اين است كه برنامه كامل ندارد و جزء جزء برنامه را معين مي تدريجاً خانه را مي
بدون برنامه و بدون هيچ تصوري از مطلوب و مقدور ممكن نيست، بگويند اين خانه چند اطاق بايد اشته باشد؟ 

گويد  گوينداطاقها به چه نحو باشد و در كجاي اين زمين قرار گيرد؟ مي دانم يا ميه هيچ وجه نميبگويد من ب
گويد در  دهي استاد بنا نظر داشته باشد؟ ميگويند وقتي خودت نظر نداري اجازه مي اصالً نظر خاصي ندارم. مي
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اي از كار، اين نقشه  ماً يك مرتبه و مرتبهشود و حت اين مورد هم نظر ندارم كه او نظر داشته باشد. اين نحوه نمي

هست و حتماً مالحظه مطلوب و مقدور و نسبت بين اينها و تنظيم آنجزء برنه خانه سازي شماست ولي حتمًا 
برنمه غير از خانه است؟ بله در اين هم شكينيست. حاال اگر بخواهندانعام به غير كنند، اين اانعام به غير برنامه 

توانيد بگوييد برنامه  اعليت براي غير بخواهد و ولو حصول كيفيت در غير باشد آنجا نميخواهد ولو ف مي
خواهد. ولو تعلق پيدا كردن اين تغيير بخواهد و تغيير بدون اينكه نسبت به مرتبه بعد فاعليت داشته باشد،  نمي

تواند جزء تركيبي  نيد نمياي كه متعلق به رتبه بعد است اگر فاعليتش را حذف ك ممكن نباشد يعني اين شيء
مركب دوم بشود و بايد فاعليت داشته باشد تا بگوييم فاعليت را دارا باشد و حد اقل به مناسبات. و همين جا 

شويم. در آن اشاره اوليه گفتيم وحدت انشائي و كثرت انشائي در بسيط باالنشاء،  وارد بحث امر ثابت مي
از صورت كتبيه است. تمام روابط و خصوصيات نه مشعر به روابط و گوييم مناسبات و اين مناسبات اعظم  مي

گوييم مشعر به روابط، فرق  خصوصيات بين مناسبت (يعني تمام خصوصيات و تمامر وابط) و بين آنجائي كه مي
و » الف«است. يعني چه؟ يعني كتاب برنامه ريزي را كه در مثال براي خانه سازي نوشتيد كلمه آهن عبارت از 

بود و اسم براي يك مفهومي بود و صورتي بود حاكي از يك مفهوم كه خود آن مفهومي بود كه » نون«و » ها«
كرد يعني ادراك شما از آهن آن گونه نيست كه آهن در خارج جود  به خصوصيت يك شيء اشاره باالجمال مي

توانيد تمام خصوصيات  ريزي نميدارد آنجا كه آهن نوشته بوديد حاكي از عنوان مشير بود. پس در كتاب برنامه 
و تمام مناسباتر اكما هي ذكر كنيد چون اشراف نداريد به هيچ يك از اجزائي كه براي خانه سازي به كار 

بريد اشراف تام و مطلق نداريد وليالبته حاكي از يك عناوين مشيري است كه روي هم رفته به يك  مي
دهد. ولي اگر بگوييم كسي كه  اجمال سيري را نشان مي كند كه آن مجموعه به نحو اي اشاره مي مجموعه

عملش اشراف مطلق دارد به نحوي كه هيچ نحوه وحدت و كثرت تركيبي و هيچ نحوه مناسبات در آينده پيدا 
شود اال به حول و قوه او، و اال تحت سيطره قيوميت و ربوبيت او همه مناسبات دست او هست. اگر بگوييم  نمي

ات را دارد يعني همه خصوصيات شخصيه شيء متغير را من البد و الي الختم از ابتدا سير تا كتاب همه مناسب
انتهاي آن را دارد نهايت به نحو بساطت. يعني چه؟ يعني ساده شود و منحل شود؟ آن بساطت تشكيكي را كه 
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نه، به شخصها كنيم، يا  گويندساده شدن و منحل شدن است كه بعداً درباره مراتب صحبت مي آقايان مي

گوييد همه كثرات و تمام قوانين و  گوييد وحدت انشاء، كثرت انشائي و بسيط انشائي مي موجوداست و لذا مي
كنيد كه بتوانيد بگوييد اين رابطه در اينجا  فرمولها و تمام رابطش در آنجا هست بطوري كه يك رابطه پيدا نمي

باتش آنجا هست. (س: يعني متناظر)، نحوه به عينه را نيست، به عينه فرمولش آنجا هست و به عينه مناس
دهم، به صورت متناظر هست ولي در متناظر هم مقداري صحبت داريم تا گمان نكنند آن تناظري  توضيح مي

 است كه در ان هيچ نحوه تعلق نيست.
به همه  مي خواهيد چيزي رادرست كنيد كه قابليت داشته باشد تا فاعلي كه در حال تغيير است تعلقش

خصوصيات اين واقع شود و هر گاه تعلق به اين واقع شود معنايش اين باشد كه وقتي وجود براي مرتبه دوم به 
توان گفت قابليت و  آيد نمي كند و در وحدت تركيبي ثاني مي اين اعطاء وجود كردند اين انتقالي كه پيدا مي

سبت به مناسبات داشت و تعلق نسبت به همه اين گوييد اين فاعليت ن فاعليت اين رتبه را نداشت، چون مي
 قوانين داشت.

اي  گفت (معاذ اهللا) خداوند قانونمندي طبيعت است، خوب اين يك حرف بيهودهيك وقت يك نفر بود كه مي
است و اصالً كفر است، خداوندخالق قانونمندي طبيعت است و همه قوانين طبيعت و همه قوانين تاريخ و همه 

كرده است. اين اشياء داراي قانون هستند يعني تعلق به همه آن قوانين دارند ولي اين بدان معنا كتاب راخلق 
شود و عضو  نيست كه عين خود آن قوانين هستند. در رتبه دوم كه فعليت تعلقيه تبديل به فعليت تحققي مي

توانند تعلقهاي  ت يعني ميتوانند فاعليت داشته باشند و هم قابلي شوند هم مي وحدت تركيبي ربته ثاني مي
 تركيبي يعني عليت مكاني و مناسبات تعلق در مكان از آنها ظاهر شود.

قانون دار است به معناي اينكه تعلق به همه قوانين دارد ولي نه به اين معنا كه عين خود آن قوانين است و 
شود و دروحدت تركبي ثاني به معناي اينكه وقتي در رتبه دوم قرار گرفت فعليت تحقيقه براي آن حاصل 

 فاعليت و قابليت داشته باشد.
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بعد از ذكر اين قسمت در ربته دوم، يك قسمت ديگر را در ربته سوم ( باذن اهللا تبارك و تعالي) عرض 

گوييم اين است كه كثرت دائم التزايد در آن بگنجد نه اينكه كثرت  كنيم. معناي اين مراتبي كه در اينجا مي مي
ه وحدت شود و منحل شود، معناي دارا بودن آن دارا بودن كيفي نيست تا بگوييد اين يك وحدتي آن تبديل ب

دارد كه عظمت آن به اندازه همه آن كثرتاست بلكه دارا بودنش يعني كثرات را دارا هست. حاال آيا معناي اينكه 
، كثرتي را كه در قوانين گوييم؟ خير دارا هست يعني خودش متكثر به كثرتي است كه در وحدت تركيبي مي

كند. تعلق به جميع مراتب (به تعلقي كه  گوييد فرق مي گوييد با كثرتي را در قانونمندي كثرت تركيبي مي مي
و به وحدت و بساطت نزديك شود) و تعلق به اينكه اشتداد و استكمال در هر رتبه اش » كثرت دور«مرتباً از 

ازه شديد تر شدن وحدت، كثرتش هم شديد تر شود گر يك اي باشد كه به اندمستلزم فعليت تحققه
چنينفاعليتي را خواستيد كه استكمال به استكمال كثرت و وحدت باشد، نه استكمالش به استكمال وحدت و از 

كند.  گوييد به نحو بساطت باشد فرق مي بين رفتن و منحل شدن كثرت باشد، مراتبش با آن مرابتي كه آنجا مي
گوييد وجود باالتر اقوي  ديدن همين جاست يك وقت مي» ثابت«ديدن و » جريان«هاي  از فرق به نظر ما يكي

است يعني كيفيتاً قويتر است ولو كميتاً متعدد نيست و تعدد آن كمتر است، صحيح است بگوييد به نحو 
تر است و گوييد همانطور كه كيفيتاً قوي است تعدداً كمي آن هم بيش بساطت در آنجا هست، يك وقت مي

كثرت آن هم بيشتر است و اين فرق دارد و اولين فرق آن در بحث حركت است. اگر بفرمائيد نسبت به مراتب 
دهد  آتي فاعليت دارد كه جزئ مركبهائي قرار بگيرد كه مرتب ساده تر بشوند، اين معناي استكمال كثرت نمي

شود نه كمي. حاال اگر استكمال بهص ورت  مي شود و استكمال آن فقط كيفي يعني تعدد آن مرتباً اضافه نمي
كمي و كيفي هر دو نباشد و فقط كيفي تنها باشد با بحثي كه در اين باره شد كه كل مرتبه ثاني هم آن 
چيزهاي قبل را از نظر كيفي و كمي دارد و اضافه هم دارد، وحدت تركيبي جديد هم روابط تعلقي قبل را دارد 

وعه مركب سابق را دارد و به اضافه يك مجموعه مركب ديگر كه به آن اعطا شده و اضافه هم دارد، همه مجم
كند  است، خوب اين باشدمرتباً كثرتش بيشتر شود و وحدتش هم بيشتر شود وحدت آن هم با احديت فرق مي

كنيم، ضد صفت صمديت و  و به عبارت ديگر بحثي را كه انشاء اهللا به صورت مفصل در شناخت مطرح مي
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كند و بايد هم همين طور باشد. مخلوق صمد نيست و مخلوق هيچ  ت حضرت حق مرتباً در اين رشد مياحدي

گونه احديت هم ندارد، بساطت حقيقي مال احد صمد است و ايناج وحدت تكريبي و كثرت تركيبي است بعداً 
آورد نه اينكه  مي كند و شدت افتقار هم شدتتعلق كنيم يعني افتقار شدت پيدا مي در بحث شناخت عرض مي

امر عدمي است،اين مطلب اشتباه است كه بگوييم افتقار يك امر عدمي است، شدت افتقار شدت تعلق است، كه 
 بعداً تبيين خواهد شد.

توان تغيير را  گفتيم كه بدون آن نمي حاال به خود بحث برگرديم، اين مراتبي را كه در باب بحث تغيير مي
امر ثابت ممكن نيست بعد گفتيم امر ثابت تنها هم كافي نيست و بايد فاعليت  معني كرد، اول گفتيم بدون

نسبت به بعد باشد، بعبدگفتيم فاعليت نسبت به بعد يعني اين بتواند در ربته بعد در مجموعه وحدت و كثرت 
اشد، بزرگتري كه هست (بزرگتر و استكمال به اين معنا كه هم استكمال وحدت باشد و هم استكمال كثرت ب

تواند طرفي را كه در  خواستي كه چنين تعلقي نمي يعني بيشتر شدن تعدد در آن) يك چنين تعلقي را ما مي
گوييم طرف ثانوي كه حقيقت طرفش است، اين يعني خود كتاب نيست صورت  رتبه اولي دارد. البته بعد مي

پرستيد كثرت و  ما نمازتان را نميتحرك و پرستش ما به اين معنا نيست كه براي فعل نمازتان واقع شود. ش
كنيم. خوب  توانند واسطه در پرستش واقع شود. كه توضيح آنرا عرض مي پرستيد ولي اينها مي وحدت را نمي
توانند خودشان پرستيده شوند وتعلق به آنها معنا ندارد؟ چون گفتيم كه اين بازگشت به تعلق به  چرا آنها نمي

شود و حتماً  گوييد؟ چون فعل بدون كيف نمي ق را تعلق به جميع مراتب ميكند. پس چرا كلمه تعل خودش مي
خواهد، يك فاعليت داريد و يك كيف فاعليت كه در كيف فاعليت بايد حتماً متعلق به امر ثابت  كيف تعلق مي

باشد، در كيف فاعليت متعلق به امر ثابت است نه در حقيقت فاعليت فرق كيف فاعليت و حقيقت فاعليت 
گردد و  يست؟ كيف فاعليت در يك رتبه به امر ثابت و اين نقشه كه در آن وحدت و كثرت است، باز ميچ

شود و نسبت به خود  شود يعني كيفيت جديد براي خود شيء حاصل مياش هم در خود شيء حاصل مينتيجه
ت و مجراي شود، اما اين علت حركت نيست، كيف فعل، مجراي فعل و مجراي حركت اس مخلوق عائد مي
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تواند خارج  حركت است، باعث حركت نفس تعلقي است كه به متعلق است هر چند نمي» باعث«حركت غير از 

 از كيف واقع شود.
در مثال قبلي عرض كرديم تحرك و فاعليت قبلي، تحرك وف اعليت نظري و تحرك و فاعليت حسي حاال 

-ذكر كرده ايد كه آنها براي وقوع ربط، مجزا مي صحيح است بگوييد يك نحوه ارتباطي هست يعني كيفياتي را
شوند. يك جوان دوچرخه سوار همان طور كه قبالً مثال زده شد يك نحوه ارتباطي با دوچرخه و عاشق 
دوچرخه سواري است و يك نحوه ارتباطي با اين شيء دارد، يك نحوه حركات روحي و قلبي براي او هست و 

ركات حسي برايش هست، آن وقت همه اينها با هم رابطه اين جوان را يك نحوه حركات ذهني و يك نحوه ح
كنيم كه اين كيفيتها مجراي ارتباط هستند نه خود كند. حاال دقيق تر عرض ميبا آن شيء خارجي برقرار مي

 تواند خدا را پرستيد در حالي كه خواهد، نمي شود و كانال ميارتباط و ربط، خود ربط بدون كيفيت حاصل نمي
نه صورت ذهني فعاليت پرستيدن داشته باشد (نه صورتمعبود، صورت پرستيدن) يعني فعل ذهني صورتي 
نداشته باشد، فعل قلبي همص ورتي نداشته باشد يعني حاالتي نداشته باشد، حركات فعل خارجي هم نداشته 

ي اين افعال را حذف باشد، هيچ كيفيتي نداشته باشد و بعد بگوييم مشغول پرستش است، اگر صورت سه تا
تواند جريان پيدا كند، ولي آيا نفس خواهد در اين اشكال متبلور و جاري شود نمي اي كه مي كنيد ديگر آن قوه

شود خود كيف هم عين آن قوه است يا كيف آن قوه، صورت آن قوه است؟ آن ارتباط بدون آن كيفيت واقع نمي
 شود؟خداي متعال براي مخلوق چگونه واقع مي ولي كيفيت عين آن ارتباط نيست، پرستيده شدن

كنم، اگر اين محقق شود و خواست كه براي شما محقق  گوييد من براي رضاي خدا اين كار را مي شما مي
شود، آن فعل شما كيفيت رضاي خدا را پيدا كرده است، كيف آن كيف مرضي شد. اگر فعل شما كيفيتي پيدا 

ضي حضرت حق نسبت به شما، البته اين با آن مسئله قاطي نشود كه كرد كه بت وان به آن گفت كيف مر
گوييم مشيت خدا در همه جا جاري است، اگر خالقيت و مشيت او ايجاب نكند كه خبري نيست اينجايي كه  مي

اي كه شما را قرار داده است، سير شما  به شما فاعليت داده و شما فاعل و مرضي او هستيد متناسب با رتبه
گويند چرا اين كار را  با آن رتبه بود، فعل مرضي در اين چيست؟ فعلي كه كيف آن كيف رضاست، مي متناسب
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كند كه رضاي خدا را  گويد براي رضاي خدا كيف فعل كيف مرضي است، مرتضي است و سعي مي كنيد؟ مي مي

شد (ولي نه به آن كسب كند و به دنبال اين كيف است حاال اگر خدا هم درباره اين، همين را خواسته با
خواستني كه مشيت در همه جا جاري است، مشيت در ايجاد اين جاري است) و اين در رتبه خودش فاعليت 

شد، فاعل خلق كرده  دارد و طلب الواليه معناي فاعليت داد و اگر مطلقاً فاعليت را حذف كنيد تغيير محال مي
-ضي است يا جوهره رضا ربط بين عده و خالق ميكند، آيا كيف فعل مراست و اين فاعل مرضي او عمل مي

شود؟ اين مخلوق مرضي از فعل خودش نيست و از كار خودش راضي نيست بلكه سعي دارد رضاي او را كسب 
كند، او هم از اين راضي  خواهد ظاهر مي اي كه او ميسعي دارد كسب رضا كند و فعلش را بگونه» كند ر مرتضي

كند رضائي را به دست آورد كه  خواهد و سعي مي موال را مي» مرضي«كه است و فعلش مرضي اوست كسي 
مرضي خداست و تالشش در اين راه است، آيا اين رابطه (بالواسطه) واقع نشده است؟ فعل متكيف به كيفي 
است كه مناسب با رضاي او درباره اين است البته اين از قبيل رابطه مخلوق به مخلوق نيست، (رضا حد وسط 

شود) البته حد وسط واقع شدن رضا از قبيل رضاي من و جنابعالي نيست كه مستقيماً به خود شما بر خورد  مي
شود رضاي شما درباره من، اگر رضاي خالق در باره  شود و عائد من مي كند، به رضاي ما شدرباره من ختم مي

ال خاصي هست در عين حالي كه من واسطه واقع شد (به اين قسمت بحث عنايت كنيد) و اگر اين رضا استكم
شود در عين حالي كه ابتدائاً و رأساً كثرت و وحدت دائم پرستد استكمال واقع ميخود اين خودش را نمي

شود چون رضاي او در خواهد، كثرت و وحدت خودش حاصل ميخواهد و رضاي او را ميالتزايد خودش را نمي
 اين است.

اگر كسي بگويد » ن اصالح كن تا من رابطه تو را با بندگانم اصالح كنماي فرزند آدم رابطه خودت را با م«
پرستم براي اينكه رابطه ام را با مخلوقات اصالح كند، خدا را نپرستيده است بلكه اين رابطه اش  من خدا را مي

خودش را با مخلوقات پرستيده و مقصدش از اين كار پرستش خدا نبوده است، اگر استكمال خودش را بخواهد 
پسندد و در  را خواسته است ولي اگر مرضي خدا را درباره خودش دنبال كند و بخواهد آنگونه باشد كه او مي

كسب رضاي او تالش كند ولو رضاي او استكمال اين باشد ولي استكمال اين براي خودش مطرح نيست لذا خدا 
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شده است ولي نه ارتباطي كه از اين (مخلوق) پرستد ارتباط واقع  پرستد، البته خدا را در رتبه خودش مي را مي

شود كه معشوق اين است با يك واسطه چيزي عائد خدا شود، از عشق اين به خداي متعاال ين حاصل مي
 رسد. از ناحيه ما خيري به او نمي» ان اهللا غني عن العالمين«گردد.  خيرش به خود اين باز مي

فرمائيد ما يك پرستش داريم و كي  گذاريم؟ شما مي تباط ميحجت االسالم ميرباقري: چرا اسم اين را ار
كيف پرست، اگر چه پرستش بدون كيف ممكن نيست ولي آنچه كه ربط بين خالق و مخلوق است خود 
پرستش است اگر چه در قالب كيف واقع شود و كيف آن بايد متناسب با رضوان باشد هر گاه كيف متناسب با 

 بين عبد و خالق است.رضوان شد خود پرستش رابطه 
شود كه آن كيفيت  حجت االسالم و المسلمين حسيني: عنايت كنيد، خدا در يك كيفيت خاص پرستش مي

 شود.كيفيت مرضي خداوند متعال است، يعني ارگ كيف، كيف مرضي نباشد كه خدا پرستش نمي
ي باشد تا پرستش حجت االسالم ميرباقري: معناي خود كيف مرضي چيست؟ في اجلمله بايد كيف مرض

 شود.
حجت االسالم و المسلمين حسيني: يعني اگر طاعت و عصيان فرض داشته باشد بايد مرضي و غير مرضي 
درباره اين موجود فرض داشته باشد. شايد كيف مرضي درباره چهارپا (مثل خوك) يك نحو ديگري باشد و اين 

ي كه مرضي نيست يعني در كيف حيوانيت، رتبه شود والي در كيفاگر در آن سلك برود باز پرستش واقع مي
اي بود كه بايد در كيف انساني و ملكوتي و ما فوق ملكوتي خدا را بپرستد و لكن اين كار را نكرده و  اين رتبه

جزء حيوانات و بدتر از آنها شد. حاال اين كيف مرضي، كيف مرضي تعلق و پرستش است، تعلق به مرضي، تعلق 
 دش است، اين آيا تعلق به خودشاست يا تعلق به مرضي موالست؟به مرضي درباره خو

كند؟ ارتباط يك طرفي نيست و ربط دو شيء حتماً حجت االسالم ميرباقري: اين چگونه ارتباط را تمام مي
كند ولو اينكه از دو طرف كه به نحوه ارتباط نگاه كنيم دو يك ربط طرفيني است كه اينها را به هم متصل مي

 شود.ير مينوع تفس
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حجت االسالم و المسلمين حسيني: در كيف مرضي متحد هستند يا خير؟ يعني وقتي رضاي اين تابع رضاي 
خالق شد رضاي آنها متحد است يا خير؟ (س: متحدند يعني چه؟) يعني رضاي خدا در حق اين همين چيزي 

-خداست، اين آن چيزي را مياست كه اين هم به آن راضي است و يك چيز شده است يعني مرتضي به رضاي 
 خواهد، اين يكي و متحد شده است يا خير؟خواهد و به آن راضي است كه او هم درباره اين، همين را مي

 حجت االسالم ميرباقري: يكي شده يعني وحدت شخصي پيدا كرده است؟
است كه او هم  حجت االسالم و المسلمين حسين: يعني رضاي اين مناسباتي دارد و به يك مناسباتي راضي

خواهد يك مناسبتي را وسط بگذاريد و مثل يك فرمول رسم كنيد و بگوييد درباره اين همين مناسبات را مي
خواهد نهايت خواست خدا از  خواهد و اين عبد هم همان فرمول را مي خالق اين فرمول را درباره اين عبد مي

ستكمال آن است و خواست مخلوق نسبت به اين فرمول اين فرمول درباره بند، براي خير رساندن به مخلوق و ا
 براي استكمال خودش نيست بلكه براي اين است كه خدا اين را خواسته است، كيف اين يكي هست ياخير؟

كند؟ رضاي فهمم، يعني وحدتشخصيه پيدا مي حجت االسالم ميرباقري: معناي يكي هست را من نمي
 د.پذيرحضرت حق كه به هيچ معنا كيف نمي

حجت االسالم و المسلمين حسيني: يك مناسباتي را خلق كرده كه داراي وحدت و كثرت است و راضي 
 است كه مخلوقش اين مناسبات را در مقامف اعليت خودش بپسندد.

توانيم تفسير توانيم تفسير كنيم رضاي ذات را هم نميحجت االسالم ميرباقري: همان طور كه ذات را نمي
 حضرت حق راضي است و كيف رضاي او اين است به چه معناست؟ كنيم، بنابراين 

گوييد نحوه رضاي خدا متعال چگونه است. كه هيچ كس  حجت االسالم و المسلمين حسيني: يك وقت مي
گوييد رضاي خدا در حق اين مخلوق، افعالي را كه شما در عبادت  تواند آن را توصيف كند، يك وقت مينمي

دهيد؟ راتي كه از شرع مقدس رسيده است، به چه لحاظ اين دستورات را انجام ميدهيد و دستوانجام مي
توانيد بفهميد خواست گويم خواست خدا چه ربطي به شما دارد و شما نمي گوييد خدا خواسته است، مي مي

ا كنيد؟ االن شمخدا يعني چه، خواست خدا كه خارج و جداي از خود خدا نيست، خوب اين حرف را قبول مي
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ايد، اگر كسي سئوال كند چرا اينها را انجام ايد و يك كيفيت حركات قلبي و ذهني و خارجي داشتهنماز خوانده

رسد و او هم اينها را نفرموده تا يك گوييد خير آن به خود من مي گوييد خدا فرموده بود، ميدهيد؟ ميمي
ق اينگونه به ذهن ما متبادر است آن نفعي نصيب خودش شود، به معناي رضاي مخلوق نيست، رضاي مخلو

كند اال در مقام پرستش و عاشق و معشوق كه ديگر خود را چيزي است كه نفع درباره خودش را مالحظه مي
بيند و اال آن جايي كه صفت پرستش را نسبت دهيم كه خالص از خود است و لكن در غير مقام پرستش و نمي

پسندم و راضي هستم يا از اين چائي راضي هستم آن رضا و  را مي گوييد مثالً من اين ميوه مقام عشق مي
اي كه درباره ما دارد يك اراده فاعلي است كه درباره فاعليت خودش نسبت به ماست كه همان مشيت  اراده

-جاري خداوند است كه اين مورد بحث ما نيست، رضا و مشيت و شاء درباره ايجاد كه درباره آن صحبتي نمي
فرمايد: خواهد آن روايت شريف ميقت صحبت درباره اين است كه اگر ما همان طور شديم كه او ميكنيم يك و

خوب ممكن است بگوييد خدا كه هوا ندارد تا كسي هواي » اي كه هواي مرا بر هواي خودش ترجيح دهدبنده«
اريم اين يعني همان خواستي او را ترجيح دهد عالوه بر اين اگر هم هوا داشته باشد ما ادراكي از هواي خدا ند

-گوييم به عنوان قوانين شرع از آن تعبير ميكه ما در اينجا از آن به عنوان برنامه، امر ثابت، كتاب و بعدها مي
شود، آيا نفس اين نحوه فعل و اين كيف فعل را كنيم، اگر آن واسطه را حذف كنيم ديگر فعل عباد ما چه مي

ستش است، فعل شما كيف دارد كيف آن آيا كيف پرستش است يا خود توان پرستيد يا اين كيف پرمي
 پرستش؟ 

 حجت االسالم ميرباقري: كيف آن از خودش جدا نيست.
 حجت االسالم حائري: پرستش، پرستش خداست نه پرستش رضاي خدا.
شود اال در كيف وقتي در كيف شد حجت االسالم و المسلمين حسيني: فعل پرستش از شما صادر نمي

كند اگر كه يك طرف مسانخ نباشد، شماكه خداي متعال را رضاي طرفين است كه ارتباط را ايجاد مي» ملتقي«
 كنيد.تنزيه و تكبير مي

 حجت االسالم حائري: نحوه ارتباط فعل ما با اين پرستش چگونه است؟
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و » ن يوصفمن ا« كنيد حجت االسالم و المسلمين حسيني: يك وقت شما خداي متعال را تكبير مي

نداريم در عين حال تعلق » جلت عظمته«گوييد ما هيچ گونه ادراكي از ذات حضرت حق  كنيد و مي تسبيح مي
شود، اگر كيف مرضي حضرت حق را مثال بزنند دارد و تعلق شما به كيفيت ملتقاي شما همان كيف مرضي مي

كنند ما هم در اينجا عرفي صور ميشود و يك عبد و موالي عرفي تبه عبد و مولي كه در اصول بحث مي
كنيم، اگر موالئي نقشه ساختماني كشيد و عبد او بالمره اين نقشه را نديده باشد و از برنامه صحبت مي

گويد چون  كني؟ ميگويند چرا اين كار را ميساختماني موال سر در نياورد حاال اگر اين كاري كند، وقتي مي
اي عمل اشق كسي باشد و طبق همان نقشه كار كند يعني اين دارد به نقشهگويد، حاال اگر كسي عمواليم مي

 كند كه معشوقش رسم كرده بود.مي
كنيم يك كتاب شود يعني اعتبار ميحجت االسالم ميرباقري: يعني واسطه در پرستش يك امر تشريعي مي

مخلوق در ارتباط با ذات،  اي است كه ارتباط آن با ذات بريده است چون او هم مخلوق است وو يك نقشه
ارتباطي ندارد كه به وحدت برسد يك مخلوق است كه ارتباط آن بريده است و يك مخلوق دومي است كه به او 

كند ولال كه به اين امر كند صرف اينكه يك كتاب در آنجاست هيچ اختيار و طلب داده است و به او امر مي
ا تطبيق به كتاب بدهد، يا جبراً رضوان اين مطابق با آن كتاب كه كند كه او رضوان خودش رالتزامي ايجاب نمي

شود كه اين اختيار نيست يا اختيار و قدرت الطلب اين طرف و كتاب آن طرف است و مخلوق است واقع مي
توان گفت رضاي خودش را تطبيق داد كه امر باشد، و اال بدون هيچ گونه امر اينها دو تا مخلوق وقتي مي

 ا من رضايم را بر طبق او هماهنگ كنم؟ و خالصه بايد يك امري باشد.هستند چر
شود، حجت االسالم و المسلمين حسيني: اينكه اين اعتباري است يا اعتباري نيست در رتبه بعد بحث مي

شود و اگر تعلق به اين هم درباره امر و نهي و اينكه آيا اگر جميع مناسبات رشد در اين هست حقيقي مي
 ز تعلق حقيقي است يا خير، فعالً مورد بحث نيست.هست با

اي براي اين شيء مخلوق رسم شده باشد كه اين مخلوق بايد حجت االسالم ميرباقري: فرض بفرماييد نقشه
گوييم  شود، طلبي هم باشد آن وقت ميسير خودش را با آن نقشه تطبيق دهد نه اينكه جبراً تطبيق مي



 ····························································································  ١٦٣ 
رستش هم اين است كه در سير خودش طلب را رعايت كردهاست، يعني تا شود و معني پپرستش واقع مي

اي نرويم كه يك امري تصوير كنيم و صرفاً بخواهيم در روابط تكويني بين دو موجود كه زماني كه در يك رتبه
يكي نقشه سير و كتاب و ديگري مخلوق داراي طلب است دليلي ندارد كه بگوييم اگر رضاي خودش را با آن 

كند و يك چيز ديگري -ه تطبيق داد پرستش كرده است، يعني پرستش صرفاً به كتاب كفايت نمينقش
شودو خواهد تا پرستش واقع شود چون در هيچ فرضي حتي به واسطه كتاب، ارتباط با ذات برقرار نمي مي

ر ارتباط اينها با ارتباط به ذات بريده است، هماهنگي اين سير را با كيف كتاب چرا پرستش بناميم؟ خالصه اگ
كنند و اين  شودو مخلوقاتي هستند كه ارتباطاتي با هم برقرار مي ذات بريده باشد پرستش بر ذات واقع مي

خواهيم با ذات ارتباط برقرار  اي ما نمي شود چون در هيچ پله مفسر پرستش نيست، ارتباط با ذات بريده مي
» برنامه«بگذاريم يا اسم اين را رضاي حق بگذاريم، چرا  كنيم و دليل ندارد كه اسم اين را پرستش حضرت حق

است؟ اسم است يا واقعاً رضاي حقيقي حضرت حق است، يعني چه؟ يك برنامه و يك مخلوقي » رضاي حق«
بنام كتاب است كه به صورت بسيط باالنشاء خلق شده و اين هم متعلق به او خلق شده است. حاال اگر سير 

چ، اگر هم سير اختياري دارد اسم آن را رضا و هماهنگي بگذاريم، مگر اينكه يك جبري داشته باشد كه هي
امري بكند و او را بر اين تطبيق دهد از باب اينكه بايدامر موال و طلب او را اطاعت كرد، يعني تحريك اختيار و 

نيست و  بندي به صرف اينكه در اين طرف يك موجودي تصور كنيم و يك موجودي آن طرف، مفسر بندگي
 خواهد.بندگي حتماً امر مي

 آيد؟ حجت االسالم و المسلمين حسيني: آيا اشتياق هم با امر مي
حجت االسالم ميرباقري: نه، اما كيف اشتياق يعني حضرت حق يك موجودي بنام اشتياق خلق كرده و 

ين فرض اختياري است، اينكه كيف اشتياق را به كدام طرف ببرم و در اين رتبه سيرش بدهم يا در آن رتبه ا
حاال كه اختياري است چرا هماهنگي اين اختيار (فرض كنيد كتاب هم اين طرف هست) با كتاب پرستش 
است؟ يعني چه كه رضاي حضرت حق در اين است؟ ارتباط اين كه با ذات بريده است، بايد يك طلبي از 

ماييد طلب اعتباري نيست و تكويني فر حضرت حق نسبت به من تصوير شود، حاال طلب هر طور كه باشد مي
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خواهيم است ولي به هر حال بايد غير از دو تا مخلوق باشد و بايد طلبي نسبت به اختيار باشد يعني ما مي

 پرستش را تفسير كنيم.
 شود يك مخلوق واسطه قرار بگيرد. اي هست مگر مي گوييد يك واسطه حجت االسالم حائري: مي

وقتي در نماز » فول وجهك شرط المسجد الحرام« زنم سيني: چند مثال ميحجت االسالم و المسلمين ح
كنيد يا به لحاظ ا پرستيد و به لحاظ خودش برايش سجده ميايستيد، آيا يك خانه سنگي را ميرو به قبله مي

 كند.مر خدا؟ حاال اگر كسي عاشق باشد او هم به لحاظ امر و ترس از عقاب است كه سجده مي
 م باقري: نه، بلكه به لحاظ اينكه او امر كرده است.حجت االسال

گردد كه خواست او حجت االسالم و المسلمين حسيني: به چي امر كرده است؟ مگر كنه اش به اين باز نمي
خواهيد درباره من محقق شود، خواست او درباره خود شما و بايد خواست او را در خودتان محقق كنيد، اگر نمي

-كنيم اين ربطي را كه درباره موجود مركب و مخلوق ميباره خودتان محقق كنيد سئوال ميخواست او را در
 خواهيد...

شود و نسبت به حجت االسالم ميرباقري: خواست حضرت حق نسبت به موجود مجبور يك نحو تفسير مي
شد ولي ما كه ميشود، اگر به خواست حضرت حق مجبور بود جبراً اين محقق اختيار به نحو ديگري تفسير مي

خواهيم بگوييم خواست حضرت حق يعني آن خواستي كه من را مجبور كند اين خواست حضرت حق چه نمي
گوييم خواست حضرت حق اين چي بايد باشدكه آن را خواست  ارتباطي با اختيار دارد و چرا در باب اختيار مي

 ناميم.مي
ا مخلوط با هم فرض كنيد طبيعي است كه به نتيجه حجت االسالم و المسلمين حسيني: هر گاه موضوعات ر

رسيد آنها را جدا جدا كنيد بعد در ابتدا ببينيد امر ثابت چيست و بعد بحث كنيد كه تعلق به اين امر ثابت نمي
ماند كه به اختيار مربوط است ببينيد آيا فاعليت به معناي طلب الواليه و چيست، آن وقت هر چه اينجا باقي مي

 تواند معناي اختيار نداشته باشد، آن وقت اشكال كنيد سنگ و چوب و غيره چي هست.يتعلق م
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خواهيم بگوييم موجود مجبور هم در عالم هست يعني تطبيق ميل و طلب به حجت السالم ميرباقري: ما نمي

 رضا.
 باشد. حجت االسالم و المسلمين حسيني: تطبيق ميل ولو رضا به اين برگردد كه رضاي او در حق ما

گوييم بايد امر كند به چه حجت السالم ميرباقري: رضاي او در حق ما يعني چه؟ اين ارتباطي را كه مي
 كنيم.گوييم رضاي او در حق ما به رضاي ذاتي كه اصالً دست پيدا نميچيزي مي

ما راضي شود خود او براي ما بيان كند كه من چگونه درباه شحجت االسالم و المسلمين حسيني: آيا مي
هستم و شما فاعليت داشته باشيد، يك انسان مختار فرض كنيد كه مقدمات اختيار او مفروق عنه است، اخبار 
كافي است نه امر، معناي امر اين است كه يك بعث و زجري باشد و اگر بگوييم اين عاشق است به صرف خبر 

ر الزم است، حتماً امر و انشاء الزم نيست، بين دهد اخباپيدا كردن و بدون اينكه به او دستور دهند، انجام مي
اين دو مطلب خيلي فرق است، اخبار از رضا به معناي اعتبار نيست. اخبار از يك مناسباتي دارد ولو امر هم 
نكرده باشد كه نماز بخوانيد اين صرفاً خبر دارد كه موال اينگونه دوست دارد و مطلوب من درباره خود تو و در 

 به خودت اين است. فاعليت نسبت
 حجت االسالم ميرباقري: آن اخبار چيست آيا ممكن است كه آن اخبار كتاب باشد.

دهند و اخبار چيست يك بحث ديگري است و حجت االسالم و المسلمين حسيني: اينكه چگونه اخبار مي
 نبايد آن را با امر ثابت قاطي كرد، فعالً بحثي از اينكه آن اخبار چيست نداريم.

 خورد براي اينكه پرستش با آن تطبيق شود.ت االسالم ميرباقري: پس يك واسطه ديگري ميحج
حجت االسالم و المسلمين حسيني: بفرمائيد يك ادراكي الزم است كه اين نحوه ادراك در يك سطحش 

بحث در اين كند و در يك سطح ديگر معناي ديگري دارد كه فعالً به آن كاري نداريم فعالً معناي وحي پيدا مي
 دهد يا خير؟باره بود كه اگر كيف مرضي متحد شد معناي ربط مي
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شما خبر پيدا كرديد و فهميديد كه خدا دوست دارد انسان در برابر كعبه سجده كنده و اين فعل را در 

-ميايد كه خداوند درباره شما چنين چيزي را خودتان محقق كرديد. اين ارتباط است يا ارتباط نيست؟ فهميده
 ايد.خواهد، خبر داد و شما متوجه شده

 كنيد.حجت االسالم ميرباقري: آيا معناي ارتباط يعني اينكه يك ربط عيني بين اينها ايجاد مي
گوييد  رانيد و ميحجت االسالم و المسلمين حسيني: يعني شما با يك چوب همه آنها را طبق عليت مي

وييد ارتباط متناسب خالق با مخلوق يك نحوه است و ارتباط فاعل گارتباط ارتباط است هر كجا كه باشد يا مي
ولي ارتباط » ال حول و ال قوه اال باهللا«با مفعول نحوه ديگري است. ارتباط او به اين ايجاد و قيوميت اين است 

اي نسبت به خالقش ندارد و هيچ گونه اثري اين نسبت به او درست بر عكس است و هيج نحو فاعليت حقيقه
گذارد اين اگر خودش را زنده زنده آتش هم بزند كه تغييري در خدا حاصل شود. هيچ تغييري در روي او نمي

شود ارتباط به معناي فاعليت از اين طرف و قابليت و تأثر از آن طرف در اينجا نيست و ساحت خدا حاصل نمي
هاي مختلف ايجاد دتان هستند بگونهاو از اين منزه است، شما ارتباط نسبت به مخلوقات را كه هم شأن خو

توانيد نسبت به پدر خود ادب كنيد و دست او را ببوسيد و دلش را به دست آوريد و معاذ اهللا كنيد شما ميمي
توانيد به او اف بگوييد و دشنام و آزارش دهيد يعني پدر شما از فعل شما متأثر است هم در تواضعتان و هم مي

شود، نحوه ارتباط متناسب گوييد او از خلق متأثر نميباره خدا كه چنين چيزي را نميدرباره عصيانتان ولي در
گويد يخ  با اين رتبه يك جور و متناسب با آن رتبه يك جور ديگر است، پدر شما وقتي در تابستان به شما مي

شويد و تأثر پيدا مي كشيد ولي از فعلتان خوشحالگرديد تا يخ پيدا كنيد مرارت ميرويد ميتهيه كن شما مي
 ام.ام را انجام دادهگوييد من وظيفهكنيد حاال چه آب يخ به خود شما هم بدهد و چه ندهد، ميمي

شود و ارتباط بايد به يك حجت االسالم ميرباقري: بين دو تاي جدا و بريده هيچ وقت ارتباطي تفسير نمي
 وحدتي برسد.
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رسد تناسبات عليت تجريدي با شأن به وحدت در رضا ميحجت االسالم و المسلمين حسيني: متناسب 

راند ولي اگر تناسبات عليت را به نحوه ديگر ببيند از مطلق بودن كند و همه جا را با يك چوب ميمطلق مي
 زني بايد متناسب با رتبه باشد.گويد چرا اين حرف را ميكند و ميخارجش مي

 برنگردد ارتباط قابل تفسير نيست.حجت االسالم ميرباقري: اگر به وحدت ذات 
حجت االسالم و المسلمين حسيني: اگر ارتباط را به صورت خاص مطلق معنا كنيد ولي اگر مناسبات تعلق 

شود اگر عليت تجريدي باشد فرمايش شما صحيح است و گرفتيد ديگر به اين صورت نيست و مناسبات رضا مي
شود نيد و وقتي هم ايجاد ارتباط كرديد در طرفينش اشكال پيدا ميمابعد هم خود شما در ايجاد ارتباط در مي

 گويند بحث كنيم.كه اين جلسه وقت نشد پيرامون مراتب و تشكيكي كه مي
 و السالم عليكم و رحمه اهللا و بركاته





 
 

 )دومدوره  ١٢( ٤٨جلسه: 
 ٣/١٠/٦٨تاريخ: 

 بحث: نقشه و تعدد مسير
سالم والمسلمين حسيني: بسم اهللا الرحمن الرحيم يك بحث اين است كه آيا امر ثابت كه بسيط حجت اال

باره عرض  باالنشاء است و وحدت و كثرتش هم انشائي است، مخلوقي جداي موجودات متغير است و در اين
حق درباره ما و  شود؛ يعني امر واحدي است كه رضاي حضرت ايم كه خود اين واسطه بين بنده و خالق مي كرده

اش اگر به بلوغي  كند كه در مرتبه عاليه در حق ما و از اين طرف هم تعلق به يك چنين چيزي ارتباط پيدا مي
شود يعني طلب الواليه در اعلي ترين مرتبه  برسيم كه فرد اكملش همين بلوغ را دارد مرضي حضرت حق مي

د و اين واسطه در بندگي است. حاال توضيحاتي را كه پسند پسندد او هم مي مرضي است و همان را كه اين مي
 كنيم. در اين جا باقيمانده عرض مي

تواند در مرتبه  بنابراين فرض كه امر ثابت اوال ضرورت تغيير باشد، ثانيا خارج از شيء متغير باشد، آيا مي
ه جهتي است كه از آن شود ولي كعب ثالث واسطه قرار بگيرد يا خير؟ خود اين امر ثابت مستقال پرستش نمي

شود. غايت رشدي كه بنده در آن ارتباط فاعلي پيدا كند اين است كه تغييرات در  جهت خدا پرستيده مي
خودش را متناسب با پسند موال بپسندد نه متناسب با كثرت و وحدت خودش و باالرفتن اختيارات و استكمال 

بته از تبعاتش گسترش وحدت و كثرت و نظير خودش و اصل بودن خودش، بلكه اصل بودن رضاي او كه ال
كند تا بگوييم جبر است نهايت به شكل  ذلك هست. حاال يك صحبت اين است كه آيا اين راه را منحصر مي

ديگر؟ بعد از اين كه اختيار را طلب الواليه معنا كرديم، مرتبه كامل اين طلب واليت و طلب تحت تولي قرار 
ت و مراتب پايين تر آن مراتبي است نه براي صابرين و شاكرين و تائبين مورد گرفتن، همان مرتبه رضوان اس

ها در رضا در اعلي  لطف حضرت حق قرار گرفته و بيان شده است (ان اهللا يحب التوابين) هم چنين همه اين
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براي اين شود. حاال  اش هست، ولكن خود اين مراتب منهاي رضا در مراتب قبل تر از آن مالحظه مي ترين مرتبه

گوييد  كه در ذهنمان تصوير شود اگر يك تابلويي فرض كنيم كه ده هزار راه تا آخر اين تابلو هست، گاهي مي
خواهيد از اين  ده هزار راه جدا و بريده از هم كه به صورت مجزا مجزا هستند. اين يك شكل است. كانه شما مي

گوييد براي  اهيد به طرف مرز جنوبي كشور برويد ميخو جا مسافرت كنيد و به يك جهتي برويد. فرض كنيد مي
رسيدن به اين هشتصد كيلومتر كه فرضا جبهه است، ده هزار راه وجود دارد از هر راهي خواستيد برويد. يك 

رود. يك راه ديگر جداي از اين است كه به طرف جنوب  راه از طرف همدان و سنندج به طرف جبهه غرب مي
ديگر  ديگر يك تناسب و نسبتي دارند و جداي از هم ها نسبت به هم ي راه ت كه همهرود. يك فرض اين اس مي

ها را جدا كرديد. يعني در عين حال كثرت داشتن يك وحدتي هم دارند. نهايت  نيستند به اين معنايي كه آن
خواهد به  اي كه مي كثرت انشائي و وحدت انشائي در قبال وحدت تركيبي و كثرت تركيبي. حاال اگر آن شي

ها و طرق تعلق داشته باشد، وحدت تركيبي است و زمان و مكان دارد، بايد كثرت و وحدتش به صورت  اين راه
است كثراتش را از هم ببريم بنابر   شود شيءاي كه داراي وحدت تركيبي بسيط باالنشاء در اين جا باشد، نمي

م اگر ببريم در قدم اول تغيير ممكن نيست، چون اي همان برهاني كه در وحدت تركيبي بيان شده است كه گفته
خواهد  خواهد تغيير كند، آيا بسيط مي اگر جدا شدند سوال اول اين است كه اگر مركب نيست، چه چيزي مي

االشتراك هم ندارند و گفتن كثرت صحيح نيست.  االختالف و مابه تغيير كند؟ اشكال دوم اين كه ديگر مابه
خواهد تعلق پيدا كند حتما داراي  تعدد بردار هم نيست. پس آن چيزي كه مينهايتش اين است كه حتي 

مراتبي است (مراتب تبديلي و تدريجي و مراتب ترتيبي) يك چنين وحدت و كثرتي هست. خودش و ارتباطش 
كند كه وحدت و كثرت  هم اين جا طرف تعلقش است و متعلق به جميع مراتب اين است. اين امر اثبات مي

شود كه  ديگر باشد. در اين جا سوال ديگري مطرح مي تواند بريده از هم تان بايد مربوط به هم باشد و نمي انشائي
ها طلب  ها تعلق دارد و نسبت به يكي از اين اگر مربوط باشند آن شيءاي كه تعلق دارد فقط به يكي از اين
اش  واند محور تعلق داشته باشد و محور تعلقت الواليه و فاعليت دارد يا اين كه به اندازه جميع اين مراتب مي

شود.  گيرد و بقيه وحدت و كثرت و استكمال در رتبه خودش در جميع مراتب حاصل مي ها قرار مي يكي از اين
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ترين مرحله مخاطرات را انتخاب كرد  نهايت حول آن محور. حاال اگر اعلي ترين خط مرزي براي جنگ و اعلي

ها بر اين دارد، اين شديدترين و  ها دارد و كل آن د نسبت تأثيري كه روي كل آنرو هايي كه مي در اين راه
اش را رضوان قرار داده يعني طلب واليت در رتبه رضوان  باالترينش را حائز است. محور تعلق آن كسي كه رتبه

كسي هم  شود. آن اش در مرتبه رضوان برايش حاصل مي كند، همه وحدت و كثرت متناسب با ظرف وجودي مي
شود ولي حول  ترين مرتبه را قرار داده، وحدت و كثرت برايش حاصل مي كه ادني مرتبه اسفل السافلين و پايين

همان محور، شأن اين فرد اين بود كه از انسانيت به طرف ملكوت و مقام تائبين به باال را بخواهد ولي نخواست 
را براي خودش محور قرار داد و براي خودش طلب واليت ها را براي خودش محور قرار نداد و چيز ديگري  و آن

كند و  اش گسترش پيدا مي كند، يعني كثرت تركيبي و وحدت تركيبي حيواني كرد اين وحدت و كثرت پيدا مي
شود. صحيح  تر مي شود، نهايت در شكل حيواني و از هر شيطاني شيطان دامنه انسجام و تعددش مرتبا اضافه مي

را  پسندد و براي اين كه اين را تحت يك طلب الواليتي قرار داده كه خدا اين را برايش نمي است بگوييم خودش
دهد و بنا نبود آن را محور  بپسندد خلق نشده است، فاعليت خودش است كه دارد اين سير را محور قرار مي

ي از اين شخص قرار دهد. هر چند پرستش حيواني در رتبه خود حيوانان مرضي باشد، ولي پرستش حيوان
كند. االن  كند و وحدت و كثرت پيدا مي كند و غلظت پيدا مي مرضي نيست. هر چند اين شخص شدت پيدا مي

كنند با  هاي حيات بشر نفوذ دارد، خودشان اقرار مي ي قسمت وحدت و كثرتش گسترده شده و در همه  امريكا،
خوراك مردم، نحوه زندگي و آداب مردم را تغيير   توانند در يك مدت كوتاه، لباس مردم، همين تلويزيون مي

برد و رسم كردن يك چيز  بدهند، البته هر كدام يك رقم يعني رسم كردن يك نحو لباس يك مقدار وقت مي
قدر عالم تخيل و  دانند. آن خواهد، ولي به هر حال خودشان را بر اين مطلب قادر مي تر وقت بيشتري مي مهم

قدر قدرت خيال  كنند كه واقعا اگر بشر خودش بود و خودش، اكثر مردم اين مي توهم را براي بشر تصوير
تواند همه رقم خيال در ذهن ايجاد كند و  پردازي نداشتند، اگر خودش بود و وساوس نفس خودش. ولي اين مي

ز دهد و خالصه يك چنين وحدت و كثرتي پيدا كرده است. چه ا ها را هم جهت به يك مطلبي مي اين خيال
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نظر اطالعات و چه از نظر امكانات هم چنان وحدت و كثرت و غلظت شديدي پيدا كرده كه هيچ حيواني 

 دست آورد. تواند چنين قدرتي به نمي
يك صحبت اين است كه پرستش حيواني در اين شكل بسيار پست كه نسبت به انسان دور از رحمت 

طلب الواليه يا تعلق؟ يك بحث ديگر اين است كه خداست، آيا صحيح است كه سر جاي خودش به اين بگوييم 
ها فرض شود، بلكه فاعليت را در طلب واليت  تواند فقط يك راه براي آن ها همه در معني طلب الواليه، نمي اين

هاي مختلفي باشد، البته شما ضد اين را هم  كنيد و فاعليت بايد اين قابليت را داشته باشد كه نوع مالحظه مي
آورند. خوب اين  هاي زمين را مي بينيد كه براي نبي اكرم (ص) همه كليدهاي كنوز ارض و گنج  ميدر طرف باال

اي نيست در عين حالي كه جاللت شأن ايشان طوري نيست كه ما بتوانيم صحبت كنيم.  مطلب يك امر ساده
را در راه خدا  طالب باشد و همسري مانند حضرت خديجه (س) داشته باشد كه همه مالش كسي در شعب ابي

كند. به قول معروف نان خالي هم ندارند. مدت آن  داد، و حاال در يك دره بي آب و علت به سختي زندگي مي
هاي پاره شده را  گويند وجود مبارك ايشان جوري بود كه چرم مشك يك روز و دو روز هم نيست، مي

طور متمكن  د خيلي فشار بياورند به زندي كه آنكردند. خوب اين باي كردند و استفاده مي سوزاندند و آرد مي مي
خورد. شايد هم شهادت ايشان با گرسنگي بوده است. يك چنين فشار عظيمي كه  بوده و حاال اين غذا را مي

شود، ما وقتي صحبت  اش زياد شود تا يك مقداري به عنوان يك رنج و سختي زياد احساس نمي جوع اگر رتبه
آيد. فوقش آن ماه رمضاني كه سحري درست و  ماه مبارك رمضان به ذهنمان ميشود،  از جوع و گرسنگي مي

دست آوردن غذا پيدا شود. يك خورده باالترش  كه يك تأخيري در به ايم و فوق آن اين حسابي هم نداشته
هنر  گوييد ديگر خيلي كه نان نباشد و بخواهيد با يك خشكبار يا انجير و يك مقدار آب افطار كنيم كه مي اين

وقت اگر كليد كنوز ارض را  شد، وليكن اگر اين استمرار پيدا كرد و باال رفت طوري كه به يك سختي برسد، آن
ها بچه  ها باشد چون در ميان آن خواهم ولي براي اين كه بگويد خودم نمي خواهد نه اين بياورند و بگويد نمي

اند كنوز ارض را به شما  ماشاءاهللا. ظاهرا عرض كرده هاي ديگرش الي اش و رتبه است، پيرمرد است، اين يك رتبه
كنند بال بيايد، با آن جنود و  گيرد. يا عرض مي شود، باز توضعا له نمي دهيم و اصال هم از مقامتان كم نمي مي
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هايي  كردند، همان يهودي دانستند و هم مخالفت مي شناختند و هم مطلب را مي عنودي كه هم حضرت را مي

در نفس خودشان يقين دارند كه تو پيغمبر هستي، اين » جحدوا بها و استيقنتها انفسهم«فرمايد:  كه خدا مي
شويم، اگر يك كم سر  دهند و ما از آنها ناراحت مي كند با كساني كه حرف ما را زود گوش نمي خيلي فرق مي

ش كن اينرا يكطرف بگيريد و گوئيم خدايا اگر راه عالج ندارد و كفايت داند و مي سخت باشد و يقين كنيم مي
 يكطرف هم اينكه به حسب آن نقل: 

فرمايند خدايا اين بني اميه  بينند باز بعد از بهوش آمدن ظاهري نمي حضرت قضيه عاشورا را در سكراتش مي
كند خوب  كند و از خدا طلب رحمت مي فرمايند مالي و يزيد مرا با يزيد چكار ولي نفرين نمي را نيست كن مي

است به يك چنين شخصي بگويند ولسوف يعطيك ربك لترضي رضايتش عين رضايت خداست و سزاوار  صحيح
چيزي » ال يشائون اال ما يشاء اهللا«است براي چنين كسي بگويند و از اينطرف هم صحيح است بگويند 

دهد معناي  نميرا » ص«خواهند اال اينكه خدا آنرا بخواهد خوب اين مرتبه معني مجبور بودن رسول اكرم  نمي
اين را دارد كه ايشان در طلب واليتشان مرتبه اتم و اكمل و اعظم را كه فوق ادراك ما و فوق ادراك ساير وصف 
كنندگان بجز معصومين فاعليتش را آنجوريكا بوده و وجود و همه حركتش مرضي است و صحيح است كه آخر 

 شوند  شود و به تبع ايشان آنها خلق مي رحمت نازل ميديگر هاي  كار بگوئيم به تبع وجود ايشان بر همه وجود
پس يك راه نيست راهها بصورت خطهاي بريده بريده نبوده و مربوط به يكديگر هستند در عين حال كه 
تغيير و تغاير به معناي تركيبي در آنجا نيست ولي به معناي بسير باالنشائي هست ولكنت مناسبات وحدت 

 تركيبي همگي انجا هست 
كند اال به تعلق او و همه مناسباتش هم سايه او است او هم بريده و قطع  عني همانطور كه اين حركت نميي

از اين نيست و بهيچ طرف نسبت نيست فرض كنيد او يكجور ديگر است مثالً يك خط است و به فرمايش 
شود اگر كثرت  ف ميجناب اقاي مير باقري در آنجا به نحو بساطت است و به نحو كثرت نيست و كثرت حذ

 شود؟  حذف شود اين تكه از غذا چگونه پيدا مي
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تواند  بهرحال مناسبات اين كثرت زماناض و مكاناً تمام مراتبش هست فاعل تعلق كه همان طلب الواليه مي

ه ايد متعدد قرار دادهاي  تواند پائين قرار دهد كانه يك لشگر است و شما جايزه محور تعلق را باال قرار دهد و مي
رود  زند يك نفري را زمين و يكي هم مي ها مي زند يك نفر در دامنه رود قله كوه پرچم را مي يك نفر مي

كند در عين حاليكه همه اين راهها بهمديگر يك تناسباتي دارند  زند بر عكس كوه حركت مي درگودي پرچم مي
 تواند واليت باالتر را طلب كند. و اينهم مي

فرموديد حركت و سير متصور نيست اال اينكه يك  اقري: اشكال اين نبود حضرتعالي ميحجت االسالم مير ب
فاعليتي از اينطرف باشد و يك نوع تعلقي هم به اين امر ثابت باشد و تمامي مراتب سيراين بايد در آنجا رسم 

بيشتر ندارد بنابراين  شده باشد عرض ما اين است كه معنا ندارد دو تا سير در ان باشد چون اين تحققاً يك سير
 شود بايد آن نقشه انجا باشد. چون سير جز به تعلق به او ممكن نيست بهمان كيفيتي كه اين سيرش واقع مي

حجت االسالم و المسلمين حسيني: اگر فاعليت را از معناي طلب الواليه حذف كنيد كه معناي طلبي وحتي 
فرمائيد بايد يك سير ضيق باشد ولي اگر  همانطور كه مي شود بايد يك سير باشد معناي تعلقي ان هم حذف مي

گوئيد بايد تناسبات وحدت تركيبي انجا باشد تناسبات طلب هم بايد آنجا باشد  معناي طلب را همانطور كه مي
و متناسب با طلب اين است كه طريق متعددي در انجا باشد محورهاي متعددي باشد و بشود كه يك نفر اين 

قرار دهد براي تنظيم كليه كثرات باال و بشود كليه كثرات را حول محور پائين قرار دهد در عين نقشه را محور 
حال اينجور نيست كه از آن كثرتها قطع باشد همه آن كثرتها را دارا هست نهايت حول محور پائين يا حول 

ت معنا شد به مناسبات تعلق و محور باال تغيير محور بايد بدست فاعل طلب باشد خاصاً اگر عنايت بفرمائيد علي
بعد از ان مناسبات واليت و آن چيزي را كه در آنجا بعنوان مناسبات تعلق يا مناسبات واليت در رتبه باال تر 

كند كه هر يك از انها بتواند محور قرار گيرد فرض كنيد يك صفحه است و بيست  عرض كرديم اين را ركن مي
ها كه محور قرار گيرد به ساير اعداد نسبت  ن عمود شده است هر كدام از اين عددتا شماره دارد كه از بابا به پائي

كند اگر عدد بيست كه باالست محور  دارد و تناسبات كثرتي دارد و لكن محور قرار گرفتنش نسبتها را عوض مي
 وند.ش شوند و اگر يك قرار گرفت همه وارونه بطرف پائين مي قرار گرفت تمام اينها بطرف باال مي
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گوئيد طلب الواليه  منهاي اين امر اصوالً حركت قابل توجيه نيست و تعبيرمان هم اين است در رتبه اول مي

نباشد در رتبه دوم مجبوريد معناي تعلقي را هم سلب كنيد و در رتبه سوم مجبوريد به ان شكل از عليت بر 
 كند. گرديد كه زمان و مكان را تفسير نمي

شود كه آن وحدت و كثرتي كه در رتبه  ري: از اين فرمايش شما چنين استفاده ميحجت االسالم مير باق
 باالي باال هست همان وحدت و كثرت در رتبه پائين هم هست يعني نقشه يك نقشه است.

 حجت االسالم و المسلمين حسيني: نهايت در شكل وارونه و برعكس آن بله نقشه يك نقشه است.
شود  دو تعلق به يك چيز است در مرتبه تحقق يك وحدت و كثرت محقق مي حجت االسالم مير باقري: هر

 شود معنا ندارد نقشه اين دو وحدت و كثرت يك نقشه باشد. و آنجا يك وحدت و كثرت ديگر محقق مي
 شود. ها دو جور مي آيد نحوه رابطه حجت االسالم و المسلمين حسيني: يعني در وحدت تركيبي كه مي

اي كه همه  شود معنا ندارد وقتي ارتباطها دو تا شد نقشه باقري: نقشه اش هم دو تا مي حجت االسالم مير
شود يك نقشه باشد فرض كنيد مصالح ساختماني كه در اين ساختمان است  ارتباطات عيناً در آن منعكس مي

ر هويت شيي با يك نسبت ديگري در يك جاي ديگر تركيب شد قطعاً يك چيز ديگر است خصوصاً اگر ربط را د
شود گفت يك نقشه است و نسبتها منعكس و  شود نمي دخيل بدانيم نقشه متناظر اين دو هم دو تا نقشه مي

 معكوس شده است هر گاه هم نسبتها معكوس شود دو تا نقشه خواهد بود.
حجت االسالم و المسلمين حسيني: يك دسته فرمول است و دو مير در اين فرمولها ست يا دو نقشه 

 شود؟ مي
شود چون معنا ندارد يك فرمول بر تناسبات متناقض  حجت االسالم مير باقري: قطعاً فرمول آنهم دو تا مي

 حاكم باشد.
حجت االسالم و المسلمين حسيني: اگر بگويند لشكر عقل و لشكر جهل قطعاً لشكر جهل بطرف سقوط و 

 كند. عقل هم بطرف صعود حركت مي
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فرمول حركتشان دوتاست و معنا ندارد مناسبات عيني يكي باشد مناسبات  حجت االسالم مير باقري: قطعاً

 دهد و روابط حاكم بر آنها هم حتماً يكي نيست. عيني يك چيز تحويل مي
 حجت االسالم و المسلمين حسيني: يعني اينها دو تا در يك نظام هم منحل نيستند؟

هاست كه هر كدام يك بخش از آن قوانين را دارند حجت االسالم مير باقري: قوانين نظام قوانين مجموع اين
بنابراين كتاب بايد نقشه كل باشد و كل هر كدام در جايگاه خودش به آن تعلق داشته باشد آنوقت حركت كل 

شود چون هر يك تحققاً يك سير بيشتر ندارد و اين سير به عينه در آنجا منعكس است و هر كدام  جبري مي
 ان رتبه در نقشه و كتاب دارد.در رتبه خودش تعلق بهم

 حجت االسالم و المسلمين حسيني: همين بايانات مبارك شما به چه نحوه عليتي سازگاري دارد؟
كند و  حجت االسالم مير باقري: دو تا كل متناظر داريم و هر كدام متناظر با خودش را در آنجا درست مي

 تعلق داشته باشد.تعلق به آن دارد معنا ندارد كه اين بخش به آن بخش 
كنيم عليت عليت مطلق باشد و به شكلي كه علت و  حجت االسالم و المسلمين حسيني: ابتدا فرض مي

شود ولي اگر گفتيد اين تناسبات تعلق بود  كنند اين فرمايش حضرتعالي كامالً تصديق مي معلول را توصيف مي
 گفت؟توان عيناً همين را  و چيزي ماوراي آن نبود آنوقت آيا مي

 شود؟ شود يا نمي حجت االسالم مير باقري: ما دنبال اين هستيم كه اگر گفتيم تعلق آيا سير جبري مي
گوئيد تناسبات اين فاعليت يا فاعليت  حجت االسالم و المسلمين حسيني: فاعليت را براي اين آوريد و مي

 آوريد؟ نمي
شود نقشه به اين شكل است كه در  نگونه ميحجت االسالم ميرباقري: يا رتبه آن مؤخر است يعني چون اي

تواند تعلق به آن نقشه باشد واين عكسي است كه در رتبه قبل از نقشه از سير اين برداشته  اينصورت اين نمي
شد يا چون تعلق به اين امر است اين سير را  شده سير اختياري است و اگر اين نقشه هم نبود باز اين واقع مي

 دارد؟
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گوئيد يا اين يا آن اين دوراني را كه ذكر  و المسلمين حسيني: حاق مطلب همين است كه ميحجت االسالم 

 خواهد. كنيد كه اگر اين اختياري است نبايد با نقشه بسازد و اگر جبري است ديگر اختيار نمي مي
 كنند. حجت االسالم مير باقري: مشكل ارتباط علم باجهل را اينگونه حل مي

گويند علم  سلمين حسيني: در يك دستگاه ديگر اينرا اضافه كنيد كه در آن دستگاه ميحجت االسالم و الم
 علت فعل نيست واني در دستگاه منطق صوري و عليت تجريدي است.

اي از علم قطعاً نسبت به معلوم خودش عليت  كند وي ك پايه حجت االسالم مير باقري: آنجا هم فرق مي
 دارد.

تواند جواب دهد حاال ما فقط به اين  سيني: معنايش اين است كه آنجا هم نميحجت االسالم و المسلمين ح
شود يا نه؟ يعني اگر ما  كار داريم كه اين فرمايش حضرتعالي دقيقاً همان هست كه در بحث عليت طرح مي

 گفتيم؟ خواستيم عليت را تجريدي فرض كنيم جز آنچه كه حضرتعالي فرموديد چيز ديگري مي مي
م مير باقري: ما اگر عليت را يك معنائي هم نكنيم هيچ پيش بيني ممكن نيست و بايد حجت االسال

خواهيم از تعاريفمان  بنشينيم تا تناسبات تعلق واقع شود بعد بگوئيم اين تناسبات تعلق است قطعاً ما مي
 استفاده كنيم.

طلب الواليه و تناسبات  حجت االسالم و المسلمين حسيني: سئوال ما اين است كه اگر گفتيد تناسبات
كند كه دو راه باشد دو راهي كه در يك مجموعه قرار دارد و دوئيتش در آنجا در  فاعليت اين مطلب را تمام مي

 رود؟ وحدت و كثرت از بين مي
شود يا نه؟ معنا ندارد كه فرد هر دو  حجت االسالم مير باقري: همه ان وحدت و كثرت تحققاً محقق مي

 اختيار كند.مسير را با هم 
گوئيم بايد همه اينها در  حجت االسالم والمسلمين حسيني: انجام گرفتن تحقق وحدت و كثرت گاهي مي

گوئيم طلب الواليه ايجاب  شكل بندگي محض يا كفر محض محقق شود تا بگوئيم محقق شده و گاهي مي
 ده است.كند كه در هر شكلي كه محقق شود همه اين وحدت و همه اين كثرت محقق ش مي
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حجت االسالم مير باقري: يعني اين نقشه دو امر متناقض است كه نقشه عصيان است و كل نقشه عبوديت 

 است.
 حجت االسالم و المسلمين حسيني: نه بگوئيد كل تناسباتي به عصيان دارد و كل تناسباتي به طاعت دارد.

 حجت االسالم مير باقري: تناسبات طاعت است يا تناسبات عصيان؟
رسد  جت االسالم و المسلمين حسيني: تناسبات استكمالي است كه منحل است در كل تحققي كه ميح

خواهيد بگوئيد زمان هر چيز برابر با خودش و  آئيد و مي شود داخل دستگاه كه مي منحل به جهت طاعت مي
 حركت خودش است...

ر خود كل هم بايد دو سير داشته حجت االسالم مير باقري: مگر نسبت به كل ما اختيار قائل نيتسمي د
 باشيم.

گوئيد دو مسير دارد و هم بيشتر و دهها مسير است و  حجت االسالم و المسلمين حسيني: در همان كه مي
حداقل بايد فرض دو بشود معنايش اين است كه فرض اين باشد كه نبي اكرم(ص) در مرتبه اتم واليت قرار 

 اين معنا نيست كه نقشه را دو تا كند. نگيرد اين فرض بايد باشد اين فرض به
حجت االسالم مير باقري: اگر ما بگوئيم تعلق نبي اكرم (ص) به آن سيراتم است واين تعلق حتماً خلق شده 

 پذيرد... و حركت بسوي آن سير اتم جبري است اگر تعلق به چيزي بند است كه دو مي
كنم اگر بگوئيد تعلق ايشان كه  ديگر عرض مي حجت االسالم و المسلمين حسيني: همين را با يك بيان

خلق شده فاعليت به نحو اتم است و فاعليت به نحو اتم باالتفات به وجه غير اتم هم يم سازد فاعليت و نيابت 
 كند. اتم است (هذا عطاء ربك فامنن او امسك) ميتو اندامساك كند ولي نمي

د يعني اگر بناشد سير را بدون تعلق فرض نكنيم طرف شو حجت االسالم مير باقري: باالخره سئوال حل نمي
فرمائيد فاعليت  شود و اصالً با فعليت سازگار نيست حضرتعالي مي تعلق را كه معين كردند سير جبري مي

 گوئيم اختيار معنايش اين است كه نبايد دو رتبه قبل براي آن طرف قرار دهند. اختياري همينكه مي
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شود يعني اگر بنا شد سير را بدون تعلق فرض نكنيم  االخره سئوال حل نميحجت االسالم مير باقري: ب

فرمائيد  شود و اصالً با فاعليت سازگار نيست حضرتعالي مي طرف تعلق را كه معين كردند سيري جبري مي
 گوئيم اختيار معنايش اين است كه نبايد دو رتبه قبل براي آن طرف قرار دهند. فاعليت اختياري همينكه مي

 حجت االسالم و المسلمين حسيني: اختيار را شما به چه معنا گرفته ايد؟
حجت االسالم مير باقري: بهر معنا كه بگيريم اگر طلب الواليه بخواهد دو سير برايش باشد نبايد جهت 

 معيني برايش خلق شده باشد بايد همه اش در رتبه بعد از طلب ايجاد شود.
بفرمائيد نبايد ضيق داشته باشد و بايد سحه داشته باشد نگوئيد نبايد  حجت االسالم و المسلمين حسيني:

خلق شده باشد بگوئيد بايد سحه داشته باشد و قابليت اين نحوه تركيب يا آن نحوه تركيب را داشته باشد و 
 بتواند يكي از ايندو و محور قرار گيرد.

ه باشد يعني ميل به نقشه خاص چون ما حجت االسالم مير باقري: يعني ميل به سير خاص نبايد خلق شد
شود و جبر چيزي  كرديم اگر طرف ميل تشخص پيدا كرد حتماً جبر مي نقشه را از باب سير خاص اثبات مي

كند اما اين ميل  گفتند حضرت حق به ميل خودش خلق مي غير از اين نيست اشكال ما به انها هم كه مي
كنيم و  كند ما تعبير به تناسبات طلب الواليه مي ي خاص ميهميشه متعين است و تناسبات ذات يك اقتضا

 كند و اين همان جبر است. گوئيم تناسبات طلب الواليه ميل خاصي را ايجاب مي مي
سازد يا  حجت االسالم و المسلمين حسيني: اول اين را تمام كنيد كه آيا طلب الواليه ذاتاً با جبر مي

 سازد؟ نمي
 سازد. اگر با جبر نسازد معنايش اين است كه با جهت معين و نقشه واحد نميحجت االسالم مير باقري: 

 سازد. حجت االسالم و المسلمين حسيني: نقشه نبايد ضيق باشد نه اينكه با نقشه نمي
حجت االسالم مير باقري: معنا ندارد نقشه ضيق نباشد هر گاه نقشه سير خاص است ضيق در ذات نقشه 

 است.
 گنجد. افتد چون همه چيز در آن مي ي نقشه از فايده ميبرادر نجابت: يعن
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خواستيم سير خاصي را تفسير كنيم و اگر  خواهيم چون مي حجت االسالم مير باقري: ما چرا گفتيم نقشه مي

 براي تفسير سير خاص به نقشه قائل شديم...
 سازد؟ د يا نميساز حجت االسالم و المسلمين حسيني: يك مرتبه قبل از آن آيا با جهت خاص مي

حجت االسالم مير باقري: جهتي كه تحققاً خاص باشد يا در رتبه قبل به تعلق خصوصيت آن تعيين شده 
 باشد؟

 شود و راه به يك جهت دارد. حجت االسالم و المسلمين حسيني: جهت شامل چندين راه مي
يم قطعاً يكي بيشتر نيست و آنها حجت االسالم مير باقري: اگر جهت را به معناي فعليت آينده خود اين بگير

 ديگر جهتهاي فرضي ذهن ماست در خارج حقيقتاً جهت واقعي حركت يكي است.
حجت االسالم و المسلمين حسيني: اگر گفتيد قبل از اين جهت دو راه جداگانه خلق شده است از قم به 

شما و تعلق شما به تهران رفتن  تهران االن دو تاه راه هست جاده اتوبان و جاده قديم اين با اراده داشتن
توانيد از راه اتوبان يا از راه جاده قديم برويد اين با فاعليت شما  سازد؟ شما ميتوانيد از دو راه برويد مي نمي
 سازد؟ قبل از رفتن شما دو راه است و تعلق شما به يك مقصد واحد است ولي از دو راه است. سازد يا نمي مي

: اگر راه را غير از مقصد بگيريم و تعلق را هم به راه خاص نگيريم، بله يعني اگر حجت االسالم مير باقري
بپذيريم تعلق به امر واحدي است و اين امر واحد دو تا راه دارد قابل قبول است ولي عرض ما اين است كه هر 

 كند. گاه تعلق واقعي من بطرف تهران تعيين پيدا كرد قطعاً سيرش هم تعيين پيدا مي
 االسالم و المسلمين حسيني: اگر بگوئيد لوازم يك راه جبري است ضرري ندارد. حجت

گويم هرگاه ميل به تهران تشخص پيدا كرد  كنم بلكه مي حجت االسالم مير باقري: لو.ازمش را عرض نمي
 قطعاً جهتش هم مشخص است.

جهت مشخص شده حجت االسالم و المسلمين حسيني: بفرمائيد خصوصيت جهت مشخص شده نه اينكه 
ها افتاديد خصوصيت آن را معين  جهت كه از اول مشخص بود جهت تهران بود بعد از اينكه در يكي از جاده

 شود و اال قبلش هم جهت مشخص است و هم مقصد در اين جهت دو راه است. مي
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حركت بدون تعلق  حاال واقعاً چگونه تعلق تبديل به طلب الواليه شد؟ در تعلق چه چيزي بود كه ابتدا گفتيم

ممكن نيست و اگر چنين شد يعني اين بن بست مربوط به چه دستگاهي است مربوط به دستگاه اصالت تعلق 
 است يا دستگاه ديگري؟

شود در اينجا هم اصالت تعلق بايد قدرت حل كردنش را  حجت االسالم مير باقري: تعلق بدون فاعليت نمي
 داشته باشد.

حسيني: موضوعش را منتفي كرده است بايد حتماً موضوعش را طرح كند؟ اگر حجت االسالم و المسلمين 
 بگوئيم تورم كبد از شراب براي موحدين چگونه است؟

شودب ه لحاظ اينكه بايد فاعليت داشته  حجت االسالم مير باقري: هر گاه گفتيد تعلق تبديل به طلب مي
كنيم تعلق به امر ثابت  هرگاه در مرحله تعلق صحبت ميباشد اين نقشه واحد هم بايد از روبرويش برداشته شود 

پذيريم كه آن معين جهت است اما هر گاه اين تبديل به طلب شد بايد امر ثابت هم رها شود بايد تفسير  را مي
از امر ثابت بدهيم كه در عين حاليكه نقشه كل است با دو هم قابل جمع باشد نقشه تحققي كل است نقشه 

داد قابل جمع است معنا ندارد كه نقشه تحققي جميع مراتب دو بپذيرد هر گاه اينطرفش تغيير تحققي كل با تع
 كنيم آنطرفش با اين تفسير قابل تغيير نيست. كرد آنطرفش هم بايد تغيير كند ولي ما عرض مي

ني با حجت االسالم و المسلمين حسيني: قبول داريد كه نقشه بايد با صاحب نقشه تناسب داشته باشد؟ يع
 شود. آن كسي كه نقشه براي او كشيده شده و اال تعلق اصالً درست نمي

 برادر نجابت: يعني با تهران تناسب داشته باشد نه با مسافر...
 برادر صدوق: يعني امر ثابت با تعلق تناسب داشته باشد.

و  مناسبات تعلقحجت االسالم و المسلمين حسيني: بله يعني با همان مسافر تناسب داشته باشد يعني 
 مناسبات طلب الواليه...

 حجت االسالم مير باقري: يعني چيزي باشد كه اين بتواند به آن تعلق پيدا كند.
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حجت االسالم و المسلمين حسيني: نه معنايش را كه اول بحث عرض كردم امر ثابت در اينجا غير از وحدت 

گوئيد راههاي بريده و  هه هم عرض كردم گاهي ميكند... در آن مثال جب و كثرت انشائي توصيفي كه پيدا مي
گوئيد تمام تناسبات زماني و مكاني وحدت تركيبي در اينجا هست اال اينكه در اينجا بسيط  جدا از هم گاهي مي

 گوئيد؟ گوئيد يا تناسبات فاعليت را هم مي باالنشاء است حاال فقط وحدت تركيبي را مي
 شوند؟ كه مفروض اند يا تناسباتي كه بالفعل در خارج محقق ميحجت االسالم مير باقري: تناسباتي 

حجت االسالم و المسلمين حسيني: تناسباتي كه فعليت تعلقيه آنها االن است و فعليت تحققيه شان بعداً 
 شود. حاصل مي

 شود. حجت االسالم مير باقري: يعني تناسباتي كه در مرحله وقوع شخصاً همين تناسبات واقع مي
سالم و المسلمين حسيني: با حفظ طلب الواليه يعني اين مطلب قبالً تمام شده كه تعلق بدون حجت اال

فاعليت ممتنع است و فاعليت يعني طلب الواليه و حاال بايد تناسبات طلب الواليه در اين نقشه باشد البته 
باشد ولي در اينجا خواهيد تجريد كنيد بالمره قابل حل ن ممكن است اين مطلب در دستگاهي كه شما مي

شود كه هر گاه تناسبات وحدت و كثرت تركيبي و تبديلي در نقشه نباشد گفتن  تناسبش اينگونه اثبات مي
 اينكه تعلق به نقشه است باطل است.

رود يا از  حجت االسالم مير باقري: در مرحله وقوع كه ديگراين دو تا وقوع ندارد قطعاض يا از مسير الف مي
 مسير ب.

 رود تمام نسبت هايش بريده از مسير ب است. السالم و المسلمين حسيني: آيا وقتي از مسير الف ميحجت ا
 حجت االسالم ميرباقري: اصًال مسير ب در عالم نيست تحققاً كه دو تا مسير نسبت تحققاً يك مسير است.

وحدت و كثرتي را  گوئيد حجت االسالم و المسلمين حسيني: عين اين است كه تحقق وحدت و كثرت را مي
 كه ديگر هيچگونه ربطب به وحدت و كثرت در شكلهاي ديگر ندارد.

 حجت االسالم مير باقري: اصالً نيست كه ربط داشته باشد يك تعلق كه بيشتر نداريم.
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گفتيد گذشته شيي به انحال وحدت تركيبي در شيي حضور  حجت االسالم و المسلمين حسيني: چگونه مي

پذيرفتيد؟ گذشته شيي كه خاصيت ديگري داشته عين اين فرمايش شما در خود تركيب دارد؟ آنرا چطور 
كنيد در زمان دوم چگونه چيزهائي را كه قبالً داشت االن به انحالل در  آيد و االن در تبديل داريد سئوال مي مي

جديدي است؟  كنيد دقت جديدي است يا اشكال وحدت تركيبي داراست مال قسمت بعد آنرا داريد سئوال مي
البته در اينجا بايد دقت شود تا ان مطلب قابل مالحظه باشد و لذا از اول سئوال كرديم كه آيا راههاي مختلف 

 بريده وجداي از هم هستند؟
 حجت االسالم مير باقري: در مرحله تحقق آيا تحققاً راههاي مختلف داريم؟

 ئم التزايد است...حجت االسالم و المسلمين حسيني: اگر گفتيد كثرت آن دا
حجت االسالم مير باقري: يعني كثرت يك راه دائم التزايد است و تناسبات يك مسير وقوعاً دائم التزايد است 

 شود. شود دو چيز كه واقع نمي در مرحله وقوع يك چيز در عالم واقع مي
ن يك داشت و به حجت االسالم و المسلمين حسيني: آن چيزهائي را كه اين تعلق در وحدت تركيبي زما

يك چيزهائي تعلق داشت حول محور جديد همان تعلق هايش است كه ظهور پيدا كرد براي مثال در اين 
سفحه بيست تا عدد بود و اين هم به جميع مراتب تعلق داشت يعني تعلق به بيست تا داشت در زمان دومي 

زمان ب محقق شده است و يك رتبه از مسير  كه با نحوه طلب الواليه اين تحقق پيدا كرده است از زمان الف به
 تحقق پيدا كرده است 

ها را ندارد  ها را به انحالل در وحدت تركيبي دارد اگر عين همين برهان را بياوريد قبلي مي گوئيد قبلي
 گوئيد هستند؟  ها يا همان هستند يا نيستند اگر هستند كه اينجا وجود ندارند پس چرا مي قبلي

گوئيد شخص اين االن گذشته اش را داراهست نسبت به آينده هم گفته ايد  شويد مي ل ميقائل به انفصا
تواند محور تعيين كند  تعلق نسبت به جميع مراتب دارد نهايت اينكه فاعليت هم دارد فاعليت دارد يعني مي

م نداشته باشد تواند تغيير محور دهد اگر فاعليت در محرو ه فاعليت دارد مطلب ديگري نيست جز اينكه مي
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كنيد و قبالً گفته شد كه تناسبات قابل منهاي  كنيد بلكه تناسبات قابل را ذكر مي تناسب فاعل را كه ذكر نمي

 فاعليت قابل لحاظ نيست.
شد عين همين االن بود و هيچ فرقي  حجت االسالم مير باقري: اگر اليعاذباهللا اصالً طاعتي در عالم واقع نمي

كرد نقشه اش هم دو تاست چهمعنا دارد نقشه اش كه متناظر هيچ  كرد اگر فرق مي رق ميبا االن نداشت يا ف
 جزئي نيست در آن نباشد و يكي شود؟ 

ها به نحو انحالل در وحدت تركيبي اينجا هست اين قابل قبول  ولو حضرتعالي فرمائيد نه همه آن نقشه
لم طاعت بود نقشه ديگري بود ولو اينكه بفرمائيد نيست اگر همه عالم عصيان بود يك نقشه بود و اگر همه عا

 عصيان االن منحل است اين باالخره نقشه طاعت است و نقشه عصيان نيست هاي  همه نقشه
شود گفت  شد نمي (س: نسبت به كل؟) بله نسبت به كل اگر كل عصيان بود ديگر طاعتي در عالم واقع نمي

 توان عين همين حرف را زد. ب است و در مراتبش ميچون اين طلب بود همان نقشه است و همان كتا
 حجت االسالم و المسلمين حسيني: اگر همه اش عصيان بود قابليت حركت نداشت.

 توان گفت نقشه همه اينها يكي است. حجت االسالم مير باقري: بعنوان فرض عرض كردم نمي
كنيد حضرتعالي چند  مالحظه مي حجت االسالم و المسلمين حسيني: بله چون مناسبات عليت تجريدي را

قسمت را مالحظه بفرمائيد يكي سير بحث است اول بحث وحدت و كثرت تركيبي بوده است دوم بحث زمان و 
 مكان و بعد از آن بحث تعلق و بعد بحث فاعليت و طلب بوده است 

ت و در هيچكدام حاال تناسبات تعلق تبديل به تناسبات فاعليت شد در عين حاليكه در كل آنها حركت اس
خواهد تحقق پيدا كند  حركت رد نشده و جهت ثابت براي حركت كافي است مناسب با وحدت و كثرتي كه مي

 و تعلق و طلب واليت باشد جهت واحد كافي است نه اينكه لزوماً خصوصيت خاص درباره اش الزم است.
 چون بايد طرف تعلق باشد.حجت االسالم مير باقري: امر ثابت امري است كه وحدت و كثرت دارد 

 شود. آئيم بيشتر روشن مي حجت االسالم و المسلمين حسيني: در بحث علم و ادراك كه مي
 حجت االسالم مير باقري: چون سير اينگونه شد فرموديد حتماً بايد نقشه سير باشد.
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گفتيم جميع  ميحجت االسالم و المسلمين حسيني: نقشه سير در خود تعلق هم همينطور بود آنجا هم كه 

 گفتيم جميع مراتب چگونه است. گذشتيم و نمي مراتب ولو اجماال از آن مي
 تواند طرفش واقع شود. فرمائيد بايد نقشه باشد و امر ثابت بسيط نمي حجت االسالم مير باقري: حاال مي

 شود كه حتماً بايد وحدت و كثرت باشد. حجت االسالم حسيني: حاال آن احتمال تبيين مي
كنيم  فرمائيد نقشه هم نقشه جميع سير است ما عرض مي جت االسالم مير باقري: وقتي نقشه شد ميح

 تحققاً سيرتك وحدت و كثرت است ولو وحدت و كثرت و تعلق و طلب الواليه است تحققاً يكي است.
ببينيد  حجت االسالم و المسلمين حسيني: يعني حاال بايد شما مناسبات طلب الواليه را پيدا كنيد و

 مناسبات طلب الواليه يكي است يا دو تاست؟ مناسبات فاعليت يكي است يا دو تاست؟
شود تا  حجت االسالم مير باقري: مناسبات تحققي اش كه دوتا نيست يعني كل عالم كه در وجور محقق نمي

خلي اش كل شود وحدت تركيبي كل نه وحدت تركيبي به لحاظ اجزاء دا بگوئيم كل عالم دو جور محقق مي
خواهيم نه مسير ثابت عرض ما  فرمائيد جهت ثابت مي تعلق تحققاً يكي است نقشه اش هم يكي است شما مي

 اين است كه بايد نقشه مسير هم رد آن باشد مسير تحقق عيني.
 حجت االسالم و المسلمين حسيني: بعداً بايد ديد اين نقشه بايد ضيق داشته باشد يا سعه داشته باشد.

االسالم مير باقري: اگر نقشه تحققي اش تحققاً سعه دارد آن نقشه هم سعه دارد و اگر تحققاً ضيق حجت 
كند معنا ندارد كه ان نقشه غير از اين باشد و اينطور ديگر سير  دارد نقشه هم ضيق دارد و اين تابع آن سير مي

 كند.
 كنيد و حركت را حفظ كنيد. خواهيد فاعليت را حذف حجت االسالم و المسلمين حسيني: يعني مي

 حجت االسالم مير باقري: عرض ما هم ايناست كه تعلق به امر ثابت را بفرمائيد وفاعليت را هم حفظ كنيد.
حجت االسالم و المسلمين حسيني: اگر از امر ثابت تفسيري بدهيد كه فقط يكي بياورد همينطور اين است 

 فرمائيد. كه مي
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ي بياورد كه با تحقق يك منافات نداشته باشد در عين حال نقشه يك است حجت االسالم مير باقري: دوئ

 نقشه دو نيست چون يك محقق است.
حجت االسالم و المسلمين حسيني: عيبي ندارد نقشه غير متنافي است باطلب الواليه و اينكه دوهم بتواند 

 باشد.
 و السالم عليكم و رحمه اهللا و بركاته



 
 

 )دومدوره  ١٣ ( ٤٩جلسه: 
٦/١٠/٦٨ 

 بحث: امر ثابت
 مناسبات فاعل) –(محور وحدت تركيبي 

حجت االسالم و المسلمين حسيني: سئواالتي درباره امر ثابت و اختيار مطرح بود سئوال مهم اين بود كه آيا 
اين تعلقي كه گفتيد بدون فاعليت ممكن نيست و به جميع وحدت و كثرت امر ثابت است و بيشتر از يكي هم 

 ر بشود؟ يا اينكه راههاي متعددي است تا نتيجه بگيريم قبل از وقوع امر ثابت وتعلق نيست؟نداريم تا جب
در پاسخ عرض شد كه تعلق آن منحل است به جميع مراتب و وحدت و كثرتي كه در امر ثابت است به 

تراكي هم انحاللي كه در وحدت تركيبي نيست به گذشته اش است حاال اين يك تفاوتي باگذشته دارد و يك اش
گوئيد تمام خواص گذشته حضور فعلي دارد  كنيم وقتي مي باگذشته دارد كه تفاوت و اشتراكش را عرض مي

آيد و از اينكه حول يك محور  نهايت كثرتشان به انحالل در وحدت تركيبي حضرو دارد و اال انفصال الزم مي
 يت را به اجمالي گذارانيد است يا نه ساكت هستيد و در حقيقت از فاعليت ساكيت هستيد فاعل

چون در اين قسمت بحث الزم نيست كه فاعليت را بيش از ميزاني كه بگوئيم به زمان دوم تعلق دارد ودر 
زمان دوم تحقق همان تعلق است يعني فعليت تحققي همان چيزي است كه فعليت تعلقي بود الزم نبود بيش 

خواهد اگر محور بخواهد حول اين  لب الواليه است و محور ميگوئيم اين ط از اين بگوئيم بر خالف آينده كه مي
گيرند پس صحيح است در مرتبه تحقق بگوئيم اين محور داشتن را اضافه  محور وحدت و كثرت آينده شكل مي

بينيم قبلش هم همينطور  كنيم مي شود بعد نگاه مي كنيم چون فاعل است فاعليت آن فاعليت خاص مي مي
 بيان شده نه اينكه قبلش نداشته است و االن اينجا مرتبه تبيين است  بوده ولي به اجمال
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كند تمام آن وحدت و كثرتهاي آينده حول  گوئيم اين يك نحوه پرستش را بعنوان محور طلب مي يعني مي

گوئيد داراي منتجه است يعني يك كل شده  كنند كه زمان تحقق به آن مي اين محور يك مجموعه درست مي
توانيد بگيريد اين منتجه تحقق همان محوري است كه قبالً اين مقصد قرار داده  ه نسبت به كل ميو يك نتيج

 بود 
شود كانه طلب حول محور خاص مبنا بود خدا را  پس منتجه هر شخصي مرتبه تحقق همان محور مي

در شكل اعلي مرتبه  بصورت ملكوتي يا بصورت حيواني بپرستد يا در شكل ادني مرتبه حيواني خدا را بپرستد يا
سازد ممكن است اشكال  ملكوتي خدا را بپرستد تمام آن كثرتها و وحدتها هم حول اين محور يك مجموعه مي

 سازد. سازد كه همان اشكال قبل است و با خود اين طلب هم نمي كنيد اين با امر ثابت از يك جهت نمي
ه وحدت و كثرت امر ثابت وحدت و كثرت در كنيم اگر با اين فاعليت تناسب داشت بناشده نحو عرض مي

اي كه روي يك كاغذ ترسيم كنيم نباشد و بايد گفت تناسبات طلب الواليه است  يك صفحه خاص به اين نحوه
يعني اگر همان اشكال را تقرير كنيم كه قبالً جناب آقاي مير باقر فرمودند و ما عرض كرديم اين هماهنگ 

كنيم معناي عليت تناسبات تعلق يا تناسبات طلب الواليه است  كه ما عرض ميباعليت تجريدي است و آنچه را 
گويد فاعليت شيي است و آثار  توان معنا كرد و مي توضيح اينكه اگر علتي تجريدي باشد اصالً اختيار را نمي

 متناسب با ذاتش ديگر ذات مردد كه هم اين ذات باشد و هماين ذات نباشد نداريم 
ه هست حاال چه از صد تا چيز درست شده باشد چه زا يك ميليون چيز كسر و انكسار اي ك هر مجموعه

بشود يا نشود باالخره آخرش يك چيز است و اين يك چيز هم يك اثر دارد و اين متناسب با عليت تجريدي 
ر شده بودهمان اشكال بر اختيار است كه االن در مالحظه طلب الواليه و در مرتبه واضح ترش در مسير ظاه

 است 
توانند حول يك محور منحل شوند  ولي اگر گفتيد تعلق به همه كثرات است چه نحوه تعلقي؟ تعلقي كه مي

اي كه در اين ذات است به آن  نه اينكه هر يك تعلقي يك نخ ريسمان كشيده اند از خود اين خصوصيت فعليه
طه ب هم يك خط عمود داريم بيست درجه كثرت مثالً بگوئيد يك ذاتي داريم در نقطه الف هست و در يك نق
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كه بهر كدام از اين درجات و كثرات يك خطي متصل شده است و نخ هيچكدام هم سست نبوده و محكم تر از 
ميزان الزم هم نيست به همان اندازه كه اين جادارد (از نظر تشريحي نخ را بيان كردم) شما يك ميخ را در 

گرفتيد كوتاهترين نخي كه  ٢٠ميخواهد باشد اگر زاويه اش را برابر عدد ديوار بكوبيد زاويه آن هم هر طور 
است اگر ميخ را پائين  ١است و طوالني ترين نخ و خطي كه داريد از آن الف به  ٢٠نصب شده از نقطه الف به 

شود طبق عليت تجريدي كه نحوه تعلق بايد  شود وسط بكوبيد هر كدام به يك شكل مي بكوبيد بر عكس مي
اي باشد كه هيچگونه تخلف و ترديدي با خصوصيتي كه در ذات هست نپذيرد و نحوه ارتباطش مطلق  حوهن

 شود؟  باشد همين وليس اال اينجور است و يك راه هم بيشتر نمي
تواند تمام كند  تواند اختيار و فاعليت را تمام كند نه فقط براي مخلوق نمي ولي اگر بگوئيم ان عليت نمي

تواند تمام كند يعني نسبت به حضرت حق هم كه صحبت كنيد همين بحث به يك  اي نمي مرتبه بلكه در هيچ
تواند تفسير كند اختيار با اينكه بگوئيد معلول و  شود واصالً اختيار را نمي شكل ديگر و متناسب با مقام پيدا مي

 شود؟  علت تخلف ناپذير است چگونه تمام مي
نسبت علت هم به معلول نسبت ذات به خصلت ذات است نهايت گاهي يابد و  فعل بدون علت وقوع نمي

گوئيد اثر خارج از ذات است ولكن بايد سنخيت باشد و اال عليت  گوئيد اثر برابر با خود ذات است گاهي مي مي
توانند به نحو وحدت تركيبي حول  نيست حاال اگر بيان شما از عليت تغيير كرد وگفتيد يك دو سه تا بيست مي

ك محور دو محور سه محور حضور داشته باشند و انحالل انها از قبيل انحالل گذشته در حال كه فعلي است ي
وجود دارند و منحل به انحالل در وحدت تركيبي هستند اينها هم منحل در محور تعلق هستند و فاعليت تمام 

توانست بحث  كرديد و نمي أثير بيان ميشود اال به نحور تعلق فاعليتي را كه در علت و معلول بنام اثر و ت نمي
 زمان را حل كند 

توانست زمان  تواند حل كند انكه نمي تواند حل كند و فاعليت حقيقي را هم نمي قطعاً بحث اختيار را هم نمي
تواند واقع شود و اال فاعليتي  تواند فاعليت را كه از مقوله زمان است (فاعليت در زمان مي را حل كند چگونه مي

تواند در شكل  تواند اثر و تاثير را در ادني مرتبه شكل زماني تمام كند چگونه مي يست) حل كند انكه نمين
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زماني چيزي را كه اصالً مقوله اش مقوله زماني است حل كند اصالً طلب امر زماني است وامري نيست كه به 

توان از آن  فاصله را نمي غير زمان محقق شود يك طلب داريم و يك تحقق و طلب سابق بر تحقق است
 برداشت. 

كنند بايد شما  خواهيم عرض كنيم كه كثرتها حول محور فاعليت طلب الواليه حضور پيدا مي پس مي
تناسبات واليت را در اينجا ببينيد تصوير را يك تصويري نبينيد كه عيناً خود آن صورت در خارج نحوه تحقق 

خواهد حركت كند بايد مناسبات  حركت نيست آن چيزي كه ميشود در آن تصوير كه  تدريجي اش واقع مي
حركت را داشته باشد مناسبات زمان را بايد داشته باشد اين بسيط باالنشاء كه داراي وحدت و كثرت است بايد 
حاكم بر وحدت و كثرتي باشد كه اين بتواند محور تعلق را تغيير دهد و تمام خاصيت اين بيت تا در آنجا به 

گر حاضر باشند به نحوه وحدت تركيبي كه عرض شد حاال سئوال اين است كه آيا هر طلبي برابري با نحوه دي
 كل اين جدول دارد؟ 

خير اين جدول راهنما و اين كتاب برابر ي اش مال كسي است كه تعلقش در رتبه تام و اتم باشد يعني اگر 
اكرم (ص) قرار دهد اصالً برايش مقدور نيست بر كسي بخواهد تعلق پيدا كند و محور تعلقش را عين تعلق نبي 

حسب رتبه و رتبه اش در وحدت تركيبي نازلتر است و منزلش در منزلت مكاني كه به آن جريان ترتيب گفتيم 
تواند باشد و يك نفر هم بيشتر نيست آنكس كه حركتش عين رشد و برابر  پائيز تر است خوب مثل پيغمبر نمي

 شود و برابر با كل است. حقيقت رشد به او معنا مي با حقيقت رشد است بلكه
بينيم تا صالحين از شياطين و ما اضلت تعا  آيا صحيح است بگوئيم حتي آنچه را كه در وضع كفار مي

صالحين و انبياء و شهداء همه مرهون نبي اكرم (ص) هستند وحدت تركيبي ايشان و كثرت و وحدت ايشان 
تواند وقوع پيدا كند همانطور كه قبالً بيان شد آيا براي طلب  فيل شدت ايشان ميبرابر باكل است بلكه كل به ط

كنيم معناي فرض داشتن اين نيست كه تخلف ناپذيري عين ذاتش بشود  الواليه ايشان دو فرض دارد؟ عرض مي
 گوئيد  و فاعليت نداشته باشد اين باز بحث عليت تجريدي است كه مي
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كنيد  ا ايشان گناه كند و ديگر برابر بنباشد يا اگر گناه نكرد فرض آنرا حذف مياگر فرض داشته باشد بايد ي

خواهند ال يشائون اال ما يشاء اهللا حاال آيا دست حضرت حق  فاعليت دارد ولي با فاعليتشان هم چيزي را نمي
 شود؟  بسته مي

است بگوئيد دست خدا به  خير خود اين دراعلي مرتبه رضوان است خداي متعال راضي است حاال آيا صحيح
رضايش بسته شده يا دستش به علمش و حكمتش بسته شده است يا اين از كمال دست باز بودن است آن 

شود كه اين وحدت كثرتي است كهب راي افراد عادي در داخل مجموعه است و محورهاي  چيزي كه محقق مي
شود واال  ي اكرم (ص) اعظا كنند محقق ميدهند تحققاً آن چيزي را كه خدا از طريق نب مختلفي انجام مي

شود چه  شود مؤمنين هم هر چه دلشان خواست پيدا نمي شود هر چه كه دل كفار خواست پيدا نمي محقق نمي
 بسا به يك چيزي تعلق دارند ولي ده سال بعد يا صد سال بعد يا نسل بعد پيدا شود 

بينيد يكي از آنها ابتدا خواسته كه آنها را پيدا كند  ياين تلفن و تلويزيون و ساير دستگاههاي برقي را كه م
ولي تا آخر عمر تنوانسته بدست بياورد بعد نسل بعدي آمده اند و پيدا كرده اند آن موقع در نظام مناسب نبوده 
 كه پيدا شود ولو طلب آنها هم شديد بوده است البته تحقق آن متناسب با مرتبه اش هست مكاناً و زماناً مكاناً
اينكه اين طلب از اين صحيح است يا صحيح نيست و زماناً هم اينكه امسال وقت آن است يا چهار سال ديگر 

شود اال به تفضل حضرت حق باز  بنابراين فاعليتش تتحقق در منتجه حول محوري را كه تعلق دارد پيدا نمي
 است 

ام اجزاء آن منتجه هم به انحالل ابتدا بايد كل دستگاه در مجموع و منتجه مرضي حضرت حق باشد و تم
شود نه اينكه فرض  وحدت تركيبي در طلب نبي اكرم (ص) منحل هستند و ان طلب هم يكي بيشتر واقع نمي

شود مثل اينكه سيد بن طاووس فرموده اند در  تخلف ندارد يعني فاعل نيست بلكه فاعل است و يكي واقع مي
روه هم انجام نداده ام و مباح هم انجام نداده ام و فعلم يا مدت بيست سال من گناه كه نكرده ام هيچ مك

 مستحب بود يا واجب بگوئيم 
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داد يا بالعكس اين كفار كه  پس ايشان اختيار نداشته باست اگر اختيار داشت گاهي يك مكروه هم انجام مي

از قبيل عليت معنا  همه اش غرق گناه هستند بگوئيم هيچ اختيار ندارند فاعليت اگر بصورت فاعليت تجريدي
شود خداي متعال  شود انسان فاعل باشد ولي همه اش خير را اختيار كند مي ها را بدنبال دارد مي شود اين معنا

واجتباكم «كند و اين را مبداء رساندن خير به عباد قرار دهد  بداند كه اين هست كه همه اش خير را اختيار مي
 .»بعمله و اختاركم لسره و اعزكم بهداه

حجت االسالم ميرباقري: استنباط من از مجموع فرمايش شما اين بود كه همانطور كه ما عليت تجريدي را 
توانيم بپذيريم به معني اينكه خصوصيتي در ذات باشد كه سير را متعين كند و بايد  در مرتبه فاعل نمي

م همينطور است يعني همين اشكال اي اين ذات را تفسير كنيم كه با ايهام بسازد و در مرحله غايتش ه بگونه
شود هر گاه بتوانيم بهر كيفيت قابليت دو را در اين فاعل تصوير  بهعينه در مبداء است كه به غايت منعكس مي

 توانيم در نقشه هم تصوير كنيم. كنيم بهمان كيفيت هم مي
بهام است براي آقاياني حجت االسالم و المسلمين حسيني: نهايت اينكه ابهام نيست بفرمائيد در آنطرفش ا

 كند مبهم است. كه هم قائل به اختيار و عالم تكليف هستند و هم قائل به چنان عليتي هستند كه نفي مي
 حجت االسالم مير باقري: از نظر تعريف تعريف آنطرف آسان تر است.

 سازد و روشن نيست. حجت االسالم و المسلمين حسيني: آن تعريف با اختيار نمي
الم مير باقري: تعريف اختيار را كه ما هنوز نفهميده ايم جز با ارائه به وجدان و انجام يك بحث حجت االس

كالمي چون ديگر از بحث فلسفي خارج است بحث كالمي اينكه چون بعثت انبياء بالضروره است انسان يك 
ست چگونه ذات با ابهام شود اما اينكه چه نحوه ا نحوي است كه بدون عليت تامه تجريدي فعل از او صادر مي

گردانيد ولي تا بحال  گيريد يا به وجدان بر مي سازد هنوز تفسير ندشه است يا اين را بديهي مي در فعل مي
دهند ولي  شود آنها يك تعريف روشن مي درست بيان نشده كه چگونه فاعليت باالختيار از فاعل مختار صادر مي

پذيريد و روشن هم است  د حضرتعالي اختيار را بالضرورت شرع ميكن عيبش اين است كه اختيار را تحليل نمي
 دهيد كه بتواند اختيار را حل كند... دهيد و ابهام بدين معناست تعريفي نمي ولي تعريف نمي
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شود چه ضرورت دارد؟ چون اينطرف ضرورت دارد از آنطرفش تعريف بيرون  حركت جز به فاعليت نمي

همين است چطور ممكن است يك امري نقشه باشد ولي به نحوي ابهام داشته آيد اشكال ما در غايت هم  نمي
آيد وتعريفي براي ايندو داده  آيد در نقشه هم مي باشد كه با دو جمع شود؟ عين همين كه در فاعليت فاعل مي

 نشده است.
هتر اين حجت االسالم و المسلمين حسيني: البته بهترين بحث آن است كه فطري و وجداني باشد ولكن ب

است كه اين فطرت و ادراكات قلبي در ادراكات نظري جاري شود توقف آن فطري به خود فطرت و خارج نشدن 
بطرف ذهن نقص است و اال اينكه پايه بحث به فطري باشد بهترين است چون ايمان اصل درك است پايه قرار 

د و در ذهن جريان پيدا نكرد نقص گرفتن وجدان براي بحث كمال است نهايت اينكه اگر به فطرت متوقف ش
 است بحث در اين است كه چگونه به فلسفه و بعد هم به عينيت جريان پيدا كند 

اگر بتوانيد از نظر فلسفي از مقدماتي كه در تغيير گفته شده صرفنظر كنيد صحبت حضرتعالي درست است 
شد و در بحث فلسفي معناي تغيير  و ما همراه هستيم ولي در بحث فلسفي انفصال مطلق و اتصال مطلق نفي

انحالل وحدت تركيبي و وجود تعلق ال الزم آورد و در بحث فلسفي مشخص شد كه تعلق به معناي طلب 
كنيم هر چند كه پايه فلسفه ايمان است پايه فلسفي به بحث  الواليه و فاعليت است از لحاظ فلسفي صحبت مي

 گردد. عقلي و حسي بر نمي
اي كه براي طرفين آورديم مشعر به يك مفهوم شده كه تااين مفهوم در ذهن  كه اين نفي سئوال ما اين است

تواند  شود چون بايد دهها جا آنرا نشان دهيم كه آن نمي مرتكز شود و تا لوازمش تمام نشود در ذهن مرتكز نمي
ي مربوط به اينطرف ظهور ها يك قدر متيقن هائ تواند تفسر كند تا تدريجاً از اين نفي تفسير كند آن هم نمي

 كند 
كنيم يك وحدت تركيبي جديدي و يك ساختار  بعبارت ديگر همانطور كه در شناخت شناسي عرض مي

شود تعريف كه يك چيز جدا نيست  جديد در ذهن حاصل شود وقتي حاصل شد اين تعريف عين همانها مي
كه يك چيز جدا نيست همينكه به  شويد تعريف گويند حركت فوراً منتقل مي همينكه به حضرتعالي مي
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شويد و معناي مرتكز شدن همين است كه همينكه بگويند حركت  گويند حركت فوراً منتقل مي حضرتعالي مي

شويد و اين معناي  رويد بلكه فوراً منتقل به وحدت تركيبي مي ديگر سراغ حركت جوهري و راسم زمان نمي
 تعريف شدن است 

كرديم  كند به اينكه نظام تكميل شود و لذا در همان ابتدا هم عرض مي مي يعني تبادر حضرتعالي تغيير
شود تعارف است چون كليه قضاياي منطقي و كليه قضاياي فلسفي به نحو  گويند وجود تعريف نمي اينكه مي

كند و اگر شخص قائل به اصالت ماهيت باشد ادراكش از وجود فرق  قضيه حمليه واحد به وجود نسبت پيدا مي
 كند  كند با كسي كه قائل به اصالت وجود است و همينكه ميگوئيد فرق مي مي

معنايش اين است كه بديهي نيست اگر بديهي بود كه بايد متفق هر دو باشد لوازمش هم متفق باشد و يك 
به اصالت  توان گفت روش را اشتباه بكار برده اند چو اين را علما فن بكار گرفته اند و يكي قائل چيز در آيد نمي

وجود و يكي قائل به اصالت ماهيت شده است عوام بكار نبرده اند علما بوده اند و در مورد آن كتاب نوشته اند و 
 همزمان بوده اند 

پس اشتباه نبوده است همه اينها بصورت يك نظام واحد روي هم تعريف براي وجود است البته تعريف وجود 
شود كه به معناي يك واحد (جنبه  ود بلكه با كل تعاريف تعريف ميتعريفي نيست كه با يك رابطه تمام ش

كند در اينجا هم جنبه وحدتي كه پيدا  كنند) جنبه وحدتي نظام وجود را تعريف مي وحدتي نظام را نگاه مي
ها رانشان داديد و رد شديد بدون اينكه سعي زائدي كنيم يك ساختار فلسفي بوجود  كند وقتي همه نقش مي
شود انوقت  كه همه آن به نحو قضيه حمليه واحد و بصورت يك كل به طلب الواليه و تعلق حمل مي آيد مي

 شود  اصالت تعلق معنا مي
شود و انتظاري هم نيست كه االن  شود و لكن خود آن تعريف نمي البته در ميان اره مرتب روشن تر مي

ان فلسفي آنچه را كه تا اينجا امده ايم اين اي نيست كه با يك رابطه تمام شود جري تعريف شود چون قضيه
آورد انكار تغيير و نغاير را و اين انكار هم بر خالف فطرت است چون ما تبدل  است كه انكار اين مطلب الزم مي

 كند  كند وهم حس آنرا نفي مي بينيم هم ذهن اين انكار را نفي مي حاالت رامي بينيم و اختالف حاالت را مي
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هم مطلب فلسفي جلو آمده نهايت االن در مقدمات يك ساختار هستيم نه در نتايج آن وقتي لذا تا اينجا 

كامل و تمام شد و همه تعاريف بيان گرديد تا شما بتوانيد بگوئيد علي المبناي تعلق اين است مثالً معناي 
معناي مقوم  حركت يعني جريان وحدت تركيبي فرضاً معناي برابري منتجه با محور معناي كثرت و وحدت

 گوئيد اينها تعريف فلسفي شد  بودن كثرت به وحدت و وحدت به كثرت و الي آخر وقتي تبادر حاصل شد مي
ماند يا به اجمال يك چيز در ذهن  شود؟) در كنار سلب ذهن فارغ مي (س: با سلب ارتكاز ايجابي درست مي

كند ولي ايجاب  عني سلبها كثرت پيدا ميشود كه تفصيل آن با تكميل نظام حاصل خواهد شد (س: ي پيدا مي
شود) آيا حضرتعالي تا كنون در باره خود مفهوم زمان هر چند كه جاي مفهوم وحدت تركيب است  درست نمي

كه به نحو اجمال مقوم بهم باشند يا معناي مكان به يك نحو ديگر كه مرتبط باشند و متناسب با سير باشد 
االن در مقدمات هستيم االن هر كس وحدت تركيبي را نفي كند (س: اشكال البته هنوز هم بحث تمام نشده و 

 در تفسير از نقشه است) بيان شد كه نقشه متناسب با تناسبات همين وحدت تركيبي است.
برادر نجابت: اينها توضيح همان وحدت تركيبي است اال اينكه فرموديد اين برابري كامل با خواست نبي 

 خواهد؟ ثابت براي هر حركتي بود يعني حركت كافر امر ثابت مي اكرم(ص) دارد اين امر
خواست كه تمام نقشه را  خواست؟ امر ثابتي مي حجت االسالم و المسلمين حسيني: چه نحوه امر ثابتي مي
آيد يك قانون هم باشد كافي است ديگر وحدت  داشته باشد؟ در ابتدا امر ثابت بصورتي بيان شد كه بنظر مي

خواست بعد آمديد گفتيد باالتر از اين هم دقت كنيم كه اگر اين تعلق است بايد به جميع مراتب  يتركيبي نم
 باشد از جميع مراتب هم گفته شد جميع مراتب در امر ثابت وحدت و كثرت آورد 

شد واال در ابتدا همين هم در اجمال بود كه آيا وحدت و كثرت هم دارد يا خير بعد يك پله باالتر آمد گفته 
گوئيد متناسب با جايگاه  وحدت و كثرت متناسب با جايگاهش نه وحدت و كثرت كل جميع مراتبي را كه مي

 اوست 
توانند توقع پيغمبر خاتم شدن ياحتي توقع وصي حضرت شدن را هم داشته باشند هر  يعني افراد عادي نمي

ارد و اين وحدت و كثرت دائم كسي در مجموعه وحدت و كثرت متناسب با خودش را دارد وحدت و كثرت د
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التزايد هم هست ولي متناسب با خودش و متناسب با جايگاه خودش حاال سئوال اين است كه آيا اين مرتبه 

گوئيد يعني باز براي اينها  ادني باز كل به تمام را دارد يا اينكه باز متناسب با مرتبه ادني و مرتبه اعلي را كه مي
 شود يا باز اعلي وادني با تناسبات خودشان هستند  نسبت به نقشه وحدت قائل مي

يعني تناسبات فاعل پرچمدار كفر كه ابليس است وحدت و كثرتش خيلي زياد است يا عمر ابوبكر و فرعون 
 شود بدست اينهاست؟  وحدت و كثرتشان خيلي زياد است ولي آيا در حدي است كه بگوئيم هر چه جاري مي

ت ديگري است چون تناسبات اينطرف متناسب با مقامشان است يعني در خير بودن خود اينها هم بدس
گوئيد حول محور  كنيدهمانطور كه در مورد يكفرد مي نهايت كل را در مقصد اعلي و در رتبه اعلي منحل مي

كند و متناسب با مرتبه اش منتجه واحدي دارد متناسب با آنكه از همه باالتر  طلبش وحدت و كثرت پيدا مي
 نتجه اقوي واشد است و در آنجا حول محور واحد است و ديگر و تا نيست.استم

شود كه حضرت مولي الموحدين (ع) ابليس  اي عرض كنم در بعضي از احاديث شريف نقل مي حاال يك قضيه
امبر را در بيت اهللا الحرام ديدند با او كشتي گرفتند و او را زمين زدند بعد خواستند او را به درك واصل كنند پي

گفت كه خداوند تا يوم المعلوم مهلت  اكرم(ص) تشريف اوردند و فرمودند نه اين كار را نكن خود ابليس هم مي
چرخيد تا ببيند چه خبر است بعد با  گفت شب توليد نبي اكرم (ص) كه اينطرف و آنطرف مي داده است او مي

را دنبال كردند و بطرف درياي احمر فرار  جناب جبرئيل (ع) برخورد كرد و همچنين در يكي از جنگها كه او
گفت خداوند به من  گفت خداوند به من مهلت اده است در آنروز هم به حضرت علي (ع) مي كرد مرتب مي

مهلت داده و نبي اكرم(ص) هم فرمودند فعالً او را رها كن خوب خداوند به او قول داده است ولي جبرئيل ريزه 
است وحيات تكويني همه موجودات حتي شياطين هم بدست ولي اعظم الهي  خوار خوان علي بن ابيطالب(ع)

 است.
كنيم  حاال اگر بگوئيم بحث فلسفي اش اين است و در خصوصيات و جزئيات آن از آيات و روايات استفاده مي

ن به سازد خوب است ولكن اگر بگوئيد اي و اگر اصل آنرا هم دقت كنند و ببينند چگونه با آيات و روايات مي
 كند  آن جريان پيدا ميهاي  كنم چرا متيقن كند عرض مي مباحث عقلي جريان پيدا نمي
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البته تام و تمام و كاملش به نحوي كه همه اجزاء آن تمام باشد را نبايد انتظار داشت و حتماً بشر در تمام 

رسد كه عقل  جاهائي مي اينها حتي در قدر متيقن هايش و در فروعش به وحي نياز دارد و در فروعش گاهي به
تواند ببيند واين مطلب در شناخت شناسي بايد روشن شود و منزلت عقل ما مالحظه گردد  هيچ چيزي را نمي

 تواند وحدت تركيبي داشته باشد. كه متناسب با جايگاهش مي
 حجت االسالم مير باقري: باالخره كيفيت امر ثابت روشن نشد.

نچه تناسبات وحدت و كثرت در طلب فاعلي وجود دارد همانها هست حجت االسالم والمسلمين حسيني: آ
ماند و حضرتعالي اينطور بفرمائيد كه پس  كه در نقشه است ولي كالم در يك نكته لطيف ديگري باقي مي

معناي فعليت تعلقي و تحققي اگر با فاعليت بصورت يك وحدت ديده شود ديگر نحوه تعلقش نحوه تعلق ثابت 
گويند معناي  در زمان است تابلو ثابت است و لكن نحوه تعلق اين بصورت تدريجي است مي نيست و متدرج

 تدريجي چيست آيا تعلق ندارد؟ 
مي گوئيم چرا تعلق داردولي نحوه تعلقش و رابطه بين فعليت تعلقيه با فعليت تحققيه اين دو فعليت از 

تواند حول يك محور  به نحو اثر وتاثير استو فاعل ميفاعل است و در آن فاعليت وجود دارد نه اينكه در آن فقط 
 تركيب كند و ميتواند تركيب را بهم بزند ميتواند نظام بسازد يا نظام ويران كند 

توانيد درباره نحوه تعلق  شود آنرا حول يك محور تركيب كند وشما مي البته نظامي كه درون خودش واقع مي
ه با امر ثابت از قبيل كيف تعلقي كه در مثال جاذبه و اهن ربا بيان آن صحبت كنيد كه كيف تعلق طلب الوالي

 شد نيست امري كه زمان دار باشد حتماً چنين است.
يك بحث ديگر كه باقي ماند اينكه آيا تمام موجوداتي كهدر آنها تغيير وتاثير راه دارد اين فاعليت را دارند يا 

 اينرا ندارند؟ 
ار است خود من هم جدا مختار هستم چشم جداگانه مختار است يا اينكه مثالً دست من جداگانه نه مخت

شود يا به تبع تمام شدنش هم داراي يك تناسباتي است يا اينكه اشيائي مثل اين  فاعليت اينها به تبع تمام مي
ميكروفون كه ديگر دست من نيست ولي مصنوع من هست منظور مصنوع بشر است آيا نحوه فاعليت اين هم 
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نظام عالم مثل فاعليت دست من فاعليت تبعي است و همينكه من بر آن مسلط هستم و يك نحوه واليتي در 

 گيرد  بر آن دارم بهمان ميزان كه اين تحت تسخير من قرار مي
كند يا نه؟  گيرد و كثرت و وحدت پيدا مي يعني تحت واليت و طلب من و طلبش به طلب من جهت مي

شد  كنيم در اين جلسه فعالً اينكه تناسبات تعلق را از تعلق خاصي كه درتجريد گفته مياينها را بايد بعداً بحث 
 به فاعليتي بر گردانديد كه متناسب با اختيار است و معناي اختيار هم طلب الواليه شد.

حجت االسالم مير باقري: مرتبه تحققي اش كه ديگر دو ندارد يعني در تحقق طلب كه ديگر ترديد نيست 
 تبه قبل از تحقق ترديد پذير و دو پذير است.در ر

حجت االسالم و المسلمين حسيني: ترديد كه درست نيست تحت واليت باشد آنچه كه گذشته است 
گوئيم انحالل گذشته در فعل به نحو وحدت تركيبي است با  گوئيد نسبت به آن گذشته چگونه است مي مي

 صوصيات هستند.حفظ خصوصيات ملكات و مكتسبات نفس با همين خ
 حجت االسالم مير باقري: بهر حال آنكه وقوع پيدا كرده ديگر دو نيست يك است.

ها در آن منحل است  حجت االسالم و المسلمين حسيني: چه نحوه يكي است؟ يكي كه همه آن دو وفاعليت
لكه است يعني فعال خواهم بگويم فعليت دارد يعني بعد از اينكه فرموديد م يا ديگر هيچ فاعليتي ندارد؟ مي

گوئيد فاعليتي كه داشته در مرتبه  كنيد مي است رابطه گذشته را با فعل قطع نكرده ايد تجريدي نظر نمي
گوئيد به انحالل در وحدت تركيبي  فعليت هم حول همان محور تحقق فاعليت است و وجود دارد بعد هم مي

 و محرو را تبديل كند گذشته اش هاي  تواند مقدمه باشد به زور همان خاصيت مي
توانيد بگوئيد كسي كه يك محور سوئي را انتخاب كرده فاعليت سابقي  البته يك چيز است كه براي مثال مي

هست فاعليت فعلي هم هست براي اين طلب سوء سهل تر است اال به انقالب و مغفرت و تبديل سيئات به 
ه دارند نه اينكه گذشته اند و تمام شده وفاعليت حسنات واين نكته مهمي است كه مكتصاب نفس فاعليت فعلي

كند  سوء هم دارند برايشان يك دسته از خيرات سخت است از باب امل و آرزو گاهي به بعضي چيزها نظر مي
 فاعليت آنها هست و به تحقق هم رسيده است.
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ممكن هم بود به اين حجت االسالم مير باقري: باالخره در مرتبه تحقق ممكن بود به كيفيت ديگري باشد و 

 كيفيت واقع شود و االن به اين كيفيت وقوع پيدا كرده است.
حجت االسالم و المسلمين حسيني: يعني االن آن فاعل ديگر فاعل نيست يا االن هم فاعل است يك وحدت 

االن هم هست يا يك فاعليت است؟ (يك هاي  گذشته هست و فاعليتهاي  تركيبي فاعل داريم كه فاعليت
توانيد بگوئيد همان دو به انحالل در وحدت تركيبي در  عليت مركب است) اگر يك فاعليت مركب است ميفا

 كنيد. اين منحل است اين همان مطلبي است كه در قدم اول تمام مي
 شود. اي فاعليت به جبر تبديل نمي فرمائيد در هيچ پله حجت االسالم مير باقري: يعني مي

گفتيد من اين را  كرديم بايد مي حسيني: در آن قسمتي كه ذات را عرض ميحجت االسالم و المسلمين 
شود همانجا كه بحث  شود و هر چه جلو رويم رنگ آن بيشتر مي ها بر همان بار مي قبول ندارم واال اين قسمت

ركيبي كرديد و اال اگر در آنجا وحدت تركيبي است در اينجا هم طبيعتاً وحدت ت ساده بود بايد ايستادگي مي
 هست و فاعليتي هم كه در اينجا هست فاعليت وحدت تركيبي است.

حجت االسالم مير باقري: باالخره وقوع اين كيفيت با كيفيت ديگر برابر است يا برابر نيست فاعليت زماني 
 عصيان و تعبد دو فاعليت زماني است.

كنيد يك موجود  هم شما تجريد ميحجت االسالم و المسلمين حسيني: با فاعليت خودش برابر است اين را 
سازيد كه در خارج وجود ندارد اين فاعل است و با حفظ فاعليت در مرتبه ثاني هم همه آن آثار  ذهني ديگر مي

 گذشته فاعليت دارند.
 رفت كه با اين مسير برابر نبود. حجت االسالم مير باقري: اگر از مسير ديگر مي

موجودو هاي  محور تعلق آن قبالً چيز ديگري بود االن هم فاعليت حجت االسالم و المسلمين حسيني: اگر
اي كه االن دارد فاعليت ديگري بود معنايش اين  بالفعل آن كه وحدت تركيبي دارند باضافه فاعليت رشد يافته
 است كه اگر طلب الواليه ديگري بود طلب الواليه ديگري بود.
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كند و در  حقق اختيار باالختيار نه جبراً يكطرف را انتخاب ميحجت االسالم مير باقري: باالخره در مرحله ت

 كند. اي هم فاعليت سلبنمي شود اين تحققاً يكطرف را اختيار مي هيچ مرتبه
حجت االسالم و المسلمين حسيني: معنايش همين است كه اگر اين دو تا را از هم جدا كنيد يعني يك ذات 

 ئيت چگونه وحدت دارد؟ گوئيد اين دو و يك اثر گرفته ايد و مي
دو غير از يك است بصورت ساده در مقدمات ميگوئيد دو غير از يك است اين دو غير از يك بودن را كه در 

گويم اينجا هم دو هست و هم يك است چيز  گوئيد اين هم دواست هم يك است مي گوئيد يكوقت مي ذات مي
يم توصيف كرده ايم ابتدا گفتيم با حفظ دوئيتي كه دو يك گفت زائيد را نگفته ايم بلكه همان راكه در ابتدا مي

چيز ديگر باشد و يك هم يك چيز ديگر باشد آنجا چگونه قبول فرموديد كه ممكن است هم دوباشد و هم يك 
باشد اينجا هم ميگوئيم هم دو است و هم يك تحققاً هم همينطور است قبل از تحقق دو جداي از يك نيست و 

 و نيست.يك هم جداي از د
كرد دو و يك آن با دو و يك فعلي فرق داشت  حجت االسالم مير باقري: ولي اگر محور تعلق آن فرق مي

 توان گفت يكي بود. نمي
فرموديد همان هم اينجا  حجت االسالم و المسلمين حسيني: همان دوئيت و وحدتي را كه آنجا اشكال مي

گوئيد تحقق يك و دو راه دو و اينها جمع  راه يك راه ميگوئيد دو  هست در مفهوم دو و يك هستيد يعني مي
توانند با هم  گوئيم فاعليت فاعليت مركب است در ابتدا قبول كرديم كه دوئيت و وحدت مي شوند ما مي نمي

 باشند نه دو مطلق و نه يك مطلق باشند اينجا هم همان است.
 والسالم عليكم و رحمه اهللا و بركاته



 
 

 )دومدوره  ١٤ ( ٥٠جلسه: 
 مناسبات طلب الواليه -بحث: امر ثابت

حجت االسالم ميرباقري: بسم اهللا الرحمن الرحيم: كالم در نحوه امر ثابت بود كه چطور بايد امر ثابت و 
تحقق امر متغير و تعلق را در امر ثابت تصوير كرد كه موجب سير جبري تعلق نشود. و موجب سير جبري امر 

ت يا هر تعبير ديگري كه از آن بكنيم نشود. حضرتعالي يك تصويري فرموديد ولي چون آن متعلق به اين امر ثاب
تصوير مسئله را براي ما خيلي روشن نكرده است اگر توضيح بيشتري عنايت بفرمائيد بازهم بهرت است و چون 

وير روشني ندام تصوير روشني ندارم بيش از اين توضيح بيشتري عنايت بفرمائيد بازهم بهرت است. و چون تص
 توانم طرح كنم. دهم و سئوالي را بر مبناي آن نمي بيش از اين توضيح نمي

حجت االسالم و المسلمين: اعوذ باهللا من الشيطان الرجيم بسم اهللا الرحمن الرحيك. بحث نظير مباحث 
اي  شود. مسئله گذشته يك نظريه جهت نفي دارد و يك نظر به جهت اثبات دارد. چه چيزي در اينجا بايد نفي

اي هم كه  توانست تغيير تغاير زمان و مكان را تعريف كند باز در اين رتبه نيز بايد نفي شود. و نفي كه نمي
شود. يك تبيين جديد و يك تعريف جديد براي اختيار به  شود و هم نفي تفويض مي شود هم نفي جبر مي مي

ل بوده است حال در اين سطح خاص قضيه چيست؟ در شود و اين موضع كالم در ك نام طلب الواليه پيدا مي
اين سطح خاص يك بحث كه در مقدمات عرض شده اين است كه اگر وحدت و كثرت بخواهند متقوم به 

شود. يعني يكي  يكديگر باشند نه با اصالت شي در يك منزلت و نه با اصالت وحدتاشن در يك منزلت جمع نمي
كردن بنابراين اساس عليت هم در شكل تجريدي آن در معرفي وحدت و را مطلق كردن و يا دو تا را مطلق 

كثرت نفي شد. قدم بعدي آن در وحدت و كثرت است كه متناسب با مزان است. قدم دوم در مسئله حركت 
بود. در مسله حركت اين معنا با تبيين بيشترو بصورت دقيقتر نفي شد و گفته شد حضور محلول در علت خود 

ت و اين به همان دليلي كه وحدت و كثرت قابل مالحظه نبود در اينجا هم بوسيله منطق تجريدي امر زماني اس
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قابل تفسير نيست فاعليت مطرح چرا؟ چون قابليست وقتي طرح كه فاعليت قابل لحاظ باشد. حال نقشه 

اه نقشه خواهيد بكشيد و گ فاعليت را چگونه مشخص كنيم؟ بحث فعلي اين است كه گاه نقشه فعل را مي
خواهيد بكشيد يعني تعلق را اگر در رتبه باالتر بخواهيد مالحظه كنيد تعلقي كه فاعل باشد اين  فاعليت را مي

خواهد قبال تناسبات تعلق را  چه نحوه تعلق ست نقشه اش چگونه است؟ خوب است فاعليت يك تناسباتي مي
ه بوديم حال اگر تناسبات فاعليت باشد بر اساس علت برابر با عليت گرفته بوديم و حاال تناسبات فاعليت را گرفت

و معلول نقشه بردار نيست چون خود فاعليت هنوز نقه بردار نيست خود فاعليت اثر و تاثير اگر از شكل علت و 
معلول جبري در آمد و فاعل شد يعني اگر تحت قانون عليت نخواهد عمل شود به دليل اشكالي كه بر قانون 

اي  ر تغيير و تغاير و زمان نيست حال اين فاعليت چگونه است يك بحثي قبال در يك مرتبهعليت بود كه مفس
نمايد و فاعل آن است كه بتواند تعيين محور  ديگر عرض شد كه در آن عرض كرديم كه فاعل تعيي ن محور مي

را به فاعليت نمايد يعني در اين قسمت فاعليت داشته باشد اين بحث دارد فعليت تعلقي و فعليت تحققي 
گوييم محور داشتن از كجا وارد شد؟ چرا محور داشته باشد  نمايد حاال مي تعلقي و فاعليت تحققي تبديل مي

فاعل گاهي نسبت به ذات فعل فاعل است در هر مرتبه و ميزانيكه باشد بگوييد يك صدم بگوييد تعلقي است يا 
به كيف فعل هم فاعل است. هم نسبت به ذات فعل و  گوييد خواهيد بگگذاريد و گاهي مي هر چه اسن آنرا مي

آوريد يعني نسبت به جهت فاعليه دارد اين فاعليت نسبت به چجهت يعني  هم كيف فعل همينكه كيفيت مي
دهيم  اي كه هست محور محور طلب الواليه است اينرا كمي مقدمتا توضيح مي گوييم به حسب مرتبه چه كه مي

كنيم ببينيم حال امر ثابت با چنين مناسباتي  الحظه شود و بعد برمي گرديم دقت ميتا مناسبات طلب الواليه م
كنيم يك وحدت تركيبي و يك كل اگر فاعليت بخواهد در آن بيايد اول درباره فاعليت  چگونه است. عرض مي

رشدي  گوييم خوب اگر همه آن وحدت و كثرت و گويد بله دارد بعد مي شود مي آن نسبت به مقصد سوال مي
كه در اني سير و مقصد هست بر فرض كه همه در ان منحل باشند به انحالل وحدت تركيبي نسبت به آينده 

گويم خيلي خوب پس  بنا به بحث گذشته آيا اين فاعليت در مقصد فاعليت در سايه روابط پيدا ميشود. مي
اي  يم با روابطي خاص وبا منتجهاي داريم و يك مركبي دار فاعليت در روابط هم پيدا شد. حال يك مجموعه
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خاص. فاعليت طلب بر روي منتجه آمده است. منتجه هم معرف مقصد است. و در عين حال جهت گيري خود 

سازد  سازد هم وحدتش ار مي دهد. اين فاعليت مجموعه حول اين جهت اركه مي اين فاعل را نيز دارد نشان مي
دتش متقوم به كثرت است هم كثرتش متقوم به وحدت بساير سازد در عين اينكه هم وح و هم كثرتش را مي

كنيم تا بدينوسيله مفهوم  مختلف آن را بيان ميهاي  خوب حال اين فاعليت مبنايي اصلي و شامل كه با تغبير
آن تقريب به ذن شود را محور ميگوييم چرا چون فاعليت نسبت به كل وقني مورد لحاظ است كه تقوم كل به 

جزا به كل قابل لحاظ باشد چرا كه بنا شده است وحدت تركيبي باشد تقوم اجزا به كل و تقوم كل اجزا و تقوم ا
تواند صادق باشد زمانيكه فاعليت  به اجزا اين دو تقم نسبت به كل اين وحدت تركيبي چه موقع فاعليت مي

تحت آن منتج روي چيزي باشد كه هم جهت وحدتي و هم جهت كثرتي در عين تقوم به آن سو و جهت و 
گيرد كه مقصد چنين باشد و منتجه چنين باشد  باشند و آن برايشان محور باشد اصل فاعليت در اين انجام مي

دهد. چگونه در مرتبه مباحث قبل  آيد فاعليت در وحدت تركيبي كل را در اجزا نشر مي اين رتبه از فاعليت مي
شود و  حركت كند حركت بدون جهت و مقصد نمي گفتيم. شي متغير وقتي بخواهد در مرتبه اجمال آن مي

شود. اين تغيير و تركيب هم متناسبات  وقتي هم بخواهد به طرف جهتي حركت كند بدون تغيير و تركيب نمي
گوييم مناسبات آن محوري را كه معين  گوييم مي همان جهت در رتبه تحقق هستند. حال هم همين را مي

ت آمده فاعليت نسبت به وحدت تركيبي را مشخص كرده است بسيار كرده است يعني فاعليت نسبت به جه
خوب وحدت و كثرتش و خصوصياتش از اين طريق مشخص شد. اينجا ديگر كلمه محور الاقل توضيح داده شد 
كه محور يعني فاعليت نسبت به كيف فعل كيف فعل هم اگر مركب ديده بشود فاعليت نسبت به آن صحيح 

شود و اگر فاعليت نسبت به منتجه بود  به جهت منظور باشد جهت هم منتجه مي نيست مگر فاعليت نسبت
گردد.بنابراين فعليت تعلقي شد فاعليت تعلقي فاعليت تعلقي هم كه  فاعليت در وحدت تركيبي حاصل مي

ان اي از واليت را ايش نيست چرا چون رتبه بحث در طلب الواليه است فاعليت در باب اينكه تولي به چه رتبه
خواهد يا واليت در رتبه انساني را فاعل است در طلب الواليه  بپذيرد. واليت در رتبه حيواني خداوند متعال را مي

چرا طلب شده است؟ چون فاعل است طلب شد اگر در خاطرتان باشد اين نكته قبال تمام شده كه اگر تعلق 
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ه كلمه از كلمه تعلق در آمد و طلب الواليه فاعليت داشته باشد طلب است نه جاذبه جبري. فاعليت علت شد ك
كند يا واليت ملكوتي انساني را حول همين  شد. حال طلب الواليه فاعل هم هست و واليت حيواني را طل مي

گيرد. تا اينجا را كه گفتيم.  محور فاعليت حول همين محور طلب الواليه تمام فاعليتهاي ديگرش تشكيل مي
شود مگر با طلب  گوييد اين طلب محقق نمي كرد در مرتبه تعلق مي رف را مطلق ميقصه يك طرفه بود باز اينط

حضرت حق متناسب باشد كه متناسب با مرضي نبي اكرم صلوات اهللا عليه است. پس اينكه فاعليت تحققي 
ي مجبور است مركب باشد. بعدها در رتبه معرفت خواهيم گفت كه اين رتبه از فاعليت هم بازم مركب است ول

كنيم هر چند وضوحش در آنجا بيشتر باشد تحقق چه  اين تركيب تركيب باالتري است كه به آن اشاره مي
فاعليتي پيدا كند تحقق آيا عين همان طلب الواليه و به همان درجه از وجدت و كثرتي كه او خواسته است 

شود يعني  ب به او اجازه داده ميگوييد متناسب با رضاي حقتعالي و اراه او؟ متناس خواهد بود؟ يا اينكه مي
شود. معنايش اين است كه طلب شامل كه طلب ولي است طلب نبي  متناسب با آن اجازه تكويني به او داده مي

اكرم است جاري است خوب اگر چنين شد طلب فرد يك نسبتي به جريان دارد چگونه به هر حال اين موضود 
شود كه هر چه  ت نسبتي از فاعليت را داراست اينقدر ضيق نميمجبور نيست و منهاي فاعليت تعريف نشده اس

طلب كند حتي در تعيين جهت فعلش اصال موثر نباشد لكن اينكه اثر مطلق هم داشته باشد نيست پس نسبت 
شود. حال  دهد با آنچه را كه طلب مرتبه شاملتر هست محقق مي كند و محور قرار مي بين آنچه را كه طلب مي

شود امر ثابت داراي  چيزي محقق شود در اين رتبه يك مقداري بحث گذشته توضيح داده مي اگر يك چنين
مراتب بسيار زيادنقشه حركت گاه نقشه فعل را داشت و گاه نقشه تناسبات فاعليت بود. اگر بخواهد در شكل 

د تفسير كند ولي توان عليت تجريدي نقشه فعل واقع شود اصال نه زمان و نه هيچيك از مباحث گذشته را نمي
كند نقشه اش با حفظ تناسابات  شود نقشه اش اينجاست آنچه كه وقوع پيدا مي اگر گفتيم آنچه كه واقع مي

فاعلي اينجاست نه اينكه تناسبات فاعليت حذف شده باشد و نقشه اش اينجا باشد يعني اگر تناسبات فاعليت را 
اينكه خود نقشه متحرك باشد بلكه نقشه حركت حذف كنيد اصال نقشه حركت نيست نقشه ساكن است نه 

گوييم نقشه فعل معناي تحقق است و گاه منظور را از نقشه فاعل نقشه و تحقق است فاعل هم  است گاه ما مي
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خصوصيات قبلي خود را دارد و هم خصوصيات طلبش را دارد و هم در رتبه تناسبش با فاعليت ما فوق خودش 

بينيد پس تحقق چيزي نيست كه از گذشته بريده باشد كگه آنها بنحو  را ميشود و رتبه تحقق  مالحظه مي
وحدت تركيبي در آن وجود دارد. تحقق چيزي نيست كه از فاعليت بريده باشد بنابراين مقصدي را كه معين 

كند در تحقق نسبتش وجود دارد تحقق چيزي نيست كه از فاعل ما فوق بريده باشد تناسبش در اين جا  مي
اي كه مجبور است. نقشه فعل نيست  نقشه فاعليت و نظام واليت است ونه نقشه يك ساختمان ساده هست

دهد اينكه ادراك از نظام واليت از اول تا به مرتبه آخر چطور است  تناسبات فاعليت و نظام واليت را نشان مي
شود و نسبت به ما  ف گفته ميادراكش در مرتبه نازلتر از خودمان و در رتبه خودمان به اجمال در بخش معر

شود كه معني  توانند كار كند كه بعد در بحث معرفت بحثش مي شود كه ادراك در آن رتبه نمي فوق گفته مي
شود اينجا فعال موضوع كالم اين است كه آنچيزي كه  معرفت يقيين و علم چيست. در آنجا بهرت روشن مي

كند  تناسبات تجريدي و مطلق باشد اين نه با حركت كار ميبخواهد نقشه فعليت را درست كند كه تناسباتش 
 تواند كار كند. و نه با تغاير و نه با خلقت اصول با تغيير نمي

اي كه در آنجا هست نقهش فاعليت محققي است حاال  حجت االسالم و المسلين مير باقري: به هر حال نقشه
فاعليت تحققي وقوعاً ديگر و فاعليت نيست. بر اساس كنيم به فاعليت تحققي و  فعليت تحققي را ما تبديل مي

 شود. محوري كه فاعليت صورت گرفته تحققاً بر همان محور محقق مي
حجت االسالم و المسلمين حسيني: اشكال شما اشكال بر اختيار نيست اشكال شما به حركت است. چرا 

وييد خيال حركت هست نه حركت بعد در گ كنيد مي گوييد اشكال ما به اختيار است شما حركت را نفي مي مي
 شود. خود خيال حركت هم باز اشكال پيدا مي

 حجت االسالم مير باقري: بله اگر حركت هم واقعا متقوم به اختيار بشود اين سوال هست.
 حجت االسالم والمسلمين حسيني: عيبي ندارد بفرماييد ادراكي از هيچ چيز....

شود كرد كه ما حركت را متقوم به تعلق به يك امريكه ثبوتا و  ديگر ميحجت االسالم مير باقري: يك سوال 
خارجا محقق است ندانيم حجت االسالم و المسلمين حسيني: يعني طلبي نباشد يعني چطور ما هنوز مفهومي 
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است تواند تحليل كند حاال عرض ما اين  توانيم بگوئيم اين نقص پذير است اين طرف نمي اثباني را نكرده ايم مي

شود  فرماييد بر اساس اصالت شي است و مساوي با نفي حركت مي كه با اين تحليل آقايان از حركت كه مي
شود. چون نقهش فاعلتي  عرض ما هم اين است كه اصالت تعلق به امر ثابت هم منتهي به نفي حركت مي
ققي در مرحله تحققي در تحققي است حاال نگوييم فعليت تحققي فاعليت تحققي يك بيشتر نيست فاعليت تح

تواند به دو طرف سير  مرحله تحقق فاعليت يكي است در مرتبه قبل از تحقق فاعليت به معني آن است كه مي
كند دو محور اختيار كند در مرحله تحقق يك محور اختيار شده و سير هم بر مبناي همان يك محور بوده 

 است.
ه روشن شود اين اشكال شما فقط به تحقق نيست من حجت االسالم و المسلمين حسيني: حال براي آنك

 توان شد؟ دهم بعد ببينيد كه آنجا ملتزم به لوازم آن تا كجاها مي يك مقداري اشكال حضرتعالي توسعه مي
اي از تحقق است يا نه؟  كند مقصد حيواني يا ملكوتي را آيا آنهم رتبه گوييد فاعليت طلب مي آيا وقتي كه مي

 خواهد و امداد؟ يآيا آنهم قيوم م
 حجت االسالم مير باقري: بله.

گوييد عين همين را قابل  حجت االسالم و المسلمين حسيني: عين همين اشكال را كه بر تحقق خارجي مي
 دانيد يا نه؟ انتاقل به پله باالتر آن يعني طلب مي

ل اگر جهت واحد بريا گوييم اين طلب در هر حا حجت االسالم مير باقري: عرض ما يك جاي ديگر است مي
فرماييد اين جهت نقشه فاعليت است ديگر اين نبايد تعلق به نقشه فاعليت باشد عرض  آن معين شده شما مي

فرمائيد  اي است كه فاعليت و تاثير و تحققي نسبت به اين ندارد. يعني مي من اين است كه اگر رتبه كتاب رتبه
وثر و متاثر نيست بلكه تنها نقشه فاعليت است و رتبتا متاخر عكس فاعليت است رابطه علم و معلوم رابطه م

 است ديگر معني ندارد كه اين تعلق هب آن داشته باشد كه يك نوع معناي تاثير نتيجه آن باشد.
حجت االسالم و المسلمين حسيني: من هم چيزي اضافه بر فرمايش حضرتعالي نكردم و عرض كردم عين  

كند قبل از وقوع در وقوعش هم  شود مطرح شود كه اين طلب مي نيز ميهمين حرف درباره تحقق طلب 
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كند آنهم قرمايش حضرتعالي صحيح بود و  خداوند متعال به نسبتي كه متناسب با طلب باالتر باشد واقع مي

گوييد از فاعليت تعلقي هم بايد  شود در خود طلب هم يا مي آنهم يكي بيشتر نيست در خود طلب چگونه مي
گويم خوب اگر از فاعليت تعلقي يا طلب هم چشم  خورد. مي وشد عيبي ندارد ضرري كه به جايي نميچشم پ

 پوشيديم آيا از حركت هم چشم پوشيده ايم يا نه.
حجت االسالم مير باقري: حرف ما اين است كه چرا قاعليت را تعلق بگيريم چرا فاعليت را به تعلق تفسير 

 كنيم طلب است.
 لمسلمين حسيني: فاعليت طلب است طلب آيا مطلوب دارد يا نه ندارد؟حجت االسالم و ا

 حجت االسالم مير باقري: مطلوب خارجي بالفعل ندارد.
حجت االسالم و المسلمين حسيني: مطلوب ذهني مطلوب قلبي مطلوب در مرتبه طلب دارد نه نداراگر 

ر طلبي نباشد بنا به بيان قبل فاعليتي طلب را از مطلوب در مرتبه طلب حذف كنيد و ببريد طلبي نيست اگ
نيست اگر فاعليتي هم نباشد بنا به بيانات قبل حركتي نيست اثر گذاري و اثر پذيري و تغيير نيست من 

خواهم بگويم عينا عين اين فرمايشتان را با همان دستگاه منطقي باالي سر حركت بياورم و بگويم اين امر  مي
شود. شما اگر مطلوب را در مرتبه طلب از طلب حذف  خودش است كه نفس ميثابت نيست كه نفي ميشود اين 

 كنيد طلبي نيست س: اگر حذف نكنيم امر ثابت هست.....
 گفتيم. گوييم تناسبات طلب هست در يك رتبه امر ثابت مي حجت االسالم و المسلمين حسيني: ما مي

 كند طلب شي خاصي است. كه تحقق پيدا مياي  شود طلب در رتبه حجت االسالم مير باقري: بله طلب مي
حجت االسالم و المسلمين حسيني: احسنت پس طلبي داريم و مطلوبي داريم و خصوصيتي براي مطلوب و 

تواند  اي منهاي فاعليت يعني آيا مي خصوصيتي هم باري طلب قائل هستيد؟ حاالين با حفظ فاعليت است
 طلبش را طلب ديگري قرار دهد يا نه؟ 

 السالم مير باقري: بله ولي فرض اين است كه طلبش را اين طلب قرار داده است.حجت ا
 حجت االسالم و المسلمين حسيني: عيبي ندارد ولي فاعليت نسبت به ذات طلب دارد نا ندارد؟
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 حجت االسالم ميرباقري: بله.

غلط است در  حجت االسالم و المسلمين حسيني: پس فاعليت نسبت به ذات طلب هست و اال طلب گفتن
 عين حال مطلوب خاصي هم هست.

 حجت االسالم حائري: آنجا كه واقعيت هست كه طلب نيست اگر طلب شد مطلوب خاص دارد.
حجت االسالم مير باقري: ولي عرض ما اين است كه اين در رتبه بعد از طلب است حضرتعالي امر ثابت را در 

شود معني ندارد در رتبه بعد طلب هم مهم باشد  تما محقق ميبريد در رتبه بعد از طلب ح رتبه قبل از طلب مي
كند. عرض من هم همين  و اال معنايش اين است كه هيچ چيز محقق نشود. در رتبه بعد از طلب تعيين پيدا مي

 تواند طلب. طلب به او وو تعلق به او باشد.  بود كه اگر امر ثالبت مربوط به رتبه بعد از طلب است نمي
م و المسلمين حسيني: حال سوال ما همين است يعني مگر طلب با فاعليت دو تا شده است حجت االسال

يعني يك طلب داريد يك فاعل داريد و يك مطلوب يا اينكه فاعل و طلب يكي هستند؟ يعني اگر فاعل شما به 
 معني طلب الواليه است.....

تواند  ليتش فرض شود يك سير بيشتر نميحجت االسالم مير باقري: يعني اگر طلب فعلي فاعل در نفس فاع
 پيدا ند يعني قدرت طلب اگر با فعليت طلب يكي شد....

خواهيم  گوييم الزمه اش اين نيست اصوال ما مي حجت االسالم و المسلمين حسيني: عيبي ندارد ما نمي
يد اگر يكي شد كه اين گوي همراه شما بياييم تا ببينيم شما تا كجا به لوازم فرمايش خود تا ملتزم هستيد مي

گوييد دو تا شد كه يك فاعلي و  تواند برود واگر مي وحدت بين طالب و مطلوب هست و يك راه هم بيشتر نمي
يك طلب و يك مطلوب داشته باشيم قبل از طب و بعد از طلب داريم اما قبل از فاعليه و بعد از فاعليت هم 

 نسبت به فاعل داريد؟ 
 نسبت به فاعليت خاص بله. حجت االسالم مير باقري:

 شود مطلقا از خود فاعليت حذف كرد؟.  حجت االسالم حسيني: آيا فاعليت را مي
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توان جدا كرد به اين معني كه طلب فعلي در آن  حجت االسالم مير باقري: قدرت طلب را از طلب فعلي مي

 كند. هست لكن درذات آن اخذ نشده است. به اين معني كه حتما تحققا طل خاصي مي
حجت االسالم حسيني: آيا بدون لحاظ خصوصيت آن آيا بريده از آن است يعني آيا معلولش نيست؟ يا 
خصوصيت هم درآن هست قدرت الطلب هست آيا قدرت الطلب باضافه خصوصيت است كه طلب خاص و 

 دهد؟ يا قدرت الطلب هست ولي درآن هيچ خصوصيتي ندارد. خصوصيت خاص را نتيه مي
 كند. م مير باقري: يعني به مشيت خودش يك طرف را معين ميحجت االسال

كند اگر در نفس  شود به مشيت خودش كه معين مي حجت االسالم و المسلمين حسيني: سوال تكرار مي
 قدرت هيچ قيد خاصي نداشته باشد بنا به منطق صوري ممتنح است سرش هم اين است كه وقوع.......

خواهيم ببينيم حضرتعالي چگونه تحليل  ما كاري به منطق صوري نداريم مي حجت االسالم مير باقري: حاال
كند. منطقا  فرمائيد عرض ما اين است كه اين طرفش هم ممتنع است يعني اينطرفش هم چيزي را حل نمي مي

 كند. حل نمي
مطق حل  حجت االسالم و المسلمين حسيني: يك چيز ديگري بفرمائيد. بفرمائيد اين طرفش با تقيد به آن

 كند.  گوئيد يعني آن منطق حل نمي گويم راست مي كند من هم مي نمي
 حجت االسالم مير باقري: منطق جديد هم كه هنوز مطرح نشد.

حجت االسالم والمسلمين حسيني: منطق جديد يعني ارتكازات جديد حاصل شود و ماورا اين چيز ديگر 
 نيست.

 شود.  ارتكازات غلط هم كه ارتكازات صحيح هيچگاه حاصل نميحجت االسالم مير باقري: آنگاه از مجراي 
حجت االسالم و المسلمين حسيني: به نفي چنين يزي براي بشر هست كه سر جاي خودش در بحث 

 معرفت خواهيم گفت.
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شود يا بر مبناي منطق جديدي حاصل  حجت االسالم مير باقري: نفي هم بر مبناي همان منطق حاصل مي

شود يا اينكه خود نفي علم در مرتبه وقوعش در يك دستگاه  ي يعني بدون مطنق نفي واقع ميشود خود نف مي
 توان به منطق جديد رسيد. شود پس يك دستگاه منطقي ديگر نمي منطقي واقع مي

 شود با منطق ديگري به محاكمه منطق ديگر پرداخت. حجت اال سالم و المسلمين حسيني: ولي مي
گيرد يعني وقتي  ي: با معني ندارد چون سير ذهن اين با منطق خودش صورت ميحجت االسالم مير باقر

توانيم بيرون از مطق حركت تكنيم ارتكازتش هم كه  هيچگاه سير را جداي از منطق نديدم هيچگاه هم نمي
رمايد كه خوب چون ارتكازاتت غلط است واختيار را هم  شكستني نيست و طبعا مشكل را اينگونه حل مي

داشتي و خدا تو را اينگونه خلق فرموده  تواني تفسير كني اگر موجودي مشابه من بودي و ارتكازت امر مي نمي
 فهميدي. بود طبعا اختيار را هم مي

 حجت االسالم و المسلين حسيني: اين مطلب شما در آن دستگاه همينطور است. 
 ني توسل بگيريم تا با توسل حل شود.حجت االسالم مير باقري: آنوقت ديگر بايد اصالت توسلي بشويم يع

اي از  حجت االسالم و المسلمين حسيني: اول توسل كه صحيح است اما بحث كردن نيز به نوبه خود نحوه
توسل است توسل عالم مثال است حال بعدا در شناخت شناسي به آن خواهيم رسيد حاال دذر همين بحثي كه 

سازد دقيقا همان اشكال است كه ظهور  حركت و تغيير و تغاير نميگوئيم اين فرمايش شما با تفسير  هستيم مي
گوئيم مناسبات طلب الواليه مناسبات فاعليت آنجا  اي آنجا ما گفتيم مناسبات تعلق اينجا مي كرده نه چيز اضافه

گوئيد  نمائيد بعد مي كند و متناظر مي آوريد مناسبات عدم فاعليت را نسبت به فاعل مقايسه مي را كه شما مي
فرمائيد كه  فاعل اگر اينگونه نباشد فاعل نيست خوب درست هم هست فاعل اگر فاعل نباشد فاعل نيست مي

اگ مناسبات نقشه فعل غير فاعل را هم بياوري آن مناسبات ولو در عالم خيال درست بشود در عينيت وجود 
معني امر ثابتي كه بيان نشد  گويم درست است آن اين نيست ذهني نداشته باشد آن اين نيست من هم مي

متخذ بود در نازل ترين و اجمال ترين شكل بيان از لزوم امر ثاابت و بعد جهت ثابت حال جهت ثابت را در نظام 
خورد يعني اگر  اي نمي كنيم اگر مناسبات نظام واليت ثابت باشد هيچ جا صدمه واليتي هست داريم بيان مي
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ثابت برگردد و نه در تا فاعليت بگوئيم فاعليت نبي اكرم در مقام خليفه الهي منتجه كل فاعليتها به يك فاعليت 

 يكي است و دو تا ندارد آنگاه مطلب فرق نكرده.
 حجت االسالم حائري: آيا ثبوت با فاعليت دو تاست؟ فاعل باالخره فاعل است؟

مين است يعني حجت االسالم والمسلمين حسيني: مناسبات فاعل را با غير فاعل مالحظه كردن ه
فرمائيد فاعل درآن قابل تصوير نيست نه فقط فاعليت مخلوقات هم در آن قابل تصوير  دستگاهي كه شما مي

نيست بلكه اختيار خود حضرت حق هم در آن قابل تصوير نيست يك پله باالتر اين است كه نفس تغيير و تغاير 
گوئيم تناسبات سكون  كنيد ما مي آئيد و اشكال مي هم درآن قابل تصوير نيست آنچه را كه شما بر آن اساس مي

تواند  تواند روشن كند اگر تناسبات آنجائي كه هيچ چيز را نمي محض و بلكه تناسباتي كه هيچ مناسبتي را نمي
كنيد اتفاقا  تفسير كند نگاه كنيد از آن پايه نمايد هم تصوير و تفسير شود اگر تناسبات اينطرف مالحظه مي

آيد كه واضح باشد آن طرف مطلب داراي سوال است كه آيا  ما داده ايم ربط منطقي آن به نظر ميتعريفي كه 
 فرمائيد نه به برهان عليت. شود از اثر گذاري و اثر پذيري قطع كرد؟ مي فاعليت را مي

 حجت االسالم حائري: شما كه عليت را نفي كرده ايد.
ما نفي كرده اين نه اين كه اصل عليت را كنار گذاشته ايم حجت االسالم و المسلمين حسيني: عليتي را كه 

عليت را تعريف كرديم به نام تناسبات تعلق حاال عليت دشه تناسبات طب الواليه يا تناسبات نظام واليت در 
كند و مصنوع خودش را بپرستد اول كار اين است كه ذات هر چيز  عليت تجريدي كه ذهن خدا تراشي مي

تواند معنا كند و نه تغيير و تغاير  گوئيد اختياري نيست نه حركت را مي و آخر آن هم مي خودش و خودش است
تواند تعريف كند بشر اگر ادعاي خدائي هم بكند خودش را  را ونه تعلق و نه فاعليت و در آخر خودش را هم نمي

كال هستند نه طبيعي است خواهم متهم كنم كه تمام بزرگان همه فيه اش تواند تعريف كند البته نمي هم نمي
خواهيد كه آن تعاري از دستگاه قبلي بر آمدني نيست از آن  آئيد تعاريي را مي كه ادراك در رتبه باالتر كه مي

خواهي واليت  گوئيد من براي اينكه مي رتبه مكاني زماني هم برخاسته نيست حاال يك وقتي است ه شما مي
اليت مادون اون خيلي خوب است اما يكي وقتي است كه كسي را بكني كه مادون خوددت هست براي و
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گويم نه در اين رتبه يك چيز ديگري الزم مناسبات نظم  خواهي جامعه را اداره كني و با كفار مقابله كني مي مي

واليت قطعا علت است براي تحقق هر چيزي براي هر استداللي و براي هر برهاني و برهان چيزي نيست در 
ئيم جز كيف پوستش و معنايش اين است كه كيف تولي به واليت عين همان حركتي كه در گو جاي خودش مي

گوئيد طلب الواليه آنجا  گوئيزد برهان عين همين حركت در يك رتبه ديگر است عين اينكه اينجا مي خارج مي
 ن.شود تسبيح ذهني گفت هم طلب الواليه است آنجا هم تناسباتش هست آنوقت عليت در باب نظر مي

 گوين دعلت از معلول جدا نيست. حجت االسالم حائري: در علتي مي
حجت االسالم و المسلمين حسيني: علت و معلول را براي من تفسير كنيد معلول حضور دارد عند الحله يا 

 حضور ندارد.
ب جدا گوئيم كه هدف از مطلو حجت االسالم حائري: با شد در آن اشكال هست ولي آيا در فاعليت اين را مي

 پذير است يا نه؟
تواند رتبه پائين توي را گز  حجت االسالم و المسلمين حسيني: اصال صحبت در اين است كه گزي كه نمي

دادند سراغ خانه كه  توانيم بياوريم و براي باالرت گز كنيم گفتيد كه يكي كسي را داخل راهش نمي كند كه نمي
 گرفت. خدا را مي

فرمائيد مناسبات تعلق يا فاعليت در خودش مسئله اختيار راحل  ه كه شما ميبرادر نجابت: در اين دستگا
 تواند اختيار باشد آيا در اين دستگاه جبر هم معني دارد يا نه؟ دهد كه مي كند و نشان مي مي

حجت االسالم والمسلمين حسيني: اين يك بحث دومي است كه آيا ميز و تلفن و.... نيز طلب الواليه دارند؟ 
 كنيم. وئيم بله طلب الواليه دارند اما در مرتبه پائين تركه مشروح آن را بعدا عرض ميگ مي

 برادر نجابت: عرض من اين است كه اگر تعاريف عوض بشوند...
حجت االسالم والمسلمين حسيني: يعني واليت سلولهاي بدن حضرت عالي برايتان واضح است كه تابع 

يك لشكري داشته باشيد و وشما سر لشكر البته آيا انها ميتوانند واليت شماست و صحيح هم هست كه شما 
متخلف از شما باشند يا نه؟ در ظرف خودشان صحبت از تخلف است همانطور كه شما جز آحاد لشكر باالتر 
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هستيد و در ظرف خودتان و اينكه تلفن و موكت هم به يك نحوه ارتباط دارند به شما و نحوه پرستش شما را 

دهند يعني فقط بدن شما نيست بلكه مصنوعات شما نيز هست كه تحت واليت شما هستند و به شما  نشان مي
نيز تعلق دارند اين يك رتبه است و يك رتبه ديگر نيز اين است كه اصال خواصي كه در اشيا هست و تابع 

ين قسمت از بحث واليت نبوي آنها چه گونه است؟ مطالبي استت كه در توضيحات بعدي عرض كنيم فعال در ا
گيريم كه فاعليتي را كه در باب طلب هست محور دانستيم معنايش اين استكه فاعليت نسبت به  نتيجه مي

كيف و جهت است و كيفيت جهت عالوه بر اينكه وحدت تركيبي با همان برهاني كه در گذشته گفتيم در آن 
حول اين محور وحدت تركيبي پيدا  آينده نيزهاي  حضور دارد همه خاصيت هايقبل در فعل همه خاصيت

آيد به طرف منتجه طلب شامل و كيف پرستش را  كند و اين به معناي اين است كه هميشه فاعليت مي مي
كند آنوقت اگر مناسبات  شود به وحدت تركيبي كه روابطش را مشخص مي كند بعد آنوقت نازل مي معين مي

د امر ثابت آن را كه ببينيد تناسب فاعليت است نه تناسبات فاعليت را شما بخواهيد نقشه اش را مالحظه كني
فعل بنابراين در جميع مراتب تحقق همقبل از طلب و هم بعد از طلب و هم بعد از تحقق در همه اش تناسبات 
فاعليت يا تناسبات طلب االواليه وجود دارد يعني به مستواي فاعليت در همه مراتب وجود دارد نهايت فاعليت 

 شود نظام واليت. نظام طلب الواليه مي شود مي
 آيد آيد تحت تصرف فاعليت نمي حجت االسالم حائري: يعني در تناسب فاعليت نمي

 حسيني: تناسب فاعليت است. حجت االسالم والمسلمين
 تواند خودش را جدا كند از اين تناسب؟ حجت االسالم حائري: فاعليت نمي

گوئيد آيا  اين مطلب اين است كه خودش خودش نباشد مي حجت االسالم والمسلمين حسيني: معناي
شود كه طلب واليت نداشته باشد  گويم نه مثل اين است كه بگوئيد خودش مي شود خودش فاعل نباشد مي مي

شود خودش ملي عليه نباشد س: تناسب خودش خودش است خودش بعنوان يك بسيط خودش است يا  نمي
شود مناقشه كرد  ترتيب و تبديل دارد تناسبات دارد س: در اينجا نميخودش بعنوان يك مركب است جراين 

توان كرد كي در تبديل  مگر در تبديل تعلق به فاعليت اين يك رتبه از مناقهشه است مناقشه در چند رتبه مي
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يكي  شدن اثر و تاثير به فاعليت يعني تعلق به فاعليت يكي قبل از آن در تبديل شدن عليت به تناسبات تعلق و

خواهيد بحث كند بايد  گوئيم وحدت و كثرت وحدت تركيبي ذات اگر در ريشه مطلب مي در قبل از آن كه مي
آنجا بحث كنيد. حجت االسالم مير باقري: واال اينكه مكانيزم سير بايد از اينكه نفي واثبات را ببريم روي جد و 

 ليه جاري بشود.شود دو لهب نفي و اثبات روي يك حد او جلو برويم يعني نمي
شود در هه مراتب بخواهيد همه چيز را با آن درست  حجت االسالم حسيني: در عالم ذهن در مرتبه نازله مي
شود هر حدي كه مالحظه كنيد نسبت به مادون آن  كنيد و جلو برويد ننمي شود نسبت به مادون خودتان مي

 رود. اقوي هست و نسبت به مافوق آن كنار مي
مير باقري: ولي در هر رتبه وحدي كه باشيم مكانيزم معرفتي ما همان مكانيزم معرفتي ما حجت االسالم 

 همان مكانيزم تناقض است منتهي در آن پله.
 حجت االسالم و المسلمين حسيني: تناسباتي كه آن دارد عيبي ندارد كه اسم آنرا بگوئيد.

 حله با عدم تناسبات خودش سازگار نيست. آيد تناسبات خود آن مر حجت االسالم مير باقري: به نظر مي
حجت االسالم و المسلمين حسيني: بله تناسباتش غير از عدم تناسبات آن است يعني تناسبات آن غير از 

 تناسبات چيز ديگري است.
حجت االسالم مير باقري: معنايش اين است كه اصل تناقض در همه مراتب هست منتهي اين اصل تناقض را 

 آوريم. مختلف مي روي حد اوليه
حجت االسالم و المسلمين حسيني: نكته دقيق آن اين است كه تناقض را گاهي با مطلق گرائي خاصي 

كند  آوريد كه هر گاه آن خصوصيت را دست بزنيد خود مفهوم تناقض فرق پيدا مي نسبت هب يك حد مي
يد اين دستگاه آنچه متناسبش هست يعني تناسباتي را كه االن بصورت تجريدي و اجمالي نسبت بدهيد و بگوئ

و آنچه متناسبش نيست اگر ما بخواهيم بگوئيم اين تناسبات معرف همان تناقض قبلي است خوب اين غفلتي 
است براي اينكه بوسيله خود اين دستگاه اثبات دشه است كه آنگونه تناقض ديدن غلط است اين بريدن خود 

تگاه ارا يك دستگاه مالحظه كردن و بعد غير خودش را آوردن اين دستگاه از خصوصويات خودش است اين دس
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بصورت تجريدي معنايش بريدن خصوصيات خود اين دستگاه از خود اين دستگاه است تناقضي كه حضرتعالي 

فرمائيد دقيقا با عليت كارد دارد بحث ذات كه گفتيم ما اصال هر ذاتي خودش برابر خودش است با اين  بيان مي
 اتي مناسب است يك اضافه كوچكي اضافه شده.حرف كه هر ذ

گوئيم اصوال  حجت االسالم مير باقري: يعني هر ذاتي مناسبات خودش را دارد عرض من جاي ديگر است مي
 اصل تناقض بعنوان يك ادراك نيست حاالت ذهن است در معرفت شناسي.

تركيبي و تناسبات را آنجا حجت االسالم والمسلمين حسيني: در پله شناخت شناسي كه رسيديم وحدت 
ببريد بعد نظام واليت و تناسباتش را ببريد آنوقت بگوئيم واليت ردر اين زمان غير از واليت در زمان قبل است 

شود يكي باشد بگوئيد واليت در رتبه باال غير واليت در رتبه ادني است حتما  حتما همينطور است مگر مي
حالت نفس است با برابر با وحدت تركيبي نفس ذهن عين وبه تعبير همينطور است در بحث اينكه برابر با 

آورد  صحيح برابر با جايگاه خودش در نظام واليت هست خوب معنايش اين است كه ادبيات ديگري را حتما مي
در نامه حضرت امام خميني اين را عرض كرده ام حضور مباركشان كه ادبيات ديگري را و فرهنگي ديگري را 

گوئيد  كنيد مي و در معناي ساده اش خدمتتان عرض كنم كه وقتي كه حتي شما كاربدي هم كار ميآورد  مي
گويد  قبول درند نمي برويد لوازم خارجيها را بخريد و بياوريد توي دستگاه خودتان بكار بگيريد اين را ديگر همه

خورند شما هم  آنها عرق ميكه در زندگيشان مثل آنها زنديگ بكنيد كسي كه ديگر قائل نيست كه بگويد 
زند يا اينكه  كنند شما هم اينكار ر بكنيد كسي كه اين حرف را نمي بخوريد مثال معاذ اهللا در خيابان زنا مي

 كنند يك مقدارش را براي دانسين ميزان نور را تقسيم مي
ا را بكار بگيرد در گوند وسائل آنه زند مي اها شما هم همينكار را بكنيد هيچ موحدي همچنين حرفي را نمي

گوئيم عيبي ندارد بكار بگيردي همينكه غرضتان فرق كرد بالفاصله صحيح است كه كسي  دستگاه خودتان مي
بگويد اين ابزاري را كه در اينجا آورديد نقص و كمال درباره آن فرض دارد شما براي يك كار ديگري يك 

كنيد آن آقا براي يك كار ديگري و يك مقصد ديگري  بينيد و يك كمالي را درآن مالحظه مي نواقصي در آن مي
بيند همينكه تعريفتان از نقفص و كمال فرق پيد اكرد يعني از بكرا گرفتن اورديد روي كارائي  يك نواقصي مي
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خواهيد برويدذ كاملترني اين است كه نه بكارگيري من است  خود شيي يك كارائي دارد كه در اين راه كه مي

شود يك چيزي كشف كنيم كه يك كارائي بهرتي داشته باشد آن هم  جديدي طرح مي خوب پس يك نياز
گوئيد من هم يك چيزي كشف كنم كه كارائي بهتري  متناسب باراه خودش نقص و كمالي فرض گرفته كه مي

به جهت مقصدم داشته باشد مقصد تان دخالت پيدا كرد و آزمايشتان بساير خوب اين چيزي كه درست 
يك چيز بهتري است كه كرائي بيشتري در جهت مقصدتان داشته باشد همينكه آمديد در كارئي كنيد  مي

بيشتر معنايش اين است كه يك معادله فرمول تركيبهاي جديدي را شما پيدا ميكنيد غير از تركيباتي كه آنها 
است چهارمش كنند پس اولشس كلمه بكارگيري است دومش كلمه كارائي است سومش مسئله نياز  پيدا مي

شود توي اين  شود.(س: منحل هم مي پيدا شدن چيز ديگرري است همينطور مشتركاتتان با آنها كم مي
 دستگاه)

شود به ميزاني كه بتوانيد اين فاعليت جراين پيدا كند به  به ميزاني كه بتوانيد منحل بكنيد اولش منحل نمي
ردس معناي جهت دار بودن علم خيلي واضع و  به ذهن ميميزاني كه بياي در نظام واليت از اين باب كه برويم 

 روشن است.
 حجت االسالم ميرباقري: بله مجموعه هماهنگ متناسب با هدف مناسب با سير نياز.....

حجت االسالم و المسلمين حسيني: اولين كاري هم كه دارد در باب تخصيص است آيا مخصوص داشتن اين 
 خواهيد زندگي بكنيد؟ كنيد با كفار؟ آيا يك نحوه مي ا مساوي تقسيم ميمقدار مال براي اين مقدار جنس آي

والسالم عليكم و رحمه اهللا و بركاته   



 
 

 )دومدوره  ١٥ ( ٥١جلسه: 
١٧/١٠/٦٨ 

 بحث: نقشه تناسبات
حجت االسالم ميرباقري: بسم اهللا بحث در نحوه تعلق به امر ثابت بود كه چطور در طلب الواليه هم اختيار 

شود ظاهرا تغييري كه مفهوما در حد اوليه ارائه شد اين بود كه فعليت  امر ثابت تصور مي وفاعليت و هم تعلق به
تعلقي و تحققي تبديل به فاعليت تعلقي و فاعليت تحققي شد يعني فاعليت نسبت به متعلق به و فاعليت 

تحققي و در هر نسبت به متعلق به و فاعليت نسبت به تعلق دارد يعني هم فاعليت تعلقي است و هم فاعليت 
كند و آنچه كه مطلوب است فاعليت شمالتر است بنابراي طلب فعليت  بعد را طلب ميهاي  اي كه رتبه رتبه

شاملتر طلب فاعليت است و در نهايت تعلق به امر ثابت هم تعلق به فاعليت اتم است و آن امر ثابت هم 
ير جبري نباشد اين است كه تعلق تعلق به شود س تصويري از فاعليت اتم است بنابراين آنچه كه موجب مي

فاعليت است نه تعلق به فعليتي كه بدون فاعليت باشد و همين تعلق به فاعليت است كه موجب تحقق فاعليت 
 مختلف است و تصوير هم تصوير فاعليت است و تعلق هم تعلق به همان فاعليت است.هاي  در رتبه

ابتدا براي نقشه فاعليت كه منتهي اليه آن نظام واليت شد  حجت االسالم و المسلمين حسيني: بسم اهللا
كنم براي اينكه متناسب با مرتبه بحث يك تصوير اجمالي از آن داشته باشيم چند مقدمه  مثالي عرض مي

كنم البته اين مقدمات چون تمثيلي است از جهتي مبعد است ولي از جهت ديگري مقرب است نه  عرض مي
كند در مقدمه اول شما يك  كنيم ولي في الجمله نزديك مي ي باشد كه عرض مياينكه عيني همين مطلب

را اين عدد براي كسي كه وادر نيست واز فلسفه رياضي و  ٣٦جدول ضرب را مالحظه كنيد كه فرضا عدد 
است كه آن اعداد هم در اين جدول هستند و اين  ٤٦و٣٥رياضيات استداللي دور است غير از ساير اعداد مثل 

، ٦+٦=١٢فهمد  دد مستقل و جداي از آنها وجود دارد اما براي كسي كه مقدار كمي استدالل بلد است كه ميع
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وجود دارد و تا اين  ٦و  ٣٦آيد يك ارتبطي بين  بنظرش مي ٣٠+٦=٣٦و  ٢٤+٦=٣٠و ١٨+٦=٢٤و  ١٢+٦=١٨

 ٣٦اير اعداد جدا نيست و مفهوم فهمد حاال اگر كمي قدرت استداللي او بيشتر باشد كه اين عدد از س اندازه مي
نسبت دارد و  ٣٥يك نسبتي به حد اوليه دارد كه از همان طريق به عدد  ٣٦با مفهوم تعدد ارتباط دارد و اين 

را  ٣٦هستند نسبت دارد بعد اگر بگويند اين عدد  ٢يا ضريب  ٥از همان طريق حد اوليه به اعدادي كه ضريب 
اوليه ارتباطش را با كليه اعدادي كه در اين صفحه ست ترسيم كن يعني آن  وسط يك تابلو بنويس و از راه حد

گردد و  بنويس و بين آنها خط بكش و بگو اين به مبنا باز مي ٣٦صد عدد ديگر را بصورت دايره اطراف اين عدد 
شود  مي كند اين عدد حاصل كند و آن هم به مبنا برمي گردد و اينگونه برخورد مي به اين صورت برخورد مي

بيند بلكه يك كيفيتي  را با همه اعداد ديد ديگر آنرا جداي از آنها بصورت مطلق نمي ٣٦بعد كه ارتباط اين 
است مربوط به ساير كيفيات كه خصوصيت خاصه دارد اما ما به االشتراك هم دارد و با همه آنها مبناي مشترك 

 دارد و از طريق آن مبنا با همه آنها ارتباط دارد.
دست گذاشت  ٣٦مقدمه دوم هرگاه همان جدول ضرب را بگذاريم و بگوئيم هر زمان كه فاعل روي عدد در 

رود و با  دست بگذارد هر چند از آنجا هم به مبنا مي ٣٥تناسباتش با كل اعدد اينطوري است ولي اگر روي 
عمودي وده عدد  اعداد مختلف تناسبات مختلفي دارند اگر بگوئيد در همين جدول ضرب ده عدد بصورت

تواند مقصد  بصورت افقي وجو دارد و ضرب آنها صدتاست و بگوئيد موضع فعلي يك نفر در پنج است ولي مي
خودشد را در دو خانه باالتر يا دو خانه پائين تر از خودش درآخر جدول انتخاب كند يعني در مقابل عدد پنج 

است و هر كدام از اين  ٣٠ست و دو خانه پائينتر از آن عدداست پنجاه است كه دو خانه باالتر از آن عدد هفتاد ا
مقاصد را به فاعليت انتخاب كند مناسبات اين انتخابش به نحو وحدت تركيبي همه آن كثرات را دارد ولكن در 

است خوب حاال صحيح است كه بگوئيم اين نقشه فاعليت است يا در اينجا نقشه لوازم  ٧٠يا٦٠يا٤٠يا٣٠رتبه 
دهد  دهد هر فعلي انتخاب كند وحدت و كثرتش را با جميع مراتب در همان رتبه نشان مي ان ميفعل را نش

 يعني اين نقشه فاعل نيست.
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در مقدمه سوم اگر همين فاعل و همين جدول مذكور را داشته باشيم و يك خصوصيتي هم در خودش باشد 

كند و جبرا هم لوزام آن باشد خوب اين جبر  فعل و فاعل مثال اگر در رتبه پنج است شصت يا هفتاد را انتخاب
شود ولي اگر بالعكس باد يعني بگويند شرط فاعل اين است كه فاعليت داشته باشد و آن عليت كذائي هم  مي

تواند يكي از اين دو را انتخاب كند و خودش خارج از نقشه است و نقشه در دست اوست خوب  نيست و اين مي
شد ضررش اين بود كه ديگر  شود اما ضرر تفويض چيست؟ اگر جبر مي تفويض ميشود اما ضرر  اين تغويض مي

ماند يعني اگر گفتيد مناسبت خصوصيتي كه اين دارد اين است كه هفتاد را  فاعليتي براي اين باقي نمي
ليت تعلق تواند غير از آن را انتخاب كند آنوقت با ان بياني كه در پاسخ عليت ذكرذ شد كه در ع انتخابكند و نمي

و فاعليت تمام شد چنين چيزي قابل تحقق نيست اما در تغويض اگر بگويند چون جبر قاليت تحقق ندارد چون 
عليت جبري نفي شود و آن منجر به سكون و نفي تغيير و تغاير ميشد اين نقشه هست و هركدام را كه اين 

كنيم كه اين هم قاليت تحقق  عرض ميشود يعني همن تفويض است در پاسخ تفويض هم  انتخاب كند واقع مي
ندارد چون اين معنايش اين است كه ديگر شما نتوانيد بگوئيد هدفي براي خلقتي وجود دارد چون در قدم اول 

محقق شود اين ضد حركت است چون مطلق شدن  كنند و بايد هم حتما آن اهداف اهداف را اينها معين مي
ه جهات براي او خواهد بود بهمان برهان كه در ابتداي بحث تعلق اختيار فاعل در شي متغير مساوي شدن هم

ه اگر كليه جهات تساوي محض داشته باشند حركت محال است يعني ابتدا لغويت حاصل ٩عرض شد ك
شود وتي براي يك مركز دايره همه جهات مساوي شد آنوقت براساس عليت تجريدي رفتن بهرجهتي  مي

شود و بر اسا رتبه بحث فاعليت هم ربوبيت برايش نفي  كت برايش محال ميخواهد و در نتيجه جر رجحان مي
شود وديگر نظام ربوبيت نخواهد بود يعني عشق به  شده و باز در نظام واليت اليه هم چنين چيزي نفي مي

 خودش و به كثرت خودش برمي گردد كه قبال پاسخ داده ايم كه در اين صورت حركت ممتنع ست.
 شود  ها برايش مساوي مي به آن تفويض كنيد تمام غايت پس در صورتي كه

حجت االسالم مير باقري: در صورتي كه غايات را بالفعل در آن محقق كنند درست است اما در صورتيكه 
 تحق غايت را تفويض كنند
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حجت االسالم و المسلمين حسيني: در صورتيكه تحقق غايت را تفويض كند درباره آن ديگر غرض خاص 

 ند.ندار
 خواهد برسد. حجت االسالم ميرباقري: غرض خاص اين است كه به اختيار خودش بهرغايتي كه مي

دهد مگر به معناي اينكه كثرت را بخواهد يعني  حجت االسالم و المسلمين حسيني: معناي كمال كه نمي
 ت.مگر اينكه خودش را بخواهد كه بنابه بحث بيان شده بازگشت به خود كردن موجب عشق نيس

حجت االسالم ميرباقري: مگر خودش عشقرا بخواهد ولي ممكن است چيز ديگري بخواهد حجت االسالم و 
المسلمين حسيني: اگر منشا حركت عشق يا فاعليت بود اگر به نفي خودش برگردد آن را واجد است و 

 تواند آنرا بخواهد.  نمي
تواد محقق كند و اين  ام را هم كه بخواهد ميحجت االسالم ميرباقري: مراتب مختلفي را ميخواهد و هر كد

 منافاتي با اين كه عشق هست ولي تحققش به خودش واگذار شده است.
حجت االسالم والمسلمين حسيني: كيف تحقق به خودش واگار شده يا اصلش به خودش واگذار شده است 

نظر كثرت و وحدت بيشتر يافتن به كنيم يغعني كيف از نظر محور و مقصد يا اينكه از  و در كيف هم تجزيه مي
 دهند. خودش واگذار شده است فاعل اينجا هست و اين نقشه به او تفويض شده است و هر جا را بخواهد به مي

فرمائيد اگر تفويض بشود فعليت مرتبه تحقق بايد در رتبه قبل به او داده  حجت االسالم ميرباقريك يعني مي
تواند فاعل باشد و نسبت به آنچه كه فاقدا است فاعليت به  د است نميشده باشد و اين همان چيزي كه فاق

 سازد. معناي ايجاد بي معناست وهمين با تفويض به معناي مطلق بودن نمي
حجت االسالم و المسلمين حسيني: پس مطلق بودن تفويض صحيح نيست كه بعد بيشرت آنرا تبيين 

كند و در يك جهت فاعل است ولكن نه بصورت مطلق و  لب ميخواهيم كرد. اما در احتمال پنجم بگوئيم اين ط
دهيم و هم در مقصد يعني بگوئيم  در دو مرتبه هم بصورت مطلق نيست هم در نفس فاعليت كه بعد توضيح مي

كند  كند شصت را عطا نمي كند آن كسي كه عطا مي ايشان وقتي كه در رتبه پنج است وعدد شصت را معين مي
كند و وقتي هم كه چهل را  و تناسابات سير هفتاد را معين مي كند فاعليت حضرت حق ا ميبلكه هفتاد را عط
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كنند البته وحدت تركيبي متناسب با سي و همه اينها قيد وحدت تركيبي دارد  خواهد سي را به او عطا مي مي

چند به خواست  شود بلكه آن چيزي كه مناسب باشد هر خواهد مطلقا محقق نمي يعني آنچيزي را كه اين مي
شود نسبت به اين فاعليت و فاعليت ديگري است نه فاعليت اين  اين هم نسبت دارد آن چيزي كه محقق مي

بصورت مطلق و نه نفي فاعليت اين بصورت مطلق است در رتبه قبل از آن هم در نفس فاعليتش خود ااين 
رت نهايت دير كيف تركيبش اين فاعل يك وجود تحققي درد كه آن طلب فعلي و محقق است نسبت به كث

،) طلب دارد آن طلب وحدت و كثرت باال ٣٠،٢٠،١٠،٠٠٠،١٠٠فاعل است نسبت به اعداد آخر جدول يعني (،
كند كه خصوصياتي كه اين وحدت به آن اضافه  يك كثرت دارد كه طلبش محق است و يك وحدت پيدا مي

ولي وحدتش با فاعليت اين تناسب دارد نهاينكه كند  كند ولو آن خصوصيت همان نيست كه اين معين مي مي
عين فاعليت اين باشد تا نتيجه اش اين بشود كه در رتبه قبل از ايجاد وحدت و كثرت طلب فاعلي در آن 
هست و عشق و تعلق به آخر جدول در آن هست ولكن كسيف و تناسبات اين عشق و تعلق به اخر جدول 

بدست خودش نيست يكي را معين كند آنطرفش فاعليت حضرت  بدست خودش است البته تناسباتش مطلقا
 حق است.

وقتي شصت را كه يك درجه باالي پنجاه است انتخاب كند دست فضل حضرت حق سبحانه و تعالي است 
كند نه فقط تناسبت عدل در بابش را بگيريد بلكه تناسبات تفضل را هم  كه به او هفتاد هشتاد يا نود را عطا مي

 كند البته مطلوب تمثيلي است و مثال از يك جهت مقرت از اين جهت مبعد است. عطا ميبغير حساب 
حاال اگر وحدت تركيبي عشق به جميع جدول را بر حسب رتبه خودش به اين صورت كه در اينطرف جدول 

ه بياورند بايد خيلي احساس خال و بيچارگي كند چون آن تعلقي كه داشت ٣٠هست وقتي را در  ٩تا٢كه از 
باشد حاال تبديل به يك خالها و فقرها و عذابها ور نجهائي از دوري شده است از آن اصل قضيه ما قبل خودش 
در وحدت تركيبي االن منحل شده است ولي بالعكس وقتي رتبه شصت را گرفته آن چيزي كه به او عطا شده 

وارده شده بدست خودش بوده زيادتر از آن چيزي است كه خودش خواسته است يعني هر چه مصيبن به او 
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ولي هر چه عطا به او بشود اينگونه نيست كه خودش همه آنها را تحصيل كرده باشد عالوه برا اينكه رتبه تحقق 

 مربوط به حضرت حق است تفضل اضافه هم بوده و آنرا اضافه كرده است البته اين بصورت تمثيل بود.
فت در اين نقشه تعلق نيست چرا تعلق هست و فاعليت هم توان گ اي كه هست آيا مي حاال در اينجا نقشه

هست و فاعليت آن هم يك فاعليت دو جانبه است و اين بصورت تمثيلي بيان شده واال اصل بحث در شناخت 
كنيم كه بالتار از حد اين است اما چرا بالتر از اين است چون گاهي هم زمان را به آن  شناسي و معرف عرض مي

و گاهي است كه فالعيت را هم به آن اضافه كنيد و وحدت تركيبي را هم بياوريد يك مقدار كنيد  اضافه مي
شود و اگر فاعليت برو حدت تركيبي را هم بياوريد و بگوئي فاعليت آن تناسبات بر فاعليت است نه  سخت مي

 فاعليتي كه به معنيا علت و معلولي صرف باشد كه قبال بحث شد.
آيا اعليت در اين رتبه تنسابتت واليت است يا خير يعني در اينچا چگونه تبديل به اما بحث عليت چطور شد 

توان گفت كه قوام وحدت تركيبي كائنات بر نظام واليت است ادعاي ما اين  شود آيا مي تناسبات واليت مي
ه علم است كه علم هيچ چيز نيست جز يك وحدت تركيبي كائنات بر نظام واليت است ادعاي ما اين است ك

 هيچ چيز نيست جز يك وحدت تركيبي كه قوام اين وحدت تركيبي هم به نظام واليت است.
حجت االسالم و المسلمين مير باقري: بنظر ما اين است كه اين تعبير تناسبات با همان عليت تجريدي 

 سازد. مي
و برابر بودن يك  حجت االسالم والمسلمين حسيني: مرتكز دراذهان از تعبير نسبت داشتن يك چيز است

 شود. چيز ديگر است از عليت تجريدي معناي برابري استفاده مي
حجت االسالم ميرباقري: عرض ما اين است كه هرگاه بين الف و ب يك نسبت خاص فرض كرديم معنايش 

شود بعبارت ديگر تناسبي با ا، دارد يعني يك ربط  به ب مي اين است كه بر اساس يك ربط خاص الف مننتهي
 خاصي با ان دارد كه اين ربط همان ربط عليت تجريدي است. 

برند يا نه كاري ننداريم و  حجت االسالم و المسلمين حسيني: االن اينكه در جامعه به همين معنا بكار مي
بريم يا خير وقتي ميگوئد الف به ب نسبت دارد يعني الف  خواهيم ببينيم آيا خود ما اين را درست بكار مي مي
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شود آيا معنايش اين استك ه حضور ب در نزد الف هست يا اينكه ب غير از الف است اگر  به ب مي تبديل

دهد كما اينكه در بحث عليت و معلول هم همين را عرض كرديم كه اگر  حضورش باشد معناي برابري مي
ن يا غير از گوئيد هر وقت علت حاضر شد معلول هم حاضر است حضور المعلول عند العله گفتيم كه اي مي

خودش است يا عين خودش اگر غير از خودش باشد اين چگونه حضور دارد اگر حضورش به نحو مطلق است و 
تواند داشته باشد يعني اگر محصل شدن آن عين محل شدن  هيچ فاصله زماني ندارد هيچ فاصله مكاني هم نمي

شود ودو ئيتش ازبين ميرود  ل يكي ميوشد علت و معلو علت است به نحويكه يك چيز است كه دارد محقق مي
تبعيتش را كه بگوئيم معلول تابع است اين تبعيت يا انتزاعي است يا حقيقي است اگر شما در عالم ذهنتصور 

كنيد يك حرف ديگر است ولي در خارج چيست خودش چگونه است اگر آنطور باشد  كنيد و مجردش مي مي
كنند يا  ان و نه در مكان مالحظه كنند بلكه يا وحدت را مالحظه ميتوانند نسبت داشتن را نه در زم آنها نمي

شود آنوقت اگر بگوئيم  كنند كه بنابر بحثهي گذشته آيند و منجر به عدم قدرت تعريف مي كثرت را مالحظه مي
 نسبت فقط در اين دستگا قابل مالحظه است.

 د از نسبت داشتن چيست؟حجت االسالم ميرباقري اين مفهوم نسبت را توضيح دهيد كه مقصو
كند اين اول به كثرت  گوئيد اين عدد چهل را طلب مي حجت االسالم و المسلمين حسيني: يكوقت مي

اي دارد مثال اگر در موضع پنج است پائين تر از دو و باالرت  ها يك رتبه دهگان تعلق دارد وثانيا در بني دهگان
گوئيد چهل را  ها بين بيست وهشتاد است بد مي ش درد هگنتواند لحاظ بكند بنابراين تعلق از هست را نمي

دهند بلكه وقتي چهل را طلب كرد به او سي را طلب كرد به او بيست را  كند ولي چهل را به او نمي طلب مي
دهند يعني هر چه طلب كند يكدرجه پائين تر از آن را به او  دهند و اگر بيست را طلب كرد ده را به او مي مي
شود و در  شود يعني در وحدت تركيبي جديد حل شده و عوض مي وخودش هم در دادن آن عوض ميدهند  مي

آيد كه در تناسبات سي يا بيست است اگر چهل را  حاليكه در رتبه پنج بوده ناگهان در يك وحدت تريكيبي مي
بصورت عليت  دهند يعني سي حتما به چهل نسبت دارد ول كن نه اينكه طلب كند وحدت تركيبي سي را مي

تجريدي نسبت فاعليت تا مه به طلب كننده داتشته باشد بلكه سي نسبتي اس كه يكطرفش به طلب طالبي 
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خورد كه از رتبه پنج چهل را طلب كرده است و يكطرلفش هم اين فاعليت است كه هر كس چجهل را طلب  مي

 دهند. كند سي را به او مي
كنند كه هر كس صبح كند ونيا را هم  در چهل حديث نقل مي يكي از روايات شريقفي كه امام خميني ره

خود قرار دهد من او را ذليل خواهم كرد و بيش از آنچه كه اراده كرده ام به او نخواهم داد و نيز هر كس كه 
صبح كند و آخرت را طلب كند هم آخرت و به دنيارا به او خواهم داد در حاليكه دنيا در نزد او ذليل است البته 

گوئيد چهل را طلب  توان از اينها يك استشماي كرد حاال وقتي مي دهم و لكن مي رايض خودم را نسبت نميع
خواهد و چهل را  دهند به چه معناست اگر ميگفتيم چهل را مي دهند بلكه سي را به او مي كرد ولي چهل را نمي

نقشه باشد ميل به نقشه هست ولكن دهند س: مگر ميلي بين سي و چهل نيست؟ قرار شد ميل به  هم به او مي
انتخاب خاص و خصوصيت خاصي را كه معين كرده ميل به همه اين كثرت است وهمان عليت اين است كه 
فاعليت باشد ولي فاعليتش در مخصوص داشتن يكي از اينهاست هر كدام از اينها را هم كه انتخاب كند به 

ل عرض كردم گاهي اين اعداد را بريده و جداي از هم صورت وحدت تركيبيي با كل رابطه درند در فرض او
 بينند گاهي حضور آثار همه آنها در اين هست. مي

كند ولي فاعليت او فاعليت تفويضي نيست كه بطالن آن  اين بنابراين كه فاعل است يكي زا آنها را طلب مي
دهند كه از طرفي متناسب با  مي دهند بلكه چيزيرا كند ولي چهل را به او نمي روشن شد اين چهل را طلب مي

جدول و از طرفي متناسب با جول و ازطرذفي متناسب با خواست اوست با كسي كه چهل را خواسته مثل كسي 
كنند كه او هفتاد را بدهند باري مثاال اگر پنجاه مقابل پنج باشد بگوئيم اين  كه شصت را خواسته سلوك نمي

آن يعني شصترا اينتان به مستحبات بگيريم و پائين تر از آن يعني چهل خط اتيان به واجبات است و باالتر از 
را هم اتيارن به مكروهات بگيريم اين كه چهل خواسته ولي به سي برده اند يعني اصرار به مكروه او را دور كرده 

 است بدون اينكه خودش بخواهد كه در اتيان محرمات برود.
ين مقصد فاعلي باشد يعني در حقيقت در خودش هم وحدت ميل به كثرتي كه اينجا بود فعلي و تعي

تركيبي است بين وجودش عشق وفاعليت نهاينكه عشق تنها به صورت علت و معلولي است نه فالعيت مطلق 
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بدون عشق است يعني چيزي هست و فاعل هم هست نه اينكه فاعلي است كه فاقد است فاعل فاقد تمام 

كند تازه به تنهائي هم معين  ست و كيفش هم يكي از مقصدها را معين ميمرابتب نيست فاعل نسبت به كيف ا
كند و فاعليت حضرت حق يك تناسبي را تعيين فرموده و وقتي اين طلب كرد پائين تر از آن نصيبش  نمي
آيد و مثل انساني كه  كند از محرمات بدش نمي شد ولي خودش و قلبش تغيير كرد و حاال ديگر احساس مي مي

خواست به ورع وزهدي برسد كه از  به تعلق به محرمات است يا مستحبات را معين كرده بود و نميدر رت
 مباحات هم فرار كند ولكن اين مرتبه به او اضافه شد واهل زهد و ورع شد.

حاال آنچه كه نقشه تعلق است هم به فاعليت اين نسبت دارد و هم به فاعليت حضرت حق نسبت درد يعني 
گذاريد صحيح است بگوئيم هم تناسبات عدد چهل را دارد كه آنچه را عطا  ئد سي دست ميوقتي روي عد

كنند بدون جرايان فاعليا اين نيست يعني در حقيقت نقشه را كه حين التحقيق نگاه كنيدمي بينيد دو فاعل  مي
با يك فاعل  به نحو و وحدت تركيبي در آن اعمال فعل كرده اند و اينطوري نيست كه بگوئيد يك معلول

مناسبات درد و بالعكس آن هم هست كه دو فاعل نميتوانند بر يك مطلب فاعليت تا مه داشته باشند حاال در 
حاصل هم كه مالحظه كنيد آيا صحيح است كه بگوئيم اين نقشه نقشه رضاست يا نه كه اين بحث بعد اطرح 

 شود. مي
فرمائيد بنابر ديدگاه اصالت شي علت و معلول  مي حجت االسالم ميرباقري: سوال اين استك ه همانطور كه

يا بايد بر ابروبيك شوند يا هيچ ربطي بين آنها تصوير نشود بنابراين تحليل هم هرگاه ربط خاص و معيني بين 
تواند ربط پيدا كند يعني خود ربط فاعل با  شود و در به يك هم نمي شي و معلول تصوير نكنيم با ربط قطع مي

توان تصوير كرد اين  اي قابل تفسير و نيست يعني همانطور كه فاعليت حضرت حق را نمي رتبهفعل در هيچ 
كند  توان تصوير كرد اگر از آن طرف خصوصيتي در ذات اين شي نيست كه اين را ايجاب مي فاعليت را هم نمي

از يك فاعل ديگر  شود و چرا صدور آن شود چرا اين از يك فاعل ديگر صادر نمي چطور اين از آن صادر مي
در ذات اين ندارد و ربطش بريده و قطع است يا خصوصيتي در ذات اين هست كه  محال است؟ هيچ مناش مي

تواند از هر فاعلي صادر شود يا خير عرضمن اين است كه اصال تناسب  كند يعني يا هر فعلي مي اينرا ايجا ب مي
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خصوصيتي در رتبه پنج هست كه افعال از آن صادر ميشود آيد اگر  يعني چه و چرا از رتبه پنج دو بيرون نمي

اين همان ربط دروني خاصي استكه اينها را يكي ميكند يعني همان عليت تجريدي است واگر هيچ خصوصيتي 
توان گفت اين رتبه با اين تناسب درد همين كه  نيست بايد از هر فاعلي هر فعلي صادر شود و ديگر مي

كنيد و اين همان ربط برابر  ب دارد معنايش اين است كه در آن خصوصيت مالحظه ميگوئيد اين رتبه تناس مي
 شود. فعل و فاعل مي

حجت االسالم والمسلمين حسيني: درذ اين مقدمه آخر عرض كرديم كه رتبه رتبه پنج است و به سي تا 
هار ممكن نيست بلكه تعلق به هفتاد تعلق دارد حاال براي كسيكه در رتبه چهار است و تعلق به هفتاد از رتبه چ

 تا شصت ممكن است يعني دوتاباالي آن و دوتاهم پائين آن. ٢٠
حاال يك نفر در رتبه شش است و از چهل تا هشتاد را ميتواند انتخاب كند اين انتخاب در عين حاليكه در 

ه ايد و بصورت كنيد و براي هر كدام يك سطحي قرار داد مقصد جاي چهار پنج و ششرا زا همديگر جدا مي
اجمالي ميگوئيد بين اين پنج تا تعلق دارد مثال دو تا باالي از شصت و دو تا پائين تر از آن كه اين با چهل قرق 

آيد و اگر باال  كند چون تعلق بالي چهل شصت است در صورتيكه آن يكي اگر خيلي پائين آيد روي چهل مي مي
و تمايلش  گوئي درون اين چند تا هست تعلق آوريد و مي ميرود وقتي شما تصويرش را  رفت روي هشتاد نمي

كند يعني تعلق به كثرت فعلي است و  به همه اينها برابراست و فاعليتش در كيف وحدتش را درست مي
كند و نحوه ارتباطاتش فاعلي است ولي باز هم در اينجا فعليتش  فاعليتش كه وحدت آن كثرت را مشخص مي

كند ولي  آيد پنجاه را انتخاب مي دهند يا از شصت مي كند و به او سي را مي نتخاب ميمطلق نيست او چهل را ا
 دهند. را به او مي چهل

فرمائيد و  حجت االسالم و المسلمين مير باقري: باالخره آنطرفش كه در بحث عليت ارتباط را نفي مي
يك هم يابايد مطلق باشد كه هر چيزي گوئي ارتبط برابر معنا ندارد عرض ما هم اين است كه ارتباط دو به  مي

كنيد معنايش اين  بتواند در عالم با هر چيزي تناسب داشته باشد ولو محدودش كنيد و همينكه محدودش مي
تواند مطلق باشد همين قدر كه ما يك خصوصيت خاصي را  استكه خصوصيتي در اين هست كه فاعليت آن نمي
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شود چه فرقي ميكند كه ما  اشكال قبلي دوباره مطرح ميبين شي و فاعليتش لحاظ كرديم عين همان 

خصوصيت را بين يك و يك قائل شويم و اين اين ذات ربط به يكامر دومقائل شويم كه معين است يا اينكه آنرا 
 وسيع تركنيم ولي هرگاه خصوصيت را در ذات برديم مجبوريم به برابري يك به يك برسانيم.

كنيد و الزمه اش  : فرقش اين است كه در يكي از آنها يك رابطه معين ميحجت االسالم والمسلمين حسيني
 كند. جبر است و در يكي از آنها چند رابطه معين مي

كند كه نامتناهي بگيريم ياد و  اي را زا يك بيرون آورديد فرق هم نمي حجت االسالم ميرباقري: هرگاه رابطه
توانست عليت را تفسير كند رابطه  طرقفش رابطه يك و يك نميبگيريم قابل تفسير دلخواهد بود همانطور كه آن
 يك به دو با يك بانامتناهي هيچ تفاوتي ندارد.

حجت االسالم و المسلمين حسيني: معناي يك با نامتناهي اين است كه مركب نباشد و جراين ترتيب و 
حركت كند اگر بگوئي از يك  تواند جريان تبديل نداشته باشد ولي يك بامتناهي يعني بهرحال در مركب مي

شود معنايش ال يصدر و صادر نشدن است ولي اگر گفتيد متناسب با رتبه اش پنج تا ممكن  نامتهاي صادر مي
سازد اشكال شما بر سر اين است كه خصوصيت و خاص بودنش به فاعليتش باز  است اسين با تركيب مي

شد من  اظ نيست و اگر از يك بيرون آمد نامتناعي ميگردد يا بر اسر اين است كه اصال فاعليت قابل بح مي
تواند حركت كند  آيد و در مركب است و جايگاهي دارد و بيش از جايگاهش نمي كنم از يك بيرون مي عرض مي

شما اگر از اول تا آخر عمرتان كار كنيد نبي اكرم نخواهيم شد معصوم نخواهيد شد گفت اگر خود تان را براي 
هم بسوزانيد بازهم ممكن نيست رتبه شما آن رتبه نيست يعني عالم يك نظامي دارد و شما خدا زنده زنده 

دهند تا تفويض  فاعل تنها و ميدان درد مطلق نيستيد و وقتي هم چهل را انتخاب كنيد همان چهل را به تو نمي
ظلم نيست همچنين  گويند بايد به او سي داده شود و اين نسبت هب حضرتعالي مطلق باشد و مناسب نقشه مي

گويند ايشان شصت را طلب كرده و بايد فتاد را  شود مي شود و اضافه مي اگر هم باالئي را خواستيد فضل هم مي
رود و بايد  به ايشان بديم ولي ما هشتادرا ميدهيم واين هم ازه مان محدوده خاصي كه مشخص شده باالرت نمي

گر كثرتش هيچ وحدتي ندارد وديگر مركب هم نيست شما با مركب بسازد نه اينكه حاال كه يك نيست دي
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گويم نه اين درست نيست و اين را برهمان ميزان داريد  گوئي اگر وحدت نيست بنابراي هيچ چيز بناشد مي مي
گوئيم نه اينطور نيست و  گوئيد يا خليفه معين نكند يا يك خداي ديگر باشد مي گوئيد بعبارت ديگر شما مي مي
شود كه  گوئيم نه اينطور نيست و مي شود يك خداي ديگر باشد مي ليفه معين كند ولي نميشود كه خ مي

شود يك خداي ديگر خلق كند قول به وحدت و قول به كثرت هر دو باطل و وحدت  خليفه معين كند ولي نمي
يت و فعيت تركيبي صحيح است و اينجا هم بنابراين بنابكمشستنمبالنمكالسيشنمكتسالمنسيالمي گوئيم فاعل

 هر دو است نه اينكه يكي باشد و ديگري نباشد.
پس بحث جلسه آينده اين است كه از اين وحدت تركيبي كه در فاعليت ذكر شد معناي نظام واليت چگونه 

آيد يعني عليت را دررتبه وحدت تركيبي مالحظه كرده ايم و باالتر از آن در تعلق آمده ايم و حاال در  بيرون مي
اي به نقشه و تناسبات فاعليت شده حاال بايد ديد آيا اين تناسبات فاعليت واقعا عين  تيم و اشارهفاعليت هس

كل اينها  شود و آيا بعد از آن در رضا حل ميشود يعني صحيح است كه بگوئيم تناسبات نظام واليت ربوبي مي
 منحل دررضا هست يا خير؟

والسالم عليكم ورحمه اهللا و بركاته    



 
 

 )دومدوره  ١٦ ( ٥٢جلسه: 
 ٢٠/١٠/٦٨ (الجبر وال تفويض) بحث: فاعليت تركيبي

حجت االسالم ميرباقري: بسم اهللا در كيفيت جمع بين تعلق و فاعليت كه چگونه ممكن است هم تعلق به 
ز ميل و تعلق فاعليت امري ثابت داشته باشد و هم فاعليت نسبت به سير داشته باشد، اينطور فرموديد كه اگر ا

تواند منشأ تحقق هيچ گونه امر جديدي بشود نه اصل وجود شيء و نه  و قدرت انتخاب حذف شود، اين نمي
كيفيت شيء، بلكه طرف ميل و طرف تعلق بايد حتماً بالفعل محقق باشد و تعلق هم تعلق فعلي باشد بنابراين 

رود و به برابري  بين متعلق و متعلق به تعدد از بين ميشود بلكه به تعبير ديگر  منشأ تحقق امر جديدي نمي
رسد و هر گاه بخواهد منشأ نوعي تحقق امر جديد باشد حتماً فاعليت و قدرت اختيار را در آن فرض  محض مي

كنيم چه اينكه فاعليت را فاعليت در ايجاد بگيريم كه در مورد حضرت حق فاعليت، فاعليت ايجادي است و 
قدرت باشد تا فاعليت باشد و رابطه عليت، مفسر خلق و ايجاد نيست (قدرت فاعليت باشد) چه بنابراين بايد 

اينكه درباره فعل اختياري عبد كه در اينجا هم اگر هيچ نوع قدرت و هيچ نوع فاعليت را فرض نكنيم كه 
ونه تاثير در ايجاد فاعليت هم متقوم به اين باشد كه اختيار نسبت انتخاب در امور مختلف داشته باشد هيچگ

شود يا استنادش استناد مجازي است و حقيقتًا  تواند داشته باشد. بنابراين يا هيچ چيز به آن مستند نمي نمي
فعل به هيچ نحو قابل استناد به آن نيست در نتيجه حتماً بايد نوعي فاعليت فرض كنيم منتهي چون فاعليت، 

شته باشد بلكه فاعليت فاعليت در كيف است و فاعليت در كيف فاعليت در ايجاد نيست كه قدرت بر ايجاد دا
هم به فاعليت مطلق بدون ميل قابل تحقق نيست بلكه حتماً بايد وحدت تركيبي از فاعليت و ميل باشد تا 

شود كه اين چون هم فاعلي است و هم تعلق دارد تعلقش به  فاعليت بتواند به كيف تعلق بگيرد، نتيجه اين مي
تواند  ه طريق سير او يك باشد نيست و حتماً طرق متعددي است بنابراين متعلق و طرف تعلق مييك امري ك

شود و اين فاعل  محوري را براي وصول به آن امر انتخاب كند و بر اساس اين محور است كه كثرات محقق مي
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كيف هم به طلب و محور كند بنابراين فاعليت فاعل فقط در كيف فعل است و اين فاعليت در  به منتجه سير مي

شود كه اين وحدت و  پيدا كردن طلبش است و وقتي محور قرار داد حول آن محور وحدت و كثرتي پيدا مي
كثرت در كيف مستند به آن فاعل است از طريق طلب كردن محور و اختيار محور، البته اين طرق مختلف و 

ده حتماً بايد به يك امر منتهي شود منتهي به كند چون فرض تعلق ش محورهاي مختلفي را هم كه اختيار مي
مختلف وحدت تركيبي هاي  مختلف يعني كثرتهاي مختلف را به انحاء مختلف وحدت تركيبي و رتبههاي  نحوه
 تواند داشته باشد. مي

رسد اين قسمت بحث خيلي حساس باشد، هر گاه  حجت االسالم و المسلمين حسيني: بسم اهللا بنظر مي
دهد چون تعلق به اموري است كه االن بالفعل  كنيم هر چند ديگر معناي عليت تجريدي را نمي تعلق را مطلق

بينيد  گوئيد نفس تعلقش محقق است اتصال آن را با يك تناسباتي حاضر مي محقق نيست ولي همين كه مي
راي چند اشكال كه اگر همين نحوه حضور باشد و در آن هيچگونه فاعليتي به هيچ وجه در آن لحاظ نشود، دا

شود و اگر در اين  است، اول اينكه چرا بگوئيم اين امور غير از خود اين هستند اين تا آنجا يكپارچه متصل مي
فرض ارتباط اين شيء منطقي مورد نظر و اين كيفيت به تناسبات و اوصاف آن دوم را مطلق كنيم، اگر اتصال 

ع شود و چگونه تأثري را بپذيرد؟ آيا بگوئيم تحقق مطلق باشد در زمان تركيب چگونه تركيب در آن واق
همانهاست كه به آنها تعلق داشت، يك چيزي كنارش خلق شود و اين به آن تعلق داشته باشد، چرا ديگر 

 تغييري در تعلقش حاصل شود و با آن تركيبي پيدا كند و فاعليت و تأثيري پيدا شود؟
اي نيست كه قبالً در عليت  ورديم يعني به آن نحوهالبته درست است كه اشكال را يك قدم جلوتر آ

گفتيم حضور معلول در نزد علت است ولي از اين جهت اشكال هم چندان فرقي ندارد خصوصاً اگر به اين  مي
شود، اين به كيفيت دو تعلق دارد و  توجه كنيم كه خوب به همان چيزي كه تعلق دارد، يعني جبر مطلق مي

شود كه آن را خلق نكنند، عالوه بر  اين شكل خاص است، خوب در صورت تحقق ميكيفيت دو هم عبارت از 
اينكه اگر خلقش كنند و آن زياده را هم بياورند چرا اين مركب بشود چون فاعليتي ندارد، يك اشكال ديگر هم 

ري و مجازي) تواند پس از تحقق اتصال واقعي (نه اعتبا اين است كه آن دوم و آن اول را اگر بگوئيد تعلق مي
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شود و يك وحدتي  شود و ربط آن اول به آن دوم بصورت اتصال مطلق مي پيدا كند، اتصال مطلق نشان داده مي

 توانيد به آن وحدت تركيبي بگوئيد. آيد كه نمي بوجود مي
شود، تعلق به شكل خاص دوم دارد (عين شكل خاص  حداقل مطلب اين است كه اختيار ديگر بي معنا مي

شود، يعني علي فرض اينكه از اشكال قبل  منهاي فاعليت مورد توجه قرار داده ايم) عين همان محقق ميدوم را 
صرفنظر كنيم جبر بودنش حتمي است، اما اگر بالعكس فاعليت را مطلق بكنيد و تعلق را مطلقاً برداريد، بگوئيد 

ي است كه بالمره تعلق ندارد؟ خوب گويم اين فاعل به معناي طالب چند راه است يا فاعل اين فاعل است مي
فرض كنيد فقط فاعليت باشد و تعلق نباشد، بر اين مطلب كه فقط فاعليت باشد و تعلق نباشد دو اشكال وارد 

ناميد و چرا اين فاعليتش را بر اين چيزها اعمال كند؟  است اول اينكه فاعليت بدون تعلق را چگونه طلب مي
دهد و هر چه كه  ل را صرفنظر كنيم در اين قسمت از بحث معني تفويض ميثانياً علي فرض اينكه اين اشكا

 شود. بخواهد همان مي
اگر نه اتصال مطلق باشد و نه انفصال مطلق بايد هم تعلق باشد و هم فاعليت يعني تركيبي از تعلق و 

كند  ل فاعليت ميفاعليت باشد تا معنايش اين بشود كه تعلق به يك كثرت دارد و در خصوصيت آن كثرت اعما
كند و ديگر  كند، فاعليت در كيفيتش دخالت مي و حول محور خاصي، از آن كثرت وحدت تركيبي درست مي

توانيد لقب جبر بدهيد چون اعمال فاعليت اتصال مطلق را شكسته و در عين حال وجود تعلق هم  در اينجا نمي
دوم تعلق دارد معنايش اين است كه مطلقاً انفصال گوئيد به اوصاف زمان  شكند، وقتي مي انفصال مطلقش را مي

تواند اعمال فاعليت كند و آن را تغيير بدهد معنايش اين است كه مطلقاًُ متصل  گوئيد مي ندارد و وقتي مي
 نيست نه مطلقاًُ منفصل است و نه مطلقاً متصل است.

شود حاال تعلق جبري است ولكن  ر ميحاال اگر يك قدم ديگر باالتر برويم معناي ال جبر و ال تفويض روشن ت
كيف تعلق كه نظام يافتنش حول وحدت تركيبي است بوسيله فاعليت است، آيا فاعليتش در كيف هم مطلق 

خورد، يك قيد ظرفيت در اصل و دوم قيد رعايت شدن  است؟ بنابر بحث گذشته فاعليتش دو تا قيد مي
اند از سه تا هفت را طلب كند كه به آن تعلق دارد ولكن هر تو تناسبات مشيت يعني اگر رتبه اين پنج باشد مي
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شوند يعني خصلت و  كدام را كه اختيار كند چند تا عدد ديگر حول آن عدد به نحو وحدت تركيبي جمع مي

سهم و تأثيري از آن چند عددي كه به آنها تعلق داشته هست نهايت حول محوري كه اين معين كرده است، 
دهند و سي  دهند، چرا همان چهل را به او نمي ه اگر چهل را انتخاب كند به او سي را ميفرقش هم اين بود ك

دهند؟ چون مناسبات نظام اّتم بر اينكه فاعليت اين را مطلق كند، حاكم است حاال سي درست شده است  را مي
كيبي يك اين سي كه از وحدت تركيبي عدد هفتاد، شصت، چهل و سي درست شده است، در اين وحدت تر

آثاري هم از آنها هست و صحيح است كه بگوئيم منسوب به فاعليت ربوبيه است، چرا؟ چون ايشان چهل را 
خواست و به او سي را دادند و همچنين صحيح است كه بگوئيم اين منسوب به فاعليت اين شخصي است كه  مي

دادند يعني آن چيزي را كه به  او ميطلب كرده است، چرا؟ چون اگر عدد شصت را طلب كرده بود هفتاد را به 
دهند عيناً همان چيزي نيست كه خود او خواسته و چون برابر او نيست چيزي را به او داده اند كه  اين مي

توانست  متناسب باشد و يك نسبت به خواست موال و يك نسبت به سفارش اين داشته باشد، سفارش اين مي
دادند و اگر هم  كرد متناظرش يك عدد باالتر را به او مي انتخاب مي در اين پنج عدد بچرخد ولي هر عددي را

 دادند، پس دو فاعل در يك فعل شريك اند. زير پنجاه بود عدد پائين تر را به او مي
هر گاه گفتيد فاعليت در اين كيف، فاعليت تركيبي است و دو فاعليت وحدت تركيبي پيدا كرد يعني 

ست بنا به سفارشي كه داده بود و چهل را طلب كرده بود، اگر عدد شصت را كيفيت هم منسوب به اين شخص ا
دادند و اينكه االن سي را به او داده اند با او نسبت داشته است و به فاعليت ربوبيه  خواسته بود هفتاد را به او مي

 اينكه گاهي خواست اين با هم نسبت دارد كه عين چهل را به او نداده اند و پائين تر از آن را به او داده اند اال
شود و هيچ عيبي هم ندارد ولي در موضع اختالف، مثال بهتر  آن چيزي كه متناسب با مشيت است برابر مي

شود كه چيست در آنجا كه بين شاء اين يك نسبت و بين شاء ربوبي يك نسبت ديگر مالحظه شود  تبيين مي
 مثال روشن تر است.

قي كه بر آن دو فاعليت باشد نه مطلقاً منسوب به فاعل اول است و نه مطلقاً بر اين اساس فعل و كيفيت تحق
منسوب به فاعل دوم است اگر فقط منسوب به فاعل اول يعني حضرت حق باشد جبر است و اگر فقط منسوب 
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را به فاعل دوم كه رتبه نازله از فاعليت را دارد، باشد تفويض است، اگر هم اصل هستي و فاعليت قيومي آن 

گويند اصل وجودش بدست خداست و سفارش كيفيتش در آن  دهند كه مي بگيريد كه نوعاً اينطور جواب مي
محدوده خاص بدست بنده است كه باز مطلق ساختن فاعليت بنده در محدوديت خاص، مطلق ساختن آن 

ن همان خواهد شد دهد عي سانتي متر مي ١٠است يعني بگوئيم هر چه سفارش كه در اين محدوده ولو در اين 
اي از آن تفويض  معنايش يك مرتبه از تفويض است بر خالف اين بياني كه ما عرض كرديم كه در هيچ مرتبه

نيست كما اينكه در هيچ مرتبه اش جبر نيست، در اصل ايجادش منسوب به حضرت حق است چه قبل از اينكه 
دهد منسوب به دو فاعل  ، و افعالي كه انجام مياين فاعل باشد در ايجاد خود فاعل و مرتبه فاعل و نظير آن

است و هر گاه منسوب به دو فاعل باشد صحيح است كه بگوئيم هيچكدام از اين دو فاعل نسبت به اين فعل، 
مطلق نيستند و هر گاه هيچكدام از دو فاعل نسبت به فعل، مطلق نبودند صحيح است كه بگوئيم نه جبر مطلق 

هر دو در اين فعل شريك هستند نه اين است و نه آن، يكي از مراتب نازله تبيين  است و نه تفويض مطلق، و
فرمايش معصوم كه اوج فهم ما به استعانت خودشان به آن برسد يك چنين احتمالي است البته معناي كالم در 

 نزد خودشان اشرف از اينكه ما بتوانيم حقيقتش را درك كنيم در مرتبه خودشان وجود دارد.
شود غير از اين وقوع داشته  ين بيان هم مسئله اختيار در يك رتبه ذكر شده و هم روشن شده كه نميبا ا

شود كه تعلق و فاعليت نباشد، پس دو  خواهيد و انفصال مطلق و اتصال مطلق نيست نمي باشد، اگر تغيير مي
س فاعليت در كيفيت بايد بحث است يكي بحث تعلق و فاعليت كه بايد تركيب شود و يكي بحث فاعليت كه نف

 مركب باشد.
اي به مراتب شد كه بايد حتماً مراتب باشد واال وحدت تركيبي اصالً ممكن  در جلسه گذشته يك اشاره

سازد و بايد حتماً اختالف مراتب باشد و  نيست و اگر كليه مراتب متساوي شدند معنايش با وحدت تركيبي نمي
ختالف ظرفيتي را كه در ابتدا اشاره كرديم كه ظرفيت يكي چهار است، مراتب واليت بايد مختلف باشند آن ا

الناس معادن كمعادن الذهب "فرمايد  ظرفيت يكي پنج، شش و... است در اينجا آن روايت شريفي كه مي
خواهيد  تواند واقع شود يعني اگر مي طبيعي است كه اختالف مراتب باشد و اگر نباشد تركيب نمي "والفضه
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حظه كنيد و اگر سخن از سير و حركت است و تغيير ضروري سير و حركت است و اگر ضرورت تغيير نظام مال

عدل است (نه عدل و برابري) چون در ابتداي بحث وحدت تركيبي بيان شد كه اگر برابري محض بود تغيير از 
وصاف مختلف باشد و رود اگر بناست تركيب باشد بايد ا رود و ادراك از خود برابري هم از بين مي بين مي

كيفيات مختلف روابط مختلف باشد و يك جريان ترتيب و تبديل داشته باشد و با بودن جريان ترتيب و تبديل، 
باال و پائين و رتبه اش اضافي و اعتباري و انتزاعي نيست و حقيقت آن اين مراتب را الزم دارد و بر اين اساس 

شود كه فطرت بر توحيد نباشد؟ نه، فطرت  حاال آيا اين موجب مياست.  "الناس كمعادن الذهب والفضه"حتماً 
گوئيم كه ضرورت  توانند قبول كنند مسئله توحيد است و بعدها مي اي كه اينها مي بر توحيد است و ادني مرتبه

ني كنند، انسانها كه در رتبه انساني مجبور نيستند خداوند را حيوا همه عالم طلب الواليه است و پرستش هم مي
بپرستند و اخباري كه رسيده درباره افرادي مثل عثمان بن انبثه و بني اميه و نظاير اينها رسيده آيا كاشف از 

اي از امتناع را كه بيان كنيد مقابلش عذاب هم  اين است كه ايمان براي اينها ممتنع است؟ خير چون هر رتبه
توانند تحصيل كنند، هر چند اگر  قل مرتبه ايمان را ميبراي آنها ممتنع است، ولي اگر بالعكس بگوئيم اينها حدا

توانند فساد كم و فساد بيشتر و بيشتر تا اكثر مرتبه فساد را طي كنند، اين  بطرف فساد هم بروند مي
توانست از ميان عدد صفر تا پنج عدد پنج را طلب كند و باال بيايد ولي قرار نداده اما نه اينكه هيچ تعلقي به  مي

 نداشته است تعلق به ادني مرتبه پرستش انساني را دارا بوده ولو به اعلي مرتبه پرستش حيواني هم تعلق آن باال
داشته است، اگر همين ادني مرتبه انساني را دارا بوده ولو به اعلي مرتبه پرستش حيواني هم تعلق داشته است، 

داد از آن ظلمات و آن آتش نجات  ال قرار ميكرد و محور طلبش را با اگر همين ادني مرتبه انساني را طلب مي
كرد براي مثال عمر كه فاسد و عرق خور و قمارباز  يافت يا اگر يك درجات كم و پائيني از فساد را طلب مي مي

كرد و واليت را غصب  بود و همه اين فسادها را داشت ولي اگر به واليت حضرت مولي الموحدين هم اعتراف مي
گوئيد باالتر  شود همين قدر كه به واليت تسليم شده بود باعث نجاتش بود حاال مي ذاب ميكرد، در برزخ ع نمي

توانست طلب كند ولو مستحبات  گوئيم بله باالتر از اين تا واجبات را مي توانست طلب كند؟ مي از آن را هم مي
ه براي او از اعلي عليين هم يك را نتواند و به درجات باال نرسد ولي نسبت به سقوط در اسفل السافلين اين مرتب
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توانسته اند تا  پا باالتر است. ثانياً اگر مؤمنين هم در عالم آخرت مالحظه كنند آنجا ارسعه است و اينها مي

رسد براي اهل بهشت، غبطه يك نوع عذاب است خود همين غبطه كه  مراتب بسيار عالي باال برود، بذهن مي
توانسته اند از شيعيان حقيقي حضرت علي بن  گاه باالتري داشته اند و ميبينند يك منزل و جاي خورند مي مي

ابيطالب (ع) و جزء همسايگان آن حضرت باشند شايد هم در آنجا دو يا سه سال انتظار بكشند تا يك مالقاتي 
 صورت گيرد و بتوانند ايشان را ببينند خوب اين مدت براي آنها نارحت كننده است.

تواند تركيب شود اگر فاعليت  قري: فرموديد اگر فاعليت را مطلق كنيم اين ديگر نميحجت االسالم ميربا
 تواند تركيب با آن پيدا كند. نسبت به امري مطلق شد نمي

حجت االسالم و المسلمين حسيني: يعني اينكه تعلق را بالمره برداريد يا درد و رتبه طرح كنيد، فاعليت 
 م اينكه چرا جلوتر برود؟شود، دو بدون تعلق اول تركيب نمي

شود  شود، آن به معناي ايجاد و رابطه خالق و مخلوقي مي حجت االسالم ميرباقري: يعني تغيير بي معنا مي
تواند باشد فاعليت نسبت به امر ديگري  يعني فاعليت مطلق فاعليت نسبت به كيف و احوال خود اين شيء نمي

ين است. بنابراين اگر فاعليت را به اين كيفيت تفسير كنيم حتمًا كند و آنهم مخلوق ا است كه آن را ايجاد مي
فاعليت در مودد فاعل مختار كه فاعليت نسبت به سير خودش دارد و فاعليت نسبت به آنچه كه دارد به خودش 
و رشد خودش برمي گردد (يا حداقل يك نسبتي به خودش دارد نه اينكه بصورت مطلق باشد) و فاعليتي كه 

شود بايد حتماً فاعليت نسبت به امري باشد كه اين بتواند به نحوي با  خودش و سير خودش مربوط مي دارد به
آن تركيب شود. بنابراين بايد تعلق در فاعليت اضافه شود چون هر گاه فاعليت را بدون تعلق به امر آخر فرض 

شود چون تركيب متقوم به  منتفي ميكنيم بدون اينكه در اين فاعل تعلقي به آن امر باشد تركيبش با آن امر 
كند، از آنطرف هم  نوعي ميل است و اگر در درون اين، ميلي نسبت به آن نباشد قدرت تركيب پيدا نمي

تواند عاشق  مي رسند به عبارت ديگر هر چيزي فقط فرموديد اگر ما ميل را مطلق كنيم به برابري محض مي
ه باشد چون هر گونه كثرت كه فرض كنيم اين كثرات ولو تواند كثرت داشت خودش باشد و خودش هم نمي

توانند عشق بهمديگر داشته باشند و كثرت بايد رها شود تا به برابري  بخواهند به وحدت تركيبي هم برسند نمي
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محض برسد. عرض ما اين است كه اگر اين از لوازم ميل و عشق و تعلق شد صرف اينكه ما اين را با فاعليت 

 رود. خاصيتش از بين نميتركيب كنيم 
گوئيد تعلق فاعلي و حين گفتن فاعليت  حجت االسالم و المسلمين حسيني: يعني حين گفتن تعلق مي

گيريد آنوقت تعلق  گوئيد فاعليت تعلقي هيچيك از اين دو را در اينجا مانند وحدت تركيبي تجريدي نمي مي
آن را عوض كند، يك وقت تعلق و فاعليت را جدا  فاعلي تعلق است كه بتواند جاي وحدت تركيبي و تناسبات

دهيد (يعني تعريف از  كنيد ولي يك وقت از اول براي فاعليت و تعلق قيد قرار مي گيريد و تعريف مي جدا مي
رسد با فاعليت  تعلق و فاعليت هم متناسب با وحدت تركيبي است) آنوقت خود فاعليت در مرتبه تحقق كه مي

 شود. يكبار ديگر تركيب مي حضرت حق نسبت به شيء
حجت االسالم ميرباقري: چون تحقق رتبه بعد، نسبت به مشيت و نسبت به طلب دارد در مرحله تحقق 

 كند، آنوقت بايد درباره مفهومش يك فكر جديد كرد. فاعليت هم فاعليت رتبه بعد نسبت بهر دو پيدا مي
بينيد يا  اشكال جبر و تفويض را بر آن وارد ميحجت االسالم و المسلمين حسيني: در تصوير ساده اولي، 

 خير؟
شود هر گاه  رسد و تغيير رها مي حجت االسالم ميرباقري: عرض من اين است كه اين به برابري محض مي

ميل را آوردم ولو به نحو وحدت تركيبي با فاعليت چون طرف ميل اگر بالفعل موجود نيست و با اين به وحدت 
 نرسيده.

فرمائيد كما  و المسلمين حسيني: اگر مطلقش كنيد كه تعلق تنها باشد همانطور است كه مي حجت االسالم
اينكه اگر فاعليت مطلق كنيد ولي اگر هر دو را قيد براي همديگر قرار دهيد و متقوم بهم باشند چون فاعل 

 است تعلق دارد و چون دارد فاعل است.
 هم سير را برساند و هم فاعليت نسبت به سير را.حجت االسالم ميرباقري: يعني مفهوم جديدي كه 

حجت االسالم و المسلمين حسيني: و هم فاعليت را در رتبه قبل از ايجاد و هم شأن تركيبي اش در رتبه 
 بعد از ايجاد.
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حجت االسالم ميرباقري: باالخره روشن نشد كه آنچه در كتاب است كثرات است بدون تفسير از وحدت 

شود و  ا اينجا چنين فرموديد كه اگر اين فاعل نتواند تعيين محور كند اين تعلق محض ميتركيبي خاص چون ت
كند پس بايد بتواند تعيين محور كند نسبت به آنچه كه طالب آن و عاشق  تعلق محض هم تغيير را تفسير نمي

تعيين محور كند  تواند براي وصول به آن آن است حاال عرض ما اين است آنچه كه در كتاب است، كه اين مي
 آن چيست؟

حجت االسالم و المسلمين حسيني: اگر آن را نقشه رضاي حضرت حق بگيريد يعني بعد از تحقق ولو 
تحققي ا ست كه تركيب از هر دو است ولي حين التحقق صحيح است كه بگوئيم مرضي حق است، حين 

ه آن اندازه كه اين سفارش داده باال نبرده كنيد ولو اين كج سفارش داده است ولي كجي را ب التحقق كه نگاه مي
اند يا فرض كنيد اين رتبه چهل را سفارش داده سي داده اند يا سي را سفارش داده چهل را داده اند، تناسبات 
چيز ديگري رعايت شده و تحقق ايجاد شده است. در رتبه تحقق درست است كه اگر شصت را سفارش داده 

د ولي حاال كه چهل را سفارش داده سي را به او داده اند، اين معنائي را كه در اينجا دادن بود به او هفتاد را مي
بينيد، نقشه اين دو فاعليت را اگر جائي ثبت  كنيد چطور دو تا فاعليت را مي گوئيم در تحقق كه نگاه مي مي

د يك مرتبه اش كن كنيد چه اشكال دارد؟ يعني ممكن است بگوئيد در اينجا كتاب مراتب مختلف پيدا مي
كند، يك مرتبه اش اسمائي است كه آن حتماً واقع خواهد شد كه  آيد تركيب مي اسمائي است كه اين مي

تواند  گوئيد تركيبي از دو فاعليت است ديگر معناي جبري براي علم نمي تركيبي از دو فاعليت است، وقتي مي
دهيم و  ب خواهد كرد و ما هم عدد چهل را به او نمياي باشد كه بگويند ايشان عدد چهل را طل بيايد، اگر نقشه

توانست عدد شصت را طلب كند وليكن  شود عدد سي است در اينجا طلب خواهد كرد، مي آنچه كه واقع مي
كنيد نه آنطور است كه اين را مجبور كند و نه آنطور كه اين را آزاد و  نحوه ربط علم به اين معلوم را كه نگاه مي

 رها بگذارد.
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كند يا  اي كه براي فاعليت اين است نقشه همان محوري است كه اختيار مي حجت االسالم ميرباقري: نقشه

نقشه اين محور و لوازم آن نيست؟ اگر نقشه اين محور و لوازم آن است تعلق هم بهمان نقشه است ولي با 
 سازد. فاعليت نمي

شود كه علم  رت حق است آنوقت مشخص ميحجت االسالم و المسلمين حسيني: اگر بگوئيد نقشه فعل حض
 كند نه شصت را. احاطه دارد بر اينكه اين فاعل در عين حال اختيارش عدد چهل را انتخاب مي

 حجت االسالم ميرباقري: باالخره اينجا محور خاص منعكس است؟
بعهده حجت االسالم و المسلمين حسيني: در يك رتبه اش عرض كرديم مثل معادالتي است كه تركيبي 

خود اين است و محور عكسش نيست كانه مثل كتاب رساله كه در آن نوشته نشده كه آيا امشب مستحبات را 
كنيد يا خير، در اين كتاب مستحب، مكروه و غيره نوشته شده است، براي شما هم يك تعلقاتي نسبت  عمل مي

گوئيم آن تناسبات  كتاب هم هست، مي گوئيد تناسبات باالتر از اين به اينها هست، در يك رتبه باالترش مي
اي كه عنايات حضرت حق  گوئيد عناياتي كه خداوند متعال خواهد فرمود، در آن نقشه باالتر چيست؟ مي

كنيد و آن هم چيزي نيست  سبحانه و تعالي هست در آنجا به اختيار و فاعليت خودتان يك محور انتخاب مي
كنيد و خداوند متعال هم چيز ديگري غير از طلب شما را ايجاد  ب ميكه در اين است بلكه چيز ديگري را انتخا

كند نه بصورت مطلق يكطرفه، بلكه پس از خواست شما اين واقع خواهد شد يعني تأخر اين هم در آن  مي
دهيم يعني همين نحوه كه تركيب فاعليت  كتاب باشد، پس از اينكه رتبه چهل را خواست رتبه سي را به او مي

 ت به معلول واحد پذيرفتيد در نقشه هم اين تناسب را بپذيريد.را نسب
حجت االسالم ميرباقري: بنابراين ديگر تعلق به كل كتاب معنا ندارد رتبه اعظم كتاب، نقشه فاعليت است و 

 اين ميل به نقشه فاعليت ندارد نقشه فاعليت، نقشه فاعليت حضرت حق است و ربطي به اين ندارد.
گوئيد يا مراتب  المسلمين حسيني: يك سؤال اين است كه آيا مراتب اعالي كتاب را ميحجت االسالم و 

شود، براي مثال يك كتاب رساله (تحريرالوسيله) داريم و يك كتاب  پائين آن را؟ كتاب شامل رساله هم مي
است،  اخالق (چهل حديث) هم داريم و يك كتاب توصيفي هم در باب معرفت داريم و اين سه كتاب موجود
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گوئيد خير  گويم آيا اين تناسباتش را هم كما هي دارد؟ مي گوئيد اين يك رتبه از مطلب است، من مي شما مي

توانيد بگوئيد كه اين مراتب مختلف دارد، براي  توانيد درباره كتاب مي ولي قرآن دارد، عين همين مطلب را مي
فهميد بعد از  ركش به حسب ارتكازات عرفي ميمثال شما از يك آيه قرآن مطلبي را به صراحت كلمات مبا

فرمايند كه بنظر شما  كنيد كه معناي اين آيه چيست يكمرتبه چيزي را مي معصوم (صلوات اهللا عليه) سؤال مي
فهمد و بعد كه  آيد از ظاهر لفظ اين هيچ كس چنين چيزي را نمي آيد ولي بذهنتان مي خيلي بديع و عالي مي

فرمايند اين معنايش اين نيست كه اينها  اين معنا را داد بعد معناي دقيقتر اين آيه را مي بينيد كنيد مي دقت مي
از هم بريده است ولي تعلق شما (البته تعلق ادراكي شما) به اين آيات جداي از همديگر است هر چند از آنطرف 

 كه نگاه كنيد اينها معاني باالتري دارند.
يك دركي از يك چيز داشته باشد و آن چيز يك واقعيت جدا داشته شود انسان  گوئيد مي چطور شما مي

باشد اين درك شما يك نحوه تعلق است و يك نحوه فاعليتي هم دارد و حتماً اگر محور فاعليت شما عوض 
فهميد، اگر قائل هستيد كه اختيار بر اطالع حكومت دارد يعني فاعليت شخص در  شود از كتاب نحو ديگري مي

فهمند، اين تعلق به  خوانند و چند جور مي كند، يك كتاب است ولي چند نفر مي ن دخالت مينحوه فهميد
كثرات اگر تعلق منهاي فاعليت يا فاعليت منهاي تعلق باشد يا باز فاعليت آن را براي زمان تحقق مركب نكنيد 

گوئيد  حذف كنيد، مياي را كه قبالًُ عرض كرديم  يعني در شكل تجريدي مالحظه اش كنيد و آن سه مقدمه
گويم عكس محور اين در آنجا چگونه باشد، آيا عكس فاعليت اين به تنهائي است  همه آنها را حذف كرديم، مي

يا عكس فاعليت اين و فاعليت حضرت حق و تركيب دو فاعليت است؟ اگر بگوئيد تركيب دو فاعليت است 
جلوتر برويم و بگوئيم تناسبات واليت، تناسبات صحيح است كه گفته شود تناسبات فاعليت و بعداً مقداري 

شود و  واليت هم عين تناسباتي را كه در باب تحقق گفتيم كه در آنها اختيار هست، در آنجا اختيار ديده مي
تصوير از نفس اختيار هم هست. براي روشن شدن اين اگر همان مرتبه تحقق را مالحظه كنيد بهترين چيز 

گوئيد كيفيت مربوط به  كنيد نه منسوب به يك فاعل، نه مطلقاً مي فاعل منسوب مي است، آن كيفيت را به دو
گوئيد ربط و نسبتي به سفارش اين دارد و در همه  حضرت حق است نه مطلقاً مربوط به بنده است مي
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خصوصيات وحدت تركيبي اش اين هست و ربط و نسبتي به مشيت حضرت حق دارد (البته غير از خالقيت و 

اي از وحدت  يت حضرت حق) در نفس خود كيفيت ربطي هم به آن فاعل دارد و آن ربط هم تا هر ذرهقيوم
گوئيد در اينجا دو فاعل با هم هستند،  اي از آن كه برويد، هست مي تركيبي اش كه برويد و در هر رابطه

در يك رتبه است  گويم اگر گفتيد نقشه، نقشه تناسبات فاعليت در يك رتبه و نقشه تعلق و فاعليت مي
شود يعني يك رتبه، رتبه طلبي است كه در آنجا فاعليت و تعلق با هم تركيب  همانگونه كه در وقوع واقع مي

يابد و هر دو در آنجا  شوند و يك رتبه، رتبه تحققي است كه فاعليت اين با فاعليت حضرت حق تحقق مي مي
ستن عباد و تعلق و فاعليت آنها است و هم نقشه ايجاد حضور دارند ولي در دو رتبه حضور دارند هم نقشه خوا

حضرت و اينكه آن محصول، مركب از دو فاعليت است. اگر دو فاعليت بر يك موضوع لحاظ شود بايد در نقشه 
 آن هم بايد بشود لحاظ كرد.

رد و شود دو تا فاعليت دا حجت االسالم ميرباقري: بهرحال نقشه تحقق است ولو اين امري كه محقق مي
 تعلق هم بهمان امر است.

حجت االسالم و المسلمين حسيني: نه، شما چند نقشه داريد يك نقشه در باالست كه فقط نقشه رضاي 
حضرت حق است و يك نقشه، نقشه تركيب دو فاعليت است، يك نقشه، نقشه تعلق اين است، در اين پائين 

ارند اال بوسيله فاعليت شما ربطي بين آنها برقرار آيد اعدادي هستند كه خودشان بهم هيچ ربطي ند بنظر مي
 شود.

فرمائيد تعلق فاعليت تعلقي به كثراتي است كه انسجامشان از طريق  حجت االسالم ميرباقري: يعني مي
 كند. محوري است كه اين انتخاب مي

م مثال است حجت االسالم و المسلمين حسيني: اين يك رتبه است كه شايد بتوان گفت رتبه وقوع در عال
تواند مورد  اي است كه فاعليت مربوط به اين است خود همين هم بعداً مي يا نمونه هائي است، اين يك رتبه

نفس تجري را كه چهل طلب كرده  "ان تبدو ما في انفسكم او تخفوه يحاسبكم به اهللا"تحليل قرار گيرد كه 
ند ما هم چهل را محقق نكرديم و عكس آن هم است بايد مورد سؤال قرار داد كه چرا چهل را خواستي هر چ
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گيرند مثالً دست او شكسته ولي ظاهر دست در عكس پيدا نيست،  مثل اين عكسهائي كه از درون بدن مي

شود، آنجا هم يك  گويند در فالن قسمت از ريه يا معده مريض اين بيماري مشاهده مي گيرند و مي عكس مي
اين عكس مال شما هست يا نه؟ يك عكس هم از ظاهر فعل گرفته اند  گويند عكس از باطن گرفته اند و مي

بخشند) گاهي گناهان باطني بزرگتر از  (البته به بركت حضرت مولي الموحدين عكسهاي باطني ما را مي
گناهان ظاهري است غير از نفس تخيل است، يعني گاهي گناهان باطني وقوع يك چيز و تحقق يك چيز را در 

آورد يك فعلهائي است كه مثالً اگر كسي به شرك ورزيدن خوشحال و مبتهج باشد يا به ريا و  باطن روح مي
عجب و ساير رذايل خوشحال باشد ولو شكل ظاهري فعلش هم زيبا باشد ولي اين فعل اصالً ارزش ندارد و بدتر 

نيست، گاهي غفلت  كند و به آن ابتهاج دلخوش شود، ولي اگر در ظرفيت خودش تالشي مي تبديل به آتش مي
كرده ولي دلخوش نبوده كه آن رذيله باقي باشد كه ممكن است اين فرد بخشيده شود  داشته و گاهي تسامح مي

 رود. شود راه مي خورد دوباره بلند مي خواهد راه برود ولي زمين مي اي كه مي مثل بچه
تواند تعيين محوركند در كيفيت  حجت االسالم ميرباقري: تعيين محور تعلق به يك كثراتي است و اين مي

 تحقق آن كثرات و در كيفيت تحقق آن منتجه، آيا اين بدون ادراك از آن كثرات است؟
حجت االسالم و المسلمين حسيني: جاي اين در بحث معرفت است بعد از اين بايد اختيار تبديل به طلب 

شود، فعالً در اين رتبه بحث  رفت چگونه ميالواليه شود و بعد سراغ معرفت برويم كه اين وحدت تركيبي با مع
كرد و  شود جبر علي و معلولي بشر را مجبور مي اين است كه آن جبر علي و معلولي در مرتبه تحقق شكسته مي

 شكند. گفتند فهم اختيار وجداني است ولكن فلسفي نيست چون عليت را مي مي
يف از زمان و مكان بوده و يكي بحث از اختيار، تا اينجا چيزي را كه وحدت تركيبي حل كرده يكي بحث تعر

تواند يك نظام را تحويل دهد و گفته شود  جلسه آينده بايد ديد اين اختيار هاروي همديگر از باال تا پائين مي
هيچ چيز شفع  "من ذالذي يشفع عنده اال باذنه"توان گفت،  عليت چيزي جز نظام واليت نيست، ببينيم آيا مي

شود اال از طريق نظام واليت يعني قوام عالم در  ود مگر با اذن و اذن در هيچ جا واقع نميش و تركيب نمي
تركيب و تغييرش به واليت است و هم خاك و سنگ و آب و باران و گچ و آهك واليت دارند و يك مرتبه نازله 
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عي داريم و اختيارهاي اصلي و از اختيار را هم دارند و هم باالتر از آن حيوانات و بعد انسان، نهايت اختيار تب

تواند در نظام  محوري تا اختيار بالغي كه خطاب كردن به آن صحيح است و بلوغ آن در حدي است كه مي
اي داد كه اختيار بالغه دارند يا  واليت صاحب منصب باشد، همه اختيار دارند ولي بايد منصب خالفت را به درجه

اختيار ندارند و معناي اذن در آنجا نفس خلقت است كه سؤال مطرح  اينكه بگوئيم يك رتبه از اشياء اصالً
توانيد فقط سنگ و چوب و آهن را از  شود ربط اينها با آنهائي كه اختيار دارند به چه صورت است؟ آيا مي مي

پوسد در حاليكه  توانيد از اختيار خارج كند، جسم عنصري بهرحال مي اختيار خارج كنيد يا جسم را هم مي
كنيد پوست بدن  شود اصالح مي چينيد موها بلند مي شود آنها را مي پوسد، ناخن جسم بلند مي وحش نمير

شود حاال بگوئيم در اينها هيچ مرتبه از اختيار فرض نيست و باالتر از آن در رتبه عالم ذهن هم باز  تعويض مي
اي باالتر ببريم و بگوئيم نفس خود  ك رتبهاختيار نيست و آنها هم هيچكاره هستند و در رتبه عالم قلب هم از ي

اي دارد و با اين تبعه يك  اختيار است و والسالم و سعه اختيار است، يا اينكه بگوئيم سعه اختيار حتماً يك تبعه
كند و بهر نسبتي  گيرد و اشيائي را هم مسخر مي آيد و از بدن هم خارج قرار مي ارتباطي دارد و اين تبعه هم مي

 گيرد. سخير داشته باشد تحت واليت او قرار ميكه تحت ت
بهرحال فرضهاي مختلفي هست يك فرض اين است كه بگوئيم همه چيز اختيار دارد و نظام واليت محور 
همه است، فرض ثاني اين است كه بگوئيم يك عده اختيارشان تبعي است و هيچ اختياري ندارند آنوقت گاهي 

كنيد قوه اختيار نفس اختيار و  فقط اختيار را از قبيل مجرداتي كه ذكر مي گيريد و اين عده را خيلي زياد مي
 والسالم عليكم و رحمه اهللا و بركاته بقيه بستر آن هستند و گاهي هم توأم با يك چيزهاي ديگري است. 



 
 

 )دومدوره  ١٧ ( ٥٣جلسه: 
 ٢٤/١٠/٦٨تاريخ: 

 فلسفه اصالت تعلق
 ت ايجاد به تقوم)بحث: فاعليت تركيبي (نسب

حجت االسالم ميرباقري: اين مطلب روشن نشد كه در اختيار نسبت بين مطلق و مخلوق در مشيت و اراده 
چگونه است؟ البته اگر يك پله اشكال را جلوتر ببريم اين اشكال است كه اصل وجود مخلوق با مطلق چگوه 

گردد  د، قاعدتاً ريشه اين دو هم به يك جا باز ميكن زند و وجود مطلق را محدود نمي قابل جمع است و قيد نمي
كند ولي بهرحال اينكه نسبت بين اختيار  و اگر وجودش او را محدود نكرد اختيارش هم اختيار او را محدود نمي

مطلق و محدود چيست و چطور از يكطرف به اطالق در مشيت قائل هستيم و از يك طرف هم يك مشيتي در 
كوچك قائل هستيم جمع بين اين دو مشيت چگونه است ظاهراً با آن فرمايش  يك محدوده ولو هر قدر

شود و نهايت اين است كه ما نسبت بين اختيار و تعلق را حل كرده ايم كه  حضرتعالي اين مطلب حل نمي
چطور تعلق با اختيار قابل جمع است فرموديد وحدت تركيبي تعلق و فاعليت است، اين نهايت اگر هم حل كند 

آورد، اما نسبتش با مشيت و  كند كه تعلق دراين موجود جبر نمي سئله ارتباط تعلق و اختيار را حل ميم
 همچنين نسبتش با علم حضرت حق و امثال اينها چگونه است؟

حجت االسالم و المسلمين حسيني: بسم ا... در بحث گذشته يك مطلب حساس بود كه تعلق به معناي 
آورد و موجب تغيير و قاطي شدن با وضعيت دوم هم  يت اتصال مطلق را ميجاذبه بصورت جداي از فاعل

كنيم اگر  شود. همچنين فاعليت بدون مطلق تعلق كه از آن به نفس قوه تصرف در شكل انتزاعي تعبير مي نمي
فاعليت باشد و هيچ بستري را براي فعل فرض نكنيد، وقتي هيچگونه عالقه و طلبي نباشد فاعليت نسبت به 

شود، اعمال فاعليت نيست نفس قوه تصرف است و لحاظ  ميع جهات و حتي فاعليت نكردن مساوي ميج
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شود اما قوه تصرفي كه با تعلق قاطي باشد يعني فاعليت كه قوه تصرف است متقوم به تعلق باشد و  تجريدي مي

ان فاعليت را جداي از تعلق تعلق هم متقوم به فاعليت باشد (مثل وحدت تركيبي) و هيچ جا نباشد كه فرضاً بتو
آورد و وقتي  لحاظ كرد و هيچ جا هم نتوان تعلق را بدون فاعليت مالحظه كرد چون فاعليت تغيير را مي

تواند از عدد چهار كه يك ظرفيتي است كه خلق شده تا پنج عدد مقابل يعني از سي تا هفتاد را  گوئيد مي مي
ال كند معنايش اين است كه فاعليت و تعلق وحدت تركيبي پيدا محور تعلقاتش قرار داده و فاعليتش را اعم

 شود طلب الواليه. كنند مي كنند و وحدت تركيبي كه پيدا مي مي
آيد و فعلي صادر شده و تصرفي واقع  اي بوجود مي كنيم وقتي كه شي در توصيف اين مطلب عرض مي

وديد عين همان را كه محور و مطلوب قرار داده اي كه شما فاعليت تركيبي لحاظ فرم شود بعد از اين مرحله مي
شود و با آن تناسب دارد. فرضاً ايشان عدد سي را انتخاب كرده و  شود ولي بي ربط به آن هم واقع نمي واقع نمي

دادند، اما  كرد به او هفتاد را مي چهل را به او داده اند همانطور كه اگر مافوق پنجاه يعني شصت را انتخاب مي
را كه انتخاب كرد به او هفتاد را ندادند فرضاً در خارج چهل محقق شده است بدليل اينكه با طلب و چرا سي 

فاعليت اين تناسب داشته است چرا عين همان مطلب را به او ندادند؟ بدليل اينكه تناسب فاعليت اين رعايت 
ني جامع دو تصرف است شود يعني هم تناسب فاعليت اين و هم تناسب فاعليت حضرت حق در شي هست، يع

گوئيد اصل ايجاد آن  رسد اما در اصل ايجاد مي يعني در مرتبه ايجاد و تحقق، دو فاعليت به وحدت تركيبي مي
منحصراً مال خداي متعال است، اينكه ظرفيت اين را در چهل قرار دهد به مشيت اوست، در كيفيتش آنچه را 

كيف فعل بايد يك نسبتي به تكليف داشته باشد و نبايد جدا و گوئيد اگر موضوع كالم دار تكليف باشد  كه مي
بريده باشد (البته اين كلمه عالم تكليف كه قبالً ذكر نشده بود در پاورقي بنويسيد تا بعد مورد بحث قرار گيرد و 
قاعدتاً عالم تكليف را بايد در بحث شناخت بررسي كنيم كه آيا تغيير و تغاير و چيزهاي ديگري را كه 

تواينم بشناسيم يا اصالً شناخت در اين عالم، محدود به يك ظرف خاصي  شناسيم مال همه عوالم را مي يم
است و شما همانطور كه در اين عالم تركيب هستيد و ادراكاتي كه متناسب با اين ظرف است درباره مجردات 

و عالوه بر اين در زماني ديگر، شود  دهيد و وقتي در يك فضاي ديگر قرار گرفتيد يك چيز باالتر مي نظر مي
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كنيد و پر واضح  كند و در يك مرحله باالتر از ايمان كه قرار گرفتيد يك نحوه ديگر ادراك مي ادراك رشد مي

تواند فرق نكند، بهر  است كه ورود از عالم غيب به عالم شهود حتماً معناي ادراكات و روابطش فرق كند و نمي
 اسي بحث كرد).حال اين را بايد در شناخت شن

اگر شما معناي نفوذ مشيت را نه فقط نسبت به اصل ايجاد بلكه در تمام مراتب هستي و كيف آن جاري 
سازد و اگر مطلق بودن مشيت را به  كرديد به نحويكه ديگر جائي براي تكليف باقي نماند اين با بعث رسل نمي

و اين با مطلق ساختن عليت تجريدي سازگار  جائي بكشانيد كه معنايش جبر محض باشد اصالً متناسب نيست
 بوده و در اينجا موضوعاً منتفي است.

اي محقق شده كه در كيفيت آن دو فاعليت  گوئيد شي توان گفت اين تناسبات واليت است؟ بله مي اما آيا مي
ا به او به نحو وحدت تركيبي حضور دارند، يك رابطه به مشيت دارد كه وقتي اين سي را طلب كرده چهل ر

داده اند يا اين چهل را طلب كرده و به او سي را داده اند همانطور كه متناسب با مشيت است، پس كيفيت 
آنچه كه محقق شده حين التحقق به مشيت نسبت دارد و يك رابطه هم به اين فاعلي دارد كه در رتبه واليت 

نسبت در اين كيفيتي كه محقق شده  گوئيم واليت؟ چون واليت چيزي جز تصرف نيست به است اما چرا مي
سپارند متصرف است، البته اين تصرف يا تصرفي الهي است كه اگر  كند ولي در آن چيزي كه به او مي تصرف مي

مافوق عدد پنجاه را خواست متناسب با ظرفش است ظرف اين فرد چهل بود و انسان بود نه حيوان، اگر تصرف 
كه االن دارد طلب كند باز هم واليت و تصرف است ولي تصرفي است كه  اي حيواني كند يعني مادون آن رتبه

مناسبت با جايگاه و رتبه اش ندارد، در بحث معرفت بايد دوباره معنا كنيم كه اين طلب الواليه توام با عشق و 
 اي پست تر از آنچه كه در آن قرارش كنيم كه عشق اين نسبت به رتبه شود و در آنجا عرض مي پرستش مي

كند و يا خدا را به  برد و خدا را به شكل حيوانات و بدتر از آنها پرستش مي داده اند اين را بطرف حيوانيت مي
 پرستد. شكل ملك و بهتر از آن مي
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اخذ برأس اخيه يجره "كنند  حجت االسالم ميرباقري: اين مطلب مثل اين نشود كه از محي الدين نقل مي

گويد به اينها چكار داشتي اينها داشتند خدا را  به هارون مي "ع"موسي كند كه  را چنين معنا مي "اليه
 شود. پرستيدند و بت پرستي در عالم اصالً واقع نمي مي

حجت االسالم و المسلمين حسيني: اين بحث بصورت مفصل بايد در معرفت مورد بررسي قرار گيرد كه 
لم را هم تغيير دهد؟ البته حتماً سزاوار عقاب تواند جهت عا گوئيد اين مشغول بت پرستي است مي وقتي مي

كند و تصرفش متناسب با رتبه اش نيست براي مثال  هست چون نازلتر از آن منزلتي كه هست دارد فعاليت مي
خورند و تبديل  كنند گياه يا حيوان ديگري را مي كنند آنها هم تصرف مي تصرفي كه خوك و ساير حيوانات مي

شود كه تا يك تعلق نسبت به اين مطلب و تا يك فاعليت نداشته باشند چنين  ان ميبه آن دو نوع خاص حيو
شود آن تصرفشان هم اينجور نيست كه بگوئيم وجود ندارد يا مسئله عشق يا تعلق يا  تصرفي از آنها واقع نمي

ح است و براي مسئله فاعليت در آن هيچ نيست، آنها هم حركتي دارند ولي آن حركت از رتبه باالتر خيلي قبي
گوئيد جرم  االغ علف خوردن و ساير كارهايش جرم نيست ولو اينكه علف غصبي بخورد ولكن براي انسان مي

است چون رتبه اش فرق دارد و منزلتش منزلت ديگري است. ظاهراً به حسب آنچه كه از بعضي از روايات 
بهره برداري بيشتر از سرچشمه ضالل شود و از خدمت برادران فاضل هم كه توفيق استفاده و  مستفاد مي

روايات دارند انتظار اصالح دارم، اين مطلب است كه انسان مكلف است و مسئله واليت درباره انسان هست و 
رسد بعضي از روايات مشعر به اين هم هستند  توان گفت واليت به انسان عرضه نشده است، اما بذهن مي نمي

ست درباره اينكه وحوش داراي حشر هستند و بعضي از گياهان يا داروها و كه حيوان و گياه و جماد هم چنين ا
خوراكيها هم ظرفيت و مدارج مختلفي دارند كه مثالًُ فالن ميوه داراي يك دانه بهشتي است مثالً بادمجان 
 ظاهراً در رده خودش اولين چيزي است كه اقرار به واليت كرده است، در جمادات هم ظاهراً سنگ عقيق در

پذيرفتن واليت سبقت دارد و سنگهاي ديگر هم داراي يك درجات و مراتبي هستند. خالصه براي آنها هم يك 
چنين چيزي بعضاً هست، البته دقت در روايات و جمع آوري آنها يك بحث ديگر است، اما اينكه واليت آنها اين 

نه و اين واليت ظاهراً مختص انسان  رتبه از بلوغ را داشته باشد كه چيزهاي ديگر برايش مسخر شده باشد؟
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است و تصرف و تغيير كيفيت و نيابت از موال در منزلت خودش كه سرپرست و تحت سرپرست داشته باشد 
متعلق به انسان است نهايت اينكه در آنها يك بخش تبعي است مثل بدن نسبت به روح و يك بخش هم اصلي 

ها اعم از انس، جن و ملك يعني اينها كه داراي  حاال مكلفاست و اين بخش كه اصلي است مال مكلف هاست، 
 تكليف هستند.

يك مطلب ديگر اينكه تغيير ظرفيت هم در دوران تكليف واقع شدني است يعني يك ظرفيتي داده شده اگر 
ثم كان عاقبه الذين اساء السؤاي ان كذبو "افعال اينقدر بد باشد كه در اين ظرفيت مرتب سفارش بد بدهد 

در كل اينها دست حضرت حق در ايجاد باز است و در مغفرت هم باز است  "ختم ا... علي قلوبهم"يا  "يات ا...با
تواند يك درجه كمي به او عطا  نسبت به اينكه اگر اين به سوي خداي متعال بازگشت كرد آيا خداوند فقط مي

دهند  و چهل است فقط يك درجه به او ميكند يعني اگر از پائين پنجاه بطرف باالي آن آمد آيا چون ظرفيت ا
رسد  تواند تبديل ظرفيت كند و باال بياورد بلكه بذهن مي تا شصت تا هفتاد؟ قطعاً دست خداوند باز است و مي

رسد كه آنها  اين مطلب بذهن مي "هذا عطاء ربك فامنن او امسك"توانند باال بياورند از  ائمه طاهرين هم مي
د و وقتي ظرفي باال آمد همه آن بدست خود ما نبوده است، در سقوط كار خود ما بود و توانند باال بياورن مي

صحيح بود كه به خودمان نسبت دهيم ولي در صعود و باال رفتن طلبكار نيستيم و وقتي هم باالتر را انتخاب 
و اگر هفتاد يعني  توانستي از سي تا هفتاد را انتخاب كني كنيد ظرفيت را طوري قرار داده اند كه تو مي مي

اي نه  اي بجا آوري و عين خود را آوده باالترين پله را هم طلب كني تازه شكر نعمت اين ظرفيت را هم نتوانسته
توانسته باال را  زائد بر آن، تشكر آفرين نيست ولي از آنطرفش كه سقوط كند توبيخ آفرين هست چون مي

 انتخاب كند ولي پائين را انتخاب كرده است.
ابراين به سازگاري عدل با فضل هم اشاره شد كه دست خدا به عدل تنها بسته نيست و تناسبات واليت بن

منحصر به اين نيست كه فقط سهم خاصي را بدهند و الغير، بلكه در ايجادش و در افاضه دست خداوند باز 
 است.

 هي است؟حجت االسالم ميرباقري: منظور از تناسبات واليت، همان تناسبات ربوبيت ال
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حجت االسالم و المسلمين حسيني: تناسبات نظام واليت را به جاي عليت نشانديم و وقتي جاي عليت 

رسد هر كس به خير عمل كرد و هفتاد را انتخاب كرد طبق مشيت ده درجه باالتر يا  نشست در ابتدا بنظر مي
تواند عطا كند و اين هم  داشته باشد ميدهند، ولي اينگونه نيست كه در مشيت فضل راه ن پائين تر را به او مي

باز در خود مشيت هست نه اينكه خارج از آن باشد، قبالً عرض كرده ايم كه نقشه مشيت هم خودش داراي 
شود كه مرتبه تعلق به كثرت است در  مراتب متعددي است در يك رتبه اش كانه كيفيات جدا جدا مالحظه مي

گوئيد  تركيب شود تا بين آن مراتب انتخاب كند، در يك رتبه باالتر مي اي كه كثرت بايد با فاعليت آن رتبه
است و دست او بسته  "جلت عظمته"نقشه فاعل است و در يك رتبه باالتر نقشه فضل و احسان حضرت حق 

نيست، بنابراين اگر پاسخ سؤال حضرتعالي تا همين جا باشد كه خداي متعال منزه از ظلم است ولي مجبور به 
ابطه خاص و يك تناسبات هم نيست كه نتواند فضل كند، معناي نقشه و كتاب اين نيست اگر نفوذ يك ر

 گوئيد يعني سالب اختيار باشد... مشيت را باالتر از اين مي
دانيم بنابراين  كند ما چون تكليف را جزء ضروريات مي حجت االسالم ميرباقري: اين چيزي را توصيف نمي

ست ولي تعريفي از نسبت بين مطلق و مقيد داده نشده مثل اينكه بگوئيم چون خالق يك نسبتي بين اين دو ه
تواند  و مخلوقي هست قطعاً يك ربطي هم بين اينها هست ربط محدود به مطلق، نفس قدرت محدود چطور مي

 در مقابل قدرت مطلق فرض شود؟ همانطور كه در مقابل واجب الوجود هيچ واجب قابل تصوير نيست، ممكن
 هم در مقابل او قابل تفسير نيست.

فرمائيد ما يك قدرت داريم و آن قدرت حق است و در تمام  حجت االسالم و المسلمين حسيني: اينكه مي
گوئيد فقط در رتبه ايجاد است، گاهي هم  گاهي مي "ال حول وال قوه اال با... العلي العظيم"گوئيم  مراتبي كه مي

 گيرند نه ايجا تنها را. را مي ايجاد هم كيفيت و هم فعل مكلف
شود و  كند و جبر مي حجت االسالم ميرباقري:دو طرفش اشكال دارد، اينطرفش اشكال اختيار را حل نمي

شود، آنطرفش هم نسبت بين مطلق و محدود قابل تفسير نيست بطوريكه يك  تكليف و بعث رسل رها مي
اشد يا مشيت حضرت حق در تحقق كيف و غير مشيت مطلقي فرض كنيم و در مقابل آن يك مشيت ديگر ب
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كند در اصل وجود يا كيف  خورد، اگر قيد نخورد فرق نمي كيف مطلق است يا به مشيت حضرت حق قيد مي

يعني همانطور كه در اصل وجود قيد بردار نيست در كيفش هم مشيت حضرت حق قيد بردار نيست و اگر قيد 
 ر نيست.نخورد نسبت بين اين دو مشيت قابل تفسي

گويند شئون است و  خواهند وجود ممكنات در عرض حضرت حق قرار نگيرد مي در مسئله وجود وقتي مي
چيزي در عرض حضرت حق نيست مشيت هم از شئون مشيت است كما اينكه رد اصل وجود و ارتباط 

ه اطالق گويند تصوير، تصوير صحيحي است هر تصوير كه در باب نسبت وجود يا حضرت حق بكنند ك نمي
گويند از شئون  توانند تصوير كنند، آنجا مي وجود حضرت حق را قيد نزند همان نسبت را در مشيت هم مي

كند نه اختيارش و نه خودش را، ولي شما اين  زند و محدود نمي است پس شئون ذات هيچوقت ذات را قيد نمي
ر كثرت عالم نيست نه وحدت و كثرت را كند و مفس فرمائيد و اين تصوير هم چيزي را حل نمي تصوير را نمي

 كند. كند نه ربط خالق و مخلوق را توصيف مي توصيف مي
كند، ابتدا  حجت االسالم و المسلمين حسيني: پس اين يك تخيلي است كه اين ربط با شئون را درست مي

 اجازه بفرمائيد ببينيم قضيه دو طرف دارد يا اصال آنطرف نيست.
دهد ولي عرض من اين است كه اينطرف هم  روشن است كه آنطرف تصوير نمي حجت االسالم ميرباقري:

كند و در پله  كند يعني در يك قدم نسبت آنرا تمام نمي دهد، اين هيچ چيز را تصوير نمي تصوير روشني نمي
كه  گيرم تواند ولي اينطرف هم اين اشكال را مي تواند معنا كند آن دستگاه علت صوري نمي دوم خلقت را نمي

 تواند از هيچ چيز تصوير بدهد. اين نمي
حجت االسالم و المسلمين حسيني: پس نفرمائيد به دو طرف اين اشكال وارد است بلكه بگوئيد يك طرف 

 شود. بيشتر نيست و فقط همين تناسبات واليت را داريم، وقتي يكطرف شد بايد ديد در اينطرف چگونه مي
رمائيد فاعليت، معناي فاعليت اين است كه رابطه سنخيت را قطع ف حجت االسالم ميرباقري: اينكه مي

پذيريد و وقتي يك سنخيت واحد را نپذيرفتيد هيچ چيز  كنيد و به هيچ وجه يك سنخيت واحد را نمي مي
شود برابر مطلق، كما اينكه اگر مقابلش بطور مساوي بي نهايت فاعل باشد هيچكدام  شود و دو مي صادر نمي
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شوند، چه فرقي است بين بي نهايت مساوي  ند، اگر دو راه مساوي هم باشد هيچكدام صادر نميشو صادر نمي

كند يا دو متساوي دو متساوي هم معنا ندارد، اگر يكي رجحان پيدا كرد  پذيريد فاعليت معنا پيدا نمي كه مي
اگر هيچ رجحاني پيدا  شود و شود سنخيت و ضرورت علت و معلول مي گويند يعني مي همان است كه آقايان مي

تواند هيچ چيز را در عالم تصوير كند يعني يا مطلقاً حضرتعالي در فاعليت سنخيت را نفي  نكرد فاعليت هم نمي
كنيد اين  كند يا يك سنخيتي بين فاعل و معلول بهر نحوي قائل هستيد و از آن به تناسبات تعبير مي مي

كند در ممكنات  م كه فاعليت ايجادي است يك به يك ميكند در خود حضرت حق ه نسبت را يك به يك مي
 كند. هم كه فاعليت تعلقي است يك به يك مي

فرمائيد عليت تجريدي نه  حجت االسالم و المسلمين حسيني: من فرمايش حضرتعالي را تقرير كنم شما مي
كند و تغاير و تغيير را به  مي گويد و اختيار را به شأني از مشيت تفسير كند، نه شئوني را كه مي اثبات صانع مي

كند بلكه هيچ  كند يعني نه فقط ارتباط را معنا نمي داند، اثبات نمي نحوه اي، شأني از آن وحدت و كثرت مي
آئيم آن  تواند معنا كند، در اين قسمت ما هم همراه حضرتعالي هستيم و در قسمت بعد كه مي چيز را نمي

فرمائيد اگر فاعليت و معلولش سنخيت  گذاريم، در قسمت دوم مي ميعليت را كه هيچ خاصيتي ندارد كنار 
گويم  گوئيد بدليل علت و معلول، مي گويم به چه دليل؟ مي نداشته باشد همه امور برابرش متساوي هستند مي

 گوئيد بدليل عليت. گويم به چه دليل صدور چيزي ممكن نيست؟ مي بنا شد آنرا كنار بگذاريد مي
 يرباقري: نه بدليل عليت، بلكه بدليل اينكه بي نهايت راه هست.حجت االسالم م

خواهد و اگر رجحان  حجت االسالم و المسلمين حسيني: به چه دليل بي نهايت راه براي وقوع رجحان مي
 يابند؟ نداشته باشد به چه دليل همه آنها وقوع مي

 شود؟ حجت االسالم ميرباقري: به چه دليل اين يكي واقع مي
 السالم و المسلمين حسيني: بدليل تناسبات واليت.حجت ا

فرمائيد آن با اين  كنيد و مي فرمائيد تناسب يعني پايش را به آن بند مي حجت االسالم ميرباقري: وقتي مي
 مناسب است و اين هم با آن مناسب است، خوب اين همان سنخيت است.
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 با عليت، كه خالف مبناي خودتان است. حجت االسالم و المسلمين حسيني: اگر فيكس و مطابقش كنيد

 شود. حجت االسالم ميرباقري: اگر مطابقش واقع نكنيم هيچ طرف تفسير نمي
كنيد  حجت االسالم و المسلمين حسيني: آنرا كه فرموديد مفسر نيست، حاال آيا اين را (تناسبات) لحاظ مي

 تيم فاعليت تركيبي.فرمائيد؟ اينجا گف فرمائيد مفسر نيست يا لحاظ نكرده مي و مي
 تواند تفسير كند؟ حجت االسالم ميرباقري: در رتبه قبل از فاعليت تركيبي، آيا فاعليت حضرت حق را مي

كنيم يك تعلقي داريم كه قوام اين تعلق به  حجت االسالم و المسلمين حسيني: فعالً بحث مخلوق مي
به فاعليت و فاعليتي كه فاعليت و قوه تصرف فاعليت است و تعلق به چندين راهي كه خودش تعلق نيست اال 

فرمائيد وحدت و كثرت معلوم شد ولكن تركب و تقوم اينها بهم معلوم نشد  نيست اال به تعلق، يك وقت مي
گويم اگر تقوم اينها بهم معلوم شده در رتبه بعد بايد تقوم  فرمائيد مقوم اينها بهم معلوم شد، مي يكوقت مي

كنيد كه اگر حذف كنيد تغيير و تغاير نفي شده و  وم شود شما يا فاعليت را حذف ميتعلق و فاعليت هم معل
پذيريم، اگر همه تعاريف داده  عليت تجريدي شده است ولي اگر بفرمائيد هنوز مرتكز در ذهن نشده است، مي

 شد كه مثالً تعريف اول وحدت تركيبي و تعريف دوم تناسبات تعلق بود.
 شود اال اينكه بگوئيم نسبتي بهم دارند. : تناسب چه معنا دارد؟ تناسب تفسير نميحجت االسالم ميرباقري

حجت االسالم و المسلمين حسيني: نسبت در وحدت تركيبي چگونه بود عين همان است يعني تقوم، 
شود سنخيت،  خواهيد تقوم را در شكل تجريدي بصورت علت و معلولي بيان كنيد مي تناسب يعني تقوم اگر مي

 شود تقوم. لي اگر به شكل وحدت تركيبي معنا كنيد ميو
توانيد بفرمائيد تقوم و اگر تقوم معنا پيدا نكرد ديگر تناسبات  حجت االسالم ميرباقري: درباره واجب كه نمي

 كند. هم معنا پيدا نمي
د اوليه حجت االسالم و المسلمين حسيني: حد اوليه ما هستي نبوده تا بخواهيم واجب را معنا كنيم، ح

ايمان بوده است، بعد بر اساس اين حد كه لوازمش را ديديم گفتيم ممتنع است كه شما مفسر مافوق خودتان 
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كنيد متناسب با  شويد و مقام واليتي را كه تفسير مي بشويد نه فقط خداي متعال، بلكه مفسر انبياء هم نمي

 رتبه ايمانتان است.
 كند. شود و هر چيزي خودش، خودش را تفسير مي عطيل ميحجت االسالم ميرباقري: اين بطور كلي ت

تواند از پائين تر خود دست گيري كند و تصرف كند، اين  حجت االسالم و المسلمين حسيني: نه، مي
تواند  گوئيد آيا اين مي تواند نسبت به مادونش تصرف الهي يا شيطاني كند، يعني به خودش برنگشت، مي مي

تواند (البته اين بحث بايد در  گويم اين تحت اشراف آنجا است چگونه مي ببيند؟ مي باالتر از رتبه خودش را
تواند مافوق خودش را مالحظه كند كيف به اينكه  معرفت بيشتر تبيين شود) اين در منزلت مكاني اش نمي

متيقن است  تواند، يعني چيزي كه براي ما بخواهد ربط خالق و مخلوق را بيان كند، در منزلت زماني هم نمي
البته ادراكاتي كه بعداً خواهد آمد االن براي ما روشن نيست ولي يقين داريم كه عالم برزخ معناي اين عالم 
غيب كه حقائق از ما پوشيده است را ندارد و يك عالم ديگري است، خوب آنجا كل ادراكات يكجور ديگر است و 

كنيد در محدوده اين ظرف  ئي را كه از تغيير و تركيب ميكل تغيير و تغايرها يكجور ديگر است و تمام تفسيرها
ها هستيم و  است و آنجا يك نحو ديگر و يك دستگاه ديگر است. فعالً ما روي زمين و در همين پائين

خواهيم در پايان به اين برسيم كه برنامه ريزي و اداره و نظام واليت در اين سطح كه سطح نازله از واليت و  مي
چند كه از واليت فردي باالتر است ولي در حد همين عالم ممكنات و تغيير و تغايرهاي مادي  تصرف است هر

كنيم  شود؟ بله، تفسير مي خواهيم ببينيم آيا تناسبات نظام واليت و جريان اين واليت محقق مي است فعالً مي
حركت است و از آن به اي (مثالً سيگار) كه ساخته شده يك نسبت دارد به چيزي كه حاكم بر  كه اين شي

مشيت تعبير كرديم و يك نسبت به شأ اين دارد يك نسبت به شأ ايجاد كننده و يك نسبت به شأ اين دارد 
 يعني قوام كيفيت اين در همه اجزائش دو طرفه است.

 برادر نجابت: با اين تفسير ديگر مشيت مطلق و منحصر نداريم.
ضرورت جبر بودن را بكند و در دستگاه عليت منطق صوري حجت االسالم و المسلمين حسيني: كه اثبات 

آيد، ادراك ما  شود مي گوئيم كه خود خداوند بلند مي را نمي "و جاء ربك و الملك صفاً صفاً"تمام شود، اين آيه، 
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از روايات بايد اجتهاد و دقت و جمعي داشته باشد و همه ما خاك بوس و نوكران معصومين هستيم، نهايت چه 

كنند اين رواياتي كه  مطلبي، مطلبي كه اصل آنها را زير سؤال ببرد و جبري بياورد كه خود آنها انكار مينحوه 
ان االنسان علي نفسه "كنيد؟  داند جمع مي گويند مشيت او جاري است، با آن رواياتي كه بشر را مكلف مي مي

 "بصيره ولوالقي معاذيره
قائل هستيد، آنوقت اين تفسير كه وجودي داشته باشيم منهاي برادر نجابت: شما براي وجود مشيت اطالق 

 كيفيت... 
دهد ولي عين اين سفارش محقق نشده و  حجت االسالم و المسلمين حسيني: عرض كرديم اين سفارش مي

چيز ديگري محقق شده كه يك نسبت به اين و يك نسبت به آن دارد يعني تقوم شي خارجي به دو امر و دو 
تواند ايجاد نكند  در وجودش هم كه مطلقاً بدست حضرت حق است، معنايش اين است كه ميفاعليت است، 

كند، اگر گفتيم ايجاد  شود و اصالً ايجاد نمي (س: منهاي كيفيت هم چيزي فرض دارد؟) نه كيفيت هم رها مي
 كند يعني كيفيتي ايجاد شده ولي تخيلي است؟ نمي

حضرتعالي جمع كنيد با اينكه در خود كيفيت دو فاعليت دخالت  برادر نجابت: اين فرض غلط است، اين را
 دارد.

تواند ايجاد كند اين ايجاد را به يك تقوم خاصي  حجت االسالم و المسلمين حسيني: يكبار فاعلي كه مي
و در تواند ايجاد كند  تواند ايجاد كند مي كند اال به تقوم، نه اينكه نمي مقيد كرده است يعني فعالً ايجاد نمي
كند ولكن در اين رتبه اش متقوم قرار داده است و اين تقوم مانع اين  رتبه فضلش هم الي ال نهايه ايجاد مي

شود  نيست كه ايجاد نكند، سفارش داده ايد ولي ايجاد بدست اوست و سفارش شما علت جبر براي او نمي
به فاعليت شما دارد و يك تقومي هم در سفارشي كه داده ايد اگر هم ايجاد بفرمايد تناسب و نسبت و تقومي 

خود كيفيت به فاعليت او دارد، پس در كيف متقوم است، در اصل ايجاد اگر ايجاد نكند ديگر هيچ چيز نيست و 
اگر ايجاد بفرمايد يعني اينكه مثبت شد آنوقت كيفش كيف متقوم به فاعل است واال در غير اينصورت مسئله 

كنيد؟ اگر مطلقاً ولو در كيفيت به اين فاعليت سپرديد، تفويض است و اگر به  يالجبر و ال تفويض را چكار م
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آورد و يك ذره هم به خواست اين ربط و تقوم ندارد جبر  حضرت حق سپرديد و گفتيد خداوند كيفيتش را مي

 است.
ب برادر نجابت: اينكه يك سرنوشت حتمي دارد در كجاي تفسير حضرتعالي منعكس است؟ البته در با

 كاري نداريم. "اطالع حضرت حق"
حجت االسالم و المسلمين حسيني: اين سرنوشت محتوم اگر به نحوي است كه بعث رسل را بيهوده كند با 

دهند و يك ساعتي را براي رفتن  خود اين روايت سازگار نيست، اگر گفتيد سصت سال بيشتر به او مهلت نمي
وم بودن كه پايه اش به اطاعت از رسول است ممكن است با خود خواهيم ببينيم اين محت معين كرده اند، مي

رسالت درگير باشد، يكجور غلط تفسير كنيم و جائي كه بايد دقت كنيم و در حل مطلب از آنها استمداد 
بخواهيم دقت نكنيم و استمداد نخواهيم، اين كفران است، خوب كفران رسالت به همه صورت ممكن است يكي 

 هم اينطور است.
 برادر نجابت: پس بايد آن تحليل محتوم بودن سرنوشت افراد را عوض كنيم.

حجت االسالم و المسلمين حسيني: جمع كنيد، نه اينكه عوض كنيد، آن مربوط به يك خصوصيت ديگري 
رسد و صحبت از نقشه كشيدن براي ده سال ديگر هم  است، هر كس يك اجل دارد و سر ساعت اجلش مي

خواهد بگويد من براي يك  گويند اين اجل محتوم است و تمام شد، هر چه مي رسيد مينيست لحظه اش كه 
گويند نه ديگر گذشت و تمام  خواهد مي بحث فلسفي نقشه كشيده ام كه خيلي مهم است و سي سال وقت مي

بود  گويند رتبه شما حداقلش اين بود و حداكثرش اين خواستم مي شد، بگوئيد من يك رتبه چنين و چنان مي
توان كرد، بايد محتوم بودن و حتمي بودن طوري باشد كه با تكليف و بعث رسل بسازد، يك  و كاري هم نمي

گوئيم  گوئيد به حسب بعضي از روايات پيرامون موضوع جبر و تفويض نبايد بحث كرد ما هم مي وقت شما مي
ه ولي كمك كنيم و بايد مباني فلسفي گوئيد مبتال به ما اين است كه در جامعه ب بسيار خوب ولي يك وقت مي

خواهيد واليت يك مختار را  تغيير و تغاير را تمام كنيم اول بحث تركيب و تغيير و عليت و اختيار است چون مي
كنند، انسان وقتي كفران را انتخاب  گيرند و براي خودشان برنامه ريزي مي انجام دهيد، كفار كه جبر مادي مي
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دي و حيوان خلق شده و تمام امورش متقوم به همان حيوانيت است كه اين از كرد مثل كسي است كه ما

گوئيم چقدر درس  گوئيد بشر مختار است و نيروي انساني را نمي موضوع كالم ما خارج است، ولي شما مي
تابع  خوانده است كه اين سؤال دوم است، سؤال اول اين است كه ميان رتبه ايمان تا الحاد، اين فرد آيا مؤمن و

گوئيد  كنيد تا آنجا كه مي واليت فقيه است و انضباط روحي و عيني او چگونه است و همينطور دسته بندي مي
اين دسته شيعه است و اين دسته اهل كتاب است و اين دسته ملحد هستند و شما هم متصرف در كل اينها 

ي نبايد بدست اهل كتاب باشد يك كنيد كه امور كليد خواهيد ضوابط درست كنيد قيد مي هستيد، وقتي مي
گوئيد شرط ورود به اين مناصب عدالت است االن شرط امام  كنيد و مي امور خاص و مناصبي را معين مي

جماعت و بعضي از امور ديگر عدالت است ولي در خيلي از امور ديگر كه قضاء نسبت به اموال امور است مثل 
كند، شرط عدالت و  دهد و در اموال همه مسلمين تصر مي كارشناس بانك مركزي كه درباره پول نظر مي

تواند به حسب ضوابط استخدامي كشور  تبعيت از واليت و مسلمان بودن نيست و احياناً يك انسان يهودي مي
در يك منصب تولي نسبت به اموال مسلمين بنشيند بعد هم ضريب فني متعلق به كفار را بكار بگيرد و معلوم 

اي از آنرا كم يا زياد كرد و مسؤلين را به وحشت انداخت و  ت گزارش كند، مثالً اگر يك نقطههم نيست كه درس
كند؟ نه، گزارشها را  كنيد همانجا خداوند او را شل مي آنها را مجبور كرد كه يك تصميم هائي بگيرند خيال مي

گوئيد مناصب  سد، ولي شما مير فرستند و پس از جرح و تعديل به دست مسؤلين مي كنند و باال مي تنظيم مي
نظام واليت مال غير شيعه و غير منضبط نيست، بعد ممكن است يك خرحماليهاي مهمي داشته باشيد و 

 بگوئيد اينها مخصوص اهل كتاب است و بدست آنها بسپاريد.
وسيع  دهيد كه تدريجاً جا براي اختيارهاي صالح كنيد اختيار را طوري قرار مي بهرحال شما تصرف كه مي

كنيم كه كفار و اهل كتاب بر مسلمين مسلط  شود و براي اختيارهاي ناصالح ضيق شود و شرائط را جوري مي
 نشوند بلكه سرپرستي دست مسلمين باشد.

براي مثال اگر در شرائط اضطرار قرار گرفتيم و الزم شد با فالن كارخانه خارجي قرارداد ببندند يكوقت 
بنديم ولي بايد يهوديها ببندند و تحت تسلط ما باشند و در اين كارخانه هم فقط  يگوئيد اين قرارداد را م مي
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گيريد و هر وقت خواستيد آنرا بهم بزنيد يك بازي سر  يهوديها كار كنند و بعد آنرا تحت كنترل شديد مي

امضا كرديد يك گوئيد شركتهاي اينها باطل است و غلط كرديد كه اين قرار داد را  آوريد و مي يهوديها در مي
 كند. كند و بناچار مجبور هستيد پاي آن بايستيد و اين فرق مي رود امضاء مي وقت يك وزير متدين مي

سازد بنابراين آنچيزي كه بعنوان نظام واليت  اگر بخواهيد مشعر بر جبري باشد كه نافي تكليف است، نمي
وم را هم در مراتب مختلف مالحظه كرديم باز بيان شد تقوم دو فاعليت در يك كيفيت است آنوقت اگر اين تق

 مثل اين است كه يك وحدت تركيبي بزرگ درست كرده ايم نهايت اين بار فاعليت هم در آن هست.
 والسالم عليكم و رحمه ا... و بركاته
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 )دومدوره  ١٩ ( ٥٥جلسه: 
 ٤/١١/٦٨تاريخ:    توصيف از مراتب نظام واليتبحث: 

 جريان طلب الواليه در حاالت قلبي ـ ادراكات ذهني ـ تأثيرات حسي)(
اي  حجت االسالم و المسلين حسيني: بسم اهللا يك بحث درباره آخرين قسمت اختيار طلب الواليه و مقدمه

ك تشخص دارد و تعلق ي مرحلهطلب يك  كهكنيم اگر مفروض چنين باشد  براي علم و آگاهي عرض مي
رسد و يك وقتي تعلق يك طيف وسيعي است نسبت به  اي دارد كه وقتي تركبش به تشخص خاص مي مرحله

طيف و ميدان وسيع، يكوجه و يكطرفش را با فاعليت  آنيك جهت، و معناي فاعليت هم طلبي است در 
در اينجا هنوز  كند كه مرتبه اجمال است و وجه الطلب نام دارد نه اينكه خود طلب ناميده شود، مشخص مي

خواهيد  تميز به معناي جدا كردن و تشخص كيفيت نيست و فقط وجه و طرف حركت است، براي مثال شما مي
گوييد حاال دراي  به جايي برويد ابتدا يك سمتي در نظرتان است كه يك ميدان و يك طيف وسيع دارد بعد مي

نيست كه در اينطرف چه چيزاهايي در راه  كنم ولي هنوز براي شمامشخص اين ميدان اين طرف را مشخص مي
دانم هنوز  شما وجود دارد، مثال روشن نيست كه آيا رودخانه در اين مسير است، كوه است، بيابان است نمي

دهد حاال همينكه اينطرف را  تشخص عيني كه ديگر مصداق تحويل مي آنيدا نكرده است يعني پتشخص 
دهند كه ديگر صحيح است بگوييم يك وحدت و كثرتهاي  دست او ميانتخاب كرد در اين ميدان يك دوربين ب

اولي مقدمه شأ بود يعني فرقي كه فاعليت دارد اين است كه فاعليتي كه قبال  آنشود  خاصي برايش حاصل مي
 شد بصورت علت و معلولي و اثر و تأثيري خصوصيت فعل باذات اينگونه بود. در جبر حاصل مي

وقتي  آنهاگردد،  فاعليت باز مي بهكند و  ه فعل در اين رتبه بازگشت به ذات نمياي ك مرحلهحاال اولين 
گوييد مناسبات زمان و مكان و باالتر از  گفتند بدون علت ممتنع است ولي شما مي كردند مي فاعليت را ذكر مي

ات شد كه اگر مناسبات وال يت اين استكعهعلتش خودش باشد و خودش اعليت و تغيير نداسته باشد و اثب آن
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تعلق حاكم بر فاعليت باشد باثتصال مطلق ميشود و اگر تنعلق تنها منهاي مطلق فعليت باشد معنايش اين 
است كه تغيير نباشد كه بعد خمي گوييم اين مرتبه وجه الطلب در جسم غير نباتهم وججود دارد، همين 

ييد اين رتبه كه وجه الطلب نانمم دارد در توايند بگو نمي آنمردتبه اس كه وچه الطلب است و تميتز هم به 
تواندباشد، چه اتصال  ذييري نميپتغيير اصل است، اگر قدرت تغيير كردن در خود شيي لحاظ نشده باشد تغيير 

ذير نيست و قدرت تعريف از زمان و مكان را ندارد. اين مرتبه يك رتبه پمطلق شاد چه انفصال مطلق تغيير 
شيي است نه در غيرش و بعد هم بصورت وجه الطلب است نه تصرف و نسبت به  ادني است كه اول در خود

گوييم كه خصوصيات  تواند درخدش متصرف باشد نه نسبت به خصوصيت و تعين، التبه بعد مي وجه مي
بالواسطه مستند به اين باشد ولي اين جبري نيست حتي درباره خاك و سنگ هم جبري نيست، هر جا تغيير 

گفتند ذات بايد اينطور باشد لذاته،  گردانند و مي به ذات بر مي راس يك لحاظ كه خاصيت پهست. باشداين هم 
گوييم تغيير بايد لذاته باشد نه ثبوت لذاتته، تغيير بايد مستند به ذات باشد نه اينكه بگوييم تا آخر كار  ما مي

وم به تغيير بايد در ابتدا مأخوذ نباشد جلو ببرد ولكن يكدرجه از تغيير و يك نسبت و تناسب به تغيير يك تق
كند كه  شود، وحدت تركيبي ايجاب مي يدا ميپتواند تبديل به چيز ديگري شد و انفصال مطلق  نمي ذاتاين 

وضع خارج شد و به يك معناي تركيبي برسد و وجه طلب در اينجا  آنگفتيد از  ثبوت و تغييري را كه شما مي
اي از اشياء ديگر  ارهپ دررسد و  اي مي شود و به يك رتبه اي از اشياء امداد مي رهاپهست. حاال اين وجه طلب در 

گوييد  دهد تميز ولي هنوز نمي گوييد اين نحوه امداد شدن مي رسد و در مراتب مختلف مي به رتبه بعد مي
م باالتر است تا به تميز ه ازدهد كه  اي را مي گوييد اين رتب قابليت تكليف دارد و در يك نحوه امداد شدن مي

حاصل شود،  آنرسد كه فاعليت در شيي ديگر را بصورت تقومي داشته باشد و فاعليت تركبي در كيف  مي آنجا
تركبي  ذاترا  ذاتمعناي ثابت بكنيد و  ذاتخواهد براي  توان از تغيير گرفت چون نمي اين وجه الطلب را نمي

اولين اختالفياست كه بعنوان ثمره قول به وحدت تركيبي در  دانيد كه متقوم به گذشته و آينده است، اين مي
است  آنفرمايند فاعليت هست ولكن رغبت حاكم بر  آقايان مي آنشود، يعني  بحث جبر و تفويض واضح مي

الفعل ذا «توان گفت  دستگاه بخواهيم قياس شكل اول درست كنيم مي آناست و اگر طبق  ذاترغبت هم از 
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خصوصيت الفعل «يا ما بالعرض ينتهي الي الذات بعد هم بگوييم» مستند الي الذات خصوصيه و كل خصوصيه

توان در يك رتبه گفت  توان قيس براي اين درست كهرد كه چند تا واسطه بخورد و مي مي» ينتهي الي الذات
مين و ه» الخصوصيت معلول و كل معلول محتاج الي العله«شود بعد بگوييم  كه خصوصيت بدون علت و نمي

است ولكن اگر اينطور گفتيد  ذاتخصوصيت را جلو ببريم تا وقتيكه نتيجه بدهد اين خصوصيت، خصوصيت 
وحدت  ررتبه بعد همانطور كه د درشويد و  رتبه اول قائل به عدم تغيير مي درشويد و  قائل يه انفصال مطلق مي

توانيد خصوصيات  ذواتمختلق هم نمي توانيد داراي تعدد خصوصيت شويد و بعد نسبت به تركيبي عرض شد نمي
 مختلف بگوييد.

تعلق و جاذبه اش را  بهو وجه الواليه و نسبت  وجه الطلبس اولين تفاوت اين است كه فاعليت را نسبت به پ
شود ادني مرتبه و تغيير را تعريف  كند و وحدت و كثرتي كه در اينجا حاصل مي به صورت مركب مالحظه مي

شوداين است كه متناسب با اين وجه تعين مراتبي  گوييم اولين امدادي كه مي شناخت مي كند، بعد در بخث مي
كه اينم طلب هنوزر تصرف واضح و  وجه الطلبشود متناسب با  هست، ظاهر مي آن بهكه فاعليت و تعلق نسبت 

كثرت  بهشود، و تعلق هم نسبت  شكل گرفته نيست بلكه تصرف باالجمال است، انجايي كه كثرت مشخص مي
خواهد از اين  دهد و مي كثرت است و يك كثرت خاص برايش محور قرار مي بهاست و طلب فاعليت نسبت 

يدا پكثرت يك وجدت تركيبي درست كند مرتبه دوم متناسب با مشيت و اين فاعليت دوم يك مجموعه سومي 
هم مستند به دو فاعليت بود كيفيتي است كه مستند به دو فاعليت است هر چند كيفيت اولي  آنشود كه  مي

ولي كيفيت اولي تعين طلب بود تعين طلب به صورتي كه برايش اموري مشخص شود در اولي نفس طلب را 
 مرحله دروجه و طرف، تعينش بسيار ساده تر و وسيع تر است و  بهبگيريم فاعليتي كه در طلب باشدنسبت 

دهخد  تحد بودنش با همديگر اتحادي است كهنشان ميتوان گف اين تميز دشت و م شود و نمي تميز واقع نمي
شود يك رتبه از كيفيت ساخته  يدا ميپذير است ولي از همان ابتدا كه وحدت تركيبي اولي پاين طلب تغيير 

 شود. شود يعني تميز مرتبه متناسب با دو فاعليت حاصل مي مي
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ين تميز از چه نوعي است؟ جواب شود كه ا تميز متناسب با دو فاعليت سئوال مي شودبعد از حاصل 

دهيم تميز در مرتبه عالم محسوس و رتبه حيوان است و هنوز تميز در رتبه انسان و جن و ملك نيست و  مي
درست كند ندارد و فعال در بحث اختيار تا همينجا كافي است و اين  راقدرت اينكه وحدت و كثرت باالتري 

شود مستند به دو فاعل  ين مردتبه كه كيفيتي كه درست ميتقسيمات بايد در بحث شناخت صورت گيرد. ا
دهد مستند به دو فاعل است امر  است امر بين امرين است كه نفي فاعليت مطلق نسبت بهر طرف را نشان مي

 آنكند كه اصوال جبر به  دهد و مشخص مي بين امرين است كه نفي فاعليت مطلق نسبت بهر طرف را نشان مي
معنا خلق يك چيز است و بعد هم  آن بهتواند واقع شود و تغيير هم صورت كيرد، جبر  معناي تجريدي نمي

قبيل باشد عيب ندارد نو  آنذيرش تغييري وجود ندارد، اگر هم بگوييم يك بسيط باال نأ از پاعدام همان چيز و 
 شود. باب هم ديگر جبر گفته نمي آنجبر در 

گوييد در كيفيتي كه بوجود  شويم دوئيت در اينجا گاهي مي مياز اين جا كه بگذيريم وارد مراتب ادراك 
آيد نفس جهت طلب در وجودش كافي است و بقيه اش بايد دست باالتري باشد فقط مصحح تغيير الزم  مي

كشند كه  گوييد عالم اجسام طلب و واليت دارند و رنج مي مي آنوقتداريد مصحح تغيير همان رتبه اول است 
شود تحت تسخير متصرفي است كه  بزرگتر ساخته مي مجموعههر چند درتركبي كه  بشودروي زمين معصيت 

هم  اشگيرند و منتجه  شوند و بعنوان كثرت تركيبي هم قرار مي شود اينها واقع مي متصرف امداد مي آن
يك  فاعل يك مقدار در سفارش دادنش دخالت دارد يك مقدار در كيفيتش فاعليت دارد آناي است كه  منتجه

مقدار هم فاعليت حضرت حق و مشيت حضرت حق استو تركب اين دو يك كيفيتي را تحويل داده است ويل 
گناه شود گر چه در خود وحدت  آناين است كه روي  بهدر عين حال لسان تسبيح كيفيت عدم رضايت نسبت 

از سنگهاي ديگر طرف حيح است كه بگوييم سنگ عقيق زودتر صتركيبي بين خود اشياء اختالف رتبه هست و 
واليت را اتخاذ كرده يا باالترين ربته را اتخاذ كرده است و لذا بر سنگهاي ديگر يك شرافتي دارد يا سنگ در 
يك رتبه خاص دارد فرمايشات ديگري كه ما به اندازه ظرفيت خودمان از عز قدس كلمات معصومين ادراك 

 عاذه از نور در مراتب گوناگون به صورت مختلف است.نور است كالمكم نور و است آنهاكنيم كه كالم  مي
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ردن چيز ديگري به كسي باشد اين ديگر تحت پگوييم اصال تفويض نيست چون تفويض اگر س اينكه مي

وحدت تركيبي حركت  مجموعه درتواند  تسخيرش نيست و اگر مصحح تغيير باشدبايد داشته باشد و اال نمي
تحت تسخير قرار دادن استنه مصحح تغيير، مصحح تغيير تفوض نيست،  آنردن ديگري ابه پكند، تفويض س

حاال سه رتبه داريد كه رتبه جمادات، نباتات و حيوانات است از ادني ترين مرتبه هست تا اعلي ترين و تميز 
 ازكنيم نيست و  سنخ تميزي كه بعدا در قسمت معقول ذكر مي ازممكن است ولي  آنكثرت و وحدت براي 

شود و اين كثرت و  ايين ترين رتبه تميز حاصل ميپكنيم نيست بلكه  زي كه در عالم مثال ذكر ميسنخ تمي
كند، يك حركات  ايين ترين رتبه اش است و صحيح است بگوييد حس ميپشود.  يدا ميپتعيند كه در اينجا 

كند،  است و حس هم نمي گوييد مصحح تغيير آييد فقط مي ايين تر ميپغيريزي دارد و نظائر ذلك، از اينجا كه 
و انسان است واز اين سه رتبه وحدت و كثرت تركيبي وطلب فاعلي خيلي  از اين رتبه باالتر رتبه جن و ملك

تواند نمونه سازي و كيفيت سازي  يك رتبه اش رتبه عالم مثال است كه مي آنوقتآيد التبه به تناسب  حلوتر مي
كيفيت سازي معناي مسخر  آنت و در نظام واليت است هر چند كه اي اس كند البته كيفيت سازي طلب الواليه

شرط است كما اينكه قبال ذكر  آنبودن بر خود در رتبه باالتر استولكن تقوم دو فاعليت و تقوم دو واليت در 
 شد.
س از اينجا به باال سه رتبه مالحظه بفرماييد يكي مرتبه براي موجودي كه داراي همه اين مراتب است پ
ي هم از جمادي، گياه و حيوان دارا باشد و هم از امشاج باشد و از ملك و قدرت شيطنت هم در او باشد، يعن

رده  آنايين آغاز شود پدراينجا اگر بگوييم طلب الواليه نسبت به عالم ملكوت، جايي كه وحدت و كثرتش از 
مرتبه است، ابدا  آنكنند در  يدا ميپ وحدت كثرت و تعين و تولي كه آنباال و از مرتبه عالم قلب است تعلقات 

جمادات، نباتات، حيوانات را ندارند و فقط همين يكي را دارند و هاي  اين مراتب عالم ملك را ندارند يعني تعين
هم عيبي ندارد كه متناسب  آنجااين يكي هم همان قسمت اعظم واعلي است كه امر معقول و روحاني است. در 

تغيير تغاير و حركت دارند نهايت در يك سطح خاصي هستند،  آنجاه باشند و در با وضع خودشان جسم داشت
ديگر جمع بين همه عوالم را نداشته و  آنهاناظر است با يك فرق كه  آنجاعين همين بحثهايي كه بيان شد در 
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ند ولي عالم روحانيت فقط همان عالم را دارند و اين را بايد در روايات ديد كه آيا اجانين مرتبه عالم توسل را دار

عمعنا كه ملكوت دارد ندارند و انسان هم عالم روحانيت و هم تمثل و هم عالم حس هر سه را دارد از  آنبه 
جماد و گياه و حيوان و به يك معنا جن و به يك معنا ملك همه وجود دارد يا جن خارج است اين را بايد از 

سان داراي سع قدرت هست كه يك اختمال دراين باره را ذكر دانيم كه ان روايات بدست آورد ولي اين را مي
كنيم تا ببينيم اين احتمال با بيانات آقايان چه فرقي دارد. يكي اينكه انسان داراي اراده است و تعلق به اراده  مي

نظام حساسيت روحي دارد يعني وحدت تركيبي تعلق و اراده نظام  آنس از پو تعلق متقوم به اراده است 
متقوم به دو فاعليت است (اين دردرتبه قلب و حاالت قلبي)  آندهد كه كيفيت  سيت روحي را نتيجه ميحسا

يدا پيدا نكند التبه حتما يك نحوه صراحت پاين قسمت از وجودش حتي اگر نسبت به مراتب ديگر صراحت 
 درها  ني نظام حساسيتكند ولي اگر اين صراحت نيز ناقص باشد عمليات روحي اش در عالم مؤثر است. يع مي

توان گفت در عالم مؤثر نيست  يدا كند و جلو برود نميپيدا كند و تعلقي كه پرتبه كه كثرت و وحدت  آنخود 
گوييم در وضع حسيني  است و هم بعدا مي مؤثربلكه هم در وضع خودش مؤثر نيست بلكه هم در وضع خودش 

يدا كند په يك تبعدي رشد كرده و وحدت و كثرت است ولو اينك مؤثراست و هم در وضع تصرفاتش  مؤثر
 اگرها، اين  وجه الطلب آنتواند تصرف كند كانه در  يدا كند، نهايت در چه چيز ميپتواند قدرت تصرفاتي  مي

معنا كه  آنتواند تصرف صحيحي به  مادونها يك نحو تصرف كند هر چند نمي وجه الطلبتواند در  قوي شد مي
شود يك جوكي هندي (مرتاض)  حكومت بيان خواهد شد داشته باشد ولي قوي مي بعدا در نظام سازي و

 آنشود، بعد بگوييم انسان داراي يك قدرت تكيف ارادي است كه  قوي مي كهشود يك عارف  دريانقوي مي
يدا كند و قدرت تبدل اين كيفيت يعني بر هم زدنش را پبا كيفيت  ارتباطدهيم يه اينكه  ا شرح ميرتكيف 

 رد.دا
هاي  قدرت تمثل و نمونه سازي دارد كه اين همان قدرت تحقق كليات و كل و امثال ذلك از نمونه آنبعد از 

گوييم كه بتواند تعريف يا نظام تعاريف ارائه  قدرت ذهني يا تمثل با علم مثال مي آنباشد، و به  مختلف مي
تا كيفيت كه  آنآيد به كيفيت و سير  اتب كه مياضافه كنم كه در هر يك از اين مر رادهد، البته باز اين قيد 
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تواند چنين كاري را بكند چه بخواهد يك كل و يك نمونه بنام منطق  رسيم تقوم به دو فاعل دارد و مي مي

صوري بسازد چه بخواهد يك كل بسازد بعنوان طرح يك ضبط صوت و چه بخواهد يك مدل تغيير يا يك 
قدرت تكيفش تكيف ارادي دارد هر چند متقوم به شأ اين و شأ حضرت حق  ي بسازد درفلسفتغيير يا يك نظام 

تواند  تواند بكند مي كند ولي چنين تصرفي را نمي يدا ميپايين تحقق پو متناسب با مشيت حضرت حق در 
تواند نسبت به  تواند نسبت به قلب باشد هم مي عالم ذهن هم مي ارتباطز ابر قرار كند و اين رتبه  ارتباط

باشد و تبديل و زير و رويي كه  تواند نسبت به مادون خودش باشد يعني يعني حسيني: ودش باشد و هم ميخ
كشد يعني كانه يك مصنوع جديد و يك كيفيت جديد  دوباره به تعادل مي آنراكند وبه اصطالح در تمثيل  مي

دو مشيت است يعني لزوما  تعادل، تعادلي متناسب به آنشود هر چند  متقوم به دو كيف دوباره حاصل مي
باطل را كه ميش سازند يا يك حرف دروغ چه يك جمله دروغ باشد و چه يك  فلسفهاينطور نيست كه يك 

گويم اين نبايد  گوييد يك تعادل دارد من مي ها باشد مي ها و كمونيست دروغ بزرگ مثل سفسطه ماترياليست
سبت به تاثير گذاشتن خاصي يك نحوه تعادل دارد هر گوييد چرا نسبتبه اغفال يك رده و ن هماهنگ شود مي

چند در نظام كلي عالم اين يك تمثيل شيطاني است و تمثيل ملكوتي و هماهنگ با رشد ملكوتي نيست، او 
تواند يك چنين چيزي را درست كند البته اگر ارتباطش با عالم قلب بود و وجه قلب هم بطرف خداي متعال  مي

واليت ملكوتي و الهي حاصل شده است و محور را جانب ملكوت اعلي قرار داده است و گوييد در اين  بود مي
اي كه درست  گيريد و كارهايي كه انجام داده و نمونه شود و تبديلي كه انجام مي وحدت تركيبي كه حاصل مي

عال است، كند اين ادبيات و اين مفهوم و كلمات متناسب با دعوت بطرف خداي مت كند و تعريفي كه مي مي
 اينهم يك تعادلي دارد ولي تعادل در جهت دعوت حضرت حق است.

اگر بگوييم ادراكات حسي غير از اين قدرت تمثل ذهني است ويك مرتبه نازل تر است كه عوض تكيفش 
يك تأثري است البته ادني مرتبه فاعليتي را كه براي همه كيفيتهاي متغير قرار داده بوديم در اين هست نه 

س از پهيچ چيز نباشد ولي در عين حال تأثر است بعد يك تفحض للمثال است حتما مثالي دارد كه  اينكه
يدا كند عوض پگردد تا نمونه را  آيد و مي متأثر شدن ولو تأثرش بالمره خالي از وجه و طرف نيست ولي مي
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اثر  آنسازد كه  اي مي موعهگذارد يعني يك مج تبديلي كه در عالم مثالش بود، بعد در آخر كار يك تأثيري مي

 خواهد شكلش را عوض كند. اول را در جهتي كه مي
اعليت و صنعتش تقوم به دو شأ دارد نهايت يك شاء كه از فس تصرف در عالم محسوس، وحدت و كثرت و پ

طرف خودش هست هميشه از يك مراتبي گذشته است از مرتبه قلب گذشته و به مرتبه تمثل ذهني آمده و از 
يك تأثيري هم گذاشته است. اين سه مرتبه  آنتفحص هم كرده و متناسب با  آنم گذشته و متناسب با ه آن

هميشه با همديگر فعال هستند و هميشه هم از همديگر متأثر هستند يعني انسان وحدت تركيبي اين سه 
شود نقش بسيار مهمي دارد  قدرت است، اينطور نيست كه اينها از هم بريده باشند. امدادها و افاضه هايي كه مي

در اينكه شما خارج شويد از يك وضع به مضع بعد نه فقط در فاعليت تركيبي كه قبال بيان شد بلكه فاعليت شأ 
تواند بكند و دستش بسته نيست شما رتبه شصت را خواستيد ولي  الهي نسبت به مافوق كه بيايد فضل هم مي

اسب با مرتبه هفتاد محقق شده است باز هم شما باالتر را خواستيد به شما هفتاد را دادند، در مرتبه ذهن متن
شود وقتي در محاسبه  كه اضافه مي آنچهرسد،  متناسب باالتر را دادند تا مرتبه حس خارجي كه امداد مي

 كند ولي در دستگاه خلقت خيلي كوچك است. آيد خيلي حسابها را عوض مي مي
تواند  انارها را در كارتن بريزند نمي آنخواهند  انبار انار ببريد كه مي يعني يك بچه را باالي اگربراي مثال 

ر شده پهست و بنظر خودش معناي بي حسابي را درك كرده چون ظرفيت روحي اش  آنجابگويد چقدر انار در 
ير ديگري گردد كه تعبير كند تعب گويد تا آسمان انار بود او هر چه مي گويد يك انبار انار بود، بعد مي است مي

 ازشوي و  غرق مي آنكينم و تو در  گويند بغير حساب به تو عطا مي تواند بكند، حاال به اين هم وقتي مي نمي
دهد وقتي به نبي اكرم (ص) بغير حساب  ادراكي نداري، اين بغير حساب براي هر كس يك معنا مي آنماوراي 
ديگر عرض كنم اگر ما در دريا غرق شويم ديگر  كنند معناي بغير حساب براي ما را ندارد، يكمثال عطا مي

ها غرق شده آباست و ما در  آبآيد همه دنيا  رود و بنظرمان مي قدرت فهم فلك و افالك و كيهان از بين مي
دنيا را گرفته  آبگويد  مي» المستغاث بك يا صاحب الزمان«حال داشته باشد و بگويد  آنجاايم، اگر كسي در 

در روي سقف شيرواني  آنها پكردند و تو بازي مي پها تو در يك خانهاي بود و بچه است، يكوقتي يك نفر
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در  آنوقتدرون ناودان نرود  پها راه ناودان او را بسته بودند تا تو گرفت بعد بچه افتاد و جلوه راه ناودان را مي مي

اين  آنوقتايين امد پا شت بام جمع شد و يكرتبه همه آبهپروي  آبوسط تابستان يك باران سختي گرفت و 
ها  بنده خدا فكر كرد دنيا آخر شده است چون شنيده بود مشغول تكبير گفتن و ال اله اال اهللا گفتن شد همسايه

 شود. فهمند كه دنيا دارد آخر مي نمي آنهاكردند كه چه خبر است اين تعجب كردهبود كه چرا  سئوالآمدند 
ها و نظام فكري  يدا كند بطوريكه حساسيتپشديدي بر او  يك مطلب غرق شود و احاطه دروقتي انسان 

كند هرچه هست همين است، بغير حساب هم براي او  شود و فكر مي همه بهم بريزد در يك حالي واقع مي
تواند به همه بغير حساب عطا كند، نهايت بغير خساب براي  ر شود و خدا ميپهمين معنا را دارد كه ظرفيت او 

 گيمتناسب با ظرف اوست.هر كس دشمن آزاد
خار  آناي داشت كه در  شد و يك كوره ها يك جايي داشته كهه تون حمام ناميده مي زمانهاي قديم حماهم

رسيد تعبير اين پكردند اين شخص خوابش برد و خواب مرغ و ماهي ديد، صبح از يك معبر  يا هيزم آتش مي
شود، البته بستگي  كسي در خواب ببيند سلطان مي خواب چيست جوابش داد كه اگر اين تركيبي را كه گفتي

اي خواب را ديده ام جوابش داد كه توبينه دار حمام  دارد تا چه كسي اين خواب را ببيند گفت من خودم
رسيد چرا اين تعبير را كردي جواب داد كه بينه داري نسبت به كار در تون حمام چقدر راحت تر پشوي،  مي

كنند و  سلطنت است و مردم هم رجوع مي آنست جواب داد خوب اين نسبت به است گفت خيلي راحت تر اغ
 آنجا آنرااي و  گويي چرا اين را اينجا گذاشته دهند و يك حاكميت جزئي در حمام داري و مثال مي ول ميپ

گذاشته اي. حاال منظور اين است كه مسئله بغير حساب در كار هست و افاضه حضرت حق براي همه مراتب 
س در پكنند.  را هم عطا مي آنكنند وباالتر از  م هست البته كل عالم را همبه نبي اكرم(ص) عطا ميعال

اي كه براي شناخت عرض شد بحث وحدت و كثرت و جريان واليت هست تقوم هم دارد درسه رتبه هم  مقدمه
شود و در جلسه  واقع ميگيرد در سه رتبه  اي كه قرار مي استي شأ حضرت حق و شأ و طلب اين نسبت به مرتبه

كند  يدا ميپكنيم كه ببينيم به معناي اينكه اشياء در نزد شخص حضور  آينده انشاء اهللا از حقيقت فهم بحث مي
 است يا به معناي ديگري است
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حجت االسالم مير باقري: دو نكته روشن نشد يكي طلب وجه بود كه فرق مراتب مختلق روشن نشد، يعني 

 ر است.انچه كه مقوم تغيي
شود به اينكه متناسب با اين  حجت االسالم و المسلين حسيني: مقوم تغيير يك رتبه است بعد تبديل مي

جهت اگر موجود، موجودي باشد كه به معناي مطلق تحت تسخير نباشد بلكه بناست در سه يا چهار رتبه بعد 
غايت  بهه اشياء و جمادات نسبت گوييد هم شود مقتوم با شأ اين هم باشد يكوقت مي كيفيتي كه حاصل مي

آيد،  از اين رتبه باالتر مي كهاي است  گوييد شيي طلب دارند و مصحح تغيير در همين رتبه است، يكوقت مي
خواستيم بگوييم براي اين بود كه تاثير و تاثر جبري و علت و معلولي را حذف كنيم  اولين قسمت كه مي

ثابت بگيريد بلكه  ذاترا هم  ذاتخيال نكنيد مستند الي الذات است و  يدا شدپبنابراين اگر بعدا فاعليتي هم 
عرض شد جبر مطلق محال است  آنچهمستند به فاعليت تركيبي است، ابتدا اين تفاوت مورد نظر بود بلكه بنابر 

قسمت براي اين بود كه بگوييم جبر  آنسازد،  كما اينكه تفويض مطلق محال است جبر مطلق با تغيير نمي
 مطلق تغيير ساز نيست.

فرماييد تفويض مساوي است با قدرت خالقيت دادن نه قدرت تغيير در خود  حجت االسالم مير باقري: مي
 شيي.

حجت االسالم و المسلين حسيني: بفرماييد قدرت تصرف نه قدرت خالقيت ممكن استشما سفارش بدهيد و 
سازد يا از اول طوري  الت كند عين همان را ميخالق طبق سفارش شما بدون اينكه در كيفيتش هيچ چيز دخ

دهد كه سما هر گونه تركيب كنيد همانطور بشود كه شما خالق كيفيت هستيد مثل يك خمير  قرار مي
ذير محض است، پكند يعني فقط شكل  دهيد و هر شكلي خواست درست مي اي كه دست يك بچه مي مجسمه

 .آيد شود و در بحث تغيير نمي اين حرف رد مي
باره تفويض يا بايد چنين چيزي را قائل باشيم كه اين با تغيير سازگار نيست يا بايد بگوييم اين سفارش در

دهند يعني طلب و  دهند و همان چيزي را كه اين خواسته تحويل مي دهد و هيچگونه مشيتي را دخالت نمي مي
ه چه كيفيتي را خلق كنيم هر سفارشي شود اينك كند و به او تفويض مي تعلقي هست و ايشان هم فاعليتي مي
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كنم اينگونه تفويض قابليت صدور ندراد و اگر انجام بگيرد با مسئله شأ حضرت حق  را كه تو بدهي من خلق مي

گردد به اينكه تغيير محال باشد يعني  سازد و باز در نهايت اين بر مي و غايت داشتن و جهت داشتن عالم نمي
اير با تغيير است و هم تفويض مطلق، چون اگر تفويض مطلق باشد معنايش اين هم جبر مطلق محال است و مغ

شأ حضرت حق نباشد در رتبه اولش اين است كه در كيفيت نباشد در  اگراست كه شأ حضرت حق نباشد و 
 است. خودششأ باشد، در اينكه هيچ چيز نيست آزاد است و دست  ذاترتبه دومش اين است كه چرا در 

خواهد خودش  شود به اينكه قدرت خلق به او بدهند و هر چه مي م مير باقري: بله منتهي ميحجت االسال
 بتواند خلق چيز نيست و آزاد است و دست خودش است.

شود اول اينكه نفس خود اين تصرف در غير  چند باب ممتنع مي ازحجت االسالم و المسلين حسيني: اين 
 آنوقته فقط در قيوميت ايجادش بلكه در كيفش هم است است ولي تصرف متقوم به تصرف حضرت حق ن
» ان الساعه التيه ال ريب فيه«بندي شدن عالم و اينكه  مرحلههماهنگ است و با شأ و جهت و مسير داشتن و 

و اينكه براي خود انسان اجل است، هم من باب كيفيت و هم من باب اصل ايجاد و اصل » لكل امه اجال«و 
كند وجه  يدا ميپاي كه تحقق  فرماييد در اشياء اولين رتبه شود( س: مي يت حاصل نميايجاد هم بدون كيف

هم نه تصرفي كه منجر شود در وحدت تركيبي  آن استالطلب است) وجه الطلب تصرف در نفس خود 
ب را هم كند اگر اين مرتبه وجه الطل يدا ميپمجموعه را تغيير بدهد بلكه قابليت اينكه جزء مجموعه قرار بگيرد 

صادق باشد ندارد. البته همه اشياء وجه الطلب دارنداينكه ديرتر يا  آنسلب كنيد قابليت اينكه تغيير بر  آناز 
زود تر به واليت اعترياف كنند سر جاي خودش محفوظ است ولي اگر وجه الطلب را مطلقا برداريد چرا تغيير 

اينكه بايد مركب هم  ازشود، بگذاريم  تكه يك كاسه ميذيرد يعني تبديل به يك ذات يك پكند چطور تغيير را ب
 شود ارچه ميپنباشد چون وقتي همه خصوصياتش را از اين سلب كرديد اين تبديل به يك چيز يك 

اين  اگرديگر معنا ندارد  كهحجت االسالم مير باقري: اينكه وجه الطلب داشته باشد يا وقعا فاعيت دارد 
 شود فاعليتش مصحح تصريفات خودش است. فاعليت داردمصحح تصرف ديگري
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گوييد وقتي  حجت االسالم و المسلين حسيني: در صورتيكه وجه الطلب را برايش قائل شديد چگونه مي

شود چيزي است كه مناسبات دارد بين طلب شما و شأ  محقق مي آنچهكنيد  طلب داريد و محور معين مي
 آنخود اين شيي متوجه به  كهبين جهتي را  داردمناسبت  شاگوييم وحدت تركيبي  خداوند متعال، اينجا مي

توانند هماهنگي را در  گوييم دستگاه كفار نمي كند لذا بعد عها مي جهت است و بين تصرفي را كه متصرف مي
توانند هماهنگي را در  توانند ولي هماهنگي كلي را نمي جزئي نسبي را ميهاي  عينيت محقق كنند هماهنگي

توانند هماهنگي را در  توانند ولي هماهنگي كلي را نمي جزئي نسبي را ميهاي  كنند هماهنگيعينيت محقق 
توانند يعني اينكه  توانند ولي هماهنگي كلي را نمي جزئي نسبي را ميهاي  عينيت محقق كنند هماهنگي
نيست نه  آنهافق با كنند عالم موا ا عوض كنند نه اينكه تكميل كنند بلكه ميرمجبورند مرتبا تئوري هايشان 

شود بلكه تسليم بودن  كند و نه فقط زنا موجب زلزله مي فقط لسان اين زمين است كه از گناهكار شكايت مي
يك  اگرمعنايي كه بگوييد تسليم محض باشد نيست، آثارش روي انسان و ساير تأثيراش را  آنماده هم به 

بينيم هر چه دست و  و به جامعه بشري نگاه كنيم ميهم جزئش كنيم  رامقياس بسيار بزرگ بسازيم و انسان 
شود در مراتب مختلف  كنيم تجزمي كه براي انسان كافر حاصل مي شود، بعد عرض مي زند بازلنگ مي ا ميپ

داراي يك خصوصيت خاص  اجزاءگوييد بدليل اينكه  ئش ظاهر است و مياجزاسستي و شكنندگي در كليه 
 يدا كند.پتواندانسجام تكاملي  ي نميطلبي هستند در اين وحدت تركيب
 دهندهمين خصلتش ظهور دارد. خواهد در مجموعه كه قرارش مي بنابراين وجه خودش را كه مي

ذيرد فرض اين بود كه مصحح پحجت االسالم مير باقري: معنا ندارد تركيب غير متناسب با وجه خودش را ب
 بي معناست.ندارد  آنراتركيب طلب است، طلب با تركيبي كه طلب 

 است. آمدهشود كه در يك مجموعه ديگر  حجت االسالم و المسلين حسيني: يك وحدت تركيبي مي
 يدا كند و بريده بايد باشد از مجموعهپتواند تركيب  حجت االسالم مير باقري: ولي نمي

يده شود يعني شود نه اينكه مطلقا بر بريده مي نسبتحجت االسالم و المسلين حسيني: نه، بفرماييد كه به 
شود، يعني خاصيت اشياء  گوييد به نسبت بريده مي شود گاهي مي گوييد به اين دليل مطلقا بريده مي گاهي مي



 ····························································································  ٢٨٩ 
گوييد بر حسب بعضي از روايات بادمجان از ميان  براي مثال مي استنسبت به مومن داراي يك فائده هايي 

اين را اگر مؤمن بخورد برايش نفع دارد اما اگر كافر گياهان اولين چيزي بوده كه به واليت ايمان آورده است 
گذارد، درست  بخورد برايش مضر است و سودا دارد بادمجان در مجموعه تركيبي به نحو ديگري اثرش را مي

معنانيست كه بتواند در غير تصرف كند يا خودش را از عالم جدا كند  آناست كه اين تحت تسخير است و به 
چيزهايي كه خيلي حيواني محض  آنخودش را بر او خواهد گذاشت شايد بتوان گفت  ولكن آثارش طلب خاص

و در مراتب ادني باشد وضع طلبي شان مناسب با حيوانيت است براي مثال گوشت خوك كه نجس شمرده 
براي كافر در جهت حيوانيت يك اثري داشته باشد هر جند در  كهشده نحوه طلبي اش يك طلب حيواني است 

كنند يعني عالم  آوريد براي باني كافر مضر است در وحدت تركيبي كل او را رها نمي تركيبي كل كه ميوحدت 
ها متقوم به همديگر است يعني ممكن است گوشت خوك براي يك  آيد اثر هم اثر دارد نه فقط از انطرف اثر مي

د و اين ضرر برايش نداشته باشد اي يك خوك را بخور حيوان ديگر اين ضرر را نداشته باشد، يك حيوان درنده
تركيب  آناي كه نبايد اين با  مثال يك سگ اين خوك را بخورد و برايش چنين ضرري نباشد ولكن براي رتبه

كسي كه تصرف حيواني  آنكنند براي  يدا ميپسنخيت هايي  آنوقتذيرد، پ شد كل عالم اين تركيب را نمي مي
سگكهست روجشان  آنهاها واقعا سگ را دوست دارند و در خانه  غربيكند  يدا ميپكند و واقعا هم سنخيت  مي
ست تر از سگ را پمثل روح سگ است يا بد تر از روح سگ است در روان شناسي اگر بخواهند خصوصيات  هم

ست تر از صفت پهاي  تطبيق كنند روان شناسي كافر اينطور بايد صورت گيرد يا صفت آنهايدا كنند و بر پ
گوييد سگ خوب، سگي است كه تعليم ديده باشد و از گله نگهباني  كنند در او هست. يكوقت مي يداپخوك را 

 اي است كه نفعي ندارد و كثيف هم باشد ولي اينها از سگ بد هم، بد تر هستند. گ بد هم، سگ درندهسكند و 
 والسالم عليكم و رحمه ا... و بركاته
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