
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 :سالم اهللا و صلواته عليهامام رضا 
 ان بسم هللا الرحمن الرحیم اقرب الی اسم هللا االعظم من سواد العین الی بیاضها

 بسم اهللا الرحمن الرحيم، به اسم اعظم خداوند 
 ١عيون اخبار الرضا ج  اش است. تر از سياهي چشم به سفيدي نزديك
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 دوره دوم) ٢١(  ٥٧جلسه: 
 بحث: شناخت ( علم، ادراك ) 

 ١١/١١/٦٨تاريخ: 
 بررسي احتمال اول، علم كيف نفساني ) -(بررسي احتمال در مورد علم

م حسيني: بسم اهللا الرحمن الرحيم در اين جلسه مختصري پيرامون طلب الواليه در حجت االسال
 تبعي عرض كنيم و بعد وارد بحث شناخت شويم. هاي  فاعليت

ابتدا خلق شده و اشرف  "جلت عظمته "اعظم در تعلق به واليت اهللا هاي  همانطور كه در مراتب باال ظرفيت
اين امر در بياني كه شده بر حسب لوازم وحدت تركيبي تا آخر  " العقل اول ما خلق اهللا "فرمايد  است كه مي

گوئيم سنگ عقيق اولين سنگي است كه به واليت  كار جاري است يعني در اختيارات تبعي هم وقتي كه مي
 اقرار كرده است هم شرافت در رتبه و ظرفيت دارد و هم بنابر لوازم بحث بايد اول مورد طلب ولي باالتر قرار

گرفته باشد و هم طلب نسبت به خودش در عين حاليكه طلب به وجه است بايد وجه آن به واليت اقرب و 
نزديك تر باشد. حاال از نظر تصور كردن مطلب به اين نكته توجه كنيد كه منهاي مطلق فاعليت، تركيب و 

بايد فاعليت در رتبه وجه و  تجزيه ممكن نيست (بنابر مبنائي كه بحث شده است ) بنابر اين طلبهاي تبعي هم
 شود و طلب، طلب اجمالي محض است طلب طرف اجماال تمايل طرف داشته باشند هر چند مشخص نمي

تواند دورتر باشد و فاصله بگيرد ولي  تواند طلبش مستقيم تر بشاد و مي بسوي واليت الهيه دارد، اجماال مي
دهيم يك مرتبه  لي نفس اجمال را كه مورد لحاظ قرار ميتبيين ندارد كه به آن تميز گفته شود اجمال دارد و

كند يعني تصرف در خودش كه يك امر اجمالي است باالجمال اينطرف يا آنطرف  نازل فاعليت را ايجاب مي
گوئيد مثال برنج كه يك ماده غذائي است در  براي خودش موثر است يعني در نظام وحدت تركيبي عالم مي
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اء(ع) طبخ شده و با حالت خاصي كه نظر تبركي به آن ميشود، خورده ميشود، حسينيه حضرت سيد الشهد
اي هم عالوه بر گفتن بسم اهللا توجه دارند كه اين  گويند و عده عالوه بر اين كه در اينجا عده زيادي بسم اهللا مي

شان مطلبي اي هم هستند كه حالت خاصي برابر اين غذا دارند در روح برنج مربوط به حسينيه است و عده
بينيم  كنيم مي تحقق يافته كه اين برنج مربوط به خضرت سيد الشهداء(ع) است، بعد كه در اين مورد دقت مي

ساعت ديگر اين برنج را هضم كرده و قسمتي از آن را جذب ٢٤كساني كه آن شب اين برنج را تناول ميكنند تا 
كبد آنرا تبديل به خون يا مواد ديگري كرد و جزء  گردد يعني گردد با جذب شدن جزء بدن اينها مي بدنشان مي

بدن آن شخص شد از نيرو و قدرت و يا بعبارت صحيح تر تعلق چون قبال بيان شده كه تجزيه و تركيب محقق 
 "نفس المموم لهمنا لعباده "ميشود يعني مثال در هفتمين شب دهه محرم اين برنج بوده جزء بدن اين شده و 

شود، حاال يك  وسيله زدن مي انرژي يا حسين گفتن و انرژي غمناك بودن و انرژي بر سر اين انرژي تبديل به
خورند و با انرژي آن  اي از اهل فساد آنرا مي شود و عده برنج ديگري است كه در مطبخ مجلس لهو لعب طبخ مي

 حيوان است. گويند و حاالت باطل دارند و پرستش آنها حيواني محض يا پائين تر از  سخنان باطل مي
شود  رود و كامل مي پس در اشيائي هم كه تبعي هستند كمال و نقص وجود دارد يك سير را به يكصورت مي

شود نهايت اينكه تصرف در خودشان بدون قوام به نظام  رود و ناقص مي و يك چيز ديگري يك سير را مي
زمينش غصبي نباشد و آب آن اينگونه  واليت نيست و بايد تقوم داشته باشد، احكامي هم كه فرموده اند كه

اي است در اينكه چه آثاري پيدا شود شما بعنوان يك مكلف در يكطرف داريد به  باشد داراي يك آثار وصغيه
گيرد بلكه  كنيد يكطرف هم هر چيزي در دستگاه عالم به سادگي كنار دست شما قرار نمي واليت الهي عمل مي

گيرد كه متناسب با مقصد شما باشد،  كه متناسب با مقصد شما قرار مي گيرد چيزي كنار دست شما قرار مي
اي پائين تر از فاعليت تبعي نداريم و  رود يعني در هيچ رتبه پس در نظام وحدت تركيبي، فاعليت از بين نمي

اگر فاعليت نباشد تجزيه و تركيب ممكن نيست وادني مرتبه فاعليت طلب اجمالي است كه طلب طلب اجمالي 
خواهند در  مختلفي كه ميهاي  تصرف در خود است و در اين تصرف در خود به طلب اجمالي، تناسب به فاعليت
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شود و  آورد يعني گاهي بستر تقرب مي ها را بوجود مي آن تصرف كنند هست و براي خود آن شيي اين تبديل
 شود.  گاهي بستر حركت حيواني مي
م درباره شناخت چه احتماالتي است و كدام يك از اين احتماالت شويم تا ببيني حاال وارد بحث شناخت مي

متناسب با اصالت شيي و كدام يك متناسب با طلب الواليه و نظام واليت حضرت حق است. يك احتمال اين 
كند بر چيزي غير از خودش همانگونه كه آن چيز است، بگوييم بدان كه  است كه بگوييم شخص اشراف پيدا مي

بينيد همانگونه كه  اي است دراكه، كه در آن نقش گردد صور اشياء چنانكه آئينه، اگر چيزي را مي هانسان را قو
شود آن يا عين همان به شخصه در  بينيد چطور مي بينيد، وقتي كه همانطور كه هست مي در خارج است مي

اي  آيد، رابطه بلكه صورتش ميآيد يا عين آن به شخصه قابل انتقال نيست تا بيايد و در ذهن جا بگيرد  ذهن مي
آيد و بعد از ذهن باالتر  آيد حاال صورتش بدون زياده و ونقصان در ذهن مي كنيد صورت شيي مي كه پيدا مي

شود كيف نفس براي نفس غائب نيست و نفس بر خودش مشرف است، علم نفس نسبت  ميايد و كيف نفس مي
شود كه هر گاه  هان مطلب هم به اينصورت اقامه ميبه خودش حضوري است نه حصولي، كيف خودش است، بر

شود چون دو تاست اين يك چيز است و آن  غير از خودش باشد و دوئيت تا آخر حفظ شود آگاهي حاصل نمي
هم يك چيز، اگر كيف نفس شد صحيح است كه بگوئيم نفس به همه خصوصياتش در نزد خود نفس حاضر 

 ت. است پس كيفش هم خودش است و دوتا نيس
تقريب مطلب در اين احتمال چنين باشد كه بگوئيم آن تصوراتي كه آمده براي كيف نفس مثل ظرف است، 

گوئيد فرم چائي همان ظرف است كه استكان است، درست است كه  ريزيد و مي چگونه جائي را داخل ظرف مي
ظر حجم و فرم داخل اين استكان يك چيز ديگر است و چائي هم يك چيز ديگر ولي در صورت اين چائي را ن

ظرف قرار گرفته در عين حاليكه اين صورت غير از خود چائي است ولي داخل استكان را كه نگاه كنيد كيفيت 
حجم چائي يك صورتي مانند صورت آن پيدا كرده است. علم و اين ارتباط تا وقتي كه كيف نفس و ظرف براي 

نزد نفس نيست و وقتي حاضر شد به ان هست يعني نفس نشود و نفس متكيف به آن صورت نشود حاضر و 
 همين علم به صور است. 
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يعني در باب ادراكات حسي بگوئيم كانه ان شرائطي كه شما در آن قرار داريد براي وجود شما ظرف است 
 نور آمده و به اين قندان خورده و بازتاب آن به چشم شما خورده و عالم خارج يك ظرفي شده براي آثاري كه از

گوئيد اين بدن و اين سلسله اعصاب و حواس من هم ظرف است براي يك  آيد بعد هم مي خارج بطرف شما مي
دستگاه دقيقتر و همينطور اين دستگاه را ادامه دهيد و هر يك را شرائط قرار دهيد تا به نفس برسد، بعد 

گيرد و كيف خود  شكل مي بگوئيد وقتي اين صورت، ظرف يك مظروف قرار گرفت كيفيت مظروف به اين ظرف
كند مورد دقت قرار دهيم، از  شود. اگر اين احتمال كه برابري يقيني كيف نفس را با خارج تمام مي نفس مي

كنم نظرم درباره يك شيي عوض  گوئيد من با ابزار دقيقتر نگاه مي آيند مي نظر صورت، صوري كه در اينجا مي
شود يعني يك فاعليتي براي خودتان در تنظيم  ظرم عوض ميكنم ن شود با محاسبه دقيقتر بررسي مي مي

شود، عيب ندارد كه  كنيد و كيفيت قبلي با اين كار شما نقض مي شرائط براي حاصل شدن كيف جديد ذكر مي
گفتيد اندازه اين قوطي كبريت اينقدر است حاال با دستگاه دقيقتر  بگوئيم شرائط جديد درست كرده ايد قبال مي

رايط دقيقتر نگاه كرده ايد و نظرتان عوض شد يعني در كيف نفس شما نسبت به اين تغيير كرد، و با يك ش
اي  همچنين درباره خواصش نيز همينطور است صورت در اينجا فرقي ندارد صورت خارجي شيي به حجم شيي

چيز شكسته شكند چيست ؟ بوسيله تصرفات شما چه  گوئيد با صورت خاصي كه دارد، آن چيزي كه مي كه مي
آيد و درباره كيف نفس ميشود ؟ يك تصديقي نسبت به يك موضوع خاص داشته ايد  شود شرائط جديد مي مي

و حاال در شرائط جديد آن تصديق و آن اعتقاد للنسبه شما و آن كيف نفساني تان عوض شده و مدعي هستيد 
وض شدن دارد و كيف نفس هم گوييد علم تدريجي الحصول قابليت ع كه نسبت به همان شيي است و مي

كنيد و  شود ان تصديق چكاره است آن تصديقي را كه قبال نسبت به يك موضوع داشتيد االن رد مي عوض مي
دهيد چه بسا روش  كنيد، فقط با ابزار محاسبه خارجي نيست كه شرائط را تغيير مي يك تصديق ديگري مي

كنيد، قبال در مساحي امتداد و سلب امتداد را  عوض مي كنيد، ابزار محاسبه تان را محاسبه تان را عوض مي
از اين حد اوليه كه كشيدگي و امتداد باشد  آوريد كرديد و نسبت سلب و ايجاب را روي امتداد مي مالحظه مي

گفتيد مربع اين است كه اين امتداد آمده باشد و در اينجا قطع شده باشد و  كرديد و مي تعاريفي را استخراج مي
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امتداد نداشته باشد بعد رو به پائين آمده باشد و اينطور از طول به عرض و از عرض به چهار طرف اضالع ديگر 
داديد كه مربع يعني امتدادي كه اين كيفيت را داشته باشد، دايره يعني  مربع آمده باشد و خالصه تعريف مي

گفتيد مساحت  كرديد مي ن را بيان مياين، مثلث يعني اين، هشت ضلعي يعني اين و الي آخر، بعد هم احكام آ
داديد  مربع برابر ضرب دو ضلع مربع در يكديگر، مساحت دايره برابر با مجذور شعاع ضربدر پي قاعده و حكم مي

و اين قواعد و احكام بر اساس آن تعاريف و نسبت بين آنها بود كانه تعريفتان از دايره را به چهارگوش تبديل 
توانيد دايره را مساحي كنيد و به متر مربع پاسخ دهيد اين  دايره و مربع بوده است ميكرديد و نسبتي بين  مي

توانيد مثلث را به دايره تبديل كنيد وبه متر مربع پاسخ دهيد كه مساحت آن چقدر است  خيلي سهل است، مي
حاسبه تان عوض شده بهرحال نسبتي بين اينها بود، البته اين بر اساس جدائي از حس نبوده ولي بعدا ماشين م

است گفته ايد اگر يك خط روي يك چيز بكشيم امتداد و خط مستقيم نداريم آن چيز تحت جاذبه است و 
اي كه ديد ما  گذاريم و فاصله منحني است، بعد گفته ايد خط هم نكشيم و ريسمان هم نبنديم دوربين مي

ظرفلسفه گفته ايد هرگاه رابطه تحقق عيني داشته رود و برمي گردد خارج از جاذبه نيست باالتر از اين از ن مي
باشد چيزي جز تعلق شيي اول به دوم ولو تعلق فرضي نيست ولي فرضي كه فرض خارج باشد نه فرض ذهني، 
اگر ربط در خارج فرض شود نميشود كه بدون جاذبه و تعلق فرض شود و اگر ربط در خارج فرض شد و جاذبه 

 .خواست انحناء حتما الزم دارد
بحث رابطه بين اينكه جاذبه هم بدون حركت نيست و حركت هم بايد حركت منحني باشد و اال چه اشكالي 

كنيد  پيدا ميشود يك بحث ديگر است، ولي بهرحال شما به اينجا رسيديد كه جاذبه را در حد اوليه وارد مي
درجه  ٣٦٠ئيد مجموع زواياي مربع همينكه جاذبه را در حد اوليه وارد كرديد فرمولها عوض ميشود ديگر نميگو

درجه نيست يا كمتر است يا بيشتر و چهار قطعه خطي  ٣٦٠است بلكه ميگوئيد هيچگاه مجموع زواياي مربع 
است كه انحناء آن روبه داخل يا رو به خارج آن است، اگر اينطور شد ديگر احكام قبلي صادق نيست ميگوئيد 

است ولي نه در مقياسي كه دقتش باال باشد يعني هرگاه براي فيزيك مهندسي در عينيت يك كارائيهاي داشته 
كيهاني كه خيلي بزرگ است يا چيزهاي كوچكي كه در اثر بزرگ شدن ظاهر شود، بخواهيد براي فيزيك 
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كيهاني هواپيما يا موشك راه بياندازيم بايد حتما توجه كنيم كه جاذبه را هم وارد كنيم و در مقياسهاي كوچك 
حساس است مالحظه تغيير و تغايرهاي كوچك باشد مثل فيزيك اتمي است بنابراين چه در فيزيك هم كه 

گوئيد اگر ميزان دقت باال رود چه بوسيله بزرگ كردن موضوع و چه بوسيله  چه در فيزيك اتمي مي كيهاني و
اال الزم ميشود و حساس كردن ابزار نياز به توجه كردن به جاذبه كه قبال براي كارائيهاي ساده نبود ح

كند يعني ماشين محاسبه تان  تصديقشان عوض ميشود قطعا ابزارهاي فكري تان هم در اين باب تغيير مي
توانستيم كم متصل را مقايسه كنيم يا كم  كند بعد ميگوئيد اندازه گيري و مقايسه كردن يا مي تغيير مي

گفتيم هيچ نسبتي ندارد ولي حاال  ست ميكرد بين كم و كيف چه نسبتي ا منفصل، و اگر كسي سئوال مي
اي بسازيد و مقدار عبور برق را اندازه گيري كنيد قبال  گوئيد نسبتي دارد. شما خواسته ايد يك وسيله مي

شد مقدار گرما و سرما و عبور شدت جريان الكتريسيته را با مترو تراز و اندازه گيري كرد و االن مجبوريد  نمي
اي  كنيد و ماشين محاسبه آيئد با نسبيت صحبت مي ناسب بين كيفيتها را ميخواهيد لذا مياين كار را بكنيد و ت

بصورت نسبيت داريد، اين تغييراتي كه در ماشين محاسبه پيدا ميشود كه غير از تغيير در شرائط است، تغيير 
مانيد و  يد در ميدر شرائط هست يعني اگر با دستگاه قبلي هم سراغ مسائل و آزمايشگاه فيزيك اتمي برو

آيد و شرائط خارجي هم  صورت حاصله متناسب نيست و كارآئي ندارد، با ماشين محاسبه هندسه اقليدسي مي
تلسكوب است و همه وسايل آن هم كامل است و اين فرد هم يك فرد تيز هوش و در بكارگيري هندسه 

تواند كار كند او در آزمايشگاه  است و نميبينيد كميتش لنگ  نشيند ولي مي آيد آنجا مي اقليدسي قوي است مي
تواند كار و آزمايش كند، در اينجا بگوئيم شرائط خارجي نيست كه  بيند آنجا هم مي برند مي فيزيك اتمي مي

شود پس چرا قدرت عملكرد ندارد بنا  شود كه كيف نفساني حاصل مي هست بگوئيم كيف نفساني حاصل نمي
كه خارج هست و براي دو انسان كه با فهم مساوي نسبت به حل قضاياي  بود از خارج تصور شود همانطور

نشينند يكي از آنها ميتواند كار كند و قدرت  آيند پشت اين دستگاه مي مختلف زندگي شان در اجتماع مي
 توانند كار كند، مانع اين چيست؟ ميگوئيد ابزار ذهني الزم را ندارد عملكرد داشته باشد و يكي از آنها نمي

ميگويم پس ابزار ذهني دخالت پيدا كرد براي صورت اشيائي كه در مطالعات حسي الزم است پس فقط قوه 
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دراكه تنها نيست كه درك ميكند و فقط نفساني و متكيف شدن كيف نفساني نيست و آن به تنهائي كار را تمام 
 كند. نمي

دهد و يك فيلسوف ديگر به اصل  ر ميآئيم يك فيلسوف به اصل بودن ماهيت نظ حاال يك رتبه باالتر مي
گويد ماهيت چيزي جز مراتب وجود نيست،  دهد و ماهيت را مراتب وجود دانسته و مي بودن وجود نظر مي

كنند در اينجا بگوئيم كيف نفساني نيست يا بگوئيم عالم نيست يا بگويم اين علم  آنوقت همديگر را تكذيب مي
طلب، هر دو در يك زمان نسبت به يك چيز خارجي حق است، حداقل نيست يا اين تكذيب طرفين نسبت به م

مطلب اين است كه بگوئيد خارج واقعيت دارد مستقل از اينكه اين نسبيت به آن گاه باشد و تعريف خاصي 
 بدهد و آن يكي هم تعريف ديگري بدهد.

حضور مساوي  بر اين اساس كيف نفساني متناسب با ظرفيت وجودي خود آن صاحب كيفيت ميشود پس
نيست در نزد اين به يك شكل حضور دارد و در نزد آن هم به يك شكل حضور دارد، اعالم اينكه اين علم 
نسبت به موضوع خارج است و تجهيل كردن طرفين را چگونه بپذيريم؟ اينجا سه فرض هست نظر اول اينكه 

له از خارج است و دومي صورت حاصله بگوئيم يكي از اين نظريات راست و متناسب با خارج است و صورت حاص
از خارج نيست، نظر دوم اينكه بگوئيم هر دو صورت حاصله نفساني خودشان است و تناسب به وجه نسبيت به 

واقعيت دارد كه دو  خارج دارند، نظر سوم اينكه بگوئيم مسئله تناسب هيچكدام از ايندو و صورت خارج نيست
ا به معناي اشراف بر خارج نيست. هر دو آگاهي شان تدريج الحصول است نفر دو ادراك دارند ولي ادراك آنه

ممكن است پس از گذشت چند نسل نظر دومي هم نقض شود و يك نظر ديگري گفته شود، بنابراين كيف 
نفساني هر دو برابر با كيف نفساني خودشان است نه اينكه خارج كيف نفساني اينها شود عيب به خارج ندارند 

ودشان دارند، در اين فرض رابطه شان با خارج بسيار تضعيف ميشود و تصديقشان نسبت به خارج عيب به خ
تصديقي است كه ايشان ميكنند نه اينكه همين مطلب واقعا در خارج صادق است، هيچكدام هم دعوي عالم 

 بودن به حقيقت اشياء را كماهي ندارند.
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شود و  بگوئيم هيچ معرفت نداريم و پايه اش زده مياگر ادراك اينطور شد مسئله معرفت چگونه ميشود 
اي و هيچگونه تناسبي ندارد يا اينكه بگوئيم تناسب و جهت صدق حفظ ميشود،  هيچگونه صدقي در هيچ رتبه

اگر ما باشيم و تمسك بر مبناي اصالت شيي و آنچه كه در باب عليت تجريدي قبال گفته عرض شده مجبور 
كنيم و در تعريف آگاهي به بن بست برسيم چون موارد نقضي كه گفته شد يكي نقض هستيم علم را از دو نفي 

دستگاه ذهني بود كه نقض باالتر از دستگاه ذهني قدرت فهم است در دو فيلسوف سخن از دو قدرت فهم بود 
د و ابزار در دو رياضي دان دو ماشين محاسبه بود در دو عينيت ديدن دو شيي و با محاسبه آن در دو زمان و با

خارجي عيني بود يعني گاهي ميگوئيد ابزار خارجي مؤثر است در اينكه اندازه گيري من دقيقتر رود دقيقتر 
شود و گاهي ميگوئيد هم ابزار خارجي و هم ابزار ذهني، و گاهي ميگوئيد هم ابزار خارجي هم ابزار ذهني و هم 

جريدي حكم ميكند اگر اني سه قيد را به فهم بزنيد ظرفيت فهم و درك، با احكام عليت كه به صورت مطلق و ت
شود يعني اطالق اين حكم كه بدان كه انسان را قوه ايست  فهم از درجه اعتبار رابطه نسبت به خارج قطع مي

دراكه، كه در او منقش گردد صور اشياء چنانكه در آئينه، شكسته ميشود مگر اينكه در آنطرفش تصرف كنيم و 
هم صورتي منقش نميشود و آن هم چيزي نيست كه معنايش زير سئوال بردن علم است. اگر  بگوئيم در آئينه

اشراف را زير سئوال ببريد و تعريف اشراف را به كيف نفساني بيان نكيند نجات پيدا ميكنيد و مشكل را از 
 كنيد. آنطرف حل مي

خارج چگونه ميشود، شما ميگوئيد اگر از اينطرف ما ميگوئيم اينكه كيف نفس را مطلق دانستيد رابطه اش با 
زنم  گويم هيچ كس علم نسبت به خارج ندارد و قيد اصل علم را مي توانستي رابطه اش را تضعيف كني من مي

كنيم. اما اگر هر گاه به علم دست بزنيم چطور ميشود، اگر عليت نتواند براي علم  يعني در تعريف علم تصرف مي
ن خود ادعايش در مورد بديهيات زير سئوال ميرود ممكن است بگوئيد زير تعريف دهد به حكم همين برها

جزئي را كه برابر حكم مطلق من ذكر هاي  ها يا سالبه سئوال برود و بگوئيد اين اشكالي كه كردي و اين موجبه
شكند  گويم عيبش اين است كه تعريف شما از علم مي كردي، آن حكم مطلق بشكند عيبي ندارد من مي

دهيد وارد ميشود، وقتي  گويم عين همين ترديد در كليه معارفي كه تحويل مي ويد تعريف علم بشكند ميگ مي
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كنيد سئوال ميشود كه اينها  نتوانستيد از آگاهي تعريف دهيد آن تعاريفي را هم كه بعنوان معرفت ذكر مي
كنم و وقتي  ط ميكنيد من ادعاي شر معرفت مشروط شرطي است يا مطلق است شما ادعاي اطالق مي

نتوانستيد اطالق را اثبات كنيد دستگاهتان شرط پذير نيست چون شما در باب فهم با عليت مطلقه كار 
توانيد بدهيد  كنيد و همين كه آن بشكند ديگر شما تعريف نمي كنيد بايد اهت مطلق در باب فهم كار مي مي

 توانيد اعالم علم كنيد. نميميتوانيد بگوئيد ممكن است ديگر آن تعريف بدهند ولي شما 
يك نقض ديگر كه قبال هم به آن اشاره كرديم اينكه قياس شكل اول بديهي االنتاج است ماده و صورت 

تواند مطلق باشد و ظرف براي  منطق هم بر يك چيز استوار است و بين ماده و صورت اختالف نيست و لذا مي
ديگر باشد چون ماده و صورتش متحد است يكي است،  چيزهاي ديگر باشد يا صورت يا صورت براي چيزهاي

كنيم كه چه  كنيم و بيان مي حد اوليه اش هستي است كه به تحليل عقلي نيستي را نسبت به آن مالحظه مي
نسبتي بين نيستي و هستي است و اولين اصلهاي موضوعه هم بديهي است امتناع و اجتماع نقيضين، هست و 

كنيد پس صحت  شوند بدنبال آن قضاياي منطقي را تنظيم مي ين جمع يا رفع نمينيست مساوي نيستند بنابرا
قياس شكل اول به اين باز ميگردد كه هست و نيست قابل جمع نيستند لذا خودشان هم بديهي است وتعاريف 

اي نتيجه  كنيد، حاال اگر بديهي االنتاج است در هر رتبه كلي و جزئي و فرق بين آنها و نسبتهائي كه برقرار مي
بكار گيري قياس شكل اول بايد دوباره بگوئيد اين حكم يك حكم نظري است كه بوسيله ابزار اثبات شد و قابل 

توان اختالف مواد و اختالف صورت در خود منطق را قبول كرد اختالفهائي كه در مسائل  ترديد نيست چون نمي
در درك خصوصيات هستي است، آنوقت مجبوريد شود به معناي اختالف  و لوازم بعيده خود منطق پيدا مي

براي هستي يك شأن قائل شويد كه بديهي است ولي آيا ميتوان خصوصياتش را از آن جدا كرد و گفت 
خصوصيات هستي از هستي نيست يا ميتوان گفت كه خصوصيات هستي هم بديهي است، گفته ايد خصوصيات 

كنم اين مطلب قابل  س شكل اول بديهي است من عرض ميهستي در عليت و امتناع و اجتماع نقيضين و قيا
نزاع است كه تا كجاي اين لوازم بديهي است و تا كجاي اين لوازم بديهي نيست اگر كسي قائل شود بين لوازم و 

افكنيم همينكه گفتيد در خصوصيات هستي تا چه ميزانش بديهي است چه ميزانش بديهي  وجود جدائي مي
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ه االختالف بوده و از امور نظري باشد درك از خود مفهوم هستي درك مشروط ميشود چه نيست و ميتواند ما ب
خود ماشين محاسبه  از ابزار خارجي بگيريد چه از ابزار ذهني و ابزار ذهني چه ماشينهاي محاسبه باشد چه

ريد منجر به اين اصلي تان كه منطق باشد و چه قدرت فهم باشد هركدام را كه بگيريد يا جمع هر سه را كه بگي
ميشود كه نتوانيد بگوئيد علم، كيف نفساني نسبت به عين خارجي است و عالمي كه معقول است برابر با عالم 

ها و نه با انفصال مطلق را بدليل  خارج است نسبت آنرا نه با اتصال مطلق ميتوانيد اثبات كنيد بدليل نقض
مطلق شويد در هر دو كه بر اساس اصالت شيي هستند اشكال  ها پس اگر قائل به اتصال مطلق يا انفصال كارآئي

وارد است و نقص دارد، پس اگر كيف حاصل نفساني كه نه اتصال باشد و نه انفصال بايد مورد بحث قرار بگيرد، 
چون كارائي دارد نميتوانيد بگوئيد بريده مطلق است همچنين بدليلي كه عرض شد تغيير و خطا پذيري و 

 ن سه مرحله را دارد نميتوانيد اعالم اتصال مطلق براي آن بكنيد. نارسائي در آ
حاال بايد در جلسه آينده بحث كنيم كه اگر علم، كيف نفساني است چه نحوه كيفي است كه ميتواند نه به 

 معني اشراف مطلق و نه به معني انفصال و جدائي مطلق باشد.
گردند يعني چون بداهت صورت شكل اول را هم به  بر ميحجت االسالم مير باقري:... هر دو به اصل تناقض 

 اصل تناقض برمي گردانيد...
كنيم كه اگر بناست هم ماده و صورت داشته باشد آنوقت  حجت االسالم و المسلمين حسيني: ما سئوال مي

جداگانه  اي غير از صورت يعني براي صورت از يك حد اوليه كنيد؟ اگر ماده خود آن صورت را چگونه اثبات مي
فرض كرديم و براي ماده منطق هم يك حد جدا فرض كرديم آنوقت در باب صحت خود اين صورت چكار 

كنيد؟ قسمت دوم اين كه منطق وقتي منطق است كه ماده و صورت متحد باشد و يك ظرف به شما تحويل  مي
ه و صورت اختالف افتاد معنايش دهد تا بعد در آن ظرف و در آن ترازو چيزهاي ديگر را كيل كنيد، اگر بين ماد

اين است كه خود اين بايد يكبار بوسيله چيز ديگري كيل شود، يعني اين دوئيتي را كه بين ماده و صورت 
دهيد به يك حد برگردد و از يك جا بيايد،  شويم بايد ارتباط نسبتهائي را كه در صورت مي منطق قائل مي

ا بيايد، يعني اين منطق نيست و با يك منطق ديگري اين را دهيد از يك ج ارتباطي هم كه در موادش مي
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ساخته اند ولي اگر گفتيد يكي است صدق و كذب در آن يكي بيشتر نيست و دوئيت ندارد، پايه اش يكي است 
تواند براي شما ترازو باشد و ميتوانيد چيزهاي ديگر را با آن كيل كنيد، شما  و اگر پايه اش يكي شد آنوقت مي

دانيد كه بوسيله آن جلوي خطاهاي انسان را بگيريد، حاال اگر بوسيله اختالف مواد و صور  ا ابزاري ميمنطق ر
منطق در خود منطق اختالف شد نزاع در خود منطق طرح ميشود منطق در ابتدا مانند يك ساختمان كوچك 

را بسازيم يا با آن مواد، است كه فرضا يك قضيه بيشتر ندارد، اگر نزاع شد كه با اين مواد اين ساختمان 
گيرد كه ديگر  معنايش اين است كه بحث شما در صورت ساختمان نيست بحث شما وقتي در صورت قرار مي

كند، منطق را از  در خود آن نزاع نشود. براي مثال بگويند اختالف منطقيون به اختالف مواد آنها بازگشت مي
گوئيد در لوازم بعيده هستي همه  نيد. يكوقت شما ميك كنيد و آنرا محل نزاع مي منطق بودن خارج مي

دانيد مثال قياس  گيرند، يكوقت حداقل يك حد از منطق را مورد قبول همه مي منطقيون بر يك حد قرار نمي
شكل اول، اين وقتي مورد قبول همه است كه ديگر اختالف مواد نباشد اگر اختالف مواد شد خود صورت را هم 

گوئيد منطق صوري را ميتوان در مواد مختلف يعني مفاهيم مختلف بكار  نطور كه شما ميكند. هما تمام نمي
گرفت و احكام و مقوالت مختلفي را صادر كرد، حاال اگر براي خود اين كه مالحظه صورت شود اگر صورت تنها 

دارم و يك حد به يك حد بازگشت نكند و به دو حد برگردد كه يك نفر بتواند بگويد من يك حد آنرا قبول 
آورم، اين معنايش اختالف در نفس خود صورت است، يعني همانطور كه منطق را  ديگرش را از جاي ديگري مي

كنيم  مختلف آغاز ميهاي  در استداللهاي مختلف به كار بگيريم و ميگوئيم مواد مختلفي در اين بريزيد از مبداء
رسيم يعني موادي در  كنيم و به اصالت ماهيت مي ت ميرسيم و از مبداءهاي ديگري حرك و به اصالت وجود مي

يك صورت است حاال عين همين را آيا ميتوان در خود منطق طرح كرد، اگر عين خود اين در خود منطق 
استداللي قابل طرح شد، براي منطق يك استداللي قائل هستيم نسبت به آن قسمتها كه نظري است اگر در 

ديگر منطق نيست و در يك عدم ديگر رفته است، آنرا كه از لوازم قياس شكل  نظريات منطق اختالف مواد شد
 دانيد معنايش اين است كه اتحاد مواد را حفظ كرده ايد و ماده و صورتش يك چيز است نه دو چيز. اول مي
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حجت االسالم مير باقري: شايد بتوان ادعا كرد عمده جاهائي كه مباحث جوهره منطقي است از بديهيات 
 ست و عمده اش هم همان شكل اول در قياس است.ا

گوئيم بديهي االنتاج است و علم  گيريم و مي حجت االسالم و المسلمين حسيني: حاال شكل اول را منطق مي
به خود اين شكل هم بديهي است آنوقت علمي بنام علم منطق داريد كه تعليم دهيد يا نه، يعني براي 

ن را ببريد و تعاريفي دهيد نسبت اربع چنين و كليات خمس چنان است، اين پيشگيري از خطا الزم است كه اي
كار را براي سهولت در هماهنگ شدن ادراكات الزم داريد يا نه؟ منطق ابزار هماهنگي است هم براي خود فرد و 

ه غير اي كه ب هم براي جامعه، اما براي خود فرد در عمليات فكري اش ابزار است و براي جامعه در مفاهمه
گيرد، مثالي  كند پس از اينكه يك مطلب پذيرفته شد و تا پذيرفته نباشد اين هماهنگي بسادگي صورت نمي مي

گويد دين شما  كند مي كنيد ماهانه كه حسابرسي مي كنم مثال سر كوچه شما كه از آن خريد مي عرض مي
گويد اين خط شما، اين هم عددهائي كه  ميگوئيد بيا يا مصالحه كنيم يا دعوا؟ او  تومان شما مي ٤٥٩٦شود  مي

كنيم نميتواند بگويد چرا؟ چون ماشين  شما نوشته ايد و اگر بگوئيد كه نه در رديف اعداد اينگونه جمع نمي
گويئد پذيرفته شده نيست بين خواص  مشتركي براي محاسبه داريد اگر ابزار ديگري بخواهد وارد شود مي

د توليد ناخالص ملي اينطور است بنابراين من اينقدر طلب كار هستم ميگويند پذيرفته شده است كه بگوئيم رش
كنيم حاال اگر جامعه به آن اندازه رسيد  اين محاسبات باشد براي جاي ديگري و فعال در اين امور كار نمي

ميتوان كنند كه  ممكن است در مقياسهاي بزرگ در مبادالت ارزي يك بندهائي را در قرارداد هايشان ذكر مي
خرم و نرخ آن را با دالر يا فالن  گويد من در سال اينقدر كاال از فالن شركت مي يك چنين كارهائي كرد، مي

كنم منوط به اينكه اول شركت سهامي توليد اين را حساب كنيد يعني آن  واحد پولي بين المللي حساب مي
اين حجم به فالن حجم رسيده معنايش اين خواهيد بگيريد اگر در آمد شركت شما از  مقدار ي كه از من مي

فروشيد، اين قيدها را گاهي در محاسبات بزرگ جهاني لحاظ  است كه وضع بازار تغيير كرده و به من گران مي
خريد االن نرخ دفتر در توازن با اجناس ديگر مشخص ميشود و از  كنند مثال شما از شركت ايشان دفتر مي مي

آمد ايشان خبر نداريد اگر توانستيد قيمت سهام شركت ايشان را قيد بزنيد با  وضع اجناس در روز بعد و در
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تواند بگويد حاال كه تغيير كرده است... فرقي ندارد كه شرط كنند در رأس  ايشان نمي كنيد خريد جنسي كه مي
عين كنيم، در كنيم ببينيم سطح بازار چگونه است و اختيار داريم كه قيمت را مجددا ت هر شش ماه محاسبه مي

كنيم يا اينكه بگويد من قيمت  خريد از شما قرارداد بيست ساله داريم ولي قيمت را هر شش ماه تعيين مي
گويم اگر قيمت آن را نسبت دالر اينقدر افزايش يافت من در آن سهيم  كنم و مي سهام شركت شما را معين مي

 هستم.
گوئيد با يك ابزار عيني خارجي  ينيم يكي ابزار خارجي كه ميب اما در بحث خودمان ما ابزار را در سه رتبه مي

كنم و تميز دهم من با قبل فرق ميكند، پس ذهن با ابزار فرق ميكند يكوقت ابزار ذهني اش را  اندازه گيري مي
كنم  گرفتم حاال با نسبيت اندازه گيري مي گوئيد تا كنون با رياضيات اقليدسي اندازه مي كنيم مي هم عوض مي

گيرم. آنوقت اگر دو انسان مساوي در هوش را بياوريد و يكي از آنها را پشت ابزاري  يا با روش نيوتني اندازه مي
ها را  تواند بوسيله اين دستگاه تغييرات اتم تواند كار كند و نمي بگذاريد كه با آن ابزار و با آن رياضيات نمي

گوئيد ماشين  ندارد يا بگوئيم ابزارش يكي نيست شما مي مشاهده كند، اينجا بگوئيم انسان نيست و قوه دراكه
شود و  آن دو تاست، پس اختالف در كاربرد، اختالف در نظر و اختالف در كيف نفساني هم با ابزار حاصل مي

گوئيد اين  شود و هم با تغييرات قدرت هوش انسان. مي شود، هم با ابزار ذهني حاصل مي هم با شيي حاصل مي
كند اما آن فيلسوف ادراك ميكند يعني آن اطالقي كه در شناخت بيان ميشد نسبت به  ك نميفيلسوف ادرا

  گردد و اين اطالق مي اينكه انسان را قوه ايست دراكه و صور اشياء دران منقش شود چنانكه در آئينه، نقض مي
ست و يك كيف نفساني اي نرد نفسش ا شكند، از آنطرف هم اگر بگوئيم انفصال دارد و اين يك صورت حاصله

شكند  جداي از عالم و آن هم يك كيف جداي از عالم است و ربطي ندارد قابل قبول نيست و اين انفصال هم مي
به اين دليل كه در خارج قدرت كارائي دارد و بر اساس اين كار ميكند پس احتمال اول اين بود كه علم كيف 

 پردازيم. ديگر مي نفساني باشد و در جلسه آينده به بررسي احتمال
 و السالم عليكم و رحمه اهللا و بركاته 



 

 



 

 

 
 

 دوره دوم) ٢٢(  ٥٨جلسه: 
 ١٥/١١/٦٨تاريخ:   بحث: شناخت (تقوم علم به طلب الواليه)

 (مالك علم حضور است يا مالك تناسب است)
كه معناي علم خود كيف نفس باشد نسبت حجت االسالم و المسلمين حسيني: بسم اهللا بنابر بحث گذشته 

به اتصال مطلق برآن اشكال وارد شد و موارد نقضي كه داشت بيان شد، موارد نقض در شسه مورد بود يكي 
تغييرا ابزار عيني، دوم اينكه ابزار عيني هم مختلف باشد و ابزار جديدي آمده باشد و يك نفر هم آمده پشت 

اي باشد كه دران صور اشياء منقش  ناسبش را ندارد خوب اين اگر قوه دراكهدستگاه نشسته كه ابزار ذهني مت
نشيند  شود بايد آن فرد كه انسان است وقتي پشت دستگاه فرضا كنترل كهكشانها يا كنترل اتم و نظائرش مي

كه بحث آن قبال بيان شد، بايد برايش همان مطللبي حاصل شده و برايش كيف نفساني شودكه براي ديگري 
شود، فرض كنيد ظرفيت  شود، در حاليكه دو استنباط حاصل مي آيد، حاصل مي كه با يك ابزار ذهني ديگر مي

ذهن بوده او هم خوش ذهن بوده، اين فعاليت ذهني زياد داشته و نفسش به يك  ذدهني برابر است اين خوش
رسيده است، ولكن اين يك كماالتي رسيده است او هم زياد فعاليت ذهني كرده و نفسشب به يك كماالتي 

نشيند يك طور نظر ميدهد نسبت به  ايد پشت اين دستگاه مي ابزاري در محاسبه امور دارد و با آن ابزار مي
آيد و سعي هم داردكه  شود، آن يكي هم پشت همين دستگاه مي عينيت و يك كيف نفساني برايش حاصل مي

آيد و در هندسه اقليدسي هم فرضا هشت يا ده سال كار  يبدست آورد، يكي از آنها بر اساس هندسه اقليدسي م
كرده و مسلط است به قول معروف به حدي فضاياي هندسه اقليدسي و منطق صوري را از حفظ است و بر آنها 

توان گفت كيف نفساني اش ضعيف  بيند و نمي تسلط دارد كه اگر شب خواب ببيند خواب هندسه اقليدسي مي
ت در كماالت نفس زحماتي كه در علم حصولي كشيده كم بوده است آن ديگري هم به توان گف تر است و نمي
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تازگي كاركردن با هندسه نيوتني را بصورت كاربردي ياد گرفته است ولي دشمن آزادگي از فلسفه اش اطالع 
ا در كنيم ذهنيت آنه دارد و نه از خصوصيات منطقي اش و فقط فرمولها را حفظ كرده است بهر حال فرض مي

نشيند كيف نفساني كه  يك حد مساوي است واين يكي كمتر كاركرده است ولي پشت اين دستگاه كه مي
گويد چرا اگر  كند مي آيد نگاه مي شود قدرت كاربرد و عمل كردش بيشتر است، آن يكي مي برايش حاصل مي

آيد و  گاه هندسه نيوتني ميدهد؟ اين يكي با دست بخواهيم با دستگاه هندسه اقليدسي كار كنيم نتيجه نمي
دهد با اينكهاين فيلسوف در هندسه نيوتني نيست و فقط كاربردي بلد شده است و آن يكي فيلسوف  نتيجه مي

در هندسه اقليدسي است و خيلي هم مسلط است و كار اصولي هم زياد كرده است و براي نفسش يك ملكاتي 
رائي اين يكي بيشتر است قدرت كنترل عينيتش بيشتر گوييد قدرت كا حاصل شده است ولي در عين حال مي

است معنايش اين است كه ابزار ذهني هم دخيل است كه چه نوع ابزاري باشد، پس اينطور نيست كه انسان 
فقط داراي قوه دراكه باشد و صور اشياء در آن منقش شده و كيف نفساني بشود و وقتي پشت يك دستگاه 

 ه باشد!!نشست يك اندازه كارائي داشت
ـ ظرفيت قدرت روحي و ذهني نفساني، كه اين سه تا يك نتيجه به  ٣ـ ابزار ذهني  ٢ـ ابزار خارجي  ١پس 

دهد كه اتصال مطلق از خارج به نفس نيست تا كيف نفساني عين همان چيزي كه در خارج است بشود،  ما مي
رآيي كيف نفساني نسبت ما به خارج، بلكه واسطه هايي كه هست در كيفيت حصول كيف نفساني و در قدرت كا

دخالت دارد، انفصال مطلق هم نيست كه بگوييم اين يك واقعيت جدا و آن هم يك واقعيت جداست بدليل 
كنيد مشعر  دارد اينكه دو نحو كارآيي ذكر مي كاراييهاي واقعي خارجي كه هست، يكي از آنها كارآيي بيشتري

 بر اين است كه انفصال مطلق نيست
اگر كيف نفساني نسبت به امر خارجي نه انفصال مطلق باشد نه اتصال مطلق، ؟؟؟؟؟؟؟؟؟ و تناسب و  حاال

كند، علم  توا گفت كه علم، حضور در نفس است يا تعريف از علم تغيير مي تقوم باشد آنوقت اياي براي علم مي
ه خارج است اينكه چه نحوه كيف نفس حاضر در نزد نفس است اين يك تعبير، علم تناسب به خارج و تقوم ب

گيرد، پس علم حضور در نزد نفس است يا تقوم و قبل از  تناسب و تقومي است نيز بعدا مورد بحث قرارا مي
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بحث تقوم، تناسب آيت تناسب نفس به خازچ است يا اينكه حضور نفس و كيف نفس در نزد خود نفس؟ كدام 
 ي اشرافي بصورت مطلق قائل باشيم يا بصورت متقوم؟يك تعريف علم است و اصال آيا بايد براي علم معن

اگر بنا باشد علم، تناظر يك به يك و تطابق داشته باشد و بگئوييم اشرافي است كه اين اشراف مطابق با 
شود مطابق است با آنچه كه در عينيت است،  عينيت است و تطابق است يعني آنچه كه در نزد نفس واقع مي

شود ولي اگر بگوييم كاربردي است آن معناييي كه براي علم  شود و اتصال مطلق مي طبيعتا كيف نفساني مي
توانيد  معنا ندارد و آن قسم علم را شما نمي» جلت عظيمته«گوييد علم نيست و آن جز براي حضرت حق،  مي

كثرت  هيچگاه تحليل كنيد، علمي كه تطابق حقيقي داشته باشد و عين مشيت باشد و مشيت هم با همه رتبه
باال نشاء و وحدت باال نشأ، حداقلش اين است كه مربوط به كساني كه علومشان از قبيل علوم ماست نيست و 
اين حداقل است، تعريف براي مشيت بدهيد و بگوييد حاضر است در همه جا با حضوري كه نقشه فاعلي باشد 

صوير نيست، تعريفي كه متغير و متغاير شود براي شما قابل ت كه طبيعتا تناسبات فاعلي كه در آنجا ذكر مي
كند، اگر آن علم، علمي است  باشد تعريف آن نيست بنا شده آن ثابت باشد ولي تعريف و شناخت شما تغيير مي

كه تطابق يك به يك رابطه همه تغييرات به نحو فاعلي دارد ديگر معنا ندارد كه بگوييد علم ما كه ضرورتش 
ن علم را توصيف كند چون اين هر چه كه بگوييد صحيح است كه بگوييم در جريان تغيير و تغاير است بتواند آ

كند وزياده و نقصان دارد و در مسير زياده و نقصانش تركيب جديد و تعاريف جديد و كيفيتهاي  رشد تغيير مي
ير شود خوب اينكه خود شما معترف يبه تغييرش هستيد با چيزي كه معترف هستيد كه تغي جديد پيدا مي

كند متناسب با زمان و  ندارد، اين چه تعريفي بدهد كه آن تعريف نكند و يك قدم باالتر اينكه تغييراتي كه مي
كند متناسب با زمان و مكان كل است اين متناسب باشدت و  مكان خودش است، تغييراتي كه نظام واليت مي

س براي شما محال است كه از وحدت و كثرت خودش و آن هم متناسب باشدت و وحدت و كثرت خودش، پ
علم معصوم تعريف بدهيد و باالتر اينكه تنوانستيد براي علم خدا تعريف بدهيد و براي علم معصوم هم 

اي كه در رتبه باالتر از خودتان است به رتبه اس كه زمان شمول  نتوانستيد تعريف بدهد، تعريف براي علم ولي
اي از كتاب آموخته  كلمه» اصف بن برخيا«توانيد بدهيد، به جناب  يداشته باشد نهاينكه هم عرض باشد، نيز نم
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شد كه تخت بلقيس را در يك چشم به هم زدن آورد، خوب اين چه ربطي يه علوم ما دارد و ما چه تعريفي از 
 توان بيان كرد ولي تمثيل ربطي به حقيقتش ندارد، اسماء به خواصي از اولياء توايم بدهيم، تمثيل مي اين مي

شود و آنگاه جناب سلمان پرده خانه كعبه را گرفت و فرموداز من در مورد قضايا سئوال كنيد كه تا  داده مي
خواهد بلند پروازي كنيم و بگوييم علم  قيامت برايتان بگويم، سنخ علم اين چه ربطي به سنخ علم ما دارد، نمي

اول آن قضايايي را كه تا قيامت بود تا ظهر  كه فرمود در صفحه» سالم اهللا عليها«به صحيفه فاطمه الزهرا 
مطالعه كردم و در همان يك صفحه اولش تمام قضايايي كه تا قيامت هست وجود داشت. مثال ما باز در 

آييد تعاريفتان  دستگاه ادراكات خودمان است، شما چگونه همينكه از هندسه اقليدسي به هندسه نيوتوني مي
آييد  شود، در رياضيات نسبيت مي بينيد و محاسبات يكطور ديگر مي ديگر ميشود و عالم را يك طور  عوض مي

گوييد نسبت كيفيتها به يكديگر قابل جمع و خرج كردن است و سختي و سستي و رنگ و غير قابل  و مي
كنيد اگر از يك دستگاه منطقي مصنوع  شويد، اينكه قبول مي محاسبه است و اصال به يك عالم ديگر وارد مي

گوييد تعريف از حقيقت اشياء كماهي  شود، چطور مي به يك دستگاه ديگري بياييد كليه تعاريف عوض مي بشر
خواهيم درباره علم كسي صحبت كنيم كه حقيقت اشياء كماهي نزد او هست يعني  بر ما غائب است و بعد مي

ي عاجز باشيم در حاليكه اگر ما از تعريف يك چوب كبريت عاجز باشيم و از تعريف اشتعال يك كبريت كماه
هستيم و زمان ما بر آن حكومت دارد و  چوب كبريت از اموري است كه تحت تصرف ماست و ما بر آن مشرف

توان تعريف  آن مسخر ماست، آنوقت نسبت به حقائقي كه واضح است كه ما تحت تسخير آن هستيم چگونه مي
به سعه ظرف خودمان است البته اين ادراكات بايد حاكم  گوييم كه ادراك ما از فرمايشات آنها هم داد، بعدا مي

و خزان «گوييد  فهميم نيست، شما مي بر كليه ادراكات ديگر ما باشد ولكن اينكه بر گرديم و بگوييم حاال مي
رسد معنايش مثل بايگاني داران كامپيوتر است كه چند ميليارد ديسك  اين يعني چه؟ بنظر مي» علم اهللا

ته باشند كلمه تا مه هستيد و به آن كلمه روز نوراني و شب تاريك شد و ساير چيزهايي كه در كامپيوتري داش
گويد فرقي بين شما  كنيد، در همين دعاي مخصوص رجب آن عبارت بلندي كه مي دعاها و زيارات مشاهده مي

ما بفهميم علم آنها چيست  اين چه ربطي دارد كه» فتقها و رتقها بيده«و او نيست اال اينكه شما بنده او هستيد 
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توانيم آنهايي را كه خودمان تحت تسخيرشان  ما كه قدرت توصيف حقائق تحت اشرافمان را نداريم چگونه مي
 هستيم توصيف كنيم.

كينم تا ببينيم در علم  گرديك يك مقدار درباره علم خودمان يعني علم بشري صحبت مي بنابراين بر مي
تناسب با خارج است و تقوم با خارج يا اينكه اين يك كيف نفساني جداستو بشري اشراف بر خارج است يا 

شود، مالك  ربطي هم به خارج ندارد، اگر بگوييم كه تا دوئيت در بين علم و عالم محفوظ باشد علم حاصل نمي
 شود، البته در حضور است، اين يك تعريف ديگر اينكه مالك بحث تناسب است، اصل حضور حاصل نمي» علم«

رود  شود خيلي بحث بردار است، در مراتب تهذيب حساسيت نفس باال مي اينكه در اينكه اصل حضور حاصل مي
شود و  خصوصياتي از نفس كه انسان به آن التفات نداشت در اين تمحض كم كم آثارش براي انسان پيدا مي

در نزد نفس حاضر نيست از  فرماييد خصوصيات خود نفس آثارش كه پيدا شد انسان آن رامي شناسد يعني مي
گويم  كنيم اشرف بر خودمان را مي ديگر را مطرح نميهاي  ديگر بگذريم و اشراف بر چيزهاي  خصوصيات چيز

گوييد اشراف بر كماالت و نواقص براي خود روح حاضر است يا نيست؟ نفس  بنا به اين معنايي كه براي علم مي
گويد عجب من متجه نبودم كه اين دلبستگي  كشد بعد مي مي داراي رذائلي است كه يك عارف سالها زحمت

بيند، مگر دلبستگي خود نفس نيست پس چگونه غائب  هم وجود داشته است به چيز دلبسته است كه او را نمي
ماند؟ اگر نفس در نزد خود نفس حاضر بود يك مژده مهمي بود براي كساني كه در طريق تهذيب هستند  مي

آيد نفس اصال در نزد نفس  دانست چه نقض هايي دارد، بنظر مي شناخت و مي دش را ميچون انسان خودش خو
حاضر نيست تخيل حضور نفس براي هست و اين هم ظاهرا خودش يك مرتبه از غرور است نظير غرور نسبت 

محتاج  گوييم امور نظري حاضر است تا بگوييد امور نظري به بداهت است و اينجا هم در باب علم است، ما نمي
به تالش است، بگوييم خود فطرت در نزد خود فطرت حاضر باشد و انسان بداند چه ظرفيتي دارد، اگر هر كسي 

رضوان اهللا «عالم ظرفيتش چه اندازه وحدش چقدر است، يك نفر حدش را حد امام خميني  دانست كه در مي
شت كه براي خودش معلوم بود تركب و داند يك نفر ديگر يك اندازه ديگر و هر كس حدي دا مي» تعالي عليه

خواست صبر كند تا با شرائط ذهني يا عيني يا روحي برخورد كند  تعلق خودش در نزد خودش حاضر بود، نمي
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گوييد انسان از طريق  دانستم يكوقت مي تا آثاري ظاهر شود و از طريق آثار دريابد كه اين تعلق بود و من نمي
كوقت حاضر است اگر حاضر است نبايد دنبال اين بگردد كه بهر اثر كه بر برد ي آثار به نفس خودش پي مي

كند يك انساني است كه در هر مصافي كه  كند و خيال مي شود، انسان خودش را باور مي خورد چطور مي مي
شود، چه مربوط به شهوت  پيدا شود مبتالي به كذب و غيبت و ساير صفات و شهوات غضبيه يا شهويه نمي

بيند نه بيهوده  شود و مي شهوت جنسي و چه مربوط به شهوت رياست باشد، بعد در شرائطي واقع مي بطن يا
كند، چرا تا يك  تواند خود را حفظ كند، دست استغاثه و استمداد و كمك بلند مي دلخوش بوده است و نمي

د خود نفس حاضر كرد چون اشراف بر فقرش نداشت اين نفسي كهدر نز ساعت قبل دست استغاثه بلند نمي
خواهيد يك تفسير ديكري از  است و حتي فقر و غنائش از خودش غائب است اين چگونه حضوري است، اگر مي
شود، آن نفسي كه خودش در  نفس بكنيد و بگوييد در چند رتبه و در چند مرحله و به چند چيز نفس گفته مي

نقض و كمال و تغيير و تركيب و ساير امور را خواهيم آنرا بشناسيم، آن  نزد خودش حاضر است چكاره اس مي
بر خودش مشرف » الف«گذاريم و اين نفس  نام مي» الف«ها از  گوييد يكي از نفس دارد يا ندارد، يا اينكه مي

است و ساير قسمتهاي نفس از آن محجوب است، اگر گفته شود يك بخش از نفس است كه علم در آن بخش 
آن بخش براي خودش حاضر است ولي بخشهاي ديگر غائب است، با چه اندازه  گيرد و خود مورد بحث قرار مي

رسد  كنيد تا به طلب محض منهاي تعلق مي توانيد رابطه خود آن بخش را منفصل گكنيد يا اينقدر جدا مي مي
خواهيد طلب مركب با تعلق بيان كنيد كه نفسهاي  كه بنا به بحثهاي گذشته طلب منهاي تعلق نيست يا مي

دهيد و كيفش در نزد خودش حاضر نيست، پس مقداري در همين مورد بحث  يگر را هم در آن دخالت ميد
كنيم تا ببينيم غرض از حضور چيست و چي در نزد چي حاضر است و كيف كدام نفس است و چه نحوه  مي

 كيفي است و تا چه مرتبه از كيف است؟
اطتسش در نزد خودش حاضر است، احتمال دوم اينكه احتمال اول اين است كه بگئوييم بسيط است و با بس

بگوييم مركب است و در خود مركب هم دو احتمال است يكي اينكه تأليفي باشد و يكي اينكه تركيبي باشد. 
رسيد و قابليت رشد و  شود و به معني انفصال مطلق مي اگر بگوييد بسيط است معناي اشرافي از آن سلب مي
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شود، مرتبه ثاني اينهك بگوييد خودش  هم ندارد و لقب علم دادن به آن هم بي وجه ميتغيير و زياده و نقصان 
خودش است اين است كه ارتباطش با غير خودش چيست، همانگونه كه در بحث ذات گذشت كه اگر همه 
خواص را از آن سلب كنيد در آخر مجبوريد اختالفش را هم سلب كنيد و اصلش را نفي كنيد، و بازگشت 

اللي اش به آن بخش است. اما ؟؟ اگر بگوييد مركب است به مركب تأليفي، باز اشكاالتي كه در بحث استد
آيد، اگر بگوييد مركب است به وحدت تركيبي كي مقدرا نزديك  وحدت تركيبي گفته شده پيش شده پيش مي

يت مركب اين بود كه شويد كه بگوييد اشراف بر همه مراتب تركب ندارد بلكه اشراف بر منتجه است، خاص مي
هر چه آنرا بشكنيد و تجزيه كنيد به بسيط نرسيد ذاتا مركب است، آنوقت بگوييم خاصيت وحدت تركيبي اش 
غير از خاصيت وحدت تركيبي است كه اين وحدت براي تركيبي كل تقوم به اجزاء دارد و آنوقت خودش از 

تواند بشناسد، در قضاياي مختلف  سد و نميشنا نظرش محجوب است به اين معناست كه تركب خودش را نمي
شود التبه اجزاء مركب نه جزء به  گيرد خاصيتي كه از اجزاء ظاهر مي جديد كه قرار ميهاي  در وحدت تركيبي

جديد اسات كه در اين منتجه جديد به انحالل در وحدت تركيبي جديد اثر هاي  معناي بسيط، خاصيت
توان گفت مطلقا حاضر است تقوم و تناسبي دارد به  لقا غائب است و نه ميتوان گقت مط گذارد و لذا نه مي مي

خودش، پس اين نفس در نزد خود نفس حضور مطلق ندارد و در اينصورت نسبت به خارج هم تناسب دارد 
يعني با يك وحدت تركيبي بزرگتري كه به آن نگاه كيند يك نحده تناسبي پيدا ميكند، نهايات يك چيز فاصله 

شود، توضيح اين مطلب كه تناسب بدون اختيار و طلق واقع  تناسب بدون اختيار و طلب واقع نمياست 
شود، مقداري كه  شود موجب اين است كه بهر ميزان كه اختيار خوب يا بد باشد تناسب خوب يا بد پيدا مي نمي

نزلتي كه بايد داشته باشد گوييد به م تناسب تناسب ملكوتي باشد بايد بگوييم رابطه خاصي كه به آن علم مي
نزديك ميشود و متناسب با ظرف فطري اش است و هر چه اين تناسب تناسب حيواني باشد ديگر به اين علم 

شود بلكه شيطنت است و تناسب حيواني به عالم پيدا كرده است پس اختيار، طلب الواليه آمد و  گفته نمي
توانند امر  توانيد جنود جهل و علم داشته باشد و هر دو مي كيفيت رابطه اش با عالم را مشخص كرد و حاال مي

كنيد، علم هم يك  گوييد جهل يك امر عدمي است چرا جنود وجودي برايش ذكر مي وجودي باشند، ديگر نمي
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آيد و  هم عالم باشند، از آن شكل در مي» انما يخشي اهللا من عباده العلماء«مفهوم ندارد كه كفار، عالم باشند و 
شود كه از حقانيت  هرگز عالم نيستند نه عالم به خارج هستند نه عالم به خودشان، و علم يك مطلبي مي كفار

است و بهر نسبت كه با باطل مخلوط باشد با شيطنت مخلوط است، هر چند در بحث قبل بيان شده كه جبر 
ه علي المبناي اصالت شيي شود وجود ندارد، ولكن واضح است ك مطلق به آن معنا كه در اصالت شيي مطرح مي

شود، علم نيست، چيزي  هم چيزي كه تحت رابطه علم كند علم فرض اينكه عملي تصور شود كه تصور هم نمي
كه همراه با اختيار باشد و توأم با آن حاصل شود علم است، سبقت و تأخر هم ندارد اينگونه نيست كه اختيار 

طلب و تعلق با هم وحدت تركيبي دارند يعني قدرت تصرف و تعلق اول باشد يا علم اول باشد، بنابراين گذشته 
شوند نهايت طلب جهت اينكه اين سابق باشد يا آن  هر دو وحدت تركيبي دارند و تبديل به طلب الواليه مي

 كند. سابق باشد اين دوئيت بين علم و قدرت و تعريف جداگانه براي هر كدام دادن مطلب را تمام نمي
تواند بدون اختيار باشد، كيف نفساني و كاري به اختيار ندارد،  ه اين كه اگر بگوييد علم ميتقريب اشكال ب

كنيم معنايش اين است كه چيزي حركت كند و حركتي واقع شود و اثر و تاثيري باشد بدون اختيار،  عرض مي
توان عالم  كند نمي ل ميو علم و اشراف بدون اختيار وجود داشته باشد، در حاليكه به چيزي كه تحت رابطه عم

كنيم و علي  شود ولي فعال آنرا طرح نمي گفت، يك بحث قبال مطرح شده كه اصال عمل و تاثير و تغيير واقع نمي
كنيم، در اين رتبه اگر  كنيم و يك نقض را بر دستگاه اصالت شيي در رتبه آگاهي بيان مي المبنا صحبت مي

كند، اگر  شود چون تحت قانون عمل مي با علم است آب هم عالم ميبگوييد عمل كردن تحت قانون عليت برابر 
اين قوطي كبريت را كف دست بگذاريد و اين نتواند با اطرافش رابطه داشته باشد و اگر اين را علم بدانيد يعني 

درون يك رابطه حركت كردن و در اينصورت همه اشياء عالم هستند و همه اشياء بر تحت يك  اشراف نداشتن
گويم پس كنند، اگر بگوييد اين يك رابطه مشرف است كه داراي اشراف است مي ام علي و معلولي عمل مينظ
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خواهيد بر مبناي اصالت  تحت قانون نيست قانون عليت عمل نكردن بدون تعريف اختيار ممكن نيست، حاال مي
تواند كار كند يعني اختيار  نمي شيي تعريف براي اختيار بدهيم اختيار بدون اينكه بر طرفين علم داشته باشد

گويد بدون اينكه قدرت فعل و ترك  خواهم تا بتوانم انتخاب كند، علم عهم مي گويد من يك علم سابقي مي مي
داشته باشم و بتوانم در طرفين رابطه حركت كنم اشراف ندارم يعني وجود قدرت بر اطراف موضوع علم را 

را  العكس آن هم مقوم ذات علم اختيار است اگر كسي بتواند اينهادهد پس مقوم ذات اختيار علم است ب مي
مركب ببيند و علم و قدرت را با هم واقع بداند و تجزيه آنها را مثل زمان و مكان غلط بداند و بگويد تفكيك 

بت، اي كه تغييرش منسوب به اين است ولو به نس اينها انتزاعي است و اينها وحدت تركيبي دارند، آنوقت رابطه
گوييد  اي است شما مي گوييم علم هم عمل در مرتبه شود، اين علم با عمل چه فرقي دارد، مي علم ناميده مي

علم، عمل در مرتبه در رتبه عالم قلب يا عمل در رتبه عالم تمثل يا عمل در رتبه عين علم است، شايد هم 
هم يك چنين » العلم ثالثه«ن درباره شود و شايد بتوا بتوان گفت كه بهرست، سه مرتبه از علم گفته مي

احتمالي داد كه علم منحصر به سه تاست آيه محكمه يعني معارف و علم به اوصاف آن يعني اخالق و علم به 
مرتبه آخر يعني علم به احكام كه شايد بتوان گفت علم به مرتبه عمل و علم به مرتبه و وصف و علم به مرتبه 

 گيرد. رد دقت قرار ميتحقق است كه اين مطلب بعدا مو
بحث فعلي اين است كه آن حضوري كه بيان شده براي ما اصال قابل تصور نشد تا بتوانيم تصديق كنيم، 

گويند حقيقت خود نفس در نزد خود نفس حاضر  گوييد يعني كيف طلب و منتجه يا مي كيف نفساني كه مي
 كنند. مي است عالوه بر اين اگر چنين باشد آقايان عرفا اين را چكار

 فرماييد بايد در علم دو خصوصيت اخذ شود يكي اختيار و... حجت االسالم مير باقري: مي
شود و كيف نفس  حجت االسالم و المسلمين حسيني: اولين اشكال اين است كه اگر علم كيف نفساني مي
ابتدا در تعريف آن حاضر است (البته اآلن به بحث تناسب و مطالبي كه خودمان اضافه كرديم كار نداريم) 

آئيم تا ببينيم اين كيف چگونه در نزد خود نفس حاضر است؟ برهانا تا وقتي كيف غايب باشد علم حاصل  مي
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نشده است ولي حضور چه نحوه حضوري است يعني خصوصيات نفس انسان در نزد خود انسان حاضر است 
 چه حدي است. دانم قدر و منزلتم در يعني كيفيتش و اگر حاضر است اآلن من مي

 دهند. حجت االسالم مير باقري: در اين رتبه بين خود علم و التفات به علم، تفصيل مي
حجت االسالم و المسلمين حسيني: پس خود علم هست، خود علم درباره اينكه ما اآلن چكاره هستيم آيا 

است يعني ممكن است گاهي نياز به التفات هم دارد يعني من هستم آيا در خود اين علم به التفات هم نياز 
 غفلت كنم و خيال كنم نيستم.

 گويند تبديل شدن اين علم به علم آگاهانه احتياج به التفات و رياضت دارد... حجت االسالم مير باقري: مي
حجت االسالم و المسلمين حسيني: پس اآلن علم هست و من عالم به سرائر خودم هستم اين آگاهي دوم 

خواهد حاصل شود، كيف نفس كه كيف نفس و برابر با خود نفس  د چه چيزي ميخواهد حاصل شو كه مي
 است.

 دانند و اال علم حضوري كه عين خود نفس است. حجت االسالم مير باقري: علم حصولي را كيف نفس مي
حجت االسالم و المسلمين حسيني: عين خود نفس است و اآلن حاضر است پس من اآلن عالم هستم كه 

 م.چكاره هست
حجت االسالم مير باقري: قطعا يك مرحله از آگاهي هست ولي اين آگاهي، آگاهي مورد التفات و شعور 

 نيست.
خواهم آنرا جزء امور نظري بياورم و اول  حجت االسالم و المسلمين حسيني: اين چيزي است كه من نمي

 كشيم تا حاضر شود. ر زحمت نميگوييد حاضر است مگ خواهم جزء امور قلبي از آن بحث كنم... اينكه مي مي
حجت االسالم مير باقري: حضور فعلي هست ولي التفات به اين حضور نيست انساني كه گرسنه است ولي 
توجه شاءن ديگري دارد، اين حالت گرسنگي در نفسش هست ولي التفات فعلي به اين حالت ندارد و شاءن 

شود اما لزومي ندارد كه در  فاتها بالفعل با هم حاصل ميآخري مورد التفاتش است در مرتبه كمال همه اين الت
 مرتبه نقض همه حاالت و كيفيات و كثراتي كه هست التفات فعلي هم نسبت به آن باشد.
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 گوييد نفس برابر با خود نفس است؟ حجت االسالم و المسلمين حسيني: مگر نمي
يكي در علم حضوري به خودش كه  حجت االسالم مير باقري: حضرتعالي در دو رتبه اشكال فرموديد

 فرموديد اين علم حضوري به خصوصيات نيست بنابراين بايد توصيف ما از حضور تغيير كند.
 حجت االسالم و المسلمين حسيني: سئوال ما اين است كه حضور يعني چه؟

م بايد همه حجت االسالم مير باقري: دوم اينكه فرموديد اگر بخواهيم علم را تحت عليت جبرا توصيف كني
گويند حضور منافات با عدم التفات بالفعل تفصيلي نسبت به خصوصيات  چيز عالم باشد در اشكال اول كه مي

 كثرات ندارد.
حجت االسالم و المسلمين حسيني: حضور تفصيلي اش وجود دارد حضور تفصيلي كه اعتباري و ذهني 

 نيست حضور واقعي هست.
 اقعي هم هست ولو اينكه من التفات به اين علم نداشته باشم.حجت االسالم مير باقري: پس علم و

كنيد يا در معناي حضور، در حاليكه  حجت االسالم و المسلمين حسيني: پس يا در معناي علم تصرف مي
شما در معناي علم و حضور اتحاد قائل شديد و بين علم و حضور افتراق نيست اگر افتراق و دوئيت نيست و 

 م است، پس ديگر غفلت دارم به چه معناست؟عين حضور عين عل
حجت االسالم مير باقري: يعني مرتبه ديگري از اين علم نسبت به اين نيست، دو مرتبه از علم داريم يك 

 رتبه اش حاصل است به همين حضور اجمالي.
نه  حجت االسالم و المسلمين حسيني: نفرماييد اجمالي، چون خصوصيات واقعي با همه شئونشان هستند

اينكه باال جمال هستند و يك چيزي است كه معلوم نيست هست يا نيست، بگويند انسان چيست بگوييد انسان 
يك چيز بالقوه است وان هم معلوم نيست كه چيست و در حد معلوم نبودنش هست و در همان حد هم عالم 

آيد كه اين نحوه بيان  من ميمي خواهيم بر اخذ حضور در علم اشكال كنيم؟ بذهن  است، حضور يعني چه، مي
 كردن...
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كنيد باز همان حضور را در تعريف اخذ  حجت االسالم مير باقري: حضرتعالي هم وقتي تعبير به تناسبات مي
فرماييد تناسبات يعني  كند حضور دارد لذا مي فرماييد به همان تناسبي كه آگاهي پيدا مي كرده ايد منتهي مي

 كنيد. يدا ميبه ميزاني كه التفات فعلي پ
 اي دارد نه اينكه علم دارد. گوييم رابطه حجت االسالم و المسلمين حسيني: ما مي

كنند  اي دارد كه نيست اين دو با همديگر ارتباط پيدا مي حجت االسالم مير باقري: خودش با خودش رابطه
به نحوي غيريت فرض شود معنا اما كل با كل ارتباط دارد كه ديگر معنا ندارد، تناسب و رابطه بين دو شيي كه 

 توان گفت كل با كل تناسب دارد. دارد اما هرگاه كل رامالحظه كرده ايم كل برابر باكل است و نمي
 حجت االسالم و المسلمين حسيني: كل برابر با اجزائش است در تركيب يا كل خاصيتي اضافه بر اجزاء دارد.

همان چيزي كه خاصيت دارد و اجزاء، يعني حضرتعالي  حجت االسالم مير باقري: كلي كه مشتمل باشد بر
دانيد، مجموع آن كلي كه متقوم به اجزاء است و اجزائي كه متقوم به كل هستند  كل را چيزي غير از اجزاء مي

 يك واقعيتي در عينيت است يا باز هيچ واقعيتي نيست؟
 يليارها تركب است.حجت االسالم و المسلمين حسيني: واقعيتي است كه نه دوئيت بلكه م

توان گفت كل حضور ندارد و كل تناسب  حجت االسالم مير باقري: كل تركب برابر با كل تركب است و نمي
با كل دارد، هر گاه ما اجزائي فرض كنيم و يكي كه تناسب با اين اجزاء پيدا كرده است به نحوي كه آن به 

توان آن يكي را كه تقوم به دو دارد و دوئي را كه تقوم  ، مياجزاء به آن تقوم دارد حاال اقسام مختلف تقوم اجزاء
به يك دارد بهم تناسبي دارند اما مجموع يك و دو كه معنا ندارد بگوييم تناسب با يك و دو دارد مجموع با 

فرماييد خود وحدت تركيبي استبله خود وحدت تركيبي  مجموع تناسب ندارد خودش خودش است منتهي مي
وان گفت خود وحدت تركيبي با خود وحدت تركيبي تناسب دارد، يك كل و اجزاء و تقوم ت است ولي نمي

كنيم و لحاظ شد يعني مجموع وحدت تركيبي ديگر چيزي نيست كه بگوييم تناسبي دارد  طرفيني فرض مي
 بنابراين تعريف يه تناسب هم در آنجا ديگر معنا ندارد، مفس وحدت و كثرتي دارد مجموع وحدت و كثرت
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شود تناسب  فرماييد به نسبتي كه اين ادراك آگاهانه مي تناسبي با وحدت و كثرت دارد، نيست حضرتعالي مي
 شود. پيدا مي

 حجت االسالم و المسلمين حسيني: اول زمان كل غير از زمان اجزاء است يا نه؟
است نه عين كل حجت االسالم مير باقري: مقصود از كل چيست، اگر مقصود از كل مجموع وحدت و كثرت 

كند كلي كه اجزاء را شامل نيست، اگر كل شامل بر اجزاء  و عين هم هستند، يعني تعريف شما از كل تغيير مي
فرض شود بطوريكه همه جنبه وحدت و كثرت ديده شود ديگر و راي هيچ چيز نيست و زمانش هم برابر با 

 ن كثرت.زمان كل است هم برابر با زمان وحدت است وهم برابر با زما
حجت االسالم و المسلمين حسيني: اين زمان تقوم است، زمان تقوم غير از زمان كل و غير از زمان جزء 

 است.
حجت االسالم مير باقري: تا كل و جزء را چگونه معنا كنيم، اگر كل را مشتمل بر همه اجزاء كثرت و وحدت 

كيب است و ديگر وراي وحدت تركيبي بدانيم عين كثرت و وحدت است يعني كل وحدت تركيبي، وحدت تر
چيزي نيست، بعبارت ديگر حضرتعالي بايد معتقد باشيد كه واله امر علم به كنه اشياء ندارند چون يك غير بتي 
براي آنها قائل شديد اگر بنا باشد ما يك كلي قائل شويم كه مشتمل بر كل شئون اجزاء است ديگر غيريت 

ضافه بر آن كل ندارند. اگر چيزي اضافه بر آن كل ندارند بهر معنا و بهر رتبه، شود و چيزي ا شئون اجزاء رها مي
كل برابر با تمام كثرات نيست مگر تعريف از كل را عوض كينم و بگوييم كل يعني مجموع كثرات و جنبه 

 وحدت.
گوييد مركب يك خاصيتي  حجت االسالم و المسلمين حسيني: دو مطلب هست يكي وحدت تركيبيكه مي

اي اكه خاصيت كل است و سلب اين خاصيت به نفسه از اجزاء صحيح  دارد و منتجه، خاصيت كل است، منتجه
كنند و سيال است غلط  است ولي سلبش به متقوم صحيح نيست، يعني اگر بگوييد اكسيژن و هيدزوژن تر مي

 دانيد. كنيد اين خاصيت رامتقوم به اجزاء مي است، اگر بگوييد آب ذكر مي
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د از كل اگر بگوييد برابر با خاصيت وحدت تركيبي كه به اجزاء متقوم دارد و خاصيت اجزاء كه به مقصو
آيد خاصيت را از اجزاء و وحدت  گوييد، اين خاصيت كل گفتن بنظر مي وحدت تقوم دارد، اين را كل مي

ر دو رتبه خاصيت دارد اگر گوييد در اينجا فرضا د تركيبي انتزاع كرده ايد بعد نظر كلي به آن كرده ايد و مي
مركب بيشتر از دو رتبه باشد يكي خاصيت اجزاء و يكي هم خاصيت مجموع، اين برخورد انتزاعي با كل است، 

 توان كل را اينطور تعريف كرد. مي
مي توان يك تعريف ديگر نيز بيان كرد و گفت كل آن است كه خاصيتش با خاصيت اجزاء تفاوت دارد ولي 

 است اگر چنين بگوييد اين يك تعريف ديگر است.تمتقوم به آنه
حجت االسالم مير باقري: اين هم بر مبناي اصالت شيي است چون اجزاء در خالت انحالل خاصيتي ندارند، 
 خالصه دو اشكال بود كه اين دو اشكال جدلي الطرفين است يكي اينكه فرمود اگر ادراك را به حضور تعريف

حميف مراتب نفس در نزد خودش حاضر باشد و آنها هم يك جواب داده اند كه كينم الزمه اش اين است كه 
قانع كننده نيست و براي ادراك مراتب قائل شده اند آگاهانه و غير آگاهانه حضرتعالي تعريف به تناسبات 

 فرماييد عرض ميان است كه تناسبات هم يك نقض دارد. مي
ا كامل بيان نكرده ايم تناسبات را بعد به اخيار معنا حجت االسالم و المسلمين حسيني: ما تناسبات ر

 كنيم. مي
حجت االسالم مير باقري: نكته دوم اينمكه اشكال فرموديد كه اختيار تحت رابطه است يا نه، كه ذدر اين 

دهند و به معناي عدم جبر  كنند و هم از اختيار تعريف جديد مي رابطه هم آنها يك تقسيم بندي ديكر مي
دهند به معناي تجرد، حضور مجرد لمجرد، طبقه بندي مممي  گيرند و هم از ادراك تعريف جديد مي ميبيروني 

علم ندارد، حضرتعالي هم تعريف  كنند كه يا مجرد است يا مادي، اگر مجرد شد عين علم است و اگر مادي شد
دارد، بنابراين بحث جدلي الطرفين فرماييد كه يا اختيار دارد يا ندارد اگر اختيار دارد علم و اال ن ديگري مي

كنند اينطورنمي گويند كه دور الزم ايد  است، آنها ارتباط علم و آگاهي با اختيار را هم طور ديگري حل مي
 گويند علم متقوم به اختيار نيست تا دور پيش آيد. مي
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 شود؟ حجت االسالم و المسلمين حسيني: اگر متقوم نباشد آيا همه چيز عالم نمي
كنيم اگر مادي شد اشياء مايد علم ندارند چون حضور ندارند و  االسالم مير باقري: نه، طبقه بندي ميحجت 

 اگر مجرد شدند چون ديگر اينطرف و آنطرف ندارند...
گردد كه فرموديد در مورد حضور فعال  حجت االسالم و المسلمين حسيني: جواب دوم آنها به حضور بر مي

 ب محكم براي حضور بياوريد.جوابي ندارند، شمايك جوا
آيد قابل حل نيست منتهي بر اساس توصيفاتي كه  حجت االسالم مير باقري: موارد نقض حضور بنظر مي

گويند موجود مجرد، كثرت مكاني و زماني ندارند بنابراين از نطظر زمان و مكان به بساطب  دهند مي مي
 رسد. مي

ل همين بوديم كه به بساطت زمان و مكان برسد و ببينيم حجت االسالم و المسلمين حسيني: ما هم دنبا
 شود يا نه؟ آيا در آن تغيير حاصل مي

 والسالم عليكم و رحمه اهللا و بركاته



 

 



 

 

 
 

 دوره دوم) ٢٣(  ٥٩جلسه: 
 بحث: تعريف علم (وحدت تريبي تولي، طلب:، تصرف در مادون) 

 رساند) متناقض كيف نفساني را مي (وجداني بودن اختيار و عليت درون
حجت االسالم ميرباقري: بسم اهللا الرحمن الرحيم در علم حضوري جوهره علم به علم هر شيي به خود بر 

 گردد. مي
شناسد يا نه، يا  حجت االسالم والمسلمين حسيني: يك اشكال ما وارد كريم كه آيا انسان خودش را كامال مي

 اينكه خودش هم از خودش غائب است.
شناسد ولي تفضيالً  است بگويند شناخت مراتبي دارد، اجماال مي حجت االسالم ميرباقري: ممكن

 شناسد...  شناسد، تفضيال مربوط به رشد است به نحو همان باال جمال كه در خودش هست باال جمال مي نمي
 حجت االسالم والمسلمين حسيني: يعني شيي و نفس با خصوصياتش وجود دارد.

ارد، در سيرش در رتبه اجمال و تفصيل است همانطور كه حجت االسالم ميرباقري: خودش مراتبي د
فرمائيد كثرت  كند حضرت عالي مي كند، اطالعاتش هم برابر بار شد و ج ودش رشد مي وجودش رشد مي

كن همانطور كه اطالعش رشدمي كند  كنم كثرت تركيبي كه هست خودش رشد مي تركيبي من عرض مي
 كند. د ميرشد اطالع خودش هم رش يعني متناسب با

 حجت االسالم والمسلمين حسيني: نفس با خصوصياتش هست يا در بودنش هم اجمال است؟
حجت االسالم ميرباقري: خصوصياتش به نحو اجمال و تبيين است كما اينكه اطالع به نحو اجمال و تببين 

است كه از اجمال كند نفس هم حقيقتي  است، اطالع يك حقيقت در عالم است كه از اجمال به تبيين سير مي
هاي  رسد، آن شيطنت هايي كه در موقعيت كند يعني واقعاً خصوصيات بالقوه به فعليت مي به تبيين سير مي
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كند بهفعليت رسيده  كند واقعا به نحو بالفعل نبوده است، همان موقعي كه اوصاف ظهور مي مختلف ظهور مي
 طالع به تمايالت دارد.است به نحو اجمال وجود داشته و انسان به نحو اجمال ا

 حجت االسالم والمسلمين حسيني: خصوصيات بالقوه هستند؟
 حجت االسالم ميرباقري: اطاله به آنها هم بالقوه است.

حجت االسالم والمسلمين حسيني: اطالع نسبت به فعليت قوه يكحرف است ولي ايا نسبت به خود قو هم 
 اطالع بالقه است؟

 يزاني كه سعه وجودي دارد به همان ميزان هم اطالع دارد.حجت االسالم ميرباقري: به م
حجت االسالم والمسلمين حسيني: پس انسان هميشه خودش را به همان كيفيتي كه هست در همان وقت 

 شناسد. مي
 شناسد و هم به خودش مبتهج است. حجت االسالم ميرباقري: بله، هم خودش را مي

شناسد كه نبايد مبتهج به خودش باشد خودش را  مي حجت االسالم والمسلمين حسيني: خودش را
رود و هميشه در  چه؟ هيچ كس نبايد به خودش مغرور باشد و همه رذائل نفساني هم كنار مي شناسد يعني مي

 مراتبي از كمال صفات حميده است و عجب و غرور و اين حرفها نيست.
كند اطالع برآن هم  قتي فعليت پيدا ميحجت االسالم ميرباقري: آن هم جزئي از و حدت تركيبي است و

 شود اين نفس با تمام خصوصياتي كه دارد و مركب هم هست نه بسيط.  پيدا مي
حجت االسالم والمسلمين حسيني: بحث وحدت تركيبي مربوط به جاي ديگري است انسان هميشه واقع به 

 كند. فقر خودش است يا فقر ندارد بالقوه فقر پيدا مي
 يرباقري: فقر هم دارد و واقف هم هست و به فقر خودش وقوف دارد.حجت االسالم م

 حجت االسالم والمسلمين حسيني: وقوف تام دارد به تمام مراتب فقري كه االن دارد.
 حجت االسالم ميرباقري: منافاتي با غفلت از اين علم ندارد.
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دارد حضور و غفلت را چكار  حجت االسالم والمسلمين حسيني: اين حضور است مگر حضور هم غفلت بر يم
 كنيد؟ مي

مختلف هاي  اي ا زنفس بنسبت به رتبه ديگر االن وجود داراي رتبه حجت االسالم ميرباقري: يعني در رتبه
اي از يك رتبه ديگرغفلت دارد ولي حقيقتا حقيقت عجب او نزدش هست و هرچه دارد پهلويش  است و در رتبه

 هست.
: حقيقت اين نفس پهلويش هست و حقيقت نفس از آن غئب نيست آيا حجت االسالم والمسلمين حسيني

كنيم يك بحث ديگري است  غفلت از اين حقيقت نفس هم فرض دارد؟ ما (اصالت تعلق) چگونه اين را حل مي
 ولي ابتدا بايد ديد در آن بيان جواب اين اشكال چيست؟

م هم نيست به ميزاني كه حضور نباشد علم گوئيم به ميزاني كه نباشد عل حجت االسالم ميرباقري: ما مي
گوئيم نفس به  گوئيم نفس به جميع مراتب خودش عالم نيست، يعني اگر نباشد مي نيست، يعني اگر نباشد مي

 و پيش خودش هم حضور ندارد. جميع مراتب خودش عالم نيست
ودش خودش نيست، حجت االسالم والمسلمين حسيني: يعني نفس،نفس نيست و عيبي ندارد كه بگوئيم خ

لوازم كالم را رعايت كنيد عيب ندارد كه سلب شيي عن نفسه پيش بيايد اين علم بالمطابقه عين خودش است، 
كيف خودش عين خوش است، يعني در آن واحد همان گونه حقيقت خودم نزد خودم حاضر است كه معصوم 

توانند چنين حرفي بزنند غير از معصومين  نميب من اشراف دارد، نه به لحاظ آتي بلكه االن اما احدي از عرفا 
ند تطابق  صلوات اهللا عليهم اجمعين كه علم آنها اصال از اين سنخ علوم نيست و ماهيت و خصوصيتش فرق مي

حقيقي هم هست نه تطابق تناظري يعني عينيت با خودش دارد و اگر عينيت با خودش دارد بنابراين بياني كه 
كيف خودش است و ممتنع است كه كيف خودش از خودش غائب باشد در حاليكه در  فرمائيد درباره حضور مي

گوئيد اين نيست (بلكه كيف هم هست نيست و خودش خودش است) اين  كنيد مي الزمه اش كه نگاه مي
 معناي از حضور را كه ما نتوانستيم دقت كيم.

 با بدن و حدت تركيبي دارد... حجت االسالم ميرباقري: يعني اينكه آ،ها جواب بدهند كه چون نفس
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 گويند به آنها قرض ندهيد حجت االسالم والمسلمين حسيني: و حدت تركيبي را آها نمي
 حجت االسالم ميرباقري: وحدت تركيبي به اين اصطالح نه بلكه مركب با بدن است صورت بدن است.

اي كه از علم  وند در رتبهش حجت االسالم والمسلمين حسيني: براي نفس در يك مرتبه تجرد قائل مي
شند در رتبه كه از علم صحبت  شود آن رتبه تجردي نفس است و بدن با رتبه تجردي قاطي مي صحبت مي

شود يا ظرف براي آن است يا شرائط است،  شود آن رتبه تجردي نفس است و بدن با رتبه تجردي قاطي نمي مي
 علم از اوصافي است كه مطابق با خود نفس است.

دانند  االسالم ميرباقري: بخصوص بر مبناي حكمت متعاليه همينطور است، ادراك را مطلقا مجرد ميحجت 
اشتغال صورتي است كه مدبر بر بدن است از اين  يعني به لحاظ اينكه االن مشغول به تدبير بدن است اين

همه فعليت هايش رود  جهت ممكنن است يك غفلتهايي پيدا شود لذا همين وجود وقتي در عالم برزخ مي
شود همه آنچه كه دارد بالفعل برياش  شود و معذب است يعني وقتي ارتباطش با بدن قطع مي برايش ظاهر مي

 حاصل است.
كند كه بدن چيست و چكار  حجت االسالم والمسلمين حسيني: ما كاري نداريم به اينكه علم پيدا مي

نيت دارد چگونه در آنجا غفلت فرض دارد غفلت كند، خودش برابر خودش است و خودش كه با خودش عي مي
 خود از خود چگونه است؟

كند ادراكش به  حجت االسالم ميرباقري: شدت و ضعف كه معنا دارد وقتي تجردش اشتداد پيدا مي
 شود و معني الم همي است. مكتسباتش شديد مي

ا به آ بحث كاري نداريم، ما حجت االسالم والمسلمين حسيني: بحث سير و رشد يكبحث ديگر است و االن م
يابد بحث ديگري است  يابد حضور هم اشتداد پيدا ميكند خودش سعه مي به حضور كار داريم، نفس اشتداد مي

ولي اصل رابطه حضور باخود نفس رابطه علم با خود نفس مورد بحث است يعني در حد اوليه تعريف علم 
نيم آن مسائل مطرح است ظاهر مطلب اين است كه معناي هستيم و بعد كه خواستيم لوازم حد اوليه را ببي

 حضور با حضور چند مطلب در نزد خود مشخص نشد.
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ها را  چند اشكال ديگر بر علم حضور مطرح است كه اگر حد اوليه را حضور قرار دهيم قدرت تفسير يافت
گوئيد  جداني است و بعد مي فرمائيد قانون عليت و جداني است اختيار و چگونه دارد؟ يافتي را داريم كه مي

دانيد كه موضوع وصف يعني موصوف واحد است، يعني اين  شوند و هردو را از اوصافي مي اينها با هم جمع نمي
شد دوئيت و نقيض بودن هردو حاضر است و هيچ كدام هم مانع ديگري  دوئيت كه در علم حضوري گفته مي

و تقريض نقض اين است كه به حكم عليت، فاعليت بايد كنند  نيست در حاليكه هركدام ديگري را نقض مي
به حكم اختيار نبايد فاعليت معلل به علت باشد. اين نفي كه براي فعل بشر و رابطه اش با  معلل به علت باشد

وان گفتكه در صغري هر فعل انسان داراي خصوصيتي است و در كبري هر  ذات انسان است به حكم عليت مي
شود  گوئيم خصوصيت فعل به ذات منتهي مي شود بعد در نتيجه مي صيت منتهي ميخصوصيتي به ذي خصو

گردد يا  اگر اين را جدا جدا كنيم يم توان گفت خود فعل خصوصيتي دارد كه اين خصوصيت به ذات فعل بر مي
گردد پس خصوصيت فعل  هر خصوصيتي به صاحب خصوصيت بر مي توان گفت فعل داراي خصوصيت است مي

گوئيم خود فعل هم خصوصيت فاعل است و هر صاحب خصوصيتي  فعل بر يم گردد بعد مي به خود
گردد و بعد اين خصوصيت با ذات فاعل ارتباط پيدا  به فاعل فعل بر مي خصوصيتش به ذات منتهي شده

ات كند، بهرحال چه اينها را مع كنيم و دريك قياس بيان كنيم و چه تقسيم كنيم خصوصيت فعل بايد با ذ مي
آثار ذات است به حكم عليت است و معناي وجداني بودنش همين است كه وجداني  فاعل ارتباط يابد از لوازم

توانيد بگوئيد ادراك عدل و ظلم در يك مرتبه وجداني است و وجدان  است كه اختيار نيست وبالعكس هم مي
برداريد عدل و ظلم و خير و شر  خوب و بد عدل و ظلم كاشف از اين است كه اختيار هست و اگر اختيار را

شود، اگر اختيار نباشد اضطراب بي معناست  شود بلكه ابتهاج و اضطراب برداشه مي زيبايي و زشتي برداشته مي
كما اينكه ابتهاج بي معناست درك ابتهاج و درك اضطراب مشعر بر وجداني بودن اختيار است، شيي تغيير 

مالئمت و سازگاري با نفس دارد يا ندارد، اين ادراك مربوط به اختيار  كند ولي اين تغيير تغييري است كه مي
است اگر اختيار را برداريد و اختيار وجداني نباشد مالئم است يعني چه؟ و نامالئم است يعني چه؟ مبتهج است 

ج و يعني چه؟ يعني اگر حسن عدل و قبح ظلم بديهي در زد عقل عملي است در پله قبل آن تفاوت بين ابتها
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كند اگر مطلقا اختيار فرض نداشته باشد با حذف مطلق اختيار  اضطراب است و اين تفاوت اختيار را اثبات مي
شود نه ابتهاج و اضطراب چون ديگر با حذف اختيار تناسب و عدم تناسب نداريم و ادراك از  تغيير اثبات مي

نشاط و ادراك درد و الم براي اثبات اختيار  اينكه متناسب است و ادراك از اينكه متناسب نيست ادراك در دو
 كافي نيست.

اي از اختيار  كند كما اينكه در غير مختار كه هيچ مرتبه مساوي بودن اين دو وجداني بودن اختيار را تمام مي
نداشته باشد نسبت اختيار به آن صحيح نيست عالوه بر اينكه ادراك از آثار اختيار كه عزم و قصد و طلب و 

اي كه هست عزم و قصد دارد بلكه  رود و ظاهراً همه ابناء بشر هركس در هر رتبه ذلك است، از بين مي امثال
نازل تر از بشر هم اين عزم را متناسب با رتبه تصرف و اختيارش دارد. به هرحال اگر عليت بايد مفسر هر چيزي 

بتواند مفسر باشد تعيين كند و باشد مفسر اين مطلب نيست و اگر مفسر اين قسمت نباشد بايد حدي كه 
تفسير از هدو ارائه دهد بديهي است كه اگر اختيار را هم به عنوان حد اوليه و اين وجدان را وجدان اصلي قرار 

 توانيد عليت را تفسير كنيد. كنند ديگر نمي دهيم بناببه بياني كه ذكر مي
دو به يك اصل واحد به طوريكه تعريف  البته بيان ديگري ارائه شود صحبت ديگري است عدم بازگشت اين

كند در تعريف  هركدام ناقض تعريف ديگر نباشد اين اگر متناقض باشد عجز يك دستگاه منطقي را اثبات مي
خود علم،اگر اينطور شد و نتوانست علم حضوري را طوري تعريف كند كه هردو را شامل شود معنايش ايان 

شود، دو  دهد اما اگر با دو معيار درباره قضايا نظر دهد چطور مي مي است كه با دو معيار درباره قضااي نظر
تعريف براي هر موضوعي داشته باشيم پايه يك تعريف شاء و اختيار باشد و پايه يك تعريف هم عليت باشد 
معارضه اين دو تعريف در تمام مراحل قابل مشاهده است نهايت با دقت مشهود است نه بدون دقت جمعي كه 

توان گفت عيبي ندارد با  اين دو در رو بنا انجام گيرد يك جمع تسامحي است يعني بدون دقت نظر مي براي
گويند جمعي به جد و  شود در ادبيات مي شوند گاهي از از عرفا شبيه اين مطلب شنيده مي همديگر جمع مي

اشد علت و معلولي كار كنند، يكي جد و جهد داشته ب جهد گرفتن زلف يار برخي دگر حواله به تقدير مي
پرستند ولي حواله كردن به تقدير و تفويض امر اليه اصل گرفتن اختيار الهي است در  كنند وتناسبات را مي مي
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اجتماعيات هم همينطور است يك وقت من خدمت يك بزرگواري رفتم و درباره امور اجتماعي با ايشان زياد 
اي بطرف  رود تا نفخ صور يك عده ور بر خالئف ميبحث كردم فرمود رگ رگ است اين آب شيرين آب ش

روند از اول بده بعد هم همين طور است اگر نتواند تعريف بدهد  اي به كنار دراي مي آيند و عده مسجد مي
تواند بكند خود اين تعريف نكردن و موضعگيري نكردن از قضاي فلك نيست در كارهاي  موضع گيري هم نمي

مثال معنايش اين است كه در موضع گيريش تشتت است تشتت در تفسير هم  روز مره اش ي جاهايي هست
كند يك مطلبي برايش روشن است  بزرگ هم هست به موانع برخورد ميهاي  هست ترديد در موضع گيري

آيد ترديد برايش  دارد و مطلب هم بدون مانع نيست مانع پيش مي بايك عزم جزم براي آن مطلب قدم بر مي
تطرق احتماالت دارد ولي قدرت هماهنگي تطرق احتماالت و رسيدن به جمع بندي واحد ندارد شود  حاصل مي

هماهنگ نسبت به امور قلبي در امور نظريو حسي به طوريكه يك وحدتو يك منتجه حاصل شود نيست براي 
اشند واليت و مديريت اين وضع تمام نيست چون در جهت بعدي آن وحدت و كثرتي كه متقوم به همديگر ب

غير است كسي  پذيرند يعني اين مبنا مبناي پذيرفتن واليت دهد عمال اداره غير را مي چيز ديگري را تحويل مي
حاضرم  دان گويد مي دانم ديگر حق ايستادن روي صحبتش را ندارد نسبت به كسي كه مي گويد نمي كه مي

كنار  گويند در كشتي ناك اوت شد د مياثبات كنم در اين صورت منازعه از دور خارج شده و به اصطالح جدي
تواند زمان ومكان را كنترل  شود و طبيعي است كه نمي رفت و عين همين در عمل اجتماعي و مديريت واقع مي

 پذيرد. كند و واليت را كفر از موضع ضعف و ترديد مي
تاريخ را براي  كند و حكومت بر گاهي پذيرفتن واليت غير علي بصيره من امره است يعني جمع بندي مي

شود معصومينصلوات اهللا عليهم همگي همينطور هستند به دليل  داند و تسليم نمي مقاصد عاليه اش مهمتر مي
ترديد و ندانستن اينكه چكار كنند نبوده است، به دليل دانستن پذيرشي بوده كه توام با يك ستيز تاريخي بوده 

هدفشان را بر عالم محقق كردند در شكل تاريخي نه در است و اصال بنيان طرف مقابل را كندند و حكومت 
خواهيد برويد از داروخانه دارو و آمپول بخريد فروشنده آن را گرانتر از قيمت  مقياس كوچك مثل اينكه مي

آئيد  گويم ندارم بيرون مي دانيد كه قيمت اين آمپول صد تومان هم بيشتر نيست لذا مي دهد و ضمنا مي مي
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گوئيد فالن آمپول را الزم دارم  رويد و مي كنيد سراغ يك دارو فروش در بازار آزاد مي يدا نميگرديد ولي پ مي
گوئيد  خريد و مي پذيريد و مي گويد هست ولي قيمتش زياد است شما اين گراني كه غرري است راحت مي مي

خواهم حفظ  د چون ميگوئي گويند چرا مي خرم مي فروشم و آمپل را مي حتياگر الزم شد فرش خانه راهم مي
كنيد از روي  دهيد و ضرري را كه مي دانيد و اين زيادي را كه مي نفس محترمه كنم اين معامله را صحيح مي

سنجيد و معامله را قبول  فروشد ولكن مي دانيد قيمتش ايندقر است و فروشنده هم گران مي بصيرت است مي
 كنيد. مي

پذيرد با اينكه  نيد و يك ظال در مقابل شماست مطلبي را ميخواهيد در تاريخ مسلط ك يك مطلبي را مي
گويد بنابراين تقيه معصومين از روي بصيرت نسبت به امر است نه از روي اعاده و  دانيد او دارد ناحق مي مي

ترديد، بصيرت نسبتبه امر غير از اين است كه يك حادثه كوچك اجتماعي و يك تعريف روي دهد و افراد دچار 
ها را بيان كنم كه انسان  خواهم خود نمونه شوند كه آيا بهتر است اين را انجا دهيم يا آن را االن نمي ميترديد 

كند از كساني كه انتظار ترديد از آنها نيست و در حوزه هستند با اينكه افراد مومن و  ترديد را مشاهده عيني مي
 مع بندي هستند.متفي هستند و در قسمت كار خودشان اهل تطرق احتماالت و ج

گوئيم پايه هايش در همين جاست و آن چه را كه موجب ضعف و قتور  آنچه را كه بعد درباره واليت مي
دانيم پايه هايش در همين قسمت هاست اعم از علم و اختيار يعني اگراصول موضوعه بحث بگذريم و در  مي

شود  بايد معلوم شود از چه دفاع مي فروع بحث كنيم آن فروع بر اساس همين هاست وقتي هم دفاعمي شود
كند هم خودش به يك نسبتي با روشي  ادراك تعريف از روش علم و ادراك را مشخص مي تعريف از علم

 كند. شود هم جريان روش را در بقيه معارف مشخص مي مشخص مي
شته بايد ديدايا پس ماده اصلي اين احتمال مسئله حضور بود، اما يك احتمال ديگر اينكه بنابر بحثهاي گذ

تعريف بتواند اين مطلب را حل كنيد ياتعريف ممكن  توان در اينجا يك تعريف مناسب ارائه داد كه اين مي
كثرتي دارد، اين از يك طرف  آيد و يك وحدت نيست؟ يك كيفيت هايي از عوالم مختلف در وجود انسان مي

ب هست وقتي كه در هر رتبه وحدت و كثرت است همان طور كه از طرف ديگر قدرت تعيين محور و قدرت طل
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شود كه همان  شود حول چه محوري چه تناسباتي بر قرار مي شود در همان رتبه علم حاصل مي تركيبي مي
محور در تحقق تقومش به آن كيفيتها و آن كثرتهاست كه در وجود انسان وارد شده است و هم وجود آنها در 

اي  كند و يعني جاذبه اصلي شان به نسبت از تولي واليت تبعيت مي كيفيت تغيير متقوم به اين محور است
شود تابع جهت تولي  كند كه آن كيف تحقق نمي جريان واليت در اين وحدت و كثرت كيف تحققي را تمام مي

شود تابع ظرفيت چيزهايي كه آنجا هست نباشد و  شود تابع سرپرستي موال نباشد و نمي شما نباشد و نمي
اي سه تاست نحوه پرستش يعني نحوه علم و كيفيت علم كيف عشق يعني كيف شدت و كيف علم و  تركيبي از

كيف ارتباط با عالم و اگر بخواهد كيف ارتباط با همه عوالم باشد هم باع الم معقول هم با عالم مثال و هم با 
ه علم و نه كيفيتهاي وارد عالم محسوس نه اختيار از اين كيفيت جدا شدني است به معناي يك كيفيت جدا و ن

كه مراتب تعلقش است، تحقق براي موجودي كه اين تحق نسبتي به خودش و نسبتي به مواليش و نسبتي به 
تحت تصرفش دارد داراي كيفيتي است كه آن كيفيت كيفيت ارتباط با مولي و مولي عليه و كيفيت ارتباط 

دهد علم در چه مرتبه اي؟ باري  تش و علم را نشان ميخود و كيف ارتباط با عوالم متعدد، منزلت عشق و پرس
سوم رتبه تصرف رتبه تحقق حقيقت علم است رتبه  علم سه مرتبه قائل باشيد يكي رتبه تحقق دوم رتبه تمثل

كند و تصرف در خود هست و نمونه سازي  تمثل نمونهسازي است كه متناسب با اين تحقق و خارج ايجاد مي
كيفيتش با  اي است كه آن را در خارج جريان يم دهد و بنابر بحث گذشته بايد رتبه كن و رتبه تصرف هم مي

فاعليت تركيبي در هر سه مرحله انجام گيرد و اگر متناسب با مرتبه خودش اين تحقق در آن حاصل شد 
شود كه چگونه نسبتي است، اگر متناسب با رتبه خودش نبوده و  نسبتش به صحت و حقانيت مشخص مي

سب با رتبه حيوانيت باشد و در شكل حيوانات پرستش كند ديگر وحدت و كثرت با خود وجود اين و متنا
زند شدتي كه  جنگد جزم و يقين ندارد بلكه تجزم دارد و خود را به جزم مي جنگد و چون مي ظرفيت اين مي

طراب جاري است، در كنند تجزمي است در ايمان و يقين آنها اض كفار دارند حتي وقتيكه در خارج عمل مي
برهان و تمثل آنها تشتت جاري است و در موضع گيري عيني شان تلون جاري است هم مرتبا بايد موضعگيري 
شان را عوض كنند مثل كلمه خبيثه كشجره خبيثه اجتثت من فوق االرض مالها من قرار بر هربادي بايد جابجا 
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روند و اين عوض كردن فرضيه  يك تئوري ديگر مي دارند و سراغ ها بر مي شوند، دست از تئوري و فرضيه
از چاه در آمدن و به چاله افتادن است چون نستبش به واليت مولي  هايشان به صورت تكاملي نيست بلكه

نسبت سرپرستي انساني نيست و براي حيوانات تصرف در غير و نمايندگي نيست حاال هر جا تلون در عينيت 
غرض نباشد بايد حتما ناشي از جهل باشد و تشتت در جمع بندي مالحظه شود، مشاهده شود اگر ناشي از سوء 

براي اين تشت در جمع بندي يك مثال عرض كنم و براي تلون هم مثالعرض كنم براي اينكه تقربيي باشد 
دهيد  نسبت به اضطراب در مرتبه تحق و اضطراب باطني و وقلبي و روحي، اگر تعريفي را ك در يك جا مي

تعاريف ديگرتان باشد به نحويكه اگر بخواهند ي تعريف را نقض كنند از موضع تمام تعاريفتان بتوانيد اين مويد 
تعريف را كمك كنيد براي مثال شما با همان محاسبات اقليدسي امتداد وس لب امتداد و نسبت بين آنها را 

كنيد امتدادي كه داراي اين  ميدهيد و بعد تعاريف را آغاز  اي مي كنيد و يك اصول موضوعه مالحظه مي
خصوصيات باشد در چه جاهايي امتداد نداشته باشد و چه جاهايي امتداد داشته باشد شكل خاصي را كه مربع 

گوئيد نسبت اينها يعني زاويه چگونه است و يك تعاريف و احكامي را ذكر  دهد بعد مي نام دارد تحويل مي
شود و از همين موضع هم به دايره نظر ميكنيد، يك  مساحت ميميگوئيد ضرب دو ضلع در يكديگر  كنيد مي

دهد شما عينا  كند و نظري را كه داده ايد مورد اشكال قرار مي نفر در مساحي دايره يا مثلث اشكال مي
گيريد كانه همه تعاريفي را كه داده ايد  توانيد از هريك از تعاريفي كه داده ايد براي رد آن اشكال كمك مي مي
گوئيد اين هماهنگي فقط در يك قسمت كوچك از درك  مه احكامي كه داده ايد يك پارجه است گاهي ميبا ه

ها با هم نيز يك  مختلف يك هماهنگي دروني دارند و همه اين دستگاههاي  گوئيد گوشه باشد و گاهي مي
نند ولي ميدانها همديگر ك هماهنگي دارند به نحوي كه هر تعريفي در هر كجا داريم همه يك ديگر را تاييد مي

گوئيد امور ارزشي جدا است، امور نظري جدا حكمت عملي جدا،  كشيد مي كنند.گاهي خط مي را تاييد نمي
ها هم داخل آن ميداني كه قرار  حكمت نظري جدا، امور احسي جدا، البته براي همه شان تعريف داريد و تعريف

كنند كه بين فضاها  محل تالقي و برخورد دارند و هيچ فرقي نمي كنند ميدانها هم داده ايد همديگر را تاييد مي
و ميدانهاي مختلفي كه براي تعاريف مختلفتان داريد اختالف باشد يا اينكه در يك ميدان اختالف باشد چون 
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همه شان در ميدان تمثل و ميدان تعري شما هستند و همه شان در نمونه سازي ذهني كه نگاه كنيد محل كار 
ذهن شما روي آنهاست و محل تكيف و تبدل و تمثل است و در همه شان هم مالحظه با االختيار داريد كردن 

شودغافل نبود هم زير و رو كردن داريد و هم پيرامونش ابد احتمال داريد و  شو غافل بود مي گوئيد مي و هم مي
توانيد  آن مطلب داريد و مي ي كه درا مالحظه تعادل و عدم تعال و تناسب و عدم تناسب نسبت به مقصد و اراده

 يك نمونه و يك تمثل و مثال ايجاد كنيد.
همديگر را تاييد نكند و نقض  گوئيد اگر يك دستگاه منطقي هماهنگ نباشد صحبت اين است كه چگونه مي

گوئيد بايد رباطه بين  كند درست نيست و دليل بر فسادش است و باالتر از آن در يك قسمت از برهان مي
صغري و كبري به نحوي باشد كه نتيجه غير قابل ترديد باشد و اگر صغري باشد و كبري هم باشد و كبري هم 

گوئيد ازعانا للنسبه حاصل  موجبه كليه باشد آنگاه ربط بين اين دو تا قطع شود درست نيست، عين همينكه مي
تقاد به نسبت بدون اختيار شما حصال شو و اين اع گوئيد اعتقاد به نسبت حاصل مي شود و در شرائطي مي نمي
كنيم اين تناسب و هماهنگي و هم جهي و مويد يك ديگر بودن و تركيب شدن و به  شود ما عرض مي مي

رسند در  گوئيد و در نتيجه به وحدت مي وحدت رسيدن را در عين حاليكه صغري جدا و كبري را هم جدا مي
گوئيم اين فقط در  ين دو چيزي نيست كه تعطيل بردار باشد ما ميآن اذعان يعني ربط بين اين دو اعتقاد بين ا

مورد صغري و كبري كه نيست درباره مجموعه تعاريتان در يك دستگاه منطقي هم عينا همين طور است در 
همديگر هم عينا همينطور است و در پايان يك نظام  مختلف تعريفي تانباهاي  بين ميدانها مختلف و مجموعه

شود، براي او تشتت پيدا  كند كه براي كافر هيچ گاه يك نظام فكري وا حد ايجاد نمي ايجاد ميفكري واحد 
شود ولي  كند كلمه واحد دارم وحدت كلمه براي كافر حاصل نمي شودنهايت قدرت اختيار است كه اعالم مي مي

نسبت به موضع  كند، تجزماينكه و حدت دارم و شباهت به ان كه كلمه واحد و وحدت دارد، ايجاد مي
آورد و  كنند در مي خارجي اش هم تلون دارد ولي اداي كسي را كه افعالش هم همديگر را تاييد ميهاي  گيري

كند در حاالت روحي اله متفرق را  تواند شكل آن را اعالم كند كه من اينطور هستم اعالم موضع مي مي
تواند حول يك  هاي متعددي گير است و نميپرستد و نه فقط در شرائط بلكه در يك لحظه هم قلبش جا مي
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محور پرستش براي هر حساسيتش جايي را معين كند يك نظام حساسيت واحد داشته باشد و يك محور 
تواند فقط اداي اين  تواند اين كار را بكند و چون نمي پرستش داشته باشد و بتواند به وحدت برسان كافر نمي

ه از عالم معقول براي آمده اند و ماهيت اين فاعليتي را كه اعمال كرده آورد ماهيت چيزهايي ك كار را در مي
 سازد. سازد و اين اضطراب را كدر تمام حساسيتهايش جاري مي است با همديگر نمي

اما اگر انبياء را كه مالحظه كنيم كه آنها عارف به حقائق اشياء هستند خصوصا نبي اكرم (ص) آنها 
يد و تلون و تشتت نشده اند و حدت كلمه شان هم در تمام مراتب وجودي شان درعمرشان ذره ا ي دچار ترد

 هست و درهمه اش پرستش خدا بدونيك ذره شرك و ضعف جاري است.
 حجت االسالم ميرباقري: باالخره فرق ادراك با بقيه ماهيات عالم روشن شد همگي وحدت تركيبي هستند.

 شود. مي حجت االسالم والمسلمين حسيني: اينجا پرستش
 حجت االسالم ميرباقري: پرستش عين ادراك است.

خواهيد ادراك چه فرقي داشته باشد ادراك يعني چه؟ شما يك  حجت االسالم والمسلمين حسيني: شما مي
 بار تعريف ادراك را با حضور فرموديد و با به رابطه تعريف كرديم.

اي  شود ميكروفن هم با اين دفتر يك رابطه يده مياي است كه علم نام حجت االسالم ميرباقري: اين چه رابطه
 دارد يعني عالم به دفتر است؟

حجت االسالم والمسلمين حسيني: رابطه عاشق، در اينجا مرتبه عشق است و به قول شما مرتبه خود اگاهي 
اليت و يعني كيفيت خاصي از تصرف كه مربوط به مرتبه تصرف درغير و نيابت از مولي است، پرستش در رتبه و

 عشق در رتبه واليت برابر با علم است.
خواهد كه بگوئيم منشا انتزاع علم چيست چون در مرحله  برادر نجابت: پس ديگر علم منشاء انتزاع نمي

 شود. تصرف كه بيائيد بعد از علم معلوم توليد مي
ز مولي نسبت به غيره حجت االسالم والمسلمين حسيني: يعني طلب االواليه رسيد به اين مرتبه نمايندگي ا

اين هاي  علم نه در نفس علم و كيفيت ارتباط بلكه در پايههاي  رتبه اش ترتبه مغير است و مغير اصلي در ريشه
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رسيم كه اختيار مقوم علم است، حاال لزوم ندارد كه آن تعريفها  وحدت تركيبي كه براي تحليل برائيم به اين مي
 ما آخر متوجه نشديم.حتما درست باشد تعريف حضوري را كه 

شود بلكه انسان به وحدت  حجت االسالم ميرباقري: ما هم اين را نفهميدم و علم به خارج هيچ وقت پيدا نمي
 شود. كند خارج رها مي تركيبي خودش علم پيدا مي

در عشق حتما معشوق و ربط الزم است حاال انصاف  حجت االسالم والمسلمين حسيني: با يك فرق كه
تواند حل كند نه فقط  ن بهتر است يا آن حضور كه پايش ب هيچ كجا بند نيست و هيچ چيز را نميمطلب، اي

خواهد حضوري كهشما فرموديد هم خارج  كار به خارج ندارد، در حاليكه عشق درا ينجا حتما معشوق فعلي مي
ين خودش چي بود كه هم خودش در نزد خودش حاضر نبود وهم اشكالهاي ديگر داشت، حاال ا از آن غائب بود

 گذاريد، فقط اسم آن علم است ربطي به خارج نداشت. اسم آن را علم مي
توان تفسير كرد، با اين مكانيزم علي و معلولي در  حجت االسالم ميرباقري: ربطش را از طريق نظام عليت مي

 شود. نفس پيدا مي
در يك لحظه دو فيلسوف نسبت به حجت االسالم والمسلمين حسيني: اطالع نسبت به خارج نيست، يعني 

 خارج دو نظر دارند و طبق عليت هم نبايد چنين باشد.
 



 

 



 

 

 
 

 دوره دوم) ٢٤(  ٦٠جلسه: 
 اختيار) بحث: يقين و رابطه آن با علم(وحدت تركيبي علم

 (تعريف فهم بر اساس و حدت تركيبي، تناسبات واليت، تناسبات حب وعشق)
شد كه ما يك  الم ميرباقري: بسم اهللا تا اينجا اين مطالب از فرمايشات حضرت عالي استنباط ميحجت االس

كن و متناب با طلب خودش و متناسب با قابلي تها و مشيت  فاعل مختار داريم كه بر اساس فاعليت طلب مي
غايتي كه او شوديعني متناسب با  حضرت حق و حدت و كثرتي حول محوري كه طلب كرده است ايجاد مي

 است و معني ادراك و علم هرچيزي جز فاعليت نسبت به اين تحقق نيست. طلب كرده
نسبت به ربط نه فاعليت نسبت به خودش بلكه فاعليت نسبت به  والمسلمين حسيني: االسالم حجت

 كند. ارتباطش با عالم اين با بحثي كه در اختيار بيان شد فرق مي
ارتباط به معناي اطالع است و اين فاعليت نسبت به كيفيت ارتباط خودش  حجت االسالم ميرباقري: كيفيت

با كل نظام عالم و جايگاه خودش با متعلقاتش در كل نظام عالم دارد و اين كيفيت ارتباطي كه بر مبناي 
 كد ادراك هست.  فاعليت خودش و متناسب با مشيت حضرت حق تحقق پيدا مي

براي ارتباط هم سه رتبه قائل شويد والمسلمين حسيني: االسالم جتح والمسلمين حسيني: االسالم حجت
 يعيني ارتباط باعالم معقول عالم مثال و عالم محسوس.

 حجت االسالم ميرباقري: البته مبناي تقسيم ارتباط به سه قسمت روشن نيست و بايد توضيح دهيد.
ت و كثرت است نهايت فرق اين و فعال هما اجمالي كه فرموديد وحد والمسلمين حسيني: االسالم حجت

حدت و كثرت با بحث قبلي اين است كه در اين وحدت و كثرت بايد به ارتباط هم توجه كنيد تا كنون هرچه 
گفتيم اين مطلب كه وحدتو كثرت جز يك وحدت و كثرت بزگرت ديگري است به صورت  وحدت و كثرت مي
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خواهد تعلق را تغيير  هم هست يا نيست يعني وقتي مي شود ولي آيا تصرف د راين تصرف در ربط كلي بيان مي
 دهيم. اي بسط مي دهد بحث را تا چه پايه

ادراك بدون اختيار  كرديد كه حضرت عالي نقض مي حجت االسالم ميرباقري: مشكل بحث اين بود كه
 از طرف ديگر هم اين نقض وارد است كه بدون ادراك هم اختيار متصور نيست. متصور نيست

درست است لذا ا ينها با همديگر هستند يعني وحدت تركيبي فاعليت و  والمسلمين حسيني: االسالم حجت
ربط با هم هستند و اين طور نيست كه يك علم جد و يك اختيار هم جدا باشد و بعد صحبت كنيم كه وضع 

از هم جدا كنيد ولي  توانيد به تحليل عقلي علم و قدرت را مالحظه كرده و شود شما مي علم و قدرت چطور مي
شود يعني بلوغ علم در رتبه يقين است و هيچ  يكي بيشتر نيست، در يقين كه بيائيد اين مطلب بهتر روشن مي

تاند بگويد موقن نسبت به نفس يقينشآگاه نيست مثل اينكه بگوئيد يقينش يقين نيست، صحبتي كه  كس نمي
كنند آن  همدگير كار مي دهد كه علم و اختيار هردو با شود در ابتدا نشان مي دروحدت و كثرت از يقين مي

دانند و اين يك غفلت است آگاهي همان مرتبه ايمان است نه مرحله تمثل،  وقت آگاهي را بيشتر تمثل مي
 كند يك مرحله نازل است. مرحله تمثل يك مرحله نازل از آن است وقتي صورت سازي مي

كن و هم  درادراك است كه هم مفاهمه را غير ممكن مي حجت االسالم ميرباقري: مشكل دو م نسبيت
ند وهركس براي خوش يك نحوه ارتباط با عالم دارد و صحيح و غلط بي معنا  صحت و بطالن را بي معنا مي

توان بيان كرد كه جه گيري اختيار متناسب با مشيت حضرت حق است يا  شود البته يك كمله جديد را مي مي
 شود. باطل مطرح مينه كه در ادراك حق و 

 تواند ماوراي معنايي حقانيت داشته باشد. اصال صحت نمي والمسلمين حسيني: االسالم حجت
 حجت االسالم ميربقاري: يعني ديگر حكايت و تطابق معنا ندارد.

محكي مطابقت حقيقي دارند و يا نه به جاي  صحبت اين است كه حاكي والمسلمين حسيني: االسالم حجت
 ي طرفين ربط هست ربط و طرفين ربط در اينجا هست.حاكي و محك
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حجت االسالم ميرباقري: پس در عينيت هم نبايد بتواند جواب بدهد كه مثال انسان به طرف اسم آب دست 
تواند باطل  تواند حق باشد مي و دو طرف دارد مي اي هم در خارج آب باشد، يعني نحوه ارتباطي است دراز كند و

 فاعليت و اختيار است. باشد چون بر مبناي
تواند بعيد از رحمت الهي ياقريب به آن باشد يعني بر مبناي  بفرمائيد مي والمسلمين حسيني: االسالم حجت

حق و باطل به قرب و بعد و تناسب به جايگاهي كه فاعل دارد و عدم تناسب نسبت به آن است عدم تناسب 
را نسبت به آن در مرتبه جزيي بيان كرد نه در مرتبه كل توان لغت باطل  يعني اگر اين در حيوانيت رفت مي

تناسبات  دهد و آن وقت اختالف منتجه با نتايجي كه هست در آنجا اجازه نمي عالم چون در منتجه محل است
گيريد بحث بعدي را  نظام تحقق يابد. اما بحث حضور هنوز تمام نشده و اگر آن اششكالها را مفروق عنه مي

 كنيم. مطرح مي
توان مطرح كرد اگر بگوئيم  بحث درباره اين است كه آيا براي علم غير از معناي حضور معناي ديگري مي

آيد كه در اين جا ما اين قسمت دوم را  ازجهان خارج از انسان و مخلوقا (غير از انسان) يك آثاري بر انسان مي
اشد از هر كيفيتي كه در عالم در حال كنيم، بر اين فرض كه سه عالم معقول مثال و محسوس ب فرضي ذكر مي

تغيير است يك ارتباطي به اسنان هست و به حكم وحدت تركيبي بايد اين ارتباط باشد و اين خاص انسان 
اين آُار درون انسان  ايد نيست نهايت رتبه انسان رتبه خاصي است كه داراي تصرفات خاصي است، يك آثار مي

شكل باشند يك كيفيت و خاصيتي دارند ولي بر اسا بحث اختيار انسان داراي يك نظام هستند نه اينكه بي 
تواند تعيين محور خاصي را طلب كرده و به اينها يك آرايش و ارتباطات جديد بدهد و از اين عناصر يك  مي

 مركب جديد بسازد.
وه خاصيت هستند دانيم براساس هر گونه تركيبي داراي يك نح اين آثار كه ما انها را شبيه عناصر مركب مي

كند اگر يك محور  اگر اين تركيب موافق آن رتبه كه انسان است، باشد يعني مجوري كه انسان معين مي
ملكوتي و هماهنگ و متناسب با جايگاهش نسبت به سيرش باشد طلب او مخل وحدت تركيبي اينها نشده و 

اينها بعد از امداد الهي حول آن محور  فاعليتش نسبت به منصب و جايگاه خود او اخاللي نكرده است. آنوقت



٥٤ ·································································································································································  

 

كنند كه وحدت و كثرتي كه در اين رتبه حاصل شده و متناسب با جايگاهش هم هست  كثرتي پيدا مي وحدت
 برابر با پيدايش يقين است.

اينها قبال در وجود او وحدت و كثرت داشتند و قدرت تعيين محور هم داشت و اينها با هم بودند نه اينكه 
دند همچنين متقوم بهم بودند و متناسب با جايگاهش بودند، جايگاه يك جايگاه انساني بود و وحدت و جدا بو

كرد يك رتبه از يقين در  بود آثاري هم كه آمده بود يك و حدتي پيدا مي كثرتش هم متناسب با همين مطلب
ند در اين رتبه از يقين كه عام شود مگر آنكه اين را اينقدر خراب كند كه از اين رتبه سقوط ك ابتدا عام مي

است توجه به خدا و جود دارد، براي كسيكه از جايگاه خودش به جايگاه حيواني عدول كرده و اين را شكسته 
ظرفيت خودش  باشد عوض اينكه يقين را گسترده تر و شامل تركند و ظرفيت وجودي اش را باال ببرد ظرفيت

شود يعني براي اركان كفر كه  ست كرده در لحظه مرگ شكسته ميرا حيواني كرده است، اين چيزي را كه در
شكند ولي ديگر راه تدارك نيست فرعون  خودشان به سقوط كشانده اند اول ورود به عالم برزخ اين مطلب مي

خواهد وارد فضاي عالم  كند مي خواست توبه كند ولي ديگر در آن لحظه پذيرفته نيست. همينكه مشاهده مي مي
 شود ولي در حاليكه خودش را در رتبه حيوانات آورده است. شكند و دوباره همان مطلب ظاهر مي مي برزخ شود

يابد و هر قدر اين  اگر هماهنگ با ملكوت و سير به طرف باال محور را انتخاب كرد آن يقين اولي گسترش مي
.يقين همان و حدت يافتن يابد محور در سمت گيري به طرف خدا و اوليا سير كند يقينش گسترش بيشتري مي

و  شود واليت متناسب با جايگاهش است و وحدت تركيب ياست كه در اينجا آن طلب واليت صحيح محقق مي
شود و يك چنين وحدتي برايش  به وسيله امداد اله ي و طلب ايشان متناسب با رتبه مشيت سرپرستي مي

اي كه قرار دارد واليت در كليه  در آن مرتبهشود. در حقيقت متناسب با شاء حضرت حق وشاء عبد  حاصل مي
شود البته قبال هم واليت بود اما اكنون در مرتبه باالتري جاري  آثاري كه در وجود اين آمده اند جاري مي

شود يعني كثرت و وحدت جديد پيدا كرده است و براي پيدايش و حدت و كثرت جديد واليت جاري  مي
كند خودش هم در نظام واليت به  ن وحدت و كثرت جديدي كه پيدا ميشود و صحيح است بگوئيم در اي مي
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عنوان يك عضو رسميت يافته است و هم جاري كننده واليت حضرت حق در خودش در مرتبه ثاني شده است 
 يعني بنا شد اين طلب كند شاء اين و شاء حضرت حق باشد و كيفيت دوم حاصل شود.

ناسب با رتبه خودش شد ديگر ترديد و تلون و تشتت در آن نيست. پيوند همه كثرتها به يكديگر وقتي مت
بريم و تشت براي افعال ذهني يا عالم مثال يا قدرت ايجاد تمثل و نمونه  تلون را براي افعال خارجي به كار مي

 بريم. مومن از نظر روحي مضطرب نيست بلكه بريم و اضطراب و ترديد براي وضعيت روحي به كار مي به كار مي
مطمئن است يعني نظام حساسيتهاي گوناگونش نسبت به امور مختلف توانسته حول يك محور وحدت يابد، 
انسان داراي حساسيتهاي مختلفي است نياز به آب و هوا دارد، يك سري ارتباطات با پدر و مادر وزن و فرزند 

همه اينها را دوست دارد و نسبت به گوئيد اعتقادات دارد و  دارد، يك سري هويات اجتماعي دارد تا آنجا كه مي
گويم آنكه محور همه اينهاست و  گوئيد خداي متعال را هم دوست دارد من مي آنها حساس است تا آنجا كه مي

اينها حور آن هستند در مراتب مختلف مشاهده كنيد براي مثال اگر پدر و مادر يك كافر در حال مرگ باشند و 
كند و دنيا را مورد  كند چون مثل حيوانات زندگي مي ه پدر و مادرش اعتنا نميپول اين كافر هم در خطر باشد ب

پرستش خودش قرار داده است حاضر نيست پولش را براي پدر و مادر خرج كند و آنها را از مرگ نجات دهد يا 
ين است و دهد دنيا محور ا تاند با فالن خالف بهدست آورد آن خالف را ناجام مي اگر ديد فالن منصب را مي

بيند بر خالف آن كافر يك مومن هست كه  كند و همه چيز را مادي محض مي حساب مي همه امور را ريالي
پرسند توكه سعي  كند از او مي شود ولي مالش را براي آنها فدا مي نسبت به پدر و مادرش دچار اسراف نمي

خانه ات را بفروشي و خرج آنها كني  خواهي كردي زندگي پدر و مادرت در اعتدال باشد حاال چگونه مي مي
 گويد آن زندگي عادي آنها بود ولي حاال در يك بحران خاصي قارر گرفته اند و بايد مال را فداي آنها كرد. مي

بنابراين انسان داراي حساسيتهاي مختلفي است كه هرگاه اين حساسيتها حول يك محور قرار گيرد كه از 
گوئيد ما نيازهاي مختلفي داريم و هيچ كدام به همديگر  د يعني شما گاهي ميهر يك بتوان بقيه را محاسبه كر

كنيد به يك و حدت هم برسند،  ربط ندارند اما اين نيازهاي فردي شماست و بايد اين كثراتي را كه ذكر مي
نسبت  گوئي درجه اين پائين تر و آن باالتر همانجايي است كه بين آنها مي كني آنجايي كه سبك و سنگي مي
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اس و اين نسبت اعتباري محض نيست و تا اين نسبت در حساسيتهاي شما محقق نشده باشد در خارج به اين 
دهم يعني قبال اين مطلب  گوئيد سالمتي پدر و مادر را بر مال ترجيح مي كنيد. همين كه مي اولويت عمل نمي

شود. حاال وقتي كه اين  و بعد ظاهر مي محقق است و سالمتي آنها از مال باالتر است قبال تحقق پيدا كرده
وحدت و كثرت و نظام حساسيتها حول يك محور باشد و آن محور هم متناسب با جايگاهش باشد آرامش 

كند  آورد ولي اگر حول يك محوري باشد كه متناسب با جايگاهش نباشد مثل كافر كه تعيين اولويت مي مي
شكند، اعالم تجزم و به وحدت رسيدن و آرامش  را ندارد و مي ولي قدرت ثبات و استمرار بر تعيين اولويت

كند نه وجود جزم و آرامش وجود آرامش نيست آنچه كه امام خميني رضوان اهللا تعالي عليه در مقابل سران  مي
ه كنند ولي جزم ندارند در حاليك دنيا داشتند و آنها اين را فاقد بودند همين بود كه آنها اعالم جزم و تجزم مي

 شكست آرامش داشت. ايستاد و جزم او نمي ايشان جزم داشت و به همين دليل محكم مي
گيرد و و حدت و  اگر مقصد پرستش متناسب با جايگاه باشد نظام حساسيتها حول محور پرستش شكل مي

ني دهد يع كند و اين و حدت يافتنش جريان واليت در اين حساسيتهاست و يقين را نتيجه مي كثرت پيدا مي
گويد  كند كه مي اگر اين را مثل كفار متشتت كنيد همان محور قدرت تنظيم اينها را ندارد و فقط ادعا مي

شود در حاليكه عشق به دنيا مبداء  گويد عشق به دناي مبداء تنظيم مي قدرت تنظيم اينها را دارم كافر مي
اعالم جزميت را تا تمام مراتب پائين بياورد  تاند اين تجزم و شود او مي شود بلكه مبداء اضطراب مي تنظيم نمي

آيد مومن نمونه هايي را كه  ريزد هين اعالم تزم در تمثل و نمونه سازي هم كه مي ولي مرتب به هم مي
زند و متبدل  سازد تكيف ارادي دارد و با ار اده خودش يك كيفيتي را لحاظ كرده است و آن را به هم مي مي
سازد چه موضوع اين نمونه امور روحي باشد و چه موضوعتش خود امور تمثلي و  مي مثال كند و بعد نمونه مي

كند اين تكيف و تبدل و تمثلي را كه باال را ده دارد يعني بعد ازآن مرحله يقين  چه امور عيني باشد فرقي نمي
، يعني نسبت كند كند يك تعادلي حول محور پرستش پيدا مي شود تمام كارهايي كه مي وارد اين مرحله مي

كنند چون محوري را كه انتخاب كرده است بر اساس  اي كه ساخته است همديگر راتاييد مي بين كثرتها نمونه
كوچكي را كه هاي  تناسب جايگاهش نسبت به عالم ملكوت موجب پيدايش اين يك پارچگي است، پس نمونه
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رسند باز يك نظام فكري اند و از  حدت ميكند ابتدا از هم بريده نيستند و در غايت هم وقتي به و درست مي
 همديگر جدا نيستند. 

اگر هم شما بيائيد و اينها را جداجدا كنيد يعني بگوئيد نمونه سازيهاي عالم روح جداست و مربوط به اخالق 
عالم محسوس هاي  عملي است و نمونه سازيهاي عالم مثال جداست و مربوط به عالم نظري است، نمونه سازي

است و مربوط به علوم تجربي است وبين اينها ارتباط نيست معنايش اين است كه نتوانسته ايد اينها  هم جدا
گوئيد  رسند مي كنند و به وحدت نمي سه تا را به وحدت برسانيد و همديگر را نسبت به موضوع واحد تاييد نمي

و شما اگر ميل كنيد يك آثار  گويم اينجا آب گذاشته است موضوعا مختلف هستند چه تاييدي دارند، من مي
جسم ملكي دارد و با پرورش روحي تان هم بعضي جاها تناسب دارد و بعضي جاها تناسب ندارد، در روز ماه 

گوئيد به حكم اطالعات  كند شما مي رمضان نبايد ميل كنيد تناسب ندارد ولي علم تجربي اين را تاييد نمي
تالئم را به  ب نخور در اخالق عملي ريشه اصلي حسن وقبح اضطرابمربوط به اخالف عملي در روز ماه رمضان آ

گوئيد بايد از انبيا تبعيت كرد و سير را ادامه داده ايد تا تبديل به  گردانيد تا آنجا كه مي لزوم شكر منعم بر مي
و كند  گويد آب نخور، در عالم محسوس هم گفته ايم بريده است او هم آزمايش مي حكم رساله شده و مي

گويد اين براي بدنش ضرر  كند او مي خورد گريه هم نمي گوئيد اين آب نمي گويد آب نخوردن مضر است مي مي
 دارد و خوش متوجه نيست.

دهد  كنند، نمونه سازي تجربي شما يك حكم مي اين كه دو حكم در رتبه عالم مثال همديگر راتاييد نمي
دهيد ولي آن يك صحبت ديگر است، صحبت در رجحان  ن ميالبته شما امور روحي و اخالقي را بر اين رجحا

نيست بلكه كالم در اين است كه در تمثل حسي آن چه كه از تمثل روحي و نظري آمده بود مورد تاييد قرار 
نگرفت در تمثلي كه كار ذهني است نسبت به يك اطالعاتي كه از اين كلمات پيدا كرده ايد و روحتان هم 

كنيد؟ اين بحران قبال نبوده است البته ممكن است بگويند خدا خواسته كه اين بحران  يمتعلق به آنها هست م
گردد چطور است  گردد ولي آن طرفي كه به شما بر مي پيدا شده است يك طرف آن هم به مشيت بر مي

ه و گوئيد اينجا نسبت به نظام كفر انفعالي است پس عرض ما اين است كه اگر در هيچ يك از قسمتها ب مي
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تجزم در همه آن جاري بود مربوط به نظام كفقر است در عال تمثل و نمونه سازي، اگر  حدت و كثرت نرسيد
گوئيم هنوز آن رشد و بلوغي كه بتواند آن يقين را در  شود مي برخي از آن هست ولكن مرتب اين تزلزل پيدا مي

تر از آن كه در عالم محسوس بيايد اعمال  يك نظام فكري يك پارچه شود ندارد، پائين مرحله تمثل بياورد و
كند گاهي يك سري از كارهاي اجتماعي انسان با يك سري كارهاي ديگر او  انسان نحوه ارتباطاتي را ايجاد مي

در يك روز و يك سال  كند آن هم نه نا هماهنگ است و گاهي همه اعمال او در همه جا يك مطلب را تمام مي
كند و اگر همه كارها همديگر را نقض نكرد و در يك جهت بود نسبت  دنبال مي بلكه همه عمرش يك مطلب را

گوئيد حاال اگر  رود. اگر هر سه مرتبه ارتباطي را كه داريم با يك ديگر يكپارچه شدند مي تاثيران خيلي باال مي
 ري شده است.شوند و حدت پيدا كرده اند و يقين در همه اينها جا بخواهم يكي را عوض كنم بقيه مانع مي

درجه نيست بدون اين كه در حد اوليه چيزي  ٣٦٠براي مثال اگر كسي بخواهد بگويد مجموعه زواياي مربع 
را وارد كرده باشد و تعريفش از حد اوليه يعني امتداد و بعد سلب امتداد يعني نقطه و خط هيچ فرقي با تعريف 

زند چون تعريفش از زوايا و مربع عين همان تعريفي تواند چنين حرفي را ب هندسه اقليدسي نداشته باشد نمي
هست و اگر روش قياسي رابكار برده تعريفش از روش بدست آوردن هندسه مشخ  است كه در هندسه اقليدسي

درجه نيست و ملزم به  ٣٦٠تواند بگويد مجموع زواياي مربع  است موادش هم يكي است به همين دليل نمي
تواند استداللش را برگرداند و تعريف بدهد و همه  متها هم كه دست بگذاريد ميهمين است. در هر كدام از قس
 استداللها هم يكپارچه هستند.

رود حاال هرگاه  حاال اگر در حد اوليه اش يا در روش آن چيز ديگري را وارد كرديد كليه احكام كنار مي
است كه انتخاب شما در حد اوليه بايد عوض بگوئيد سه رتبه از ادراك بايد يكديگر را تاييد كنند معنايش اين 

شود به وسيله اين  شود و به وسيله هر يك از بخشها ضعف تعريف قبل روشن مي شود و تعاريف هم عوض مي
 شود ضعف تعريف شما در آن بخش چه بوده است. بخش معلوم مي

يت حضرت حق وحدت و كثرتي كه درجهت مشيت بالغه حضرت حق به طرف ملكوتي باشد هرگاه با مش
برابر محض شد يعني حركتش عين رشد رشد طبيعتا هماهنگي اش آن را يك پارچه بدون هيچ گونه ترديد 
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گوئيم و هرگاه بهر ميزان ضعيف شد و پائين تر  كند مثل انچه را كه درباره معصومين صلوات اهللا عليهم مي مي
شود، اگر متناسب با جايگاهش نباشد ولي اگر  يآمد بهمان ميزان عدم ثباتش در ارتبطا و تلو و تشتت بيشتر م

شود يقين متناسب با  اي كه براي هر جايگاه است يعني حداكثر كه براي هر جايگاه مي گفتيد آخرين پله
آورد ولي اگر از آن كم شد جايگاهش نمره پنج بود ولي اين يك درجه پائين تر آمد يعني غعير  خودش را مي

دهند متناسب با مشيت و متناسب با  عالم تنتخاب كرد چيزي هم كه به او مي متناسب با وضع جايگاهش در
نسبتي بين مشيت اين و مشيت حضرت حق است ولي به هر حال خواست اين متناسب با جايگاهش نبوده 
است ولو به مقدار كم و هنوز حيواي نشده است، پس يقين براي مومن هست و اين يقنياگر متناسب با 

اكثر كه برايش ممكن است باشد رشد در مرحله بعد رشد داراي آرامش و بدون تزلزل است جايگاهش و حد
البته نه در سعه معصومين بلكه در سعه خودش، اگر پائين تر بود ديگ ريقين نيست و وحدت و كثرتش در يك 

ز امتحان قرار قسمتهايي حالت تزلزل دارد و در يك قسمتهايي آرامش نسبي دارد البته اگر در شرائط خاصي ا
 كند. آيد و ظهور پيدا مي نگيرد واال آن تشتت مي

شوند و يقين  علم و اراده و علم و اختيار با هم مركب مي حاال اگر يقين راتركيب ارتباط و اراده بدانيم يعني
شود نه اينكه يقين يك چيز و علم هم يك چيز و اختيار هم يك چيز ديگر باشد نهايت دركيف  حاصل مي

گوئيد كيف  بريد و بعد كاري به خارج ندارد گاهي مي اط است نه در كيف نفساني گاهي كيف را در نفس ميارتب
ارتباط و اگر اين كيف ارتباط متناسب با جايگاه بود ارتباطش ارتباطي است كه با جهان وحدت تركيبي پيدا 

ف ارتباطي نيست كه به وسيله كرده است يعني كيف ارتباط طلبب اين و ربطش كيف ارتباط محكمي است، كي
گوئيم سست چون متناسب با  اختيار اين دران اخالل شده و ضعيف شده و حيواني و سست شده باشد چرا مي

گوئيد وزن مخصوص هوا و آب و خاك  خواهد خودش را پايين تر بياورد عين اينكه مي رتبه خودش نيست و مي
گويم اين كار ممكن است و  ك توپ را به زير آب ببرد ميگوئيد اگر كسي با فشار ي در اينجا هست بعد مي

ريزد چون  زند كه باال بيايد، اگر هم خاك را باال ببريد آخر فرو مي متناسب با جايگاهش نيست و مرتب زور مي
ريزد يك  اينجا متناسب با وضع مخصوص خودش نيست اگر هم بار آن را خيلي سنگين كنيد فورا فرو مي
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شود اين ثبات ندارد و در مراحي مثل بيت عنكبوت است و هيچ  كند و معلوم مي ا خراب ميحادثه محكم آن ر
 تاب مقاومت ندارد.

اما ارتباط يكي ديگر متناسب با وضع مخصوص خودش برقرار شده و اين يك بنيان مرصومي است توپ آن 
بكند چون با عالم وحدت تركيبي پيدا تواند اين را  كند ال يحركه العواصف تند بادها و حوادث نمي را از جا نمي

كند و اين محكم است يعني يقين دارد و يقينش هم با نظام آفرينش  كرده است و عالم هم خودش را نقض نمي
بيند و يقين چيزي جز همين ارتباط واليت كه در  نسبت به رتبه خودش هماهنگ است و ارتباطش را هم مي

واليت شده و نظام واليت هم اساس عالم است چگونه به هم ارتباطش جاري شده نيست، اين جز نظام 
 خورد. مي

 حجت االسالم ميرباقري: اين تركيب هميشه هست و هميشه جز نظام واليت است.
حجت االسالم والمسلمين حسيني: فرقش در تناسب با جايگاه و يا عدم تناسب با جايگاه است، يعني اگر 

سب باشد جايگاهش جاي ديگر است و وزن مخصوصش چيز ديگر است تركيب آن با عالم يك تركيب غير متنا
 خواهد تركيب شود. ولكن طور ديگري مي

 شود. حجت االسالم ميرباقري: اگر جايگاهش با مجموعه عوامل در اينجا نباشد باالخره در اينجا واقع نمي
 حجت االسالم والمسلمين حسيني: معنايش اين است كه فقط يك شاء حاكم بدانيد.

اگر شاء خودش هم باشد باالخره جايش اينجا آمده است وقتي در جهنم علف سبز  حجت االسالم ميرباقري:
 شود رتبه اش همين است. مي

حجت االسالم والمسلمين حسيني: آيا اين رتبه اش اين بود كه از اول در جهنم بيايد اول در جهم علق 
 شود. نيست بعد سبز مي

خره اين در مجموعه با اختيار خودش اينجا آمده و جايش همين جاست نه حجت االسالم ميرباقري: باال
جاي ديگر و مناي عدل هم همين است كه باالخره جايش همين جاست با مجموع شرائط جاي خيلي خوبي 
هم هست وعين عدل است، در منتجه جايش همين جاست آن وقت اين تركيب پيدا كرده و جزء عالم شده 
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دش اينجا آمده است، يعني باالخره هيچ فرقي بين يقين و غير يقين در نهايت نيست و در متهي با اختيار خو
عالم هركس براي خودش يك جايي دارد و يك ارتباطي هم با عالم دارد كه متناسب ترين كيف ارتباط در 

 مجموع براي او همين است بنابراين همه يقين دارند.
 دهيد. سب ترين است يعني براي خود اين هيچ چيزي قرار نميحجت االسالم والمسلمين حسيني: چرا متنا

 حجت االسالم ميرباقري: االن با توجه به فاعليت خودش بهترين جاي عالم را دارد.
 حجت االسالم والمسلمين حسيني: با توجه به فاعليت خودش و فاعليت حضرت حق يا يك فاعليت است؟

ن جاست و با كل عالم هم وحدت تركيبي پيد كرده و معنا حجت االسالم ميرباقري: در مجموع اين بهتري
رود يك وحدت تركيبي با عال با افاضه  ندارد كه با كل عالم و حدت تركيبي پيدا نكند تويي هم كه زير آب مي

 شود دارد. فشاري كه به آن وارد مي
احتياج به باال آمدن دارد  حجت االسالم والمسلمين حسيني: اين توپ ميل به باال آمدن هم دارد يا نه، يعني

يا نه؟ سعه وجودي هو اطالب باال آمدن است يا همان پائين برايش خوب است و فشاري هم براي باال آمدن 
ندارد، شم اين را با فشار نگه داشته ايد ولي فشار هست فشار نيست، در انسان هم اگر سعه ظرفيت باالتر از 

و به طلب خودش براي باال آمدن فشار دارد و در رنج و الم است يا برند ول حيوان است وقتي آن را پائين مي
شود و نتيجه منتجه عين نتيجه اجزا نيست واال كل مالحظه  فشار ندارد؟ در منتجه يك چيز ديگري نتيجه مي

 شود. نمي
 حجت االسالم ميرباقري: معناي باالتر و پايين تر بودن روشن نيست.

وحدت تركيبي يك امر واضحي  باال و پايين بودن اعتباري نيست و در حجت االسالم والمسلمين حسيني:
 است،معناي تاثير مكاني و تاثير زماني و معناي باالتري در نظا واليت اشراف بر مادون است.

تواند تعريف  فهمد ولي نمي شود انسان خودش را مي حجت االسالم ميرباقري: ولي باالخره فهم تعريف نمي
 حاصل شده چيست يعني توصيف اين فهمي كه از خودش دارد نيست.كند كه اين فهم 
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كنيد نيست و  حجت االسالم والمسلمين حسيني: يعني كيفيت ارتباطي كه در وحدت تركيبي ذكر مي
 كيفيت ندراد؟

حجت االسالم ميرباقري: اين سيب هم يك كيفيت ارتباطي با عالم دارد ولي يك توصيفي بشود كه علم 
 بفهمد كه يافت است يا درك است.بشود و انسان 

 حجت االسالم والمسلمين حسيني: آن سيب كه قدرت تصرف در غير و طلب در غير راندارد.
حجت االسالم ميرباقري: فاعليت بدون فهم معنا ندارد ولي فهم يعني چه شما ميفرمائيد و فهم مركب است 

 فرمائيد ارتباط است. كنيد، مي ولي فهم را تعريف نمي
االسالم والمسلمين حسيني: كيف ارتباط است، حاال اين كيف ارتباط فاعليت هم دارد يانه؟ حجت حجت 

االسالم ميرباقري: در عالم كيف ارتباط زياد است ولي اين چه كيفي است كه آگاهي و فهم و شعور است. عالوه 
 بر اين علم انسان به خود كيف ارتباط با چيست؟

: در وحدت تركيبي آيا بين خود اجزا و حدت يك كيفيت ارتباطي هست حجت االسالم والمسلمين حسيني
فرمائيد، هم با خارج و هم با خودش  يا نه كه غير از ارتباط با جهان است، كيف ارتباط داخلي اش را شما مي

كنيد مناسبات واليت درون خودش و مناسبات واليت  كيف ارتباط دارد، آن وقت بهكيف ارتباط كه معنايش مي
شود و اين دو هم متقوم به هم هستند به نظر ميايد اين بهترين تعريف است، شما ابتدا از  ا خارج خودش ميب

شود بعد برگرديد و ببينيد اگر اين  بينيد كه در انجا خراب مي فهم تعريف بدهيد ت ابه علم حضوري برسيد مي
و تناسبات حب و  تر از آن تناسب واليتكيف ارتباط داخلي و خارجي و وحدت تركيبي درون برون باشد و باال

 توان گفت اين فهم نيست. شعق باشد آيا مي
 شود. حجت االسالم ميرباقري: خود حب و عشق هم بدون ادراك نمي

شود و معناي بسيط ندارد بر  حجت االسالم والمسلمين حسيني: يعني حب و عشق بدون كيف ارتباط نمي
گوئيم معناي بسيط ندارد و شما هم مؤيد ما  كنند ما مي بيان ميخالف آقايان كه براي آن معناي بسيط 

 هستيد.
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فرمائيد كيف ارتباط دروني و بيروني يعني شيي چيزي جز كيف ارتباط  حجت االسالم ميرباقري: وقتي مي
 نيست يا كيف ارتباط با امري كه اين كيف را دار است، حاال تعلق يا چيز ديگر.

شود حب آن تعلقي كه قبال بيان شده اينجا  ني: قبال گفته ايم كه اينجا ميحجت االسالم والمسلمين حسي
 شود يعني حقيقتش حب است ولكن حب بسيط نداريم. حب مي

شود؟ اگر حب عين علم است، علم كيف ارتباطات حب است يا  حجت االسالم ميرباقري: حب بدون علم مي
 خود حب است؟

توان از حب جدا كرد بعد تاليفي  گوئيد كيف ارتباط را مي ميحجت االسالم والمسلمين حسيني: يك وقت 
 گوئيد از هم جدا شدني نيستند. آنها را بهم چسباند يك وقت مي

حجت االسالم ميرباقري: اگر جدا شدني نيستند باالخره دوئيت دارند يا نه اگر دوئيت دارند خود حب علم 
 نيست.

كنيد اگر اين تجريد به تحليل عقلي است اگر سوال  د ميحجت االسالم والمسلمين حسيني: همين كه تجري
كنيد  گويم هيچ دوئيتي ندارد و اگر از علم و اختيار و حب يعني واليت سؤال مي كنيد خودش چيست مي مي

اينها با هم هستند و از همديگر جدا نيستند، اما اگر بخواهيد اينها را مقايسه كنيد و بگوئيد حب اين يكي 
توانيد در مقام تحليل ذهني اين را  ر است و حدت تركيب آن هماهن يا نا هماهنگ است ميبيشتر يا كمت

گيريد يعني نتيجه آخر و حدت تركيبي همه اقوال  مالحظه كنيد ولكن آنچه را كه در جمع بندي نتيجه مي
گوئيد در  را مي گذاريد وزن آن كنيد يك بار در ترازو مي است مثل اينكه يك بار از حجم اين قندان صحبت مي

گوئيد  نهايت هم وزن و حجمش را در هم بر اساس يك حد ديگري تعريف ميكنيد و وزن مخصوصش را مي
آييد و  رود يك بار هم باالتر مي گوئيد ديگر آن صحبتها كنار مي وقتي وزن مخصوص يا حجم مخصوص را مي

 گوئيد نسبيت اين چه نسبيتي است. مي
كنيد عيبي ندار كه كثرت را جداي از و حدت مالحظه كنيد ولي  ير نگاه ميحضرت عالي اگر در مقدمات س

گوييد هيچ كثرتي بدون وحدت نيست و هيچ وحدتي هم بدون كثرت نيست و هردو متقوم به هم  در نتائج مي
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هستند و حدت تركيبي است نه اين است و نه آن بلكه يك چيز ديگري است، اين فهمي را كه شما دنبالش 
توانم  فهمم يعني مي گوئيد مي معناي تمثيلي يقين است و البته يقين معناي تمثلي هم دارد اينكه ميهستيد 

كنم  گوئيدحس مي تانيد نظام حساسيت داشته باشيد اينكه مي يابم مي گوئيد مي نمونه سازي كنم، اينكه مي
ي اينها هر سه در كيفيت ربط منحل توانيد اينها را داشته باشيد ول توانيد تمثل حسي بسازيد بله مي يعني مي

اي قدرت نمونه  گوئيد و هستند و در قدم باالر هر سه در كيفيت واليت منحل هستند شما به تمثل فهميدن مي
توام خودم را بيابم و نمونه خودم را  گوئيد مي سازي شما داريد، يكي از مراتب تصرف شما نمونه سازي است، مي

تانيد خود يافتن را بيابيد يعني نمونه  ميكروفون را بيابم و نمونه آن را بسازم، ميتوانيد  گوئيد مي بسازم، مي
سازي در مثال هم داريد ما كه نگفتيم نمونه سازي نداريد و اين كيفيت ارتباط با عالم مثال است، كيفيت 

يف فلسفي، منطقي، ارتباط با يك مرتبه از هستي تان ارتباط با عالم مثال و نمونه سازي است، حاال از تعار
فرمائيد بديهي  رياضي و تصور تصديق بگيريد همه اينها تمثل است و همه اش هم ارادي است آنهايي هم كه مي

كند اراده در سابقش كار كرده و تكيف هايي كه پس از شكل گرفتن نظام  است و اراده در آنها كار نمي
گوئيم كار اين قسمت  يگر نياز به مالحظه ندارد، ميآيد كه اينها د شود در نظرتان مي حساسيت شما پيدا مي

قبال انجام شده است خود اينكه بشر داراي اين سه رتبه از ارتباط هست معناي فهم و يقين و احساس را حل 
 كند سه نحوه ارتباط است. مي

ا يك مقدار اگر بخواهيم پايه اش را روي خود علم در اين مرتبه بگذاريم يك طور است و اگر هم پايه اش ر
باالتر ببريم كه سه عالم و سه نحوه ارتباط الزم است، يعني اگر بنا باشد در اين عالم دنيا به طرف يك مقصدي 
سير كنيد كه آن مقصد از سنخ اين عالم ملك نيست پايه آن مطلب بايد در جاي خود مورد دقت قرار گيرد، به 

 آيد بايد اصل باشد. د و دين بدست ميرحال اصول اعتقادات يعني متيقن آنچه كه از خداون



 

 

 
 

 دوره دوم) ٢٥(  ٦١جلسه: 
 بحث: تعريف علم: تمثل سازي

 (تكيف، تبدل، تمثل) 
حجت االسالم ميرباقري: در جلسات قبل بيان شد كه اگر ما قائل به ضرورت علت و معلولي شويم علم قابل 

يابد و خودش برابر با  ي تحت نظام عليت و جبرا يك كيفياتي تحقق ميتفسير نيست چون براي هر موجود
تواند نسبت به ديگري ادعاي جهل كرده است و به ديگري  شود بنابراين نه اين مي خودش و كيفياتش مي

هم همينطور است اين بر اساس اختياري كه  و نه ديگري نسبت به اين در تناسبات فاعليت نسبت جهل بدهد
و حوري محوري كه انتخاب كرده يك و حدت و كثرت و يك ظام ارتباطات با جميع عوالم پيدا كرده است 

شود چرا اسم آن را علم بگذاريم  كند و ديگري هم همينطور منتهي اين نظام ارتباط به تبع فاعليت پيدا مي مي
ضميمه كنيم در هر  ؟ به عبارت ديگر چه تفاوتي است بين ضرورت علت و معلولي واينكه اختيار را به آن

كنندولي به هر حال اشكال اين است كه آنها تعبير  صورت يك ارتباطاتي است البته آنها تعبير به ارتباطات نمي
فرمائيد اگر ما قائل  كنند كه آن اشكال در جاي خود وارد است اما اينكه مي به كيف يا حضور مجرد لمجرد مي

مكن نيست چون بر هر موجودي تحت نظام عليت (منهاي آن به ضرورت علت و معلولي شويم ادعاي علم م
شد و يك آثاري هم او برجهان بيرون خود  اشكال كه به ضرورت علت و معلولي وارد بود) يك آثاري وارد مي

كند و خودش با مجموع لوازم و آثرا خودش يك  گذارد و در مجموعه يك تكيفي براي خودش پيدا مي مي
تواند اعالم علم كند و نه ديگري يعني بر اسا نظام  ري هم همينطور آن وقت نهاين ميكند و ديگ وحدتي پدا مي

فاعليت هم موجوداتي داريم كه يك محوري را بر اساس ظرفيت خودشان و ساير امور انتخاب كرده اند و 
ا متناسب با مشيت حضرت حق يك نظام وحدت و كثرتي حول اين محور تحقق يافته و اين موجود مختار ب
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عوالم مختلف يك نظام ارتباطات پيداكرده است خوب ديگري هم متناسب با اختيار خودش يك نظام ارتباطات 
ديگري پيد كرده است چرا اين بتواند اعالم كند واورا متهم به جهل كند يا او اين را متهم به جهل كند هر يك 

ه اند يك نوع ارتباطي با نظام عالم پيدا كرده از اينها متناسب با جاگياه خودشان و متناسب با اختياري كه كرد
توان گفت اين ارتباط حق است يا باطل است يعني اختيار اختيار سو بوده يا اختيار حسن بوده است  اند كه مي

اما چرا اسم اين را علم بگذاريم اين علم نيست اينيك نظام ارتباطاتي بر اساس اختيار خودش و متناسب با 
م پيدا كرده است و ديگري هم همينطور است در اينجا حق و باطل راه دارد چون پاي اختيار مشيت با نظام عال

 سو و غير سوء در ميان است اما علم و جهل نيست.
بسم اهللا الرحمن الرحيم الحمد هللا رب العالمين قبل از ورود به بحث بايد  والمسلمين حسيني: االسالم حجت

خوايم اثبات كنيم يعني تعريفي را كه براي علم و جهل  محض را نمي اشاره كرده كه جهل به معناي عدمي
 ها باشد. دهيم بايد متناسب با بحث و حدت تركيبي و سائر بحث مي

آيد و انسان متناسب با فاعليت و تعلق از  مفروض بحث فعال اين است كه از سه عالم آثاري در انسان مي
كنند كه حول آن چه  ب واليت شدند و يك محوري را درست ميسازد يعني فاعليت و تعلق طل اينها نظام مي

يابد. در عين حال آيا بدين معناست كه هيچ كدام  آد كيفيت نظام و شكل مي اي سه عالم در وجود انسان مي از
نسبت به ديگري تقدم و تاخر زماني و يا اصلي و فرعي ندارند يا اينكه هركدام نسبت به ديگري از جهتي اصلي 

كنيم كه حول محور طلب واليت كه مركب از  ي و از جهتي مقدم و متاخر است. پس ابتدا عرض ميو فرع
يابد بعد ازا  يابد يعني حاالت روحي شكل اجامالي مي فاعليت و تعلق بودنظام حساسيتها در مرتبه اول شل مي

گوئيد حاالت روحي  كه ميين مرتبه مرتبه تمثل است تمثل يعني اينكه انسان داراي يك قدرتي است همانطور 
و كيفيات نفساني آن هم يك ظرفيت عالم صورتهاست، عالم تغييرهاي متكيف به كيف ذهن است يعني اثار در 

آيند صورت مفهومي دارند، صورت مفهومي يعني كيفيتي كه خاص ذهن اس وف رقشان با  آن فضا كه مي
اين دسته لقب علم و فهم و درك نسبت داد.  توان به شود و لذا مي گفتيم روشن مي حاالتي كه قبال مي

كيفيتهاي ذهني يك تعلقهايي به صورت طبيعي با هم دارند شبيه آنچه كه در جهان در هر سه رتبه هست 
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ريزد ابتدا تكيف ارادي دارد، تكيف ارادي يعني كيفيت سازي ارادي و براي  ولكن انسان اين شباهت را به هم مي
ورت دارد هرچند اگر اين صورت بالمره در آن فضا نبود براي ايجاد صورت خالق ذهن و خاطرش قدرت ايجاد ص

ها  گذارد همان سازد و اسم آن را تصور مي كند و كيفيت اول را مي نبود از همان چيزهايي كه هست تركيب مي
زد بر چه اساس سا از اينها مركب مي كند اي كه مي اعمال اراده كند اين را با اعمال اراده يك نحوه تركيب مي

گوئيم تصورات ابتدايي بدون ارتباط با نظام  سازد بر اساس نظام حساسيتهايش بنابراين در اين رتبه مي مي
كه نظام حساسيتها بدون ارتباط با طلب واليت نيست هر تصوري براي هكسي قابل  حساسيتها نيست همانگونه

نحوه اختيار و طلب واليتش دارد و صحيح تر اينكه مالحظه نيس و دقيقتر اين كه هر كس تصوراتي متناسب با 
اي با همديگر اختالف دارند البته دو تصور كه مربوط به  هيچ دو تصوري مطابقت حقيقي با هم ندارند و به نحوه

دو نفر باشد و بهتر اينكه بگوئيم تصور يك نفر نسبت به دو چيز يا در دو زمان عين هم نيست يعني امر تطابق 
 گذاريم. يرا كنار م

مثال ظاهري آن اينكه اشيا مختلفي در اين اطاق هست ولي مخلوط كننده و نظام دهنده به آنها كيست 
گوئيم لحاظ  كند كه به اين تركيب مي كند و تركيب ابتدايي چگونه مي يعني چه كسي اين اشيا را تركيب مي

يعني تصور غير ارادي اصال نداريم و حتي در  شود ارادي و تصور ارادي و آنجايي كه ارادي نباشد تصور پيدا نمي
 بينيد. خواب هم آن چيزهايي را كه متناسب با نظام حساسيتهايتان هست مي

مي گويند يك نفر زد يك استاد رفت و اصرار كرد كه من خيلي مشتاق هستم كه شرفياب خدمت حضرت 
داري خداوند تورا موفق كن ان فرد ه  آيد يا اينكه آرزو شوم استد گفت نه تو مشتاق نيستي و به نظرت مي

اي فرد ان ذكر  دانست كه ديد كه شرفياب شوم خيلي اصرار كرد ولي استاد مي اصرار كرد يك ذكري ياد من مي
خواهد حضرت را ببيند  خواهد بلكه مي خواهد و حضرترا هم براي خود حضرت نمي را هم براي خود حضرت نمي

اي دستورات را عمل كردم و  خواهم. خالصه بعد ازچهل روز آمد و گفت را ميو بعد بگويد مثال من فالن حاجب 
گفت اين  خبري نشد استا گفت عيبي ندارد فردا بيا ناهار با هم بخوريم بعد يك غذاي خيلي شور درست كرد

ر خوابيد و بيدا غذاي شور را بخور ولي آب نبايد بخوري بعد اين غذاي شور را خورد و تشن شد آن وقت مي
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بينم و مرتب در  گفت دريا را خواب يم بينم چشمه را خواب مي پرسيد چه خواب ديدي مي شد استاد مي مي
ديد استاد به او گفت جسم تو عاشق آب است هنوز روح تو هم عاشق آن نيست آن وقت چگونه  خاب آب مي

دي آنوقت ادعا كن كه بيند اگر چنين عشق حقيقي تري نسبت به حضرت پيدا كر روح تو مرتب خواب آب مي
 خواستم همين را به تو بفهمانم. خواهم شرفياب شوم و من مي مي

دارد و در عال تمثلش نيست و اين پنج دقيقه  حاال انسان خيال كند كه طلب واليتش دست از سرش بر مي
ونه كه اين كند همان گ مثالً فكرش آزاد استو اصال در تفكر نيست نه چنين نيست عالم ذهن كار خودش را مي

 كند. آيد ديگر هيچ خبري نيست بلكه متناسب با نظام حساسيتهايش ايجاد مي به نظر مي
كار اول اين است كه تصور ارادي بوده و مسبوق به نظام حساسيت است، مثال ساده براي اين زايد است مثال 

حساس است و كتابها راهم كن و دنبال يك دوره كتاب است روي كتبافروشي ها انسان از يك خيابان عبور مي
بيند ولي از چندين مغاز ديگر رد شده كه چيزهاي جديد آورده ان و اين اصال متوجه نشده است، اگر شديد  مي

بيند يعني اگر وجه هم او كامال  كنند نمي در اين امر باشد گاهي حتي افرادي را كه از كنار دست او عبور مي
 بيند. مصروف يك امر باشد امور ديگر را نمي

ايم ولي كند كه ما صد بار آن را خوانده گاهي يك عارف از يك سمت ساد يك دعا به يك امر التفات مي
گويد عجب حواس من به سياق عبارت نبوده است و سياق عبارت اين  كند مي توجه نداشته ايم بعد دقت مي

يكردم ربطي بين اين قسمت دعا و  ها توجه داشتم و خيال م رساند و من فقط به معاني لغت مطلب جديد را مي
 كند.  آن قسمت نيست ولي از تركيب اين دو مطلب اين عراف چه چيز جالبي بيان مي

كردند و هر شب  كنند يكي از بزرگان در ماه مبارك رمضان سوره حمد يا يكي از آيات را تفسير مي نقل مي
 ت و معنا از تفسير شب قبل بهتر است.كردند از نظر لغ كرد كه همه خيال مي يك معناي جديد بيان مي

تصور  اين التفات به امور بعد از اين است كه نظام حساسيتها يك تناسباتي را بر تصور حاكم كرده است
كند مرحله تبدلش  رتبه دوم عالم تثمل يا عالم صور يا به يك تعبير اسمايي كه انسا درست مي ارادي است

طور كه يك بار در آن تصرف كرد و مركب ساخت قدرت بهم ريختن و ريزد و همان است يعني آن را بهم مي
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تغيير دادن و زير و باال كردنش را دارد پس او لمرتبه تكيف است بعد تغيير دادن و بهمر ريزي يعني رتبه تبدل 
 است كه اين هم ارادي است.

اسطه  سازد اي را كه مي مرتبه سوم نمونه سازي يا تمثل است يعني يك نمونه ساخته است خود اين نمونه
گيرد اعم از اينكه بخواهد با خارج يا با خود ذهن يا با خود حساسيتهايش ارتباط بگيرد  براي ارتباطش قرار مي

كنم يكي تمثل نسبت به روح كه چگونه  گيرد اما نسبت به دو قسمتش فعال بحث نمي از طريق تمثل ارتباط مي
ت باشد و همچنين در رابطه با اينكه چگونه تمثل واسطه نسبت به خود تاند واسه به خود حاال مصنوع انسان مي

دهيم كه تا تمثل ذهني باالراده  شود، ولي تمثل نسبت به خارج كه ساد تر است را مورد بحث قرار مي ذهن مي
توايد در خارج تصرف كنيد يعني ابتدا تعريف كاربردي داريد بعد بر اسا تعريف كاربردي  درست نكنيد نمي

 گوئيد جايگاه اين قندان در تمثل اين جاست تمثل اول و كاربرد عيني خارجي بوسيله اندامتان داريد اول مي
تواند اين را بردارد و اينجا بگذاريد يعني تا تعريف كاربردي نداشته باشيد و كارايي  دوم داريد وبعد دست مي

 چرا صحيح است كه اسم اصطالحي علم را عالم شود. حاال اي واقع نمي اندامتان بر وفق يك مثال و مدل نمونه
ريزيد و براي حاكم هستيد و ارادي  تمثل بگذاريم؟ در اين جا يك تكيف ارادي داريد و ارادي آن را به هم مي

 سازيد. كنيد و تركيب جديد مي اي ايجاد مي نمونه
اي ذهني امده و از آن حكومت بر رابطه در اين مرتبه تمثل دست شماست رابطه داده شدهايي كه در فض

مركب او لساخته شده و در هم ريخته شده و مركب ثاني ساخته شده است شما بر آن حاكم هستيد و ارتباطي 
كه با اين عالم داريد نفقس اين ارتبط خود قدرت اشراف در تبديل كردن است يعني شما هستيد كه اولين 

سازنده نظام دوم هستيد اين را علم يم ناميد و واسطه نظام را درست كرديد و بعد آن را بهم ريختيد و شما 
گذاشتند و ان  شما و عملتان است كانه يك صورت و اسمي را شما بوجود آورده ايد كفار يك اسم روي بتها مي

پرستيدند اين اسم حق آنها نبود و ساختگي بود و براي يك چيز ساختگي هم بود اسما تكنولوژي كنوني  را مي
ع كفار در عالم يك وقتي يك نفر در يك كشور خارجي براي كارخانه سيمان رفته بود و ايشان هم به حسب وض
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كردند كه  كرديم آنها هم روي تكنولوژي تكيه مي گفت در مذاكره با اينها هرچه روي قدرت انقالب تكيه مي مي
 كاربدي عملي ما در اين صنايع اين طور است.

كنم اگر نظام حساسيتها الهي و بسيجي شود قدرت دارد كه بگويد  يحاال در حاشيه و خارج از بحث عرض م
گذارد ولي من ان چيزي را كه دارم آمادگي براي  گذارد بلكه رويخودت اثر مي كارايي اينها روي ما اثر نمي

پرستند و در  ترسند چون آن چيزي را كه مي گذارد. آنها از مرگ خيلي مي شهادت است كه روي تو هم اثر مي
اي ندارد  ماند و پايه اگر اين دنيا را از آنها بگيريد هيچ چيز باقي نمي كنند دنياست مثال برايش سجده مي لمعا

كند كه  كه روي آن بايستد. پس قدرت ارتبطا به حاكميت در تكيف و تبديل و تمثل و اينكه مالحظه مي
خارج بود تعريف كاربردي آن بود اين تواند ارتباطش با خارج را تغيير دهد چون تمثل واسطه بين اين و مي
تواند نحوه ارتباطش را عوض كند، اين را علم يم نامد و  تواند تعريف كاربردي اش را عوض كند يعني مي مي

كليه تئوريهاي موجود كه مثال يك تعريف كاربردي در مورد الكتريسيته داده اند بعد تعريف دومي جلوتر رفته و 
گويد اين تعريف  داده است و فرضا ميدانهاي انرژي راهم مشخص كرده است بعد مييك تعريفي براي اجزاء آن 

صحيح است چون كارايي آن خيلي بيشتر است پس تمثل اولي واسطه بي فعل اين و خود اين است در اينجا 
 شود. شود يعني تصرفات بيشتر حاصل مي كارايي بيشتري حاصل مي

از قدرت تمثل و رابطه اش هم با خارج قطع نيست كه يك دفعه شود؟  اشراف بر تصرفات از كجا حاصل مي
از سه عالم اثر درون او بيايد و بعد از آن ديگر نيايد اين طور نيست كه بگوئيم در ظرف ذهن همان دفعه اول 
همه چيز بيايد و اين هم وارد شود و فعاليت خود را انجام دهد بعد بگوئيم اين فعل را كه انجام داد ديگر از 

آيد و وضع اين ظرف ذهن طوري است كه مرتب سازي از سه عالم  ايد بلكه از خارج دوباره مي خارج چيزي نمي
آيد و ميدان فاعليت هست البته فاعليت مسبوق به نظام حساسيتها بنابر اين صحيح است كه  آثار متغاير مي

 در آنجا هست اگر فاعليت نباشدبگوئيم علم جهت دارد چون نظام حساسيتها حاكم بر آن است چون فاعليت 
تابعيت نسبت به رابطه باشد معناي اشرافي ندارد ارتباط به همين قدرت تكيف تبدل و تمثل هم دارد يعني 

 ربطش قطع نيست.
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كند؟ اگر هيچ  كد يعني تمثل قدرت تصرفي ايجاد مي حجت االسالم ميرباقري: چرا قدرت كاربردي ايجاد مي
 زدهي عملي دارد؟نوع تطابقي ندارد چرا با

 گوئيد چرا ع الم تحت تسخير قرار دارد؟ شما مي والمسلمين حسيني: االسالم حجت
اي چه ارتباطي با عينيت  گيرد، گويم چرا از طريق تمثل تحت تسخير قرار مي حجت االسالم ميرباقر]: نه مي

 قط يك نحوه ارتباطي است....دارد اين تصوير قندان و فضايخاص اگر نه فضاي خاصي است و اگر نه قندان و ف
آيد آثار عالم خارج باشد. فرق  بنا شد اول چيزهايي كه در اين ظرف مي والمسلمين حسيني: االسالم حجت

آيد  گوئيد اثر نمي گويند خيلي زياد است، گاهي مي كنيم و آنچيزي كه آقايان مي بين آن چيزي كه ما عرض مي
كنيد و صورت اوليه به  آيد و شما آن اثرها را تركيب مي د اثر ميگوئي شود گاهي مي و عين همان منعكس مي

شود اما اگر يك اثرهايي آمده و اين  آيد علم بي جهت مي دهيم اگر بگوئيد عين همانها بالمطابقه مي آن مي
اي كه شما  سازد يعني تصوراوليه متصرف در آن اثرهاست و ازآنها متناسب با نظام حساسيتها صورت مي

 يد ولو اجزاء يعني عناصر صور اوليه از خارج آمده باشد.بين مي
 اي انكه تكيف خاصي پيدا كرد چرا واسطه در ارتباط بشود؟ حجت االسالم ميرباقري: بعد

اين آثار طبق بحث عليت از خارج آمده است و نسبت به خارج بي  والمسلمين حسيني: االسالم حجت
تناسب هم نيست تمثل شما هم بي تناسب نيست، تمثل شما به  تناسب نيست اگر چه عين آنها نيست ولي بي

گيرد.شما صورت مركبي را  معمناي تطابق با خارج نيست بلكه تركيب پذيري خارج بر اين اساس صورت مي
درست كرده ايد كه آثار تركيبي اولش متناسب بوده است هرچند شما در ظامش يك تغييرات خاصي داده ايد. 

خواهيد ايجاد كنيد تركي اول را در  ا بودن ه اين است كه بوانيد مركب خاصي كه ميمعناي حت تسخير مش
 كنيد. كنيد و تركيب دومرا در خارج درست مي ذهن درست مي

 حجت االسالم ميرباقري: چرا آن واسطه براي اين تصرف است و بدون تصرف آن ممكن نيست؟
گوئيد كه بين تعلق و  سبت به خارج يا ميدر مورد حكومت شما ن والمسلمين حسيني: االسالم حجت

فاعليت انسان با خارج يعني رتبه ظرف طلب الواليه فرق قائل هستيد يا اشيا خارجي يا نه، يعني اينها حتما 
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توانند بلكه در يك مجموعه و تحت تسخير  يك طلبي دارند و يك نحوه واليتي دارند ولي در غير خوشان نمي
كنيد  اين دئيت بايد يك نحوه ربط تركيبي داشته باشد يا نه و ربطآن را قطع ميشما هستند، براي تصف شما 

خواهيد كيفيت مورد نظر را  اگر بخواهد ربط ايجاد شود كه كيفيت مورد نظر شما را درخارج محقق كند يا نمي
با محقق كنيد، يفيت مورد نظر كيفيت متناسب با حساسيتتان است يا ميگوئيد اصالً كيفيت متناسب 

گويم پس ديگر شما ه واليتي داريد اجزا عالم با همديگر مركب هستند و خورشيد  خواهم مي حساسيت هم نمي
ها باشيد يعني رتبه شما رتبه تصرف كردن  خواهيد مثل همين مركب و كوه و دريا مركب هستند شما هم مي

 ت شما مثل و حدت و كثرت انهاست؟توايد سعه ميدان پيدا كنيد يا نه يعني وحدت و كثر در آنهاست، شما مي
توانند واسطه شوند رد  حجت االسالم ميرباقري: اگر تمثالت هيچگونه تطابقي با خارجنداشته باشيد نمي

 تحقق آن خارجي كه من قص كرده ام.
تناسب نداشته باشند يا تطابق نداشته باشند در تركيب تناسب كافي  والمسلمين حسيني: االسالم حجت

شود شما از آهن كارايي جديد  خواهد اگر تطابق باشد كه رشد علم تجربي ممنوع مي بق مياست يا تطا
كنيد، قبال از  كرديد حاال باآن حوزه مغناطيسي درست مي گيريد، قبال از مس ظروف غذا خوري درست مي مي

برديد كه بگوئيد  كرديد ولي هيچگاه در علم محاسبه به كار نمي ساختيد و يا آئينه درست مي شيشه ظروف مي
 كنيم. سيليسي با آن درست ميهاي  رسانه

گويم نه تطبيق  گوئيد از صورت اولي بالمطابقه است وصورت اخري هم تطبيق همين است من مي گاهي مي
دهد و نه رشد تصرف، اگر علم جهت دار  دهد نه به شما رشد علم مي شودو به شما هم هيچ چيزي نمي نمي

توانيد در خارج تصرف كنيد و خارج مسخر شما شود مثل اينكه يك نفر  و شما مي شود باشد هيچ طوري نمي
شود نه  بگويد اگر دست من قدرت داشته باشد كه در گوش كسي بزنم يا يتيمي را نوازش كنم دنيا آخر مي

اين است خورد. اگر به تطابق معنا كنيد معنايش  شود اگر اختيار وارد شد قانون عليت به هم مي هيچ طور نمي
شود تناسب با تصرف شما  شود متناسب است آثاري كه هم آخر وارد مي اي كه مرتب وارد مي كه يك آثار! اوليه

و تحت تسخير بودن شما و مركب ساختن شما دارد.البته آن قيد اولي را بايد لحاظ كرد كه در طلب الواليه 
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فرستند و  شود طلب و اراده شما يك تقاضا مي عرض شد كه همه اينها منوط به اين است كه امدادهايي كه مي
شود و  مشيت حضرت حق و تناسب آن به زمان و مكان هم يك طرف است و همه اين حصولهايي كه واقع مي

 اين تصرفها و تبدلها هيچ كدام مطلقا از فاعليت شما نيست بلكه از فاعليت تركيبي است.
فهمد كه اين در  اثر رفع تشنگي روي آن دارد يعني ميخورد  حجت االسالم ميرباقري: انسان وقتي آب مي

كن كه آب در خارج اثر رفع  اي اثر هست خالصه ادراك مي خورد هرچه آب بخورد اثر آب هست و بعد آب مي
 تشنگي دارد.

گويد اگر بدو بسم اهللا آب بخورم همراه آن شيطان وارد  يك مومن مي والمسلمين حسيني: االسالم حجت 
گويد اين خياالتي است اين  داند مي خندد و اين را باطل مي شود ولي ديگري به اين حرف مي بدن من مي

گويد آب بايد  گويد بايد استرليزه باشد، ديگري مي شناسد مي دوتتعريف از آب خوردن است اين آبي را كه مي
ند چون هر روز چند قطره دا گويد بهترين آب را آب فرات مي آب مباركي باشد دا به آن خوانده باشند يكي مي

گويد اب تربت آلوده است به خاك  ريزند يا اب نيسان و آب زمزم و آب تربت، ديگري مي آب بهشتي در آن مي
و قابل خوردن نيسست، حاال خود حقيقت تشنگي چيست و باطن آب برچه كيفيتي و چه نظامي استوار است و 

قدر است و فرمول شيميايي اش هم اين است سال كنيد گويد حجم مخصوص آب اين اي دارد، او مي چه مرتبه
اگر جاذبه را نسبت به غايت بسنجيم يعني اينكه االن حجم مخصوص آب كجاست و مربوط به جاذبه زماني 

داند  شده است يعني درحقيقت جايگاهش مربوط به نظام واليت شده است اين آب را مطهر و پاك كننده مي
خاك را از بين ببرد  است كه وقتي دست انسان آغشته به گل و خاك باشد اين گل اما غرض او از پاك ننده اين

گوئيد الكل نجسا ست. اگر آب مضاف  گويد البته براي اينكار الكل بهتر از آب است در حاليكه شما مي بعد مي
افات آن گيرند و از نظر ظاهري هم اسانس دارد و هم كث شود گالب مي باشد به نظر ظاهري مادي بهتر مي

شود ولي براي وضو بايد از آب  توان باآن وضو گرفت بلكه به عنوان عطر استفاده مي گرفته شده است اما نمي
مطلق استفاده كرد يعني معناي آب در نظر شما فرق ميكند معناي قدر متيقن هم وقتي نخاهيم از خوبتر و از 

خوريد  آورند شما قدر متيقن آب را نمي ا ميبدتعر بحث كنيم مطرح است و اال در عمل آب خوبتر براي شم
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شود يا اينكه متناسب با آن مفاهيم يم شود متناسب  مفاهمه راهم بايد ديد آيا به همين صورت مطلق واقع مي
شد امكان كپسولي شدن علم بود با كپسول كلمات  شود اگر مطلق مي است يا اينكه همان مفهوم مطلق مي

اسب عيب ندارد با حفظ اختيار و نظام حساسيت و اال انسان معارف حقه الهيه را شد اما تن عين همان طملق مي
فهمد ما نيم  شد در حاليكه چنين نيست چيزي را كه عارف از يك دعا مي خواند و به حقائق منتقل مي مي

ين دو با آيد ا فهمد وقتي لغنتها را معنا كنيم به نظر مي فهميم اگر آن طور بود راحت بود و همه اش را مي
شود ما اگر اديب خوبي باشيم با يك بار  فهمند ولكن چنين نيست با علم ابيات مسئله حل نمي المطابقه مي

شويم اشكال در مورد لغت معني آن نيست بلكه در مورد نظام  خواندن صحيفه سجاديه عارف درجه يك نمي
ام دهد همانطرو كه در تصرف هم تواند يك كارهايي انج حساسيتش است، البته قدر متيقن و تناسب مي

 تواند كار انجام دهد. مي
آيد چيست همان صورهاست مثل صوري كه انسان از آب  حجت االسالم ميرباقري: آن آثار اوليه كه مي

 دارد؟
توانيد مالحظه اش كنيد  رسانيد مي در فرضي كه آن را به عالم تصور مي والمسلمين حسيني: االسالم حجت

تحت تصرفتان اقع شده است آنجا صورت پيدا شده است. يعني سه رتبه از تصرف بايد واقع يعني آنجايي كه 
شود و در هر سه رتبه اش شما هستيد كه متصرف هستيد بنابراين مشرف هستيد چون شما آثار را تركيب 

و اين آب دانيد  آوريد كه آن را حاكي از اين آب خارجي مي كنيد و يك چيز متناسب با آنچسم خارجي مي مي
كنيد باز شما حاكم بر رابطه هستيد بعد  كنيد زير و روي مي خارجي محكي آن است متناسب است، تبدل مي

كنيد در اين نمونه  دهيد و جايگاه معين مي كنيد و در اين رتبه سوم ديگر تعريف مي ازاين پله تمثل درست مي
شود نه با  اين علم با حاكميت بر رابطه محقق ميسازي آخر كار شما تكيل است و تعريف كاربردي داريد. بنابر

كنيم يعني كليه علوم علوم كاربردي  تابعيت آن هم علم نيست بلكه صورت تمثلي است كه ما درست مي
دهيم و وقتي نسبت بخود تمثل و حساسيت صحبت   شود البته معناي كاربرد را در رتبه بعد تغير مي مي
نحوه ارتباط ديگري است.(س: حاكميت بر رابطه الزم است؟) اگر ح اكميت شود كه علم يك  كنيم معلوم مي مي
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شود  بر رابطه نباشد و تابع رابطه باشد و در يك رابطه جبري حركت كند البته به بيان قل جبر مطلق نمي
 شود يكبار در اين كه وحدت با اثر را گويند چندين بار شكسته مي بنابراين آن علت و معلولي كه آقاين مي

دهد يادوئيت و ارتباطشان چگونه است در يك رتبه ديگر اينكه ساريت اثر از علت به معلول در علل و  مي
معاليل مادي ممكن نيست مگر آنكه فاعليت درآن باشد و در آن رتبه هم همان فاعليت به يك نحوه ديگري 

 شود. بيان مي
و مكاني ممكن نيست ساريت به معناي ارتباط فرمائيد چون ارتباط زماني  حجت االسالم ميرباقري: يعني مي

 مكاني و تركيب است. زماني
بله تركيب ممكن نيست و در رتبه ديگر در باب خود علم هم علي فرض  والمسلمين حسيني: االسالم حجت

سازد كما اينكه به آن بيان  اينكه آن اشكالها نبود باز هم معناي عملكردن تحت رابطه معناي اشراف را نمي
ين در علم حصولي و حضوري دو اشكال وارد است يكي مسئله حضور و يكي اينكه رفع علت و معلولي رفع آقا

 علم نيست.



 

 



 

 

 
 

 دوره دوم) ٢٦(  ٦٢جلسه: 
 بحث: مكانيزم پيدايش نمونه سازي

اراي قدرت تمثل د نحجت االسالم والمسلمين حسيني: بسم اهللا در ادامه بحث علم فرض شد كه انسا
شو يك تفاوتهايي داشت اول اينكه تكيف به  هست نهايت اين بحث با بحث تصور و تصديقهايي كه بيان مي

اراده است و پس از نظام حساسيتهاست، تعبير مان هم اين بود كه از سه عالم يك آثار مختلفي در عالم ذهن 
كه انسان آن را درك كند، ندارد و صورت خاصي را كه  آيد ابتدا هيچ گونه كيفيتي آيد و لي اين آثار كه مي مي

است، يك تكيف و يك  گوئيم ندارد، اين گونه نيست كه تصورات بي جهت باشد و اين فرق مهمي در تمثل مي
كيفيت داريم كه اين كيفيت خودش مركب است يعني تصور ساده ما هميشه مركب است چه اين تصور تصور 

ثل تصور اين ليوان و چه تصور يك مفهوم عقلي و چه تصور يك حالت روحي نسبت به عالم محسوس باشد م
 باشد مانند شجاعت و غيره.

شد و بنابرآنچه بيان شده آثار از  پس معنا ندارد كه بگوئيم تصور بي جهت است جهت از خود تصور آغاز مي
قابليت مالحظه در عالم ذهن آيند ولي تا اين آثار كيفيت ذهني پيدا نكنند و مفهوم ذهني نشوند  خارج مي

خواهند به كيفيت ذهني تبديل شوند و متغاير شوند پس از تاثير نظام حساسيتهاست البته  ندارند ووقتي هم مي
خود نظام حساسيتها تابعي از فاعليت و تعلق و طلب واليت است و آنجا نظام حساسيت بوجود امده ولي از نظر 

ني نسبت به عالم ذهن دارد. در تبعيت از نظام حساسيتها كيفيت ذهني رتبه نظام حساسيت تقدم ترتيبي و ما
خواهيم يك مكانيزم تصور كنيم تا ببينيم در نظام اصالت تركب يا  شود حاال در اينجا مي در اولين رتبه پيدا مي

 تعلق يا تولي و واليت كار چگونه است.
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تبدل و مركب جديد  ذهن در به هم ريختن اين شود بعد دوباره ابتدا اينكه تصور در ذهن جهت دار پيدا مي
شود، در جلسه قبل  سازد تمثل يا نمونه سازي ناميده مي ساختن از آن فاعليت دارد و ترتيب دومي را كه مي

تواند دخالت كند صحيح است كه  هم اين مطلب عرض شده است كه چون فاعليت در اينجا هست و انسان مي
كنند اگر در تابعيت محض نسبت به رابطه باشد  تعريفي را كه براي علم ميشود اصال  بگوئيم علم حاصل مي

كنم اين قوطي نه نسبت به اين طرف و نه  مثال اين قوطي كبريت را از اين فاصله به درون دست ديگرم پرت مي
 نسبت به آن طرف اختيار تحركي نداشت و طبيعتا اشرافي هم نداشت.

انجام گيرد هرچند بنابر مباحث وحدت تركيبي واصالت تعلق آنچه كه جريان تحت رابطه كه درون رابطه  
شود ولي ابتدائا عرض  بيان شد الزمه اش داشتن ادني مرتبه فاعليت هست واال تركيب يا تبديل واقع نمي

گوئيم فاعليت خاص تمثلي علت پيدايش علم است  كنيم كه بدون فاعليت عل ممتنع است، البته بعد مي مي
كنيم كه چرا به نمونه سازي تعريف كاربردي  ريف كاربردي كه بيان خواهد شد و بعد عرض ميبنابه تعا

 گوئيم. مي
كنيم اگر چيزي درون رابطه باشد خود شما به آن لقب علم و اشراف  بنابراين در مقدمات بحث عرض مي

ه بر رابطه يعني احاطه گوئيد عالم است ولي اگر اين حركت احاط كند ولي نمي گوئيد حركت مي دهيد مي نمي
بر عليت پيدا كرد و بنابه عليت تجريدي تحت قانون نبود هرچند خودش قانون دار باشد ولي رتبه قانونش باالتر 

داديد واال بايد بگوئيد سنگ و چوب و گچ و چيزهاي ديگر كه تركب شده و حركت  است به اين لقب علم نمي
يم كه بنابه مباحث گذشته يك نحو فاعليت و يك نحو علم را قبال كن كنند عالم هستند (البته باز عرض مي مي

 كند. براي همه موجودات پذيرفته ايم ولي سنخش با اين سنخ فرق مي
گوئيم؟ چون معلوم  حاال حاكميت بر رابطه همين حاكميت تبديلي است اما چرا به آن حاكميت بر رابطه مي

بسازد و بر اين تمثل حاكميت دارد اگر به اين عنايت كنيد كه تواند بهم بريزد و نمونه جديد  شد كه اين مي
تصرف موجود مختار در غير خودش ممكن نيست مگر از طريق همين صورت و همين مثال و نمونه انسان 

گفتيم بدون مشيت و بدن امر ثابت  تواند نيابت كند مگر اينكه بتواند نقشه نيابت طرح كند، چگونه قبال مي نمي
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گوئيد  گذرد يعني وقتي مي خواهد انجام دهد از تمثل مي اينجا هم اين صترف در غير را كه ميممكن نيست 
 خواهد آن مثال را جاري كند. تصرفش عن شعور است معنايش اين است كه قبال مثالش را درست كرده و مي

ركن اصلي و  عنوان يك بنابراين خود نمونه سازي هميشه رابطه بين قدرت تصرف و متصرف فيه است و به
كنيد، حاال  يك امر ضروري است، البته قبل و بعد آن چيزهايي است ولكن اين را به عنوان يك ركن ذكر مي

كند بدون اينكه  بگوئيد يك جوكي (مرتاض) در هند داريم كه در اين آب و خاك گندم و اتش و غير تصرف مي
كند  تواند واگر گفتيد تصرف مي مالحظه كند نمي گويم ولي بدون اينكه نمونه اش را به آنها دست بزند من مي
اي درست كرده باشد وپس از آن تصرف كند حاال چه بگوئيد يك تصور آني در ذهنش  بايد قبال حتما يك نمونه

 كند كه آن طور شود. آورد و بعد اراده مي مي
كه هيچ طرحي واسطه خواهد آن نقشه واقع شود بدون اين كند و بعد مي اي درست مي به هر حال يك نقشه

اين نمونه سازي حتما  يك نمونه سازي در كار است تواند كار كند پس حتما بين تصرف او و فعلش باشد نمي
رابطه است و اگر بخواهيد كلي بيان كنيد بگوئيد رابطه بين قدرت اختيار با خارج است و اگر بخواهيد مشخص 

يت شد و با تعلق مركب است و با همديگر يك جهتي را تر بيان كنيد بگوئيد قدرت اختيار به معناي فاعل
 آيد و نظام حساسيتها حاكم بر كيفيت تصور است. كنند وبعد به نظام حساسيتها مي مشخص مي

شود او  براي مثال دستگاه فرستنده صدا و سيما را در نظر بگيريد در آنجا روي يك انسان نوري تابيده مي
رود و تبديل به  يابد و در دستگاهي مي ها روي صفحه حساسي انعكاس ميمشغول بيان اخبار است و اين خبر

شود واين حركت را در امواج منعكس  شود و بعد تبديل به امواج مي يك حركت الكتريكي و مغناطيسي مي
كند و اين طرف هم شما يك آنتن و يك تلوزيون يعني يك گيرنده داريد پس دستگاه فرستنده يك طرف و  مي

 ه گيرنده هم يك طرف داريم.يك دستگا
شود اما معنايش اين نيست كه كه دستگاه يك  اگر يك بچه به گيرنده دست بزند صورت آن اخبار گوكج مي

زند رنگ  گيرد، يا بچه به دكمه تلوزيون رنگي دست مي كند بلكه گيرنده شما كج مي صورت كج را مخابره مي
و آن تركب فاعلي كه بيان  ست حاال نظام حساسيت حول اختيارشود اما رنگ تغيير نكرده ا آن آبي يا سبز مي
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گيرند اما اين طور  فرستند و رابطه مي ها از اين سه عالم مي دهد فرستنده شده دارد به كيفيت تصور خط مي
بيند  خورد و انسان عكس آن را مي نيست كه وقتي رابطه گرفتند عين همان حاضر شود نور به چشم انسان مي

افتد يك  رود، در حاليكه عكس وقتي رو يچشم مي ند همين عكس است كه باالتر مي نسان خيال ميآن وقت ا
كند يعني خود داين عكس در مغش  كند و يك دستگاه عصب در آنجا كار مي تحريكات شيميايي ايجاد مي

آخرين مبدلش اي هست، تاثيرات خارجي فرستنده است اما گيرنده شما در  رود بلكه فرستنده و گيرنده نمي
كند و به شما نشان يم  خواهد چكار كند آنجا كه تلوزيون شما تحريكات امواج را به يك صورت تبديل مي مي

 كند. دهد و با كوچكترين دست كاري تغيير مي
ها و خصوصيات كه قبال در تركب  آيد عالوه بر اينكه ظرفيت حاال غرض از اين مثال اين بود كه آثاري كه مي

 گذارد. گذارد نحوه نظام حساسيتها و فاعليت شما هم در آن اثر مي م واليت بيان شده اثر ميفاعلي نظا
شود كه ما اندازه بندگي وسعه ظرفيتي كه در نظام عالم داريم از فرمايشات معصومين  از همين جا معلوم مي

ولي اال، و هركس هم  كنيم كه اصل صريح اين فرمايش مبارك همين است ادراك داريم، بعضي وقتها خيال مي
گوئيم  خالف خدا و دين خدا و خالف قول يقيني معصوم است و خيلي با جديت اين را مي با آن مخالفت كرد

البته ممكن است شما در رتبه خودتان موظف باشيد كه ازاين مطلب دفاع كنيد و اين را بگوئيد عيب ندارد بعد 
ازم باشيم آن سرجاي خودش محفوظ است ولي خيال كنيم و بايد روي آن ج از احكام جزميت صحبت مي

فهميد و بعد يك وقت بر شما  نكنيد كه معصوم از اين مناجات شريف همان چيزي را قصد كرده كه شما مي
كرده است، چنين حرفي  كنم، مناجات مي مشتبه شود كه معصوم هم همانطر كه من االن دارم مناجات مي

كنيد  خوانيد يا همان معنايي است كه از آيه استفاده مي ه در زيارت مينيست خيال نكنيد همان چيزي است ك
توانند يك يا رب مانند يا رب گفتن نبي  اين طور نيست بلكه اگر همه فالسفه از اول تا آخر جمع شوند نمي

و صور  اكرم (ص) و ائمه معصومين صلوات اهللا عليهم بگويند و معناي يك را رب گفتن را بفهمند نزد انها اسما
را همانگونه كه ست و جود دارد و حقيقت و كنه و جود آنها اسم اعظم است ولي اسما و صور ساخته ما مثل 

گذاريد. بهرحال متناسب با سطح ادراك خودتان است البته  اسمي است كه براي فرزندتان يا براي ساير اشيا مي
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ست و يك تناسب خواهد داشت ولي چه گذاريم بي تناسب مطلق نسبت به مسمايش ني اسمهايي كه ما مي
 ربطي دارد كه بيانگر حقيقتش باشد و چه ربطي دارد كه اين وجود كتبي حقيقت آن باشد.

حجت االسالم ميرباقري: دليل اينكه تصورات تابع اختيار و ناشي از نظام حساسيت هستند چيست؟ در رتبه 
اختيار خودش با عالم ربط بگيرد به يك منظره نگاه تواند تابع  قبل اين مسئله قابل قبول است كه انسان مي

شود تابع اختيار است... البهت روشن  كند صورتي كه پيدا مي كند يا نگاه نكند اما وقتي نگاه به اين منظره مي
شود  است كه صورت ادراكي غير از اين فعل و انفعاالت فيزيكي و شيميايي است اما اين صورتي كه پيدا مي

توانستم نگاه نكنم اين ناشي از نظام حسايتهاي من است  يار من در نگاه كردن به اين منظر ميعالوه بر اخت
شود ناشي از فاعليتي و تركيبي است يا ايجاد يك  حداقلبه يك نسبتي اما بعد از خود تصوري كه پيدا مي

 از خارج به نفس وارد شده است چگونه است؟ كيفيت تركيبي جديد از آثار است كه
طلب ديگر اينكه ما صور رابه صور حسي و صور مفاهيم عقلي و روحي تقسيم كنيم، يعني به لحاظ يك م

خواهيم ذهن را طبقه بندي كنيم فرقي ندارد كه اين مفهوم مفهوم حالت روحي باشد يا  مفهومي وقتي مي
 مفهوم يك وجود خارجي باشد.

شد كه ديگر مطابقت شكسته شد به حجت االسالم والمسلمين حسيني: در سه جلسه قبل بحثي عرض 
دليل اينكه ابزاري كه واسطه در مشاهد بود عوض شد و بعد اينكه بگويم اين تصور همان است رد شد ابزار 

شود يك  شود باز تصديق به اينكه تعريف ما چيست عوض مي ذهني ما هم كه دستگاه رياضي بود عوض مي
گويد اصالت وجود در حاليكه منطق انها يك و موضوع  ر ميگويد اصالت ماهيت و يك فيلسوف ديگ فيلسوف مي

بح ثو مواد آها هم يكي است يعني در خود مسائل منطق كه اختالف هست در حاليكه منطق دايا وحدت بين 
تواند منطق باشد و اگر  روش و مواد است در منطق صوري بين روش و مواد و حدت است و به همين دليل مي

 نباشد و الزم شود كه روش را با يك مواد بسازيد آن يكي.  وحدت بين مواد و روش
تواند يك روش محسوب شود  منطق براي ساختن منطق است يعني تا اينها دو تا وحدت نداشته باشند نمي

تا ماهده ديگر در آن بريزيد حاالل د ر همانجا در مسائل مطنق اختالف است در حاليكه نه ماده دو تاست و نه 
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توان گفت كه طرف جاهل است و عالم در بكار گرفتن منطق نيست ولي بازهم در  و نه ميروش دوتاست 
توان گفتكه از نظرات همديگر اطالع ندارند و نظرهايشان با هم برخورد  شود ونه مي لوازمش اختالف مي

 گويم درست است و صحبت از گوئيد اين يك تحقق است آن هم يك تحقق است مي كند، بعد شما مي نمي
كنيد ميگوئيد  واقعيت است و اينكه اين مفهوم وجود چكاره است شما داريد لوازم مفهوم وجود را مالحظه مي

كنند يعني تفاوت در قدرت ذهني اگر منشا تفاوت  دو نفر با دو قدرت ذهني دارند مفهوم وجود را مالحظه مي
ر تصديق را در مراحل آخر بياورد كما تواند اختالف د در تصور و تصديق مطلب در مراحل ابتدايي نشود نمي

اينكه اگر تعاريف مختلف نشود و نسبتهايشان هم مختلف نشود معنا ندارد كه بگوئيد احكام مختلف است ما 
كند كه برابري يقيني تطابقي در كار نيست اگر بگوئيد  كنيم و اين اختالف اثبات مي اين اختالف را مشاهده مي

اسب را قبول داريم، بر اين اساس كه بگوئيد تناسب است نه تطابق چند سوال تناسب درست است و ما هم تن
گردد يا به چيزي كه حاكم بر باال و پايين كردن  آيد كه آيا اين اختالف فقط و فقط به ظرفيت بر مي پيش مي

بل تصرف در صورتيكه عباد را در جريان رشد ببينيد جايگاهشان در نظام واليت براي خودشان قا ظرفيت است؟
توانند سقوط كنند يعني ظرفيتشان در حال تغيير است يعني ظرفيت تابع  توانند صعود كنند مي است مي

كنيم و به صورت مطلق هم نميگوئيم ظرفيت دست  تصرف فاعلي شان است البته در جريان رشد نگاه مي
ئيم دست خودشان نيست گو خودشان است همانطور كه در نظام فاعليت بيان شد و به صورت مطلق هم نمي

فمايد  يعني اختيار متصرف است در اينكه اينها چه جايگاهي داشته باشند و چه منزلتي داشته باشند، اينكه مي
گوئيد تقوي به يك نسبتي هم مربوط به وضع فاعليت فرد است معنايش اين  ان اكرمكم عنداهللا اتقيكم و مي

 است كه ظرفيت هم همينطور است.
بحث درباره تطابق تصور است كه بدليل وجود سه نقض واضح تطابق به صورتي كه از طريق بنابراين يك 

گردد كه مثال اگر پشت ميكروسكوپ  عليت تجريدي بيايد ممكن نيست، بلكه به كارايي ابزار خارجي بر مي
گاه كند، يعني ضريب ياتلسكوپ باشد يا اينكه با عينك و ذره بين نگاه كند تا اينكه با چشم غير مسلح به ابزار ن

اي  قدرت حساسيت ديد را باال ببرد يا نبرد و در چه ميزان باشد، در حقيقت ظرفيت اثر پذيري را رد يك رتبه
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اگر در يك دستگاه رياضي اقليدسي يا نيوتني يا نسبيت نگاهكند كارايي اش مختلف است ايد. باال و پايين كرده
با اين روش محاسبه نسبيت مسلط است و فرمولهايش را بلد است، ابزار همان اباز است يك نفر هم هست كه 

 تواند آن كارايي را داشته باشد و آن ادراك را هم ندارد. يك نفر ديگر هم بلد نيست ا كه بلد نيست نمي
پس يك ظرفيت مربوط به دستگاه ذهني است و يك ظرفيت هم مربوط به اصل قدرت فهم است كه در 

گوئيم اختيار برآنها حاكم است اختيار به همان  كنيد و ما مي شد سه ظرفيت را بيان ميمثال دو فيلسوف بيان 
نظام فاعليتي كه ذكر شد بر آنها حاكم است. اين يك نقض ابتدايي بود و نقض دقيق ترش اين كه در بحث و 

ديگر پيدا كنيد چه توانيد دو چيز مانند هم كنيد در ذهن هم نمي حدت تركيبي دو چيز مانند همديگر پيدا نمي
 رسد به اينكه يكي ذهني و يكي عيني يا يكي ذهني و يكي قلبي باشد.

گوئيد مفهوم وجود در مفاهيم ذهني اصل است يا مثال مفهوم  وجود تغيير در مفاهيم ذهني مثل همينكه مي
فرق گوئيد تعاريف من  ماهيت اصل است وجود خارجي است است يا ماهيت كهدر علم است همين كه مي

كد بر اساس اين منطق مفاهيم  ها تغيير مي گوئيد بر اساس اصالت وجود تعاريف اصالت ماهيتي كند و مي مي
كند بر اساس اينكه تركب اصل باشد كسي كه بخواهد بگويد من دربار تصرف در زمان و مكان و  قبلي تغيير مي

نظام يك امر بسيط است يا مركب افراد  در اساس اينكه تركب اصل باشد كسي كه بخواه از او سوال شود آيا
خواهند با هم كار كنند ولي هر كدام بايد يك كار را اجام دهند و در نهايت يك نتيجه  متعددي هستند كه مي

خاهند دسته جمعي كار كنند كه  به دست آيد پس در ابتدا نظام بسيط نيست بلكه مركب است بعد اينها مي
گويم پس مركب را به آن مطلب و آن غرض متعلق كن يعني  ا رواج دهند ميخواهند دين ر چطور شود مثال مي

خواهد درباره نظام كار كند بايد  خواهيم از ريشه آغاز كنيم واضح استكه كسي كه مي بحثي را كه در فسلفه مي
براي تواند  كند چطور بعد مي در اصل موضوعه صحبتش را بپذيرد كسي كه در حد اوليه اش نظام را وارد نمي

خواهيد بدهيد يا التزامهايي را كه داريد مگر  نظام تصرف كند و خدمتگزار نظام باشد. در پايان تعاريفي را كه مي
لوازم همان حد اوليه نيست، اگر در حد اوليه نظام اخذ نشده باشد مثل اين است كه شما بخواهيد امتداد و 

خواهيد بين اشيا خارجي دو تا نقطه را معين كنيد و سلب امتداد را به عنوان حد اوليه مالحظه كنيد بعد ب
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بگوئيد طول آن چطور است در حاليكه در خارج حتي فرض دو نقطه نيز وجود ربط و تعلق بون جاذبه نيست 
پس بايد جاذبه را در حد اوليه ببريد تابعد بتانيم فرمولي را تحويل دهيد كه در فاصله بين دو نقطه هم جاذبه را 

حكم را بدهي، آن وقت اگر جاذبه وارد شد ديگر خط مستقيم وجود ندارد و منحني است و اين  رعايت كني و
منحني يا داراي انحناي رو به داخل مربع است يا رو به خارج و بنابراين هيچ مربعي در عالم خارج نداريم كه 

 درجه باشد هميشه يا بيشتر است يا كمتر است. ٣٦٠مجموعه زوايايش 
اهيد براي نظام و در مقابل كفار كار كنيد براي اين مطلب در حد اوليه تان باشد و اگر گفتيد خو شما كه مي

گوئيد اينتركب در  توانيد خدمت كنيد بعد مي تركب است معنايش اين است كه نظام هم يك مركب است و مي
لوبي را معرفي كند و پس تواند يك مط كنيد يعني نظام شما هم مي تغيير داراي تعلق است و تعلق را تبيين مي

و واليت است يعني سير بحث شما به نحوي است كه شما توانايي خدمت گزاري و  از آن هم نظام فاعليت
 اال براساس آن حد خدمت كردن ممكن نيست. دهد تنظيم نظام را مي

هستند؟ گوئيد معصومين داراي علم برابر  شود پس چگونه مي پس در نظام دو چيز مثل همديگر پيدا نمي
يادمان رود كه يك امر ثابت داشتيم كه حاكم بود و علم كتاب هم نزد آنهاست نحوه آن علم هم از قبيل تمثل 

كنند نيست و از قبيل علوم تدريجي الحصول و متغير و متغاير نباشد ولكن علوم  هايي كه خودشان درست مي
 شود.  شود و كم مي ه آن اضافه ميما علومي هستند كه تعريف و مفهومي را كه داريم قيد و شرط ب

شود مثل  مي گوئيد يك دسته از مفاهيم است كه هيچ قيد و شرطي به آن اضافه يا از آن كم نمي
كنيد  گويم اين لوازمي راكه در تمام منطقتان هست به صورت قضيه حليه اولي حمل مي مفهومهاي بديهي مي

كند معنايش اين است ك تعريف شما از  آن دو قضيه فرق مينظريه اين عالم نمطقي اين استكه اين دو قضيه با
گوئيد الزمه ذاتش آن است يعني در  گردد كه مي كند، تعريف از لوازم به اين چيزي بر مي حد اوليه تان فرق مي

گفتيد تعريف ردا نيست  شود كه مي حقيقت كل دستگاه منطقي و كل دستگاه فلسفي تان تعريف آنچيزي مي
دارد ولي كل ان نظام و دستگاه شما تعريف اين است اگر معناي تعريف توجه به لوازم  زيي بر نميبله تعاريف ج

 شود. مقوم ذات باشد كل آنها با هم از اين گرفته شده و مقوم اين مي
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كند و  كنيد تغيير مي بنابراين هر مفهومي كه داشته باشيد چون علم شما تدريجي الحصول است و رشد مي
كند بسيط نيست و مركب است و اگر مركب است در دستگاه ذهني و هم دو تا چيزي  ير ميچيزي كه تغي

چه رسد به اينكه يك بخش آن را دستگاه ذهني و  نداريد كه تطابق داشته باشد و به حكم تركب محكوم است
 يك بخشآن را در عينيت بگيريد و بگوئيد تصور از عينيت با خارج مطابقت دارد.

آن اختالفات يك نقض داشت و يك اثابت كه بر اساس وحدت تركيبي بايد حتما مطابق  بنابراين وجود
نبوده و مختلف باش و اين اختالف هم تابع رتبه تولي به واليت و در موضوع بحث يعني علم و ادراك تابع نظام 

بين عقل و اگر تصور جهت دار باشد تعريف كاربردي يا تمثل هم بايد جهت دار باشد، فرق  حساسيت است
كنيم، ولي همين جهت كلي ثابت حاكم بر كل اينها براي  و قدرت كاربرد كفار را در جلسه بعد مطرح مي جهت

خواهند كافي است يعني جهت كل نظام كه واحد و ثابت است براي جلوگيري از تحول  آن چيزي كه آقاين مي
 شود. كافي است بلكه تكاملي مي

آيند كيفيت  فرماييد چرا آثاري هم كه از خارج مي الي تصورات را ميحجت االسالم ميرباقري: حضرت ع
 شوند؟ ذهني هستند؟ چرا نگوئيم خود اين تصورات آثاري هستند كه از خارج به ذهن منعكس مي

 ها فرستنده آيند در آن مثال بيان شد كه فرستنده حجت االسالم والمسلمين حسيني: آثاري كه از خارج مي
ما اگر كيفيت ذهني را بدون جهت بياوريد مثل حد اولي است حد اوليه تصديقات همان تلوزيون هستند ش

 شود. ماند علم بي جهت مي تصورات هستند شما اگر حد اوليه را خراب كنيد چيزي باقي نمي
حجت االسالم ميرباقري: آقاين هم درباره اينكه اين صور چگونه هستند آيا نفس نسبت به آها فاعليت دارد و 

ازنده آنهاست يا اينكه نفس قابليت دارد اختالف نظر دارند كه آيا نفس نسبت به اين صور فاعليت دارد يا س
گويند  كند و بعضي مي نسبت به آنها قابليت دار بعضي قائل هستند كه نفس فاعليت دارد و اين صور را خلق مي

 چنين نيست.
 كند. يب ميكند بلكه ترك حجت االسالم والمسلمين حسيني: خلق نمي

 اي فاعليت ايجادي قائل هستند حجت االسالم ميرباقري: آنها در يك رتبه
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خارج كه شما شكر و آرد و روغن را روي هم  كند مثل حجت االسالم والمسلمين حسيني: تركيب مي
رفات مقدار آن تغيير تغيير دهيد يعني تص توانيد در كيل مي كند كنيد او هم تركيب مي ريزيد و تركيب مي مي

كنيد باز سوال ما بر اساس مبناي اثباتي اين  توانيد ايجاد كنيد اما اگر بفرمائيد عين همانها مي اين رقمي مي
آيند يعني چه؟ يعني شيي در دو جايگاه يك گونه است، در بحث تركيب كه  گوئيد آنها مي است كه وقتي مي

وليه دو چيز براي مثال اينجا دو ليوان هست دوئيت چنين نيست. (س: خود اينها را اثر اوليه بدانيم) نه اثر ا
گوئيد يكي  كند ونمي شود هردو مثل هم باشند، وقتي مي مكاني اينها اختالف زماني و مكاني اينها را اثبات مي

 در ذهن است و يك در خارج دوئيت مكاني دارند پس تطابقي دركار نيست.
گويند دو وجود هستند و اين مفهوم آن خارج است چيزي حجت االسالم ميرباقري: و اينكه سعي كرده اند ب

كنند سواالت  كند يعني خودشان هم توجه داشته اند كه وقتي بحث وجود ذهني را طرح مي را حل نمي
متعددي مطرح است ويكي از سوالها همين است كه چگونه ممكن است يك كيف نفساني با جوهر خارجي 

ويند اين جوهر به حمل اولي وكيف به حمل شايع است يعني مصداق گ برابري داشته باشد كه در پاسخ مي
 ماهيت كيف است ولي مفهوم مقوله جوهر است.

گيرند كه هردو براي آن فرد بالذات هستند  حجت االسالم والمسلمين حسيني: جامع هردو را ماهيتي مي
اختالف داشتن يك اختالف دمي هم براي گوئيم و اگر از اولين رتبه اختالف دارد آيا در اين  ولي ما اين را نمي

آورد  گوئيد اختالف در ظرفيت كه حتما اختالف مي گوئيد كه تصرف خد اين است يا اين اختالف را نمي مي
 شود. مختلف با يك چيز مواجه شوند ادراكهاي مختلفي حاصل ميهاي  يعني اگر با ظرفيت

كند كه او درك  ختلفي از شيي را اين درك ميمهاي  حجت االسالم ميرباقريك ممكن است بگويند وجههه
 كند اما ادراك آنها از يك وجهه از يك پديده برابر است. كند اما او درك نمي نمي

ها  حجت االسالم والمسلمين حسيني: اين باز به معناي عدم قبول تركب است چون يك وجهه از ساير وجهه
شود كه خود اين درنظام واليت تعريف  يت است نمينظام وال جدا نيست پس چون ظرفيت در جريان رشد تابع
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فهمند و آنهايي كه خداي متعال است يكطور  نشود يعني حتما آنهايي كه اولياشان طاغوت است يك طور مي
 ديگر اهللا ولي الذين آمنو يخرجهم من الظلمات الي النور والذين كفرو اوليائهم الطاغوت.

يعني يك نحوه خاصي از فاعليت تركيبي با نظام عالم دارند كه فهمند هم  حجت االسالم ميرباقري: مي
 نتيجه اش يك نوع ارتباطات خاص با عالم است.

دهد  خاصي لذا قرآن به آنها نسبت ظن و گمان ميهاي  حجت االسالم والمسلمين حسيني: و يك نحه تمثل
گفتند ابتدا خود  ها به ما مي ستكند به اصطالح اين پندار گرايي را كه ماركسي ان هم اال يظنون گمان مي

خداوند پندارگرايي رانسبت به كفار بيان نموده است و واقعا همينطور است و به ميزني كه شخص تناسب الهي 
شود نزديك به تولي به  پيدا كند به همان ميزان نظر اين نسبت به عالم در همه مراتب نزديك به صحت مي

 شود. واليت ولي عادل مي



 

 



 

 

 
 

 دوره دوم) ٢٧(  ٦٣جلسه: 
 بحث مكانيزم پيدايش علم

 (نفس احتماالت ديگري پيرامون مكانيزم)
بسم اهللا الرحمن الرحيم در اين جلسه درباره ادراك و علم توضيحات  حجت االسالم والمسلمين حسيني:

قبال بيان شد يعني عالم معقول، احتمال اين است كه سه فرضي كه  كنيم. درباره علم يك ديگري عرض مي
عالم مثال و عالم محسوس علم برعكس آن چيزي است كه بيان شد يعني عالم محسوس بر عالم مثال و عالم 

شود ك ما اينكه بر مبناي اصالت حس و قوانين مادي چنين  گذارد و علم حاصل مي مثال بر عالم معقول اثر مي
شود يعني چه بگوئيد نك و  ر انسان دارند و انسان از آثار آنها متاثر ميهايي باست كه اشيا خارجي آثار و داده

گذارد و حواس انسان  شود آ ثار خارجي هم روي انسان اثر مي كنيم و آب نمك درست مي اب را مخلوط مي
شوند  كند تا مراكزي كه آن مراكز هم بهر نامي كه خوانده شوند بهرحال متاثر مي شود و سير مي متاثر مي

االن كه ما صحبت نهايت اثر گذاري و اثر پذيري و تاثير متقابل در مورد انسان داراي يك ويژگي خاصي است. 
شود لكن اين حجركت از طريق  كنيم يك حركاتي در مكانيزم و ساختار و كيفيت قرار گرفتن امواج پيدا مي مي

نيست، بلكه تغييراتي است كهبه  شود و در ضبط صوت ديكر حركت مكانيكي بين امواج ميكروفن تبديل مي
شود يك آثاري از طريق هد ضبط روي  شكل الكتريكي و مغناطيسي در آمده و آنجا هم كه روي نوار ضبط مي

گذارد عين آثار سوزاندن و امثال آن در عالم ذهن نيست ولي يك اثري است كه طبق قانون در آنجا  نوار مي
گذارد و پس از اينكه اثرها آمد و با شما تركيب شد يك  ثر ميشود بعد هم آن روي حاالت شما ا پيدا مي

اند خصوصيات قانوني داريد مثل سائر اشيا، حاال كاري نداريم كه اين پيچيده تر است يا نه ولي تحريكش كرده
شود و اين عكس العملش هم تحت قانون است يك عمل  و تحريك شده و يك عكس العملي از آن ظاهر مي
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گذارد و اين سيكل و حلهق سير كه از خارج م يآيد و كانه يك  ز تاب قانوني بر جهان خارج ميقانوني يك با
گذارد و اگر كسي خارج از اين  كند و انسان هم متقابال يك اثر جديد خارج مي نحنوه تركيبي با انسان پيدا مي

انسان به عنوان  بيند كه يك عضو آن طبيعت است و يك عضو آن سيكل نظر كند يك مجموعه مركب مي
كنيم يك كل است كه انسان و غير انسان در آن  جزئي از طبيعت است به صورت كلي كه طبيعت را بررسي مي

گوئيد اين مجموعه روي اين جز اثر  هست و وقتي به صورت جزئي نگاه كنيد و يك جز آن را خارج كنيد مي
ه مركب در يك مجموع ك اثر متقابل كه يك عضوگذارد و چيزي جز ي گذارد و اين جز هم روي بقيه اثر مي مي

آيد و يك كيفيتي را  ناميد يعني همان آثاري كه از خارج مي مركب دارد نيست و آنچه را كه هست علم مي
شود، اين  گذرد علم ناميده مي ديگر جز اثر گذاري خارج بر شما از يك بخش كه مي كند به عبارت ايجاد مي

 گيرد. ا صورت ميعمل بنا به اصالت ماده جبر
يك بحث درباره رد اصالت ماده است كه بايد در جاي خود مورد دقت قرار گيرد و يك بحث هم درباره اين 

كنند هست كه اين با معناي اشراف صد درصد مخالف است يعني اشراف كه  جبر علمي خاصي كه ذكر مي
شود طبق قانون  و عكس العملي كه ايجاد ميحاكميت بر رابطه است در اينجا وجود ندارد بلكه تابع رابطه است 

است و آن اثر خارجي نسبت به انسان هم طبق قانون است و چيزي ماوراي اين دو نداريم و در همه جاها 
شود چيزي كه داراي خصلت و ويژگي قانون است كيفيت ارتباطش هم بر  عملياتها قانوني تحت قانون انجام مي

اگر غرضتان از قانون هم نسبت بين دو شيي است هم در تغيير و هم در گيرد  اساس خصلت هايش انجام مي
گيرد و تخلف پذير نيست ماده است و قوانين ماده. پس اشكال اول اينكه ما اثبات  تغاير در اينجا عمل انجام مي

به اگاهي كرديم كه تا فاعليت نباشد تغيير نيست و تاثير متقابل هم طبيعتا نيست و اشكال دوم هم اينكه اگر 
اي كه فرض شود با  معناي اشراف نسبت دهيم هرگونه اشرافي و نه فقط اشراف تطابقي اشراف در هر رتبه

كند يعني اگر درون قانون حركتي واقع شد معنا ندارد كه  تابعيت از قانون و حركت كردن درون قانون فرق مي
آيد و اين طرف  پرت كنيد در انجا پائين ميبگوئيد مشرف بر خودش است. براي مثال اگر اين قوطي كبريت را 

تواند ببيند و اشراف و فاعليتي ندارد و وقتي فاعليت نداشت و اين طرف و آن طرف  و آن طرف اينجا را نمي
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شود اگر هم  برايش مطرح نبود ديگر معناي عالم بودن و حركت علمي حذف شده و يك حركت طبيعي مي
گوئيم يا بايد همه اشيا را عالم بدانيم يا  گذاريد مي م آن را اشراف ميكسي بگويد كه اشراف نيست و شما اس

لقب علم را از اين هم برداريد و چيز زائد و خصوصيت ديگري از آنچه كه در جهان ماده ست در اينجا نيست و 
 كند همه اش يك خصوصيت شد و با يك چوب همه را نديد و اينكه پيچيده تر يا ضعيف تر باشد فرقي نمي

گوئيد عالم است در عين حالي  گوئيد عالم است همانطور كه به اين چوب كبريت نمي شما به ضبط صوت نمي
گوئيد چوب كبريت يك چيز ساده است ولي ضبط صوت داراي تركيبات مختلفي است و هد و كليد و  كه مي

دهد، پس جبر علمي  ميپخش كن دارد پيچيدده تر شدن در اين موضوع نسبت دادن آن قانون كلي را تغيير ن
شود و معناي فاعليت  كند و رد مي شود اگر حركت از محسوس فرض شود و معناي علم هم تغيير مي حاصل مي

توانند پاسخ دهند چون معناي تعلق و جاذبه تعلق به  شود كه ان را هم نمي هم صرفا عمل كرد در قانون مي
 شود كه قبال بيان شده است. غايت و جهت ثابت نمي

ما بحث دوم اينكه بگوئيم عالم مثال اصل است يعني اصالت ذهن كه در اين صورت بايد ماهيات ذهني ا
حكومت داشته باشند و آثارشان را ه در نسبت به خارج و هم نسبت به حاالت روح مترتب كنند و در حقيقت 

كن و اين هم يك  و عمل ميگيرد  ظرفيت انسان به عنوان يكي از ماهيات در ارتباط با ساير ماهيات قرار مي
كند كه در اينصورت علم قابل تعريف نبوده و توصيف هايي كه براي  جبر علمي به شكل ديگري را ايجاب مي

شود شكسته شدني است كه قبال بيان شده است عالوه بر اينكه وجود جبر معني فاعليت و واليت  علم داده مي
 كند. و تعلق را نفي مي

ا يا حاالت رواني باشد منهاي فاعليت و اختيار همانطور كه بعضي از متصوفه قائل اما اگر نظام حساسيته
دهند و بقيه را ظهور يا عملكرد يا آثار همان  هستند كه در اينجا هم ظرفيت رواني انسان را اصل قرار مي

 گذارد. آيد بر روي عالم خارج اثر مي دانيد و همان ظرفيتي كه در عالم ذهن مي ظرفيت مي
اي جبر را بيان كرده اند و در بحث اصالت ذهن كه حساس تر بود بيشتر توضيح داديم كه  نها هر سه بگونهاي

سازد و بايد اختيار به نفع علم كنار رود يعني همان اصالت ذات و عليت به  اگر بگوئيم علم و اختيار با هم نمي
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كردد در يك رتبه  ي را كه ايجاب ميگذاشت آن جبر شكل فلسفي اش حاكم يم شد و جاي را براي علم نمي
كرد و در يك رتبه ديگر وجود آگاهي را چون وقتي فاعليت را در باب علم از بين برديد  وجود اختيار را نفي مي

عالوه بر همان اشكاالتي كه در ع ليت تجريدي هست معنايش از بين بردن اشراف است و اگر اشراف از بين 
شود عين همين مطلب هم درباره كسانيكه  اديون هست به اينجا منتقل ميبرود عين همان اشكالي كه بر م

اصالت شهودي هستند منهاي اينكه بحث واليت و اختيار را اصل قرار دهيم يعني شهود را به همان صورت كه 
 شود چون آنجا هم الزمه ذاتي و آثار جبري همان رتبه و دهند رد مي بعيض از متصوفه در آگاهي اصل قرار مي

ظرفيت و جود است و همان بحث را كه در مورد عليت هست در آنجا هم مطرح است نهايت با يك حد اوليه 
ديگر البته حداقل مطلب اين است كه آن نحوه عرفان هم سازگار با همان اصالت تجريد است كهدر بحث عليت 

 مورد بررسي قرار گرفت.
اشراف و نظام واليت باشد و بدون اختيار مالحظه علم  پس نتيجه اينكه بايد اختيار باشد تا معناي فاعليت

شود يعني اگر  نيست و همين كه گفتيد بايد فاعليت باشد جهت داري علم تحت واليت هم واضح مي ممكن
تواند عالم باشد بايد در نظام واليت جايي براي فاعليتش باز كرد وبعد گفت عالم است  گفتيد موجود مجبور نمي

توان گفت رتبه علم رتبه حاالت و تمثل نيست يا اگر غرض فاعليتي  چنين فرضي آيا ميو مشرف است و در
تواند تحلي حال كنيد ولي خود حال  ها ارتباط برقرار كند مي است كه دگرگون كند و نمونه بسازد و به نمون

اين حساسيت  اي ندارد، خود حال داراي نظام است يعني حب و بغض داريم و اين حب و بغض و معناي نمونه
شود و اين نظام حساسيتها حاكم بر نمونه  مثبت يا منفي داراي نظامي است كه نظام حساسيتها ناميده مي

سازيهاست ولي اگر بگوئيد خودش (نظام حساسيتها) يعني نمونه سازيهاي مختلف و تكيف و تبدل و تمثل 
تي از خودش چنين تحليل هم ندارد است، نه چنين نيست انسان اينگونه بر حاالت خودش مسلط نيست و ح

تواند آنها را مثل تكيف تبدل  شود و نمي ندارد و مبتالي به اين حاالت مي چون حاالتي هست كه آنها را دوست
برد ولي اين  وتمثل به هم بريزد و چيز جديد بسازد انسان مضطرب از اضطراب خودش بيچاره است و رنج مي

صور بدي به ذهنش آمده و با مختصر توجهي به يك امر ديگر آن تصور را اذ قدرت را نارد كه مثل يك نفر كه ت
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تواند راحت دست بردارد  رسد از ان تصورات هم نمي كند بله تصوراتي كه به تحقق در حال مي ذهن خارج مي
سان گردديعني خياالتي كه ان اين ارتباطي است كه از عالم مثال در رتبه دوم به خود نظام حساسيتها باز مي

تواند زود از آن دست بردارد خياالتي است كه يك عالقه و حساسيتي نسبت به آنها در نظام حساسيتش  نمي
تواند آنها را از سر خودش بيرون  حاصل شده است كانه نظام حساسيت يك ارتباطي پيدا كرده و راحت نمي

باشد كه جز اضطرابها باشد يعني به گوئيد ملكه راسخه شده است حاال چه امري  كند، در يك مراتبي هم كه مي
گوئيد فالن  ناصحيح باشد براي مثال ميهاي  يك بيماري تبديل شده باشد و چه ابتهاجهاي صحيح يا ابتهاج

تاند و اين جد را ندارد يعني اين حال و اين تناسب در  خواهد از قمار بازي دست بردارد ولي نمي قمار باز مي
و در اين مطلب راسخ شده است يا بالعكس كسي كه در ملكات عالي عرفان  نظام حساسيتهايش جا باز كرده

 توان اورا مجبور كرد كه از اين حال بيرون آيد او خودش اين را داراست و به آن مبتهج است. است نمي
گيريم تا اختيار حاكميت نداشته باشد يعني اگر اختيار را حذف كنيد  بنابرااين از مقايسه اينها نتيجه مي

وعلم طبق قانون بوجود آيد عالوه بر اشكال اول كه حركت بدون فاعليت ممكن نيست و اين اشكال اصلي است 
شود و اشراف بر  اشرافي حاصل نمي گيرد اصال زماني و مكاني هم تحت فاعليت انجام ميهاي  و حتي جاذبه

گويم اشراف به خود ربط  ست من ميگيرد ولو شما بگوئيد اشراف به خارج ني كيفيت ارتباط با خارج انجام نمي
شود كه فاعليت بتواند اين حكومت را انجام دهد، البته حكومتش  كه بايد باشد و اشراف به ربط وقتي حاصل مي

مطلق نيست همانطور كه فاعليتش مطلق نيست و در بحث اختيار نظام واليت و نظام فاعليت بيان شد يعني 
ها در اختيار نظام واليت و نظام فاعليت بيان شد يعني حاصل كه  تآيد تركيب فاعلي حاصل كه به دست مي

كند شما  ها در موضوع واحد است و در اينجا هم يك اصولي هست كه ايجاب مي آيد تركيب فاعليت بدست مي
در نحوه ارتباط با ديران يك قدر متيقن و يك مابه االشتراكي را دار باشيد، اين ما به االشتراك هم جدا نيست 
و در همه آن نشر دارد همانطور كه ما به االختالف نشر دارد، در نظام فاعليت تركب فاعلي محصول واحد را 

اينكه مثال يك فاعل نصف يك چيز را جدا و يك فاعل هم نصف يك چيز ديگر را جدا درست  داد نه نتيجه مي
د كه به اين نحوه متاثر از فاعليت اين اي از آن نبو دادند و هيچ ذره كند بلكه روي هم يك منتجه را تحويل مي
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ها بود و  شخص يا به يك نحوه متاثر از فاعليت حضرت حق و مشيت بالغه يا نظام فاعليت نباشد تركب فاعليت
كند چون فاعليتش در رتبه  اگر چنين است در اينجا بايد ما به االشتراك باشد معناي اشراف اين را نفي نمي

ست تكيف ارادهي تابع نظام حساسيت است و در تكيف تابع نظام حساسيت تكيف و تمثل سازي مطلق ني
اشرافي هم كه ميگو ئيد اشراف متناسب  كند، كند و نظام فاعليت در اينجا هم دارد كار مي فاعليترا حذف نمي

مستقل  ها جدا كند و أن را با اين مرتهب است نه اينكه اشرافي باشد كه بر اساس اصالت شيي اين را از فاعليت
شود هم در رتبه تكيف و  محض كند تا اشراف صادق باشد، بلكه اشراف هم متناسب با تركب فاعلي حاصل مي

توان آن را از جوانب  گوئيد چنين چيزي است كه با دقت مي هم در تبدل و تمثل بنابراين آنچه را كه آگاهي مي
بياور يك فيلسوف در آنجا هست به شما اشكال گوئيد آب  مختلف مالحظه كرد، براي مثال شما به فرزندتان مي

گويد نه  خواهم او مي گوئيد از آن مي كنيد و مي كند كه غرض شما از آب و بياور چيست شما اشاره مي مي
بيان كن كه اين را از امور ديگر منفصل  غرضت را توضيح بده و حد و رسم براي آن بيان كن و يك حدي هم

گويد غرضت از عطش و برطرف كردن چيست  كند مي ه عطش را برطرف ميگوئيد آب چيزي است ك كند مي
در اينجا هر چه دست و پا بزنيد كه يك فصل حقيقي براي آب و بعدش هم براي امر بيان كنيد ممكن نيست 

تواند منتقل كند، شيي مجهول و بدن تعين  داند كه مفاهمه ممكن است، چرا هم مجمل است و هم مي ولي مي
يست، مفاهمه و انتقال شما هم بايد به تعين برسد شما يك سهمي در فاعليتش داريد و تركب فاعلي در خارج ن
گيرد نه فاعليت مطلق حقيقي كه در فاعليت مطلق حقيقي هم حركت محال است همانطور كه قبالً  انجام مي

 ض شده است.بيان شده است نه اينكه جبر است چون در آنجا هم حركت محال است كه آن هم قبال عر
در ايجا نحوه اشراف شما نحوه اشراف تركيبي است همان طور كه ساير حركتهايتان چنين است نهايت اين 

شود آگاهي به  گوئيد فاعليت تركيبي نسبت به نفس رابطه آگاهي ناميده مي اشراف بر رابطه در اين رتبه كه مي
گير اگر در  يزي كه تحت تصرف است قرار مياين معنا نيز هميشه واسطه بين فاعل كه متصرف است و آن چ

نظام واليت بگوئيد فاعليت مربوط به ا نسان است طبيعي است كه نظام حساسيت بايد مقدم شود يعني اولين 
متصرف بايد خود خصلت حساسيت فرد باشد و دومين متصرف تمثل و سومين متصرف عالم حس اس اگر هم 
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ي آنها مختار هستند و مساحت اختيار و تحت تسخير ماده هستيم عالوه بگوئيد فاعليت مربوط به اشيا است يعن
توان به  فهمد كه ماده ولي او نيست و قدرت اختيار به معناي اين اشراف را هم نمي بر اشكل قبلي باز انسان مي

 ماده نسبت داد چون او تحت تصرف شماست.
داد كه خود جبر  د جبر علمي نتيجه ميخواستيم بگوئيم عالم محصوص حكومت دار خالصه اينكه اگر مي

كرد و اثر آن هم بنابه بحث فاعليت فاعليت اشيا درون خودشان است نه اينكه  علم را در مرتبه دوم نفي مي
انسان موضوع تصرف آنها قرار گيرد و در نظام واليت رتبه آنها باالتر از انسان باشد در قسمت ذهني هم عرض 

كند و اصل قرار دادن امور قلبي يا نظام  در نتيجه علم و اشراف را نفي مي شد كه قانون عليت فاعليت و
گويند يعني اصالت شهود چنين است پس هم اصالت حس هم  حساسيتها كما اينكه يك طائفه از متصوفه مي

اصالت ذهن و ه اصالت شهود از پاسخ گفتن به مفهوم علم ناتوان است و اصالت واليت تنها راهي است كه 
تواند علم را تفسير كند البته با ترك فاعلي و در مرتبه عالم مثال و نمونه سازي كه بر كيفيت ارتباط نسبت  مي

توانيد به برنامه خودتان اشراف داشته باشيد و اين اشراف بر برنامه  يابيد يعني به نسبت مي به خارج اشارف مي
متناسب با فاعليت تركيبي  نيد كه چيست و بايدبي خواهيد تصرف كنيد مي به اين معناست كه آن اسمي كه مي

 باشد.
 پرسش و پاسخ 

 برادر صادقي: اگر معناي اشراف را در علم اخذ نكنيم چه اشكاليث دارد؟
اي شرط كنيد يك  اگر اشراف را در معناي علم و آگاهي به نحوه حجت االسالم والمسلمين حسيني:

يا قانون حاكم است يا عليت و يا خصلت روحي و ذاتي كه در  توانند پاسخ دهند چون اشكالهايي دارد كه نمي
عرفان مطرح است و اگر اشراف را در آن شرط نكنيد بايد براي علم تعريف دهيد اگر در علم هيچ اشرافي نباشد 

كنيم العلم هواالشراف را  كنيد هرگاه بگوئيد اشراف را از آن مطلقا سلب مي اين عنوان را به چه چيزي تلقي مي
 سلب االشراف. بگوئيم العلم هو
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كند ولو اينكه اين ارتباط اشرافي نيست  شود كه عالم با معلومش پيدا مي برادر صادقي: همان ارتباطي مي
 ولي به هر حال ارتباطي است كه جمادات فاقد آن هستند.

د؟ (سه:ارتباط گوئيد هيچ اشرافي ندارد جاهل چه چيزي را ندار حجت االسالم والمسلمين حسيني: وقتي مي
خاصي را نارد) بنابراين جاهل يك ارتباطي را ندارد كه عالم آن را دارد، البته جاهل با جهان يك ارتباط دارد 

 حاال فرق بين ارتباط جاهل و عالم با جهان هويتا چيست؟
برايش  برادر صادقي: فرقش اين است كه به اين افاضه شده ولي به او نشده است يعني يك انسان را كه علم

شود  گيريم به اين يك تحت روابط علت و معلولي و جبرا علم داده مي شود با يك جماد در نظر مي حاصل مي
 شود. ولي به آن يكي علم داده نمي

حجت االسالم والمسلمين حسيني: ما دو نفر انسان داريم يكي حسن و يكي حسين يكي از آنها عالم و يكي 
نگ نيستند و هردوهم با عالم ارتباط دارند بنابه تعريف شما فرق اينها جاهل است هردو انسان هستند و س

اين يك كيف روحي و يك نحوه ارتباط دارد او هم چنين است در علم يك نحوه اشراف را قيد  چيست؟
تواند رنگها را ببيند  گوئيد علم است اگر اشراف را مطلقا سلب كنيد مثال يك نفر نابيناست و نمي كنيد و مي مي

گويم اگر نتواند ببيند ديگر صفت بينايي را به او نسبت دهيد  گوئيد عيبي ندارد كه نتواند ببيند مي شما مي
گذاريد يك صفت خاصي است اگر شنوايي هم نداشته باشد و نشنود ديگر چه  صفتي را كه اسمش بينايي مي

ري باشد يا جبريهم ممكن است گذاريد (س: سوال اين است كه اشراف بايد اختيا نحوه ارتباطي برايش مي
باشد؟) موضوع اشراف حكومت بر رابطه است نه جريان تحت رابطه براي مثال حركت آب در يك لوله و يك 
كانال و يك مسير مشخص است اين آب برجدار بيروني لوله جاكم نيست چون مفروض اين است كه درون لوله 

و آن طرف براي آب داخل اين مطرح نيست اگر فرض  كند و از بيرون اطالع ندارد فرش اين طرف حركت مي
صحيح و غلط را از علم حذف كنيد فرض حقو باطل را حذف كنيد و اين طرف و آن طرف نداشته باشد جبرا 

 توان گفت عالم است؟ يك مسيري را طي كند چگونه به آن مي
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يك روابط علي بوده تا اين علم برادر صادقي: اين علم نسبت به معلومش است يعني در يك رتبه سابق بر آن 
حاصل شده است ولي معلولش در رتبه بعد از اين است و نسبت به معلول خودش حاكميت دارد اما خود اين 

 تحت قانون بوده است.
كنيم و اين نتواند اين طرف و آن  حجت االسالم والمسلمين حسيني: پس اگر مطلقا حكومت را حذف مي

اشد يك مسري را تا آخر طي كند به نحوي كه قدرت حكومتش بر رابطه سلب طرف را تجربه كند و مجبور ب
 شود...

برادر صادقي: سوال اين است كه آيا تجربه كردن دو طرفش بايد به اختيار خودش باشد يا همين هم اگر 
 شود. جبري باشد باز آن نتيجه حاصل مي

آئيم،  عد هم در آن فرض حضرت عالي ميكنيم وب حجت االسالم والمسلمين حسيني: ابتدا همه را سلب مي
اگر تجربه كردن اين طرف و آن طرف و مالحظه كردن صحيح و غلط بالمره نباشد آيا لقب علم به آن 

دهيد؟ صحيح و غلط هم يعني همان حق و باطل و اينكه به اصطالح آقايان بگوئيد لوازم ذات جاري است يا  مي
فيت اين رابطه هست يا نيست، اگر نتواند چنين كاري بكند و سيرش گوئيد بين اين كيفيت و آن كي نيست، مي

في الجمله در يك حداقلي اگر بگوئيم كه اشراف را با يك  در يك كانال مشخص باشد، كه اشراف نيست فعال
شود، حاال  پذيرم هيچ وقت علم حاصل نمي كنيم و حداقل اشراف را هم در هيچ موردي نمي سالبه كلي رد مي

گوئيد تجربه كارايي داشت يا تجربه كارآيي نداشت يا به كار گيري خود اين روابط  فس تجربه كه ميعلم و ن
گوئيد عليت جاري شد يا نشد و با اين مدل منطقي قابل مالحظه بود يا نبود فرضا  عقلي در علوم نظري كه مي

آنچه مورد بحث است اين نكته درجه است و بيشتر و كمتر نيست  ٣٦٠مجموع زواياي مربع با مدل فيثاغورثي 
تواند جبري باشد؟ اگر اشراف  است كه شما اشراف را به صورت مطلق سلب نكرديد حاال ببينيم اين اشراف مي

 تواند به تجربه كردن خودش علم پيد كند يا مجبوريد اين را يك پله آن طرف تر ببريد. جبري شد آيا مي
روابط علي ديگري است كه برهمان روابط علي مرحله اول برادر صادقي: تجربه كردن خودش هم تحت يك 

 كند.  حكومت پيدا مي
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تواند اين طرف و آن طرف شيي را كنترل  حجت االسالم والمسلمين حسيني: قسمت اول كه گفتيم اين مي
كند و بر رابطه حاكم شده است آيا بر عمل و حركت خودش حاكم شده يا بر شيي ديگري حاكم شده است؟ 

كند وعمل خودش هم جبري است حاال بر  آيد اين طرف و آن طرفش را تجربه مي اي دارد و مي رابطه اين يك
 عمل خودش حاكم شده يابر آن رابطه؟

 برادر صادقي: بر آن رابطه حاكم شده چون عمل خودش جبرا حاصل شده است.
يا اين جبر معناي اشرافي حجت االسالم والمسلمين حسيني: اين جبرا اين طرف و آن طف امده است حاال آ

دهد؟ هيچ گونه فاعليت و قدرت اعمالي بر عمل خودش ندارد اول آن را اين طرف برده اند بعد هم آن طرف  مي
گيرد آيا  گوئيد بدون فاعليت خودش اين عمل صورت مي آيا اين ركت در يك كانال نيست؟ همين كه مي

ريزيد و اين استكان اين طرف وآن طرف چايي  چايي ميشود؟ براي مثال شما در يك استكان  اشراف حاصل مي
توان گفت استكال عالم است چون هر دو طرف چايي را در بر دارد؟ يك توپ را پر  را درون خودش دارد آيا مي

 گوئيد از اين بيشتر كه احاطه كرده؟ كنيد اين اشرافي كه شما مي از باد مي
 ار هم هستند.برادر صادقي: اين اشراف نيست بلكه اينها كن

كند كه به هواي  حجت االسالم والمسلمين حسيني: بدون فاعليت اشراف ممكن نيست، هيچ فرقي نمي
درون توپ نظر كنيد و بگوئيد اين هوا برتوپ مشرف نيست يا بالعكس بگوئيد توپ در عين حاليكه از هوا پر 

 ايد.فاعليت را حذف كرده شده ولي خبري از هوا ندارد، هردويكي است چون
 برادر صادقي: آنجا فاعليت نيست ولي علم هم نيست اشراف به آن معناي علمي نيست.

حجت االسالم والمسلمين حسيني: سوال همين است كه چرا علم نيست ما در تحليل اشراف هستيم آن را 
گوئيد  يگوئيد نيست م مي گردانيد و به خود اشراف باز نگردانيد يك وقت اشراف را به خود اشراف بر مي

 خواهيد اشراف را تحليل كنيد. دانيم يك وقت مي ها علم ندارند ولي علتش را ما نمي ها علم دارند و بعضي بعضي
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گوئيم اگر فاعليت را از اشراف بگيريد يا اينكه مثل  برادر صادقي: ما هنوز از آن تحليل نداده ايم ولي مي
است، اين يكي مثل كنارهم قرار گرفتن تعريف است و اشراف توپ باشد دو نوع اشراف است و هردو هم جبري 

 كند. آن يكي اشراف و حكومت خاصي است كه علم پيدا مي
كنيد فاعليت را لحاظ كرده ايد از قبيل  حجت االسالم والمسلمين حسيني: همينكه حكومت را ذكر مي

ر برد ولي در تحليل آن اگر توان بدون تعريف كردن و توضيح دادن بكا ظرف مظروف نيست، يعني عنوان را مي
بيند چه نسبت به هواي  ماند يعني در توپ عمل قانون را مي حذف شود چيزي جز عمل قانون نمي فاعليت

بينيد و چيزي ماوراي عمل قانون نيست آن  فشرده شده درنش و چه در انبساط خود توپ عمل قانون را مي
دانيد فاعلي را نفي  ويم چون آن رامجبور به قانون ميگ كنم مي گوئيد من اشراف را از اين نفي مي وقت مي

بيند نيست، و بين هواي داخل توپ و خود  كنيد و فرقي بين اين و حركت آب درن كانال كه بيرون را نمي مي
توپ هم در عين حال كه توپ ظرف آن است از نظر تابع بودن نسبت با قانون فرقي نيست، پس در اشراف يك 

 مت الزم است تا معناي علمي را يك نحوه برساند و در جبر علم نداريد.نحوه فاعليت و حكو
 برادر سبحاني: اشراف به اين معنا مورد قبلو است ولي آيا اين منحصر در معناي فاعليت است يا نه؟

حجت االسالم والمسلمين حسيني: انحصار آن فعال مورد نظر نيست بلكه فعال بايد ديد آيا ارتباطش به 
 توان سلب كرد يانه؟ ا ميفاعليت ر

شود  برادر سبحاني: بر فرض كه اين اشراف را به معنايا فاعليت بگيريم و بگوئيم علم بدون اشراف حاصل نمي
كند كه حتي اگر كيف نفساني هم تحت نظام عليت در نفس حاصل شود در رتبه آگاهي نياز به اشراف  ثابت مي

شود اختيار بر آن حاكم است  آن چيزي كه در نفس حاصل ميكند كه اصل آن كيف يا  است اما اثبات نمي
كند كه طبق نظام علي و  كند و فقط ثابت مي شود اين را ثابت نمي يعني آن حالت فرع براختيار حاصل مي

 معلولي اگر چيزي هم حاصل شود تا مادامي كه فاعليت نباشد علم نيست.
ر اينكه علم صدق كند دخالت دارد و ماهم همين را حجت االسالم والمسلمين حسيني: بنابراين فاعليت د

دهد ولي نه آن علمي كه تمثل باشد، تعلق و فاعلي در هم  كنيم يعني اختيار جداي از علم معنا نمي عرض مي
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كند منهاي واليت و حكومت حاصل  شوند طلب الواليه حاصل شده و در نظام واليت جايگاه پيدا مي تركيب مي
م حكومت تركيب است اما شما فاعليت و واليت را سلب نكرديد و براي اختيار معناي شود و حكومتش ه نمي

 شود. ديگري صحبت شده كه بحث آن جدا است اگر مطلق اختيار را حذف كنيد ديگر علم حاصل نمي
شود يعني اذعان به رابطه اثر روي نفس انسان  برادر نجابت: آن وقت اثر روي نفس كه كيف نفساني مي

 رد و كيف نفساني شد و بعد اختيار بايد دخالت كند تا علم شود.گذا مي
تبديل شدن آ، به كيف نفساني هم اين طور  مسلمين حسيني: صحبت اين است كه آحجت االسالم وال

 آيد؟ گيرد يا بالعكس از طريق نظام واليت مي صورت مي
تواند كيفي را ايجاد  كند كه اختيار مي برادر سبحاني: حصول كيف در نظام عليت است يعني اين را ثابت نمي

 شود. كند وعلم حاصل مي كند ولي اختيار بر آن كيف نفساني حاكميت پيدا مي
شود حاال اين  پذيريد كه منها مطلق فاعليت علم حاصل نمي حجت االسالم والمسلمين حسيني: بنابراين مي

كند و مقوم ذات آن است، البته در  نجا كار ميگوئيم عليت تنها اي چيزي كه فاعليت جز مقوماتش شده است مي
خواهد علم شود بايد با تصرف اين  گوئيد علم نيست اما حاال كه مي رتبه علم شدن چون قبل از آن را كه مي

 تركيب شود، حاال آيا علم جهت دارد يا نه؟ يعني علم كيف متصرف است يا كيف غير متصرف؟
 كند. ولي اختيار هم كيف ايجاد نمي برادر سبحاني: اين يك بحث ديگري است 

حجت االسالم والمسلمين حسيني: فرض اين است كه اگر فاعليت را مطلقا از اختيار حذف كنيد اشراف 
توانيد  گوئيم پس مقوم ذاتش را فاعليت قرار داده ايد و اگر مقوم ذاتش فاعليت شد آيا بعد مي نيست ما مي

 بود؟بگوئيد اين مقوم ذات در كيفيت موثر ن
 توانيد تصرفي بكنيد. كنيم، در نفس كيف نمي برادر سبحاني: چون هنوز اشراف نيست اطالق علم بر آن نمي

گوئيد اين كيف نفساني هنوز  حجت االسالم والمسلمين حسيني: بسيار خوب كيف نفساني پيدا شده و مي
گويم پس تصرف شما جز  من ميشود  گوئيد نه و همين كه مورد تصرف قرار گرفت علم مي علم نشده است مي
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گذاريد (س: تصرف بي شيي موجود) يعني كيفي را كه نام علم رويش  آن چيزي است كه اسم آن را علم مي
 گذاريم كيف متصرف است. مي

 كند؟ كند كيف نفس باشد يا هر اثر خارجي يعني اختيار نسبت به كيف نفس چه مي برادر نجابت: فرقي نمي
گوئيد اختيار را به آن اضافه كن تا علم بشود يني تصرف كند تا  ن حسيني: شما ميحجت االسالم والمسلمي

 علم شود.
 برادر سبحاني: اشراف به معناي ديدن اين طرف و آن طرف ومالحظه و روابط با هم است.

 اين بحث قبل بود اگر بخواهيد دوباره تكرار حجت االسالم والمسلمين حسيني: اشراف از فاعليت جدا نيست
 كنيم. مي

 برادر نجابت: پس استقالل علم به آن معنا (كيف نفساني) وجود ندارد.
 



 

 



 

 

 
 

 دوره دوم) ٢٨(  ٦٤جلسه: 
حجت االسالم والمسلمين حسيني: بسم اهللا در بحث اين جلسه به دو مطلب درباره علم و شناخت اشاره 

ما كنيم اول اينكه ممكن است سوال شود اصل تقسيم بندي به سه روي چه ميزاني است؟ دوم اينكه اگر حت مي
شود به چه دليل عالم معقول يا نظام حساسيتها عالم مثال يا  سه بود و اناسن هم به سه قسمت تقسيم مي

نمونه سازي يا عالم اسما و عالم محسوس يا عال عينيت خارجي يا عالم مورد تصرف يا عالم ملك يا تقسيم 
 بندي قلب و ذهن و عين بيان شده است و علت تقدم و تاخر آنها چيست؟

ما تقسيم به سه از اول بحث وحدت تركيبي تا كنون چند مرتبه به صورت اجمال به تبيين بيان شده است ا
اي هم  در يك رتبه بيان شده كه اگر عالم مخلوق باشد و براي غايتي باشد يك حالت انتقال و يك سير و رابطه

دهد. بعد گفته  قسمت را نشان مي الزم دارد، پس وضعيت و مقصد و نحوه تبديل يا ربط بين مبدا و مقصد سه
شود و اگر مركب باشد  شده عين همين تقسيمات در امر مكان هم بايد باشد يعني اگر بسيط باشد تبديل نمي

بايد پذيرفت كه در مركب يك جريان تبديل و يك باال و پائين و ارتباطي هست. بعد در بحث دقيقتر بيان شده 
اي كه در زمان هست در مكان هم هست، دوتا چيز  و همان جاذبه كه اصال زمان و مكان وصف يك چيزند

ارتباط آنها كه به وسيله خود تعلق و تناسباتش  نيستند، براي اين مطلب هم وقتي فعليت تعلقي و تحققي
شود كه يك وحدت تركيبي از زمان و مكان  هست، تقوم زمان به مكان و تقوم مكان به زمان موجب اين مي

كند و بدون طول نيم  باز جاذبه هايي را كه اشارتا ذكر كرديم كه ابعاد سه گانه را درست ميلحاظ كنيد كه 
شود و در طي مثال ذكر شد كه سراعت شتاب و نرخ شتاب بود و به تبيين آن نپرداختيم و گفتيم بايد فلسفه 

تبديل كيفيت فيزيكي و  بقيه قسمتها هماهنگ باشد يعني فيزيك اصول موضوعه اش را از اينجا اخذ كند تا با
عيني مادي اگر بخواهد جهت دار باشد و نحوه رابطه اش با غايت را اثبات كند و بتواند ارزشهاي اسالمي در 
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اي پايه اش را از بحث كيفيت حركت  توصيف از ماده در آن نشر يابد بايد تبديل كيفيتهاي مادي را هم بگونه
 اخذ كند نه از اصل حركت در شك تجريدي.

رباره انسان هم عرض ميكنيم كه تصرف انسان در نظام واليت اگر در محدوده مورد تصرفش واقع شود، اين د
گردد كه بيان شده كه فاعليت و تعلق به كثرت متقوم بهم هستند و وحدت  تصرف يا به نظام تعلقاتش بر مي

ول شكل گرفتن نظام حساسيت شوند طلب الواليه، كه ظهور اين طلب واليت در مرتبه ا تركيبي دارند و مي
است، نظام حساسيت چه سنبت به چيزي منفي باشد چه مثبت معناي حب و بغض را دارد ولي نه حب و بغض 
توصيفي بلكه حب و بغض تحققي نه اين كه چگونه در عالم مثال به عالم حساسيتهاي قلبي و روحي تان 

متناسب با حساسيت از خود حساسيت نمونه  كنيد اين صحبت من االن ارتباط داريد و آن را تحليل مي
شود يعني نفس حب غير از جريان آثار آن در مراتب مختلف از جمله آثار آن  سازد و خدمت شما عرض مي مي

 در عالم مثال و نمونه سازي و در مرتبه نازلترش در عالم خارج است.
د تحقق اين شدت حب نه نظام حساسيت شما يك محوري دارد كه نسبت به آن محورا شد حبا هستي

اند و گردد، يعني فاعليت و تعلق تركيب شده وواليت شده توصيف از شدت حب، تحققش به فاعليت بر مي
والذين آمنو اشد حبا هللا و هل انبئكم اولين قدم تصرف در اعمال واليت پيدايش نظام حول محور واليت است.

چون اينها دنيا را بر آخرت ترجيح دادند و همه هم و  باالخسرين اعمال الذين ضل سعيهم في الحيوه الدنيا
حساسيتشان را صرف دنيا كردند و نظام حساسيت آنها حول محور دنياست اتخذت اللهم هواه اله و معبود و 
مقصود خودشان را هوي قرا دادند و تمايالت مادي و ميل به اين عالم را محور قرار دادند و حول اين داراي 

كردند وقتي طال ارزان  شايد اگر يك خبر مهمي درباره دنياي آنها برسد سكته كند، نقل ميحساسيت هستند، 
كردند وقتي به بند االحدي كويت حمله شد يك نفر در آن  شد فردي در تهران سكته كرد و هم چنين نقل مي

يند يك اهانتي به طرف دنيا سكته كرد و مرد چون حساسيتش نسبت به اين عالم دنيا بود حاال اگر به او بگو
مذهب شده است ممكن است اصال ناراحت نشود يا پناه برخدا احيانا خوشحال شود.اين نظام حساسيت كه بعيد 
نيست اين احتمال را در انسان شناسي بتوان ذكر كرد كه اندام عالم ملكي انسان و اتصال دست و پا و جوارح او 
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اگر اين ادعا و احتمال دنبال شود بايد بتوان گفت كه  ردبه وسيله اين جاذبه است و اين جاذبه حكومت دا
مومن با يك تغذيه ساده قدرت جسمي دارد و كمبود ويتاميني هم ندارد اينكه ي جدول پزشكي درست 

گويند براي هر انسان اين اندازه ويتامين الزم است تا سالم باشد و اين قدرت را پيدا كند اما  كنند و مي مي
كه حتما براي همه انسانها عين همين باشد و بنابراين احتمال ممكن است يك جدول ديگر  رويش ننوشته شده

بيان كنيد و بگوئيد متناسب با ابني نظام تعلقي اين جدول است من اطالع ندارم كه چرا در الگوي مصرف 
بوده و حاال خوب اسالمي مويز و خرما و جو و گندم يك ركن هستند آيا فقط در آن زمان مصرف اينها اينگونه 

است سيب زميني و برنج و غيره را به عنوان كاالهاي استراتژيك بنويسيد يا اينكه براي مومن خمان هاست؟ 
 البته اين موضوع بحث نيست.

بغض نسبت به عالم مثال حكومت دارد خودش در مسئله جهت اصل  اين مرتبه نظام حساسيت كه حب
اليت را بدون اين كه از حساسيت و انگيزه و تفكر و انديشه بگذرد به خارج توانيد نظام و است، چرا بالفاصله نمي

اي كه تناسبات جهت است كانه در آنجا  برسانيد، چون در نظام حساسيت جهت اصل است نه خصوصيات جزئيه
ا دروني كنيد نه اجزا دروني را. البته اينها سه تا حتما با هم هستند و متناسب با آن اجز منتجه را مالحظه مي

گوئيد مقصد ما از درست كردن يك الگو براي ارائه برنام نظام  شود ولي براي مثال شما مي هم درست مي
كنم خوب دف كه مشخص است و ديگر الزم نيست  اسالمي گسترش بندگي خداست آنوقت من عرض مي

ي نيست چون عمل در خارج گوئيد اين كاف دنبال بقيه چيزها رفت و ه خود برنامه ديگر كاري نداريم، شما مي
بدون خصوصيت ممكن نيست، خصوصيت جهتي هم در رتبه خودش خصوصيت است ولي خصوصيت عام و 

 اي است نه خصوصيات جزئي كه براي حصول آن نتيجه غايي الزم است. شامل و منتجه
ارا حفاظت كند گرما پناهگاهي باشد و م گوئيد غرض من اين است كه منزل بسازم تا در سرما براي مثال مي

گوئيد مقيد نيستم اگر  گويند سه متر باشد مي گوئيد مقيد نيستم مي گويند طول اتاق پنج متر باشد مي مي
گويند به هر حال اين پايه ديوار را پنج متري بگذاريم  همين عدم تقيد را تا مرحله عمل حفظ كنيد در پايان مي

شود شما باز تكرار كنيد و بگوييد مقصد من پناه  مام نمييا سه متري با صرف اينكه مقيد نيستم كه مطلب ت
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شود ولي يك خصوصيات ديگر راه هم بايد مالحظه كنيد تا در خ ارج  گويند مقصد تامين مي گاه و سرمايه مي
كند و بر اينكه ما چكار كنيم حاكم است و اين  گوئيد كه جهت را معين مي تحقق يابد يعني شما مطلبي را مي

وصيت جهتي اش داراي خصوصيت است اما به خصوصيت عيني و خارجي اش خصوصيتي ندارد و جهت به خص
كنيم اينكه گفته  يابد. باز در حاشيه عرض مي كامال در اجمال است و فعل خارجي نيز با اين اجمال تحقق نمي

است كه اسالم  شود برنامه براي دين الزم نيست وواليت فقيه و بقيه مسائل الزم نيست و غرض فقط اين مي
پياده شود خوب غرض چه كسي اين است كه اسالم پياده شدن اسالم بايد چكار كرد، مثال أيا بهتر اين است 
كه مواد خام بفروشيم يا نه كدام معدن را در اولويت قرار دهيم، چه نحوه كاري را در اقتصاد با چه كيفيت و 

بتوانيد تناسباتش را در مراحل مختلف متناسب با كميتي اغاز كنيم صرف آن جهت گيري كلي بدون اينكه 
زمان و مكان پياده كنيد ممكن نيست، حساسيت نسبت به جهت اگر چه صحيح است اما تا تحقق حتما فاصله 

خواهم بدون انگيزه و حساسيت در خارج تصرف كنم كه ممكن نيست يعني اگر هيچ غايتي را  دارد بگوئيد مي
كنيد باز  آييد در نظام حساسيت جهت را معين مي يت باشد ممكن نيست، ميمالحظه نكنيد و صرف طلب وال

آن جهت هم بايد جزئي تر شود و پياده شود و تعين يابد كه براي آن مراحل و سيرهايي الزم است وقتي 
نه گوئيد بايد به اين مطلب اولويت داد نه به آن مطلب يك تمثلي الزم دارد، البته خود عالم مثال يا نمو مي

سازي و ذهن هم با نظام حساسيتها در دو رتبه ارتباط دارد و هم تكيف آن متناسب با نظام حساسيت است و 
تواند نسبت به خود آثاري كه در  كند و هم مي كند و اعمال فاعليتي كه مي هم تمثل و تبدلي كه درست مي

داشته باشد در حرم يك حالي براي ايد بررسي داشته باشد و نسبت به حال خودش تحليل  نظام حساسيتها مي
گوئيد اين حال مقدم بر تمثل من بود و اين حال خاص يك موهبت بود، هميشه با  شود كه مي شما پيدا مي

شود ياغضب و  شود و گاهي فوق اين مطلب است و عنايتي مي توجه به معاني اين كمالت چنين حالي پيدا مي
كنيد كه همه انها كار آن تحريكات نيست يعني  ا اين را تمام ميشود شما ابتد تمايل و شهوت شديد پيدا مي

اگر فقط مثال سازي و نمونه سازي تنها باشد قدرت ايجاد آن غضب و شهوت يا آن حب و بهجت ندارد، انسان 
شود ولي ترسو است و آن شجاعت در او تحقق  كند و به شجاعت تحريك هم مي مفصل شجاعت را وصف مي
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كند ولي در  خواند و يك تمثل هايي هم درست مي ن اصطالحي را بسيار عالي و دقيق مينيافته است عرفا
مرتبه تحقق خبري نيست، البته آن نسبتي دارد و اگر همه اين تشالها با همديگر متناسب انجام گيرد اثر 

و حدت  گذارد ولي غير از اين است كه اصل در خود مطلب باشد يك وقت ميگوئيد اينها سه تا داراي مي
گوئيد اينها اصال ما به االختالف ندارند، نه چنين  تركيبي هستند و روي هم تا نيروتا اثر دارند اما يك وقت مي

كند يافتن حالت تحققي است اما فهميدن به صورت مفهومي و تمثلي است  نيست، فهميدن با يافتن فرق مي
ولي آن چيزي كه حوزه كارش (اعم تصرف در خود البته يافت تابه تمثيل تبديل نشود اثرش در خارج كه در ت

بسيار كلي هاي  شود و بايد ا تمثل و نمونه سازي و عالم مثال بگذرد چه نمونه يا تصرف غير) است واقع نمي
بسيار مصداقي عيني و خارجي باشد بايد از نمونه سازي بگذرد تا اثر متناسبش در هاي  فلسفي باشد چه نمونه

 يادهكردن باشد.خارج قابل تصرف و پ
بنابراين يك حاالتي داريم كه بسيط نبوده و مركب هستند و نسبت به چيزهاي مختلفي هستند و دسته 

توانيم مالحظه شان كنيم و قبل از توصيف ما  بندي نظام خاصي دارند كه در شكل توصيفي براي بار دوم مي
داريم كه اين حوزه نمونه سازي رابطه بين آنها محقق هستند و بر توصيف ماهم موثرند، يك نمونه سازي هم 

آن دوست داشتن و تبديل تعي خارجي متناسب با آن دوست داشتن است يعني تناسب در تصرف از طريق 
گوئيد يعني ر كيف ارتباطتان  مي كنيد و با آن تمثل رابطه داريد و به آن علم تمثلي است كه شما ايجاد مي

يا كيفيتهايي كه براي تصرف شما طريق هستند و علم  علم به اسما يا صورمشرف هستيد، اين علم در اين رتبه 
گوئيد عيبي ندارد چون فعالً بحث يقين و جزميت  ناميد و به آن حالت قلبي عرفان مي به رابطه را علم مي

گوئيم در انسان شناسي هر جا در نظام واليت فاعليت و واليت هست ازطريق يك  نيست، بلكه فعال مي
شود و بدون اينكه هيچ طريقي  ايي ارتباط گرفته ميشود و از طريق يك نمونه هايي تماس گرفته ميصورته

تواند نسبت به  واسطه شود تحقق اين ممكن نيست اوصاف محقق شده در روح از طريق كيفيتهاي متناسب مي
د هم آگاه باشم گوئيد تصرف بدن تصور ممكن نيست من تصرف كنم و به تصرف خو خارج عمل كند چگونه مي

و اين تصرف تناسب هم داشته باشد ولي هيچ گونه تصور و تكيف و تمثلي در كار نباشد، صرف جهت كافي 
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نيست البته بدون جهت هم ممكن نيست كه بگوئيد فقط صورت مثالي آن كافي است و نظام حساسيت و حب 
 كنيم. و بغض الزم نيست وفقط با انديشه كار مي

فرمائيد بدون حساسيت ممكن نيست نظير همان مطلبي است كه  قري: اينكه ميحجت االسالم ميربا
آيد عبث است بدون علت غايي نيست يعني ممكن است يك فعل در نظر  گويند افعالي هم كه به نظر مي مي

 عرف عبث باشد اما اين بدون علت غايي نيست.
يعني اگر عبد بودن از كسي باشد كه حجت االسالم والمسلمين حسيني: سوال اين است كه از چه فاعلي 

آيد مثل اطفال يا مجانين عيبي ندارد كه بگوئيم غايت ان باغايت  قابليت تكليف ندارد و در نظام واليت نمي
كند ولي قلم تكليف از اينها برداشه  خلقت هماهنگ نيست ولو يك علت كودكانه يا ابلهانه اين آنان را ارام مي

 رتبه انسانيت ندارد.شده يعني در نظام واليت 
گوئيم آيا  حساسيت او مثل حساسيت حيوانات است يك درجه هم از حساسيت آنها باالتر است اما بعد مي

 نظام حساسيت اين در حدي نيست كه حوزه كار خودش نائب خدا شود.
 ت.فرمائيد مبينعلت غايي در رفتارهاي انسان نظام حساسيتهايش اس حجت االسالم ميرباقري: شما مي

حجت االسالم والمسلمين حسيني: البته درمكلف كه شايد بتوان گفت مميز رفتارش نيز هست، اما آنجا كه 
 شود چنين ينست مبين همان جهت در نظام حساسيتهاست. قلم تكليف و تميز مطلقا برداشته مي

شود به اين معناست  گويند فعل بدون علت غايي از انسان صادر نمي حجت االسالم ميرباقري: يعني اينكه مي
 شود. كه بدون حساسيت فعل از انسان صادر نمي

گيرد و او هم  حجت االسالم والمسلمين حسيني: بله همين طور است تا حساسيت نباشد تصرف صورت نمي
گوئيد فعلش  خواهد با بازي كردن خودش را آرام كند غايتي در نظرش هست شما مي كند و مي كه بازي مي

نيست كما اينكه اعمال خالف يك كافر فعل متناسب با غايت در منزلت انساني نيست هر چند متناسب با غايت 
در مجموعه كه به آن نگاه كنيم يعني در نظام مشيت و دستگاه خلفت يك حيوان اين رقمي هم جاي خاصي 

 دارد.
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رده بايد در عالم حجت االسالم ميرباقري: يعني در قدم بعد همان غايتي را كه در نظام حساسيت مالحظه ك
 تمثل هم به نمونه سازي برسد يا الزم نيست آن غايت را به نمونه سازي در آورد؟

خواهد نسبت به اين كار غفلت  حجت االسالم والمسلمين حسيني: اگر بگوئيد از آن غايتي را كه اين مي
د تمثلي دارد يك نفر كرده است يا اين كه خودش را مشغول كرده است معنايش اين است كه براي مشغول كر

كند كه مشغول بشود و ازاين مشغول  مشغول بازي است و غايتش درنظر شما غايت خوبي نيست و لي بازي مي
شود براي رفتن به قمارخانه راه بيافتند اما عوض  كند نمي طلبد مثال يك نفر قمار بازي مي شدن نشاطي را مي

خواهد قمارخانه برود از زمين فوتبال سردرآورد  برود يا ميقمار خانه يك جاي ديگر برود مثال به يك معبد 
خواستم به قمارخانه بروم اما اينجا آمده ام و  وآنجا هم با توپ فوتبال مشغول قماربازي شود بعد بگويد من مي

خواهم با توپ شما قمار كنم اما شماحاضر نيستيد، اين مطلب قابل قبول نيست چون بازي كردن  حاال هم مي
مشغول كند تا از ناراحتي بيرو بيايد  خواهد خودش را ك نحوه مثال الزم دارد حتي همان كسي هم كه ميهم ي

ولو نتواند كيفيتش را در دستگاه هماهنگ جادهد براي مثال طلب الواليه در يك بسيجي هست اما به اندازه 
مي هم چندان آشنا نيتس و حتي مسائل نظا يك فيلسوف به مباحث معرفتي اگاه نيست و به مباحث مديريت

شود گفت اين هيچ گونه تمثلي ندارد البته يك تمثل  كن، نمي گويد امام فرموده است و من هم سعيم را مي مي
كند ولكن سرايت فعل او به خارج بدون انگيزه و  گسترده و يك نظام فكري بزرگ ندارد اما كار خودش را مي

 غايت و تمثل ممكن نيست. 
گويند به وجود علمي اش علت غايي است و به وجود خارجي اش علت  رباقري: اينكه ميحجت االسالم مي

 غايي نيست.
معنايش اين است كه آن تعلق به غايت را اصل نگيرند يعني تمثل اصل  حجت االسالم والمسلمين حسيني:

شود و در خود  يشود معنايش اين است كه عشف فعلي معشوق فعلي الزم نداشته باشد و اين در عرفان نقض م
 كند. فلسفه هم اينكه انسان يك صورتي بسازد و با آن صورت كار كند مطلب را تمام مي
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فرمائيد اين چنين  گيرند و مي ها طرف ميل را صورت تمثلي شيي مي حجت االسالم ميرباقري: يعني آن
 ن آن است.گويند مثال تصويري كه انسان از صندلي دارد علت غايي براي ساخت نيست، آنها مي

تصوير از صندلي رابطه است براي فعل و اگر فعل يك فعل خارجي است  حجت االسالم والمسلمين حسيني:
شود علت غايي آن ذهني باشد مرگ براي كسي كه به خيال كردن  خواهسد در خارج تصرف كند نمي و مي

گويد بنا  ايم مينخواندهخودش است و به تصرف خارجي كاري ندارد، يعني حساسيت نسبت به تمثل را هم 
گويم و خودم خوشحال  نداشته ام كسي بخواند و بنا ندارم آنها را براي كسي تعريف كنم و فقط براي خودم مي

گويد خودم با نشاط و سرحال هستم كه البته اين يك  خواهد مي هستم، اين يك حالتي را در جسم خودش مي
گويند آنها  دهند و مي پرستش خدا به مسلمين نسبت مي حرف باطل است اما كفرا نظير همين حرف را در

آنها منطقشان اصالت حس ورزند  پرستند و نسبت به آن عشق مي كنند و ان را مي مطلق سازي ذهني مي
كنند حجت االسالم ميرباقري: بنابراين در تحقق اينطور نيست  محض است و درباره عرفان اينطور صحبت مي

خاهد و بايد آنعلت غايي لحاظ شود و صورت تمثلي اش مورد تعلق واقع  مي كه بگوئيم حتما علت غايي
 شود. مي

شود و حول جهت نظام  خواهد و بدون جهت واقع نمي اول جه مي حجت االسالم والمسلمين حسيني:
عالم  شود كه نظام حساسيت مفسر جهت است بعد در رتبه نازله اثر اين نظام حساسيت در حساسيت پيدا مي

نظام  ايد و آنوقت اعم از اينكه كيفيت حاصله در آن جا يك كيفيت مربوط به خود و عالم ذهن مي مثال
حساسيت يا مربوط به خود نمونه سازي يا عالم خارج باشد آثاري كه از عالم معقول يا عالم مثال يا محسوس به 

 شود. تكيف حاصل ميدست آمده باشد متناسب با آن نظما حساسيت كيفيت اول درست شده و تصور يا 
گويند فعل فاعل مختار بدون علت غايي ممكن نيست و حتما بايد براي  حجت االسالم مير باقري: آنها مي

رسيدن به غايت باشد و آن علت غايي هم به وجود خارجي اش محرك نيست بلكه به وجود علمي اش محرك 
ام حساسيتهاي انسان در فعل تاثير ندارد اال فاعل به طرف فعل است يعني جوهره اش به اين بر ميگردد كه نظ
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به اينكه يك غايت مطلوب داشته باشد و آن غ ايت مطلوب هم از طريق صورت تمثلي اش روي نظام حساسيت 
 شود حاال نقض حضرت عالي چيست؟ گذارد بعد نظام حساسيت به فعل خارجي تحريك مي اثر مي

كيم تا  دمان را در مقابل اين عرض كنيم بعد نقض ميما اول نظر خو حجت االسالم والمسلمين حسيني:
 تفاوت آنها هم روشن شود.

عرض ما اين است كه انسان به يك و حدت و كثرتي تعلق دارد و آن تعلق خيالي نيست و همان طور كه 
 بيان شده متناسب با ظرفيتش به جميع مراتب و حدت و كثرت تعلق دارد بعد حول تركيب اين تعلق با فاعليت

خواهد اعمال سرپرستي كند و از جانب  شود از يك جانب مي يك واليت و ظرفيت تولي و سرپرستي ايجاد مي
ديگرتحت سرپرستي قرار گرفته است يعني از يك جانب در حوزه تحت تصرفش نماينده مولي است يعني غ 

بدون كيفيت وبرنامه  خواهد واليت و نيابت كند البته نيابت نه تمثل ذهني مي ايتش تصرف در خارج است
نيست و اين واسطه در راهش است نه مقصد راهش طريق اعمال نمايندگي داشتن نقشه و برنامه براي فعل 

 است.
حاال اين اعمال نمايندگي كرد در عين حال در نظام واليت قرار گرفته يعني كيفيت واليت اين نحوه بندگي 

ه جزميت و تعلق حقيقي در بحث شناخت بيان خواهد شد در اش نسبت به موالست و بنابر مطبي كه بعدا دربار
ورزد و غايتش  كند وب هحضرت حق عشق مي حقيقت مشغول بندگي خداست يعني به واليت الهي تولي مي

هم قرب در نظام واليت است قرب در نظام واليت كه براي مومن غاتي است معنايش اين است كه جهت غايي 
رود و اما اينكه درباره كفار چگونه است بحث ديگري است آنها به  اي متعال ميدر رتبه قلب حتما به طرف خد
پرستند مقصد و غايت همان چيزي است كه در وجه كلي عد و ظلم به آن  بدترين شكل حياني خدارا مي

اي  شود همان جاذبه شود قبال هم عرض شده كه تناسبات تركيبي ومكاني نسبت به غايت سبب مي شناهت مي
سبت به غايت هست در خود اين تناسبات ظاهر شود و حتي ميل تركيب در وحدت تركيبي يعني ميل كه ن

تركيبي اجسام به يكديگر همان ميلي است كه اشيا به مقصد دارند و اين ع ام است يعني جاذبه مكانيكي كه 
كه هيچ چيز نيست  گويند بينيد چهره جاذبه به طرف مقصد متناسب با ظرف و رتبه اوست اينكه مي شما مي
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كه بدون غايت خلق شده باشد و هيچ جز از هيچ چيز نيست كه لغويت درباره آن صادق باشد و همه اينها در 
مسئله جاذبه و تعلق به غايت منحل هستند وبعد بيان شده كه اصال ميل تركيب اجسام هم همان ميلي است 

شود. عدل تناسب اشيا است و هرچيز جاي  ميكه به طرف غايت دارند و عدل و ظلم نيز به همين توصيف 
خاصي دارد جاي دارد يعني تناسب به اين سير و برابر اين اين مقصد است حاال چگونه درباره انسان م يتوان 

شود بحث اختيار حل نشده كه غايتش را نفس تمثل بگيرند و بگويند فعل انجام  اين مطالب را گفت معلوم مي
گيريد و  بي جهت بدانند كه بدتر است يك وقت تمثل را براي تصرف طريق مي دهد و حتي تمثل را هم مي

گوئيد  دانيد و مي گيريد و كنه آن را عشق به حضرت حق يا قرب به طرف او مي تصرف را براي بندگي طريق مي
معشوق فعلي است و عشق هم فعلي است و حركت قطعي است اگر معشوق فعلي نباشد خيالي باشد وبعد براي 

اي درست كند كه اين را بكشد اين خيال كه زائد برخورد اين چيز ديگري ندارد قبال  اين خيال يك جاذبه
شود خيال كه به تعبير خود آقايان شاني از شئون  گفتيم كه پرستش خود ممتنع است و موجب حركت نمي

 د كه برآن هم اشكال هست.شو اين است مگر اينكه آن خيال را ازجاي ديگر بياوريد و بگوئيد جبرا حاصل مي
گوئيد قابل  نهايت مطلب اين است كه بفرمائيد انگيزه در رتبه خود انگيزه خصوصيات كيفي ندارد لذا مي

تحقق نيست كه اين مطلب صحيح است حساسيت نيز در رتبه خودش صرف جهت است و مثال طريق اين 
گوئيد چون اين داراي خصوصيات است همين است تا اين جهت تناسباتش را در خارج پياده كند حاال اگر ب

شود اسم طريق را غايت  غايت است و مبين آن جهت است و بعد عالقه به تصرف متناسب با اين پيدا مي
 گذاشته ايد.

گويند فعل انسان داراي علت غايي است و آن غايت لذت و اسم خودش  ن مياحجت االسالم ميرباقري: آقاي
ر از الم منتهي براي وصول به آن لذت خاص حتما بايد يك تمثلي از آن خارج است يعني ميل به لذات و فرا
 كند. كند يا لذت اورا تامين مي داشته باشد كه آن رفع الم مي

بر اسا ساين صحبت پرستش خداوند ممكن نيست اين همه اش  حجت االسالم والمسلمين حسيني:
 پرستش خود است اين حب ذات به ذات است.
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كنند و طبيعتا مجبورند انگيزه  ميرباقري: آنها يك معشوق فعلي براي انسان مالحظه نميحجت االسالم 
حركت را ميل به خود قرار دهند حاال يا لذت خود ويا فرار از الم خود را منتهي در اين رتبه همراه هستند كه 

كند ممكن نيست و  ذت ميبرا يوصول به آن لذت و الم جز از طريق تمثل آن خارج كه آن خارج رفع يا تامين ل
 فرمائيد طريق است و همين معنايش جهت داري تمثالست است. در اين مرحله حضرت عالي مي

البته بنابه فرمايش آن آقايان جهت داري به اين معنايي را كه ما  حجت االسالم والمسلمين حسيني:
ك چيزي را دارد و تناسبات همان گوئيم ندارد، چون وقتي براي ابتهاج خود هست هر ذات و هر ظرفيتي ي مي

آورد بعدش هم حصول همان مطلبي  است و ديگر اختيار در كار نيست و تناسبات همان راهم در عالم مثال مي
بگوئيد فاعليت تركبي و  است كه خودش داشته است يعني ذات و لوازم ذات بوده است و غير از اين است كه

بگوئيد واليت و نيابت و لوازم آن بوده است، فاصله اش يخلي زياد است لوازم آن بوده است و غير از آن است كه 
بين اين كه بگوئيد لوازم نظام واليت چنين است تا اينكه بگوئيد لوازم ذاتهاي مختلفي است كه در عالم است، 
ا آن وقت باز همين مطلب است كه همه كل بما انه كل داراي يك ذاتي باشد و آن ذات به هيچ يك از اينه

مربوط نباشد و مثال در كمال بساطت باشد (يعني وحدت تاليفي نه وحدت تركيبي ) البته حضرت عالي 
دانند در همان بحث  فرموديد آنها هم به يك معنا و حدت تركيبي قائل هستند نهايت ذات و شئون ذات مي

 اتحاد و وحدتي كه ذكر كرده اند.
اين مطلب قابل قبول است كه باالخره انگيزه جز از طريق  حجت االسالم ميرباقري: يعني منهاي آن اشكال

 تواند عمل كند. تمثل آن غايتي كه در نظر دارد نمي
 حاال اين تمثل آيا تمثل غايت است يا تمثل تناسبات؟ حجت االسالم والمسلمين حسيني:

عقول نيست و در فرمائيد تمثل خود غايت م حجت االسالم ميرباقري: تمثل متناسب با تصرف است يعني مي
فرمائيد تمثل خود غايت معقول نيست و در شناخت هم يك اشكال دراينجا  شناخت ه يك اشكال در اينجا مي

 فرمائيد كه تطابق نيست. مي
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تناسبات آن غايت نيست بلكه تناسبات جهت غايي است كه در رتبه  حجت االسالم والمسلمين حسيني:
عين شده والذين آمنو اشد حبا هللا شدت حب مشخص شده و سابقش هست جهت غايي در نظام حساسيت م

تحقق يافته نه اينكه فقط به صورت تكيف خاص ذهني مشخص شده باشد اين حب محقق شده و حاال براي 
 تاثير آن بر خارج يك تناسباتي الزم است.

عشق به يك  حجت االسالم ميرباقري: يعني چند تا اختالف هست يكي اينكه فاعليت تركيبي است و حتما
غايت بالفعل دارد دوم اينكه خود اين يك وحدت تركيب يباكل نظام عالم دارد و كل وحدت تركيبي اش در 
رتبه بعد در نظام حساسيت و تمثل و عينيت متناسب با كل نظام عالم است و فقط به ذات و آثار خودش بر 

كل نظام واليت در عال تناسب دارد و ثالثا اين  گردد و ثانيا با گردد. اوال به فاعليت و تعلق خودش بر مي نمي
طور نيست كه ميل غير فعلي باشد يعني ميل به لذت خودش باشد و به يك ادراك حقيقي و تطابقي از خارج 

شود  منتهي شود و بعد از آن منتهي به عمل شود بلكه عشق فعلي است كه به يك نظام حساسيت منتهي مي
شود كه تناسب با اين و تناسب با تصرف و تناسب با كل نظام  تي منتهي مياين نظام حساسيت به يك تمثال

 شود به عمل متناسب با آن نظام حساسيت. واليت دارند و بعد منتهي مي
 در واليت يعني سرايت همان ايمان و واليت به خارج. حجت االسالم والمسلمين حسيني:

نظام عالم است و ابتهاج و سرور و الم او هم به  حجت االسالم ميرباقري: كه اين هم به تركيب خودش با
 همان كيفيت تركيبش با نظام عالم از طريق نظام حساسيتها تمثل و رفتار عيني اش هست.

ابتهاج حقيقي اش هم بايد به مرتبه واليتش برگردد لذا مابراي كفار  حجت االسالم والمسلمين حسيني:
بينند زياد  زنند ولي حتي خواب آرامش مومن را هم نمي رف ميابتهاج قائل نيستيم، آنها اين طرف و آن ط

كنند ولي حتي مكر آنها هم ارامش نيم ساعت خواب مومن را ندارد وفرح يك خواب خوشي را كه   تالش مي
 برند. بيند آنها آرزويش را به گور مي مومن مي

 برند چيست؟ حجت االسالم ميرباقري: پس اين لذتهايي كه مي
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كنيم اينها هممه اش اعالم تجزم است و دروغ  در بحث يقين عرض مي م والمسلمين حسيني:حجت االسال
 گويند. مي

 برند چطور؟ حجت االسالم ميرباقري:م لذتهاي حسي كه مي
حسي است، آنجا لذت نيست لذت مربوط به روح و هاي  نه اينها تحرك حجت االسالم والمسلمين حسيني:

برند و هيچ كدام هم براي  اضطراب دارند و از اضطرابي به اضطراب ديگر پناه ميآرمش است آنها مرتبا تنوع و 
ها هستند شما اين را يقين بدانيد چون در  شود، اكثر قريب به اتفاقشان در آخر عمر مثل ديوانه آنها پناه نمي

چه دويده و كند اگر عكس يك كافر را در لحظه مرگ بگيرند كه حاال ديگر هر آخر عمرشان ظهور پيدا مي
شود عكس  تواند بدود در عكس چشمش يك لحظه آرامش مشاهده نمي نرسيده و ديگر شور دويدن ندارد و نمي

يك مومن را هم بگيرند حتي اگر ده سال مريض باشد و در فقر و فشار باشد در لحظه قبل از مرگ از هميشه 
گويم ميهمان خدا  كوچك هم دارد راحت ميآرامتر و راحت تر و خرسندتر است قرض و مريضي دارد و فرزندان 

گويند توكه همه  هستم و خداوند اكرم از اين است كه در اين دنيا پذيرايي كرده ولي در آنجا پذيرايي نكند، مي
گويد خدا را به نعمتهاي ظاهر و باطن و حالتي را كه عطا كرده است شكر  اش در فقر و ناراحتي بودي مي

بيند  بد خوش است خواب زيارت معصومين و مشاهد مشرفه و مواقف كريمه را ميخوا كنم مومن وقتي مي مي
ها در  فرمودند بعضي بيناد بقول حاج آقا بها الديني مي شود در بيداري عالم را مهمانسراي خدا مي بيدار مي

و در  ها در شهرر جبهه زير آتش هستند ولي چنان خوش هستند مثل اينكه در باغ و گلستان هستند و بعضي
آرامش ظاهري هستند ولي دريك عذاي هستند مثل آتش است آنها رقص و تحركهاي شديد دارند ولي آن 
تحركها رفتن از اين اضطراب به اضطراب ديگر است مرتب هم دنبال اين هستند كه به آرامش دست پيدا كنند 

سخت و تنگ براي انهاست شود و من اعرض عن ذكري فله معيشتا ضنكا زندگي  اما آرامش نصيب آنها نمي
كند، معاشقه آنها به دنيا زياد است ولي التذاذ از دنيا ندارند يعني لذتي كه شما  حرص آنها آرام و اشباع نمي

كند اما رفع عطشي كه  آيد برايش رفع عطش مي برد به نظر مي بريد هرگز يك نفر كافر نمي ازيك جرعه آب مي
رفع نيست بلكه رفتن از يك منزل عطش به منزل ديگر است حين شود در حين آن عطشهاي ديگري ظاهر مي
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خواهد زودتر اين تمام شود  خوردن آب هم به دنبال امر ديگر و در اضطراب جديد تر است آرامش ندارد مي
 بلكه به دومي برسد.

د براي مثال كسي كه در حال عجله مسافر است ممكن است بگوئيد سفره غذا پهن است بفرمائيد ميل كني
خورم، يعني در فكر رفتن است، فرض كنيد بوق حركت قطار را زدند شما هم  فهمم دارم چي مي گويد نمي مي
رسم هزار پله بدتر از اين حالت در وجود كفار در حالت  گويد به قطار نمي گوئيد بياييد اينجا غذا بخوريد مي مي

البته جسم يك تحركاتي دارد ولي اين غير از آورد  تزائد است و لذا تحركهاي او هيچ كدام آرامش روحي نمي
 آرامش است.

پس بنابه بحثهاي طلب الواليه معنا ندارد كه بگوئيم معشوق انسان، خود اوست يا اينكه بگوئيم اين از نظام 
حساسيت نگذرد يعني بدون انگيزه وارد تمثل شود يا اينكه تصرف درخارج بدون تمثل و انگيزه و انديشه واقع 

 شود.
 



 

 

 
 

 دوره دوم) ٢٩( ٦٥جلسه: 
 بحث: مكانيزم پيدايش علم (مبناي تقسيم به سه) 

حجت االسالم ميرباقري: يك سوال در جلسه قبل مطرح شد كه بدون پاسخ ماند و آن سوال علت تقسيم به 
ت حاال دليل بر اين مكانيزم سه در اداركات بود بحث دوباره وارد مكانيزم ادراكات شد كه به چه صورت اس

چيست كه حتما بگوئيم سه تاست و چيز ديگري نيست اگر اين سه تا را به اين ترتيب دسته بندي كنيم دليل 
يابد يا غير از بداهت و ادراك حضور يك  دهيد به اين كه انسان اين را مي شما براي آن چيست آيا ارجاع مي

 فرمائيد؟ مي مبناي ديگري براي اين تقسيم بندي بيان
حجت االسالم والمسلمين حسيني: بسم اهللا يكي از بحثهايي كه دربار تقسيم به سه عرض كرديم مسئله 

مسافت يا طريق انتقال يا رابطه بود كه به صورت كلي درباره اموري كه به طرف مقصدي تغيير  مبدا و مقصد
تركيب وجود سطوح مختلف از جوانب مختلف  دارند مطرح شد بعد به مكان اشاره كرديم كه در آنجا هم الزمه

است يعني آنجا هم در نظام واليت به معناي متصرف تركيب وجود سطوح مختلف از جوانب مختلف است يعني 
آنجا هم در نظام واليت به معناي متصرف و تحت تصرف و قبل ازآن به معناي جريان ترتيب و باال و پائين و 

رسد مگر به ويلسه تدريج يعني  ربط آنها اين است كه بگوئيم تعدد به وحدت نمي دقيقتر از كلمه باال و پايين و
ها به اصلي  ها و اصلي ها به اصلي همان امري كه در زمان هست در مكان هم باشد و تبديل شدن تدريجي فرعي

ها  منتجهها يعني تبديل شدن سير نتايج به  تريها معناي شمول بضعض از خصلتها نسبت به بعضي از مجموعه
ازاين مطلب معناي تقوم وحدت  تا در نهايت به يك منتجه برسد كه برهان اين در انفصال و اتصال مطلق است

كند كه بين و حدت و كثرت در عين حاليكه تركب هست معناي اصلي و  به كثرت و كثرت به وحدت اثبات مي
 گفتيم اينجا در منتجه و اثر كل كه متقوم فرعي نيز وجود دارد و عين همان چيزي را كه در مبدا و مقصد مي

 كند. گوئيم كه معناي تركبي را تمام مي اثر اجزا و ربط بينش مي اثر كل كه متقوم به اجزا است و
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شو هردو با همديگر متصل  بعد درباره اينكه اين سهتا كه در مكان ذكر شد با آن سري كه در زمان ذكر مي
دانيد و نسبت بين اين سه كه  درمكان و تعلق به آينده را در زمان مي است نه منفصل يعني معناي گذشته را

 دهند. هويت حقيقي تركب را تحويل مي
از اينجا در نظام واليت آمديم و عرض كرديم تعلق و فاعليت و تركب ايند و هست كه باز آجا هم صدق 

جز مسئله شناخت مسئله  كند و تقريبا بحث شناخت از فروع اين بحث است بنابر آنچه عرض شد كه مي
شود. اما اينكه تقسيم شدن به اين سه تا در مرحله شناخت چطور  فاعليت است تقريب بيشتري انجام مي

شود فاعليت نسبت به خارج يا تحت واليت  شود قبال مختصرا عرض شد و حاالل به صورت مفصل عرض مي مي
از موال كه معناي طلب الواليه به همين است و اين  است كه خارج از خود والي باشد بلكه اثر والي در نيابتش

معناي همان عشق و عبادت و سير است نهايت معناي عشق بعدا به صورت مفصل عرض خواهد شد در اينجا 
فعال بايد توجه داشت كه تصرف نسبت به غير بدون وجود هيچ گونه تمثل و هيچ خصوصيت و كيفيتي ممكن 

يم مستقيما در تصرف بيائيم ممكن نيست و يك ربط الزم دارد كه آن ربط را نيست يعني اينكه از جهت بخواه
 ابتدا گفتيم تمثل است.

گوئيم از اين خارج كه تحت تصرف شماست يك آثاري  بنابراين تحت تصرف شما يك خارج دارد كه بعد مي
و پالستيك و ذغال و  آيد مثال از آهن و مس آيد حتي از اثر گذاري خود شما بر خارج نيز يك آثاري مي مي

آيد ولي  آيد ولي ني شود گفت از مواد خام آن روي من اثر مي ساير اجزايي كه در اين تلفن به كار رفته اثر مي
گوئيد ادراك از حس در  آيد البته اينكه به اين اثر بعد مي بعد كه در آن تصرف كردم و تغيير دادم دير اثر نمي

لكه صحبت ما اين است كه تصرف بدون تمثل به صرف تعلق به غايت يا مرتبه ثاني فعال مورد بحث نيست ب
كثرت اگر فاعليت جز آن هست بايد به شكل شا متكيف متعين خاصي  تعلق به جهت و حتي تعلق به وحدت و

بيايد كه خصوصيات عيني شخصيه داشته باشد هرچند در تمثل هم مراتب تشخص اين خصوصيات فرق 
فاهيم كلي تصور داريد گاهي تصور از يك حال و گاهي تصور از شيي خارجي داريد ولي كند، گاهي شما از م مي

اي باشد يك نحوه تمثل و  خواهيد تصرف كنيد در هر رتبه آنچه كه مورد بحث ماست اين است كه وقتي مي
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د بدون ربط توان تبدل و تكيف الزم است و اشاره شده كه اجمال اين بحث غير قابل انكار است يعني واليت نمي
تواند وحدت تركيبي با خارج به صورت خاصي محقق شود يعني همان چيزي كه  واقع شود يعني بودن ربط نمي

تواند محقق شود بايد بر پايه آن باشد تمثل رتبه ارتباطي  قبال در بحث و حدت تركيبي گفتيم در اينجا نمي
ر مبدا و مقصد و در امر زماني فرموده ايد بين فاعليت و تحت تصرف است دليل آن هم اين است كه قبال د

هاي  شود مبدا و مقصد يكي باشد و ربط نخواهد و سير و تغيير همان ربطش است و به همان دليل جاذبه نمي
ها وجود دارد نهايت جاذبه و تعلق گذشته است كه به انحالل در وحدت  وحدت و كثرت تابع همان جاذبه
جا هم فرموده ايد تعدد و وحدت يعني تعدد و منتجه ممكن نيست مگر اينكه تركيبي در آن حضور دارد و در آن

يك نحوه تدريج در امرزمان قائل شويم و وقتي بخواهد يك نحوه تدريج در امر زمان قائل شويم و وقتي بخواهد 
ن گيرد و در آن تدريج هست و در تدريجش تبديل شد يك نحوه تركيب از آثار شود انحالل دفعي صورت نمي

بزرگتر كه مثال اگر صد تا چيز داشته باشيد صد تا اثر بالفاصله تبديل به هاي  ها يعني منتجه ها به اصلي فرعي
شود كه حاال كار نداريم  شود صدا تا مثال ابتدا تبديل به ده تا مجموعه كوچك تر يا پنج تا يا سه تا مي يكي نمي

منتجه هايي كه خاصيت آنها نسبت به مجموعه اصيل  شود يعني يك بهرحال اين تبديل يك مجموعه هايي مي
دهد اگر بخواهد دفعي واقع شود معناي  ترند تا آن اجزا يعني شمولشان بيشتر است و اين مطلب دفعي رخ نمي

كشد همچنين قبال بيان شده كه  كون و فساد در زمان در مكان آورده ايد و به انفصال مطلق يا اتصال مطلق مي
بخشي و از بخش به كل سيستم به معناي اين است كه منتجه كل با هاي  ان به مجموعهاين تبديل شدنش

خورد يعني ربط دارد عين همان ربطي را كه در تغيير در مكان فرموديد چون شما در  اجزائيش با زواسطه مي
ثرتي است با خواهيد كثرت را به وحدت تبديل كنيد نهايت كثرت شما از سنخ ك اينجا تغيير الزم داريد و مي

زمان  چنين چيزي سازگار است يعني متقوم است و معناي تركب چنين چيزي است كه خار از زمان نيست
حتما جز مقوماتش هست معناي اينكه تناسبات سيربه غايت در مكان همانطور كه در مثال بيان شد كه اگر 

دهد بعد اين  حلوار ار نتيجه مي يك كيلهايي از آرد و شكر ور وغن را مخلوط كنيد در يك مراحل تركيبي
آيد چون  آيد بلكه سوهان به دست مي گوئيد حاال ديگر حلوا به دست نمي كنيد و مي ها را عوض مي كيل
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تناسباتش يك رابطه با مقصد دارد يعني تناسبات اجزا با مقصد ارتباط دارد و تغييراتي كه در ترتيب واقع 
متكيف به كيفي بودند كه  ها بودند كه م بودند يعني همان جاذبهشود بدون تناسبات نيست تناسبات مقو مي

قوام آن كيف به همان جهتي بود كه سير داشت پس درباره اين بود كه تصرف شما در خارج بدو نربط و بدون 
كيفيت و تمثل ممكن نيس بعبارت ديگر فعل عن شعور و اختياري بدون وجود شعور و اختيار ممكن نيست و 

خواهم بازي كنم معنايش اين است  خواهم آب بخورم يا مي گوئيد مي گوئيد كيفيتي دارد مثال مي همينكه مي
خواهيد براي بازي كردم يك كاري انجام دهيد در آن مثال كه يك نفر  اي داريد و بعد مي كه شما يك انگيزه

واهم با توپ فوتبال قمار كنم و خ خواهد به قمار خانه برود بعد بگويد در زمين فوتبال سردرآوردم و حاال مي مي
خواهم مثل و سائل قمار با اين توپ قمار بازي  گويد مي اي مي هرچه به او اعتراض كنند چرا توپ را برداشته

گويد الزم نيست تعين خاصي داشته باشد پس فعل از روي شعور و فعل  گويند اين ابزار قما نيست مي كنم مي
 بدون شعور را بايد توضيح دهيد.

خواهم اين را از اينجا ببرم آنجا بگذارم اين تصرف من هر قدر هم  هرحال تصرف در خارج كه مثالً من ميب
شود فعال هم كار نداريم كه اين  سريع واقع شود بدون وجود يك تمثل و تشخص نسبت به خارج واقع نمي

تناسب با آن خارج است كنيم واسطه تصرف در خارج يك صورت م تمثل جبري است يا اختياري بلكه عرض مي
در ذهن من يك چيزي باشد و به دنبال  اگر هم من بخواهم در ذهن شما يك تصرف منطقي كنم بايد حتما

 گيرد. مفاهمه انجام شود واال مفاهمه صورت نمي يك كيفيتي باشم تا مطلبي را عرض كنم
كه قبال تمام شده است يعني  حاال آيا اينكه واسطه الزم است به بداهت است يا به حكم همان چيزي است

 اتصثال مطلق در تركيب و در نظام تركب فاعلي است به دليل برهان نفي طرفين و نفي انفصال مطلق
كند كه حتما واسطه اش ذهن باشد غير از خود انسان يك واسطه  حجت االسالم ميرباقري: اين ايجاب نمي
 الزم است ولي بين چي و چي واسطه است؟

 المسلمين حسيني: بين فاعل و تحت تصرف نظام فاعليت نظام واليت استحجت االسالم و



 ····························································································  ١٢١ 

 

اي را به عنوان فاعل ذكر كنيم فاعل كه مجموعه اين  حجت االسالم ميرباقري: حاال فاعل چيست و چرا قوه
 قواست.

گوئيم فاعليت بين آنها طلب  حجت االسالم و المسلمين حسيني: اختيار و تعلق را تركيب ميكنيم و مي
شود البته حاال كاري به انگيزه و ادراك نداريم در اينجا بين فاعل يعني الي و آن كسي كه  الواليه حاصل مي

اي واقع شود يعني اينجا هم يك وحدت  مقام خالفت ونيابت را دارد و آنچه تحت تصرف اوست بايد يك واسه
 تركيبي داريم.

عريف كرديد سه چيز است يعني شي و شيي و ربط حجت االسالم ميرباقري: وحدت تركيبي را آن طور كه ت
 فرموديد. آنها يعني قبال وحدت تركيبي را اين طور نمي

بينيم و در پايان  حجت االسالم والمسلمين حسيني: حاال آيا در اينجا باز به تحليل عقلي سه چيز مي
گوييم تقوم اين در  مي در كل آن گوئيم كيفيت ارتباط و كيفيت ارتباط به نفس كيفيت ارتباط شناخت مي

فاعليت به تصرف در جريان رشد است و تقوم جريان رشد آنچه تحت تصرف هست ب فاعليت اين است معناي 
كرديم كه ابتدا  دهد نهايت آيا تقوم داراي كفيت است يا بدون كيفيت است؟ آنچه را قال عرض مي تقوم مي

خواهيد از اين يك مكانيزم  داد عين همان است مي را مي داد و بعد معناي تناسبات و بعد تقوم معناي تركبي مي
گوئيد وحدت تركيبي نظام واليت  و ساختار و يك تعريف بدهيد كه برمبناي خودتان باشد، به صورت كلي مي

شود معناي تعدد و وحدت و تمام شدن به  گوييد بحث شناخت چطور مي در جهت غايت است وب عد مي
نداشت اگر در مرحله شناخت بخواهيد براي معناي قوام توصيف دهيد چه نحوه تركب اگر تناسبات و تقومي 

كنيد مجبوريد يك سري روابط را كه روابط نظام فاعليت است در رتبه باال بدانيد و يك سري  تصيفي بيان مي
 اي نتجهروابط را كه تحت تصرف هستند و در نظام واليت و فاعليت جايگاهي دارند قائل شويد بعد براي هردو م

 ذكر كنيد تا نظام واليت مرتبه باالتر را بگوئيد.
حجت االسالم ميرباقري: حاال علي فرض اينكه متصرف خارج و رابطه وجود داشته باشد حاال اين را سه تا 

 بدانيم يا بگوئيم در قدم بعد داراي يك وحدت تركيبي هستند.
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االتر بيائيد يك وحدت تركيبي است ولي خواهيد در كل ب حجت االسالم والمسلمين حسيني: گاهي مي
خواهيد تحليل كنيد و روابط دروني اش را ببينيد و در آنجا مادر خدمت شما هستيم واال در مرتبه  گاهي مي

بينيد ولي اگر بخواهيد از  باالتر آن نظامي كه هم فاعل و هم تحت تصرف در دست اوست در آنجا منتجه را مي
كنيد يعني در تحليل تقوم و تركب اين طور  كنيد كه از شناخت بحث مي داخل مجموعه كوچك تر تحليل

كنيد كه نه اين مطلق است و نه از هم منفصل هستند و نه داراي اتصلي هستند كه وحدت و تركب  توصيف مي
را بشكند و حتما براي اين سه بايد سه رتبه زماني و مكاني قائل باشيد و هم عرض نيستند يك ولي تصرف 

ند ويك هم تحت تصرف است، انگاه اگر بخواهيد در مجموعه باالتر نگاه كنيد و از طريق منتجه پائين ك مي
رسيم يعني در شان منتجه و در رتبه باالتر و اليت  بياييد قبل از اينكه به تحت واليت برسيم به خود ولي مي

كند و بر  است و متصرف تغيير ميفرماييد تصرفات اينكه متصرف است در تغيير اصل  كه نگاه كنيم حتما مي
گوييد در مجموعه مغير اصلي اين است و انها اثر دارند ولي عامل مغير تبعي هستند  فاعل اثرات تبعي دارد مي

يا حداقل نسبت تاثير اين در نظام فاعليت بيشتر است يعني رتبه اش اصلي تر است همين طور معناي باال 
اي  شمول بودن و مجموعه بزرگتر و كوچك تر بودن چنين است اگر رابطهبودن و پاايين بودن شامل بودن و م

دانيد و هم سنخ و  براي انكه باالتر است و آنكه پائين تر است قائل هستيد، هم منزلتش را در واليت باالتر مي
 هستيد.دانيد و بين آنها ربط قائل  هم عرض نيستند و هم آن را در مجموعه باالتر اصلي و آنها را فرعي مي

در اينجا ربط شما باي از سنخي باشد كه به يك معنا با تحت تصرف مسانخ باشد و به يك معنا با واليت 
مسانخ باشد شا ولي است پس متناسب با واليت ولي است خصوصيت شخصيه دارد پس متناسب با خارج است 

باشد و در عين حال كه آنها هم در بنابراين قبل از اين دست و پا ابزار تصرف واقع شود و هويت ربطي داشته 
كوچك تري را هاي  ها بيائيم مرتب مجموعه جايگاه خودشان ربط دارند و هرجه تجزيه كنيم و داخل مجموعه

جزئي تر و دقيق تر يم رسيم ولي به صورت اجمالي ترمي توان گفت رابطه و هاي  بينيم و به تصيف مي
رض از مثال وجود صور است و وجود صور و مراتب آن است خصوصيتي كه كه جامعه هردو باشد مثال است غ

توان در يك منزلت صور ناميد و در يك منزلت مفاهيم و معاني هم خود صورتي دارند، قيد و شرط و  كه مي
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بينيم آنها صورت هستند، در عين حال وقتي  نسبت و كيفيت دارند و نسبتب ه مفهوم باالتر كه نگاه كنيم مي
كنيد گاهي ربطش  اين فعل رابطه اين تصرف و معنونش اين است معناي ربطي آن را بيان ميگوئيد عنوان  مي

را به صور باالتر و گاهي ربطش را به صور مادون و گاهي ربطش را به صور عيني جزيي با همهه خصوصيات 
سبات جهت تعيني خارج و گاهي ربطش را با صوري كه متناسب با فعاليت فاعل يعني با جهت است گاهي تنا

شويد جهت حاكم بر مصاديق متعدد است اسم  بينيد و مرتب از عينيت و مصداق دور مي فاعليت را در آن مي
گذاريد ولي كلي تجريدي نيست جهت است و مرتب به جهت نزديك شده و از  آن را كلي تجريدي مي

رود كه  رف آن چيزي ميرود كه در سمتجه و فاعليت است و به ط بخشي به مجموعه هايي ميهاي  مجموعه
 يابد. كند و تعلق نظام مي تعيين محور تعلق مي

كنيم كه قبال تكيف و تبدل و تمثل بعنوان يك فرض بيان شده بود و تمثل از آثاري  در قدم بعد عرض مي
گفتيم فرضا زا سه منشا باشد ولي در فضاي جاذبه خاصي كه به  شود كه مي رسد واقع مي كه از ابعا مختلف مي

وسيله نظام حاسيتها درست شده است بنابراين تصور در اولين گام جهت دار است و تصور يك كافر با تصوري 
 شود دو جهت دارند. كه براي يك مومن پيدا مي

داند اما  مثال آن كه باري تقريب ب ذهن نه تكيه بر بداهت بيان شد آش است كه يك مريض آن را تلخ مي
گويند نه شور  گويد خيلي شور است مي خيلي خوشمزه است، يك نفر ديگر مي گويند تلخ نيست و ديگران مي

 نيست.
 گردد. حجت االسالم ميرباقري: اين به عوامل طبيعي غير از نظام حساسيتها باز مي

حجت االسالم والمسلمين حسيني: اين مثال براي تقريب به ذهن بود نه تكيه بر بداهت در اينجا اشاره 
گوئيد  شود مي آيد و متناسب بااين فضا تركيب مي ختلفي در يك فضاي جاذبه خاصي ميكنيم چيزهاي م مي

گويم فضايي كه فاعليت آن را با تركيب شدن يا تعلقهاي درست كرده است، چون در تمثل  چه فضايي است مي
در  كه رتبه سوم فرض ما هست يعني اول تيكف، دوم تبدل و به همريختن سوم تمثل و نمونه سازي است،

كند مثال در يك كتاب بعضي چيزها را اولي دانسه و بعضي چيزها را ادني قرار  نمونه هايي كه انسان درست مي
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دهد و يك چيزهايي را تبعي  داده و خالصه يك نظام دارد يادر نقشه عمارت كه يك چيزهايي را ركن قرار مي
عناست آيا در جهت مقصد نيست كه رك گذاشته است علت اينك اينها را رك گذاشته چيست و ركن به چه م

خواهيد براي  شود اگر مقصد ساختن يك ساختمان فروريختن آن باشد مثال مي بودن يا ركن نبودن مشخص مي
خواهد درون يك  ها اصال محكم نباشد مثال صدام مي گوئيد پايه يك دشمن خدا و رسول خانه بسازيد مي

گوئيد اين ساختمان را طوري بساز كه بر پا باشد  ست شما ميساختمان زندگي كن و بناي آن ساختمان در د
ها فقط  ها نسازد و پايه ولي با اولين ضربه فرو ريزد بايد طوري محاسبه كنيد كه سنگيني سقف با استحكام پايه

ها بتون آرمه كنند و آن را محكم بسازند بعد  چند روز سقف اين ساختمان را بر پا نگه دارد حاال اگر پايه
گويند ساختمان را فني درست كرده اند  گوييد چرا چنين شد مي بينند ساختمان فرو نريخت شما مي يم

 گوئيد مگر بنا نبود براي سنگر درست كنيد. مي
بينيد كه جهت گيري فاعل در  پس مقصد در اولويت دخالت دارد چه كافر باشد چه مسلمان در مجموعه مي

 تعيين اركانش موثر است.
 م ميرباقري: تمثالت كاربردي است كه انسان اگر خواست خدا را بشناسدحجت االسال

 حجت االسالم والمسلمين حسيني: فعال به آن مطلب كار نداريم و فقط دنبال اين مطلب هستيم كه تمثل...
 شناسد دنبال كار برد خاصي نيست. حجت االسالم مير باقري: يعني يك فيلسوف كه دارد جهان را مي

داند  م والمسلمين حسيني:اين بحث بعد است اكه بايد ديد ايا اين فلسفه را يك نحو عبادت ميحجت االسال
شود ولو اين نداند يك نحو عبادت متناسب با ظرفيتش و يك نحو واليت و تصرف كه  و يك نحو عبادت واقع مي

ه فلسفه ماترياليسم شود آن كسي ك شود يعني واليت در تمثالت جامعه واقع مي خيلي هم مهم است واقع مي
 دالك تيك را آورد در نمونه سازي اذان افراد بسياري تصرف كرد.

گويم  كنيم اين تمثل معناي اولويت دادن و اصلي و فرعي كردن دارد مي فعال در اين قسمت بحث عرض مي
مقدمات  اينكه بدون نظام حساسيت ممكن نيست حاال نظام حساسيتش را جز مراحل ادراك و علم ندانيد و در

تعريف علم هستيم نه در خود تعريف علم، ولي اينكه بگوئيد اين چيز اولي و آن يز ادني است حتما با جهت و 
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خواهد و اگر آن را از جهت جدا كنيد و رابطه اش را از  مقصدش رابطه دارد و حتما يك حساسيت خاصي مي
ست و اگر جبري باشد تصرف ولي در ابزار انگيزه و جهت جدا كنيد از درجه اعتبار و مطلوبيت ساقط شده ا

شود عالوه بر ساير اشكالهايي كه در فصل قبل در رد جبر بيان شده در اينجا هم ولي در  تصرفش غير ممكن مي
خواهد در ابزارش تصرف كند  كند، حاال مي ابزار واليتش قدرت تصرف ندارد وابزارش هم عين همان را جاري مي

رد يعني ابزار هم ابزار فاعليت و جز مراتب تحت تصرف است يعني فقط عالم گي چه نحو تصرفي صورت مي
 گيرد و كيف خود ابزار هم كه نحوه ربط است بايد مورد تصرف قرار گيرد. خارج نيست كه مورد تصرف قرار مي

كه  در اينجا چند تا فرض است اول اينكه بگوئيم ابزار جبري است و چند تا ابزار هست و يكي از آنها را
كند يعني در گزينش ابزار يك نحو تصورفي برايش قائل شده ايد يعني اولويت دادن به  متناسب است انخاب مي

گوئيد آنها آمده  برخي از تصورات و تمثالت و عدم اولويت نسبت به بعضي ديگر در اينجا اولويت داده ايد و مي
م درست كند و بگويد در نظام كارايي من به كاربرد تواند گزينش كند و اولويت بدهد و برايش نظا اند و اين مي

كند بلكه روي كارايي كه  دهم روي كارايي طبيعي آنها كار نمي اين درجه دو و به ان يكي درجه پنج مي
بينيد و  كند و اين معناي تصرف است، گاهي آنها را بريده و جداي از هم مي متناسب با فاعليتش است كار مي

گوئيد وقتي كيف ارتباط شد  جداي از هم هسند و به ذاته هيچ خاصيتي ندارند و گاهي مي گوئيد پنج ابزار مي
كنيد همين كه اين را اولي  خاصيت دارند و به همدير نسبت و نظام دارند و ربط آنها به يكديگر تصرف مي

ا خودش دانيد معنايش اين است كه در نظام حاكم بر تمثل شما حكومت كرده يعني نظام گزينش شم مي
تواني اولويت بدهيد اگر آن را  داراي تمثل است و بي تمثل نيست ار در تمثل قلمور تصرف نباشد شما نمي

 تواند باشد تصرف هم نمي ازتصرف اين جدا كنيد با زوسيله
 رود آيا خود آن نظام تمثل يك تمل ديگري ندارد؟ حجت االسالم ميرباقري: اين نظام تمثل تا كجا پيش مي

كنيد نفس تكيف قبل از اينكه  سالم والمسلمين حسيني: اگر بگوئيد اصال جرا از نظام صحبت ميحجت اال
تصرف تبديل به تصديق شود چه رسد به اينكه مجموعه تصديقها شو و احكام تعريف شود و تبديل به نظام 

ت و حتما ابزار تصرف گوئيم نفس تيكف اوليه در فضايي انجام گرفته كه جهت دار اس شود بنابر مبنايي ما مي
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بدون نظام اولويت و حساسيت ممكن نيست و رتبه نظام حساسيت هم اگرچه ان را علم و يقين و جزميت نام 
نگذاريد حساسيت سابق براين است كه اثار تبديل به تصور شود يعني بهمانگونه كه تمثل وسيله و رابطه بين 

خواهد تصرف كند يك رابطه الزم  رف است با فاعل ميعالم خارج و فاعليت بود بين خود تمثل كه نقشه تص
هاي  است نقشه اگر نقشه تصرف است بايد عوض كردن آن ممكن باشد و از جزئيات و پيدايش اولين نقطه

تصورش داراي قدرت تصرف باشد و اگر اين بر هويت تمثل حاكم و متصرف نباش ولو به تصرفي كه در تركب 
 تواند تصرف كند. ش اين صورنسبت تاثيري نداشته باشد نميفاعلي ذكر شده است ودر پيداي

كند تا بگوئيد تسلسل  امام اگر دامنه تصرف در نفس تمثل هم آمد دراينجا ديگر صورت نيست كه تصرف مي
شود؟ نفس فاعليت  پيدا بشود بلكه ربط بين اين و فاعل نظام حساسيتها رامي دهد اما نظام چگونه پيدا مي

گاه تركيب شد و طلب الواليه شد معنايش پيدايش نظام است سابق بر نظام حساسيت چيست؟ باضافه تعلق هر
كنيم نه اينكه خودش جدا باشد قوه ديگري به نام تعلق  يك قوه و فاعليتي است كه با تحليلي عقلي جدايش مي

باز با تحليل جدايش كنيم نه اين كه خودش جدا باشد قوه ديگري به نام تعلق كه  كه باز با تحليل جدايش مي
كنيم نه اين كه خودش جدا باشد تعلق به كثرتي كه عرض شد در تركيبش در نظام واليت كه رابطه اش در  مي

تحقق اين نظام حساسيت فاعليت حضرت حق و فاعليت خود اين و تعلقش تركيب شد و يك نظام خاص باذن 
توان اين نظام را به حضرت حق نسبت و هم  هم مي اهللا تبارك و تعالي يعني به خلقت و ايجاد او حاصل شد كه

تعلق است و نظامي است كه حساسيتهاي  توان با فاعليت اين فرد نسبت داد و هم تحقق تركيب فاعليت مي
ناميد  ابتدايي ميهاي  مختلف در نازلترين حدش وجود دارد يعني در نظام واليت آن چيزي را كه شما انگيزه

اي كه براي نظام  آن هم با سعه ها پس از نظام تمثل و تصرف اشته باشد كه انگيزهلزومي ندارد كه تشخصي د
تواند روي خودش كار كند و تهذيب كند روي خارج كار كند يا روي ذهنش كار كند،  تمثل بيان شده كه مي

يد اختيارش گوئ خواهيم نظام حساسيتي را كه در آن فقط يك قيد يم زنيد و مي آن مايه اوليه تصرفي را كه مي
منقلب شد و استحقاق اين را پيدا كرد كه ظرفيتش تبديل شود و متناسب با مشيت، مغفرت آمد و جايگاه 
ايشان عوض شد نظام حساسيت جديد پيدا شد و منقلب شد تا ديروز كافر بود امروز ابوذرغفاري شد و نظام 
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پرسيدند چه زميني  لي قبل از آن اگر ميآيد و حساسيتهايش كامال عوض شد گفت از زمين و بذه خيلي بدم مي
 گفت بذه را دوست دارم چون وطن من است. را دوست داري مي

كنيم كه نظام حساسيت درعين حاليكه  بعدا در بحث يقين وعلم هم جايگاه نظام حساسيت را عرض مي
تمثل از آنجا بشود تواند موجب  وجود ربط نسبت به مقام واليت باالتر از خودش است ولي چگونه است كه نمي

كنيم در تصرف نسبت به خارج اين تمثل و نظام حساسيتها بنابره  و رتبه تمثل رتبه مور است فعال عرض مي
 بحثهاي گذشته ضرروت دارد.

حجت االسالم ميرباقري؟: فرموديد هرمكاني چون منتجه زمان است طرفين ربط را دارد يعني گذشته حال 
 اين كه زوال نباشد بر مبناي اصالت شيي هر زماني چون گذشته خودش را دارد.و رابطه بين آنها يعني بنابر

 حجت االسالم والمسلمين حسيني: يعني تعين موجود منتجه گذشته و فعل و آيند هاست.
حجت االسالم ميرباقري: بنابر اين مركب از طرفين و ربط است و هرچه جلو برويم باز همين طور است و 

 كه منتجه براي گذشته است وجود دارد.تركيبش به دليل اين
شود به جهت تاثير اصلي شان در منتجه  مسئله دوم اين است فرموديد در نظام واليت مراتب كه بيان مي

 است؟
ها نظام عالم بايد يك منتجه كل  حجت االسالم والمسلمين حسيني: يعني اصليت رها نسبت به تبعي تر

 و نظام واليت داشته باشد. داشته باشد و يك مرتبه واليته مادون
گويند چيست، حاال مراتب مكاني را منهاي  حجت االسالم ميرباقري: تفاوت ان با نظام فاعليتي كه آقاين مي

كنيم و اگر چه منفصل نيستند و فقط در تحليل در تمامي مراتبي كه در مكان  زمان زمان مالحظه مي
ند كه يك فاعل نسبت به مرتبه مادون است و اشرف بودنش هم كن فرمائيد آقايان به مراتب فاعلي تعريف مي مي

گويند  گردد و به يك معنا فاعل است و اينهم عين تعلق به آن و از شئون آن است بنابراين مي به همين باز مي
گيرند اما حضرت عالي  همه كماالت شخصي اين در آن رتبه به نحو بسات هست و مالك شمول را اين مي

 دانيد. اثر اصلي د رمنتجه داشتن ميمالك شمول را 
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گوئيد يعني چه  حجت االسالم والمسلمين حسيني: چند تا تفاوت هست يكي اينكه به نحو بساطت كه مي
 دانيد يا خير. تقوم باالتر را هم به پايين تر مي

في است دانند و معناي عين الربط همين تقوم يك طر حجت االسالم مير باقري: آنها تقوم را يك طرفي مي
اما شما يم فرمائيد معنايش تركيب است و تركيب تقوم طفيني دارد منتهي در منتجه است يكي اصل است در 

 اينجا ديگر تبعي ترهم معنا ندارد عامل اصلي منتجه است
 حجت االسالم والمسلمين حسيني: عامل اصلي تركيب و تغيير چون اين دو از هم جدا نيستند

 شود. بنابراين معناي شمول اصلي تور بودن ميحجت االسالم ميرباقري: 
 حجت االسالم والمسلمين حسيني: در رتبه باالتري است

كنند و يكجا هم  حجت االسالم ميرباقري: تحليل شما از رتبه چيست، آقاين رتبه را به نظام فاعلي معنا مي
توان توضيح  ن دوئتيشان را نميفرمائيد عين الربط تحليل پذير نيست چو گويند عين الربط كه شما هم مي مي

 فرمائيد رتبه اش باالتر است يعني چه يعني نقش اصولي را در تركيب دارد؟ رسند، اينك مي داد و به وحدت مي
حجت االسالم والمسلمين حسيني: قبال عرض كرديم كثرتها در رسيدن به وحدت بايد به شخهايي تبديل 

ال انفصال مطلقي را كه در كون و فساد زماني گفتيم در اينجا هم شوند و باال بيايند و دفعتا ممكن نيست وا
شود آنگاه اگر بنا شد به اصلي تر تبديل شوند مثال آن صدتا تبديل به ده تا ده تايي شده است البته  حاصل مي

اي كه زما را تفسير  تقسيم به سه باشد و همينكه گفتيد مبدا مقصد و ربطش سه چيز است با همان قاعده
شوند، حاال اگر فرضا  كنيد بايد مكان را هم تفسير كنيد و براساس آن قاعده اينجا هم سه تا سه تقسيم مي مي

بينيم كه اين ده اثر نسبت به مجموعه از ان  اين صدتا تبديل به دهتا دسته ده تايي شد ده اثر در رده باالتر مي
د يا فرضا اگر ده تا دوازده تايي باشد باالي كثرت اصلي تر هستند چون اين ده تايي كه تحت هر كدام هستن

سر هر دوازده تا يك دانه اثر است اين رد ده تا اثر از صد و بيست تا اكثرت اصلي تر است چون به عنوان رابطه 
توانند در منتجه اثر بگذارند مگر از طريق اين و تقوم  واقع شده اند و هيچ كدام از آن دوازده تاي پاييني نمي

گوئيد اين ده تا هم به دوتا پنج تا تبديل شده است و آن دوتا نسبت به اين  است بعد مي اين واسطه طرفين با
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ده تا اصلي ترند، چون براي اثر گذاشتن نسبت به بيرون يا اثر گرفتن از مجموعه باالتر محتاج اين واسطه 
ا به باال برسد براي مثال اثر اكسيژنو تواند اثر بگذارند چون بنا شد اثرشان تركيب شود ت هستند و مستقيما نمي

هيدروژن بر روي اشيا از طريق خصلت منتجه يعني از طريق آب باشد نه از طريق خصلت گاز بودن و منتجه 
 هم باز از طريق واسطه با اجزا تقوم دارد.

 حجت االسالم ميرباقري: يعني منتجه چيست آيا اجزا و ربط آنهاست؟
ني: معناي منتجه مركب رابطه مجموعه آنچه كه درون اين است با مجموعه حجت االسالم والمسلمين حسي

 بيرون اگر مكاني باشد، و اگر زماني باشد يعني كل آن را در نظر گرفتيد رابطه اش با غايت.
كنند منتجه خود اين  فرماييد اين سه جز دروني از طريق منتج ربط برقرار مي حجت االسالم ميرباقري: مي

 سه چيست؟
ت االسالم والمسلمين حسيني: موضع و اثر كل نسبت به غايت اين كل را همه وحدت رساندن كثرتها حج

 دانيد. در جهت غايت مي
 حجت االسالم ميرباقري: به وحدت رساندن يعني چيز جديدي پيدا شده يا همين دو و ربطش است؟

صلت آنها نيست يك خصلت حجت االسالم والمسلمين حسيني: و ربطش يعني يك خصلتي پيدا شده كه خ
 است.

 حجت االسالم ميرباقري: اين خصلت جديد شيي جديدي هم غير از اين دو هست يا حتما يك اضافه اي...
حجت االسالم والمسلمين حسيني: اگر گفتيد خصلت جديد هست در اين رتبه براي اينكه حقيقت اين را 

شود مگر با اضافه كه اين حرف  ركت در زمان واقع نميمركب گرفته ايد مگر اينكه بحث زماني كنيد و بگوئيد ح
شود مگر  اي واقع نمي صحيح است، در كل بزگتر تجزيه هم معنايي را دارد كه تركيب بزرگتر دارد يعني تجزيه

خواهيد زمان را از آن جدا كنيد كه ممكن  اينكه تركيب بزرگتري واقع شود و در آن تركيب منحل شود اگر مي
كنيد حتما چيزي اضافه شده است و اگر به لحاظ زمان نيگيريد هويت  ه لحاظ زمان حساب مينيست و اگر ب

خواهد در مكان  آن هويت تركيبي است، مركب چگونه تركيب شده و زمان نداشته است، آن كثرتي كه مي
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اگر است آيا در حال سير و حدت شده يا سير نداشته ووحدت شده است،  وحدت بشود چه چيزي اضافه شده
بسيرش ر ا هم از آ جدا كنيم و بخواهيم در خودش بحث كنيم خصلت جديد يعني كيفيت ربط جديد با 

خواهيد مجموعه بزرگتر را هم حذف كنيد، اگر يك تابلو بزرگ بكشيم واسم  مجموعه بزرگتر هست يا نه و مي
يم و اگر بگوئيد در يك مقطعش كل آن تابلو را تمام زمان بگذاريم آنوقت بايد تمام مكان را هم در آن ببين

فرماييد آيا چيزي بر اينها اضافه شده يا  گويم پس منتجه به آخر اين نقشه نسبت دارد، اينكه مي هستيم مي
كنيد ببينيد بر پايه چه تعريفي است تعريفي كه تعدد و وحدت را دوتا  نشده و منهاي بحث زمان طرح مي

تواند كثرت را مالحظه كند بدون اينكه متقوم به وحدت باشد  نمي دهد كه كند يا اينكه معناي تركبي مي مي
كنيد در ابتدا چگونه فرض كرده ايد دو و يك را به عنوان دو چيز بر  يعني آن دو و آن كثرتي را كه فرض مي

پايه اصالت كثرت و اصالت شيي يا اينكه دو و يك را در معني تركبي منحل كرديد كه دو بدون يك و يك 
گوئيم مگر چيز قديمش چه بود كه حاال از چيز جديدش سوال  و معنا نداشته باشد آن وقت ما ميبدون د

گوئيد دوتا كه نداشته ايم دوتا  كنيد چيز جديدي بر آن دوتا پيدا شد كدام دوتا را مي كنيد اينكه سوال مي مي
 باز يكي بسيط هم نداشتيم. مندرج در اين يكي تركب بود داشتيم و نحوه اندراجش هم اندراج تقومي بود و

فرمائيد كل مرتبط داشتيم كه كل مرتبط منتجه تغييراتي و متعلق به  حج االسالم ميرباقري: يعني مي
 اي بود و در رتبه بعد باز... آينده

 شود حجت االسالم والمسلمين حسيني: عين همين صحبت مي
كه يك ذراتي در عالم هست و جابجا  شود ها مي حجت االسالم ميرباقري: مثل اين حرف ذي مقراطيسي

 شوند. مي
شود و آن  گوئيد تعلق اال به افاضه محقي نمي حجت االسالم والمسلمين حسيني: با اين تفاوت كه شما مي

 ماند اين نظر بازگشت به اصالت شيي است. ذرات منمحل هستند و خصوصيت برايشان نمي



 

 

 
 

 ره دوم)دو ٣٠( ٦٦جلسه: 
 بحث: نظام حساسيت (انگيزه)

حجت االسالم والمسلمين حسيني: درباره بحث علم چند مطلب هست كه بايد بيان شوديك نكته كه در 
ـ آنچه كه تحت تصرف ولي ٢ـ واليت ١جلسه قبل مفصال بيان شد و آن ريشه تقسيم به سه بود و طرح شد كه 

ك برنامه و امر معيني داشته باشد و اين صورت در عالم مثال خواهد تصرف كند بايد ي ـ ابزاري كه مي٣است 
شود و اجماالً اشاره شد كه معناي عالم مثال فقط تصور يست بلكه تكيف است و بعد در اين تكيف يك  واقع مي

شود و بعد تمثل و نمونه سازي. اين تكيف و تبدل و تمثل به مفاهيم ذهني نيز مربوط است يك  تبدل پيدا مي
كنيد خود تصرف در تمثل  نمائيد تا يك تعريف را در مرحله تمثل تمام مي كنيد يا كم مي ا شرط اضافه ميقيد ي

شود و نظام حساسيتها واسطه هستند ولي ادراك از نظام حساسيتها متاخر از  نيز بدن واسطه اختيار ناشي نمي
نتيجه صورت پيدا  تحليل كنيد درعملكرد آنها نسبت به تمثل است يعني گاهي آن چيزي را كه ميل داريد 

 دهيم. كند ولي گاهي نفس ميل است بدون اينكه به صورت شكل در آيد كه بعدا بيشتر توضيح مي مي
دانيم كه تحت  نامند و ما آن را نحوه ارتباط انسان با خارج مي اين مرحله عالم تمثل را اصطالحا علم مي

عين ارتباط انسان با عالم معقول يعني به خود انسان و حاالت اختيار است و اختيار بر آن حاكم است و خودش 
او و ارتباط با عالم مثال و ارتباط با عالم خارج كه تصرفات انسان نسبت به تهذيب و تحليل انسان از خودش كه 
محاسبه و مراقبه و يك عمل ذهني بر روي وضعيت روحي خودش است يا يك عمل ذهني در كار منطقي اش 

كند و يك عمل ذهني نسبت به خارج داشته باشد كه در  ش با عالم مثال است و در آنجا تصرف ميكه ارتباط
دهد و هم با كيفيت ارتباطش كيفيت  كند و هم با كيفيت ارتباطش خارج را تغيير مي آنجا هم باز تصرف مي

ر بگذارد بار اول نظام تواند روي كيفيت روحي اش اث دهد و هم براي بار دوم مي مثال سازي اش را تغيير مي
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حساسيتها بر كيفيت پيدايش اين تصورات است و بارد دوم از حاصل عملكرد خودش نسبت به خارج متاثر 
 آيد. مي آيد و از فعلهاي خودش هم آثاري است چون از هر سه عالم چيزهاييي در اين دستاه تمثل مي

اليت كه بر پايه اصالت تعلق بود غير قبال كنيم هم برمبناي اصالت و حاال درباره نظام حساسيت عرض مي
 توانيد اين را براي ديگران اثبات كنيد. انكار است و هم جدال مي
و  گوئيد حركت انسان مثل همه حركتهاست و حركت بدون اختالف سطح و بدون فشار به اين صورت كه مي

شد بنابه بحث عليت تجريدي شود و وقوع حركت در خارج اگر با حركت نكردن مساوي  بدون كشش واقع نمي
كه قبال اشاره شد (چون عليت در اينجا بر اساس تركب و تعلق است ممكن نيست يك چيز بدون علت پيدا 

گوئيد حركت علت الزم دارد بايديك  شود و اگر علت نباشد حركت محال است، حاال در شكل انساني آن هم مي
اشد واال حركت بدن باعث و موجب ايجاد يك شيي باعث و موجب و يك علتي براي حركت انسان مفروض ب

 بدون علت است كه بنابر بحث عليت خود آقايان چنين چيزي محال است.
از آن صحبت كرد، گاهي بر اساس  توان ناميم كه در مراتب مختلف مي حاال اين باعث و موجب را انگيزه مي

ز خود محسوس باشد، گاهي مبدا حركتش را بر گوئيد بايد فشار از خود ماده و ا اصالت حس و اصالت ماده مي
گوئيد در مرتبه نازله اگر اين  گوئيد مبدا آن حق تعالي است بعد مي كنيد و مي اساس مباحث حوزه مطرح مي

فرد هيچگونه علتي نداشته باشد قابليت عقاب و ثواب و حساب و كتاب ندارد اگر نخواهيم اشكالهاي قبل را 
نفس داراي دووجه باشد و در يك وجه طبق عليت قابل تفسير و در يك وجه ديگر مطرح كنيم و بپذيريم كه 

گويند كه بحث اختيار به اين رتبه كه رسيد ديگر روشن  ها هم مي مثال اختيار روشن نباشد همانطور كه بعضي
شد وقوع شود كه چه اختيار روشن باشد و چه نباشد تا انگيزه و قصد وجود نداشته با نيست. آنوقت بيان مي

گوئيد اين قصد همان مرحله تصميم است ولكن قبل از  فعل ممكن نيست و يك نحوه قصدي را شما چه مي
چه تالئم ذاتي باشد به هرحال بايد  قصد يك مرحله تالئم الزم است چ اين تالئم به وسيله اختيار حاصل شود

 زه و باعثي فعل وجود يابد.شود بدون انگي يك كششي باشد كانه يك ميلي تركيبي الزم است و نمي
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البته ما در بحث خودمان اين مطلب را خيلي دقيق تر بر پايه آنچه كه هماهنگي دارد و تعاريف را ارائه دهد 
شود در اين  شوند و طلب الواليه يا نظام حساسيتها حاصل مي گوئيم تعلق و فاعليت تركيب مي درباره انگيزه مي

د همان نظام حساسيتهاست كه حاصل شده است، قبل از آن كشش هست شو رتبه كه طلب الواليه حاصل مي
هاي گوناگون ابتدا ها و كشش ولي اين كش به كثرت معنايش اين نيست كه علم به كثرت است از وجود جاذبه

شود آنچه كه درباره غريزه و حركتهاي  اي كه بعد از عالم تمثل ذكر مي شود بر خالف مرتبه تصوري حاصل نمي
شود و حتي تميز در  شود لزومي ندارد كه تصور و تصديق و تصرفهايي كه در بح ثتمثل طرح مي بيان مي غريزي

 آنها وجود داشته باشد.
اين مرتبه علم نيست كششهاي مختلف و  پس در يك رتبه نازله تعلق به كثرتها يعني كششهاي مختلق
گوئيد اين عالم است آب با نك  د بكشد نميواكنشهاي مختلف. وقتي يك آهن ربا مقداري آهن را به طرف خو

گوئيد ميل تركيبي دارد كششهاي مختلف نسبت به  گوئيد اين عالم است بلكه مي شود ولي نمي حل مي
گوئيم واال در عالم  شود البته خود اين را به صورت تحليلي مي كثرتهايي وجود دارد و با فاعليت تركيب مي

شود يعني يك محور و نظام  اعليت تحقق ندارد، با فاعليت تركيب ميخارج اين كششها در انسان به دن ف
شود كه اين نظام را طلب الواليه ناميديم. يك نظام اوصاف است كه اگر بخواهيم آ را تحليل  حساسيت پيدا مي

كنيم صرف يل تركيبي هايي است كه خودش داراي يك نظام  گوئيم شيي اول را كه مالحظه مي كنيم مي
ايم و همينكه فاعليت را لحاظ كنيم معنايش اين ا ظرفيت هست ولكن هنوز فاعليت را در آن نديدهمتناسب ب

شود كه درايان محور صرف فاعليت نسبت به جهت كافي است البته فاعليت نسبت  است كه يك محور پيدا مي
 دن آن است.به جهت غير از تعريف دادن از مطلب است تعريف دادن مرحله تبيييني و صورت پيدا كر

شود و شما به اين حال مبتهج هستيد چون سابق اين  براي مثال يك حال در مناجات براي شما پيدا مي
ترسيد هنوز هيچ گونه تصوري از  ناشتيد و هنوز هيچ گونه تصوري از آن نداريد.يا از يك چيز مادي مي حال را

ه ايد گاهي هنوز از آن چيزي كه با آن برخورد خودتان تحويل نداده ايد به يك مطلب برخور كرده ايد و ترسيد
كرده ايد نيز تحليل نداريد مثال يك صداي غير مانوسي امده وشما در يك حال هراس قرار گرفته ايد و هنوز از 
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شوند فاعليت  گيرند و نظام مي نفس اين حال تصوري نداري حال شماست نه تصور از حال اوصافي كه شكل مي
ختيار و فاعليت و تركيب با فاعليت به وجود آمده اند ولي در اين رتبه از آن تصور نداريد و اثر دارند و حول ا

 بلكه در رتبه بعد ازآن تصور داريد.
چنين كيفيتي كه داراي اوصاف مختلف و مرتبطي حول يك محور ويك فاعليت است و فاعليت در اين 

علم ناميد يعني علم اصطالحي كه داراي  توان مرتبه هم صرف مرتبه جهتي است كه مرتبه جهتي را نمي
 كنيم. مي تعاريف است در آنجا نيست البته حتما يك نحوه ارتباط است كه توصيف آن را بعد بيان

 حجت االسالم مير باقري: آيا الزم نيست آن جهت گيري مسبوق به علم باشد؟
جود دارد نه به صورت جدا جدا و حجت االسالم والمسلمين حسيني: اختيار تعلق و فاعليت به صورت مركز و

ادراك تمثيلي و تعريفي در آنجا لزوم ندارد ولي ادراك به معناي حال حتما وجود دارد ادراك به معناي اينكه 
فاعليت نسبت به حال داشته باشد در آنجا هست ولي ادراكي كه از حضرت حق جلت عظمته و ائمه طاهرين در 

دراك از سنخ و از قبيل ادراكهاي تمثيلي نيست معناي اين جمله هم شو اين ا مناجات براي شخص حاصل مي
كه و انر ابصار قلوبنا بضيا نظرها اليك معناي ابصار تمثيلي نيست چون هرجا ابصار تثيلي باشد معناي تشبيهي 

آيد، تعطيل نه، تشبيه هم  دهد و اگر تفاوت اين دو نحوه ادراك درست روشن نشود همان اشكال پيش مي مي
و در جاي خودش درباره نظام  نه، همانطور كه جبر نه اختيار هم نه، جبر موضوعاً غير از آن موضوع است

شود مقدم است بعد آن را تحليل  كنيم. اين نحوه بهجت و ابتهاجي كه حاصل مي حساسيتها بيشتر صحبت مي
با اين عالم را هم دارد ولي از اين  دهيد. البته عال تمثل قدرت ارتباط كنيد و در عرفان پيرامونش توضيح مي مي

هم مثال تطابقي نيست و هرجا نسبت و هرجا نسبت  سازد و مثالش متاثر است و آنگاه از اين عالم مثال مي
 تطابق دهد وارد تشبيه شده است.

گويند در كش توحيد است و بيانش كفر به دليل اين  گويند يدرك وال يوصف مي اين مطلب كه گاهي مي
تمثلش كفر است درك آ، درك تمثيلي نيست و اال درك تثميلي اش كفر است دركش مربوط به نظام است كه 

اي حال نه تمثلي از سجود كه  واليت و نظام حساسيتها و ايمان است حالت خضوع و خشوع و سجود و تحقق
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حق را در حد  تمثل از سجود كه ساجد و مسجود را بياورد با يك نحوه تعريف بيان كند و در نتيجه حضرت
عدده و من عدده...  كند حتي با وصف كردن من وصثفه ميزه و من ميزه حدده و من حدده مخلوقين داخل مي

كنيد براي وصف  كمال توحيد نفي صفات عنه اين همان صفات تمثيلي اتس و در اينجاست كه وقتي تحليل مي
و برايش يك حد و مرزي در همان كند  يك خصوصيات خاصي قائل هستيد كه با ديگر خصوصيات فرق مي

شويد لكن ادراك رحمت حق و حالت شاكر بودن غير از وصف نمودن  مرتبه وصف بودن در تمثل قائل مي
 حضرت حق به رحمت است. 

ادراك اينكه مبادا من در سخط او قرار گيرم و مستوجب عدل الهي شود توحيد است. معناي كمال توحيده 
عبادت تعطيل شود و نسبت به حضرت حق خوف و شكر و ثنا نداشته باشيم  نفي صافته عنه اين نيست كه

نامند بلكه در اينجا نحوه درك واليتي است كه مربووط به نظام واليت و نظام  ولكن اينها راعلم نمي
حساسيتهاست البته اين رابطه را متناسب با ظرف خودش دارد نه خارج از ظرف خودش و هرگز احاظه پيدا 

كند چه رسد به ولي  چون رتبه او نسبت به ولي اش رتبه مادن است و به ولي خودش اشراف پيدا نميكند  نمي
كند ولي ارتباط پيدا ميكند چه رسد به ولي اعلي به ائمه طاهرين اشراف  اعلي به ائمه طاهرين اشراف پيدا نمي

 كند و ارتباط غير از اشراف است. كند ولي ارتباط پيدا مي پيدا نمي
كند و به مادون خودش است هم از طريق تمثيل  ي طلب الواليه يعني ربط واليتي به موال پيدا ميمعنا

ربطش از طريق تمثل ربط به خودش است بعد به خود تمثل و بعد به خارج از خودش ربط  ارتباط دارد و اولين
ه مادونن خودش كه تحت ها ارتباط پيدا كند و تمثل هم پيدا كند. نسبت ب تواند با آن ك ند مي پيدا مي

كندو اگر به قلبش هم يك نحوه واليت دارد  تصرفش هستند حتما به نسبت واليتش يك نحوه تمثل پيدا مي
تواند يك نحوه كنترل كند (البته تمام اين تصرفاتش تركب فاعلي است) يك نسبت تمثيلي هم  يعني مي

يابد.  حقيقت تمثل و نه به حقيقت خارج احاطه نمي تواند داشته واال نه به حقيقت نظام حساسيتها و نه به مي
رسد همين اندازه درباره موخر بودن عالم تمثل كافي است و حاال پيرامون كيفيت ارتباط كه لقب  به نظر مي

 كنيم. علم دارد نه لقب تمير صحبت مي
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علم و ادراك دانند ولي شوق را مسبوق به  حجت االسالم ميرباقري: آقاين قصد را مسبوق بر شوق مي
 دانند يعني تا هيچگونه ادراكي از جهت نداشته باشد شوق و ميل و رغبت معنا ندارد. مي

حجت االسالم والمسلمين حسيني: درك تمثيلي از جهت در نظر شماست يا ربط تعلقي آن؟ ربط تعقلي با 
شود  نتخاب ازتمثل شروع ميدهد نه انتخاب و معناي ا فاعليت ساز گار است و معناي اختيار فاعليت تركيبي مي

ها بعد از تمثل هستند.  گزينش از تمثل است و غر از عبادت است رتبه پرستش سابق بر گزينش است، كيفيت
مثال اگر من براي خدا چهارده هزار صلوات بفرستم يا هزار مرتبه تسبيحات اربعه بگويم يا اينكه نماز بخوانم يم 

گوئيم اينها انخاب است اينها پس از اينكه جهت  ولي ما به اينها اختيار نمي گويند بين اينها يكي را اختيار كرد
اي است كه در آن جهت مناسباتش را براي مرتبه  معين شده و نظام حساسيت شكل گرفته و حاالل در رتبه

 گوييد يك كنيد ولكن تركيب قوه فاعليت با آن كششها از اين سنخ گزينشها نيست وقتي مي دوم گزينش مي
 نفر طغيان كرد يا اينكه متناسب با فطرتت عمل كرد...

خواهد محور تعيين كند تعيين محور بدون هيچ گونه ادراك  حجت االسالم ميرباقري: خود فاعليت وقتي مي
توان يك محور را تعيين كند؟  تمثلي معنا ندارد يعني تا به نحو تمثلي محورهاي مختلف را نشناسد چگونه مي

كنيم در آنجا هم باالخره انتخاب  فرمائيد اين اختيار است و انتخاب نيست ما عرض مي مي حاال حضرت عالي
 خواهيم و بدون اختيار كه متقدم به تمثل است تعيين محور معنا ندارد. مي

خواهيد يا علم يعني تمثل الزم داريد يا رابطه؟ در آنجا روابط  حجت االسالم والمسلمين حسيني: ادراك مي
خواهد؟ يك  ششهاي متعدد و تصرف كردن و يك كشش را رجحان دادن كافي است يا صورت هم ميمتعدد و ك

كنند اين است كه اول بايد يك  گوييد رابطه و كشش نيست. براي مثال آن چيزي را كه اقايان نقل مي وقت مي
كاري ممكن شود. صورتي را بسازد و آن را علت غايي قرار دهد بعد آنصورت مالئم با ذاتش باشد تا چنين 

بنابراين مبنا بايد عال تمثل بر نظام حساسيتها مقدم باشد كه بر اين مطلب جند اشكال وارد است اول اينكه 
اي تمثل  شود يا اينكه خواهد تمثل بسازد تا بعد از آن اختيار كند اما آيا اين تمثل بدون اختيار اين واقع مي مي

ين فرد فاعليت و حركتي براي تصور از غايت دارد يا نه: براي التفات به شود؟ ا با حركت و انگيزه اين ايجاد مي
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فرمايند غايت تصوري بر تمايل مقدم است، ما  اين تصور حركتي دارد يا اينكه اصالً حركت ندارد؟ اينكه مي
مد و از گويي جبرا صد چيز در خزانه ذهن آ گوئيم براي ايجاد اين تصور و يا حتي التفات به آن، مثالً مي مي

ميان اين صد چيز به اين يكي التفات كرد، اين التفات و اشاره بدون انگيزه چگونه ممكن است، البته اين كه آن 
ها  كند چون بنا به مبناي ان را هم مسبوق به يك تصور ديگر بدانند بنابه مبناي خود آقاين مطلب را حل نمي

ورده و مانند اين صفحه گذاشته است آن وقت اين فرد به تسلسل باطل است. نظام عليت اين صورتها را اينجا آ
گيرد يعني  يكي توجه كرد بدون انگيزه اينكار ممكن نيست مگر اينكه بگوئيد اين هم جبرا صورت مي اين

بگوييد تمايل ذاتي من جبرا به اين يك نحوه تعلقي داشته است بدون اينكه اسم حساسيت را بياورم وجود 
دهد اگر  زي را كه مالئم با ذاتش بوده انتخاب كرده است و اين اصال معناي علي هم نميجاذبه ذاتي همان چي

دو طرف آن جبر شد بنابه برهاني كه درباره علم گفت اين علم نيست تحت رابطه يك حركتي واقع شده و علم 
 نيست.

دانيم و اسم آن علم  نمياما بر مبناي خودما، اين به كثرتهايي ارتباط دارد و اين نحوه ربط را ربط علمي 
دهد و درفاعليت نفس  آيد و يكي از اينها را محور قرار مي نيست بلكه يك نحوه تعلقهايي است و فاعليت هم مي

تعدد ارتباط كافي است اينجا اشراف تبديلي الزم نيست و ايندو با هم محقق هستند لذا يكي از اينها كه بوسيله 
شود و يك نظام حساسيتها حاصل  كل همه آنها و ارتباطشان عوض ميگيرد ش اختيار مورد توجه قرار مي

شود كه اين نظام حساسيتها بر تكيف يا تصور سابق است و اهل تميز اين مرحله تصوري اش را دارا هستند  مي
ولو اينكه يك طفل باشد و تميز به معناي گسترده نباشد و تميز تعدد را دارد و قدرت تصرف در آن ندارد و 

تواند تبديل و تركيبش كند يعني اولين تصرف بدون اختيار او واقع شد ولي تصرفات دوم و سوم را  نمي
دوست دارد. اين طفل هنوز ان  گويد من تورا به اندازه آسمان تواند انجام دهد براي مثال بچه به پدرش مي نمي

جدا ميزند كلمات دقيق و منطقي و اي را كه بتواند مثالهاي مفهومي بسازد ندارد و يك مثالهاي جدا  مرحله
كند بعد قدرت به  كند بلكه يك كلمات جداجدايي را در همان مرحله تكيف بيان مي داراري تعريف بيان نمي

هم ريختن دارد ولي قدرت ساختن ساختمان ندارد بعد توانست بسازد يعني به مرحله تمثل رسيده است ولي 
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جموعه تعاريف با به منتجه واحد برساند يعني نحوه ارتباطش را مورد گوئيم بعد توانست م هنوز به آن علم نمي
توان گفت عالم است. بعد توانست سه ارتباطي را كه با عالم دارد به يك وحدت  تصرف خودش قرار داد آنگاه مي

 دانيم يعني تصرف نسبت به منتجه ممكن است. برساند اينجاست كه ما لقب علم را صحيح مي
دانيم كه ايشان بتواند بر نظام فكري اش حاكم باشد و سه  ر اينجا لقب علم را صحيح ميخوب حاال چرا د

منتجه را به يك منتجه تبديل كند بايد توجه داشت كه سه تا منتجه خود به خود تبديل به يك منتجه 
اليت رتبه ثاني شود و اگر تناسبات اين سه تا در رتبه سابقشان در نظام حساسيتها هماهنگ باشد بعد در فع نمي

حركت عيني اش نيز هماهنگ و متناسب باشد يعني اگر سازگاري در  در نظام تمثل هماهنگ و سازگار باشد
تواند  تواند تمثل سازگار داشت باشد و مي خواهد بسازد مي رحركات اين عمومي شد در تمثلي كه مي همه افعال

ش ارتباطي كه با جهان دارد هماهنگ است و به همه انسان عارفي باشد، آنگاه اين عارف نسبت به ظرفيت خود
پرستد و چنين چيزي هرگز براي كفار حاصل نخواهد شد چون نظام حساسيتهاي  اعمالش خداي متعال را مي

آنها حول محوري شكل گرفته كه متناسب با ظرفيت انسان در حركت ووحدت و كثرت و تولي اش نيست و 
م هاي  اه ارامش ندارند، البته بعضي از مسلمين نيز گاهي در موضع گيريهميشه در حال اضطراب بوده و هيچگ

تواند سه تا منتجه را به يك منتجه واحد تبديل كنند  شوند نمي ختلف نظري يا اجتماعي مبتال به تلون مي
 اعمال آنها كلها وردا واحدا و حالي في خدمتك سرمدا نيست در آنجا معناي حضور صحيح است كه تناسبات و

حدت و كثرت بتواند حول يك محور هر سه رتبه تمثلي را به يكي تبديل كند و يك نظام فكري واحد تحويل 
دهد البته اين در ظرف خودش به ارتباطش با جهان عارف است و اگر واليت واليت كسي است كه همه كائنات 

ارف به حقائق اشيا كماهي است مورد تصرفش هستند بلكه به بركت شدن و تصرف ا اينها بوجود آمده اند او ع
شوند متقوم به سمت گيري و شدت و مراحل تصرف او در  يعني در نظام فاعليت حتي فاعليت هايي كه واقع مي

منتجه است و همه عالم مثالهايي كه در همه مراتب هست و همه حساسيتها و حركات كه در همه مراتب است 
 رهين تصرف واليي او هستند.
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تجه ممكن است ولي اگر بگوئيد كيفيت خود نفس براي نفس حاضر باشد معناي حضور پس احاطه بر من
دهد همين مطلب است كه نحوه ارتباط ما با عالم خارج و عالم مثال و عالم معقول تحت تصرف قدرت  نمي

پيدا اختيار ماست و ما بر آن مشرف هستيم و حاضر است يعني معنار حضور در اينجا با تعريف آقاين دو فرق 
كرد يكي اصل حضور به معناي اشراف شد نه به معناي كيف نفس دوم اينكه اشراف هم بر همه خصوصياتيش 

 نيست و به نسبت فاعليت بر منتجه هاست.
كنيم به  برادر سبحاني: قبل از تميز، تيكف و تصورهست يعني قبل از نظام حساسيت صورتي را فرض مي

 ح فلسفي قبل از اينكه اختيار كند تصور هست.اصطالح شرعي قل از بلوغ يا به اصطال
تواند بگوئيد اختيار رولي هم نيست همه  حجت االسالم والمسلمين حسيني:البته قبل از اختيار شما نمي

كننديعني فاعليت و سرپرستي  شوند ولي پدر و مادر آنها را يهودي و نصراني مي مردم بر پايه توحيد خلق مي
تواند اينها را بهم بريزد يعني نسبت تاثير  البته بلوغ پيدايش يك قدرتي است كه مي آنها در اطفال موثر است
 گيرد. شود كه با اين نسبت تاثير جديد يك كارهاي جديد انجام مي فاعليتي وارد دستگاه مي

ر برادر سبحاني واليت: واليت به اين معنا كه در اينجا يك نظام حساسيت داشته باشيم كه نتيجه بگيريم ه
دهد نهايت واليت ولي  جا تكيف هست حتما تحت نظماحساسيت است اينجا در رابطه با واليت ولي معنا نمي

شود ولو اينكه بگوئيد جبري است يعني من قوه اختياري  كند كه براي من كيف خاصي ايجاد مي تصرفاتي مي
ام حساسيت من است و كيف شود و تكيف منتسب به نظ ندارم كه بگوئيد نظام حساسيت براي من ايجاد مي

 نفساني من هم با نظام حساسيت ولي ارتباط به آن شكل نخواهد داشت.
فرمائيد ولياگر  حجت االسالم والمسلمين حسيني: اگر آنها را قطع و جدا ببينيد همينطور است كه مي

ديگر ناراحت و  بگوئيد حاالت مادر با فرزند ربط دارد، مادر اينجا مغموم است و فرزندش هم در يك اتاق
كند يعني تصرف ولي  كند فرزند او هم يك حال پيدا مي شود پدر مسافرت است يك حال پيدا مي غمگين مي

 كند؟ در نظام حساسيتهاي تحت واليتش واقعا تاثير دارد يا فقط از نظر آب و نان و پوشاك واليت مي
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د كه شايد بتوان آنها را به اين حاالت برادر سبحاني: اطفان كوچك يك صورتهاي خاصي نسبت به اشيا دارن
 منتسب كرد.

حجت االسالم والمسلمين حسيني: يعني در دامنه فضا هست اگر شما را در يك فضاي ديگر ببرند صور 
شوند واقعا صورتهاي ذهني آنها عوض  شود، پناه بر خدا كسانيه دچار بيماريهاي روحي مي ذهني تان ع وض مي

شود بريده و منفصل محض  شود و تدريجا هم معناي تصرفات ودش حاصل مي مي شود، تدريجا اين پيدا مي
نيست و متصل محض هم نيست، براي مثال خداوند به يك نفر فرزند داده و همچنين يك فيل خريده است، 

ه ارتباط اين پدر با اين فيل از قبيل آن ارتباطي نيست كه با آن بچه دارد، نه منفصل است و نه متصل، اين بچ
شود اما بچه كم كم بزرگ شده و به  شود ولي در آن فيل قوه اختيار پيدا نمي شود فيل هم بزرگ مي بزرگ مي

گوئيد اين ديگر از تحت واليت خارج شده و بايد تصرف كند يعني مرتب يك سري  رسد كه مي يك جايي مي
كه با تصرفات خودش پيدا شده است شود كه پدر و مادر براي او طرح نكرده اند بل سواالت براي بچه پيدا مي

كند يعني واليتش دست  گاهي پدر را هم عاجز مي كند و بعد با سواالت ديگر ش اول از خود او اين سوال مي
 كند. يك ولي ديگري است كه در عالم مثال تصرف مي

ت به تناسب شود و تحت نظام حساسي فرماييد بعد از اختيار نظام حساسيت ايجاد مي برادر سبحاني: پس مي
 شود يعني تكيف بايد به تناسب او واقع شود تكيف و تصور حاصل مي

كن غير از اين است كه مجبور است، جبرا  حجت االسالم والمسلمين حسيني: اينكه جبرا ظرفيت او رشد مي
ني خارج شود شما اجازه نداريد كه مختار باشيد يا مختار نباشيد زوال اين هم همينطور است يع فاعل و ولي مي

 شدن از اين عالم هم به اجازه خود انسان نيست.
فرمائيد اختيار فقط در پله اول است و در ساير مراتب ديگر اختيار نيست  حجت االسالم ميرباقري: يعني مي

كند يعني اختيار فقط  همان اول كه قوه فاعليت محوري را انتخاب كرد اين محور تناسبات خودش را تعيين مي
 حور ثبات دارد.در تعيين م

 تواند بر محور قلبي ثابت باشد يا آن را متقلب كند. حجت االسالم والمسلمين حسيني: هر لحظه مي
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گيرد و  حجت االسالم ميرباقري: ولي وقتي محور را تعيين كرد ديگر در جزئيتهاي بعدي اختيار صورت نمي
 گذاشته ايم.گيرد جبري است و فقط اسم آن را انتخاب  انتخاب هم كه قرار مي

كند يعني فعاليت قوه اختيار در عالم  حجت االسالم والمسلمين حسيني: انتخاب تناسبات آن را مشخص مي
اي آن در همه  پذيرد سرايت هر لحظه اي بودن اختيار را مي كن چون آن هر لحظه تمثل است كه زير و رو مي

كند ببيند  د آن درست كند بلكه كنترل ميپذريرد البته نه به معناي اينكه يك چيز ض مراحل را نيز مي
گويد يك چيزي را پيدا كرده ام كه دقيقا با  شود و مي هماهنگ با آن هست كه اگر هماهنگ باشد خوشحال مي

 آن هماهنگ است اين ابتهاج از همان محور است.
فرمائيد قوه انتخاب  برادر سبحاني: ممكن است اختياري كند كه تناسب را در آنجا مالحظه نكند در اينجا مي

 بايد در محدوده همان نظام حسايت مالحظه شود؟
تواند دست بردارد يعني بقاي او  حجت االسالم والمسلمين حسيني: مگر اين كه دست بردارد كه هرلحظه مي

در جهت هميشه به فاعليت خودش منسوب است و هرگاه در عمل ولو براي يك مدت كوتاه دست برداشت 
 كه در فاعليت دست برداشته شده است. معنايش اين است

 كند؟ حجت االسالم ميرباقري: شما فرموديد تعلق به كثرت و انتخاب است يعني چي را انتخاب مي
حجت االسالم والمسلمين حسيني: تعلق به كثرت است و فاعليت و معناي فاعليت اين است كه كششهاي 

هاي مختلف غير از صورت داشتن است فاعليت يك يابد نه اين كه صورت دارد، يافتن كشش مختلف را مي
 دهد. كشش را ترجيح مي

 كند؟ حجت االسالم ميرباقري: يعني در بين اين تمايالت يكي را انتخاب مي
حجت االسالم والمسلمين حسيني: اشتداد يك ميل و كشش است براي مثال يك مجموعه ترازو روي هم 

دهند ولي اگر يك نخود  ها يك عددي را نشان مي شود و عقربه گذاشته ايد و روي هركدام يك فشار وارد مي
ها را روي هم گذاشته اند و يك  كن فرض اين است كه ترازو روي آن بااليي بگذاريد عقربه همه اينها تغيير مي

ششها در كنند حاال اگر اين ك هرم از اين ترازوها ساخته اند و اگر به يكي از آنها فشار بياوريد همه آنها تغيير مي
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خود وجود انسان باشد و يك قدرت فاعليت هم داشته باشد كه بتواند يكي از اينها را تكان دهد يعني كششها 
با فاعل تركب داشته باشند كه ديگر نه فاعليت بدون كشش داريم و نه كشش بدون فاعليت براي فاعليت براي 

نظام فكري است يك وقت فاعليتش هم  فاعليت يك قدرت تحرك درون خود اينها قائل هستيد قبل از آن
ند كه در اينجا نظام حساسيت يا  آيد و در يكي از اينها توقف مي شود يك وقت فاعليت مي پشتوانه همان مي

شود وتا وقتي در اين پله است منزلت واليتي اش  مي نظام طلب الواليه پيدا شده و منزلت واليتي اش مشخص
ايستاد و به  فطرتش تناسب ندارد چون اين فاعليت بايد پشت همه اينها ميگوئيد اما اين با  همين است، مي

كرد در اينجا جدا كردن فاعليت از اين ارتباطها به همان اندازه اشكال  هيچكدام از اينها اعالم خصوصيت نمي
ش دارد كه بالعكس آن اگر بگوئيد فاعليت نيست يعني كششها نيست و اگر بگوئيد فاعليت نيست يعني كش

 نيست.
ها  شود و به يكي از اين برادر صادقي: سوال اين است كه چگونه اين فاعليت با يك كشش خاص تركيب مي

 شود؟ يعني آيا اين بدون يك نحوه آگاهي و تميز ممكن است؟ ميل پيدا مي
 حجت االسالم والمسلمين حسيني: تميز يعني نحوه ربط.

 با يكي ربط داشته باشد.شود  برادر صادقي: با هردوربط دارد چطور مي
حجت االسالم والمسلمين حسيني: اين اشكال كه با علم هم حل شدني نيست يعني اگر علم هم داشه باشد 

 عين همين اشكال باقي است اين اشكال شما به علم نيست بلكه اشكال به اختيار است.
 ند؟كنيم چطور ممكن است بدون علم يكي را اختيار ك برادر صادقي: ما عرض مي

حجت االسالم والمسلمين حسيني: اگر منظور شما از علم يك نحوه ربط است در اينجا وجود دارد ما 
گوئيد اگر تصور  گوئيم ربط نيست ربط به كثرت هست فاعليت هم هست و همين كافي است يك وقت مي نمي

داشتن يا تصور نداشتن كنم اين اشكال به تصور  توان يك ي را گزينش كنم كه من عربي مي نداشته باشم مي
گوييد كه چرا اين را انتخاب كرد اين سوال از علم نيست و سوال ا ز علم اين  نيست، در علم هم همين را مي

 است كه كيف ربطي باشد كه در اينجا هست بلكه شديد ترين كيف ربط هست.
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 كند؟ كنيم كه چرا يكي را انتخاب مي برادر صادقي: درباره خود اختيار سوال مي
حجت االسالم والمسلمين حسيني: درباره اختيار عرض شده كه كشش بدون فاعليت ممكن نيست و فاعليت 

 هم بدون كشش ممتنع است.
 برادر صادقي در اين كه بايد باشد حرفي نيست اما چرا به شكل خاصي؟ 

تواند  را نمي شود نائب نباشد يعني فاعليت حجت االسالم والمسلمين حسيني: چون فاعل نائب است و نمي
 تصور بفرمائيد.

 برادر صادقي: فاعليت بدون تصور؟
توانيد تصور بفرمائيد  حجت االسالم والمسلمين حسيني: نه فاعليت بدون تصور بلكه اصل فاعليت را نمي

 تصور اصل فاعليت نكردن ربطي به بحث علم ندارد.



 

 



 

 

 
 

 ره دوم)دو ٣١( ٦٧جلسه: 
 ت فطري برابر با يقين استبحث: ارتباط با نظام واليت متناسب با منزل

حجت االسالم والمسلمين حسيني: بسم اهللا الرحمن الرحيم الحمداهللا رب العالمين در مسئله شناخت و 
معرفت يكي از قسمتهايي كه بايد مورد توجه قرار گيرد نظام حساسيتهاست كه قبال مطالبي اجمالي درباره اش 

 م.دهي بيان شده و حاال آنها را بيشتر توضيح مي
نظام حساسيتها كه همان نظام اوصاف است هرگاه محوري را كه شخص فاعليتش را در تعلق به كثرت به 

دارند و بعد اين  كند همان تناسب را كار برده است اگر متناسب با ظرفيت وجايگاهش باشد اوصافي كه پيدا مي
ش بر تبديل و تبدلي كه در آن تصور شود و همچنين بر فعاليت مثال حاكم مي اوصاف بر تصور يا تكيف در عالم

كند يعني تمثل اعم از اينكه مادرباره عالم خود حساسيتها  شوند و بعد در نمونه سازي يا تعريفي كه مي واقع مي
كه رتبه آنها رتبه معقول است باشد يا درباره خود نمونه سازي بر هر كدام كه باشد اين جاري است. بنابراين 

ره يقين و حاالت خاصي كه در نظام حساسيتها جريان دارد از موضع عالم مثال است از آنچه را كه االن دربا
موضع عالم نمونه سازي و از موضع تحليل حاالت و كيفيات روحي است و هرگز اشراف بر آن حاالت ندارد 

ت به چون خودش در سمت گيري از حاالت متاثر است. البته به اين معنا هم نيست كه يك نحو تناسبي نسب
حال خود كسيكه اين تمثل را دارد نداشته باشد بلكه يك نحو تناسبي دارد. پس اين طور نيست كه بگوئيم 

توان  مطلقا راه نسبت به نظام حساسيتها يا تحليل روحي قطع است مطلقا قطع نيست ولي آز آن طرف هم نمي
و به يك معنا اين نمونه سازي به گفت اين بر آن مشرف است. بنابراين برهان كه خودش نمونه سازي است 

صورت تصرف در خارج و خود مثال و نحوه ارتباط با روح را دارا هست مثلش مثل اسم است اسم يك كيفيت 
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گيرد يعني در حقيقت راي اوصاف خارجي يك اسمايي به دست  خاص مثالي است كه واسطه در تصرف قرار مي
 د.كني آوريد كه به آن اسما در خارج تصرف مي مي

گوئيد آب و براي اين يك مفهوم  كنيد و به يك جسمي مي فرض كنيد براي وصف آب نمونه سازي مي 
ومعني ذهني داريد كه آن هم در رتبه خودش نسبت به يك مرتبه ديگر مثال است يعني اينطور نيست كه 

ناميد آنها هم  مي ذهني كه آنها را ماهيتهاي  كنيد اسم بدانيد بلكه كيفيت فقط اسمائي را كه تلفظ مي
محصول فعاليت تكيف و تبدل و تمثل خود شماست تعاريفي كاربردي داريد و با اين تعاريف كاربردي تصرف 

دهم و طبق اين نقشه حركتها  گوئيد با اين نقشه فعلي را انجام مي كنيد و مي كنيد يعني با اسما تصرف مي مي
راي يك مقصدي كه آن هم باز در رتبه بعد اسم است حاال آيا كنم يعني در راه تحقق اين اسم و ب  را تنظيم مي

با اين اسمامي توان روي نظام حساسيتها اثر گذاشت؟ اين كه خودش محصول عملكرد نظام حساسيتها در يك 
 تان نظام حساسيتها را اصالح كند؟ رتبه است تا چه اندازه مي

ر كلمات ديگري از منبع ديگري كه منبع واليت توند در اصطالح اساس قرار گيرد م كنيم اين نمي فرض مي
و اصطالح اين باشد بدستش برسد تا به ميزاني كه روحا در مقابل آن كلمات تسليم شود تدريجا روحش 
اصطالح شود آن كلمات بايد كلمات ساخته شده بوسيله خود اين نباشند و بايد كلماتي باشند كه باالتر از اين و 

اي از پرستش خدي  كنيم در عين حاليكه برهان مرتبه ين باشند. از اين بابا عرض ميمشرف بر جايگاه حقيقي ا
شود  متعال است اگر پرستش ذهني در جهت حضرت حق قرار گيرد و متناسب با جهان باشد برهان ناميده مي

ليا گردد كه كلمات وحي هستند كه او در عين حال پايه برهان در صحت و سقم به يك كلمات ديگري بر مي
متصرف در اين آن كلمه را بيان كرده اند البته ما يك استنباطي از اينها داريم كه اين استنباط گاهي استنباط 

گيرد يعني اعطا آنها كلمه ايي  تمثلي است يعني كار شماست گاهي استنباطي است كه از حاالت ما نشات مي
فلسفه و عرفان شما در عالم مثال اشرف است  دهد پس منزلت دعا و زيارت و كلمات معصومين از را به ما مي

ديگر حاكم است. براي مثال شما استنباطي ازعينيت داريد و استنباطي هاي  يعني نمونه هايي است كه بر نمونه
هم از ذهن و ازحاالت نفساني خودتان داريد ولي استنباطي هم از يك سري امور ديگر داريد كه آن كلمه هايي 
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است اين استنباط شما از اين كلمات بر بقيه استنباطهايتان حاكم است. البته خود اين  است كه از جانب وحي
تواند هادي شما قرار بگيرد اال اينكه حالت تسليم بودن شما به اينها هر قدر تصحيح شود و هر قد  به نفسه نمي

حقيقت اين اسما و اين اي باشد كه در نظام حساسيتها از طغيان دوري كنيد  راعمال فاعليت شما در مرتبه
شود؟ اول در حاالت روحي تان آنگاه استنباط شما عوض  شود اما كجا افاضه مي كلمات به شما افاضه مي

فهميد و اين برعكس كسي كه  شود ولي به تبع حالت روحي تان به تبع حالت روحي معناي جديد را مي مي
كنم يا اينكه اصل را ذهن قرار دهد و  ا معني ميو بگويد به تبع خواص عيني كلمات ر عين را اصل قرار دهد

كنم يا حاالت روحي منهاي افاضه نظام واليت را اصل قرار دهد و  بگويد با مداقه عقلي، از كلمات استنباط مي
توانيم معناي  گوئيد خير خود ما نمي ها را دارم. يك وقت مي بگويد من خودم قدرت تهذيب و درك صحيح اين

ن يك چيز است و معناي واجد مطلب برتر شدن يك چيزي ديگر است. معناي اعالم فقر يك اعالم تسليم بود
چيزي است و معناي دارا شدن يك چيز ديگر است واجد شدن و مهذب شدن به وسيله خودتان حاصل 

شود بلكه به استعانت و ياري آنها ممكن است و اين لطف هم حتمي هست و نقص و بخل از ناحيه آنها  نمي
 اي بود كه عرض شد.ت بخل سزاوار وضع ماست اين مقدمهنيس

كنيم و در نظام حساسيتها  بنابراين تعريف يقين ولو از موضع عالم مثال، همان حاالتي كه در اوصاف ذكر مي
كند كه  گوئيم يك وحدت تركيبي پيدا مي كند و در نظام حساسيتها مي گوئيم يك وحدت تركيبي پيدا مي مي

اي نسبت به مافوق پيدا  شوند و آنگاه يك منتجه شوند و يكپارچه مي ك منزلت هم مويد ميهمه حاالت در ي
كنند كه اگر آن منتجه متناسب با ظرفيت با شد معنايش اين است كه رابطه اش با نظام واليت صحيح است  مي

 دهد.  و اين ارتباط به مافوق يقين حقيقي را مي
نيم و اشراف هم پيدا نخواهيم كرد ولي به نسبت يم تواند متناسب با آن  مي بنابراين از عالم تمثل به باال نگاه

مطالبي را بيان كند پس ارتباط با نظام واليت متناسب با منزلت فطري برابر با يقين است و اگر اين ارتباط در 
امر فطري و  تمام مراحل جاري شد يعني تا عالم مثال آمد و از خودش چيزي را اضافه نكرد متناسب با همان

شود بدون اينكه عنايت داشته باشد كه تصرف تصرف خاصي شد يا خير  تصرفاتش در عالم تصرفات موال مي
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بلكه همه توجه اش به موال هست. يعني معناي فاني شدن در موال و نظام واليت در اين نيست كه در چيزهاي 
در عالم ذهن دلبستگي به هيچ  ديگر تصرف نكند بلكه همه تصرفهايش تصرف از طرف موالست. يعني

خواهد  بيند و كيف بندگي راهم همانطور كه موال مي اصطالحي در مقابل اصطالح ديگر ندارد و مظهر بندگي مي
خواند و به  اي نيستند كه مانع بشوند براي مثال يك نفر نماز مي دهد. برايش خصوصيت افعال به نحوه انجام مي

آيد  ه است اول وقت در مسجد است و يك جاي معين هم دارد كه هر روز مينماز خواندنش دلبستگي پيدا كرد
خواند حاالل يك نفر كه به مسئله آشنا نيست امروز آمده و جاي ايشان به نماز ايستاده است  و در آنجا نماز مي

ن جا شود درباره اي اين اگر در دلش چيزي پيدا شد و بر ا سخت گذشت كه اين فرد جاي ما گرفت معلوم مي
داند شرعا بايد به اين كار  يك پسندي دارد اگا اگر برايش تفاوتي نكرد يك كار مهم تري پيدا شده كه مي

شوديعني آن عادت و اعتياد به يك وضع  شود و در ذهنش هم چيزي پيدا نمي بپردازد و مشغول به آن مي
شود و  شد يزي فوت نمي خاص موجب اين نيست كه اين عبادتش در نظرش سبك بشود كه آن از من فوت

 شود. چيزي هم اضافه نمي
گويد پرسياوشان  گويد گل گاوزبان بجوشانيد و بخوريد، دفعه ديگر مي در مثال ديگر قتي دكتر به شما مي

گوئيد نه غرض اين  كن، مي شويد كه اين با گل گاوزبان فرق مي بجوشانيد و بخوريد آنوقت شما ناراحت مي
گويد ديگر الزم نيست اين يكي را  شود دكتر گفته اين را بخور بايد بخورم فردا مياست كه كسالتم بر طرف 

گويد سمبلتيپ  بخوري آن ديگري را بخور بايد بخورم باز به اين يكي هم تعلق خاصي ندارد پس فردا مي
كرد كند ناراحت نيست كه چرا اين دوا را بادواي ديگر عوض  بجوشانيد و بخوريد به اين دستور عمل مي

خصوصا اگر بفهمد اين دستورات دكتر در مسير رشد يا مسير قرب اوست بايد خوشحال هم باش وقتي دوارا 
اي حاال بايد اين كار را انجام دهي. اگر بگويند با دشمن جنگ نبايد  كنند يعني از آن سطح رد شده عوض مي

جنگ كن، بايد عمل كند و چيزي مانع سستي كند بگويند از جنگ دست بردار بايد بگويد چشم بگويند دوباره 
 و رداع او نباشد و بر او سخت نباشد كه ما گفته بديم اين طور است و حاال بايد بگوئيم اين طور نيست.
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ها در  اگر تصرفات موال در كليه كارهاي اين جريان يابد اعم از روحي و ذهني و عين يو در هيچ يك از اين
ندار باشد و فرمانبر باشد و مقصدش موال باشد اين يك مرتبه ديگري از يقين برابر موال احساس دارايي نكند و 

كنيم كه يقين از عالم تمثيل بيشتر تقريب به ذهن شود. يك وقت شما علم و  است يك مثال ديگر عرض مي
ازيك ايد ابتدا علم حسي به وجود جريان الكتريسيته استدالل و برهان داريد در فيزيك يا شيمي آزمايش كرده

شود اين جريان را در اوه متر يا ديگر  ابزار خاصي يعني يك آهن هست كه با چرخاندنش جرياني پيدا مي
كنيد كه جريان  آوريد و مشاهده مي كنيد بعد در شيمي عالي مي وسايل الكتريكي مانند المپ مشاهده مي

ن به اين شدت برسد براي انسان گذارد و اگر ميزان جريا نده چه اثري ميسيته نسبت به موجودات زيالكتر
توان به اين وسيله خشك  كشد و حيوانات قوي رانيز مي شود كه انسان را مي كشنده است و برايتان واضح مي

اگر برق  فهميد كه كند. چند بار امتحان كرديد ديگر مي كرد و مراتب ضعيف تر آن شوك الكتريكي وارد مي
كند ادراك اين بار  اثنا آزمايش خود شما را هم برق و شما را پرت ميانسان را بگيرد كشنده است. يك وقت در 

كند. حاال كسي كه برق اورا تا مرحله خشك  شما با آن ادراكي كه بوسيله نمونه سازي بود مقداري فرق مي
كند. اين كه  شود نحوه ادراكش با همه آن رتبهاي قبل فرق مي شدن گرفته است در حيني كه دارد خشك مي

كند به طوريكه در آن مرحله ديگر  سوزاند با اينكه دست خود من بسوزد فرق مي دانم آتش اجسام را ميمن ب
تمثل كنار رود و ديگر خود سوختن را بيابد كه بر او احاطه دارد و چيزي غير از سوختن نبيند اين يك مرتبه 

اند اسمي را بيابد و تمثلي را داشته تو ديگر است حاال اگر نمايندگي موال در عالم مثال در حدي آمد كه نمي
باشد كه كه زائد باشد و آن را مشاهده كند قبالً بيان شده كه عالم نمونه سازي عالم اسمائي است كه بوسيله 

تواند  شود و اين عالم مثال و اسما نمي آن اسما در ذهن يا در خارج يا در روح به تناسب يا به نسبت تصرف مي
اال اينكه اسمايي از اولي باالترش به اورسيده باشد و نه فقط به خوندن و استنباط بلكه  تزكيه كننده روح باشد

 وارد حالش شده و كيف حالش شده باشد و مناسبات تركيب اواصف و وحدت تركيبي روحش شده باشد.
براي  كنيم بنابراين اعظم براهين همين ادعيه و زيارات و دعاهايي است كه حاال يك پله باالتر عرض مي

رسد. پائين تر از اين آن است كه كسي مقايسه كند و  اوقات مختلف آورده شده و هيچ برهاني به اينها نمي
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برهان را يك پرستش بهتر از اين كلمات بداند، اسمايي را براي تنظيم كارهاي خودش و تصرف در عالم درست 
تواند مقام  تواند درعالم تصرف كرده و بهتر مي ميكند ولو به ادق معاني شان باشد و خيال كند با اين اسما بهتر 

نيابت الهي را انجام دهد كه اين طيك مطب خالفي است. يك مطلب ديگر هم كه ممكن است در سير انسان 
اي داريم و معناي برهان هين  برايش پيدا شود اين است كه خيال كند يك برهان و يك موعظه حسنه

كند و خداي متعال به اين پرستيده  ثلهايي است كه خودش درست ميتصديقات و همين تبدل و تكيف و تم
يابد كه اين كلمات پايگاه برهانش  شود و اين اشرف و اعظم از ذكر و دعاست در يك مرتبه باالتر در مي مي

ر او اينكه اينها در روح وارد شود به افاضه تكويني موالي كه باالت هستند يعني اينها پايگاه برهان هستند نهايت
هستند چون اين خودش وارد كننده اينها در روح نيست، تمثالت و استنباطهاي اين تحت سيطره نظام 

 حساسيتهاست نه مشرف برآن.
كند آنها را  اگر از اينجا هم باالتر رفت و استداللي نيافت جز اينها و آنچه را هم كه به لسان ديگري بيان مي

ها را  ي مراتب مادوني كه قدرت تحمل آن كلمات را ندارند و فقط همينبيند برا هم سايه نازل همين كلمات مي
بيند و براي او غ ير از اينها چيز ديگري نيست نهايت چون كه با كودك سروكارت فتاد پس زبان كودكي  مي

آورد از طرف موال  ها بيرون مي خواهد از طرف موال با بچه صحبت كند صداهايي مانند بچه بايد گشاد مي
گويد اگر صبح بلند شدي و  دهد و مي خواهد به بچه وعده دهد براي اينكه نماز بخواند به او وعده گرد و مي مي

كند. برهان خود اين كلمات  خرم، اين عين زماني است كه برايش برهان ذكر مي نماز خواندي برايت گردو مي
كنيد و احتماالت مختلف را  لمات ميها چيزي نيست، وقتي هم صحبت از استنباط از اين ك است و ماورا اين

توان اين كلمه را اسقا كرد و در روح هنوز وارد نشده وافاضه تكويني  كنيد مراحل نازلش است چون نمي بيان مي
اي نيست و بايد در يك سايه از اين اسما در مرتبه نازله  نشده است وكيف وحدت تركيبي اوصاف مانشده چاره

اين اسما محقق شود عروه وثقي ديگري وجود ندارد و همينها هستند، كلمه منجي اش زندگي كنيم واال هرگاه 
ديگري كه وجود ندارد قلك جاريه في الجج الغامره اينها هستند يا من من ركبها ان كسيكه روحش به افاضه 

ينها در آنها متكيف به اينها شد و شاكله و حدت تركيبي اش شاكلبه پذيرش واليت و ابزار جريان سرپرستي ا
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كنيم كه از آب و نان و مسكن و سائر امرو احتياجات ما بر  عالم شد حتما به امنيت رسيده است، ما خيال مي
ششود اول اين خودش يك مطلب مهمي است كه آيا ما به خود اينها محتاج هستيم يا نه آثاري كه ازا  طرف مي

ستند كانه در مرحله عالم ملك سايه آن اسمائ در شود؟ اينها وسيله پيدايش يك حالتي ه ينها در روح واقع مي
ها و خواصي در اين داروها و در اين آب و نان هست  الذي جعله الحكمه في العقارير يك حكمت اينجا آمده من

نيد  رويد اتيان مي فرمايد اتيان كن به اينها احتيج داريد و مي ولكن منبعش كجاست؟ شما باب اينكه مولي مي
گويد فالن اسم را يكوقت براي خود اينها يا براين خود آن اسم يك هويتي مستقل از موال قائل  مثل اينكه مي

خورد تشنگي از اوصاف روح است شما احتياجتان به  شود آب مي گوئيد وقتي انسان تشنه مي شويد كه مي مي
يلي خوب است كه انسان خداي متعال است نه به اين اشيا البته براي اطاعت و اتيان امر او عيبي ندارد و خ

خضوع كند و كبر نداشته باشد چون اين هم يك كبر است كه بگويد چون رفع عطش از جانب خداست من آن 
خواهم خودش بدون اسطه رفع عطش كند نه چون  خواهم و مي طريقي را كه او براي رفع عطش قرار داده نمي

دانيد نه  كنيد ولكن اثر را مال موال مي  استفاده مياتيان امر موال اين واسطه است شما هم به خاطر او فرموده
داند و  مال آب آب خودش چيست تا چكاره باشد و اثر داشته باشد حاال يك وقت انسان احتياج را روحي مي

داند و به وسيله هم توجه استقاللي ندارد ولي بازهم توجه ندارد كه آن كيفياتي كه  رفع حاجت راهم در روح مي
شود و گاهي هم  شود اشرف از كيفياتي است كه در تمثل به وسيله فاعليت خودش حاصل مي ا ميدر روح پيد

التفات دارد كه كنه آن اسما هم چيز ديگري است باالتر از اين تمثلي است كه دارد كيف سرپرستي موالست و 
براي ودش هيچ چيز شود  همين كيف سرپرستي است كه در رتبه روح و بعد در تمثل و بعد در خارج جاري مي

بيند كه حرف مثالي اينها هم هرچند به يك معنا نازل است و مبين خو نظام يقين نيست ولي  در هيچ جا نمي
ها هم خيلي كار دارد البته ما ابتالئهاي مادون را به شدت مراتب داريم ولي اين ابتال باالي سرهمه  تحقق همين

شويم اگر برهان زيبايي باشد خوشحال  بينيم خوشحال مي ياست كه وقتي يك نظام فكري يا نمونه سازي م
آيد سدي ازسدهاي كفار كه ابليس آن را در بين مقدسها درست كرده باشد يا در بين  شويم و بنظرش مي مي

شود تا حاال  كفار درست شده با اين استدالل شكسته شده هم وقت تخريب و هم وقت تاسيس خوشحال مي
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گوئيم  گفتند تئوري انقالبي نداريم مي گوئيم بفرمائيد اين الگوي اداره تا حاال مي ميگفتند الگو نداريم  مي
بفرمائيد اين تئوري انقالبي اين ابتال براي كسانيكه زمينه چنين عبادتي برايشان پيدا شود هست و زمينه يك 

ح پيدا نشد و فقط به شود اما اگر اين حالت خوشحالي و فر زمين خوردني هم در اين باب برايشان پيدا مي
داند،  رابطه با خداي متعال خوشحال است و رابطه را از طريق نظام واليت و ارتباط با معصومين و كلماتشان مي

شو چون حقيقت برهان اينها  اگر يك چنين حالي برايش پيدا شده نحوه قرائت كلمات دعا برايش عوض مي
واهد استنباط كند و مثال يك شرح زيارت بنويسد چون خ شدند و چيزي زائد بر اينها نيست نه اينكه مي

كند براي مثال اگر يك سطح شعر حافظ را به عربي ترجمه كنيد و  داند هرچه شرح دهد اينرا خراب مي مي
گوئيد ممكن نيست، اگر شاعر هم رتبه حافظ  لطافت عزل حافظ را در آن حفظ كنيد اگر شاعر نباشيد مي

گوئيد واقعيت اين است كه ما معنايش را دست و پا شكسته بيان كرديم چون  ه ميباشيد نباشيد بعد از ترجم
آن تركيبي كه وزن و تمثيل و كوتاهي جمله دارد ضايع شده است و اگر بخواهم همه آن اشارات و لطائف را 

تد اف شود كه تازه آن چيزي كه در آن كلمه و در ان مصرع در ذهن خوانند جا مي ذكر كنم نصف صفحه مي
بيان نشده است، البته اين مثال است در حاليكه مسئله باشعر خيلي فاصله دارد و اصالً قابل قياس با شعر 

تواند اسقا كند  شود مگر اينكه بگوئيد در اين ظرف نمي نيست، آن چيزي كه نوراني است با ضعف شما الوده مي
 ف مولي در گرفتن آن نماينده شويد.كنيد تا از طر آييد ازديد خود او با او صحبت مي در نتيجه مي

حاال اگر حركات قلبي حركات ذهني و حركات خارجي يك نفر طوري در نظام واليت فاني شد كه هيچ چيز 
اضافه از خودش نداشت و در ظرف خودش مجراي واليت و تولي موال و سرپرستي موال نسبت به غير شد اين 

گر گفتيد وحدت و كثرت تركيبي بنابه بحث تمثلي كه در اين اصل رتبه يقين از همه مراتب الاتر است. البته ا
شود ولي در محدوده زندگي فردي  است توسعه اين شدت يقين را الزم دارد. يعني يك نفر نماينده موال مي

خودش و نسبت به رفتار اجتماعي غفلت دارد، امام يك نفر در همه ابعادش كه ارتباط با عالم ملك و عالم مثال 
لم معقول دارد در تمام ابعادي كه با ديا ارتباط دارد نمايند است و اگر نمايندگي اش چنين باشد طبيعي و عا

كشد كه اين مخصوص  يابد و گاهي است كه به تاريخ هم مي است كه شعاع وجودي اش خيلي گسترش مي
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شود بلكه  زمان مي كند در كل تاريخ است يعني نه فقط مسيطر بر يك معصومين است يعني تصرفاتي كه مي
 شود كه اين يك بحث ديگري است. نماينده خداي متعال بر نسلها و رشدها مي

پس يك چنين وحدت تركيبي كه تمام ابعاد زماني و مكاني ولي را بپوشاند كمال يقين است و طبيعي است 
هم پيدا كرده و  كه در تصرفش هيچ چيز برايش رسميت ندارد جز اينكه طريق جريان واليت موال شود و شدت

 وحدت و كثرتش يك پارچه شده است.
رسد به خود طرف  گوئيد در بعضي از ابعاد تا آنجا كه مي نازلترا ز اين مرتبه اين است كه از آن كم كنيد مي

رسد ولو اينكه نسبت بقيه ركن و اصل باشند تا  نظام حساسيتهايش و تا آنجا كه به بعضي از نظام حساسيت مي
گيرد كه بر عكس حالت يقين شك و اضطراب است و  شود و ريب همه اينها را مي برخدا بر عكس مياينكه پناه 

 به وحدت تركيبي نرسيدن همه ابعادش است.
رسد يعني اگر حركت حيواني محض هم باشد برابر حجت انبيا  البته يك نكته هست كه به صفر نمي

تواند مقابله تام كند وجحدوبها و  بي هست كه نميشكند و هنوز در آنجا يك چيز هست و يك وحدت تركي مي
كند در همين عالم  اي از يقين را دارند و اين تصفي را كه ايشان در عالم وجود مي ساتيقنتها انفسهم يك رتبه

شكند و اينها عجز معبودشان نسبت به  كند كه اينها مومن به آن هستند و دارد معبد اينها را مي دنيا تصرف مي
بيند آن كسيكه فاعليت و يقينش حيواني شده و منزلتش ست شده به خود اين دنيا  كننده را مي اين تصرف

اي از يقين است ولو ادني مرتبه آن باشد و ادني مرتبه هماهنگي با عالم را  ايمان دارد و ايمان به اين دنيا رتبه
اژدها يم شود، آب رودخانه را نگه اندازد تبديل به  شكند چوب را مي داشته باشد كه معجزه خود اين را مي

رود توسط معجزه شكسته  كند يعني آن چيزي كه همه سعي اين برايش به كار مي دارد و ماه را منشق مي مي
فهمد تا يك مراتب باالترش كه به معجزه نياز نيست و با برهان به صحبت  شود و اين شكسته شدنش را مي مي
 فهمد. ماند و مي ر برهان در مييابد كه در براب كنند و او در مي مي

بهرحال بخش اول صحبت اين است كه وقتي وحدت تركيب از مرتبه نظام حساسيتها پيدا شد آن وحدت 
شود و اگر با فطرت عالم مناسب و هماهنگ باشد بهر ميزان كه  تركيبي بدون فاعليت و نظام فاعليت واقع نمي
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رفتن فطرت همين عالم ماده باشد از همينجا ادني مرتبه يقين متناسب باشد ولو در ادني مرتبه تناسب كه پذي
 بيند. هست تا مراتب اعلي كه همه اينها را منحل در واليت موال مي

 پرسش و پاسخ
حجت االسالم ميرباقري: اين يقينهاي جزئي كه در مورد قضايا هست مثل اينكه االن شب است و آنها اين را 

رسند همه  رسد كه اينها در ارتباط با يك نظام به يقين مي وليه به نظر نمينامند، حداقل در نظر ا بديهي مي
 گذاريم؟ فهمند االن شب است آيا اسم اينها را يقين نمي مي

: چرا اينها را بايد يقين مراتب نازل دانست لذا اگر اين را يقين ندانيم حجت االسالم والمسلمين حسيني
ا انفسهم اين چه يقيين است كه در كفار است آنها يقين دارند كه تو گوئيد و جحدوبها و استيقنته اينكه مي

كند اينها به دنيا  پيغمبر هستي اين از قبيل يقين مومنين نيست تصرفي كه ايشان در معبود آنها يعني دنيا مي
در  اي از يقين عام است، و حدت تركيبي هست و اوصاف هم كند يك رتبه يقين دارند و ايشان در آن تصرف مي

توانند هيچ چيز را روي هيچ چيز بند نبينند بهرحال اينها  يك منزلتش حتي منزلت حيواني محض نمي
خواهند يك حركتي داشته باشند و حركت بدون و حدت تركيبي ممكن نيست حاال بگوئيد نظام فكري  مي

ه به آن معناي فلسفي اش ندارند گويم نه اينها ارتباط با خارج دارند يا ندارند ولو اينك دارند يا ندارند من مي
 ولكن عالم تمثل دارند.

حجت االسالم ميرباقري: نبايد حتي در يك جا يقين پيدا شود، معنا ندارد كه وقتي وحدت تركيبي انسجام 
 ندارد...

داشته باشد مطلق است يا اين را  گوئيد نبايد يقين مي : خود همين كهحجت االسالم والمسلمين حسيني 
گوئيد، يعني بر اساس تركب ممكن است بگوئيد يك مرتبه اش هست كه ديگر فاعليت  تركيبي ميدر و حدت 

بيند مجبور است بشنود بعد  گوئيد انسان مجبور است كه ببيند و مي روي آن ناظر نيست مثل اينكه مي
توانيد  يتواند چشمش را از بعضي چيزها بپوشاند يك سري از حواس هست كه ديگر نم گوئيد انسان مي مي

 كارش كنيد.
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 حجت االسالم مير بقاري: آن ديگر علم نيست چون بنا شد علم تعلق به اختيار باشد آنچيز ديگري است.
: يقين رتبه اش از قبيل تمثل نيست فوق تمثل است يقين و حدت حجت االسالم والمسلمين حسيني

 تركيبي نظام حساسيت است نه نظام تمثل.
مثل اينكه االن شب است و چراغ روشن است چگونه به حاالت  در باب قضاياييحجت االسالم مير باقري: 

 گردد اينها كاري به حاالت ندارد، به عبارت ديگر تصورات و تصديقات همگي مال عالم تمثل است. روحي باز مي
شود روز روشن را مثل شب  : نه گاهي حالت روحي انسان عوض ميحجت االسالم والمسلمين حسيني

بيند چند شب پيش بچه ما  بيند، براي مثال اگر تب انسان باال رود رنگها را مختلف مي بيند، نور نمي ميتاريك 
گفت  پرسيد كي اين را عوض كرده است، مي بود ومي گفت چرا اين قالي عوض شده است مرتب مي تب كرده

بينند، حاال  زند طور ديگري ميبا ديد آنهايي كه در جنگ خودشان را مي اين قالي االن آبي است و آبي هم مي
گوئيد ربطي به حال ندارد مگر حال جداي از انسان است حال را  خواهم عرض كنم اينكه مي در مجموعه مي

 يك چيز جدا ندانيد چون همراه انسان است انساني كه حال نداشته باشد پيدا كنيد.
بينيم اين ديگر قابل  ر و مومن ميحجت االسالم ميرباقري: به تعبير ديگر يك جامعه مشتركي بين كاف

كند يعني   و خصوصيات و تشخصاتش فرق مي تعريف نيست و دركابرد هايشان هم في الجمله اشتراكي هست
فهمند االن شب است و خورشيد غائب است، اين قدر مشتركها اصال نبايد قابل توصيف باشد، يعني يك  مي

دانه يقين است ندارد. يعني يك سمانينه و آرامش نفس  كيفيت ديگري است و ربطي به حاالت روحي كه يك
جزئي است كه انسان نسبت به مصاديق و هاي  شود كه غير از اين يقين داريم كه در بندگي خدا حاصل مي

 كند يك قضاياي تجربي هست كه خود اين كفار هم به آن يقين دارند. قضايايي تجربي پيدا مي
پاشد و بند به أن رتبه  رتبه اطمينان كه اگر نباشد انسان از هم مي : يكحجت االسالم والمسلمين حسيني

فرمائيد كافر آن رتبه اطمينان ندارد در تمام مراتب اطمينان ندارد پس به چي  از اطمينان است. اينكه مي
ي كند كه با روز بودن يا شب بودن هماهمگ ايستاده است، فرق بين ديوانه و عاقل چيست، ديوانه كارهايي مي

كند فرق بين ديوانه و عاقل چيست... مقداري  اندازد روز چراغ روشن مي ندارد. شب لباسش را روي بند مي
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كند و به اصطالح سيمهايش قاطي كرده است، به نظر من اگر در كمال مرتبه يقين از  حالت عصبي اش فرق مي
قط رفتارش معتدل نيست اينها به ماند نه ف شود و جسدش هم نمي بين برود هيچ سلولي از روي هم بند نمي

چه چيزي بهمديگر بند هستند به كدام جاذبه اين مركب بند است، جز به مراتبي از يقين بند است البته اين 
گوئيد خيلي فاصله دارد، عالم هم همينطور است نه فقط انسان چنين است  يقين با يقيني كه براي مومن مي

بند نباشد تعلقهايي كه نسبت به غايت و نسبت به همديگر هستند و شود يك وحدت تركيبي به چيزي  مگر مي
ها و در كيف ارتباطها اساس هستند. حاال در روان شناسي گاهي خبري به  سازند در كيفيت زمان و مكان را مي

شود  شود و ناراحتي عصبي اش خوب مي دهند اين خبر دروغ هم هست وواقعتي ندارد طرف شوكه مي كسي مي
رسد اين مسئله خبر كه در رتبه نازل تاثير بر نظام  ه شدنها به وسيله خبر چگونه است م به نظرم مياين شوك

شود يك خبر به يك  حساسيتهاست چون رتبه نظام حساسيتها باالتر است انسان حتي با خبر الغز و چاق مي
فهمد  كند از قضا مي الغر ميگويند فالن دوست شما از دنيا رفته است صرف اين خبر اورا  رسد كه مي نفر مي

كند كه معمول نيست در  شود ظرف چند ساعت يك الغري پيدا مي اين خبر دروغ بوده دوباره حالش خوب مي
فهمانند كه اين خبر درست نبوده چون اگر  اين مدت يك نفر اين گونه الغز شود بعد هم تدريجا به او مي

 رود آرام آرام حالش رو به بهبودي مي شود آن وقت ناگهان به او خبر دهند حالش بد مي
توان  س: پس انسان نبايد به هيچ يك از يقين هايش اعتماد كند چون بستگي به حالت روحي اش دارد و مي

 شود. گفت يقين نسبي مي
اش كه براي : يقين مطلق نيست و حتما نسبي است حتي آن مرتبه عاليحجت االسالم والمسلمين حسيني

تواند بگويد متقين خودش در عالم همينطور است، جهت ثابت حاكم بر  شود نمي يدا ميبعضي از مومنين پ
و  گوئيد اين درجه ايمان كند مي حركت براي ثبات كافي است و بقيه اش همگي نسبي هستند دارد حركت مي

اشد آن درجه ايمان چيزي كه در همگي مشترك است جهت ثابت واحد است واال خود اين كيفيت چرا باقي ب
ايم آنچه مال مجبور است در جا بزند اما اين كه چگونه معين كند در جهت هست يا نه قبال عرض كرده

اكم كنيد ولي كنه اش مال شماست بلكه كنه شماست اين است كه استنباطتان از كلمات را برادر اكهايتان ح
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وان يك تومان يقين خريد و حاال ت شود خيال نكنيد مثل دكانل بقالي مي اش در نظام واليت به شما عطا مي
رود نه چنني نيست بلكه به اعطا آنهاست شما در هستي تان  كنم ايمانم باال مي كشم تهذيب مي من زحمت مي

 چه چيزي اش را از خودتان دشاتيد كه حاال بخواهيد كمالش را از خودتان داشته باشيد.
 كند؟ س: فاعليت انسان در اينجا چه نقشي پيدا مي

: فاعليت انسان نسبت به ايجاد و مرحله وقوعش هيچكاره است و خود السالم والمسلمين حسينيحجت ا
 كند خدا ايجاد مي

 برادر سبحاني: براي حصول اين يقين و جزميتي كه االن هست
 آىد  : يقين كه با استدالل به دست نميحجت االسالم والمسلمين حسيني

 گردد. ش شما باز به جبر باز ميحجت االسالم مير باقري: اين كيفيت فرماي
: در بحث گذشته اختيار اين نكته مهم وجود داشت كه تحقق به معناي حجت االسالم والمسلمين حسيني

 تركبي كه هست در كيفيت طلبي داريد كه وقوع مال آن است.
حق است يا  توان فهميد كه طلب از كجا مي حجت االسالم ميرباقري: البته بايد گفت كه طلب نقش دارد اما

باطل اگر خود اين نسبي شد و معيار نداشت آن وقت حقانيت و بطالن طلب در يك جا به اختيار انسان بند 
 خواهد اختيار كند حاال در نفس كيفيت يا همان كه متقوم به اختيار است. شود كه انسان مي مي

عليت با تحقق چقدر فاصله حجت االسالم و المسلمين حسيني: كيف اختيار يا بعبارت ديگر در كيف فا
اي نيست) و خيال نشود كه در تهذيب يا برهان ما فاعليت داريم كه به دارد(يعني در تحقق كه هيچكس كاره

پس بحث در كيف آن است كه در كيف هماهنگ مطلق قدم اولي كه معناي صحت جايي يا به مطلبي برسيم. 
و ادق آن اين است كه در نظام واليت همين هماهنگي را  شود و قدم دوم كند هماهنگي با فطرت مي را تمام مي

گردد اگر شما در رتبه واليتي  گوئيد صحيح بودن يا غلط بودن طلب من به كجا بر مي منحل ببينم اينكه مي
 گيرد ولي نه با قدرت شما. خودت عمل كني حتماً صحيح انجام مي
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كند يا غلط به كجا باز  واليت صحيح عمل مي حجت االسالم مير باقري: خود اينك انسان بفهمد در رتبه
 گردد؟ مي

فهمد شما  كنيم نه كسي را كه مي كند وصف مي حجت االسالم و المسلمين حسيني: ما كسي را كه عمل مي
 فرمائيد. معناي تمثيلي فهميدن را مي

فرمايد  ميگيرد و حتي در رتبه قلب هم  حجت االسالم ميرباقري: آخر تا تمثيل نباشد عمل صورت نمي
 شود. اي كه بخواهد باشد تمثل واسطه مي هماهنگي بدون تمثيل ممكن نيست. يعني فاعليت در هر رتبه

 خواهد؟ حجت االسالم و المسلمين حسيني: فاعليت نسبت به تعلق هم تمثل مي
 .خواهد تهذيب بدون تمثل ممكن نيست حجت االسالم مير باقري: نسبت به تنظيماتش كه حتماً تمثل مي

 حجت االسالم و المسلمين حسيني: تهذيب كه عمل خارجي فرد است
 حجت االسالم ميرباقري: هماهنگي سازي حاالت بدون تمثل ممكن نيست.

شود و اگر به كيفيت ربط  حجت االسالم و المسلمين حسيني: اگر علم را به تمثل معنا كنيد يك چيز مي
كافي است يا ارتباط تمثيلي كافي است كه در جلسه قبل بيان معنا كنيد، يعني آيا براي اختيار نفس ارتباط 

 شود. كند كه قبل از مرتبه تمثل و تصور جهت گيري تمام مي شد و آن اثبات مي
شود هماهنگي كه قبل از آن  برادر سبحاني: معنايش اين است كه همهنگي بعد از نظام حساسيت حاصل مي

 تمثلي هست.
ائيد در مرتبه تمثل الزم نيست انسان بفهمد يعني همان كسي كه به وظيفه فرم حجت االسالم ميرباقري: مي

فهمد و الزم  كند و حقانيت را نيز مي كند بعد تمثل هماهنگ هم پيدا مي كند خدا هدايتش مي اش عمل مي
نيست با ضابطه بدهيم تكليف اختيار فردي هركس بين خودش و خدا معلوم است اگر آنجا خطا كرد بعد هم به 

 تواند تحت تاثير مراتب باالي واليت قرار گرفته و رشد كند. رود و اگر آنجا درست عمل كرد بعد مي خطا مي
سوال ما اين بود كه آيا در اعمال اختيار و فاعليت علم تمثلي الزم است  حجت االسالم و المسلمين حسيني:

رف ربطي و تعدد ربط كافي است اگر آن تمام تواند بگوئيد اين حتماً ضرورت دارد يا اينكه نه ص يا نه؟ آيا مي
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كند و معناي يقين هم آنجا هست نهدر مرتبه  شد كال ً نظام حساسيتها را از تمثل خارج كرده و حاكم برآن مي
مادون البته وقتي همه اينها به نحو وحدت تركيبي واحد صورت آن را پيدا كنند درست مقابل تشتت خواهد 

كند يقين وحدت تركيبي است و اضطراب هرچند يك مرتبه كوچك از وحدت  ق ميبود و يقين با اضطراب فر
 تركيب يرا داشته باشد ولي در عين حال رو يهم سازگار نيستند و نا هماهنگي اوصاف است.

كند گاهي  آيد يك وحدت تركيبي كامل پيدا مي گوئيد با آثري كه در آن عالم مي گاهي است كه مي
بي جزئي و پراكندگي اطرافش هرچند آنها بدون ارتباط نيستند و فاعليت اين قدرت گوئيد يك وحدت تركي مي

تواند بهم بريزد و  مي كنيد كه به هم ريختن و تشت را دارد يعني عين مسئله تبدلي را كه بعد از تكيف بيان مي
ل گاهي است كه تواند چنين كاري را كند كه مانع از يك ربط صحيح شود. براي مثا تمثل بسازد اين هم مي

بينيد يك گوشه اش آب ايستاده و يك  كنند بعد مي خواهند ماست درست امام خوب آن را درست نمي مي
گوشه ديگر آن شبيه ماست است. فاعليت انسان به نحوري قرت مانع شدن آثاري را كه در عالم نظام حساسيت 

 داقل آن معناي و حدت تركيبي هست.تواند ايجاد اضطراب كند هرچند يك گوشه و يك ح آمده است كه مي
حجت االسالم ميرباقري: معناي تشت براي ما روشن نيت حتما وحدت تركيبي هست چون منفصل 

آيد اگر به وحدت نرسند با اصالت شيي سازگار است و حتما با همديگر به وحدت  شود يعي در روح كه مي نمي
 رند.رسند و با كل عالم هم يك وحدت تركيبي دا تركيبي مي

براي مثال اگر بگوئي در اين محيط بايد هوا اينجا اش متناسب با حيوانات است. كند نحوه اش فرق مينحوه 
خاك اينجا آب اينجا و گياه هم اينجا باشد حاال يك نفر امده در اين محيط هوا را درون يك بادكنك كرده و 

يست كه ديگر هيچ گونه وحدت تركيبي زير آب برده است اين ممكن است و ارتباطش هم منفصل حقيقي ن
نداشته باشد يعني خود همين هم يك وحدت تركيبي هست اما حيواني است و با فطرت انسان سازگار نيست و 

 فشارها نا متعادل هستند.
حجت االسالم ميرباقري: پس نبايد دوام داشته باشد يعني به اين معنا كه آخر كار بايد به يك وحدت 

 رسد.تركيبي هماهنگ ب
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 كشاند. حجت االسالم والمسلمين حسيني: كفار دوام ندارند و فشار نامتناسب آنها را به سقوط مي
حجت االسالم و المسلمين ميرباقري: در عالم آخرت فرض اين است كه فاعليت او ازن عدم تعادل را حفظ 

 گردد كرده است اين فشار عمالً بر مي
گردد يعني اگر فشاري كه اين ايجاد كرده الزمه وحدت تركيبي حجت االسالم والمسلمين حسيني: چرا بر 

در جاي ديگر شد و مثالً عذاب عمر يكي از نعمتهاي مهم بر مومنين بود و اعظم و منزه از اين است كه اورا 
ببخشد اگر فرض بخشش او شود داغي است كه بر جگر مومنين وارد شده و از جهنم برتر است و هرچه بيشتر 

 ود خوشحالي مومنين بيشتر است و دو نعمت براي آنها هست لقا و بعد از او.او عذاب ش
بينيد عين  در بحث بعد بايد ديد اگر اين نظام حساسيتها باالتر هستند صورتي را كه از آن در عالم مثال مي

 همان است يا اينكه صورت نازله آن است يعني اشراف بر آن نداريد.
كند يك رتبه حاكم بر نظام حساسيت است كه  د حاالت روحي دو رتبه پيدا ميفرمائي برادر سبحاني: شما مي

شود و يك حاالت  و تعلقاتي است كه با فرض اختيار و فاعليت نظام حساسيت حاصل مي اعطا وانعام همان
 شود.  روحي هم تحت نظام حساسيت حاصل مي

ني نحوه رابطه هايش است يا كيف حجت االسالم والمسلمين حسيني: آنها اوصاف نظام حساسيتهاست يع
ارتباط آنهاست، يعني درون نظام جاهاي آنها با همديگر يك ارتباط هايي دارند و لذا براي مومن يك چيز ترس 
آور است كه آن چيز براي كافر ترس آور نيست برادر سبحاني: اين نظام حساسيت نيست و تحت نظام 

 به تبع نظام حساسيت است.شود يعني اين خوف و رجاها  حساسيت حاصل مي
حجت االسالم والمسلمين حسيني: روابطش هست يا تبعش هست؟ تحقق يك كيفيت رابطه در بين آن 

 آيند كه آن فاعليت و تعلق نظام حساسيت را نتيجه داده است. حساسيتهاست و حول يك محور پرستش مي
في براي حاالت نفساني جداي از نظام برادر سبحاني: يعني اينها نظام حساسيت نيستند و طبيعتاً ما كي

 حساسيت نداريم.
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حجت االسالم والمسلمين حسيني: يعني كيفي براي ارتباط اوصاف بهم جداي از اوصاف نداريم و اوصاف با 
تناسباتشان حول يك محور است. آن وقت در تجريد تمثيلي  اي دارند و باال و پائين دارند همديگر يك رابطه
 كنيد ولي در وقوع آنها يك مجموعه هستند. را جدا جدا مالحظه مي شما فاعليت و تعلق

شود همان نسبت بين تعلق و افاضه در تحقق  اي كه اينجا مي برادر سبحاني: نسبت بين تعلق و اين افاظه
بقيه مراتب است؟ يعني همانطور كه مثال نسبت به اشيا مادي ميگوئيم يك تعلقي نسبت به غايت دارند و در 

 شود. به زماني و مكاني يك افاضه خاصي به آنها ميهر رت
حجت االسالم والمسلمين حسيني: افاضه دائما هست نه اينكه گاهي هست و گاهي نيست و متناسب با 

گوئيم الكتريسيته علي الدوام هست وچراغ روشن است و هرلحظه  فاعليت و غايت است به صورت تمثيلي مي
ضه نيز علي الدوام هست و چراغ روشن است و هرلحظه متوقف شد چراغ شود افا متوقف شد چراغ خاموش مي

شود. كال نمد هوال و  شود شود افاضه نيز علي الدوام هست و عالوه بر آن چه انعام شده باز انعام مي خاموش مي
مرتب كنيد  شويد فعاليت مي خوابيد، بيدار مي هوال اين امداد مرتبا هست و يك لمحه توقف بين آن نيست، مي

 شود خواب انعام است بيداري انعام است و هركدام انعام است عنايت مي
 برادر سبحاني: در حاالت روحي اين افاضه متناسب با تعلق است؟

حجت االسالم والمسلمين حسيني: در آنجا فاعليت و تعلق با هم تركيب شده و نظام حساسيت را ايجاد 
 ي است متناسب با مشيت و فاعليت.كنند در تحقق رشد اين حاالت تركب فاعل مي

 كند؟ آيا افاضه از اختيار جداست؟  برادر سبحاني: افاضه با اينها چه تناسبي پيدا مي
شود البته  حجت االسالم والمسلمين حسيني: نه همان تحقق است كه با تركب فاعلي مرتبا محقق مي

 متناسب با منزلتش در نظام واليت.
طاهرينو صل اهللا علي محمد وآله ال  

 



 

 



 

 

 
 

 دوره دوم) ٣٢( ٦٨جلسه: 
 بحث: برهان: اعظم براهين كلمات وحي هستند

 ( فرق تصرف و كيف)
 حجت االسالم والمسلمين حسيني: بسم اهللا الرحمن الرحيم هللا رب العالمين 

ض كرديم در اينجلسه بيان كنند باتكيفي كه ابتدا در شناخت شناسي عر فرق بين تصور كه آقايان بيان مي
شود. تصور چه تصور يك امر عقلي باشد مثل تصور كل و جز و چه تصور يك موضوع خارجي باشد مثل يك  مي

شخص خاص منشا تصور هرچه باشد آقايان قائلند كه تصور بدن جهت است بر خالف تكيفي كه قبل از تمثل و 
شود. بنابراين ما هيچ گونه تصور بي جهت براي هيچ  يتبدل است كه به نظر ما تابع نظام حساسيتها ظاهر م

 شخصي در هيچ مرتبه نداريم.
اين خصوصيت حتما پس از رشد انسان و پيدايش قدرت تبدل و فهم كليات است يعني اختيار انسان در 
تصورش دخيل است هم در حساسيت و هم در چگونگي تصورش دخيل است لكن قبل از آن چطور آيا قبل از 

ور ابتدايي ندارد ولو اهل تبدل و به هم ريختن و ساختن تمثل و نمونه جديد نباشد، ظاهراً شرايط رواني آن تص
بر طفل موثر است. حاال در ابتد كه طفل يولد علي فطره ممكن است ادعا شود در آن مرتبه هنوز تصوري ندارد 

شود ولي وضعيت روحي ووضعيت اكل و دهد. قبل از تكون و تولد طفل هم ولو بر فطرت متولد ي  و تميز نمي
شرب پدر و مادر موثر است هم بر اساس نقل هم براساس امور طبيعي اين چنين است و هم بر اساس بحثها 

اش مساعد بار شد اش به انحالل در وحدت تركيبي در ظرفيت او بايد حضور داشته باشد و اگر گذشتهگذشته
 فطرتش فطرت توحيد است ولي در مرتبه نازل است.آورد ولو  نباشد مرتبه اين را پائين مي
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كند نفوذ اراده  توان گفت تصورات طفل كامال بي جهت است البته وقتي قدرت تبدل پيدا مي بنابراين نمي
تواند  تواند فاعليت كند واز ايجاست كه مي رسد مي اش بر نظام حساسيتهايش به يك بلوغ و مرتبه جديد مي

شود و بتوند  ه نظر ما تصور نسبت به كليات زماني است كه تبدل برايش حاصل ميتصور كليات را بكند و ب
تكيف را به هم بزند و از تبدل هم گذشته و به تمثل ابتدايي رسيده باشد. تصور كليات همان تمثلهاي ابتدايي 

اسيتهايش كند و براي نظام حس شود و از زماني كه يك چنين فاعليتي پيدا مي است كه براي فرد حاصل مي
تواند در نظام فكري اش  محور قرار دهد و يك چيز را معبود خودش كند و نظام حساسيتهايش شكل گيرد مي

هم تصورات را زير و رو كند و باز به آنها نظام دهد. تصورات اين رتبه و تبديل و به نتيجه رسيدنش جهت دار 
ه فعاليت هايش ولي قرار داده اس نكته ديگر است و دنبال همان نظام واليتي است كه اين خودش را نسبت ب

در جلسه گذشته عرض شد كه ادعيه و زيارات باالترين مرتبه برهان و مرتبه اتم آن هستند هرچند ادراك ما از 
ها بسيار كم است يعني اسما تصرف رتبه باالتر در ما و تصرفهاي كيفي نسبت به ما هستند و اگر بر اساس  آن

بينيد كه شما در رتبه  گيرند مي كنيد كه به چه دليل ادعيه در باالترين رتبه برهان قرار مينظام واليت مالحظه 
توانيد رخارج تصرف  خارج مجبوريد يك تمثلهايي بسازيد و بدون تمثل نمي واليت خودتان براي تصرف در

ين تمثلهاست يعني كنيد و اين تمثلهاي شما يك رتبه اش رتبه تمثلهاي كيفي اس و ي رتبه تناسبهاي بين ا
خواهيد در خارج واقع كنيد و آن نمونه خصوصياتي را به  اي ازآن تصرفي كه مي تمثل چيزي نيست جز نمونه

بيند تا يك نمونه درست شود. براي  هم مربوط مي قدر و اندزاه هايي در مرتبه هايي مالحظه كرده و آنها را به
آيد ولي اين وصف و خصوصيت و  ت كه از حلوا بدست ميمثال مقصد اجمالي شما در تمثل آن مزه خاصي اس

شود مگر اين كه يك كمياتي از يك عناصري مانند آرد و شكر و روغن  اين وحدت تركيبي در خارج واقع نمي
در يك مراحل پخت سير كند تا آن چيز به دست آيد.بنابراين آن تمثل را كه خرد كنيد يك امر بسيط نيست 

دت تركيبي است و تصرف شما در اشيا خارجي براي حصول اين چيز ممكن نيست بلكه يك مركب و يك وح
مگر اينكه از هر ماده و عنصري يك كم و يك مقدار خاصي ر انتخاب كنيد و در يك مراحل تبديلي اينها را با 

 هم به وحدت برسانيد.
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حدت تركيبي در اين رتبه كند، بنابراين تناسبات و  آن نسبتها را كه كم و زياد كنيد مقصد شما فرق مي
قدرها و اندازه هايي است كه بايد در مركب شما وجود پيدا كند. حاال گار كسي بگويد براي مواد غذايي چه 
نسبتي حلوا الزم است يعين آن وحدت تركيبي را بزرگتر كنيد، آن هم مثل آرد و شكر و روغن اندازه پيدا 

 كند. حلوا باشد و باز يك تناسبي پيدا مي كند در الگوي مواد غذايي يك صدم آن بايد مي
گوئيد الگوي مصرف غذايي و الگوي مصرف امور  كنيد و نسبت به يك غايت باالتر مي حاال مدل را بزرگتر مي

كند،  فرهنگي و الگوي مصرف امور سياسي چگونه است كه دوباره قدر و اندزاه آن يك جايگاه ديگر پيدا مي
شود و در مجموعه جديد قرار  باشد جايگاه اين باد عدد جديدتري معرفي مييعني هرچه آن غايت بزرگتر 

گيرد. حاال عناصر كه ابتدا گندم و شكر و روغن بودند د رعالم يك جايگاهي دارند كه متناسب با كارائي آنها  مي
ع اوصفا به كنيد چه اندازه گندم بايد كشت شود وقتي اينگونه نگاه كرديد از موض شود كه معين مي مشخص مي

 بينيد. ايد و نسبت بين تركيبي كه بين اوصاف است عدد را ميآن عناصر نگاه كرده
بينيد و در آنجا خود وصف را هم به صورت عدد  يك پله باالتر منزلت هر وصفي را نسبت به غايت مي 
ه جهت غايي دارد، آن وصف چه نسبت تاثير در جهت رسيدن ب ارزد و گوئيد چند مي توانيد ببينيد وقتي مي مي

بيند نه اينكه عدد به عنوان رابطه اش مالحظه شود پس مرحله اول اينكه بين  خودش را هم به صورت عدد مي
كند آن مرحله اول تناسباتي است كه اسم  آنها تناسب است، در مرحله دوم اين تناسب را مقداري بزرگتر مي

خواهيد از اوصفاي  دهيد. مي ا هم شما به آن نميكنيد و خصلت گندم ر تصرف شماست شما گندم درست نمي
آيد،  كه هستند يك وصفهاي جديد درست كنيد كه وصف حلوا بودن است و در حيطه فاعليت شما مي

تناسباتش هم اعدادي هستند كه ابزار تصرف شما هستند. حاال اگر بخواهيم از نظر فلسفي آن را باالتر ببريم و 
خواهيد،  خواهيد چيزي را بنام حلوا درست كنيد بلكه بگوئيم حلوا را براي چه مياي نباشيم كه شما بدر رتبه

بينيد ولي بازهم در  گوئيد براي رفتن به آن مقصد در الگوي مواد غذايي ودر كل برنامه جايگاه حلوا را مي مي
كننده خود گندم حاال كسي كه ايجاد عناصر اجزايي اش متصرف نيستيد كه به صورت وصف به آنها نگاه كنيد. 

رسيد گندم و  كن و بعد شما از تركيب اين چيز ايجاد شده به يك چيزهايي مي است او اول چيزي را ايجاد مي
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گذارد.  ارزد و آن عدد را جاي خود وصف مي اوصافش ديگر براي او مسطح نيستند بلكه اين وصف اينقدر مي
كه بگوئيد به عدد خلق فرمود عين اينكه  پس اسم تصرفي حضرت حق كه موجد كل اينهاست عيبي ندارد

هم آن اسم عددي  ارزد و ارزش آن اين است. پس هم در رتبه كيفي، اسم است گوئيد اين وصف اينقدر مي مي
است و در تصرف و ايجاد قدر و اندازه دارد. تناسبش نيز تناسبي است كه بين اعداد و جود دارد آنوقت مجموعه 

ها عند ا.... تبارك و تعالي يك تابلوئي است مطابق مجموعه سما كه هيچ تخلفي  ندازهاعداد و مجموعه قدرها و ا
 از ان ندارد.

توانيد درخارج تصرف نيد مگر اينكه اسم كيفي داشته  حاال موضوع بحث اين است كه در يك رتبه شما نمي
لوبي داشته باشيد و بنا شد باشيد و محال است بتوانيد كاري را از روي آگاهي انجام دهيد مگر اينكه يك مط

مطلوبتان به وسيله تكيف تبدل و تمثل ساخته شما باشد البته به نسبت در فاعليت تركيبي نه بصورت مطلق. 
شما در فاعليت تركيبي در يك كيفيت خصي موثر هستيد و در پيدايش يك اسم خاصي موثر هستيد كه بعد 

ق كنيد مگر اينكه نسبتي بين اين اسم خاصي كه شما توانيد اين اسم خاص را در خارج محق باز هم نمي
ايد و بين اسمائي كه در خارج وجود تكويني پيدا كرده اند برقرار شود تا مثل آن گندم شكر مالحظه كرده
بنابراين حتما ولي فقيه نياز به كميت و الگوي تخصيص كمي دارد چون تصرف ممكن نيست مگر وروغن باشد. 

از اين طريق و هر ولي ديگري هم در كارش به اين احتياج دارد. فرضا همان صنعتگر هم مجبور است كم را 
 دخالت دهد.

كيفي باشند يعني كنيد اسما تصرف شما به صرت  حاال باالتر از اين اگر تمثلي را كه درست مي
ها و تخصيص عيني تان باشد  سياستگزاريهاي شما باشد و اسما كمي برنامه تصرف و الگوي تخصيص فعاليت

كمي داريد هاي  خواهيد سرپرستي كنيد يك اسما كيفي و يك قدرها و اندازه اين اسما كيفي مي شما به وسيله
كنند، بنابراين حوزه فعاليت و  را سرپرستي ميولي رتبه باالتري هم بايد فرض كنيد كه بوسيله آن شما 

نمايندگي شما از طرف موال اين است و حوزه فعاليت ولي شما هم درآنجا با يك اسمائي است كه شما را دعوت 
ساختيد  كنند و ادعيه اسما تصرف معصومين درارواح و نفوس است. آن تمثلي هم كه شما در برهان مي مي
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تان اسم درست كنيد  براي پرورش خودتان يا زير دستتان يا پرورش هم مباحثه هرچند هم شق القمر كنيد و
كند  حوزه تصرف شما در ارواح نيست آن طور كه حوزه تصرف موالي شما هست. اسم تصرفي كه او درست مي

 كنيد كنيد. اما اسمي كه شما درست مي شما به حسب ظرفيتتان از آن استفاده مي مطابق با حقائق عالم است
ايم كه صاحب آن بسيار جليل القدر است، برهان اين كتاب خيلي چنين و چنان مثالً كتاب كفايه را باز كرده

تواند به  است يا فرضا يك كتاب استداللي در حكمت خيلي خوب توانسته يك نمونه سازي كند، اين هرگز نمي
 .آيد دعا مي ي كند ان طور كه اين كار ازشما ايمان دهد و يد حتي شما را براي ايمان آماده كند و زمينه ساز

اي را كه از عالم يا از بخشي از عالم انسان براي تصرف در خود يا تصرف  پس نظام فكري و كيفيت و نمونه
تواند به پاي آن چيزي برسد كه مال واليت رتبه باالتر است چون موضعش  سازد هرگز منطقا نمي در مادون مي

يز كه اين استنباط كرده و بازهم استنباط كند متناسب با ظرفيت واليت اش موضع پائين تري است و هرچ
شود آن ظرفي كه آنها براي پرورش  است مستنبط اين با آن تمثلي كه به ائمه طاهرين و اوليا نعم گفته مي

از يك  خواهند ببرند تمام نما است. لذا يك وقتي من سازند هيچ عيب و نقصي ندارد و نسبت به راهي كه مي مي
علما اخالق گاهي شبيه به چيدن يكمقدمات و برهان است براي رساندن هاي  استاد اخالق پرسيدم نوشته

ايد كه از قدرت ذهني و  خواننده به مقصدي، حاالل چه عرفان باشد چه اخالق من سوال كردم به نظر مي
بيشتر يا كمي كمتر بها داده حاالت روحي خود آنها در اين مطالب چيزي است كه بعضي چيزها را يا كمي 

شود ممكن است متوجه نباشد و در يك شور و حالي برود در عين حال اينها  است ولو كسي كه جذب مي
حديث بيان كرده اند يا يك جمله دعا را ذكر كرده اند من سوال كردم دعا خواندن بهتر است يا خواندن اين 

چيزي را اضافه نكرده و تحليل فلسفي و عرفاني نكرده باشند  بيان؟ گفتند اگر اينها فقط ترجمه كرده باشند و
براي كسي كه به عربي مسلط نيست خوبا ست ولي اگر چيزي اضافه كرده باشند به همين ميزان ناقص كرده 
اند و داراي ضعف شده است آن دعا قطعاً نوراني تر و رساتر است تا اين ترجمه يا تذكر هرچند ممكن است 

كنند همراه اين آقا رفتن خوب باشد ولي بايد بداند كه همراه اين آقا بعنوان  خودشان فكر نمي براي كساني كه
 سازد. رود نه اينكه تابع محض او شود وخيال كند او مثل معصومين اين را بهدف مي مقدمه مي
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ي التفات به شده ول پس كلماتي كه از وحي و از منبع نوراني علوم و معارف اين نقص در آنوقت هم ظاهر مي
كند  گذاشته است وهرچه فاعل در تمثلي كه در بست مي اين نقص نبوده است يعني اثر پرورشي اش را مي

 بيرنگ تر و مطيع تر باشد اين نافع تر است.
اين  فرمايند ادلي الي سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي هي احسن بنابراين يكوقت مي
كند حكمت همان براهين عقلي است. يا موعظه را براي عوام ساده كه قدرت  خيال مي كودكي است كه انسان

مالحظه امور عقلي را ندارند يا گرفتار هستند خوب بداند و دعا را هم براي معرفت عوام خوب بداند و برهانهاي 
كند به  ل ميوشد و خيا ها مبتهج مي عرفاني لطيف كه انسان گاهي به غرور خودش نسبت يم دهد به اين

كند اين ابتهاج از  معرفت خودش مبتهج شده است، ابتهاج به غرور و به يك رذيله نفساني است و لي خيال مي
گويد عجب معرفتي حاصل شد در حاليكه قضيه معرفت نيست. يك عوام ممكن  اتصال به خداوند است و مي

هان بايد بر اساس اينها باشد به اين معنا كه فهمد كه بر است رتبه خودش را پائين ببيند اما اگر دقت كند مي
ها هم اهميت دارد،  ها تغذيه كند بدين صورت كه برهان اصل است در عين حال اين ارشاد برهان از اين موعظه
تواند به اين ادعيه برسد و اصل برهان خود اين ادعيه هستند و  بيند اصالً برهان نمي كند مي بعد بيشتر دقت مي

رسد و شما در ترجه كردن مجبور هستيد متناسب با شرائط وضيقهاي  ن جلو رود به اينها نميهرچه هم برها
 مختلف دست و پايي كنيد.

شويد براي آنها برهان بياوريد در  پذيرند مجبور مي حاال جامعه گرفتار يك اصطالحاتي است و چيزي را نمي
ظه معناي جادلهم بالتي هي احسن اين است حقيقت برهان شما جاي مجادله را ميگيرد نه جاي حكمت و موع

كه ختم به خير شود تا اينها در نهايت تسليم شوند كه البته يك وقت هم همين جدال به احسن خيلي الزم 
اند و دل مردم به همين زندگي كه كفار برايشان درسته شود مثالً كفار آمدند و قلوب مردم را گمراه كرده مي

كنند به نحوي برنامه ريزي اسالمي را انجام دهيد كه اين امور  د هم اصرار ميكرده اند خوش شده است وبع
 ند. تغيير نك
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كرد شما هركاري  اي ندارد او اصرار مييك نفر بود كه ما برايش توضيح داديم اين مصنوعات غربي فائده
 كنند. خواهيد بكنيد ولي اينها را نگه داريد و علما هم اينها را تاييد مي مي

گفت االن مردم در زحمت هستند واالن مردم  دانست و نمي غيير كردن اينها را مترادف با زحمت مياو ت
كنند از اين مصنوعات راه به معناي آرامش باطن به دست ميآيد در حاليكه  ناآرامي روحي دارند و خيال مي

فراري هستند. مردم ي  اضطراب باطني ناشي از همين هاست يعني اينها همان چيزي است كه در باطن از آن
خواهند اما اين  خواهند سختي نباشد تا ارامش داشته باشند سختي تن را به خاطر پيدايش ارامش نمي

كند انوقت از سختي روح رنج  دهد بلكه اين سختي را از جسم به روح منتقل مي مصنوعات به آنها آرامش نمي
درت روح برطرف كرد و بر جسم حاكم شد ولي حاال با توان با ق برند و توجه ندارند كه سختي جسم را مي مي

 اين وصف جسم محكوم شده و روح هم محكوم شده است.
گوئيم دعا اعظم برهانهاست منظور اين است كه هرگونه حاصلي كه از حركت ذهن بدست  و اما اينكه مي

كنيد يا با  ت صانع كار ميشود كه اين اسم تصرف شماست چه با براهين عقلي در اثبا آيد تمثل ناميده مي مي
كنيد يعني به هرحال شما يك تكيف و بهم ريختن و بعد ساختن نمونه  براهين رياضي يك قضيه را اثبات مي

ايي و اس تصرفي كيفي داريد و برهان همان اسم تصرفي كيفي شماست چه يك برهان كوچك چه يك 
 دستگاه و نظام بزرگ برهاني باشد.

كنيد غرض شما   رياضيات محض يا فلسفه كه به صورت كاربردي تعريف ميحجت االسالم باقري: مثالً
 چيست؟

حجت االسالم والمسلمين حسيني: اين حركت ذهن در رياضي محض آگاهانه است يا نه؟ يعني انگيزه دارد 
تواند  و دنبال مقصدي هست يانه، در راه آن مقصد اين است تصرفي واقع شده است ولي هرگز خودش نمي

هاي  واقع شود چون اين خودش در رتبه نازل روح است ونظام حساسيت بر اين حاكم است. بنابر بحث مقصد
قبل كه فاعليت هست و بعد تعلق و فاعليت تركيبي و نظام حساسيت داريم، انگيزه همين جايي است كه از 



١٧٠  ······························································································································································  

 

كرده است حاال رياضي دان اختيار گذشته ايد و به انتخاب رسيده ايد و او اين فعاليت را براي خودش انتخاب 
 خواهد مبتهج شود يعني مقصدش ابتهاج است؟  است و مي

گويند خو علم و  حجت االسالم مير باقرى: يكي از صحبتها درباره جهت داري علم همين است كه مي
 تحصيل آن مطلوب است.

اسطه است در اورد يعني اين و حجت االسالم والمسلمين حسيني: مطلوب است يعني ابتهاج نفساني مي
توان گفت خود اين صورت به ذاته منها ابتهاج واسطه در تصرف نسبت به نفستان است،  كيف ابتهاج ولي نمي

كند با آنجا كه  شود و اين هيچ فرقي نمي كنيد كه از طريق اين سيرحاصل مي شما يك ابتهاجي را طلب مي
كنيد و مشغول به  سيد و ميت آن را نيز پيدا مير شما طالبي يك مزه هستيد كه بد در نمونه سازي به حلوا مي

گوئيد آن ابتهاج و لذت حاصل شد. اصل مطلب فرار از الم و رسيدن  شويد و بعد از تناول مي درست كردن مي
 به لذت و ابتهاج است.

 شود. اي صورت يم گيرد كه يك جزمي از آن ايجاد مي برادر سبحاني: ابتهاج به صورت علميه
المسلمين حسيني: واسطه در ابتهاج صورت علمي است نه اين كه خود ابتهاج صورت علمي حجت االسالم و

 شود اين فرمود اسم تصرفي شما در خودتان است. باشد وقتي واسطه شد اسم تصرف مي
آورد كه جهت داري از آن  برادر سبحاني: حاال آيا نفس اين فرمول به عنوان يك فرمول خاص ابتهاج مي 

 ود؟ش استفاده مي
حجت االسالم والمسلمين حسيني: اگر مقصد شما اين بود بايد نفس اين هم به نسبت دخالت داشته باشد و 
آن يك بحث ديگري است كه آيا خود همين فرمول به نفسه مطرح است يا مثالً اگر براي علم مراتب تركيبي و 

كند ولي اگر فرمول منطق ساختن  نميتبديلي قائل باشيم و بگوئيم صرف فرمول حلوا يا اتم اين آقار راضي 
كند يعني يك وحدت تركيبي برايش قائل باشيد و اين تصرفي را كه ايشان در عالم  باشد اين آقار را راضي مي

گوئيد اين به ياد گرفتن فرمودل و درست كردن چايي  خواهد مثال بسازد يك وقت مي كند و مي تمثلها مي
شود از يك نفر پرسيده بودند به  ه فرمول يك صنعت نيست و راضي نميشود يك وقت ميگوئيد اين ك راضي مي
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نظر شما كدام كاشف خيلي مهم بوده است جواب داده بود آن كه پاكت را درست كرده است حاال ممكن است 
شما فرمول پاكت درست كردن را فرمول ندانيد ولكن فرمول انتقال صدا يا تصوير به اطراف جهان را مهم 

ها در اختيار روابط انساني است و من به دنبال  گويد اين رسانه داند و مي ك نفر ديگر اين راهم مهم نميبدانيد، ي
 فرمول تنظيم روابط انساني هستم.

حجت االسالم مير باقرى: در اين صورت بايد با حصور ابتهاج غرضش نيز حاصل شده باشد و ديگر نبايد يك 
سازد و به تخيالت  باشد مثآلن كسيكه براي خودش داستان تخيلي ميروابطي را بشناسد كه حاكم بر عينيت 

 كنند. شود و اين غير از كشف يك فرمولي است كه با آن در عينيت تصرف مي مبتهج مي
حجت االسالم والمسلمين حسيني: مهم همين جاست كه حضرت عالي براي خود اينها هم يك جريان 

شود. براي  ه از اين تمثلها رتبه عالي هست كه مادون از آن متاثر ميتبديل و ترتيب قائل شويد بگوئيد يك رتب
خواهند صنعت كنند مجبور يم  كند همه آنهايي كه مي ايد يك رياضيات جديد درست مي مثال كسيكه مي

شوند با آن رياضيات جديد كار كنند موضع تصرفش يك رتبه اعظم است كه فقط تمثل يك دستگاه ساده 
تهج كرده است نفس او راضي شده به اينكه در يك موضعي كار كند كه بقيه مواضع تحت نيست كه اورا مب

 شود. تواند درك كند كه تمام آن فرمولها بر اين ساسا بهم ريخته و تجديد مي الشعاع آن هستند و اين مي
با كنند ديگر  براي مثال كسيكه نسبيت را كشف كردهمي فهمد اهل صناعت كه فلزات را استخراج مي

اين  شود كنند و كامپيوتر هم بر اين اساس درست مي كنند بلكه از كامپيوتر استفاده مي جدول ضرب عمل نمي
پسندد رتبه پائيني نيست اما آن كسيكه داستان درست  اي را كه از تمثل مي فرمول برآنها غالب است يعني رتبه

گويد من  ا به ازا خارجي ندارد، مثالً يك نفر ميكند نازل ترين رتبه را پسنديده است داستان نازل است و م مي
خواهم فالندستگاه را به بسازم و به كره ماه  گويد من مي خواهم استاد دلقك بازي بشوم يك نفر ديگر مي مي

اي است و  خواهد در آن تصرف كند چه حوزه اي كه مي بروم اين تمثل و تبدل و تكيف اين فرد از جهان و حوزه
اي است امور تخيلي در ادني مرتبه آن است و امور فلسفي در اعلي مرتبه آن و آن و در چه رتبهاعمال فاعليت ا

 فلسفه هم نسبت به ادعيه و معارف حقه در رتبه خيلي نازلي است.
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خواهد واسطه در يك سرپرستي شودوواليتش را اعمال كند  حاال اين تصرف ايشان و نمونه سازي او كه مي
ين مرتبه نظري بسازد كه بي نهايت خواص بر آن ذكر كنيد يك دستگاه فلسفي باشدكه هرچه كه در عالي تر

يك جامعه را تغيير دهد. مثالً ماركس لعنت اهللا عليه يك دستگاه فلسفي درست كرد كه ساليان دراز مردم را 
تصرف در شبهه انداخت و غضب و شهوات را بر مردم حاكم كرد و جز پرجمداران ابليس شد و يك چنين 

باطلي در عالم انجام دهد، يا آنچيزي را كه كينز درست كرده است در راه حق ه بزرگاني بوده اند كه زحمت 
كشيده اند و اموري را به نفع مسلمين حل كرده اند در هر دو طرف جز تمثل چيزي نيست و آن چيزي كه 

شيطنت است و مرد را به جهل كند كه در بحث منطق خواهيم گفت  بشر را زا جايگاه حقيقي اش دور مي
مغرور كردن و خروج آنها از حالت انساني به طرف حيوانيت است وواليت استكباري بر طغيان كه انسان مانند 
حيوانا خداوند را بپرستند بلكه پست تر همچنين در اين طرف كه افرادي زمينه رشد جايگاه انساني رافراهم 

توان قائل شد مگر برهان چكاره است مگر يك  جز اين چه معنايي مي شود، براي برهان كنند برهان ناميده مي
گيرد يعني حركت ذهني در  نحوه پرستش خدا نيست، پرستش ذهني خداي متعال به وسيله برهان صورت مي

جهت تسليم شدن و تعبد و پذيرش است كه متناسب با مرتبه واليت فرد است و اسم تصرف ياست كه با آن 
 ها جاري است.كه حتماً رتبه ادعيه باالتر است و حقائق آن تصرف كيفي ي كند

توان گفت اين ابزار پرستش است اما يك نوع كشف نسبت به خارج است  حجت االسالم ميرباقري: آيا مي
شود ما بتوانيم تصرف كنيم واال  يعني ابزار پرستش بودن منافاتي با كشف بودن ندارد كشف است كه موجب مي

شد كشف آن مدرك و يك نوع ارتباط ادراكي با آن مدرك است كه كشف يا شهود  واقع نمي واسطه در تصرف
 شود درست است اين پرستش است.... ناميده مي

حجت االسالم والمسلمين حسيني: آيا اين اسم تصرفي هست يا نه يعني متناسب با مرتبه واليت شما 
راه رسيدن به مقصد كشف شد يعني اسم تصرف واسطه در تصرف است يا چيز ديگري است؟ كشف شد، يعني 

 شما نسبت به خارج يا نسبت به خودتان پيدا شد.
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حجت االسالم ميرباقري: همينكه راهش را پيدا كرده ايم يعني يك نوع اكتشاف نسبت به خارج پيدا شده 
تصرف گوئيد تصرف بدون شناخت ممكن نيست اينكه تمثل ابزار  است و همينكه مي است، مقصد خارجي

نسبت به خارج چون شناخت خارج است و معرف نسبت به خارج است غرض تصرف در خارج است و اين 
 شود. تصرف جز از طريق شناخت حاصل نمي

حجت االسالم والمسلمين حسيني: معرفت تام است يعني يك به يك است يا نحوه ارتباط شما با خارج 
شود كه اين بدانها التفات  و بعد ابعادي از آن روشن مي است معرفت تام كه نيست يعني تدريجي الحصول است

نداشته است و خارج با همه خصوصياتش وحدت تركيبي داشته و اين بعدي كه مورد توجه شما ست از ساير 
ابعاد جدا نيست و بهمين ليل شما يك بعد را بدون بعد ديگر مالحظه كرده ايد و به هر حال خارج نبوده است 

اي براي ارتباط خودتان كشف  قيت با حيقيات ديگر يك وحدت تركيبي دارد و شما يك واسطهدر خارج اين حي
 ايد.كرده ايد كشف هم نيست بلكه ايجاد كرده ايد متمثل شده

كنيم  برادر سبحاني: بر اين اساس ما هر طور تحت نظام حساسيت تمثل كنيم بر اساس همان هم تصرف مي
كنيم ببينيم اين تمثل نسبت دارد يا نه و آيا قدرت تصرف دارد يا نه و اين  حال اينكه اينطور ما كنترل مي

 دهد اين يك نسبتي با عينيت دارد. نشان مي
فرماييد آيا از قبيل كشف تام عينيت است يا امكان  حجت االسالم والمسلمين حسيني: اين نسبتي كه مي

 ارتباط است؟
 ق با خارج باشد.برادر سبحاني: در حد يك قدر متيقن بايد مطاب

حجت االسالم والمسلمين حسيني: اين قدر متيقن از بقيه قسمتها جدا است يا اينكه اين يك كيفيت ارتباط 
شود و هم وقتي ابزار ذهني و  شود تعريف شما عوض مي رساند قبالً بيان شد وقتيكه ابزار حسي عوض مي را مي

گوئيد  گوئيد تعريف كاربردي است؟ شما مي كه ميشود اين چيزي  شود تعريف شما عوض مي حاالت عوض مي
خواهيد  گويم كاربرد دارد ولي كاربرد خاصي كه شما مي هر تعريفي كارايي ندارد و كاربردي نيست من مي

ندارد، كاربرد تخيلي داشته باست مثل داستان بوده و چون در منزلت تخيل بوده در عينيت كاربرد نداشته 
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آن  خواهيد كه مربوط به مرتبه باالتر است ولي به هرحال تعاريف كاربردي هستند، است، شما يك كاربردي مي
كند نه اينكه موضوعا دوتا باشند  اورد اين ابتهاج در منزلت بعد را ايجاد مي در يك منزلت ابتهاج به وجود مي

ام متناسب با يك البته در خود وحدت تركيي تناسبات همه ادراكات برابر و يك به يك نيست و كارآئي هر كد
داديد و تمثل شما  سنجيد و كاري كه انجام مي اي است، تكيف و تبدلي كه داشته ايد و تعدلي را كه مي رتبه

شد اين تمثل اگر كاربرد خارجي داشته باشد در يك رتبه است باالتر از آن كاربرد انساني داشته باشد  تمام مي
توانيد بفرمائيد من دچار  باشد يك رتبه باالتر است و شما مييك رتبه است و كاربرد در عالم معقول داشته 

ام يعني در اختيار شم يك نقصي بوده كه حساسيت شما را به طرفي هدايت كرد كه به آن طرف اشتباه شده
براي مقصدتان نافع نبود و كاربرد نداشت ولي يك كاربردي داشته كه شما به ان طرف براي مقصدتان نافع نبود 

د نداشت ولي يك كاربردي داشته كه شما به آن مبتهج شده ايد و جركت كرده ايد حاال اينكه صحيح و كاربر
اي  شود كه غلطت به معناي محض كه هيچ رتبه حق و باطل چه نحوه ارتباطي با هم دارند بعد روشن مي وغلط

آورد  ست و حيوه حيواني ميگوئيد اين تسب به مرتبه انسان مناسب ني كنيد مي از صحت نداشته باشد پيدا نمي
دهد  ولي شرط صحشت آزمايش خارج نيست هرچه صحيح به طرف تعبتي از ما انزل اله بيايد معناي صحت مي

حت از داخل هيچ دهد يعني معيار ص و هرچه تصرفاتي خارجي شما بطرف ما انزل اهللا بيايد معنايحقانيت مي
م ادراكات شماست كه بعد بايد بحث كنيم كه ادراكهايي دستگاهي قابل تعريف نيست، معيارصحت خارج از نظا

گوئيد  آيد شما مي گيرد ادراكات تمثلي نيست.... از ناحيه شما وصف بيرون مي كه از طريق نظام واليت انجام مي
گويم بله ولكن اين هرگز  يابم، مي گوئيد من ارتباط را مي ما به خداي متعال و معصومين ارتباط داريم و مي

 مادون آن است. شوديك ارتباط ديگري است شود آني كه توصيف تمثلي مي تمثلي نمي توصيف
كند  اي كه در باب مطالب عقلي مي بر اين اساس كه معيار صحت از آنجا آيد نه از دستگاه تمثلي يك مغالطه

د بنابراين گرد گويند هرچيزي را كه معيار صحبت بدانيد اين معيار صحت به حداوليه بر مي اين است كه مي
گويند پاي حق و باطل به جايي بند نيست و  پاي صحيح و غلط جايي بند نيست و در فلسفه اخالق هم مي

هركس در حد اوليه شما ترديد كند در معيار صحت شما ترديد كرده است اين مطلب صحيح است اگر معيار 
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گر به بداهت هم بر گردانيد در تعريف گردد ا صحت از دستگاه تمثلي و ذهني باشد كه به حد اوليه ذهن بر مي
 كند تا آنجا كه ايجاد ترديد كند. بداهت صحبت مي

برادر سبحاني: اگر چنين باشد هيچ پايه مشتركي در رتبه تمثل نداريم و مفاهمه هم در آن رتبه ممكن 
 نيست و پاي جدال احسن هم روي مفاهمه است.

شو كافر  يك رتبه از ارتباط با حقائق را دارد يعني نميكنيم  حجت االسالم والمسلمين حسيني: ما رض مي
يك رتبه از ايمان را نداشته باشد و از آنجاست به مباني او براي شما قابل هجوم است البته اين تحت نظام 
حساسيت اوست كه نظام حساسيت شما بر او مشرف است و شما د ر نظام حساسيت در منزلت باالتري هستيد 

تواند نسبت به او دست گيري كند اگر غرض  ت مومن در كل عالم از كافر باالتر است لذا ميرتبه نظام حساسي
آيد ولي اگر همان را برگردانيد و بگوئيد اين قويتر است يا  از برهان هم همين دستگيري باشد از مومن بر مي

ي رشد او بايد بطرف دعا ها برطرف شد و حاال برا گوئيم اين دچار يك ضعفهايي شده بود كه آن ضعف دعا؟ مي
اي از موانع اين را به او نشان داديد تا از آنها دست بردارد ولكن آن چيزي كه اين را تقويت  بيايد شما يك رتبه

 كند چيز ديگري است. مي
شوند  آيد نه از اقعيت خارج تعاريف وحي و تعاريف ما كاربردي مي پس اگر بگوئيم معيار صحت از وحي مي

كند، كاربردي وحي كاربردي سرپرستي جريان رشد  ي از طريق وحي با كاربردي ماخيلي فرق مينهايت كاربرد
شود ولي كاربردي ما در مراتب نازله و  از ناحيه خداي متعال به طرف حقائقي است كه عين سرپرستي مي

 متناسب با ظرفيت حوزه فعاليت ماست.
توان در يك موضع مشترك يك  سيت مومن ميبرادر سبحاني: روشن نشد كه چگونه از موضع نظام حسا

كافر را هدايت كرد يعني اگر هر تكيف و تمثلي تحت نظام حساسيت است و نظام حساسيت هم دقيقا منطبق 
كند ديگر فرض نقطه مشترك نخواهيم داشت و اگر نقطه مشترك باشد  بر آن محور تعلقي است كه اختيار مي
جت االسالم والمسلمين حسيني: يك كافر در رتبه اعلي و قبل از نظام بايد به جاهاي ديگر هم سرايت كند. ح

حساسيت دنيا پرستي را اختيار كرده و مومن هم خداپرستي را اختيار كرده است و حول اين دو محور دو نظام 
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اي از خدا  حساسيت شكل گرفته و مبدا دو نحوه حركت شده است حاال حركت كافر در كل عالم هيچ مرتبه
 را ندارد يا خدا پرستي از نوع پرستش حيوانات بسيار پست است؟ پرستي

 برادر سبحاني: منطق قابل تغيير نيست، به عبارت ديگر بين محورهاي تعلق تغاير است
حجت االسالم والمسلمين حسيني: وقتي تغاير هست آيا درعالم وحدت تركيبي هم دايرد يا نه تا ببينيم 

كنند اين حركت را يك  يا نه، براي مثال شما حيوانات نجس العين كه حركت ميتوان ارتباطي بر قرار كرد  مي
 دانيد يا كاري به پرستش ندارند؟ نحو پرستش نسبت به منزله خودشان مي
فرمائيد اگر به رتبه واليت باالتر نبود كه دستگيري كند و عالم هم  حجت االسالم مير باقري: يعني مي

شد ولي چون عالم وحددت  يت باالتر با پائين ممكن شود اين هدايت نميوحدت تركيبي نبود كه ربط وال
كنند و آن هم اگر باز در نظام حساسيتهايش  آيند و دستگيري مي تركيب ياست و عالم باالتر هم است انبيا مي

 جايي باشد كه به حرف انبيا گوش دهد.
 ا نباشد و يك رتبه ااز تصرف دارد.شود در انگيزه اين مطلقا ج حجت االسالم والمسلمين حسيني: نمي

توانند در آن چيزهايي كه او به آنها تعلق دارد تصرف كنند  حجت االسالم ميرباقري: يعني چون انبيا مي
 مجبور به تبعيت درآن مرحله است.

گوييد ا يك درخواست كرد فبهت الذي كفر اين دست روي  حجت االسالم و المسلمين حسيني: نه شما مي
تواند باز در رتبه حيوانيت بماند چون  شت كه اين به او دل باخته بود اختيار اين باقي است و ميچيزي گذا

شود و فاعليتش فاعليتي است كه با حيوانات  انسان داراي مرتبه فاعليت است و از حيوان هم خيلي پست تر مي
او از مار و عقرب بدتر است و  گند گزندگي تواند نائب موال در تصرف شود و وقتي عصيان مي فرق دارد و مي

 سبعيت او از گرگ بدتر است.
حيوانات مختلفي را در نظر بگيريد كه هر يك از آنها خصلت مهم داشته باشد و اين در آن خصلت خيلي 

تواند تمدن آمريكا را درست كند  تواند پس از آن در خارج تصرف كند سگ نمي شود چون اين مي قوي تر مي
ند بمب شيميايي درست كه در يك لحظه چندين هزار نفر را مسموم كند اصالً انسانها فضاي توا هيچ ماري نمي
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كنند واين شيطنت از هيچ  كنند و با نقل يك خبر كذب ارواح را به غير خداوند متوجه مي روحي را مسموم مي
بد درجه يك  حيواني ممكن نيست اال خود ابليس انسان در رتبه فاعليت و نيابت ووقتي بطرف بدي رفت

دانستيد اين هم در همان اضل سبيل يك  شود ولكن همان طور كه حركات حيوانات را يك نحو پرستش مي مي
تواند  توانيد اورا برگردانيد ولي او نمي نحور پرستش ولو در اسفل السافلين باشد يچزي دست شما ست كه مي

گيريد كه او هم به شما  مفاهمه را طرفيني ميشما را برگرداند سحر با معجزه پهلو نزند دل خوش دار اگر 
چيزي دهد نه چنين نيست و اگر مفاهمه به معناي اين باشد كه شما در او تصرف كنيد بله درست است البته 

كنيد و تا عمق روح او هم راه باز  تواند انكار كند و همراه شما نيايد شما راه را براي آمدن او باز مي او مي
گذاشتند هرچند آنها لجاجت كنند و تكان نخورند ولكن  بيا در روح پرچمداران كف ردست ميكنيد ظاهرا ان مي

شد نسبت به حوزه تصرفي آنها كه تصرف زيادي واقع  رسد و رابطه قطع نمي ها ابالغ مي از اين طرف به آن
گذاريد و  ما دست ميشود يعني آنها پرچمدار كفر شده اند و عده زيادي را همراه خودشان كج كرده اند و ش مي

گردانيد معجزه و مقاومت حضرت سيد الشهدا سالم اهللا عليه كه در واليت ايشان انجام گرفته  اينها را بر مي
كند به نظر من اگر مقاومت حضرت صديقه سالم اهللا  برد و از دست آنها خارج مي سازد و جلو مي تاريخ را مي

بود عمر و ابوبكر بنا داشتند بت پرستي را رواج دهند و اين كه عليها و حضرت امير المومنين عليه السالم ن
قضيه كتاب و سنت را كنار بگذارند نبوده ائمه طوري عمل كردند كه آنها نتوانستند مردم ره به طرف بت 

 پرستي ببرند و در ضيق قرار گرفتند و محكم ايستادند ائمه بود كه سحر آنها را باطل كرد.



 

 



 

 

 
 

 دوره دوم) ٣٣( ٦٩جلسه: 
 بحث: آثار برهان

گويند  حجت االسالم ميرباقري: بسم اهللا اگر ما ادراك را به طور كلي به معناي فهم آن طور كه آقايان مي
كند كه ديگران ادعاي  انكار كنيم و آن را فقط يك نوع ارتباط اختياري با جهان بدانيم، اين اشكال را پيدا مي

شود، چون هرچه ما بگوئيم اين فهمي نيست كه حاصل شده است، همچنين اين حق  احثه منقطع ميفهم و مب
رود كه چرا حق و جرا باطل است ما كه ادراكي از خارج نداريم كه بگوئيم  است و اين باطل است زير سوال مي

اصال آيا حق و شود حق است يعني چه؟  اين حق است اگر جنبه حكايت را از ادراك سلب كنيم سوال مي
باطلي در الم هست يا اين قضايا مفاهيمي دارند كه جنبه حكايي دارد يا ندارند، اگر جنبه حكايي دارند غير از 
اين است كه ما ادراك را به كيف ارتباط معنا كنيم و اگر جنبه حكايي ندارند اعالم علم ممكن نخواهد بود چون 

شود و فقط يك كيف ارتباط با عالم است و همه ارتباطهاي عالم  گوئيم درك نمي هيچ مفهومي از آنچه ما مي
توان  هم تابع اختيار هستند در نتيجه همه ارتباطهاي عالم يك نوع علم و ادراك خواهند شد اما ديگر نمي

 ادعاي علم و فهم كرد.
تواند  ليفي دارد و ميخواهيد بفرمائيد انسان براي ابتال خلق شده و با نظام عالم هم ارتباط دارد و تك شما مي

به انحا مختلف ارتباط برقرار كند و يكي از انحا ارتباطهايش، ارتباطي است كه او با قواي ذهني اش با عالم 
گيرد و براي خودش كيفيت خاصي دارد ولي  كند كه او هم تابع اختيار است و تكليفي به آن تعلق مي برقرار مي

ا ما بتوانيم ادعاي فهم كنيم يعني ممكن است حضرت عالي همين را با اين حال بايد يك امتيازي ذكر شود ت
هم برگردانيد به اينكه ادعاي فهم به معناي يك نوع ارتباط است اما مثل اين است كه آقايان در اصالت وجود بر 

تون  نميگردانند ولي بايد تميزي براي اين و جود كه بتوان در موردش ادعاي فهم و علم كرد قثائل شد و اال  مي
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گذاريد بر اين كه مفاهمه صورت گيرد و  ادعاي چيزي كرد اگر روي اين موضع پافشاري شود يك وقت بنا مي
گيريد كه در موقع سخت گيري وع ارتباط همگي  مفاهيم انتقال پيدا كند، يك وقت از همان ابتدا مخت مي

ي منهاي اين مكالمات بتوانيدي ك كيف ربط يعني چه؟ اگر حضرت عال الفاظ بي معنا هستند، اين ارتباط
 شود. تصرفي كنيد و حاالت روحي مارا عوض كنيد و مارا هماهنگ كنيد ولي اگر بنابراشكال باشد نمي

بنابراين اگر جنبه حكايتي را از آن بگيريم ديگر ادعاي فهميدن و بحث كردن معنا ندارد و از همان اول همه 
جنبه حكايت برايش قائل شديم تا در يك پله به برابري مطلق نرسد  تواند محل انكار واقع شود واگر چيز مي

 اصالً حكايت بي معناست.
توان مفاهمه كرد ولي بعد از مفاهمه  حجت االسالم و المسلمين حسيني: اگر جنبه حكايت پيدا كند مي

 انكار ممكن نيست؟
ر اساس آن موضعگيري كند و اصوال توان خارج را بفهمد و ب حجت االسالم مير باقري: خود انسان ابتدا مي

تواند اعالم علم كند ولو در مورد خودش نه در مورد ديگري و منهاي مقام مفاهمه و دوم اينكه  خود انسان مي
 توان ادعاي فهم كرد. مي

اوريد در  خواهيد انكار را بشكنيد! حاال چيز كه شما فالسفه مي حجت االسالم والمسلمين حسيني: شما مي
ائق از معجزه انبيا قويتر است و آيا وقتي معجزه آمد همه كفار ايمان اوردند و تصديق كردند؟ آيا اثبات حق

شود براي كسي تلي به واليت الهي دارد و  برهان انكار شكن و سالب اختيار است غرض از مفاهمه كه گفته مي
آيد و انكارش شكسته  هم در راه مي تسليم ولي حق است نفع دارد و ما يزيد الظالمين اال خسارا يا اينكه كافر

تواند بندگان ديگري را خلق كند كه طور ديگري اورا عبادت كنند از برهان چه  شود؟ البته خداوند مي مي
 خاصيتي بايد گرفته شود آيا خاصيت آن بيش از معجزه انبيا است؟

تواند در زمين  ود اين ميكنند ابوجهل از يك يهودي سوال كرد چكار كنيم تا بفهميمي و گفته ب نقل مي
تواند از او بخواهيد ماه را دو نيم كند نبي اكرم (ص) اشاره كردند ماه دو نيم شد  تصرف كند ولي در آسمان نمي

گويد بيا از مردم سال كنيم كه اگر ماه  گويد اين در چشم ما تصرف كرده است. يهودي به او مي بعد ابوجهل مي



 ····························································································  ١٨١ 

 

اند مردم گفتند ما ديديم ماه نصف شد آن يهودي ايمان آورد ولي ردهنصف شده باشد مردم هم مشاهده ك
 ابجهل ايمان نياورد طراح كه آن يهودي بد ايمان آورد ولي ابوجهل ايمان نياورد.

اند اين درخت را جلوبياور تا شهادت بدهد حضرت اشاره فرمودند درخت جلو آمده و يا درخواست كرده
حاال آيا برهان انكار شكن ه وارد شده است و همه اينها صورت گرفته است. شهادت داده است به آن كيفيت ك

است، انكار شكن آ، چيزي است كه بتواند اختيار را از بين ببرد و رتبه خالفت الهي را از انسان بگيرد، آيا 
 سازد. ساختن چنين چيزي ممكن است يا اين با دستگاه عالم نمي

انكار شكن است ولي اين عجب انكار شكني هست كه يك فيلسوف كنيم اين  از يك طرف ديگر فرض مي
مدعي اصالت ماهيت است و يكي مدعي اصالت وجود در حاليكه هردو هم در اين علم خبره هستند نه اينكه 

فهمد. اين چه نحو حكايتي از خارج است كه اين يك نظطر دارد و او هم  يكي از آنها عوام باشد تابگوئيم نمي
گويند كه در مقدمات تقصيري نداشته ايم و ابزار ما  دوهم مدعي حخكايت از خارج هستند و مييك نظر و هر

كامل است و هردو درباره يك موضوع بحث دراند حاال گيرم كه مواد دو تا باشد كه در اين خيلي اشكال است 
ولي ديگري از اين گويند حقيقتش اين است  شود نسبت به يك موضوع از يك بعد تعريف بدهند مي چگونه مي

يك بعد ديگر بگويد حقيقتش چيز ديگري است. اگر بعد و حيث كاشف از حقيقت نباشد دست هردو خالي 
اي شروع كرده و او هم از يك ماده ديگر شروع كرده است، اگر حيث كاشف از حقيقت است اين از يك ماده

ر يكي از آنها مثال عالم رياضي و يكي است هردوبايد به يك نظر برسند چون دو حيث از يك موضوع است اگ
صحبت در كنند اما  گفتيم موضوع علم آنها مختلف است و در مورد دو چيز بحث مي ديگر عالم شيمي بود مي

ها يك گزارش بدهند و  باره هستي است و بنظر آنها هم مختلف است، اين چه نحو حكايتي است اگر خبرنگار
گويند  كرديد يا يكي از اين خبرنگارها يا هردو دروغ مي ت شما حكم ميقدر فاصله داش نظر دو خبرنگار اين

اساتيد خود فن با اهتام بر اينكه حكايت را پيدا كنند نتواسنته اند حكايت را پيدا كنند موضوع واحد است ولي 
دو  گفتيم يكي از اين سه تا درست است اگ دانست مي اگر يك فلسفه ديگري بود كه چيز ديگري را اصل مي
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 اند بايد قرعهتواند درست باشد ابزار اينها كه يكي است و با همان دستگاه برهاني جلو رفته حرف متنافي نمي
 انداخت تا معلوم شود كدام درست است و آنوقت قرعه حجاكي است.

 ك يم و گردد كه ما در شناختهاي نظري چگونه منطق را حاكم مي برادر سبحاني: اين بحث به اين باز مي
دانيم يعني به صرف اينكه اختالف است و بر فرض نتوانيم يك معيار صحت شامل بدهيم  معيار صحت را چه مي

 ك مالحظه كنيم دليل بر اين نيست كه خود مفهوم جنبه حكايت ندارد.
دانيم كدام حاكي است يا اصالت وجود درست  حجت االسالم والمسلمين حسيني: حكايت دارد ولي ما نمي

 دانيم كدام درست است واهللا اعلم. صالت ماهيت، ولي نمياست يا ا
برادر سبحاني: بايد ديد آيا منطقي هست كه بين اينها مالحظه كند ممكن است يك منطق ديگري باشد كه 

 تواند عينيت را مالحظه كند. از آنجا مالحظه كنيم و روشن شود كه منطق صوري نمي
زنيم و نزاع را از فلسفه به منطق  ن حرف را در خود منطق ميحجت االسالم و المسلمين حسيني: عين همي

مختلف برده ايد كه شما يك منطق داريد و ديگري هاي  بريد ولي مسئله حل نشده است، حكايت رادر منطق مي
شود آنگاه شما دعواي جامعيت يك امري را داريد و ما هم ادعاي  يك منطق ديگر دارد و منطقهاي مختلف مي

 گر را داريم.يك منطق دي
 تواني يك پايگاه مشترك پيدا كرد؟ برادر سبحاني: نقطه مشترك براي مالحظه نداريم يعني نمي

دانند و منطق هم براساس آن  حجت االسالم والمسلمين حسيني: پايگاه مشترك را آقايان اصل وجود مي
 اند و اين طور از آب بيرون آمده است.ساخته

وضع منطقي خاص هستند و اگر از يك منطق ديگر نگاه كنيم پايه اين منطق برادر سبحاني: آنها در يك م
 شود. نقض مي

در منطق بود به فلسفه كشيده شده است،  حجت االسالم و المسلمين حسيني: يعني عين همان بحث كه
گوئيد  دهيد و مي اش روي شناخت آمده يعني يك پا از منطق باالتر گذاشته ايد و روي اصل فهم نظر ميپايه

فهمم پس حاكي است ديگري هم گفته من  گوئيم شما گفته ايد يك مطلب را من مي روي فهم اين است، ما مي
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فهمي و بايد حرف من را  خواهيد چوب دست بگيريد و بگوئيد ت نمي فهمم پس حاكي است حاال شما مي مي
و آنها قبول نكردند شما اختيار شكن  گوئيم باالتر از معجزه كه چيزي نداريد انبيا معجزه آوردند بزني ما مي

 آوريد؟ مي
برادر سبحاني: ظاهرا موضع انكار غير از موضع شناخت است يعني ممكن است شناختي براي من حاصل 

 شود ولي در عين فهم من بتوانم فهمم را نقض كنم غير از مقام جدل است.
خواهيد اين ينست كه طرف را مجبور  يحجت االسالم والمسلمين حسيني: بنابراين چيزي كه شما زا فهم م

 كند كه همراه شما بيايد.
 برادر سبحاني: بله بايد به اسكات كشيده شود.

گفتند اين شاعر است و بعد  كشاند و مي حجت االسالم والمسلمين حسيني: معجزه آنها را به اسكات نمي
 ز اسكات تسليم ظاهري نيست.كردند و مريدان آنها هم همراهشان بودند مگر غرضش ا جنگ هم برپا مي

 شود. توان نتيجه گرفت فهم حاصل نمي برادر سبحاني: به صرف اينكه نتوانيم موردي براي انكار بياوريم نمي
فرمائيد اسكات خصم است  كنيم آثار فهم چيست مي حجت االسالم والمسلمين حسيني: ما سوال مي

 گويم در آنها خم ساكت نشده است. گوئيد نه مي يد ميگويم آيا از فهم بيش از معجزه انبيا انتظار دار مي
گوئيم تنها ثمره فهم اسكات خصم است در موضع مفاهمه هم كسي كه نخواهد اختيار  برادر سبحاني: ما نمي

 سوا كند.
حجت االسالم والمسلمين حسيني: معنايش اين است كه كسيكه متولي به واليت الهي باشد و حاضر باشد 

فهمد نه براي فهماندن به  شا ان يتذكر حاال سوال دوم اين است كه براي خود شخصي كه ميكه بپذيرد لمن 
گردم  غير بعد كه فهم باالتر پيدا كردب گويد مرد است و قولش همان حرف قبل درست است و از آن بر نمي

طوريكه از فهم  كنيد؟ اگر رشد كيفي پيدا شد به اگر فهم يك واقعيت خارجي است رشد آن را چگونه بيان مي
دهد  داند خداوند به شما يك فرزند مي گوئيد نسبتي را كه قبالً داده است گناه مي كنيد چه مي قبلي استغفار مي
فهمد ولي معناي احديت را در  آموزيد كه خدا يك است و د نيست معناي يك را هم او مي و شما به او مي
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من بفهمانيد كه دنيا همه اش مظهر است و چيزي جز خدا  تواند بفهمد كما اينكه اگر بخواهيد به كودك نمي
گوئيد هرچه فهميدي خدارا تسبيح كن ويقين  گويم امور و مامور يكي است؟ بعد مي فهمم و مي نيست من نمي

كند  اي است كه از درك قبلي خود استغفار ميهم ارتباط قلبي و روحي است براي درجات مختلف فهم بگونه
است و دوتا نيست استغفار  ايد خدا يكيگفته يدي كه در سن ده سالگي داشته ايد و مياالن نسبت به توح

 كردم. شود آنها را اعاده مي گوئيد اگر ممكن مي كنيد عبادتهاي آن موقع براش ما خوشايند نيست و مي مي
 برادر سبحاني: البته يك قدر متيقن دارد.

يقن از بعد بريده است يعني اينكه خدا يك است و دو حجت االسالم والمسلمين حسيني: آيا اين قدر مت
 نيست احد هم معناي قدر متيقن بدهد كه يك بشود.
 بر ادر سبحاني: اين احديت يك فهم باالتري است.

گوئيد فقط  حجت االسالم والمسلمين حسيني: بهرحال واحد بودني كه دو پذير باشد باطل است يا نه اگر مي
هم در دومي هم در ادراك از  گويم خصوصيت هم در اولي بود دانم مي در متيقن ميها ق خدا بودن را بين آن

 شود و خصوصيت نداشته باشد. كنيد و ه در ادراك از احد و اصالً در عالم تمثل نمي واحد لحاظ خصوصيت مي
 برادر سبحاني: نفي دوئيت عددي يك رتبه از شناخت است.

گوئيد؟  گفتيد خدا يكي است حاال هم همين را مي كودكي مي حجت االسالم والمسلمين حسيني: وقتي در
كرديد واال معناي احديت داشت اين رتبه با آن قدر  كنيد لي تعدد بردار بودن را نفي نمي تعدد عددي را نفي مي

گويد خدا يك است و دو نيست خصوصيتي را براي يك  گوئيد چه ارتباطي دارد؟ كسي كه مي متيقن كه مي
اي از ادراك هست كنيد و آن خصوصيت قيد ذات يك مرتبه كند كه شما اين خصوصيت را نفي مي مالحظه مي

 يانه؟
 برادر سبحاني: اين نقطه اختالف ادراك است ولي نقط اشتراك هم دارند.
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حجت االسالم والمسلمين حسيني: اين نقطه اختالف از ذات آن يقين جداست يعني يك قدر متيقن بدنآن 
ديد و اختالف را به آ اضافه  دهد يعني يك را بدون اين اختالف مي ست يا يك مطلب تحويل ميماده اختالف ا

 گئيد آن قيد را برداشتم؟ كرديد و حاال مي مي
كنيم نقطه اشتراك هم قابل  برادر سبحاني: وحدت تركيبي است ولي وقتي دو ادراك را باهم مالحظه مي

 كنيم. دهيم كه آن را نفي مي ميمالحظه است و اين ا به ادراك قبلي نسبت 
فرمائيد معنايش اين است كه ادراك قبلي شما به انحالل  طور كه مي حجت االسالم والمسلمين حسيني: اين

تركيبي در ادراك فعلي شما وجود دارد نه اينكه قدر متيقن دارد يك وقت براي قدر متيقن يك  در و حدت
ع كنيد و اختالف از اينجا به بعد است و در اين قسمتش اختالف گوئيد اينجا را قط شويد و مي حدي قائل مي

 گوئيد همان قبلي در وحدت تركيبي جديد حضور دارد. نيست، يك وقت مي
 كند. برادر سبحاني: اين رشد در ادراك را بيان و تغاير مطلق بين دو ادراك را نفي مي

دوم حضور دارد يا يك ما به االشتراك  حجت االسالم والمسلمين حسيني: يعني خود آن در وحدت تركيبي
داشتيم جدا وحاال فقط ما به االختالفهايش فرق كرده است؟ فرقش اين است كه اگر بگوئيد مابه االختالف و ما 

ها هردو با هم بوده اند و االن در وحدت تركيبي جديد منحل شده و حضور دارند معنايش اين  به االشتراك
شود يقين در رتبه تمثل نيست چون تمثل رتبه ادراك ذهني است  تيقن عوض مياست كه تفسير شما از قدر م

اش باالتر است اما متناسب با آن در تواند وصف شود و پايه اما يقين رتبه ارتباط با واليت است و هيچ وقت نمي
و شود يك وحدت تركيبي جديد است كه  كنيد البته چيزي كه درست مي تمثل يك چيزي ديگري درست مي

 حدت تركيبي قبلي در اين به انحالل در وحدت تركيبي حضور دارد.
درجه است دروغ گفته است  ٣٦٠براي مثال اگر كسي بگويد االن ديگر گفتن اين مجموعه زواياي مربع 

و روي آن  شود چون هميشه يا بيش از اين است يا كمتر از اين و مطلب ديگري كه در علوم يقيني گرفته مي
كنيد جهت يكي  شود بهرحال رشد در ادراك را چه مي كنند و بعد هم عوض مي كاربردي بار مي آثار عيني و

شود اما حاال بايد يد حاكي بودن  دهد و يقين هم ارتباط با نظام واليت مي است قدر متيقن معناي انحالل مي
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حاكي بودن زيربار چگونه است و حاكي از چيست و حكايت آن چه نحوه حكايتي است؟ البته براساس همين 
ها ابتدا بداهت را گرفتند و  انبيا نرفتند نه فقط در معنا جسماني اشكال گرفتند بلكه بر اساس همين صحبت

روي آن ساختمان ساختند و نتيجه گرفتند معاد جسماني نداريم بلكه گفتند اينها مظهر خود حضرت حق است 
اي  اي بدانيم نه اينكه معاد اين در آنجا هست بلكه جلوهو ديگري معاد يعني چه مگر اينكه آن را هم يك جلوه

خواهد نمود كه به اين صورت است اما ربطي ندارد به اينكه بنده آنجا هستم يك جلوه ديگري است ويك جاي 
اي كه براي حضرت موسي فرموده  اي كه در بعثت نبوي فرموده كه خيلي با جلوه ديگر هم هست، مگر جلوه

معاد بني اسرائيل هم در بعثت نبي اكرم معنا ندارد چون افرادش افراد  لوه نيستند حاالكند دو ج فرق مي
كند در قيامت نيز چنين است؟ و  ديگري هستند و جلوه اش جلوه ديگري است و خصوصيت آن هم فرق مي

دون دند اتعبپرستي آمدند و يك خداي ذهني را مي ريشه همه اينها زير سرآن حاكي بودن است از بداهت باال مي
 پرستيد. تراشيد مي ما تنحتون آيا چيزي را كه مي

برادر سبحاني: مفاهيم ذهني ما دو دسته اند يك مفهوم حاكي از خارج است و به خاطر انتساب داده 
شود  شود و هست و نيست برآن اطالق ميگردد بر يك دسته مفاهيم هم صحت و غلطت و بايد و نبايد بار مي مي

يگاه و نسبت آن با غايت، حاال بايد فرق مفاهيم بايد و نبايد با صحت و غلط و مفهوم صدق و يعني تعيين جا
دهيم يعني هست و نيست بر اينها  كذب روشن شود، به عبارت ديگر يك دسته از مفاهيم را به خارج نسبت مي

غلط بر كيفيات داريم هست كنيم كه اينها يا مفاهيم هستند يا احوال و در مقابل آنه يك اطالق صحت و  بار مي
 شود. و نيست بر قول منطبق شده وراست و دروغ دارد در فلسفه اخالق همين بحث مطرح مي

گويند ما يك اصول ثابت داريم كه ادراك آنها بديهي است و بديهي  حجت االسالم مير باقري: آقايان مي
مائيد معنايش عدم ناسازگاري است و فر بودن هم بديهي است مثل اصل تناقض همان هماهنگي هم كه شما مي

 معنايش عدم تناقض درون يك دستگاه است.
حجت االسالم والمسلمين حسيني:ما در آنجا بر بحث تنافض يك اشكالهايي وارد كرديم و بحث هماهنگي 

گردد، حاال اگر  دهد يعني تناقض به هستي و نيستي و نسبت به اين دو بر مي هم تعريف جديد از تناقض مي
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كند و  عريف از هستي و نيستي فرق كرد و تركب و عدم تركب شد معنايش در اجتماع و ارتفاع آن فرق ميت
خود حكم اجتماع و ارتفاع نيز اگر از مطلق بودن به مشروط بودن برگشت متناسب با تركيب ديگر آن معنا را 

باشد يعني منهاي عليت آيا  رسد با بحقي كه در عليت شده بايد اين بحث حل شده دهد به نظر من مي نمي
امتناع نقيضين صادق است يا نه؟ يك بحث درباره وجود و عدم تغيير كرد و يكي هم نسبت بي اين دو كه 

 عليت بود تغيير كرد حاال آيا تعريف از تناقض تغيير نكرده است؟
وش بديهي است و گويند مبنا و ر گيرند و مي حجت االسالم ميرباقري: به هرحال آنها يك اصل كلي را مي

هركجا هم طا رخ داد يا از عدم ادراك آن اصول بدهيي است كه الزم نيست همه آن را درك كنند يا از كاربرد 
 غلط است؟ الزم نيست كه بديهي را همه درك كرده يا تصديق كنند. 

 حجت االسالم والمسلمين حسيني: آيا ممكن است متوجه بشوند و تصديق نكنند.
رباقري: آن يك بحث ديگري است ولي ممكن است متوجه آن نشوند و مفهوم قضيه را حجت االسالم مي

گويند التفات به قضايا بديهي اولي  آيد، آنها مي تصديق نكنند و اگر آنهارا متوجه كنند حتما تصديق در ذهن مي
آورد و اگر اين  را ميگويند جبرا چنين اعتقاي  آورد بهرحال آنه مي به دنبال خودش يك نوع التزام و اذعان مي

اعتقاد به صورت صحيح جاري شود و تا نتايج بيايد اين نتايج درست است و هركجا خطا ديديم اين خطا به 
 همين مطلب برميگردد.

حجت االسالم والمسلمين حسيني: اگر مجموعه ادعاهاي آنها را تصديق كنيم نتيجه آنرا نيز تصديق خواهيم 
 كرد.

يك  گويند و براي ادراك هم جنبه حكايت قائل هستند و در آنها اينطوري مي حجت االسالم ميرباقري:
برند ولي در ادراكات حسي ممكن است يكجا به  جاهم برابري محض براي ادراك قائلند و نبيت را در آنجا نمي

اوليه شوند در بديهيات  كنند و برابري محض قائل مي نسبيت قائل شوند ولي اين نسبيت را يك جايي سلب مي
گويند تناقض مطلقاً محال است نه به صورت نسبي كه مثالً در يك جا با يك  برابري مطلق قائل هستند و مي

گويند اگر اين صحيح مطلق به صورت صحيح  جاي ديگر فرق كند بعد يك صحيح مطلق قائل هستند و مي
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مثل اينكه دو نفر يك معادله  شود هرجا غلط رخ داده بدليل يك خطائي است جاري شود نظام صحيح ايجاد مي
رسد معناي خطا اين نيست كه  كند ويكي به نتيجه مي كنند يكي خطا مي رياضي را برمبناي واحد حل مي

فهمد بلكه اين معادله يك جواب معين دارد و  معادله رياضي نسبي است و هركس متناسب با اختيار خودش مي
گري درست به كار نگرفته و به نتيجه نرسيده است ويك مبناي يك نفر فرمولها را درست به كار گرفته ولي دي

خواسته اند مساحت مثلث راحساب كنند يك نفر درست  رياضي هم بوده نه دوتا مثالً در هندسه اقليدسي مي
 كند ولي معناي اين خطا نسبيت و بازگشت به اختيار نيست. كن ويكي خطا مي حل مي

توان گفت علماي فن منطق را اشتباه به كار  اشاره كرديم كه نميحجت االسالم و المسلمين حسيني: ما 
توانند خطايشان را پيشگيري  گرفته اند، يعني اگر اين منطق براي پيشگيري از خطاست وقتي علماي آن نمي

 كنند جها هم نخواهند توانست.
قائلند نه نسبيت را و حجت االسالم مير باقري: به هرحال در بحث حكايت آنه يك جاهايي برابري مطلق را 

فرموديد منشا اختالفات  كنند حضرت عالي در اشكال به جنبه حكايي بودن ادراكات مي نيز توجهي مي خطا را
 دهند؟ چيست، اگر حكايت دارد چرا دو فيلسوف در درك يك چيز كه برابري و مطابق دارد دو نظر مي

خواهند مطلق صحيح را بدست بياورند يكي از  حجت االسالم والمسلمين حسيني: هردو اهتمام دارند و مي
خواهد برود صحيح را به دست بياورد راه اولي  آنها هم يك بار رفته و صحيحي را بدست آورده و دومي هم مي

كنند حاال يا يكي غرض دارد  هم به صورت روشن در پيش روي اوست و هردو هم مستدل باهم برخورد مي
گويد اين  كند و مي آسان شود اوراه را بيان كرده ولي آن ديگري دقت ميچون راه حل شده و معما چو گشت 

بگويد اختيار در استدالل و حكايت نفوذ دارد و اين تفاوت به  راه راحل نكرده است يا بايد حمل به غرض كنيد
 دليل اختيار آنهاست.

كن و همه صحبتهاي  ا ميشود يك اشكال باالتر پيد حجت االسالم ميرباقري: در اين صورت حكايت رها مي
خود شما زير سوال يم رود هرچه بگوئيد نه اينكه بخواهم انكار كنم بلكه واقعا جاي سوال دارد مثال چرا اين 

 فرمايشات حضرت عالي را قبول كنيم چرا اختيار دخالت دارد.
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 دهند. گوئيم آنها دستگاه هماهنگ تحويل نمي حجت االسالم والمسلمين حسيني: ما مي
خواهم تبعيت كنم چرا فرمايش حضرت عالي را  االسالم ميرباقري: من كه دنبال حق هستم و مي حجت

قبول كنم؟ حضرت عالي به هماهنگي و معيار صحت برمي گردانيد يعني اختيار ديگر ول شد و يك معيار 
بگذاريد و بگوئيد گوئيد هماهنگي، در حاليكه بايد اين صحبتها را كنار  دهيد و مي صحت منفصل از اختيار مي

خواهند خواهي رسيد والذين جاهدوا فينا النهدينهم سبلنا  اي كه انبيا ميهرگاه اختيار حق كردي قهراً به نتيجه
 اما معيار صحت هما هنگي نقض دخالت اختيار است.

حجت االسالم والمسلمين حسيني: اختيار يك نسبت به قضيه دارد و مطلقا جدا نيست ه همان فاعليت 
تمثل  اش در رتبهگوئيم عالم هيچ چيز نيست جز شما بلكه هماهنگي رت عالي است از آن طرف هم نميحض

 نيز يك نحوه كيف ارتباط است.
حجت االسالم ميرباقري: چرا بايد هماهنگي را مالحظه كرد برچه مبنا بگويم اينكه هماهنگ است درست 

 است و چرا ناهماهنگ درست نيست.
مين حسيني: اينكه هماهنگي چرا درست است در يك رتبه نازل گفته ايم هماهنگي حجت االسالم والمسل

آيد در حوزه واليت شما نيست و  جز امور انكار ناپذير است يعني يك اموري هست كه تحت واليت شما نمي
ن كند كه هماهنگي را قبول دارد و اين غير از آ هرگاه يك نفر هماهنگي را نفي در عمل مثل كسي عمل مي

تواند به  كند در عمل نمي كنند آكه هماهنگي را نفي مي فهمند در عمل مساوي عمل مي است كه بگوئيم مي
چيند كه اثبات كند هماهنگي نيست بايد اين د مقدمه با نتيجه هماهنگ  اين نفي ملتزم باشد، دو مقدمه مي

كار ناپذير است و كسي كه انكار كند باشد و غرض ما از هماهنگي همين است همان طور كه تغاير في الجمله ان
 با كسي كه اثبات كند در يك رتبه واحد هستند.

ايم هماهنگي يك نحوه ارتباط است و اگر بناست واسطه در ارتباط قرار يك صحبت هم در رتبه باالتر گفته
 تواند ناهماهنم باشد. گيرد نمي

 م چرا؟پرس حجت االسالم ميرباقري: چرا، هرچه شما بفرمائيد من مي



١٩٠  ······························································································································································  

 

 حجت االسالم والمسلمين حسيني: اين چرا هماهنگ با مقصد شماست.
 شود. كنم چرا و اين چرا هيچگاه متوقف نمي حجت االسالم ميرباقري: در مورد خود اين نيز سوال مي

 حجت االسالم والمسلمين حسيني: اين در حوزه اختيار شما نيست بلكه در حوزه ولي شماست.
 كنيم. كنيم چرا اين بحث شناخت است و ما از همه آنها سوال مي ي: باز سوال ميحجت االسالم ميرباقر

 حجت االسالم والمسلمين حسيني: علت اين سوالها و چرا گفتنهاي شما چيست؟ 
 حجت االسالم ميرباقري: مگر بناست علت داشته باشد علت داشتن و نداشتن برابر است 

 اشته باشد علت داشتن و نداشتن برابر استحجت االسالم ميرباقرى: مگر بناست علت د
حجت االسالم والمسلمين حسيني: اگر اينها به معناي انكار محض باشد كه انكار محض برابر معجزه هم 
ممكن نيست ولي اگر به معناي مالحظه كردن باشد اگر سوالي داريد بفرمايد و اما در باره راست و دروغ كه 

شود يك  م آيا راست و دروغ باحق وباطل دو تاست يا يكي است يعني ميكني قبال هم اشاره شده سوال مي
حرف راست ولي حق نباشد يا بالعكس آن آيا ممكن است چيزي حق باشد ولي هماهنگ با عالم نباشد؟ يعني 
چه كه راست است، راست بودن و حق بودن كه دوتا نيست اصالً آيا فلسفه هست جداي از فلسفه بايد است؟ به 

ا آنه كه شايسته است انجام گيرد همان چيزي حق است و بايد انجام شود يعني راست باضافه حركت نظر م
دهد و راست منهاي حركت قابل لحاظ نيزست و همه راستها حق و هم دروغها باطل  حقانيت را نشان مي

 فرمائيد آيا به معناي تناسب است يا.... اي حكايت داشتن كه مي هستند. اما
فرمائيد هماهنگي كه اگر اين  م ميرباقري: حتما بايد يك جايي به هماهنگي باز گردد شما ميحجت االسال

 شود. هم يك حرف نسبي باشد هيچ چيز روي چيزي بند نمي
حجت االسالم والمسلمين حسيني: حتما بايد يك پايگاه ثابت باشد كه پايگاه ثابت جهت است، شما به كدام 

توان تكيه كرد اگر پايه ايمان هم به يك  كنيد مگر ماوراي ايمان هم به چيزي مي پايه بيشتر از ايمان تكيه مي
چيز ديگر بند باشد خيلي عجيب خواهد بود، اگر پايه مطلب را از ايمان برداشتيد، شما ميگوئيد بك عرفتك يا 

كه همين حق است كه باالشيا عرفتك. اگر به اشيا بتوان خدا را شناخت نه اينكه ب خدا اشيا را شناخت كما اين
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توان گفت ارادت من به آب  شود و نمي توان اشيا را شناخت اشيا ممكن است و ادراك از آنها عوض مي بخدا مي
ايد و خاك و گندم و لباس بيشتر ارادتم به خداوند است كه در اين صورت هم باز ايمان را پايه اصلي قرار داده

توان  گوئيد فهم است يعني به نفس مي به آن تكيه كنيد، اين كه ميچه چيزي محكت تر از ايمان باهللا است كه 
اطمينان كردو اعتماد به نفس از اعتماد باهللا اولي است پايه فلسفه خود است يا خدا؟ اگر بداهت شد خود است 

ها نيز بر اساس همين  فهمم و ساختمان روي آن و خداشناسي هم بر اساس همين است احكام و تعريف من مي
 فهمم حق است! ت ديگر چه تسليم شدني به انبيا است چون من مياس

 حجت االسالم ميرباقري: چون حق است بايد فهميد.
ايد و شما حجت االسالم والمسلمين حسيني: اگر بگوئيد چون حق است يعني ايمان را بر فهم مقدم داشته 

ركات من حاين حق بايد در مرتبه تمثالت و گوئيد  ايد اگر سنگ اوليه را ايمان گذاشتيد بعد مينوكر حق شده
صعود كند يا نزول كن و كليه حركاتم بايد تابع حق باشد بايد برگردد و خود من راه م صالح كند و تابع حق 

 ايمان باهللا شود. قرار دهد
 شود؟ حجت االسالم ميرباقري: ايمان باهللا چگونه پيدا مي

شود خود حق  وال كنيد خداوند و خود حق چگونه پيدا ميتوانيد س حجت االسالم والمسلمين حسيني: مي
تواند مانع نشود تازه مانع بودن آن هم در يك مراتبي است و مانع  كه مصنوع شما نيست و اختيار هم فقط مي

شديد شما ستون عالم  مطلق نيست اگر فطرت شما طور ديگري خلق شده بود حتماً طور ديگري متوجه مي
خنواهيد  طي ايمان است به شما ايمان داده همانطور كه چشم و گوش داده شما مياي كه مع نيستيد ولي

بگوئيد عقل را خدا داده خوب ايمان را هم خدا داده است فقط تمثالت مصنوع شما هستند ولي نه بهصورت 
 گويند كه برهان ايمان آور نيست. مطلق و اين را خود فالسفه هم مي

الت هم به ايمان است پس آنها هم از اختيار ما خارج هستند حجت حجت االسالم ميرباقري: پاي تمث
 االسالم والمسلمين حسيني: تمثالت نسبتي به فاعليت شما دارند.

 كند. حجت االسلالم ميرباقرى: فاعليت بر پايه ايمان عمل مي
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به درجه اول  حجت االسالم والمسلمين حسيني: معناي فاعليت اين شد كه اختيار بتواند شما را درجه هفتم
يا چهارم يا نهم ببرد نه اينكه اختيار همه كار باشد فعال ما يشا لما يشا كيف تشا يك نفر ديگر است در دعاي 

ها و اظهار عجزها با اين فلسفه هماهنگ  خوانيد كه خدايا همه چيز دست تو است و آن التماس ابوحمزه مي
لسفه كه برپايه بديهي است به اين معناست كه من آورم اين ف نيست كه ميگوئيد من ايمان را بدست مي

گويد همه  آيد و مي آيد و گاهي هم آن طرف مي توانم به همه درجات آخر دست يابم گاهي اين طرف مي نمي
 اش جلوه خداست و به ماكاري ندارد، سوزاندن هم در قيامت نيست و فقط يك جلوه ديگري است.

ها هم بيان شده ولي طبق اين مبنا دير به  ر و تفكر در اسمان و زمينبرادر سبحاني: در كنار اين مطلب تذك
آسمان نبايد نگاه كرد بلكه بايد به تمثالت خودمان نگاه كنيم در حاليكه آنها در رتبه بعد از ايمان حاصل 

 خواهد شد.
مان بدست حجت االسالم والمسلمين حسيني: تفكر در زمين و آسمان به اين معنا نيست كه بگوئيد ما خود

كنيم و محتاج نيستيم طاغوت هم  گويند ما معادالت را كشف مي آوريم و اينها ابزار غرور نيست، كفار مي مي
گويند ما نسلها را  گفت ديگر احتياج به دعاي باران نداريم و با حفر چاه عميق آب بدست آوريم حاال هم مي مي

 است.كنيم مثل اينكه همه عالم تحت اختيار اينه كنترل مي
گويند ما نقش خدارا اجرا  هايشان كه موضوعش مهندسي ژنتيك است ميبرادر نجابت: در يكي از برنامه

 كنيم. مي
 برادر سبحاني: در هر صورت تعقل و تفكر در آيات الهي الزم است.

ا كنيد سراسر عالم ر حجت االسالم والمسلمين حسيني: يك وقت شما ارتباط يك موحد با عالم را نگاه مي
كنيم،  گوئيد يك ارتباط بديهي است و بر پايه آن اين مطالب را درست مي بيند، يك قت مي فقر و احتياج مي

 كنند كيهان شناسي آنها كه خيلي دقيق است. كنيد كفار به زمين و اسمان نگاه نمي شما خيال مي
 ظر به آيات الزم نيست.آيد ن برادر سبحاني: اين سوال هنوز باقي است كه اگر ايمان از جاي ديگر مي
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شود يعني  حجت االسالم والمسلمين حسيني: كثرت ارتباط الزمه كثرت ثنا است و حدت و كثرت زياد مي
 هاي مختلف بندگي با همه شئون عالم داشته باشيد.اگر شما بخواهيد به همه زبانها خدارا بپرستيد بايد ارتباط

 ست و خطاب به موحد كامل نيست.برادر سبحاني: ظهور اين آيات خطاب به كفار ا
اي نخواهند داشت فرمايد اينها از آيت جز ظلمت بيشتر بهره حجت االسالم والمسلمين حسيني: قرآن كه مي

سوا عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم ال يومنون انما تنذمن اتبع الذكر اين براي متقين هدايت است يا براي غير 
اي كه خودتان را تسليم كنيد شايستگي پيدا د ممكن نيست و در هر مرتبهمتقين اگر يك مرتبه از توحيد نباش

 رسم. كنم و با رياضت مي شود غير از اين است كه بگوئيد توحيد را كسب مي كنيد و از آن طرف عنايت مي مي
گويند عقل را خدا داده و هر لحظه  كنند مي حجت االسالم ميرباقري: آنها هم در مورد ابزارش صحبت مي

هم بايد امداد كند و هيچ يك از ما قدرت خلق و ايجاد نداريم منتها رابطه اعدادي بين افعال و ايمان را رابطه 
 دانند؟ بين ادراكات ذهني و ايمان مي

 پرستيم. توان گفت خدارا در شكل ذهني مي حجت االسالم والمسلمين حسيني: مي
كند خداوند براي  گيريم خداوند هم ايمان را اعطا ميحجت االسالم ميرباقري: يعني اگر ذهن را خوب بكار ب

فهميم و  اي به ما داده كه حقائق را درك كنيم و يك سري از حقائق را هم بدون استدالل ميپرستش يك قوه
 فهم ما پايه نيست.

گوئيد خداوند به ما زبان داده  كند يعني يك وقت مي حجت االسالم والمسلمين حسيني: اين مطلب فرق مي
تا با آن اظهار فقر كنيم و چشم داده تا گريه كنيم و روح داده تا اظهار خشوع كنيم و عقل هم كه به يك شكل 

ات را همه بعد وجود كه مرا كنيم سجده خاص عبادت كند و به همه ابعاد وجودي كه عطا كرده اورا سجده مي
سجود  و بدن معناي اين وجود يك ايماندادي عطا فرما زوجود يعني با همه وجود ساجد هستم با قلب و ذهن 

ابتهاج در سجود را عطا  شود ها بركت داده مي در همه ابعاد هستي است كه خدا اعطا كرده و البته به اين سجده
 كند مي
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گويند اين ايمان غير از آن تمثل ذهني است ولي نه به اين معنا كه ما آن حد اوليه را  برادر سبحاني آنها مي
گيريم بلكه بدين معنا كه ود عالم تمثل هم يك حدود اوليه و بديهيات دارد كه در  ان اعطايي ميهم از آن ايم

دانند و يك جزميتي  رسيم كه ايمان يم رسد ولي ايمان را ناشي از فلسفه نمي رتبه عالم تمثل بهمان چيزي مي
گيرد تا جهت  اوليه آن قرار نمي شود كه اين جزميت ناشي از ايمان نيست و ايمان حد هم در اين رتبه ناشي مي

 دار بودن اطالعات ثابت شود بلكه اين رتبه خودش داراي يك حدود اوليه است دو نوع پرستش است.
گوئيد از هم جدا هستند و مال يك نفر است يا دو نفر؟ و به  حجت االسالم والمسلمين حسيني: اينها كه مي

بيان شد كه اين علم حضوري وقتي برهان آمد در غايت امر  گردد يا به دو نفس؟ ابتداي بحث يك نفس بر مي
شود يا نه؟ اگر كيف نفساني شد وجدان بروجود اختيار است و همه تابعين انبيا وجدان را قبول  كيف نفساي مي

كنند،  اين هم كيف نفساني است و همديگر رانقش مي دارند وال بعث و زجر نخواهد بود، آن كيف نفساني است
كند آن  خواهد و اين علت را هم به نفس و ذات انسان منتهي مي گويد فعل خارجي علت مي يت ميبرهان عل

شود حاال آيا اين دوئيت كه بيرون متناقض هستند وقتي درون باشند همديگر را  بداهت كه به نفس منتهي مي
عليت چكاره است و سازند، صحبت اول ين است كه  شون و با هم مي گوئيد لطيف مي كنند شايد مي نقض مي

گردد يا نه؟ ادراكات وجداني و ادراكات عقالني هر دومال يك نفس  آيا بنابه تعريف خود آنها به نفس بر مي
شكند ما  است يا دو نفس؟ آيا دو انسان است و تا آخر كاردوئيت محض دارند؟ اين تناقض چه چيزهايي را مي

كنيم در خود شناخت متناقض است  با تناقض حركت ميگويند ما  كنيم فرمايش خود آقايان كه مي عرض مي
گوئيد هم شناخت وجداني اصل است و هم شناخت، عقالني حاال اگر آيند و همديگر نقض كردند كه  شما مي

گويد اختيار هست ولي شناخت علت و معلول  در مورد بحث اختيار و چنين است كه شناخت و جداني مي
كند و هردو هم كيف نفساني است، حاال  تواند تفسير كند آن را نفي مي ميگويد اختيار نيست چون عليت ن مي

گردد يا نه وعليت  تواند خودش را تمام كند پايه بداهت به علم حضوري بر مي اين چه رقم بداهتي است كه نمي
رات فلسفي را تواند اين ثم گردد يا نه؟ اگر عليت را از آن برداريم ديگر مي هم جز آنها هست كه به حضور بر مي

بدهد يا هرگونه قيدي را كه در عليت زديم همان قيد در كل مباحث جاري است؟ يعني ابزار سير و شاملترين 
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قانون عليت است و اگر آن عليت كيف نفساني است و آن ادراك اجمالي از اختيار يعني به عبارت ديگر اطاعت 
و عليت هردو كيف نفساني است و با هم درگير هستند در از انبيا هم كيف نفساني است ايمان و اطاعت از انبيا 

 گوئيد. اين باره چه مي
برادر سبحاني: تا اينجا بحث تاثير اختيار در اطالعات بود و بحث حاال ين است كه آيا مطلق صدق و نسبت 

 كنيم يا نه؟ با واقع به معناي تطابقي و حكايتي نفي مي
گردد يعني برهان اگر به دو پايه برگدد دوئيت در  ه يك پايه بر ميحجت االسالم والمسلمين حسيني: اينها ب

دهيد يا عقل را اگر عقل را اصل قرار داديد  آيد، شما يا وجدان و ايمان را اصل قرار مي پايه در همه نتايج مي
اصل معنايش اين است كه اگر خالف ايمان هم نظر داد بپذيريد ولي ما چنين كاري ني كنيم، اگر ايمان را 

گذاشتيد و خواستيد به تبع ايمان همه چيزها را تعريف كنيد درست است آن وقت بايد صدق و كذب و حكايت 
گوئيم شما متناسب با رتبه ايمانتان چه چيزي را  را بر اين اساس معنا كنيد در تفسير صدق و كذب مي

سازگار است يك جا سازگار نيست گوئيد يك جاي متناسب با آن رتبه  هماهنگ يا ناهماهنگ يم دانيد بعد مي
هرجا متنساب با رتبه شما سازگار بود ولول براي رتبه پائين ترسازگار باشد هرجا رابطه شما با غيات را برقرار 

 كند صدق است. مي



 

 



 

 

 
 

 دوره دوم) ٣٤( ٧٠جلسه: 
 بحث: صدق و كذب (وحدت تركيبي هست و بايد)

 ق بودنش است و كذب خبر عين باطل بودنش است)( صدق خبر عين ح
حجت االسالم والمسلمين حسيني: بسم اهللا الرحمن الرحيم چند مطلب در پايان بحث شناخت باقي مانده 
است يكي مسئله حق و باطل وراست ودروغ و يكي هم مسئله حكايت علم و اينكه آيا حكايت در آن اصل است 

ود و تبعي بودن آن به چه معنا خواهد بود. قبالً بيان شده بود كه آثار ش يا پرستش آنوقت حكايت تبعي مي
آيد و بعد اين آثار كيفيت و نظام و تناسباتي حول محور پرستش پيدا  مختلفي از سه عالم در وجود انسان مي

ب با كنند، يعني جوهره اصلي اش پرستش و به يك معنا تولي به واليت الهيه يا گر خداي نخواسته متناس مي
شود بعد از آن بيان  ظرفيت و جايگاه انسان نباشد و محورش پرستشهاي حيواني قرار بگيرد مرتبه طغيان مي

شده بود كه عالم تمثل با قلب و با خارج و با خود مثال رابطه دارد لذا كيفيتهايي متناسب با هر رتبه در آن 
شود كه آن  حساسيتهاست و بعد تمثلي درست ميگيرد و كيفيت هم تابع نظام  پيدا شده و تبدل هم انجام مي

 تمثل رابطه نسبت به خارج است.
كنيم تا  شود، براي اين مسئله به بعضي از آيات الهي اشاره مي حاال ببينيم مسئله صدق و كذب چگونه مي

 تواند بگويد اليجزي اهللا ببينيم آيا صدق يعني راست و كذب يعني دروغ فقط در قول است يعني كسي مي
الصادقين تا خدا اجزاي صادقين را آنگونه كه سزاوار خداوند باشد هست بدهد اين صادقين فقط همان 
خبرگزارهاي مورد اعتماد هستند ولو اينكه سني باشند يعني بگوئيم در مقام صديقين يك دسته از يهود يك 

ظاهراً واضح است كه هاي مختلف ديگر در منزلت صادقين هستند دسته از مجوس يك دسته كافر و جناح
اي خبرها را توان گفت يعني بايد معناي صادقين رايك توسعه بيشتري از صرف اينكه عده چنين چيزي نمي
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راست بگويند ولو اعمال را همگي باطل بدانند و حتي اگر درباب فلسفه هم از آنها سوال كنند بگويد به صورت 
 كند. ل و برهان آنها درست است ولي عمل نميگويم حق با مسلمانهاست و استدال يك قضيه خبري مي

گويند علي فرض اينكه ما اين بپذيريم اين  شود و مي حجت االسالم مير باقري: اين فقط يك بحث لفظي مي
فهمد از نظر عرفي علي فرض  غير از اين نمي يك نحو استعاره و تعبير مجازي است و عرف از صدق چيزي

از باب خروج از معناي عرفي است ويك قرائن عرفي است كه حمل بر مجاز  اينكه بر صدق اعمال هم حمل شود
توان كرد، در اين آيه  است، يعني خالصه علي فرض اينكه ما صدق را اينطور معنا كنيم استشهاد به آيه نمي

 پذيرند كه اين شخص كه مقام صديقين را دارد قطعاً منحصر به صدق در لفظ نيست. همه مي
هايي داريم كه رود و ما نمونه المسلمين حسيني: عيبي ندارد، شما بگوئيد مجازاً به كار ميحجت االسالم و 

كنيم. و  الذين صدقوا ما عاهدواهللا اينها را براي مثال عرض ميمجازاً به كار رفته است ما هم مخالف اين نيستيم. 
نيست و تا صبح هم كافر بوده است و  بينيد يك نفر اصالً اهل خطا به و بحث مابدلوتبديالً در امر شهادت مي

پيش از ظهر هم شهيد شده است ظاهراً در يكي از غزوات پيامبر اكرم صلي اهللا عليه و آله فرمودند دو نفر از 
شد نفهميدند  روند،آنوقت دو نفر كافر از آنجا رد مي روند و دو نفر كافر هم به بهشت مي مسلمانان به جهنم مي

اي گرفتند ونه به اصطالح رياضت  كفار جنگ است اين دونفر نه نمازي خواندند نه روزهبين پيامبر اسالم با 
به ميدان جنگ رفتند وشهيد شدند و و اهل بهشت گرديدند از آنطرف  كشيدند اما آمدند و شهادتين گفتند و

اعصابش ي ها هم دو مسلمان بخت برگشته شمشير به دوش آنها خورد و دستشان آويزان شد و بعضي از رشته
قطع نشد و قدرت قطع كردن آن را هم نداشتند بعد هم جنگ طوري شد كه كسي نتوانست اينها را به عقب 
منتقل كند و فشار زيادي برآنها وارد شد آنوقت شروع به كفر گفتن كردند واز دنيا رفتند، حاال اين كه شهيد 

ناميم واال ليس  كه به استعاره آنها را شهيد مي توان ادعا كرد شود آيا شهادت لفظي است؟ البته مي ناميده مي
اند، شهيد جنگ كرده و كشته شده، و چه شهادتي داده است جنگ كردن كه يك بشهيد چون شهادت نداده

اند قصص حق است يعني حق بودن را وصف يك فعل است يادر بعضي موارد يك خبر بيان شده ولي فرموده
خوانيد رب ادخلني مدخل صدق  باطلي است در اين دعاي قرآني كه ميگويند قول  كنند گاهي مي گزارش مي
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شويم حرف راست بزنيم يا نه نسبت به هر چيزي ورود  ايا فقط جزآنهايي باشيم كه وقتي وارد صحبت كردن مي
 ما ورود اهل توحيد باشد، ظاهراً مقام صديقين مخصوص به قول نيست.

تكازات غير اعراب كه نظام تعاريفش به صورت تجريدي صورت توان گفت ارتكازات اعراب يا ار البته مي
دانيم كه با لسانقوم صحبت  گرفته ولو از دو يا سه هزار سال پيش باشد، صدق را براين معنا حمل كنند و مي

توان گفت صدق كيفيتي از وجود  شود اال باقرنيه كه اينها همگي با قرنيه خارج شده و مجاز است ولي آيا مي مي
و كذب نيز كيفييت از وجود و با صاحب قول مانند ساير افعال تناسب دارد يا وراي اين مطلب است؟ اگر است 

گويد نسبت كيفيت فعلش را با ظرفيتش و غايت مالحظه كند و يك نحوه تناسبي باشد  آن كسي كه راست مي
يگاه خودش متناسب با يعني تولي اين آقا نسبت به خودش و نماينده شدنش از طرف مولي در منزلت و جا

اش باشد و يك حساسيت خاص و به دنبال آن تمثل خاصي درست كرده باشد و يك تناسباتي ظرف وجودي
هم بين تمثل هايش باشد بين تمثلش با آنچه كه از ناحيه ادراكات قلبي آمده و در عالم ذهن كيفيت پيدا 

كت در مثال سازي و نمونه سازي و با عالم كرده يك تناسب است و بين خود اين تمثل با مثال سازي و حر
حسوس هم تناسب وجود دارد وبين اينها هم يك وحدت تركيبي متناسب با جايگاه خودش و در جهت غايت 

گويد حاال آيا ارزش نفس راست گفتن براي همه مساوي است  حول محور پرستش قرار دارد يعني راست مي
خورد شيخ  كنند يكوقت شاه عباس نشسته بود پالوده مي ؟ نقل مييعني نسبت تاثيرش در عالم يك اندازه است

بهايي (ره) هم در مجلس بود ممكن است در آن زمانها بعضي از رعايها هم بودند كه هنوز پالوده نخورده بودند 
اينها در عمارت عالي قاپو كه مشرف برميدان نقش جهان است نشسته بودند يك نفر دهاتي هم از آنطرف رد 

ود شاه دستور داد ان دهاتي را بياورند و اورا آوردند وشاه ه دستور داد يك ظرف از آن پالوده به او دادند و ش مي
خورد و بعد پرسيدند چطور بود او گفت بسيار خوب بود بعد شيخ پرسيد اسم اين چه بود گفت حمام پرسيد 

توان  ت حمام يك چيزي است كه نميگف امد مي گوئي حمام چون هركس از ده ما به شهر مي چرا به اين مي
 تعريفش كرد و خيلي خوشمزه است و من هم از ده آمده بودم تا ببينم حمام چيست.
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گويد خوب است و  خورد و مي اند يك كودك هم اين حلوا را ميحاال فرض كنيد يك حلوايي درست كرده
گويد خوب است از يك طبيب  هم مي پرسند او كن از يك قناد خبره هم مي خوب بودن اين حلوا را تصديق مي

خواهد  حاال كسي كه ميگويد خوب است.  كنند او هم مي گياهي كه به طب قديم و معجونها آشناست سوال مي
كند كه با صرف  گويد آن بچه گفت اين حلوا خوب است بلكه با استناد به آن قناد مي اين خبر را نقل كند نمي

تناسب بوده است و مراحل پخت آن هم خوب انجام گرفته است آن دكتر فهمد عيارهاي اين حلوا م چشيدن مي
فهمد اين براي چه مزاجهايي نافع و براي چه مزاجهاي مضر است و معناي خوبي آن را در  داروساز هم مي

كند گه عيارهايش متناسب باشد و خوب قوام  كند انكه آشپز و قناد است دقت مي منزلت يك دارو درك مي
كنيد اعم از اينكه  كند، واضح است كه خبرهايي راكه شما ذكر مي ولي دكتر از مرتبه باالتري نگاه ميآمده باشد 

كند ولو خبر  در كتاب باشد ياد روايات درك ما ازاين اخبار با درك كساني كه به آنها خطاب شده است فرق مي
 ها صدق اين خبر عين حق بودنشاست ونسبت به امري است كه هنوز واقع نشده ان الساعه التيه الريب في

دهد يا از بايد چون بايد هست و متحد است، انشا است يا  است ونمي توان گفت اين خبر آيا از هست خبر مي
سازد و هيچ اختالفي در اين نيست و  اخبار؟ صرف واقع شدن مشيت قادر مطلق بر يك چيز آن را محقق مي

توان گفت اين مستقبل محقق الوقوع است كه به  ندارد، مي اين تحقق حق است و يك ذره بطالن در آن راه
توان گفت اينها مباحث الفاظ است واين از واقع شدن  صورت ماضي از آن خبر داده شده و براي تاكيد است مي

دهد كه واقع شدن آن حق است و هيچ شكي در آن نيست، حاال بگوئيم اين قول انشائي  يك مطلب خبر مي
ت؟ هرچه بگوئيم تعريف ما ازآن است بگوئيد مجازاً يا تاكيداً يا تشبيهاً بيان شده نه اين واقع است يا اخباري اس

 شود وواقع شدنش هم حق است. مي
كند؟ اين قضيه حكايت  حجت االسالم ميرباقري: اين ارتباط بين حقانيت و وقوع را براي چه جهتي بيان مي

شود ولي از حقانيت يا  گويد واقع مي ن آن ندارد، اين فقط ميكند و ربطي به حق يا باطل بود از وقوع آن مي
كند و يك مفهوم ديگري از حقانيت آن حكايت خواهد كرد و در آن يك امر  عدم حقانيت آن حكايت نمي

ديگري غير از آنچه كه در اين قضيه لحاظ شده مورد توجه قرار گرفته است. حجت االسالم والمسلمين 
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ك حيث جدا كنيد همينطور است كه حق بودن آن غير از وقوعش است و اين وجه را حسيني: اگر آنرا از ي
توان از چيزي بر داد كه حق نباشد، ولي اگر اين را راجع به  توان مشاهده كرد و مي بريده از حقانيت مي

 يكموضوع و در يك منزلت ببينيم كه دو حيث با يكديگر به صورت وحدت تركيبي يا هر نحو ديگري متحد
 توان اين نظر را داد. هستند نمي

رويم البته هر مثالي بايك ارتكازات خاص هماهنگ است آن  حاال پس از بيان اين مثالها سراغ خود بحث مي
شهادت كه ذكر شد مطابق واقع بود اما آيا شهادت به قول بود؟ كسي كه جنگ كرد و شهيد شد و صحبت نكرد 

 چه شهادتي داد.
شود در لسان عرف به شعرا هم شهيد گفته  ي:اين شهيد يك لفظ است و دليل نميحجت االسالم مير باقر

آيد كه شهيد به اين مقتولها اطالق شده باشد و تعابير  اند ولي آيا مقصودي داشته اند، در قرآن من يادم نمي
 مانند و من قتل به كار رفته است.

 د هستيد زياد بيان شده است.حجت االسالم والمسلمين حسيني: در زيارتها كه به آن معتق
حجت االسالم ميرباقري: اين يك بحث لفظي است و نظيرش زياد است و بحثهايي كه قابل حمل به هيچ 

 يك از معاني نيستند در كتاب و سنت زياد است.
توان نگاه كرد ما يك  حجت االسالم والمسلمين حسيني: معنايش اين است كه در يك ارتكازات ديگر مي

رفي داريم و يك ارتكاز هم در لسان زيارات داريم كه اين هم براي خودش يك تبادر است وقتي كثرت ارتكاز ع
فرمائيد اگر كثرت پيدا كرد صحيح است بگوئيم هرجا  پيداكرد شما در بحث اصول درباره حقيقت متشرعه مي

 رود. لفظ صاله ذكر شده منظور اين عمل خاص است نه دعا كردن پس تبادر عرفي كنار مي
حجت االسالم ميرباقري: منافاتي ندارد اما علت اينكه به آن صاله گفته اند چيست، لفظي مناسب با يك 
معنا بود بعد در معناي دوم استعمال شد و كم كم در اثر كثرت استعمال براي معناي دوم وضع شد اما اين 

 شود. كند و مشترك لفظي مي بحث حقيقي و معقولي را حل نمي
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گوئيم ما طابق الواقع بعد اين مفهوم فرمايش حضرت عالي را  بت: يك مفهوم تطابق هست كه ميبرادر نجا
 كند.  تصديق مي

حجت االسالم والمسلمين حسيني: اين بحث بعد است كه اگر مطابقت بالمره وجود نداشته باشد اال براي 
شود و  كه مشترك لفظي مي اوليا نعم وتناسب باشد بايد درجاي خودش بحث شود فعال بحث در اين است

شود و در لسان  گويند بين عرف عرب به كلمه صدق و شهادت به شهدتهاي قولي و لفظي خاص گفته مي مي
روايات هم بر اثر كثرت استعمالي كه لفظ شهدا و صديقين و نظير اينها آمده منحصر در قول نيست وقول و 

ي پيدا كرده كه لقب شهادت يا صديق بودن را به او گاهي همه مراتب هستي فرد با هم يك كيفيت فعل بلكه
گويند  كما اينكه در اصطالح صديق و مقام صديقين در نزد عرفا فقط مقام راستگويان نيست، مي اندداده

پيدايش يك امر كه توحيد و خداپرستي در همه حاالت ظاهر و باطن و خلوت و جلوت جاري شود و چيز باطن 
توان اين كلمات (ص)  باطني انجام ندهد، پس يك مسئله ارتكازات و الفاظ است كه مي را نبيند و نشنود و فعل

(ص) (ق) را جاهاي مختلف در نزد مذاهب مختلف يا اهل اصطالحات مختلف را مشعر به معاني مختلفي يافت 
يك طور اي تان گفت معاني هم مثل تعاريف در نزد هر دسته حاال معناي صدق چيست؟ درباره معاني هم مي

آيد و اگر لوازم آنرا  است اما ايا در نظام تعاريف يا در نظام تمثلي اين معنا بايد چه جايگاهي داشته باشد نمي
شود همانطور كه آقاي نجابت فرمودند مطابق با واقع است اعم از  درست كنيم جايي كه براي صدق درست مي

دهد خوب بر اساس دستگاه شما كه  ط يك تطابق مياينكه واقع خارجي يا ذهني يا حاالت روحي باشد ولي فق
خواست تناسبات تجريد و تطابق را مالحظه كند، خوب جايگاه دستگاه  دستگاه تجريدي است و از ابتدا هم مي

خواست تناسبات تجريد و تطابق را مالحظه كند، خب جايگاهي هم كه معرفي  تجريدي است و از ابتدا هم مي
شد نهايت اين دستگاه اگر نتوانس اختيار و علم را معني كند و اگر نتوانست عليت و كند بايد همينطور با مي

رتيب و تبديل معين توند بگويد من جايگاه معين كردم چون جايگاه در ت زمان و مكان را معني كند نمي
كنم و زمان و  ام تغاير و تغيير را باهم معناگويد من توانسته شود يا اينكه يك دستگاه ديگري است كه مي مي

مكان و جريان ترتيب و تبديل و جايگاه و عليت و نسبتي كه بين جاذبه مكاني و زماني هست را هماهنگ معنا 



 ····························································································  ٢٠٣ 

 

گوئيم در اين دستگاه جايگاه صدق كجاست يك تعريف هماهنگ براي آن بدهيد و يك  ام آن وقت ميكرده
 تعريف هماهنگ براي حق و باطل بدهيد.

ه صدق و كيفيت ارتباط آن به ساير مفاهيم و كيفيتهاي ذهني چگونه است و جايگاه پس تعريف براي جاياگا
آن در نظام تعاريف كجاست؟ اشكالهايي كه بر آن دستگاه و تعاريفش وارد است كه به ما مربوط نيست، ما 

رد ضمن ارائه يك تعريف هماهنگ كه در وحدت تركيبي قابل انحالل باشد براي صدق هستم و عيبي هم ندا
اگر اين تعريف با تعريف حق و باطل متحد شود يا اينكه مختلف شود ما قصد بيان ارتكازات عرفي را نداريم 

 ارتكازات عرفي به عنوان اصل موضوعه ما پذيرفته نشده و بداهت اصل نيست.
و روشني  گيريد ظاهراً بداهت برادر سبحاني: اگر شما تغيير و تغاير و زمان و مكان را نقض آن دستگاه مي

 شود. مسئله صدق از اينها ك متر نيستولي از موضع صدق اين دستگاه نقض مي
حجت االسالم والمسلمين حسيني: اگر ما تعريف نداديم فرمايش شما درست است ولي اگر تعريف داديم كه 

 ا نشان دهيد.در دستگاه خودمان هماهنگ بود ناهماهنگي با ارتكازات هيچ عيبي ندارد البته بايد كاربرد آن ر
تواند بيان كند عيبي ندارد در  گوئيد عليت و اختيار را نمي برادر سبحاني: آن دستگاه هماهنگ است شما مي

آن دستگاه اختيار نيست چون اختيار امر خارجي است ولي درون دستگاه اگر معيار صحت صرف هماهنگي 
آوريد كه يا وجداني  خارج به نام اختيار ميدروني دستگاه باشد خود دستگاه هماهنگ است شما يك عنصري از 

تواند اين عنصر خارجي را تفسير كند پس  است يا بديهي است، حركت يك امر بديهي است ولي چون نمي
ناقص است واال پايه اوليه دستگاه هماهنگ است صدق هم يك مسئله خارجي است كه به همان روشني حركت 

 فهمند در اين دستگاه حل كنيد. متيقن از معناي صدق را كه همه مي اصالً قابل تفسير نيست يعني بايد قدر
فهمند كه ضربدر  فهمند يعني چه؟ االن همه مي گوئيد همه مي حجت االسالم والمسلمين حسيني: اينكه مي

فهمند همينطور  درجه است. حاال بگوئيم چون همه مي دو برابر با چهار تاست يا مجموعه زواياي مربع برابر
البته آنها درباره زمان و مكان هم صحبت كرده بودند ولكن تفسير آنها از ازمان و مكان و عليت درون  است؟

 متناقض بود نه اينكه با يك چيز خارجي متناقض بود.
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فرمائيد اگر ما يك دستگاهي بسازيم كه درون متناقض نباشد آيا خود  برادر سبحاني: حضرت عالي هم مي
 اين معيار صحت است؟

االسالم و المسلمين حسيني: بحث معيار صحت بحث ديگري است و فعالً بايد بحث راست و دروغ و  حجت
حق و باطل تمام شود تا بعد بگوئيم معيا رصحت االن صحبت از صدق و كذب و حق و باطل است و بعد صحت 

 و حجيت را بررسي خواهيم كرد.
گوئيد سزاوار است اينكار انجام  ه دارد يا نه؟ شما ميابتدا ببينيم آيا حق و باطل با عالم هست و نيست رابط

گوئيد اين حركت متناسب است متناسب با  شود در اينجا يك فاعل است و يك فعل و يك نحوه حركت كه مي
چيست؟ بايد بگوئيد متناسب با يك ثمر است واال اگر ثمرش را قطع كنيد متناسب بودن به چه معناست؟ در 

گوئيد اجام دادن  ر تعلق به غايت را قطع كنيد ارتباط مكاني به چه معناست؟ اينكه ميگفتيم گا بحث زمان مي
اين فعل سزاوار است در حقيقت براي رسيدن به مقصدي سزاوار است، پس مقصثد در سزاوار بودن يا سزاوار 

يعني اينكه نبودن اصل است و سير در جهت خاصي در سزاوار بودن يا سزاوار نبودن اصل است، سزاوار است 
 متناسب است.

مي گوئيد اين عيارها را از آرد و شكر و روغن در اين مراحل مخلوط كردم حاال سزاوار است كه حلوا به 
دست بيايد، اگر عياراه و مراحل پخت را تغيير دهد سزاوار با درست شدن سوهان است پس سزاوار بودن بدون 

امر سوم معناي هماهنگي را دارد، اينها دو تا هماهنگ هستند تا  مقصد معنا ندارد و تناسب دو چيز در ارتباط با
دهد اگر منتجه مطلوب باشد اين تركيب هم  اين بدست بيايد و وحدت تركيبي اين دوا اين منمتجه را مي

مطلوب است يعني مطلوبيت در تركيب تابعي از مطلوبيت هدف است، براي انسان متناسب با جهت غائي اين 
خواهيد طي كنيد اين تناسبات را دارد و اگر يك  مر نكند و صاله را بپا دارد،اگر اين سير را مياست كه شرب خ

 خواهيد طي كنيد يك تناسبات ديگري دارد. سير ديگر مي
معناي تناسبات تركيبي است حاالل يك  گوئيم پس صحيح است بگوئيم تناسباتي كه در حق و باطل مي

تضا هم در رتبه سابقش بايد تناسب به غايت داشته باشد تا قول شما بر آن سوال ديگر باقي مانده كه آيا اق
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شدند كما اينكه اگر اشيا  گوئيد بله، اگر افعالل خاصيت نداشتند ديگر طرف تناسب واقع نمي صادق باشد؟ مي
 خاصيتي نداشتند براي مثال اگر شراب هيچ گونه خاصيتي نداشت ديگر صحبت از اينكه شرب آن مناسب با

ها از كجا پيدا شده است؟ آنها هم در رتبه خودشان به تبع تصرفات  اين سير نيست، بي معنا بود، حاال آن اقتضا
ها پيدا شده است و در رتبه باالتر يك اسمائي است، حاال اگر كسي بگويد  ولي باالتر از شما آن اشيا و منتجه

ها در حوزه واليتي شما بايد متناسب با حوزه  تركيبها يعني نحوه  اين اوصاف و اقتضا يعني هست ها، با بايد
واليتي باالتر باشد كه اين اوصاف را او ايجاد كرده است، او اينها رابراي اعطا به شما ايجاد كرده و براي اينكه 
بستر لطف او به شما باشد و در رتبه سابق بر آن اسمائي را ايجاد فرموده تا به شما لطف كند و براي شما 

است كه خودتان را از اين رحمت واسعه محروم نكنيد اگر فعل شما در وحدت تركيبي بزرگتري در  مناسب
شود هماهنگ با سير  نظام واليت قرار گيرد و شما نماينده مولي شويد آن وقت سيري كه برايتان حاصل مي

ل را انجام دهم گوئيد اين تركيب تا منتجه اگر اين فع همه هست هاست مگر حركت هست نيست، اينكه مي
براي اين منتجه و محصول متناسب است در آن حتماً حركت است، در عالم از هست غير متحرك خبر 

دهيد هستي ساكن نداريم و اخبر از يك هستي متحرك در يك جهت ثابت و به طرف يك مقصد واحد  نمي
جريان است جرياني است كه ها ادراك از يك حركت و يك ها و ادراك ما از هست است خب ردادن ما از هست

به طرف يك مقصد است و فعل ما هم در آن به طرف همان مقصد وحدت تركيبي پيدا كرده است، يك جايگاه 
در نظام واليت داريم تولي و ارتباط ما با خودمان و غير خودمان در حوزه فعاليت ما متناسب است با خدمت 

 اگر بخواهيم اين فعل را تحليل كنيم و بگوئيم حق است گزار بودن و در جهت پرستش عالم حركت كردن، حاال
و سزاوار است، چه چيز حق است، اينكه شما در منزلت واليتي كه هستيد متناسب با آن منزلت تولي كنيد و 
در ملك موال تصرف ظالمانه نكنيد و خودتان را از اين مزلت به منزلت حيوانات نبريد و خودتان را از نعم اعطا 

وم نكنيد و به لسان همه چيزهايي كه تحت تصرف شماست اورا تسبيح و تكبير بگوئيد و ايمان و شده محر
تولي خودتان را بر هر چيزي كه در حوره شماست جاري كنيد، هم هماهنگ است و هم حق  منزلت واليت

باطل و سزاوار و عدم است و هم با جايگاه شما برابري دارد، اگر از اينجا باالتر بيائيم و بگوئيم معناي حق و 
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گيرد و در تفسيري كهدر آن واليت الهيه اصل است  سزاوار در يك وحدت تركيبي و تركب فاعلي كه قرار مي
گوئيم  گوئيد صدق منحصر در قول است ما مي گيرد معناي تناسب را دارد صدق چگونه است؟ گاهي مي قرار مي

توانيد در عالم مثال  كنيد شما مي ان ارتباط پيدا ميبر اين اساس معنايش اين است كه با عالم تمثل ديگر
توانيد با عالم تعلقات يا عالم محسوسات او برقرار كنيد و اين  انساني كه مادون خودتان است تصرف كنيد و مي

گيريد يا با سخن گفتن با او  تواند ارتباط حسي باشد مثالً با دست خودتان با يك نفر ارتباط مي ها ميارتباط
باط ميگيريد يا اينكه مجلس شما محل توجه به خدا متعال باشد...، در اين هم نشينين كه مثال در حرم ارت

دانيد اينجا محل نزول مالئك است يا پناه بر خدا در يك جاي فاسد و  مطهر هستيد و ساكت نشسته ايد و مي
لس براي روح معنايي دارد كه مثل نزد ارواج خبيثه كه انشا اهللا ما به اينها مبتال نشويم صرف سكوت در مج

خضوع در مقابل آنهاست، با اينكه شما صحبتي نكرده ايد معناي خضوع بدهد و آثار سو هم دارد باصطالح نفس 
كند ولي از روي قلب صحبت  گوئيد نفس فالن عارف اين شخص را تغيير داد، د كالم نقل مي موثر است مي

ن خطابه نباشد، يك وقت در كودكي در هيئتهاي مذهبي و در كند هرچند صحبتهايش متناسب است باف مي
اي بين ما و آنها افتاد  كردند يك دفعه فاصله كرديم و سخنرانهاي خوبي هم سخنراني مي دسته جات شركت مي

و يك نفر در روز عيد غدير مارا پاي منبر مهندس طاهري برد آن موقع سخنراني مذهبي از سوي يك مهندس 
شد و نوعاً سطح تحصيل مردم زير ليسانس بود و هركس مهندس يا دكتر  ز نو محسوب مييا دكتر يك چي

ي باريك و قديمي بود و ما تعجب كرديم اكرد، محل سخنراني اشان هم در كوچه شد از مسجد قهر مي مي
خواهد در اين محل سخنراني كند منزل هم يك منزل بسيار قديمي بود و تعجب ما  چطور اين مهندس مي

كرد. يوم ال ينفع مال وال بنون اال من  كرد و اين آيه را به آرامي قرائت مي بيشتر شد او بدون بلندگو صحبت مي
اتي اهللا بقلب سليم ما ابتدا خيال كرديم اين مهندس نيامده و اين يك نفر ديگر است كه عوض او سخنراني 

نزد ما كوچك شد، بعد از مدتهاي زيادي كه كند و هيچ جاللي و عظمتي ما را نگرفت و اين سخنراني در  مي
قضيه فراموش شده بود ما به مكه معظمه و عتبات عاليات مشرف شديم و به حرم حضرت سيد الشهدا وارد 

شود ما ناگهان به فقر  شديم و چون شنيده بوديم كه اگر كسي در سفر اول سه حاجت بخواهد برآورده مي
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گفت بعد كه بيرون آمديم گفتيم  ب سليمي را كه مهندس طاهري ميدرخواست حاجت افتادم و گفتم همان قل
ايم خيلي با مهارت از سوي واعظهاي زبردست بيان شده بود و آنها نقل اين چطور شد ما اين همه خطابه شنيده

صحبت كردند حاالل چطور شد ناگهان در حرم به ياد آن صحبتهاي مهندس طاهري افتاديم بعد به ذهنم آمد 
 ل گفتنا ين يك خلوص و وتوجه روحاني داشته است.اودرحا

شود ممكن بود همين الفاظ  غرض از اين مثال اين است كه فقط از طريق تمثل تغيير در روح ايجاد نمي
مبارك را يك منبري ديگري بيان كند ولي اصالً در روح ما اثر نگذارد مجلس هم از نظر ظاهري داراي جاللت و 

ران هم با يك يد و بيضايي وارد و خارج شود كه در مقابل گفتارش دهان ما به ولكن بسيار شلوغ باشد و سخن
اثرش فقط همان موقع باشد و بعد كه بيرون آمديم ديگر هيچ اثري از آن نباشد پس ارتباط با روح هست 

ر صدق و ارتباط روحاني، تمثلي و حسي هست حاال اينكه معناي تطابق يا تناسب در اين ارتباطها چگونه مفس
 گيرد. حق وباطل است در جلسه آينده مورد بررسي قرار مي

 برادر سبحاني: منظور از ارتباط همان نحوه تصرف است؟
گوئيد زيبا و عالي  حجت االسالم والمسلمين حسيني: بله در مادون هم اين معنا را دارد يعني كالمي كه مي

ح آن فيل سوف اين آخرين سيستم باشد وقتي است و تمثل آن هم عالي است و هماهنگي است به اصطالخ
اين را به معصوم عرضه بداريد ممكن است بگويند براي منزلت شما خوب است و تصديق كنند ولي براي منزلت 

اي است و آن معناي صدق و ارزش را ندارد و مانند حرف آن كودك در تصديق خود آنها حرف كودكانه
دهيد  كنيد و يك قاشق حلوا هم به دو مي لواي خوبي است گوش ميگويد ح حلواست، حرف آن طفل را كه مي

كه اگر بگويد حلواي خوبي است  ولي او درك ندارد كه حلواي خوب يعني چه وغير از آن قناد يا دكتر است
د بيني توان آن را جز داروها قرار داد، حاال از اينجا باال رويد مي توانيد به آن استناد نسبي كنيد و مي شما مي

ماند حاال همه درك شما و نظام تعاريفتان را باالتر  منهاي درك جايي براي صدق و كذب ادراكات باقي نمي
تواند در  دهد او نمي بينيد يك نفر براي شما گزارش مي حتي از واقعه هايي كه با چشم مي ببريد مناسب نيست.

يك وجه خاصي از آن حساس بوده است يك لحظه بر همه ابعاد قضيه احاطه ندارد با نظام حساسيتش روي 
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رسد  دهد به نظر مي ايد گزارش مي آيد و با يك جامعيت بيشتري گزارش ميدهد و تا يك نفر مي ديگري مي
خوانيد مصيبه ما اعظمها و اعظم رزيتها في  بيند، اما اين خبر را كه در زيارت مي همه جوانب قضيه را مي

فهميم اين جز تصديقهايي است كه ما از آن تصور  ا از اين چه مياالسالم و في جميع السموات واالرض م
توانيم  نداريم، البته يك تصور اجماي از سموات داريم ولي مارا با اهل سموات چكار ما آثارش را ارض را هم نمي
د يك ببينيم چه رسد به سموات، يا اينكه ادراك ما با خود اين كلمات برابري داشته باشد و معناي تصديق بده

آزدي هاي  وقتهايي قضيه حضرت سيد الشهدا صلوات اهللا عليه را به سر لشكرهاي جنگي يا به سران نهضت
كردند ممكن است يك نفر شخصيت بزرگ هم براي دستگيري و هدايت افراد جامعه يك  بخش تسبيه مي

ودكي بايد گشاد امام داند كه چون كه با كودك سروكارت فتاد پس زبان ك چنين كاري را بكند ولكن او مي
نويسد به اين معنا نيست كه حاال مثال بسيجحي را از  خميني رحمه اهللا عليه كه كتاب مصباح الهدايه را مي

خواهد مسلمين را نجات دهد و آنها را به همان طرفي ببرد كه همان مطلب احيا  بيند ولي مي همان رده مي
كند، در برابر كودك بايد با زبان  ارند حركت كنند صحبت ميشود در نتيجه با همان لساني كه اينها ظرفيت د

ها يك تناسباتي هست ولي بحث مطابقت بحث كودكي صحبت كرد، معناي مطابقت با واقع در همه اين رتبه
شود ممكن است  برادر سبحاني تناسب كه بيان مي ديگري است و بحث حكايت را بعد از اين بايد بررسي كرد.

ود در اشيا خارجي خيلي چيزها با خيلي چيزها تناسب دارد ولي آيا تناسب مفهوم با خارج نيز دو معنا ارائه ش
 به به همين شكل است يا نحوه خاصي از تناسب است؟

حجت االسالم والمسلمين حسيني: در وحدت تركيبي تناسب هرچيز متناسب با جايگاهش است و دوتناسب 
كند و تناسبات اينها هم با ماهوار و با  صوت فرق مي سبات ضبطشبيه به هم نداريد تناسبات تلفن با تنا

كند ولي همه اينها در ارتباط با يكديگر يك تناسبي دارند و هرچيزي جايگاهش  منظومه شمسي فرق مي
سرجاي خودش با وحدت تركيبي گذشته و آينده و جريان تركيب و تبديلش يك ارتباطي دار و لي معناي 

 و آن جهت ثابت بر همه اينها حاكم است. نسبتي محض هم ندارد 



 

 

 
 

 دوره دوم) ٣٥( ٧١جلسه: 
 بحث: صدق و كذب

 (بررسي احتمال دوم: مطابقت باواقع معيار صدق و كذب است)
اي حجت االسالم والمسلمين حسيني: بسم اهللا بحث درباره صدق و كذب و حق و باطل بود كه يك مقدمه

كذب و حق و باطل به معناي ديگري بيان شود كه براساس  كنيم آيا اگر اين صدق حاال سوال ميعرض شد 
اصالت شيي و اصالت شرائط يا بر اساس اصالت وجود و اصالت ماهيت باشد در اينجا بايد چه بگويند؟ االن 

داشته باشند يا نه؟ و آيا توانند چنني بياني  گويند و آيا اين بيان آنها متناسب با مبدا ايشان است و مي مي
 صحبت ما هم متناسب با مبدايمان هست يا نه؟

توان بر اساس اصالت شي نظر  توان از قانون عليت بريد؟ در عليت مي مگر صدق و جنبه حكايت علم را مي
 داد ولكن ربطي به تفسير از صدق و تفسير از آگاهي و حضور نداشته باشد يا اينكه 

يت بر اساس اصالت شي و اصالت شرائط كه مورد نقض واقع شد به دليل اينكه عليت شامل است؟ آيا عل
پذيرفت بود يا اينكه خود اين ارتكازات را عرف پذيرفته و سخن كساني كه بر اساس اصالت  ارتكازات عرف نمي

ل مطلق كنند در جامعه جا افتاده ولكن مسئله حركت را نتوانست حل كند و يا به اتصا شيي و شرايط بيان مي
گوئيد مطابقت با واقع دارد كدام واقع و چه نحوه مطابقتي منظور  رسيد يا به انفصال مطلق اين صدقي كه مي

گوئيد نفس يك  فرمائيد كه نفس خودش با خودش برابر است و مي است؟ اگر مسئله حضور عندالنفس را مي
گوئيد  صالً جنبه حكايت ندارد اگر ميواقعيت از واقعيتهاي عالم است و كيف خودش يف خودش است كه اين ا

كند از جانب آن چيزي كه براي ماحكايت شده  يك حاكي داريم و يك محكي يك چيزي كه ما را حكايت مي
كند اين كه بدون  است فرضاً اين قوطي كبريت اينجاست بعد يك چيزي است كه از اين كبريت حكايت مي
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شود  كند و تبديل به كيف نفس مي آيد و يك سيري را طي مي تواند كار كند بوسيله عليت اين مي عليت نمي
شود و يك اتصال مطلقي  شود يعني جز مي آيد و خود شخص اين در آنجا حاضر مي آيا خود اين در نفس مي

رسيم و  وجود كدارد كه حكايتي در كار نيست اگر نفس و خارج يك ربطي دارند كه به يك وحدت بسيط مي
شود ديگر جدا كردن حاكي و محكي باطل است و اگر اين و آن به حدي يكي و  مييك اتصال مطلق پيدا 

شوند و يكي و بسيط نيستند كه تعبيرات از  اي متصل نمي متصل و يكپارچه نيستند نفس و غير نفس به اندازه
اثر  حاكمي و محكي غلط باشد بلكه خارج غير از نفس است و غيريت آنها محفوظ است، نهايت اينكه اين يك

رند و در نزد نفس  گذارند تا آنجا كه به كيف نفساني مي گذارد و آن اثر ه مراحلي را مي روي قوه باصر ما مي
گويم اينكه محتاج به عليت و بحث زمان و مكان است  شود مي مي شود ودوئيت بين آنها هم برداشته حاضر مي

ا هم صادق است يك كلي است و اين هم يكي و هر سخني كه عليت در بحث زمان و مكان گفته باشد در اينج
وقتي به اينجا     توانيد در بحث عليت و زمان و مكان يك نظر داشته باشيد ولي  از مصاديقش است، شما نمي
 رسيديد آن نظر را رها كنيد.

 غيريت نفس نسبت به ساير واقعيتها ارتباط از قبيل ارتباطاتي نيست پس در باب حضور عند النفس با حفظ
توان يك جنبه تجريدي باشد كه نه با حضوري كاري داشته  كه يكديگر را نقش كنند و جنبه حكايتي اش نمي

باشد و نه با عليت و زمان ومكان شما دو مكان برايش قائل شديد و گفته ايد شيي غير از نفس است اين يك 
ائل شديد با ساير عوالم مختلف واقعتي است او هم يك واقعيت است عالمي را كه براي ذهن يا براي نفس ق

است در عين حاليكه همه آنها در مجموعه نظام عالم هستند ولي نه بودني كه كه مجموعه عالم يك چيز واحد 
بسيطي بشود كه ديگر دوئيتها انتزاعي و اعتباري و غير واقعي باشد بنابراين يك مكان نفس دارد و يك مكان 

كند اين تعارف  لطيف است يا چنان است ولي اين مطلب را حل نميهم آن ديگري دارد حاال بگوئيد نفس 
كردن است نفس سعي داشته باشد و لطيف و مجرد باشد آنها را درباره خود كمال نفس بگوئيد تا ببينيم اين 

كند كه بعد نسبت دادن اينكه  خواهيد برايش نسبت حكميه بدهيد خارج مي مطلب نفس را از قواعدي كه مي
خواهيد نسبت حكميه بدهيد خارج  شود درست نيست، يا اينكه اورا از آن قواعدي كه مي د يا نميشو جمع مي
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دهيد كه اين گونه است و ديگر آن قواعد هم  كنيد يا طوري شرح مي كند يعني تفسيري را كه از هستي مي نمي
تواند اگر در اين  اينكه مي اش صحبت كند ياتواند درباره تواند تفسيرش كند و حد اوليه و منطق هم نمي نمي

صوصيات آنها رابگويد ولي به  كند براي مثال اگر كسي درباره اشعه و ميدان انرژي صحبت كدن قسم فرقي نمي
گويند بعد از همه اينها اين شيي با اين خصوصيات خالق  كند، مي هر حال آنها را از ممكن بودن خارج نمي

بر اين تغيير و تغاير قائل شديد با همان جسم سفت و سخت فرقي اي اگر  خواهد؟ يا اينكه چنين شيي نمي
كنيد وبهرحال اين بحث  ندارد و از اين جهت با ه مشترك هستند و درباره مابه االشتراك آنها صحبت مي

لطافت نفس پاسخ اين قسمت از صحبت نيست و هرچه هست يا به عنوان يك واقعيت با بقيه واقعيتها كه از 
كند دوئيت دارد يا دوئيت ندارد و بسيط محض است اگر هم واقعيت خارج و هم نفس كه  يآنها حكايت م

توان به آنها نسبت حكايت داد چه رسيد  اير و بسيط محض هستند كه نميمشرف است نه تغيير دارند و نه تغ
و  به اينكه بخواهيم نسبت علم و صدق و كذب بدهيم چون يك چيز هستند و يك چيز خودش خودش است

شود و  دوئيت ندارد، خارج و نفس هردو يك چيز هستند ديگر حكايت يعني چه؟ صدق و كذب نيز بي معنا مي
شود اگر هم يكي نيستند كه طبيعتاً هركس بخواهد از حكايت و نفس و واقعيت صحبت  موضوعاً منتفي مي

يعني چه؟ يعني نفس خودش كنيم اين مطابقت با واقع  كدن مجبور است بگويد يكي نيستند آنوقت سوال مي
 شود؟ برابر با خودش است يا اين كيف نفس مطابق با خارج است حفظ نفس و دوئيت چگونه مي

گويم اين را به  اگر بگوئيد خصوصيتي در واقع هست كه مانند و متناظر همان خصوصيت در نفس است مي
است يعني نفس از يك خصوصيتي متاثر گوئيد از طريق عليت يك اثري از اينجا به آنجا رفته  طريق عليت مي

ديد  شده و فرم و شل واقع و خارج را پيدا كرده است كه بايد اين را طبق عليت و زمان و مكان بررسي كرد
تناسب است يا تطابق است؟اگر بگوئيد تناسب است تناسبا را بايد به مقصدي ذكر كنيد نه اين كه اين با آن 

مكاني شد معنا ندارد بگوئيد مناسب است اال اينكه بامر مرسوم مالحظه شود كند اگر امر امر  تناسب پيدا مي
گوئيد اينقدر آرد و شكر و روغن متناسب است با حلوا يا متناسب است با سوهان تناسب كه به خود دو  مي

گوئيد هرچيز جايگاهي دارد يعني چه؟  شود كما اينكه در بحث مكان عرض كرديم اينكه مي طرفتمام نمي



٢١٢  ······························································································································································  

 

توان نسبت به يك سير گفت كه يك جايگاهي دارد واال جايگاه داشتن چگونه ممكن است؟ مگر اينكه  مي
جايگاه را بنابه بياني كه جناب آقاي ميرباقري نقل كردند يك چيز انتزاعي خاصي كه اين چيزها در آن جاي 

ده بوديم شما ديگر سوال گرفته باشد بعد هم اگر سوال كنيم خود آن چيز چيست بگويند ما يك چيز فرض كر
گردد كه خود اشيا در جايشان اصل هستند كه اين  نكنيد تناسب به معناي جايگاه يعني چه؟ يا به اين بر مي

شود چون مستقل هستند  شود و همان اصالت شيي است و بعد سوال از جايگاه اضافي مي در جايشان اضافي مي
ماند و اصالت شرايط شده و يك امر  يي براي شيي باقي نميشود كه ديگر جا يا اينكه مجموعه چنان اصل مي

ماند و متناسب هستند ديگر  دهد كه در اين صورت هم براي ما به االختالف جايي باقي نمي بسيط تحويل مي
معنا ندارد بلكه يك چيز هستند و يك جيز ديگر متناسب است ندارد، يا اينكه بنابه قول سوم كه اصل را تركب 

شد  بدون تعلق به جهتي تركيب پيدا نمي م و تقوم كل به اجزا و اجزا به كل باشد و اين شرط را داشتدانسته اي
و در بحث زمان و مكان عرض شد كه جاذبه مكاني بين اشيا تابعي از جاذبه زماني است بلكه معني گذشته و 

كند كه گفتيم آينده به  عين ميكند يعني جاذبه زماني و مكاني را م آينده با هم است كه وضعيت را معين مي
گذشته تقوم دارد و گذشته به آينده يك تعلقي به اينده دارد و انحالل تعلقها از گذشته تا كنون در وحدت 

شد اال  داد و در چنينحالتي تناسب ممتنع مي تركيبي موجود بود كه تقوم اين دو وضعيت موجود را نتيجه مي
مكاني است و خارج از عليت و فتسير زمان  ر صدق و كذب يك امر زمانيبالحاظ غايت و جهت، بعبارت ديگر ام

ومكان قابليت تفسير ندارد چه جنبه حكايت و چه جنبه تناسبش و امري كه منحل در عليت و زمان و مكان 
 تواند معناي تطابقي داشته باشد بلكه معناي تناسبي به جهت غايت دارد. باشد نمي

دهد كه صدق و كذب تابع حق و باطل است صدق غير متناسب  ب نشان ميبنابراين دقت در حقيقت مطل
نداريم و تناسب آن يا تناسب حيواني و شيطنت و اصل با حيوانيت است يا تناسب ملكوتي است و به طرف انبيا 

ن توا و مقصد آنهاست طبيعي است اگر تابع حق و باطل شد رتبه فلسفه بسيار نازلتر از ادعيه است و هرگز نمي
گفت معصومين مقل خطبا و شعرا از كنايه و استعاره استفاده كردند بلكه در بعضي جاها بايد بگوئيم فهم ما از 
درك فرمايش آنها عاجز است و بايد احساس فقر كنيم به نظر ما در يك جا فرمايش آنها روشن نيست. انت يد 
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اينجا احساس شرمساري كنيم نه ايكه خيال كنيم  فهميم و بايد در اهللا الباسطه و اذن الواعيه، ما اين را نمي
مثل روزنامه نگارها خواسته يك چيز را بزرگ كنند و در واقعيت آن چيز بزرگ نبوده است يا مثل شعرا 

اند با عالم تخيالت بشريك چيزي را بزرگ كنند تا در يك سير راه برود ساحت آنها منزله از اين است خواسته
تانيم درك كنيم و بايد در حضور آنها  مند به كذب باشند ولو در ظاهر كالم ما نميكه براي راه بردن نياز

حضرت حق يك نظام واليتي دارد و درآنجا افرادي را شاهد و ناظر بر عاد قرار داده است و در خجالت بكشيم.... 
اهللا او طريق انعام است نظام واليت صحيح است به حجت اهللا صلوات عليه وعلي آبائه بگوئيد انت عين اهللا و جه 

گوئيد كلمات معصومين پر از مجاز است اگر كالم آنها مجاز باشد ما حقيقت را از كه بگيريم  و در اين باب نمي
گردد و از فهم آنها خارج نيست، اين فهم قوم سكوي  از اعراب و لسان قوم؟ كه اين لسان قوم به فهم آنها بر مي

توان گفت (كلم الناس علي قدرعقولهم) با يك  ت معصومين ست؟ البته ميايستادن و نگاه كردن به فرمايشا
كودك بايد با زبان كودكانه صحبت كرد و كودك هم به اين فرمايشات يك توجه كودكانه دارد كودك به بيان 

كند نظر كودكانه م يكند و اين عيبي ندارد ولي از كرسي فهم  يك بزرگ كه با زبان كودكانه به او صحبت مي
شود اينگونه  توان حد زد و گفت معلوم مي توان به موال حد زد بلكه از كرسي فرمايش آنها مي عرف كه نمي

امور را لحاظ كرد يعني گاهي مجموعه فرمايشات و نصوص را در استفاده از خود آنها اصل قرار  توان مي
كنيد كه  روايات تكويني نگاه مي رسيد به كنيد و وقتي به انت عين اهللا مي دهيد و بعد به آنها نظر مي مي
فرمايند دنياي شما مثل يك قطره آب در دست من است يقلبها كيف يشا و وقتي روايات را به خود روايت  مي

گذاريد آنها براي قدم اول بود كه  اي را كه براي خواندن روايات بوده است كنار ميترجمه كرديد آن نظرات اوليه
ز تك تك اينها پيدا كنم ولي اينها در ربط با يكديگر خودشان خودشان را حد من بتوانم حداقل ادراك را ا

گوئيد بر اساس ادراك ما  كنيد و مي كنند يك وقت برايش جنس و فصل و قيد درست مي زنند و معرفي مي مي
ي اين كنم معنا گوئيد در مجموعه كه مالحظه مي سازد يك وقت مي سازد و اين با آن مباني فلسفي مي اين نمي

كنم و اين را در آن دستگاه  گوئيد بر اساس اموري كه عقالً قطعي است نگاه مي عبارت اين است يكوقت مي
خواهم ولكن تطرق احتمال هم  گوئيد تطلق احتمال را از خودشان مي كنم اين دچيز است گاهي مي منحل مي
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شوم و اگر معجب به آن شوم  مي بسيار شريف و هم بسيار خطرناك است و اگر به آن دلخوش شوم دچار شك
روم ولي اتظهار هم اگر نفساني نباشد بسيار خوب است چون استظهار نفساني و جمع بندي  باشك از دنيا مي

شكن و وقتي شكست قدرت اين استظهار  كردن و خارج شدن نفساني اگر به نفس بازگشت كند اول مرگ مي
د معجب شه بود بنابراين در جمع بندي هم حتماً ابتهال شود كه به تردي شكند و مثل همان كسي مي هم مي

كنيم و سعي داريم كه براي خدا ابداع احتمال شود و براي خدا جمع  استخاثه مي داريم و از معصومين التماس
بندي شود گاهي است چون گفته ام يا چون ديگري گفته و چون تعصب نسبت به خود يا ديگري هست 

شو كه در اين  اند كه در اينجا يك چيز ديگري با آن قاطي ميزرگان ما چنين گفتهگوئيم دوستان ما يا ب مي
صورت ديگر براي خدا چيزي حاصل نشده و ملكه راسخه اوبراي خدا لوجه نيست ملكه راسخه با خود عمل 

 رسد عذاب آخرت كه درتجسم اعمال گناهان قلبي و ذهني هست اين است كه تناسب دارد ظاهراً به نظر مي
خواهد از  اگر محور جاذبه متناسب با خدا پرستي آن شخص نباشد و حيواني باشد تمام سلولهاي اين مي

خواهد پارهشود ظرفيت حفظ آنها را هم دارد آنوقت شدت درد پيدا  يكديگر جدا شود و تمام هستي اش مي
شود  خورد يا دوالر ارزان مي ميبيند بعضي افراد به خاطر تعلق به دنيا وقتي موشك به بند االحمدي  شود مي مي

روند، اگر در فعاليتهاي فكر و روحي هم محور تعلق  كشند و از دنيا مي كنند اينها درد مي بعضي از آنها سكته مي
كشد ولي اين درد مرگ ندارد بنابراين از سكوي ارتكازات و  به عالم باشد همينطور است و بلكه شديدتر درد مي

م باشد براي مقاصد و معارف خوب نيست ونبايد آنها به حدي و مفردات اگر خوب هانسباق عرفي براي شروع 
رسخ پيدا كنند كه ما از كرسي آنها قيد و فصل براي آيات و روايات بياوريم و بعد هم بگوئيم اين مجازاً چيزي 

 كند اين را. كند اين رايا ثابت نمي را به كار برده و ثابت مي
ه بايد حقائق عالم را ديد گام اول اشنايي است اما پس از آشنايي در مجموعه و از لسان اهل بيت است ك

فهمد نه اينكه اين را  اينها خودشان را با خودشان معنا كنيد و بعد معاني كه بدست آمد بگوئيد عرف اينرا نمي
ن يك در كنار مطالب فلسفي بگذاريم و بگوئيم اين حقيقت شرعيه است ولي اهل فنون هم براي خودشا

برند و در كنار اين  اصطالحاتي دارند، از باب رياضي هم كلمه جمع و تفريق و زاويه را به اين معنا به كار مي
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ايم و اينها هم يك انتشعاباتي از عرف هستند يك گويند، كاه محور را عرف قرار داده دسته انبيا هم اينطوري مي
گيرد اين يك  ها قرار مي ر كنار ساير جامعه شناسيگفت اگر جامعه شناسي اسالمي هم درست شد د نفر مي

 خرف است آن هم يك حرف است.
حضرت آيت اهللا راستي هم در آن مجلس بودند و ناگهان ناراحت شدند و فرمودند اين حرف كفر است ما 

ست شود كه حرف دين هم كنار ساير حرفها قرار بگيرد درست ني تعجب كرديم ولي امروز با اين بيان روشن مي
اين هماهنگ با حقيقت داشتن عالم نيست و حقيقت عالم بر صدق و كذب حكومت دارد، اگر نگوئيم كه منزلت 

 حق و باطل منزلت ورود است و به اصطالح آقايان اصوليين معناي حكومتي هم ندارد.
آيد بعد از  اگر اين فرض باشد كه تطابق نيست و تناسب به سير است و عالوه بر اين كه از موضع عليت مي

گوئيد اين يك فعل است تكه عبادت يا معصيت است صدق عبادت و كذب  آئيد و مي آن از موضع فاعليت مي
اش اين است كه حق و باطل اشراف داشته باشد بر فاعليتي كه بطرف حضرت معصيت است، براين اساس الزمه

ال انجام گرفته و نمونه ساخته و با تمثل حق باشد تصرفي كه در نظام واليت به نمايندگي از موال در عالم مث
ديگران ارتباط پيدا كرده و مثال ديگران را تغيير داده در منزلت خودش اين فرد خليفه موالن و نمايند اوست و 

ظرفيت تصرف الهي كرده و پرستش خدارا در جايگاه خودش جاري كرده است ولي همه اينها متناسب با سعه 
كه نسبت به كل عالم خليفه باشد خليفه اهللا به قول مطلق نيست كودك به يك و منزلت خودش است نه اين

گويد اين  گويد اين حلواي كاملي است طبيب هم مي گويد اين حلواي كامل و خوبي است آشپز هم مي حلوا مي
وضوع گوئيد م گوئيد اينها سه تا درك دارند نه اينكه موضوعش سه چيز شد بلكه مي حلواي كاملي است شما مي

منظور ذهن اينا سه چيز و سه رتبه و سه درك است، موضوع خارجي واقعي يك چيزي ست و اين سه نفر كنار 
آئيد آن را در راس همه مسائل بيان  كنيد و نمي آن نشسته اند شما از ميان آنها صحبت كودك را حذف مي

كنيد يا فوق آن قول آشپز را  يكنيد كه فالن كودك گفت اين حلواي كاملي است بلكه قول طبيب را ذكر م
 كنيد/ بيان مي
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كند يا اينكه ادراك اينها سه تاست  كند؟ و حقيقت آن را سه چيز مي اين سه درك، موضوع راسه قسمت مي
گوئيد حاكي  و رشد در ادراك هست؟ اگر رشد در ادراك است و براي ادراك نقض و كمال فرض دارد چگونه مي

الشتراكي در هر سه تا هست ولي آن ما به االشتراك از ماه باالختالف بريده نيست، بودن مطابقه دارد يك مابه ا
وئيد حلوا هست االن مورد نظر ماست و تا ادراكي از حلوا نباشد حلوا هست معنا ندارد  ما به االشتراك كه مي

از خارج نبود بلكه يك مرتبه از ادراك حلوا عمومي است و ما با آن تمثل كار داريم اما اين تمثل كه كاشف 
گوئيد من كاربرد بيشر از اين ندارم نه اين كه واقعيت براي شما  كاشف از كاربرد شما در خارج شد شما مي

گوئيد من در اين ميدان عملكر اجتماعي بيش از اين كاربرد ندارم نه اينكه آن بيش از اين  حكايت شما مي
ه طرف مقصد است و همين كاري را هم كه شما نيست آن با همه خصوصياتش است و خودش با حركتش ب

كنيد اين هم نسبت به واقعيت و نسبت به تمثل و نسبت به شما كه تصرف  روي قدر متيقن يا حداقل مي
 شود تصرف شما به جهت چه مقصدي است. گيرد و بعد معلو مي كنيد در يك مجموعه قرار مي مي

هاي مختلف از يك واقعيت ميدانهاي مختلفي را براي كند كه ادراك پس نقص و كمال در ادراك اثبات مي
شوند خود روابط مفاهمه به عنوان  كند و تمثلها در وجه اشتراكي كه دارند و رابط مفاهمه مي تصرف ايجاد مي

كنيد  يك واقعيت و يك مجموعه خارجي مثل آن حلوا وجود دارد كه شما در آن به طرف مقصد تصرفهاي مي
ها در رتبه تمثل يك واقعيتي  فاهمه و ارتكازات عرف و به عبارت ديگر وحدت تركيبي تعلقتازه خود آن روابط م

خاهيد در آن تصرف كنيد يعني قصد و غرضي از  است كه غير از خود شما و ادراك شماست و حاال شما مي
العن شعور گيرد، فعل راست گفتن جبراً و راست گفتن داريد فعل راست گفتن همينطور بدون قصد انجام نمي

اش هست كه به قصدي است و همچنين تصرف در تمثل اش هست و اعالمي دربارهشود كتماني درباره واقع نمي
شود و  غير هست به يك قصدي يك رتبه اش اين است كه خود مسئله صدق و تصديق باطني چگونه واقع مي

اين كه فاعليت شما در آن دخيل  مطابقت ندارد و تناسب دارد و حركتي به طرف واقع است يك رتبه ديگرش
آوريد و يك رتبه ديگرش اينكه شما به وسيله فعل سخنگ  است داريد پرستش خدايا معصيت خدا را به جا مي

خواهيد به غرض خاصي درتمثل غير تصرف كنيد و اورا به طرفي ببريد و هي يچ از اين سه مرتبه  گفتن مي
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باطل بر تمام اين سه رتبه حكومت دارد يكي از انواع حركتهاي  ارتباطش با جهت و غايت بريده نيست و حق و
 حق و حركتهاي سزاوار مسئله صدق است.

آن امر فطري كه فطرت تسليمي نسبت  رسد هماهنگي بلكه مبنا و تكيه گاه هماهنگي براين اسا به نظر مي
ر برده است تا صادقين پاداش بيند صدق را به همين معنا به كا به فرمايشات معصومين است اگر نگاه كند مي

كنند تكذيبشان هم به فعل خارجي است هم به قول است و  صدقشان را بگيرن، اهل تكذيب را كه مذمت مي
هم به تصرفات در جمعه است در جلسه قبل نمونه ايي مثل شهيد تصديق و صدقه بيان شد در راه خدا پول 

فرمايد صدقوا ما عهادواهللا و اينها  ش است يا آنجا كه ميگويند صدقه است و عالمت صدق ايمان كند مي خرج مي
كار و قولشان را تبديل كردند و منهم من قضي نحبه و منهم من ينتظر و مابدل تبديال استقامت كردند وشاهد 
آن عالمت صدق توحيد آورده شده استقامتهاي سخت فرد در عينيت است يا بالعكس نسبت به اينكه قومش 

گوئي بلكه با او جنگ كردند و اين به معناي  ند تكذيب فقط اين نبود كه بگويند تو دروغ مياورا تكذيب كرد
تكذيب آورده شده است رب ادخلني مدخل صدق و اخرجني مخرج صدق وارد شوم وارد شدن صدق ولي نه 

كه  فقط در حرف زدنبلكه در هركاري و خارج شوم مانند خارج شدن اهل صدق و شايد بتوان احتمال داد
 واجعلني من لدنك سلطاناً نصيراً صدق جز در نظام واليت معنا ندارد.

سلطان نصير و آقايي كه باالي سر من باشد و مرا ياري كند انعام اوست كه بدست من و به فعل و قول من 
ان  شود فعل من از سلطان نصير استقاللي ندارد الحمد اهللا الذي هدانا لهذا و ماكنا لنهتدي لوال جاري مي

گويد حمد خدارا كه به من عقلي داده كه با آن همه كاري بكنم و همه  هدنااهللا لقد جائت رسل ربنابالحق نمي
گويد ماهستيم و عقل ماهم هست ولي ما اهل هدايت  چيز را محاسبه كنم بلكه هدايت خدا مطرح است مي

 گويد رسوالن توبه حق آمدند. نيستيم و بايد تو هدايت كني و بعد مي
حجت االسالم ميرباقري: در مجموعه براي تفسير صدق و كذب دو نقش ارائه فرموديد يكي از آها كه واضح 

كند واال اگر دفع يد از بد اهمت كنيم مسئله قابل توضيح  و روشن است و فقط مسئله را به هدايت برگزار مي
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گويند وحدت در  هند تفسير كند ميخوا نيست كه دوئيت بين ادراك با خارج با تطابق سازگار نيست ووقتي مي
 ماهيت دارند و وجوداً دوتا هستند لشي غير الكون في االعياني كون بنفسها لداالذهاني.

كنند چگونه  ماهيت دو نحوه كون دارد كون ذهني و كون عيني كه اينها ماهيتاً يكي هستند بعد اشكال مي
ي اين مفهوم اوست به تعبير ديگر او فرد ماهيت به گويند اينك يكي هستند يعن دو وجود يك ماهيت دارند مي

حمل شايع است و اين ماهيت ذهني فرد ماهيت به حمل اولي است يعني مثالً اگر انسان يك مفهوم جوهري و 
اگر بخواهيم ماهيتش را از آن جهت  كند در ذهن خودش يك وجودي دارد كه عالم و جسم و انسان را درك مي

 اش را مالحظه كنيمكنيم از اين نظر كيف است اما اگر بخواهيم ماهيت مفهومي كه يك مجدي است مالحظه
توجيهات دست و پازدن  به اصطالح خودشا ماهيتش را از حمل اولي مالحظه كنيم ماهيت انسان است، اين

است و اگر دقت شود چيزي را حل نكرده است چون ابتداي سوال است و چه كسي گفته ماهيت اين با آن يكي 
شود همين است تعبير ديگرش همين است و  گويند ماهيتش يكي است يعني آنچه از آن فهميده مي است مي

كنيد كه اينها  شود حضرتعالي هم اشكال مي شود و مطلب ديگر هم بيان نمي اينها فقط به بداهت برگزار مي
قائل شوند يا اينكه اصالت گيرند و بايد بساطت محض  توانند تفسير كنند چون ذهن و خارج را يكي مي نمي
توانند ربطي قائل شوند نه ربط علي و معلولي و نه ربط زماني و مكاني هيچگونه  گيرند و اصالً نمي اي ميشيي

توانند قائل شوند چه رسد به تطابق و حكايت حتي ربط علي و معلولي كه خارج منشا پيدايش اين  ربطي نمي
توان ادعا كرد اينيك برهان در جهت نقض بود  مبناي اصالت شيي نمي شده باشد و بتوانند تناسبي بگويند بر

گردد و از طرفي چون فاعليت را به زمان و  به فاعلي ت بر ميكه چون دوئيت و ربطي هست اين ربط حتماً 
توانند تفسير  گردد و چون زمان و مكان را هم نمي ايم به زمان و مكان بر ميمكان در ممكنات تفسير كرده

شود چون دوئيت  توانند تعريفي ارادئه دهند و اگر هم تعريفي بدهند بازهم تطابق بي معنا مي د از ربط نميكنن
آيد وارد است و حرف آقايان هم فقط به بداهت برگزار  با تطابق سازگار نيست اين يك نقض است كه به نظر مي

اشكال كنيد منشا سوفسطائي شدن است  هم گويند اين بديهي است واگر اينجا مي شده و اگر كسي اشكال كند
 .ماند و هيچ پايگاهي براي حركت باقي نمي
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كنند يا يك حكم در سه رتبه صادر  نقض دوم هم به رشد در ادراك بود يعني اينكه ادراك از شي رشد مي
 دهند كه رشد در ادراك به شود و اگرتطابق محض باشد رشد بي معناست اين را به اين صورت جواب مي مي

دانند و در مجردات تغيير  معناي تغيير و اشتداد ادراك از شيي را قائل نيستند، آنها ادراك را از مجردات مي
دانند كه  قائل نيستند عالوه بر اين ادراكات از شي را با بينش اصالت شي ادراك از حيثيات ختلف شي مي

و اينها متعدد هستند و بر اسا اصالت شيي  گيرند هركدام يك ادراك است و و ادراكهاي ديگر كنار آن قرار مي
قائل به وحدت تركيبي در ادراكات نيستند بنابراين رشد در ادراكات فقط رشد كمي است و ديگر اشتداد و 
تغيير كفي در ادراك شود و يك وحدت تركيبي باشد كه در وحدت تركيبي شاملتر منحل شود نيست، بر 

ك يعني اينكه يك حيثيتي درك شده بود حاال يك حيقيت دير هم گويند رشد در ادرا اساس اين بينش مي
فهمد  دانست اين سرد است حاال مي فهمد، مثالً انسان مي شود دوتا قضيه را درباره يك شيي مي درك مي

 رطوبت هم دارد و حجم هم دارد و سيال هم هست.
شود تا شيي  وئيت آنها حفظ ميحجت االسالم و المسلمين حسيني: اگر اينها اوصاف يك شيي هستند آيا د

شوند و آن وقت آن شي در خارج يك چيز است و اين اوصاف  را پاره پاره كنند يا اينكه به يك چيز تبديل مي
تواند تمام  شويم در بحث ذات و ذاتي بيان كه اين خودش را هم نمي گويند ما يكي نمي جداجدا هستند و مي
 كند. تواند غيريت را حفظ كند يعني حتي نمي

كنم مثالً اينكه اين سهنفر  حجت االسالم ميرباقري: براي روشن شدن بيشتر باطرح اشكال را عرض مي
گويد  گيود به اين معناست و تامي كه او مي گيند اين حلوا تام است اين اشتراك لفظي است تامي كه اين مي مي

شي مطبق باشد و هر سه هم درست  به يك معناي ديگر است سه معناست كه ممكن است اين سه معنا بر يك
 است.

شود  گوئيد سه اراك يادو ادراك است آيا اين دوئيت حفظ مي حجت االسالم والمسلمين حسيني: اينكه مي
 شود. تا اين را دو قسمت كند يا اينكه يكي بودن اين سرجاي خودش هست و پاره نمي
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د كه هركدام ناظر به يك خاصيت است ن حجت االسالم ميرباقري: يكي بودن هست اما خواص مختلفي دار
گويد تام است، تام بدن اينجا  گويد تام است و به اعتبار يك خاصيت ديگر او مي به اعتبار خاصيت اين مي
گويد شيرين است و متناسب با التذاذ من است تام است يعني تناسب با غايت دارد و  معنايش اين است كه مي

گويد تام است يعني متناسب با مقصد من است وطبيب هم كه  ن يكي هم ميشود، آ مقصد من از آن تامين مي
 گويد تام است يعني متناسب با مقصد من است. مي

كنند تا اينكه اوصاف هم دوئيتشان را  ها دوئيتشان را حفظ مي حجت االسالم والمسلمين حسيني: آيا اين تام
هم اين است كه اينها درعالم ذهن از يكديگر جدا شكند يا نه؟ بعد اشكال دوم  حفظ كنند و اين ماهيت مي

آيد كه تغاير اينها به چيست مابه االشتراك و مابه االختالف آنها  بودند باز عين بحث ذات روي خود همينها مي
چيست اگر براي كل اينهايك ماهيت قائل هستيد و اينها كيفيتهاي ذهني هستند و خصوصيات هركدام زائد 

شو و خالصه همه آنها اشكالها در  زائد با خصلت واحد مشترك مورد اشكال واقع مي است، آنگاه خصوصيت
 شود. اينجا منعكس مي

برادر جاللي: اگر همه اينها را يكي بدانيم و بگوئيم ادراك كودك و ادراك آشپز و ادراك طبيب مالئمت با 
ني خصلت داروئي هم دارد و شود يعني حلوا در دهان كودك شيرين است و همين شيري طبع است چطور مي

 باز همين شيريني همان خصلتهاي مورد نظر آشپز را هم دارد.
حجت االسالم والمسلمين حسيني: آنوقت حكايت كردن طفل همراه عنايت او به شفا بخش بودن است؟ 

 گوئيد تفسيرهاي مختلف از يك خصوصيت است حاال اختالف در خصوصيت در ادراك را قبول داريد؟ آيا مي
 جامعه اين خصوصيتها آنجا هست يا اينكه در خارج سه تا چيز است؟

گويند اين حلواست چيست؟ مثالً اگر يك كافر و مومن  برادر جاللي: ابتدا مالك صدق و كذب اينها كه مي
 هردو بگوئيم اين كيف است مالك صدق و كذب در اينجا چيست؟

شود كه شما آن را حل كنيد و اگر  طور مي حجت االسالم والمسلمين حسيني: اگر مطابقت باشد يك
گوئيد حكايت نيست و ادراكهاي اينها سه حكايت است و فقط مشترك لفظي است و در لفظ اينها يك نحوه  مي
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نند مشترك كامل هم يك شير است اندر باديه وان دگر  كنند ولي هركدام يك معنايي را قصد مي تلفظ مي
كند، حاال اگر يك  خورد با آن شير ديگر كامالً فرق مي كه انسان ميشيري است اندر باديه، يعني شيري 

مشترك لفظي است كه معناي آنها كامالً جداست و خصوصيات شخصي اين را كه توجه كنيم حكايت از يك 
كند كه متناسب با مقصد ديگر مانند معالجه است و مالئمت با طبع اينها عالج كردن  مطلب ديگر مي
گويد اگر مشترك لفظي معنا متعدد شده اما شيي خارجي آيا متعدد  لتذاذ كه آن طفل ميبيماريهاست نه ا

 است يا واحد است؟ متعدد بودن معنايش اين است كه يكي گفته شير است و يكي گفته حلواست.
گويند وجداني است اين كيف است و همه  گردانند، مي برادر جاللي: در رتبه قبل اينها را به وجدان بر مي

 فهمند. اينها اين را مي
گويد اين كيف است  فهمند بايد توضيح دهيد او مي گوئيد همه مي حجت االسالم حسيني: درباره همينكه مي

گوئيد كيف است و يك معناي ديگر منظور است  و يك معنا را از كيف در نظر دارد حاال عيبي ندارد كه اگر مي
 توان لفظها را هم متعدد كرد. مي لفظ آن را هم عوض كنيد هرگاه معنا متعدد شد

برادر جاللي: در رتبه خود كيف بودن قبول نداريم كه معنا متعدد است اين كيف خصوصياتش روشن است و 
 همه همان معنا را در نظر دارند.

گوئيد در رابطه با غرض صحيح است اگر لفظ كيف را نخواهيد  حجت االسالم والمسلمين حسيني: اگر مي
كند كه در مجموعه ارتباط با  توان چنين كرد و به مقصد تعريف مي وان گفت آلتي كه بوسيله آن ميت بگوئيد مي

گويد اين  كند او مي گويد و يك مقصد ديگري معين مي توان چكار كرد، آن يكي يك يچز ديگري مي اين مي
پذيرد  داند و اصالً نمي داند اما طبيب مقصدش را معالجه جسماني مي حلواست و مقصدش را التذاذ جسماني مي

كه شاخصه اصلي حلوا التذاذ است اگر به طبيب بگوئيد يك چيز را بيان كن كه التذاذ نفساني را زياد كند 
خواهيد ولي اينكه جسم را  كن و بگويد اگر فقط يك التذاذ جسماني مي طبيب كافر مشروبات الكلي را بيان مي

گويند حلوا در نظر شما  برد، مي سم و روح و اعصاب را از بين ميولي اين ج از بين ببرد مثالً هروئين است
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گويد حلوا يك معجون است كه براي رفع فالن بيماري نافع است يعني از موضع دارو و حفظ الصحه  چيست مي
 كند. اين را نگاه مي

به كار برد آن  توان الفاظ متعدد اگر بناست اشيا و تناسبات به مقاصد تعريف شوند مقاصد كه متعدد شد مي
كند اين را و قمست يا قمست يم كند يا اينكه آن را با حفظ  وقت اين الفاظ متعدد به چه معنا بر اين صدق مي

توانيد بگوئيد يك تمثالت عام و يك ارتكاز عمومي نسبت به آن داريد كه مردم از حلوا  وحدتش هست؟ شما مي
دهد البته يك دكترهايي الگوي  طبيب اين گونه نظر مي كنند و فقط آقاي به عنوان يك دارو استفاده نمي

شناسند در الگوي مصرف اين را  كند چون هم داروها و هم وضعيت بدن را مي مصرف مواد غذايي درست مي
دهند كه در عرض سال به اين مقدار از اين مصرف كنيد اين حرف درست است و سطح ارتكازات عرف  قرار مي

 د نظر است.نازلتر است بعد صدق مور
خواهيد تصرف كنيد و به يك مقصدي ببريد فعل شما  خواهيد راست بگوئيد در حقيقت مي شما كه مي

كنيد كه قبل از اعالم  خواهيد يك كاري كنيد كما اينكه وقتي تصديق مي جبري و العن شعور نيست شما مي
در شناخت شما حركتي انجام  خواهيد در وجودتان يك كاري حتي قبالز فاعليت شما هم اگر است يعني مي

خواهد در عالميك كاري كند يعني هيچ فعل و حركتي بدون غايت و جهت غائي  شود در حقيقت ولي شما مي
كنيد و چه در فعاليت ادراكي كه  نيست چه در تصرفات اجتماعي و چه در تصرفاتي كه شما با تكلم در غير مي

تبدل به تمثل رسيد و چه لي شما كه چيزهايي خلق كرده و اينها گوئيم از عالم  گوئيد تصديق كردم و ما مي مي
به يك جهتي تناسب دارند و لغو نيستند اگر بگوئيد اين مقوله با حق و باطل دوتاست معنايش اين است كه لغو 

 كنيد آنهم يك سكوني كه عالوه بر زماني حتي بدون و لغو نبودن معنا ندارد و عالم را به صورت ساكن نگاه مي
 گوئيد ارتباط مكاني هم دارد.  بريد و بعد مي مكانش را هم مي

گويد از آن  گويند انسان دروغ كه مي كنند مي ها را تفكيك مي حجت االسالم ميرباقري: در واقع حيثيت
كند اين حق است  كند كالمش مخالف با واقع است اما از اين حيث كه پرستش خدا را مي حيث كه حكايت مي

 ق است و صدق مضر باطل است پس حيثيتها دوتاست.دروغ نافع ح
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حجت االسالم والمسلمين حسيني: سوال اين است كه وقتي حيقيتها را جدا كرديد ارتباط حيثيتها با 
يكديگر هم يا زماناً و مكاناً بريده است كه اين ديگر ارتباط ندارد و تطابقي در كار نيست يعني در حقيقت 

گردد درست است كه نشان دادن ثمره است و  در ادراك فرموددي بهمان اولي باز مياشكالي را كه درباره رشد 
گوئيد  گردد يعني وقتي مي از ثمرات آن ريشه در اينجا اين مطلب است ولكن اين صحبت به همان ريشه باز مي

ودن آن رشد در ادراك هست و سه تا درك جداگانه داريم كه هر سه نسبت به يك چيز منطبقث است اگر سه ب
گوئيد هيچ ربطي به يكديگر ندارند و از  كنيد بعد خود اين سه تاهم كه مي را حفظ كنيد اين را سه قسمت مي

كنند اينهم عين خواص متعدد يك ماهيت است و حيثيات متعدد كه اگر ربطشان قطع شد  سه جيث نگاه مي
شود يعني چه به  عددشان بيهوده ميشود و اگر ربطشان به اتصال واحد بازگشت باز ت تعددشان هم قطع مي

 اتصال مطلق برسيد و چه به انفصال مطلق در هردو فرض تفسير كردن تغاير غير ممكن است.
گويند تمثالت ذهني انسان يا حكايت از تمثالت كه قضيه سازي است  حجت االسالم ميرباقري: آقايان مي

يل بوده است و مالك حقانيت هم همان انگيزه است اي در تحقق آن دخحتماً با غايتي تناسب داشته و انگيزه
گردانند، بنابراين از آنجا كه مستند به يك انگيزه است با غايت تناسب دارد اما  كه ثواب و عقاب را به نيت بر مي

اين حيثيت غير از حيثيت تطابق و حكايتش است ممكن است اين فهم مطابق با واقع باشد اما غرض شيطنت 
و يا غير مطابق با  ممكن است غرض حق و اين تمثل هم مطابق با واقع ت مطابق با واقع نباشدبود و ممكن اس

 كن و يكي صدق و كذب را حتماً در تمثالت هست. واقع باشد يعني ايندو حيقيت كه يكي حقانيت را تمام مي
ابق چگونه حجت االسالم والمسلمين حسيني: نفس حكايت زمان و مكان دارد يا نه؟ نفس حكايت و تط

گردد، اصالً صدق  است؟ نفس حكايت تطابق است يا تناسب به غايت است؟ اشكال دوم هم به اشكال اول بر مي
گويند تصديق بدون تصور ممتنع است رتبه قبلش اين است  و تصديق بدون درك ممتنع است همانطور كه مي

بون درك محال است مگر اينكه  كه اگر درك نباشد تصور هم نيست و به قول ما تكيف نيست پس تصديق
معناي ديگيري براي تصديق ذكر كنيد، پس ريشه به قانون عليت و تغاير و تغيير و اتصال و انفصال مطلق بر 

هايي است كه بعد از شناختن يك نحوه صحبت گردد و بعد زمان و مكان، چون شناخت يكي از مقوله مي
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طرح شود يعني شناختن كه انگيزه خاصي است به عنوان اخت كنيد يعني فاعليت و قبل ازاينكه موضوع شن مي
يك فعل صادر شود خود قوه شناخت به عنوان يك موجود داراي فعل و انفعاالت و يك نحوه ربط با خارج 

كنيد؟ اگر دوئيت آن را به  دانيد يا نه و دوئيت اين كيف نفساني و وحدت آن را با خارج چگونه تفسير مي مي
كنيد معناي تناسب است  آن را به بساطت تعريف كنيد پاسخگو نيست و اگر به تركب معنا ميانفصال و وحدت 

رود و ديگر معلومات مجرد نيستند  شود و بحث تجرد كنار مي كه در نفس شناخت تناسب با غايت لحاظ مي
احد است رود نه جهتش و كنند اگر تجرد معلومات كنار رفت و نسبي شد توحيد از بين مي بعضي خيال مي

 جهت همه عالم هم واحد است.
فرمائيد كه تصورات انسان از اشيا يا تعاريف  حجت االسالم ميرباقري: در مجموعه نقض دوم را اينگونه مي

 اشيا حتما تعاريف كاربردي است و به عبارت ديگر تعاريف به آثار نسبت به غايات و مقاصد است.
اعليت، يعني انگيزه نه حاكم است بلكه در كيفيت درك حجت االسالم والمسلمين حسيني: متناسب باف

گوئيد در نفس  گويد يك وقت مي گوئيد به انگيزه حق يا باطل راست يا دروغ مي حاضر است يك وقت مي
 راستي و دروغ انگيزه حضور دارد و در نفس ذات تحقق آن مطلب انگيزه هست نه در بكارگيري آن.

ت حكايتي از حيثيت تحقق واقعي اش جدا نيست وحيثيت تحقق حجت االسالم ميرباقري: يعني حيثي
واقعي اش مستند به فعاليت اين است و فاعليت اين بر اساس تعلق به غايت است و وحدت تركيبي بين تعلق و 

فرمائيد تكيف اختياري است معنايش اين است كه تكيف متناسب با غاياتي است  فاعليت است، يعني اينكه مي
خواهد  ت و حساسيت نسبت به آنها دارد. اگر اين بخواهد لذت ببرد حلوا را به آثار مالئمي كه ميكه اين فاعلي

كن و فهم او از اين بهمين معناست و آثار منافر با مقاصد خودش را دارد يعني هيچ فهم و تكيفي از  تعريف مي
 بيند. غايات خودش ميكند اال به مالئمت و منافرتي كه نسبت به  اين شي در نزد خودش پيدا نمي

كند و  كنند التفات نسبي به آنها مي حجت االسالم والمسلمين حسيني: تكيفهاي ديگر را كه به او عرضه مي
اند آن است كه در دست من است اين عارف هم گويد اينها دچار ذهن گرايي و پزستش موهومات شده مي
كوبند وعالج هم  انات سرخود را به سنگ ميگويد كفار هيچ چيز نيست و مضطرب هستند و مانند حيو مي
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آيد اينها دچار خياالت هستند روان شناسهاي آنها  گويند از مسلمني كاري نمي ندارند، آن ملعونها هم مي
، ابتدا خود ايشان توان يك هستريك اجتماعي درست كند يعني ديوانگي عمومي گفتند ايت اهللا خميني مي مي

اي را بيمار كند تواند واگير داشته باشد وعده د و بعد مثل يك بيمار كه ميكردن را به اين صفت متصف مي
اش را با وسايل ارتباط جمعي به ديگران منتقل كند آن وقت نمونه عيني تواند ديوانگي گفتند اين مي مي
ها ارهشوند بهمين معناست آن بيچ روند جبهه و شهيد مي ها موج موج مي گفتند اينكه بسيجي آورند و مي مي

گويند مثالً  دانند و مي بينند و بقيه چيزها را خيال مي براي حركت دنيايي علت ديگري غير از لذت افزايي نمي
تواند نايزهاي جسمي خود را از اين  خواهد و چون نمي چون عقده جنسي دارند دنبال حوريه و زن خيالي مي

رسد عقلش هم ناقص  ستش به مطامع دنيوي نميگردد وچون د هي بهشتي ميها برطرف كند دنبال ميوه ميوه
فهمند اگر  گويند كارآئي اين مطلب در جوامع عقب افتاده ممكن است ولي در جوامع پيشرفته كه مي است مي

خواهي بايد اينطوري در كارخانه كار كني و اينطوري به دست آوري و اگر دنبال دانسينگ  نان يا ميوه مي
سي خودبه اين قشر راي دهي تا اينها قوانين اجتماعي را عوض كنند و آن زن و هستي بايد در فعاليتهاي سيا

كن و  ها و محروميتها يك استفاده جنون وار ميآيد از اين عقده تشكيالت در اختيارت قرار گيرد او هم مي
د و اينها مضربه تواند جلوي آنها را بگير افتند و هيچكس نمي ها راه ميكند و موج ديوانه انه ميديگران را ديو

 است. بشريت هستند تفسير مادي از انقالب همين
تواند ادراك مطابق با واقع را حل كند درست اما اگر بگوئيم تابع انگيزه  برادر سبحاني: اينكه آن دستگاه نمي

آيد بازهم جاي اين سوال هست كه مراتب مختلف ادراك از شي  است و همان بحث زمان و مكان در ادراك مي
 اي شيي خارجي هيچ اقتضايي نسبت به ادراك من ندارد؟ ا در هر رتبهآي

شما هم در يك جاي  حجت االسالم والمسلمين حسيني: شيي خارجي يك اثرهايي در مجموعه دارد
مجموعه هستيد و يك نحوه تناسبات با آن داريد و كل ان يك مجموعه تركبي بطرف يك مقصد است شما بر 

كنيد آن نسبت به شما ال اقتضا نيست  ك فاعليتي داريد و به يك نسبتي باآن كار مياساس تناسبات خودتان ي
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گذارم يك تاثير روي شما دارد و يك تاثير هم شما روي ان داريد و  االن يك چيزي را كه من در اينجا مي
 معناي مركب همين است و همه مركبها همينطور است.

 يك نسبتي دارد.  برادر سبحاني: تاثير شيي با حقيقت خود آن
شود يا اين را به عنوان يك شي  حجت االسالم والمسلمين حسيني: حقيقت شي خارجي در تركب حل مي

كنيد يا اين شيي تقوم آقارش به شما و خود آن  مستقل از خودتان كه داراي يك آثار ذاتي است فرض مي
بينيد؟ به  آيا اين را از سير و جريا جدا مي كنيد يا به معناي اصالت شيي است؟ اين را به معناي تركب معنا مي

دانيد يا اين يك چيز در مقابل خداست؟ خدا داريم ولي اين راهم داريم مثل  عبارت ديگر اين را مخلوق خدا مي
ماهيت چگونه است آيا هم خدا هست و هم ماهيت به صورت مستقل هست؟ آيا واقعيت اين غير از مخلوق 

 بودنش است؟
فرمائيد و اثر دارد  اين يك مخلوق داراي اثر است و مخلوق ال اقتضا در عالم نداريم حاال مي برادر سبحاني:

 يكي متناسب با آن غايت است و يكي متناسب با آن غايت است.
حجت االسالم والمسلمين حسيني: در كل اين يك اثر و جايگاه نسبت به غايت دارد يعني اين را با براي 

 كنيد. مالحظه مي
گيرد و همان جايگاه هماهنگ  سبحاني: در رتبه اين يك براي دارد و در يك جايگاه خاص هم قرار مي برادر

 با غايت است.
حجت االسالم والمسلمين حسيني: بنابراين يكي اينكه خود آن را در رابطه آن جايگاهش نسبت به غايت 

و اقتضاي اين نسبت به من و من نسبت كنم و تناسب  سنجيد و يكي ديگر اينكه من از اين چه استفاده مي مي
آيد يا نه نهايت چون لقب من را  اي در خود اين تناسب هم بحث غايت و غير غايت مي گويم به اين چيست مي

 ايد.داديد فاعليت مراهم شريك كرده
اي هر اثري را ندارد يعني در وحدت تركيبي هم كه لحاظ برادر سبحاني: بازهم فاعليت من روي هر شيي

 كنيد يك طرف من هستم و يك طرف آن شي
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خواهم از اين اسفتاده آب يا استفاده چايي  گوئيد من مي حجت االسالم والمسلمين حسيني: نه گاهي مي
كنيد بلكه محور  كنم يك وقت ميگوئيد محور طلب من براين حكومت دارد يعني اين را بدون اثر محض نمي مي

تعريف  ر دارد كه حتماً همان محور طلب واحد در ارتباط با اين يكطلب شما در تفسيرتان نسبت به اين اث
كند بدين  دهد ولي محور در هر دو پرستش خداست معناي اينكه فاعليت در تعريف دخالت مي ديگري را مي

اي هيچ اقتضايي نداشته باشد و معنا نيست كه فاعليت براي هر چيز هر تعريفي خواست بدهد تا هيچ شيي
 خواستيد از آن بكشيد.هركاي شما 

 آوريم. بردار سبحاني: همينكه يك مقدار اقتضا را آورديم يعني به يك نسبتي داريم صدق را مي
گوئيد اين داراي اقتضائي است كه در  آوريد و مي االسالم والمسلمين حسيني: نه شما تناسب را مي حجت

 دستگاه من يك جايگاه خاص براي يك مقصد خاص دارد.
 اني: ولي واقعاً اين اثر را در خارج دارد يا نه؟برادر سبح

حجت االسالم والمسلمين حسيني: اثر آن متناسب با كربرد من يك معنا و يك نحوه است ولو اينكه خودش 
گيريد مخالف باشد ولي فعالً تحت تسخير شماست، زميني را كه كافر روي ان فساد  با اين اثر كه از آن مي

كند اورا  دن به آن كافر است و ناراحت است و زميني كه مومن روي آن سجده ميكند مشغول نفرين كر مي
كند ولكن در حيني كه مسخر شماست و خداوند آن را ميدان  مي دوست دارد و بعد از مرگ برايش گريه

فاعليت شما قرار داده است به يك نسبت مطيع شماست و به يك نسبت مطيع كافر يعني تركب فاعلي جريان 
 برد. يش ميرا پ

حجت االسالم ميرباقري: جوهره بحث همين است كه در قدم اول تعريف به تكيف اولي برمي گردد و اگر 
اختيار در آن تكيف اولي دخالت كرد، تعاريف همگي كاربردي شده و نسبي ميشوند يعني اين در عال تناسبات 

خواهد و يك مومن يك اثر را مطلوب  آثار مختلفي دارد و هركسي متناسب با غرضش آثار خاصي از اين مي
 شود. داند و به همين آثار تعريف مي داند و يك كافر همان اثر را نامطلوب مي مي

 برادر سبحاني: اين آثار مختلف واقعاً در خارج هست يانه؟
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لم حجت االسالم والمسلمين حسيني: رابطه زماني و مكاني آثار اميد مند آثار نحوه ارتباط شما با نظام عا
 است يك كيفيت ربط شما داريد و يك كيفيت ربط هم آن شي با شما دارد تا مركب شده است.

حجت االسالم ميرباقري: بعد بر اساس فاعليت ما ازاين كيفيت ربطها در قدم بعد يك تمثل متناسب با 
 شود. فاعليت ساخته مي

يد يعني ناخالصي هايي كه نسبت كن حجت االسالم والمسلمين حسيني: بعد شما شروع به تصفيه كردن مي
كند بعد او چيزي را كه در پايان به عنوان  زنيد او هم شروع به تصفيه كردن مي به مقصدتان هست را كنار مي

گوئيد  دهيد دوتا است مثالً شما مي دهد يا چيزي را كه شما به عنوان بهترين محصول مي بهترين محصول مي
گويد اين آبها آلوده است بهترين آب اين  با تربت بهترين آب است او ميآب نيسان يا آب فرات يا آب مخلوط 

 گوئيد چنين آبي نجس است. است كه اين طور ايزوله شده و اين قدر هم الكل به آن بزنند شما مي
تواند داشته باشد يكي التفات پيدا  فرمائيد نسبت به كيف ارتباطهايي كه مي حجت االسالم ميرباقري: مي

كند، بنابراين در تمثل موثر استتمثل يك وحدت تركيبي از ارتباطهايي است  ديگري اصال الفتات نمي كند و مي
التفات كردن اختيار حتماً براي مقصدي _ها را لحاظ كرده و اختيار توانسته به آنها التفات كند و (كه انسان آن

ام مومن يك مقصد دارد و تفات كردهاست و يك سري ارتباطات بامن دارد كه چون مقصدي داشته به آنها ال
كند و طبيعتاً تابع يك غرض التفات به يك سري از  بنابراين به خاصيت آب نيسان و يا خاصيت تربت التفات مي

شود بنابراين وحدت تركيبي از آثاري كه ملحوظ اين واقع  شود و در فرد ديگري پيدا مي ها پيدا نمي ارتباط
كند و  ست و بعد چون مقصدها دوتا هستند وحدت تركيبي هايي كه درست ميكند دوتا شود و ايجاد مي مي

ند ممكن است او اين را خوب بداند و ديگري اين را بد بداند چون آثاري كه اين مالحظه  آثاري كه مالحظه مي
تواند كيف ارتباط درجهت مطلوب مومن  كردهدر جهت غايتي است و وارد جهت غايت ديگري است، او نمي

فرمائيد چون  ته باشد بنابراين براي او بد است و براي مومن خوب است ووقتي خوب و بد روي آن آمد ميداش
در رشد و اشتداد به طرف اين است كه كماالت شخص را متناسب با غايت خودش تكميل كند به مرحله 

شود. ميكنند دوتا  رسد و ماهيتاً هم مطلوب نهايي كه آنها در نظام رشد ارائه مي خلوص مي



 

 

 
 

 دوره دوم) ٣٦( ٧٢جلسه: 
 بحث: حاكي و محكي 

 (آيا علم كاشفيت دارد يا كاربردي است)
حجت االسالم والمسلمين حسيني: بسم اهللا الرحمن الرحيم در اين جلسه مقداري درباره مسئله حكايت 

حق و باطل و پس از آن دوباره مقداري درباره  گرديم و درباره صدق و كذب وكنيم و دوباره برمي بحث مي
 دهيم. حكايت و بعد از آن حجيت را توضيح مي

رويم ببينيم  اما حكايت كه االن مورد بحث است يك حاكي داريم و يك محكي عنه كه ابتدا سراغ محكي مي
د. محكي ما يا شو وضع آن چگونه است و بعد وضع حاكي چطور است و بعد اينكه اين حكايت چگونه واقع مي

جز اموري است كه زمان و مكان درآن راه دارد يا جز اموري است كه زمان و مكان در آن راه ندارد كه اين نوع 
 گيرد. دوم بعداص مورد دقت بيشتري قرار مي

كند، حاال اين  االن بحث درباره اموري است كه زمان و مكان در آن راه دارد و حكايت از اين شي خارجي مي
كند، فرض اين است كه محكي ما زمان و مكان دارد  ما چگونه است آيا يك چيز ثابتي است و تغيير نميمحكي 

كند اما اينكه اين محكي ما داراي خاصيت و اقتضائي است يعني چه؟ بنابر مباحث قبل اگر  يعني تغير مي
اال بر مبناي اصالت شي توان گفت مخلوق نيست  اي نميبگوئيم شي يك وحدت تركيبي است كه در هيچ رتبه

گويند ماهيتيش مخلوق نيست كه در آن اشكالهايي كه به بحث ذات بود از طريق بحث عليت در  كه آنها مي
جلسه گذشته مورد اشاره قرار گرفت و مفصل تر اين است كه ببينيم آيا ممكن است ماهيت در اشيا اصل باشد، 

ام و خصوصيت ذاتي داشته باشند كه قبل از تحقق بتوان اگر ماهيت در اشيا اصل شد ماهيات خودشان يك قو
گفت ماهيت زرد آلو يك ماهيت است ماهيت سيب يك ماهيت است و ماهيت روغن يك ماهيت است الي آخر. 
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اگر ماهيت خودشان باالستقالل يك چيزي داشته باشند و آن اشكالهايي را كه در جاي خودش بيان شده كه 
گذارد مقوم ماهيت متعدد باشد بعد دوباره  كند و نمي و بعد دوئيت آن را نصف مي آيا دو متقوم دارد يا يكي

خود ماهيت و خصوصيت را لحاظ كرديم باز خصوصيت را هم قطع كرديم و آنگاه در رتبه آخر گفتيم چنين 
حكايت اين است كه  گوئيد حتي قابل لحاظ عقالني هم نيست اثر آن قول به ماهيت در چيزي كه شما مي

گوئيم كه اگر در محكي عنه ذاتي اينگونه فرض شد  اقتضا ذاتي باشد و كاري به غايت نداشته باشد، بعدها مي
شو اينگونه فرض شود تا به علم برسد و علم آنهم جهت دار نخواهد بود كه در همه مراحلش  در حاكي آنهم مي

 اي به ثمرات آن.اشكال است و آن ريشه بود و اين هم اشاره
وئيد اين مخلوق است و هيچ مستقلي به هيچ معناي از استقالل ندارد و مخلوق مادام كه خالقش آن اگر بگ

كند اگر مخلوق در جميع مراتبش است حتماً شما زمان  را حفظ كند و اضافه نمايد به طرف جهتي حركت مي
شو آن را از  دار است و نميدار بودن را حداقل در بخشي كه زمان دار هستند به آن اضافه كنيد و بگوئيد غايت 

غايت بريد و بر اين اساس بايد گفت اين چيزي جز تعلق به غايت نيست و مناسبات سير بطرف غايت، كيفيت 
آيد مناسبات  هاي گذشته مناسبات جهت است كه ميكند و مناسباتش هم بنابه بحث تحقق را مشخص مي

تناسبات تركيبي و وحدت تركيبي را مشخص يم كند،  آيد مناسبات مراحل است كه مي كند مراحل را معين مي
آثار و اقتضائي كه اين دارد بريده از غايت اصالً قابل بيان نيست و منهاي تعلق به غايت كه اين چيزي نيست و 
منهاي كيفيت يعني جهت دار بودن به طرف غايت كيفيت و اقتضايي ندارد چيز بودنش در رابطه با تعلقش 

ين تحقق جهت داري اوست و عين جهت داري است كه تناسبات انرا درست كرده است است كه آن تعلق ع
 جهت يعني تناسب و تناسب اصًال متفرع بر جهت شده است.

پس بنابراصالت تعلق اقتضاي محكي ما عين ارتباطش به غايت و عين كيف تعلقش به غايت است چرا به آن 
و حدت تركيبي بزرگي قرار دارد يعني هم داخل اين يك گوئيد؟ چونكه اين تنها نيست و در يك  كيف مي

تناسبات و تركيباتي هست و هم خارج از آن يك تناسباتي است كه متناسب با حركت و تغيير به طرف غايت 
اي متناسب با رفتن به طرف غايت بايد عوض شود هم روابط داخلي آن و هم است. اقتضايش در هر لحظه
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شود و بعضي از  گوئيد بعضي از خصوصيات مركبها ديرتر عوض مي ما مينهايت شروابط بيروني آن. 
گويم در وحدت تركيبي كه نگاه كنيد آنهايي هم كه ديرتر عوض  شود مي خصوصيتهايشان زودتر عوض مي

 اند در زمان دوم در منتجحه اثر ديگري دارند اال اينكه به صورت انتزاع به آنها نظر شود اثرشان عين اثر اولشده
گيرند در منتجه جديد جز مقوم هستند به نحو انحاللي كه در وحدت  نيست در وحدت تركيبي دوم كه قرار مي

 تركيبي قبالً عرض شده است
توان گفت اين جايش كجاست و چي  رود بدون براي نمي اگر اصل اقتضا زير بليط تعلق و تناسبات تعلق مي

ن خودش و بيرون خودش دارد يعني هويتش هويت تبعي نسبت هست و چه تناسبات و آثار و ارتباطاتي در درو
تضايش دقيقًا شود يعني قدر و ارزش آن با اق اش با قدر و منزلتش متحد ميبه سير بطرف غايت است، چيستي

دهد و اقتضايش هم جداگانه باشد،  شود نه اينكه دو چيز باشد برايش يك ارزش اعتباري قرار نمي برابر مي
در مجموعه وحدت تركيبي به غايت بيان كننده ارزش آن است و اگر رد آن رد اشيائي است كه ميزان تاثيرش 

دهيد و اگر باال قرار دارد  شود و نسبت تاثيرش هم در رد پائين است يك نسبتي به آن مي خيلي زود عوض مي
نند قوام و ركن است و ك دهيد و اگر در كل اينها و در تغييراتي كه مي و حاكم است يك نسبت ديگر به آن مي

شود قطعًا  تغييراتيش تغييرات اصلي است و كل تغييرات ديگر تبعي هستند و به طفيل او تغييرات حاصل مي
تواند در  قدر و منزلتش از همه اشرف است، بنابراين معني تناسب در هستي يعني عدل جداي از حقانيت نمي

كه اقتضا در شي اصل نيست بلكه تابعي است از  خارج محقق شود در اين قسمت از بحث صحبت اين است
كند وكيف تعلق چيز  رفتن به طرف غايت بر خالف اصالت ماهيت، و تناسب به سير است كه اقتضا را معين مي

گوئيد عدل است، جاي  تناسبات حركتي اين تعلق وقتي هم مي زائدي ندارد جز تحقق سير تعلق، تعلق است و
گوئيد عيارش  گوئيد وضع كل شي في موضعه به لحاظ غايت است و مي نكه ميخودش است متناسب است و اي

گوئيم عيارش همين است بلكه اول جهت  نه اينكه ابتدا عيار ذاتاً خودش چيزي دارد و بعد مي همين است
گوئيم  چيزي دارد يعني اول تعلق است و بعد جهت تعلق كه از تعلق جدانيست و بعد به تناسب جهت مي

و تركيباتي الزم دارد، تغييراتي الزم است و به مناسبت اين تغييرات تركيباتي الزم است. حاال اگر  تغييرات



٢٣٢  ······························································································································································  

 

گوئيد حق و باطل از آن جدا  تواند منفصل از حق و باطل باشد و همانطور كه مي بگوئيم اقتضاي محكي نمي
منزلت و ارزش شي متحد نيست يعني عدل و ظلم از آن جدا نيست يعني چگونگي شي با حقانيت و قدر و 

 است.
حجت االسالم ميرباقري: اگر اشيايي باشند كه بتوان در تركيب فاعلي بطرف دو مقصد جز مركب واقع 

 باشند....
دهيم، پس  كنيم وفعالً كلي مطلب را توضيح مي حجت االسالم والمسلمين حسيني: اين مطلب را بعد بيان مي

گوئيم يك درصد يا نود  ي با غايت دارد و بعد در تركب فاعلي ميقدر وارزش آب چيست؟ بايد ديد چه تناسب
توان  شود، بعد مي شود يك قسمتي مشروب انسانها و يا اوليا الهي مي درصد آن بعنوان مشروب حيوانات مي

دهد اما  رود و چه محصوالتي مي هايي ميگيرد و در چه كارخانه اي از اين كجا قرار مي صحبت كرد كه هر حصه
گوئيم اقتضاي آب رطوبت است بلكه  ها فعالً موضع بحث نيست فعالً قبل از توجه به نظام تركب فاعلي نمياين

ت كه حركت و جهت كدام طرف گوئيم رطوبت يعني ربط آب به غير آب و اين ربط با غير آب تابع اين اس مي
 باشد. 

جداي از تناسبات تبديل (زماني) و  تواند تناسبات تركيب (وحدت تركيبي) و تناسبات ترتيب (مكاني) نمي
گوئيد  ايم ميتغيير و حركت بطرف جهت فرض شود اگر همه مراتب آن مخلوق است مثال آن را عوض كرده

اين متناسب با سوهان گوئيد كنيد و مي شود حلوا آنگاه عيارها را عوض مي اينقدر آرد اينقدر شكر و روغن مي
گوئيد اين ديگر براي مصرف غذائي نيست بلكه براي مصرف  يد ميكن عيارها را عوض مي است بعد عناصر

گويم  گوئيد عوض روغن آب هست عوض آرد سيمان است وعوض شكر هم ماسه است مي ساختماني است، مي
اين يك چيز ديگر است وبراي يك جاي ديگر خوب است اين در وقتي است كه درون يك خاصيت هايي داريد 

سر آنها بيائيد و از خلق خواص مختلف صحبت كنيد به معناي خلق تناسبات مختلف  كنيد و اگر باالي كار مي
گوئيد اين مخلوق است و  بين اينها و ايجاد نسبتها و ربطها و اسما و آثار و متناسب با آن اسما است، اگر مي

ق همان ارزشي خواهد اينرا به طرف هدف خاصي ببرد همان تناسبات را دارد و ارزش آن در نزد خال خالق مي
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گوئيد خداوند به من چشم داده تا ببينم و فالن خاصيت را هم خداوند  اند همانطور كه مياست كه به آن داده
محقق كرده و اگر خداوند نداده بد چنين خصوصيتي اصالً وجود نداشت و قابل لحاظ نبود خالق اين مخلوق را 

قسمت اول بود كه خواص اين همگي مخلوق است اين با همه خصوصياتش به طرف مقصدي خلق كرده است. 
اي نيست كه مخلوق نباشد و خالقش هم آن را براي جهتي خلق كرده و نفس تعلق به آن جهت را و هيچ رتبه

خلق كرده نه چيز اضافه بر آن كه ابتدا يك چيزي خلق كنند بعد تعلق را به آن اضافه كنند ابتداً يك چيزي 
كنند درست نيست مگر اينكه عاجز باشند واال اين براي دارد مخلوق است براي يك كه براي نداشته باشد خلق 

 هدف.
حاال اگر نگوئيد كه خصلت ذاتي آب تركردن و خصلت ذاتي خاك تر شدن و خصلت ذاتي آتش سوزاندن 

غايت تر تعلق است و كيفيت تناسبات تركيبي و تبديلي آن به است بلكه بگوئيد از يك منزلت باالتر و رفيع
همچنني عرض شده كه جاذبه مكاني تابعي از جاذبه زماني است و هردو هم تابعي از جاذبه و تعلق نسبت به 
غايت هستند وحدت تركيبي زمان و مكان به دين معناست كه شي داراي تاريخ گذشته خودش و تعلق به 

يح است بگوئيد عدل است يعني يابيد و صح اش هست پس همان تناسباتي را كه خلق كرده اند ميتاريخ آنيده
ني اگر عدل است حق هم هست و ارزش هر يك به با مقصدشان متناسب است و صحيح بگوئيد حق است، يع

آيد  تاثير در دستگاه عدل و تناسب به نظام غايت و جايگاه آن است. يعني حقانيت آن از ناحيه مقصدش مي
كن درباره مقصد صحبت كنيد و بگوئيد مقصد بايد همانطور كه ع دلش هم از ناحيه مقصدش است البته مم

حق باشد و هر مقصدي بايك فاعل تناسب دارد كه آن صحبت ديگر است، مقصد كل حتماً حق است و اگر اين 
گردد كما اينكه خلقتش هم به حضرت حق بر  حق است حقانيت آن در غايت به ذات حضرت حق بر مي

شود كه اگر اقتضا و حقانيت متحد باشند و به تناسب  ا مطرح ميگردد و خالق دارد، يك سوال در اينج مي
كنديعني چه آيا غرض همان آثار است؟ آثار مگر يك نحو  باغايت مالحظه شوند حاكي و اينكه حكايت مي

كيفيت ربط نيست؟ اول خودش داراي كيفيت است دوم اين آثار مثل خود شي مخلوق هستند، در حقيقت 
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كنيد مناسباتي كه در وحدت تركيبي وجود دارد تعلق است و  ت تركيبي سوال ميداريد از مناسبات وحد
 شود. كيفيات تعلق و چيز ديگري نيست، جنبه حكايت منحل در حقانيت و حق و باطل بودن مي

كنيم آيا رابطه اين شي خارجي و حاكي با همه مساوي است؟ يك  ائيم و سوال مي حاال يك قدم باالتر مي
يم كه بايد از آن حكايت كنيم و يك حاكي داشتيم و يك آثار آن كه ما را به آن شي داللت محي عنه داشت

كند و آن اثار و ارتباطي كه دارد هردو مخلوق باشند ما هم كه  كند بناشد خود شي و آنچه بر آن داللت مي مي
آيا ما هم مثل آنها هستيم مخلوق هستيم و در اين وحدت تركيبي از اين موضع كه نگاه كنيد ما هم هستيم اما 

كند اال با فاعليت ولي فاعليت ما فاعليت  يا نه؟ انسان يك چيز اضافه دارد، درست است كه تعلق عمل نمي
چيز بايد فاعليت داشته باشند واال تركيب شدن در مجموعه  تصرفي است. قبالً عرض شد كه در نظام تعلق همه

خناهد تصرف كند و در وحدت  كه مثل هم نيست، انسان ميشود اما فاعليت همه چيزها  دوم ممتنع مي
تركيبي در رتبه نيابت در تصرف تغيير قرار دارند و كار اينها با بقيه فرق دارد اينها در خودشان هم تصرف 

تاثرشان يا ارتباطي محكي عنه به وسيله آن آثاري كه حاكي است به انسان غير از آثر گوئيد  اند حاال ميكرده
ه غير انسان است يعني در اشيا ديگر ممكن بود صحبت شود آيا همعرض هستند يا باالتر و پائين تر است آنها ب

كند حتي دو استكان آب  البته آنجا هم دو چيز مساوي وجود ندارد و مجموعه، وجود دوشي مساوي را نفي مي
در وحدت تركيبي جاي آنها فرق  گوئيد اين ارتباط و آن ارتباط و حتي دو حصه از آب يك استكان، همينكه مي

 كند. مي
تابد يك قسمت از آب داغ است آن وقت پائين تر از آن  براي مثال در استخر يادر حوض وقتي آفتاب مي

پذيريد كه هر حصه از اين آب يك نحو ارتباطي با جهان دارد در اين استكان هم  خنك است و شماراحت مي
فقط مسئله شعاع شمس هم مطرح نيست بلكه در مجموعه وحدت  همينطور است و منحصر به استخر نيست و

اي يك نحوه ربط متناسب با وحدت تركيبي دارد چه رسد به انسان كه وبوسيله فاعليت  تركيبي بهر شيي
خواهد از اين آثار مختلف به دست آورد. تاثرهاي مختلف از ابتدا  تصرفي كه عضو نظام تركب فاعلي است مي

ر آخر كه بيائيم كارآئي را نگاه كنيم و نه در تصرف كردن بلكه در اولين تاثرها اين يك شود نه د حاصل مي
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شود اگر يك  شود و او هم يك انسان ديگر است و يك نحو ديگر متاثر مي انسان ديگر است و يك نحوه متاثر مي
كند اما  ا تحريك ميرسد كه بزاق دهان ر آدم موحد و زحمت كشيده در حال روزه باشد ناگهان به يك شي مي

شود و خودش را نگه  شود، يك درجه اين است كه تحريك مي در اين شخص هيچگونه تحريكي حاصل نمي
شود اما در غير ماه رمضان همان افراد عادي هم اگر  دارد يك درجه هم اين است كه اصالً تحريك نمي مي

طراب و ناراحتي دارند اما در ماه رمضان اند هر ساعت يك سيگار بكشند اگر دوساعت شد يك اضعادت داشته
كنند اگر رتبه ايماني باالتر خدا تفضل كند وقت افطار هم با زيار سيگار نيست و در  اصالً سيگار را فراموش مي

اند در هاند سحري هم نخوردفكر اين است كه در دعاي امروز چه چيزهايي بود بعضي از بزرگان افطار نكرده
ياد نعمت خدتا و انعام خداست و اند هم ابتدا به ا آن موقع در يك حالت روحي غرق بودهافطار روز بعد كه ت

گويد  داند مي ابتدا در فكر اين است كه در اين توفيق طاعت باشد و آن را من اهللا و من محمد وذرتيه (ص) مي
ن انسان آن ولع و اضطراب داند اي خداوند اين را به بركت نبي اكرم عطا كرده است و خودش را مهمان آنها مي

داند اين غذا را در گوشش بكند يا  شخص غير مومني كه يك وعده غذايش نرسيده و حال بقول عوم نمي
گويند در اروپا اگر ماشين شما خراب شد هر  گويد اين مسائل را بايد حل كرد مي درچشمش و يك طوري مي

آيند وامكانات تلفني هم  راب شده فوراً سراغ او ميبينند كه ماشين شما خ ده كيلومتر يك دوربين است و مي
برند  آيند ماشين اورا مي گيرند و مي ماشين را خريده ارتباط مي گذارند و با مركزي كه اين در اختيارش مي

گيرد و نظم چنين و چنان است ولي اين آقا كه به  رود ماشين را تحويل مي كنند و بعد هم اين مي تعمير مي
گويد بايد اين مسائل را حل كرد مثل  ن ماشينش يك وعده غذايش دير شده يك طور ميخاطر خراب شد

زند و آخرش  شب اول قبر بايد حل شود و خالصه حرفهاي زياد مي اينكه بايد مسئله عالم برزخ حل شود مسئله
حي است شود يك وعده غذاي ايشان دير شده و حاال هم كه رسيده چنان مشغول خوردن است و ص معلواً مي

 بگوئيم مثل چهارپايان مشغول خوردن است.
كند و تاثر اينها  حاال تاثر مشام كه جز حواس است از بوي غذا در اين مورد اين انسان مومن و فاسق فرق مي

كند و در نظام اليت اصالً دو نفر مثل هم نيستند و هركس يك نحوه است  با هم از صداي موسيقي فرق مي
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ظام حساسيت و فاعليت شخص در تصرف نسبت به خودش است كه در رتبه باال و قبل از پس تاثر متناسب با ن
تمثل انجام داده است پيش از آنكه مطالب در عالم تصور بيايد بايد دستگاه حساسيت كار كند تاحس شما 

ت كه امري نيس چيزي را لمس كند و ذهن شما بتوان صورت سازي و تمثل را انجام دهد رتبه قبل از اين يك
خود آن امر را بتوان در تمثل آورد بلكه آن حاكم بر تمثل است رتبه نظام حساسيت باالتر است و در اختيار 

خواهد آن دسته از ارتباطات كه ارتباط به طبقه مافوق است  صرف ارتباط و تعدد ربط كافقي است و علم نمي
ورت تمثل اعطا كنند يعني به صورت الفاظ براي در نظام واليت ارتباط تمثلي نيستند مگر اينكه خود آنها به ص

دهند بعدا در نظام حساسيتهاي شما تحقق يافت تصرف آنها  دستگيري شما بدهند كه اگر آن چيزهايي كه مي
شود البته يك رتبه از تمثل اين است كه در نظام تمثلي شما بياورند كه اين بعد بايد صحبت  در شما واقع مي

اند زمان و مكان دارند و مخلوقاتي بود كه مادون شما و در حوزه تصرف شما قرار گرفته شود. قسمت قبل درباره
 زمان ومكان آنها تحت اشراف شماست كه مثال شي خارجي را براي آن بيان كرديم. 

گذارد نظام حساسيت شما طوري  خواهيد در شي خارجي تصرف كنيد و اثقر كه روي شما مي حاال اگر مي
گيرد شما پيچ راديو را  تواند بگيرد و يك دسته ديگر از آثار را مي آن يك دسته از آثار را نمياست كه رادار 

گيريد نظام حساسيتتان را به طرف خاصي  كنيد يك چيز ديگري مي دهيد و موج آن را عوض مي تغيير مي
دم بعد بركل آن حكومت گيريد اگر چيزهايي را گرفت كه در رتهب باالتر است در ق بريد يك چيزهايي را مي مي

 كنيد البته متناسب با منزلت فاعلي در منزلت فاعلي آن.. پيدا مي
شود  اين به طفيل او ايجاد مي مراتب تكوين دارد عارف به حقائق اشيا كماهي است كسي كه حكومت برتمام

خورد و از ساير چيزها  شويد كه بدرد اين راه مي ولكن در منزلتهاي نازلتر از فاعليت آن يزهايي را متوجه مي
آورد ميل به  غافل هستيد يعني اصالً حوزه تصرف شما نيست، اگر به شما بگويند شراب خوردن فالن حال را مي

كند كه  سوي آن را نخواهيد كرد بحول وقوه الهي، اين تعبير خوبي نيست ولي آيا كسي ميل به اين پيدا مي
گوئيد نه اين ديگر چه رقم ميل كردن است. التذاذ  ا اينكه ميمثل خاك بازي با نجاست انسان هم بازي كند ي

كند اينجا را مزرعه آخرت و نمايندگي موال قرار دهد معنا  حيواني از و بدتر از آن در نزد كسي كه تالش مي
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ن گويد آقا به ما احسان كرده و ما را اينجا آورده است حاال ما مثل كرمهاي كثافت خوار باشيم نه اي ندارد مي
 .انددرست نيست و كفران نعمت آن قدر و منزلتي است كه آنها عطا كرده

شود و تاثرها هم مختلف هستند حاال سراغ  پس نظام حساسيت متناسب با منزلت و تركب فاعلي متاثر مي
 آئيم. تمثل يا تصور اوليه مي

خودش نظام حساسيتهاي حجت االسالم مير باقري: اين نكته كه فرموديد متناسب با تركيب فاعلي يعني 
 خودش را سازماندهي كرده است.

تواند در خودش  حجت االسالم والمسلمين حسيني: يعني به يك نسبتي سهيم است به همان نسبتي كه مي
تصرف كند و به يك نسبتي هم در نظام فاعليت عالم جا دارد يعني اين يك ظرفيتي دارد كه همه اين ظرفيت 

و در همين شدن آن سهمي دارد تركب فاعلي است و متناسب با تركب فاعلي را خودش تعيين نكرده است 
كند و اقتضايش اينطور بود و ايشان هم با همين تناسبي كه دارد  است كه محكي به اين آقا ارتباط پيدا مي

وانيم ت گوئيم كه مي شد، پس تصورات افراد با هم مختلف خواهد بود البته بعد مي برايش تصور اوليه ايجاد مي
بوسيله سخن گفتن در تصورات افراد دخالت كنيم ممكن است حوزه دخالت شما را مورد متعددي باشد 

گذارند ولي نحوه اثري كه شما از يك اعالميه  گوئيد اين از ديگران بريده نيست و اجزا مركب روي هم اثر مي مي
ت و حتي از افراد مسلماني كه در آن منزلت بينيد هرگز از اعالميه سران كفر نخواهيد گرف امام خميني (ره) مي

تواند چنين اثري را بدهد اين گونه تصرف  در آن منزلت باشد مي توانيد اين اثر را بگيريد، كسي كه نيستند نمي
 كند.

خواهد اين اثري را كه از فيلتر نظام حساسيتها  پس تصور اوليه جهت دار شد اما تبدل چطور؟ تبدل مي
آيد از  خواهد آن را زير و رو كند چون يك اطال ع جديد كه مي ظام تعاريف جا دهد ميگذشته ببرد و در ن

كنند اين اطالعات  هاي آينده هم بريده نيست بعضي خيال ميهاي گذشته بريده نيست و حتي از اطالعاطالع
لق هم به اطالعات گويند در اطالعات آينده جا دارد ولي براساس اصالت تع شود بعضي مي كنار يكديگر چيده مي

كند اين چيزها مناسب است و  گذشته مربوط است و هم به اطالعات آينده و دراين جهتي كه اين فاعليت مي
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شد تا اينكه در يك جا گويد ن كند و مي آيد آنها را زير و رو مي ابداع احتمال يعني انجام دادن كار تبدلي مي
 اهي پيدا شد.گويد شد يعني متناسب با مقصد من شد و جايگ مي

شود چون حول يك محوري است كه اين تركيب درست  بريد ربط و تركيب واقع مي در آن جايگاه كه مي
گوئيد اذعناً للنسبه اين اذعان و اعتقاد به وجود نسبت قهري  شده است و وقتي تركيب شد وحدت پيدا كرد مي

نكه حول محور مقصد اين آقا هست، بسياري است اما نه به دليل اينكه جز قياس شكل اول است بلكه بدليل اي
كنند مثل مدل اقتصادي كينز در تنظيم  شود و بر اسا آن عمل مي از اعتقادهاي للنسبه كه در خارج پيدا مي

امور پولي از آن اعتقادهايي كه بايد به وسيله قياس شكل ال بيايد نيست البته كاربرد دارد و به وسيله آن كار 
گيرد يعني حول محوري كه  شو اين در جايگاهش كه قرار مي ا ابتهاج عملي هم حاصل ميكنند و براي آنه مي

شود  جاذبه تعلقي آمده بود و مثال سازي را نظام داده بود، در آنجا وقتي جاي خود را پيدا كرد سيكل كامل مي
تعلق اين نه شود. روشن است كه اين تمثل چون متناسب با مقصد است حول محول  و دسته بندي درست مي

اي ها هم حول محور تعلق اين در رتبه تمثل نظام مثالي و نمونه فقط حساسيتهايش شكل گرفت بلكه تكيف
خواهد بيايد تصرف كند و اين واسطه در تصرف بود تصرف  اند، حاال خود اين نظام ميبراي تصرف پيدا كرده

ن مدل و اين تمثل و اين جدول راهنما و اين كند يعني دست و پا و ابزارهاي تصرف اين آقا بر اساس اي مي
 كند. برنامه حركت مي

كند؟ يعني متعلق تصرف يك نظام  حجت االسالم مير باقري: متعلق تصرف در اطالعت مختلف فرق مي
 فلسفي آزاد راكات غير از يك نظام ديگر است.

خود آن نظام تمثلي شما حجت االسالم والمسلمين حسيني: بله آن معنايش اين است كه طبقه بندي در 
خواهد كار كند ولي در حوزه تصرفش واقع شده است و هركدام يك حوزه تصرف دارند  روي چه چيزهايي مي

گوئيد حوزه تصرف امور قلبي جدا حوزه تصرف  ولي اين حوزه تصرفها از يكديگر جدا نيستند يعني گاهي مي
گوئيد همه اينها يك وحدت تركيبي پيدا  مي امور نظري جدا و حوزه تصرف امور عيني هم جداست گاهي

شود گاهي ميگوئيد ابتهاج علم براي اين به  كند اين يك انسان است نه چند انسان، نفس است كه مبتهج مي مي
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گويم باز در غايت علم براي خود علم  گوئيد به تصرف در شيخارجي من مي شود گاهي مي ذات علم حاصل مي
الت شيي يعني اگر يك علمي در جامعه منفور بود چقدر مردم به سراغ آن مطلوب نيست اال بر اساس اص

شود يا نه اگر بنا شد كيفيات حاصل از تصرف كيفياتي باشند كه شما در آنها فاعليت  روند و منسي مي مي
توان گفت ما علم ساختن ضبط صوت را كشف  نسبي داريد و تركب فاعلي است نه فاعليت مطلق ديگر نمي

م بلكه ضبط صوت به وسيله علم شما ايجاد شده است بر اين اساس در مجموعه كه نگاه كنيد يا براي ايكرده
پرستش خدا مناسب است يا نه و اگر براي پرستش خدا مناسب نباشد بايد در عالم دنيا يك جايي براي آن علم 

هد شد و جامعه آن را پيدا كنيد اگر خوش بودن خيالي باشد و هيچ اثر عيني نداشته باشد متروك خوا
كند كه اين هم در غايت با روابطي  رود در بيابان و براي خودش كار مي پذيرد مگر اينك بگوئيد ايشان مي نمي

كه به اشيا اطرافش دارد سازگار نيست، علوم يك ابزار براي كار نيستند به اين معنا كه معلوماتي كشف 
شود و پس از آنها هم مصنوعاتي ايجاد شده نه  صدي ايجاد ميشوند بلكه معلوماتي به وسيله شما براي مق مي

 اينكه اكتشاف شده باشد.
حجت االسالم مير باقري: آن مصنوع ممكن است حاالت روحي خود انسان يا تمثالت ذهني خودش باشد 
يعني الگو براي حال يا تمثل يا تصرف عيني خودش بدهد يعني آن مصنوعي كه به دنبال تمثالت حاصل 

 شود ممكن است نظام حساسيتهايش باشد يعني الگو براي تصرف در نظام حساسيتهايش بدهد. مي
تواند روي ارتباط با  تواند كه ربط دارد و مي حجت االسالم المسلمين حسيني: به ميزاني كه ربط دارد و مي

ه نظام حساسيت نظام حساسيتها اثر بگذارد نه به صورت مطلق و در خارج هم مطلق نيست يعني نه نسبت ب
كه باالي سرش است مطلق است و نه نسبت به نظام خارج مطلق است چون اين يكي از فاعلهاي بود در 

گذارد و به نسبتي هم  حاليكه يك مجموعه فاعل مشغول كار هستند ولي به نسبتي در نظام حساسيتها اثر مي
 گذارد. در نظام تمثلي و در نظام خارج اثر مي

بت درباره حكايت اين است كه آيا اين موفق به كشف شده است يا ايجاد؟ ايجاد با حاال قسمت آخر صح
كشف چه فرق دارد؟ كشف معناي حكايتي دارد به همان معناي اصالت شيي و اگر در ايجاد شي مثر شده 
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دهد. حاال در خارج تصرف كرد و ضبط صوت درست كرد، ممكن است بگوئيم قبالً  معناي فاعليت و تعلق مي
انون ضبط صوت وقانونمندي آن وجود داشت ايشان توانست با تالش ذهني به آن دست بيابد كه اين تعبير به ق

معناي كشف است ممكن است بگوئيم خير مجموعه تعلقي بود كه متناسب با حساسيت ايشان و تركب فاعلي 
در خارج ايجاد كرد شي آمد و مدل اين را به نسبتي كه سهم تصرف داشت ايجاد كرد و بعد هم شي آن را 

گويند بلكه اگر مرتباً افاضه بشود آن تعلقي كه هست به  خواهد آن طور كه مفوضه مي نمي فقثط در ابتدا خالق
كند ولي اگر افاضه نشود تعلق به آن در مرتبه اثر گذاري در  رسد و عدد تركيبي جديد انحالل پيدا مي تحقق مي

د حاال اگر اين تحقق تحقق الهي باشد يك چيز است و اگر تحقق تحقق رتبه باالتر هست ولي تحقق وجود ندار
 سازد. غير الهي در مرتبه فاعليت باشد يك چيز ديگر مي

شود كه نگوئيم معلوم سابق بر علم است بلكه بگوئيم معلوم الحخق بر علم است و  تا اينجا نتيجه اين مي
آن معنا نيست. پس در چند رتبه معني حكايت عوض  شو و حكايت هم ديگر به معني علم ارتباط با عالم مي

شود يك در رتبه تطبيق و مطابقت با واقع كه در جلسه گذشته بيان شد يكي در رتبه محكي و آثر و  مي
حكايت و اثرش نسبت به انسان ويكي در رتبه تمثل سازي و يك يدر رتبه تصرف و كاربرد در خارج و براين 

اط انسان با عالم خارج خواهد بود، درباره معيار صحت نيز اين سوال مطرح است اساس علم به معناي كيف ارتب
كه بنا شد محكي عنه شما از مخلوقات زمان دارو تعلق به غايت باشد اگر محكي شما از نظام فاعلي باالتر بود 

فاعليت در رتبه كه براي شما به مزله امور ثابت است يعني نظام فاعليت فاعلهاي مختلفي دارد و يك فاعليتش 
آيند معنايش اين است كه يك واليت  اداره كل تاريخ است كه اواصل در اقتضاهايي است كه به نظر ثابت مي

كند آنها يك تصرفات تمثلي هم دارند و در  حاكم بر جريان ترتيب و تبديل است ولي حاكم بر تاريخ تصرف مي
كنند اگر تعلق شما تعلق الهي باشد  شما هم تصرف مي كنند همانطور كه در ارواح عالم مثال شما هم تصرف مي

كنيد محكي عنه شما از قبيل اشيا زمان دارتحت تصرفتان نيست و بر زمان  اي تعلق پيدا مي وقتي به يك كلمه
تواند از  ناميم هرچند نظام حساسيتها متناسب با ظرفيتش مي شما حكومت دارد و آنها را احكام جريان رشد مي

-اند و به يك ارتباطيرد ولي آن حاكم بر رشد شماست در ماه مبارك رمضان اجداد شما دعا خواندهآن بهره بگ
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يابد، البته  خواند و به يك ارتباط بلند روحي دست مي هاي بلندي دست يافته اند و انشان اهللا نسل شما هم مي
تلف ااست و به ميزان فاعليتهايي مند شدن از انعام موال مخشكي نيست كه متناسب باسعه وضيق ظرفيتها بهره

كه شما در خودتان نه در محكي تان داريد در باب امور حسي و تجربي عرض كرديم مصنوعات مصنوعات شما 
و در حوزه واليت شماست ولي كلمات در حوزه واليت شما نيست كم اينكه بعضي از خواص عالم خوارج در 

گوئيد اين در حوزه  اين خورشيد را فليات بها من الغرب مي تواني فرمايد اگر مي حوزه واليت شما نيست مي
خواهم اين ليوان را  كند من وقتي مي واليت ما نيست ولي براي كسي كه در موضع واليتش باشد ردالمثمس مي

رود و  كند آفتاب آن طرف مي از اينجا به آنجا منتقل كنم كار ندارد وجود مبارك مولي الموحدين هم اشاره مي
 خورد. شود و هيچ چيز هم تكان نمي بري هم در دنيا نميهيچ خ

پس در حوزه واليتي نظام تركب فاعلي هرگاه تعلق شما الهي شد آنچه كه در حوزه تصرف اوليا نعم هست 
شود البته صحيح است بگوئيم معيار  در حوزه تصرف شما نيست و علوم ديني معيار صحبت در اطالعات شما مي

 است يعني ميتوانيد تصرف هماهنگ كنيد. صحت در تصرف خارجي 
 شود. شود و صحت ووقوع رها مي حجت االسالم ميرباقري: معيار حقانيت مي

تواند متناسب با ظرفيتتان در خارج تصرف  حجت االسالم والمسلمين حسينين: معنايش اين است كه مي
مثلهاي ذهني خودتان كه حول محور صحيح بكنيد و ارتباط صحيح با عالم بگيريد يعني شما هم مثل يكي از ت

كرد خود شما هم به  تعلق بود و مثل نظام حساسيتتان كه حول محور فاعليت يكي از حساسيتها جا پيدا مي
كنيد آنوقت صحيح است بگوئيم  شخصه حول محور ولي اهللا اعظم صلوات اهللا ليه و علي آبائه جايي پيدا مي

توان به چنين فردي لقب علم و عالم داد و تمثلش به علم  ت مينحوه ارتباطش ارتباط صحيح است و آن وق
نسبت دارد و آن بريده نيست تمثلش تمثل حيواني نيست درباره تمثالت حيواني لقب ظن و لقب ظاهر داده 

اند و به چيزي خوشحال شود يعلمون ظاهراً من الحيوه الدنيا و عن االخره ه غافلون اينها ظاهر مطلب را ديده مي
اند و در گرداب گمان خودشان غرق شده غلطند ه اند كه جاي خوشحالي نداشت و در گمان خودشان ميشد

 دهد. باالتر اينكه عالم باسفيه دوتا هستند و قرآن به آنها لقب سفاهت مي
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گفتند استغفراهللا مبتالي به بيماري  همانطور كه در جلسه قبل عرض شد اينها درباره امام خميني (ره) مي
اندازد آنها اين نسبت را  ي قدرت ايجاد هستريك رواني است و مردم را فوج فوج براي كشتن راه ميروح
گويند سفيه است و قرآن هم عين همين را به  گويند اينها سفها هستند به عالم ديني شما مي دهند و مي مي

گويند  داند نه زكات و قرآن مي يگويد اين سفيه است كينز كه اصل در رشد ما را ربا م آنها ميگويد و كينز نمي
اينها حتي اگر ربا را با بيع مساوي كنند باز شيطان اينها را خل كرده است چه رسد به اينكه ربا را اصل بگيرند 

گويند اينها متفكران اقتصادي هستند و اطلبوا العلم ولو بالسين  توان داد و اينكه مي لقب علم به مدل او نمي
اند اگر به شرق يا غرب برويد اند ولو بالسين خودشان فرمودهكه در شدت تحريص فرمودهمنظور كدام علم است 

 آيد. در شرق و غربچيزي به دست نميآيد، اگر آنها هم علم هستند چرا  جز از خانه ما چيزي به دستان نمي
تصرف در خارج  شود كه به علم حقيقي نسبتي داشته باشد و وسيله بنابراين علم آنگاه به تمثل اطالق مي

شود و مادام كه نسبت آن مرتب دور شود و تا منزلت حيوانيت برد از علم بودن خارج شده و به ظن و  واقع مي
 رسد و ديگر علم نيست. رسد و به فذرهم في خوضهم يلعبون مي سفات مي

برهمه  ـ به ميزان منزلتش به علم حاكم٣ـ كاربردي در جهت حضرت حق است ٢ـ كار بردي است ١علم 
عالم لقب علم دارد كال مكم نور وامركم رشد وصيتكم التقوي وفعلكم الخير حاال گر به علم دست بزنيم اينطور 

 ايد. شود و از يك منزلت به منزلت ديگر مي نيست كه دنيا زير و رو شود بلكه بهتر معنا مي
وه ارتباط از طريق نظام حجت االسالم ميرباقري: نحوه ارتباط به رتبه باالتر چگونه است يعني نح
تواند باشد و مثالً به كلمات  حساسيتهاست و ازطريق جهت گيري اختيار است يا نه از طريق تمثالت هم مي

 كند. معصومين عليهم السالم رجوع مي
حجت االسالم والمسلمين حسيني: تصرف اوليا در هر سه عالم اصلش اين است كه در نظام فاعلي جهت 

 دهد. د اگر جهت حيواني و اعراض از آنها باشد آن تمثلها نفعي نميشما كدام طرف باش
شود آثار  شود و آثار كه پيدا مي حجت االسالم ميرباقري: يعني ارتباط تمثلي هم ارتباط متناسب مي

 متناسب با مقاصد است.
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ديگر هم حجت االسالم و المسلمين حسيني: يك ارتباط با قرآن هست كه يضل به كثيرا ولي يك ارتباط 
 هست كه قدجائكم بصائر.

شود  حجت االسالم ميرباقري: يعني ارتباط چه با رتبه مادون و چه با رتبه مافوق اثري كه در من حاصل مي
با مقاصد من است همان اثر كه يك نحوه ارتباط مكاني و تابع ارتباط زماني است فقط فرقش اين است كه 

كند  گذارد قرآن هديات و اضالل مي و نسبت به مافوق او تاثير مي نسبت به مادون من حاكم بر اين تثر هستم
گيرم ولي نسبت به مادون خودم وقتي جهتي را انخاب كردم من اثر آن را در  نه اينكه منن اثر هدايتي مي

كنم و عامل اصلي در تاثير نحوه ارتباط با او من فاعليت است ولي نسبت به مافوق فرق  خودم تعيين مي
  كند. مي

ـ در تاثير اگر تاثير را به ارتباط مكاني شيي با شيي ديگر بدانيم اين ارتباط ١پس به صورت خالصه فرموديد 
مكاني يك خاصيت در درون شيي كه به درون آن هم تعريف شود نيست چون بر اساس اصالت شي آثار به 

ر درونش پيدا كنيم كه ماده و بينيم بايد يك اثري د شوند و هر اثري كه از شيي مي درون شيي تعريف مي
دانيم ولياگر هويت شي را  صورت است ولذا علل قوام شي را همان ماده و صورت و همان اجزا ماهيت شي مي

به ارتباط مكاني وزماني كه اصل در اين ارتبط هم ارتباط زماني و تعلقش به غايت است را تعريف كرديم اثرش 
كند واين فرع بر تعلق آن به غايت است چون فرض اين است  ور پيدا مييعني نحوه ارتباط مكاني كه باساير ام

تواند متناسب با غيات خودش  گوئيم اين فالن اثر را دارد يعني مي كمكان تابع زمان است بنابراين قتي مي
شود و البته تناسب در كل نظام معين  اينگونه تركيب شود در نتيجه اگر تناسب با غايتش داشت تركيب مي

توان پيدا كند و  كند كه چه تركيباتي متناسب با غيات كل نظام مي شود و جايگاه اين در كل نظام معين مي مي
اين معناي خاصيت و در تاثير و تاثري كه دو شيي رويهم دارند مقدمه دوم اين است كه عامل تعيين كننده 

ي آنهارا متناسب با غايتشان تعيين فقط شيي دوئم نيست بلكه تمام خصوصيات هر دوشيي نحوه ارتباطات مكان
اي برابر با شيي ديگر نيست حتي اگر ارتباط دو شيي را با شيي سومي كند و چون مكان و زمان هيچ شي مي

شان با آن شيي سوم هم برابر فرض كنيم چون خود اين شيي زمان و مكان برابر ندارند ارتباط مكاني و زماني
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ارند برابر نيست، انسان نيز چون يك فاعليتي دارد كه البته اين فاعليت مطلق تاثري كه د نيست بنابراين تاثير
گذارد به عنوان يك جز از فاعلهاست و به عنوان يك فاعليتي است كه با  نيست و اثري كه روي خودش مي

شود ولي به نسبتي كه خودش تعيين محور كند يك حساسيتهاي خاصي  خودش در كل نظام واليت تركيب مي
كند چه را رتبه باالتر خودش و چه با رتبه  پيدا مي’ كند و آنگاه ارتباط زماني و مكاني كه با ساير اشيا ا ميپيد

كند حاال اگر در منزلت مادون مالحظه كنيم كه اين  مادون خودش نحوه اين ارتباط زماني و مكاني تغيير مي
است و آن تحت تصرفش است اثري كه آن در نحوه ارتباط اصل است چون فرض اين است كه در رتبه مافوق 

شود اصل است نه اينكه او در اين تركيب اصل باشد  گذارد يعني نحوه تركيبي كه آن با اين مي روي اين مي
خواهد با آن شيي تركيب زماني و مكاني بشود  است بنابراني وقتي اين ميچون اين نسبت به مادون تصرف 

كند وبراي فاعليت خودش محور انتخاب  ي در خودش تصرف مياصل در چگونگي تركيب خودش است ووقت
كند به نسبتي كه خودش موثر است در نحوه تركيب با خارج يعني در نحوه ربط مكاني كه تابع ربط مكاني  مي

گذارد به تبع محور فاعليتي كه انخاب كرده اختالف  گذارد پس اثري كه اين روي او و او روي اين مي تاثير مي
به ميزاني كه اين در حب دنيا خلوص پيدا كند تاثير و تاثر از دو طرف مادي و حيواني است كه باز  كند و مي

اصل در تاثير و اثر فاعليت اين است، به تعبير ديگر اصل در تاثير كه به معناي تركيب است فاعليت اين است و 
شود باز  عني تركيبي كه واقع ميبه ميزاني كه نسبت به پرستش حضرت حق خالش شود تاثير و تاثر طرفين ي

تابع ين فاعليت است و در اين تركيب هم نبايد بگوئيم شيي اين خواص با بالفعل دارا است اين فقط تعلق به 
شود كه  تواند اين تعلق تبديل به تحقق شود بنابراين ارتبطي كه در رتبه اول پيدا مي اي دارد كه مييك آينده

كنم اين ارتباطي كه  منشا پيدايش يك تمثل است كه آن تمثل را بعد تعريف ميمنشا پيدايش يك تصور و بعد 
آورد فرع بر فاعليت است و اين طور نيست كه اين  شود ارتباط اولي كه يك تصوري مي بين دو شيي پيدا مي

 يك سري خواص و آثاري باشد كه االن موجود است بلكه ايناي كه در رتبه اول واقع شد نسبت به رابطه
اش به نح تحققي االن اي است كه تعلق به آينده دارد و آيندهشود صرفاً ارتباط به شيي ارتباطي كه پيدا مي

شود كه آن  شود اين نحوه ارتباط منشا يك تركيب خاص در رتبه بعد مي نيست وقتي اين ارتباط برقرار مي
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با مشيت حضرت حق در رتبه بعد ايجاد  تركيب متناسب با فاعليت اين و متناسب با كل نظام واليت و متناسب
 تواند چنين تركيبي داشته باشد. شود و در اين رتبه صرفاً به صورت تعلق موجود است يعني مي مي

كند  حجت االسالم والمسلمين حسيني: بنابراين تعلق مواد اين ضبط صوت با تعلقي كه من دارم فرق مي
توانم تصرف كنم و در ايجادش موثر باشم و چيز  من مياگر در حوزه تصرف من هست در تعلقش به آينده 

 ديگري با يك خصوصيات ديگري بدست آيد.
 توانم محورش را عوض كنم چون در ارتباط مكاني رتبه باالتر اصل است. حجت االسالم ميرباقري: يعني مي

اش را عوض يكنم يعني اينكه جايگاه مكان حجت االسالم والمسلمين حسيني: اينكه محورش را عوض مي
 كنم يا ملكوتي. كنم يا آن را حيواني مي

شوند و رتبه آن هم هماهنگ با  شو به منزله يك مركب مي حجت االسالم ميرباقري: چون با آن تركيب مي
رود  كند آن را هم با خودش پائين مي شود. همانطور كه خودش در مراتب حيواني سير مي رتبه بالتر جابجا مي
دهد  كند چون رتبه آن را به طرف مادون تغيير مي شود لذا لعن و نفرين هم معنا پيدا مي ميچون با آن تركيب 

كند يا تركيبي را كه در ارج در جهت معصيت حضرت حق ايجاد  خورد و با آن معصيت مي غذائي را كه مي
 .برد دهد و اگر به طرف پرستش باشد باال مي كند در واقع منزلت آن شي را هم تغيير مي مي

تواند در  پس خواص االن بالفعل موجود نيستند بلكه خواص صرفاً به نحو تعلق موجود هستند و اين مي
شود  محور تعلق او تصرف كند و اورا در تركيب جديد قرار دهد كه متناسب با مشيت حضرت حق محقق مي

كه منشا تحقق در رتبه بعد  تمثلي است بنابراين فاعليت نسبت به رتبه بعد فاعليت ايجادي است ابتدا يك ربط
 شود. مي

فرمائيد بعد از آنكه تصورات به صورت جهت دار پيدا شدند در رتبه قبل جهت دار  درباره ربط تمثلي هم مي
كند و  اي متناسب با حساسيتهاي خودش به آن آثار التفات مي آيد  فرموديد كه اثري مي بودن را تا ين حد مي

برد تا يك مجموعه درست  ملحوظ قرار داده و آنها را در تمثالت خودش مي نسبت به مقاصد خودش اموري را
دهد و  فرمائيد به اعتبار اينكه منزلت خودش را تغيير مي كند كه آثار منفي نداشته باشد ولي در اين رتبه مي
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كند پس از  اش تعغيير مياش با خارج تابع منزلتش هست ارتباطات زماني و مكانينحوه ارتباط زماني و مكاني
آيد و آثاري كه  كند و آثاري كه از ناحيه آن شيي روي اين مي همان ابتدا تاثير و تاثرها و تصوراتي كه پيدا مي

 گذارد متفاوت است. اين روي آن مي
گوئيد در رتبه سابق  حجت االسالم و المسلمين حسيني: همانطور كه ايجاد در تصرف نسبت به اشيا را مي

 كند. رف ميبر آن در آثار تص
كند و بعد يك  حجت االسالم ميرباقري: در نحوه ارتباط مكاني كه تابعي از ارتباط زماني است تصرف مي

رود كه يك مجموعه هماهنگ متناسب با حساسيتهايش بسازد يعني  سلسله تصورات پيدا شده و دنبال اين مي
اي را  عاً بايد بهريك از اين تصورات جا و رتبهخواهد عيناً نظام حساسيتها را در نظام تمثل منعكس كند و قط مي

كند كه اگر ميزان تعلقش به اين مفهوم يك  بدهد كه متناظرش در نظام حساسيتهايش هست آنقدر جابجا مي
ميزان بااليي است در تمثالت هم يك رتبه بااليي برايش پيدا كند و اين را در بقيه تمثالت اصل قرار دهد و اگر 

 مادون آن است آن را اصل نگذارد. اشبر عكس رتبه 
كند كه همه تعاريف فلسفي  فرضاً در نظام تعاريف فلسفي اگر اصل را نظام واليت گذاشت اينقدر جابجا مي

حول نظام واليت يا حول توحيد و مخلوق بودن عالم منسجم شوند و اگر يك فيلسوف مادي است تالش 
كد تا  ل محور اصالت ماده هماهنگ شود و آنقدر جابجا ميكند تا همه ادراكات و تصورات فلسفي اش حو مي

همه تعاريف جاي خودشان را پيدا كنند ويك مجموعه هماهنگ كه متناظر با نظام حساسيتهايش است پيدا 
شود و اين واسطه در تصرف و ساختن مجموعه بعدي است و به همين دليل اكتشاف نيست بلكه يك نوع 

شود وبعد در رتبه تمثل به تبع منزلت  در رتبه تصور تابع منزلت و فاعليت پيدا ميارتباطي است كه اين ارتباط 
شود كه فاعليت اين  يابد و در رتبه تصرف منتهي به تحقق يك وحدت تركيبي جديد مي و فاعليتش انسجام مي

 به نسبتي در آن موثر است.
دن در حقيقت علوم همين است و حجت االسالم والمسلمين حسيني: معناي كاربردي بودن و جهت دار بو

داند و مربوط به كافر است جز  اساس براي كسي كه مومن باشد واضح است كه آن چيزي را كه اطالع مي براين
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كتب ضالل است اينها اسباب و ابزار و سوتهايي است كه شيطان درست كرده براي اينكه بندگان را از خدا 
براي اضالل حق است و آن چيزي كه بر پايه پرستش خدا و ما انزل  و نيرنگهاي ابليس ها برگرداند اينها حقه

 اهللا باشد آن به علم و حق نسبت دارد و خبر در آن جا نوراني است و معناي صحت دارد.
اي را درباره اينكه اقتضا و حقانيت از يكديگر جدا نيستند بايد توجه داشت يعني فلسفه ارزش و يك نكته

ورت سير اينكه ارزش و دانش متحدند بيان شد و همين صورتي بود كه فرموديد ولكن ص دانش با هم متحدند و
 مبنايش اين است كه ربطي تركبي بدون غايت نيست و حقانيت عين عدالت و عين اقتضا وعلم است.



 

 



 

 

 
 

 دوره دوم) ٣٧( ٧٣جلسه: 
 بحث: نسبي و كاربردي بودن علم 

 ٢/٣/٦٩تاريخ: 
 قيد ذات علم است)  (عبادت و عصيان

حجت االسالم و المسلمين حسيني: بسم اهللا الرحمن الرحيم الحمد هللا رب العالمين يكي از مطالبي كه بايد 
اي از مراتب  مورد دقت قرار گيرد اين است كه آيا ارتباطي كه بتوان لقب باطل محض به آن داد و هيچ مرتبه

توان چنين چيزي را از حيوان نداشته باشد وجود دارد و مي اي ولو حيوانيت و اضلحقانيت را در هيچ رتبه
اي كه ادني مرتبه باشد و فرض داشته باشد ولو  گفت يا اينكه در نظام تركب فاعلي ارتباط با عالم در هر مرتبه

بعيد ترين رتبه نسبت به حق، يك نسبتي به حق دارد هر چند اگر نسبت به جايگاه و ظرف انسان كه نگاه 
احق است و سزاوار نيست، ولي به نحوي كه خالي از حق شود و باطل محض بشود نيست، زهوق و زود كنيد ن

توان نسبت داد ولي نسبتي كه آن را گذر و بعيد از رحمت الهي است و دور بودن را بر حسب مراتب مختلف مي
د مطلق است، آنوقت ما بين به خود عدم برساند ندارد. عدم حقانيت مطلق برابر با، باطل محض و عين عدم وجو

توان گفت هر قدر نسبتش نزديك تر به حقانيت پست ترين رتبه تا عالي ترين رتبه حتماً مراتبي هست كه مي
باشد نسبتش به علم و صحت بيشتر و به قرب نزديك تر است، آن وقت اين نسبي بودن فرق زيادي با نسبي 

ابتي بر آن حاكم نباشد. شما در اينجا يك امر ثابت حاكم شدن اخالق و علم دارد بر اساس اينكه يك امر ث
ايد كه واليت ربوبيه الهي و واليت نبي اكرم(ص) است و هر چه نسبت بيشتري با آن داشته باشد معين كرده

معناي علم را بيشتر داراست كما اينكه معناي حقانيت را بيشتر داراست. پس نبي بودن به اين معنا كه بگوييم 
ارزشي روي هيچ چيز استوار نيست غلط است و بر عكس پايگاه ارزش خيلي محكم است و بنابراين بيان پايگاه 
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ها ارزش  شود و واقعي بودن و حقيقي بودن ارزش بلكه مبدأ هستي هستديگر اعتباري بودن ارزش رها مي
ت ارتباطات حيواني و بودن است و قدرشان در نظام آفرينش از ميزان هستي و حقانيت شان جدا نيست. آن وق

ارتباطات پست تر از حيوان هم به ميزاني كه قدر و تأثير در مجموعه كلي نظام آفرينش دارند ولو اخسرين 
اي از بودن را دارا باشد ولو براي يك لمحه كوتاه دارا هستند اما نسبت به تاريخ جهان اعمال باشند بايد رتبه

اي كه از نظر فطرت در آن ا يك رتبه باالتر بياورند متناسب با رتبهزهوق و مفتضح و زشت هستند و اگر آنها ر
بينند اين اند و آنگاه از آن رتبه نگاه كنند مياند و با فاعليت سوء خودشان را از آن رتبه ساقط كردهخلق شده

جها را براي ظرفيت خودش را در پست ترين ظرفيتها برده است و نامالئم ترين و بعد اليم ترين و خوارترين رن
توان گفت اصل اين هيچ وجودي ندارد، حاال در كل نظام بگوييد اين نحو خودش قرار داده است و لكن نمي

گوييد معنايش اين تواند مقصد را به هم بريزد درست است ولي وقتي اين را ميشود و نميفاعليت منحل مي
رهايشان بود ولي حاال خوب است، اين چيزي نيست كه مثالً غاصبين اهل بيت هزار و چهار صد سال پيش كا

است كه قدرش در دستگاه آفرينش در پست ترين رتبه ممكن و در اسفل نار است و رنج دوري از رحمت حتي 
كشد و لعن به آنها و برائت و درگيري با آنها هم سبب نسبت به ظرفيتي كه از رحمت به او عطا شده بود مي

كنند و ذبهم عذاباً يستغاث منه جميع اهل النار حتي اهل نارهم به او لعنت ميخيراتي از جانب خداونداست و ع
آيد تا آنجا كه مراتب اهل توحيد گويند و او پست ترين اهل نار است وي ك طرف هم باال ميبه او بد مي

لهي كه شود و تصرفات اكنند و به محور واليت منسوب تر ميارتباط و اطالع نزديك تري به جهان پيدا مي
فرمايد و حقانيت و زيبائي و شايستگي اولياء و نائبان خداوند و خلفاء او و ولي اعظم كه بزرگترين نائب است مي

و سعه وجود ياين تصرف و كسي كه در منزلت نزديك به آستان قدس معصومين قرار گرفته است كلماتش 
تي كه رواه احاديث مانند زراره و هشام و جناب كند به تصرفات بسيار زياد و با دوام، تصرفاتصرف در عالم مي

اند اين تصرفات استمرار دارد و ضائع نشده است و همچنين تحت پرتو معصومين صلوات اهللا عليهم سلمان كرده
 درخشند.مي
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پس هر چه به اولياء الهي نزديك تر باشند به همان اندازه كلماتشان بيشتر حامل كلمه علم است يعني اينها 
گوييد تصرفاتشان تصرفات موالست و رنگ خودشان را ندارد هر چه از رنگ زلت خودشان وقتي ميدر من

خودشان كم رنگ تر و از رنگ اولياء پر رنگ تر شود اين تصرفات را در نسبت تدثير بزرگتري نسبت به غايت 
علم ديگر نسبي بودن اين  شوند. با اين تعريف ازدهد و جزء عمال دستگاه خداوند و خدمه بزرگ او ميقرار مي

شود كه داراي يك محور ثابت است و نسبت به يك امر ثابت حاكم بر كل تاريخ سنجيده ربط تصرف روشن مي
اي ندارد خودشان را با يك شود نه اينكه نسبي باشند و خودشان را با خودشان بسنجيد و بعد بگوييد پايهمي

گوييد ربطي ايجادي است اگر اش از پايه هستي است، اگر ميپايه سنجيد هم پايه دارد وهمامر حاكم بر كل مي
 گردد.اش به نظام واليت الهي بر ميايجاد، ايجاد الهي باشد پايه

فرمائيد تعلق زماني هميشه حول يك محوري است، يعني سير همه حجت االسالم ميرباقري: يعني مي
 ت و خودشان جاذبه مستقلي نسبت به غايت ندارند.مراتب مادون به طرف غايت از طريق جاذبه آن محور اس

پاشد و هيچ چيز روي هيچ توانند داشته باشند و اال دنيا فرو ميحجت االسالم و المسلمين حسيني: نمي
گوييد من يك ابزار خواهيد بكنيد ميشود، به عبارت ديگر شما چگونه در تصرفاتي كه ميچيز بند نمي

گوييم اينكه از گوييد استراتژي از نظر فلسفي محور جريان تبديل است ميبعد مي هماهنگي براي كارهايم دارم
گوييد اين ابزار هماهنگ دهيد؟ ميخواهيد، كارتان را چگونه انجام مينظر فلسفي محور جريان تبديل مي

رد، گويم خود ماشين مديريت هم كه يك برنامه هماهنگ الزم داسازي سياستهاي دراز مدت ماست من مي
شكند يا برنامه و قاعدتًا برنامه مثل كارت اطالعات است اگر به ماشين مديريت نخورد يا ماشين مديريت مي

گوييد همان طور كه در برنامه براي شكند چون تحققش به وسيله آن ماشين است، آن وقت ميبرنامه مي
كنيم و يك اصلي را محور ماهنگ ميهماهنگ سازي سياستهاي كلي و اصول حاكم بر برنامه را با يك ابزار ه

گويم عين همين هم بايد در ماشين مديريت شما باشد و كنيم، ميدهيم و همه را حول آن تنظيم ميقرار مي
بايد يك منصب استراتژيك و يك منصب رهبري و هماهنگ سازي همه امور وجود داشته باشد و آن منصب در 

ود كه اين رياست و رهبري مفوضه به رسول اهللا (ص) است و رهبري شكل كائنات به رئيس كل كائنان داده مي
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ايشان است كه در كل تاريخ جاري است. البته اين بحث در جاي خود مطرح است كه يك نحوه سنخيت در 
وحدت تركيبي بايد باشد كه تغيير و تغاير و رشد و شدت و تقرب براي رهبر مطرح است و وجود مبارك نبي 

ييرات كيفي و كمي عالم به تبع رشد ايشان و ظل قرب بيشتر ايشان است البته اين را ظل اكرم(ص) همه تغ
گوييم امر متغير و اصولي حاكم ظل نبي اكرم (ص) است و آنگاه اقتضاي همه اشياء هم به تصرفات ذات نمي

و در عين حالي كه آيد گردد ولي در ميدان تصرف خود شما كه در دستگاه واليتي شما ميواليتي ايشان بر مي
نسبت دارد در تركب فاعلي به فاعل باالتر ولي ميزان تصرف شما كه در بحث علم و جهت گيري علمتان هست 

آيد گيرد به نظرتان ميآيد البته هر گاه شما تحت تصرف قرار ميدر ميزان تصرف و ميدان تصرف شما مي
شده بحث حكايت نيست بلكه ربط تركيبي است كه دهيد يعني بحث حكايت كه بيان داريد از واقع اخبار مي

ولي باالتر بين شما و اشياء درست كرده است و چون شما در حوزه واليتي او هستيد و ديگر اين امر در حوزه 
كنيد عين واقع و اقتضاي آن است و اال نه شما و نه آن شيء كنيد اين كه درك ميواليتي شما نيست خيال مي

ي تعلق و تناسبات تعلق به غايت نداريد، تازه آن مقداري هم كه تحت حوزه اطالع شما اقتضائي جز به معنا
آيد هميشه رنگ نظام فاعلي خودتان را دارد. آنچه را كه درباره اقتضاي اشياء در تاريخ گفتيم به تمثل شما مي

-آن چيزهايي را كه ميآيد بينيد به نظرتان ميمربوط نيست، شما محدود بودن قدرت تمثل خودتان را كه مي
 دانيد مال تاريخ است.

كرديم و ثابت بنابراين معناي نسبي بودن بر يك اساس محكم و متقن كه قبالً از آن به جهت ثابت تعبير مي
بوان جهت هم كافي است كه نسبي به آن معنا نشود، لزومي ندارد كه شما يك ماهيات ثابتي را فرض كنيد 

د كافي است در اين منزلت از بحث كه در بحث آگاهي و اصالت الواليههستيم بلكه جهت را كه ثابت بگيري
شود بزرگترين  ها هستي مي شود و بلكه هستيمحور جهت ساز عالم يعني محوري كه حول آن جهتها جهت مي
كنند و روشن است كه كلماتشان هم در اشرف ولي تاريخ به سمت واحد است و همه تحت او ظل ا و رشد مي

گيرند بلكه هدايتاي تمثلي شما با اتكاء به گيرند و در ارتباطهاي تمثلي در اعظم مراتب قرار ميل قرار ميمناز
آن كلمات است و به ميزان قرب اختيار و نظام حساسيت شما به آن كلمات ادراك شما از آن كلمات اداركي 
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ه اختيار و فاعليت شما در نظام تركيبي شود كه هر چشود و رشد در ادراك از اين باب تمام ميمتناسب تر مي
شود و هر حول محور واليت و اله امر نزديك تر و هم جهت تر باشد ادراكتان از كلمات خود معصومين بهتر مي

چه نسبت و تناسب پيدا كرد به همان ميزان معناي اشراف خواهد داشت، اشراف ما به تمثل در جاي خود بيان 
تواند زير ور و كند اگر تمثل سازي شما به يك ولي امر مشرف است چون ميشد كه تكيف و تبدل و تمثل 

تواند زير و رو كند و او در تاريخ بر اصل اقتضاء مشرف است بزرگترين نسبت پيدا كرد كه آن ولي امر بزرگتر مي
ه وحدت به همان نسبت معني علم را دارا هست بدون آنكه شما بتوانيد بگوييد آنچه كه در دست من است ك

تركيبي تصرف من و تصرف موالست خود اين علم است، اين خودش به نسبتي در ظل علم قرار دارد و يك 
اي است كه شما يك چيز ديگر با آن مخلوط كرده ايد تصرف و ربط با عالم است و علم نيست، خودش منتجه

اند بكنيد. علم معصوم به توآن وقت آن قدر كه به ولي اعظم نسبت دارد صحيح است، تجزيه اش هم نمي
شود و رشد دارد ولي معناي علم عوض شده و قرب شده است و براي معصومين معناي عادت خداي متعال مي

شود قرب به خداي متعال مطرح است و آنها مرتب سير الي اهللا دارند نهايت سيري كه براي آن عالم گفته مي
توانيد صحبت كنيد نسبت به رتبه ايمان و اختيار اره آنها نميآيد يعني شما نه فقط دربدر تمثل اين عالم نمي

فلسفي و هاي  توانيد صحبت كنيد، يعني صورت ذهني چه در شكل مقولهخودتان هم جز به صورت اجمال نمي
تواند چيزي را كه باالتر است در منزلت پايين تر پيدا كند بلكه در منزلت پايين تر متناسب با آن غير آن نمي

توانيد بياوريد چه رسد به ولي االتر است در آنجا صورت سازد درباره خودتان هم عين همان را نمي مي چيزي
توانيد تحويل دهيد چه رسد به اينكه صورت تمثلي از باالتر از خودتان را كه شما در تحت تمثلي از او را نمي

از تمثل خودتان است و معنا نداردكه  تصرف او هستيد بخواهيد بيان كنيد، هر چه كه شما تحويل دهيد ناشي
نشانگر رتبه ايماني خودتان به صورت كامل باشد چه رسد به رتبه باالتري كه تحت واليت او اين رابطه براي 
شما پيدا شده است. اما اگر از لسان مبارك خودشان نگاه كنيم مسئله علم امام واضح است و خيلي متعجب 

نند اگر بنا هست ولي تكويني باشد و خداي متعال با اسباب خلق كند آيا كاي در آن شبهه مياست كه عده
كند اين را نشناسد كسي كه واسطه در ايجاد ولي دردرست كردن اين است شود كسي كه اين را ايجاد ميمي
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-ستيد و ميفرتوان به او مقام نيابت داد و نائب نيست، شما يك نائب ميكه اگر اين را را تا پايان بلد نباشد نمي
تواند كار كند و تا علم كتاب به او ندهيد گوييد برود و آنجا و اين كار را انجام بده اين تا برنامه نداشت باشد نمي

كند بايد كتاب كند اما اگر باب اسباب كار ميگوييد خداوند بدون اسباب كار مينائب شما نيست، يك وقت مي
 و برنامه را به او آنها بدهد.

خريد و به شما ها نيست يعني براي مثال شما يك ماشين جوجه كشي مي ن به معناي حذف درجهالبته اي
شود، بعد من روز اين تخم مرغها تبديل به جوجه مي ٢١گويند با اين ماشين اينگونه كار كنيد بعد از مي

يك مرغ ممكن است تا گوييد نه آقا ها به اندزاه عمر خود شماست؟ شما مي كنم آيا عمر اين جوجهسئوال مي
گويم پس ما كان و ما يكون اين را دانستن غير از دانستن ما كان وما يكون خودتان است ده سال عمر كند مي

شود و در اين يك تخم مرغي است كه شما يك احاطه نسبي بر آن داريد حال اگر بدانيد كه پشه بهار پيدا مي
ايد و ما رطوبت و نور وبقيه چيزها هم به را در يك شيشه كردهميرد به اين پشه علم داريد آن زمستان هم مي

رسانيد حاال اينكه به اين شه علم داشته باشيد آيا به معناي دانستن ما كان و ما يكون خودتان است؟ اين مي
اگر اشراف بر آن هم داشته باشيد اين به هر حال يك چيز زود گذر است. حاال اين مثالها را دريك شكل ديگر 
بياوريد و بگوييد مراتب هستي در عالم و مراتب وحدت تركيبي مختلف است و تركيب بدون ترتيب ممكننيست 
و آنهائي كه در مرتبه اعلي قرار دارند كه مرتبه وحدت تكريبي است، البته اين هم يك بحث است كه كثرت در 

نيست كه اين هزار تا دفعتاً يكي  كثرت تركيبي وقتي بخواهد به وحدت برسد بايد تدريجي واقع شود و ممكن
‹ اي ده تائي تبديل شود و هر ده تا هم به يكي تبديل شوند و بعد آ شوند، بلكه آن هزارتا ابتدا بايد به دسته

تبديل به يكي شود البته اين براي مثاال ست و اال بايد سه تا سه تا تبديل شوند كه در جاي خود بحث خواهد 
قرار گرفته بگوييد منتجه كل است و تغييرات اين برابر با تغييرات اجزاء است و آن شد. حاال به اينكه باال 

توانيد درون تاريخ بياوريد و يكي بگيريد، به عبارت تغييرات حاكم بر كل را داراست و اصالً تغييرات آن را نمي
 ساير اشياء است.گوييد تغيير هر شيء متناسب با جايگاه خودش و نسبتش به ديگر در وحدت تركيبي مي
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اما روشن شد كه عقل و قدرت ذهني بشر حق ندارد كه بگويد و فرمايش معصومين متناقض با يكديگر است 
و (استغفراهللا ) ما بايد رفع تناقض از فرمايش معصومين بكنيم و آنها را جمع كني، نه اين تناقض در ادراك 

كنيد و اال آن كلمات زلت خودتان اظهار كوچكي ميماست و براي رفع كردن هم در مقابل آنها متناسب با من
هدايت كننده ادراك شماست و معيار صحت وحي و عطاي خداوند است نه سنجش و عقل، حاال اين صحبتي را 

-در قضيه كربال اطالع نداشتند، بعض مي» صلوات اهللا عليه«گفتند جناب سيد الشهداء كردند و ميكه مي
-گرفتند به نحو اجمال از وقوع اين قضيه خبر داشتند ولي نمياشتند و بعضي ميگرفتند اصل آن را اطالع ند

خواستند اين را وسيله براي حكومت اسالمي قرار دهند، اما دانستند كه در آن سال يا سال ديگر آن وقت مي
رند آن وقت اينكه كردند ولي آيا اينها آيات سوره قدر را قبول دابراي حكومت اسالمي نبايد اينگونه استفاده مي

اين امر شهادت ايشان يك امر بسيار عظيم در سموات و » تنزل المالئكه و الروح فيها باذن ربهم من كل امر«
كنيم كه در اين ارض بيان شده كه نظيرش نبوده و نخواهد شد و در اين مسئله از مجموعه اقوال يقين مي

ت از گريه انبياء برايشان بگيريد تا مسائل ديگر و مذهب قائل هستند كه اين مطلب در تاريخ بي نظير اس
كنيم و تعقل مفاهيمش براي ما ممكن نيست يعني عباراتي را كه ما از نظر ظاهر شبيه آن عبارات را تلفظ مي

ولي ادراك ما از سموات » مصيبه ما اعظمها و اعظم رزيتها في االسالم و جيمع السموات و االرض«گوييم ما مي
دراك قابل اعتنا نيست و مثل ادراك يك كودك از هواپيما و از اين هم پايين تر است اين كودك و ارض يك ا

كند، به هر حال ما يك ادراكي از اي پرواز ميفهمد كه اين هواپيما بر اساس چه نيرو و قانون و برنامهچه مي
شب قدر براي امام زمان وقت سموات و ارض داريم حاال آن امري كه از سموات و ارض بزرگتر بوده است در 

كنند، البته ممكن شود؟ اين چه رقم اخباري است شب قدر همه تقديرات را به امام زمان عرضه ميبيان نمي
كنند خوب از اين مهم تر و اصلي تر چه چيزي بود كه از آنها است يك نفر بگويد كليات همه امور را عرضه مي

، عالوه بر اينكه آيات و روايات ديگر هم بر اين مطلب خيلي داللت خبر دهند اين با صريح قرآن مخالف است
فرمايند نقشه روي اين پشتي هم در علم كتاب هست و خود قرآن هم كند، امام صادق عيه السالم ميمي

و ال رطب و ال يابس «فرمايد فرمايد مگر اينكه انسان مرتب چشمش را روي هم بگذارد و اال اينكه ميصريحاً مي
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كنند اال اينكه باذن خداوند است و نظير اينها كه خيلي زياد و اينكه هيچ برگي سقوط نمي» ال في كتاب مبينا
اش را نه خداوند گوييد علم تفصيلياست خوب ممكن نيست سازنده شيء اطالع نداشته باشد، يك وقت مي

ست و در عالم تمثالت حيوه حيواني داند و نه ائمه طاهرين كه اين درست نيست و اعتقاد به هيچ چيزي نيمي
گوييم آنها درجات دارند براي خودشان است نه براي ما و نه اينكه نسبت به آهن و مس علم دارد. اما اينكه مي

توان گفت ما يك تصرفات و تمثالتي در اين رابطه شود اين كه در حوزه تصرف من است و ميآنها بيشتر مي
شود و علم به معناي ربط ايجادي و به ايجاد شما در خارج تغيير پيدا مي داريم كه معناي علم هم عرض شد

كنيد، اما بايد دانست كه او بر تمثيل شما اشراف شد و قبل از آن هم يك تعلق و تمثل داريد و بعد ايجاد مي
اي اشد من هيچ رتبهكنم و اال اگر اينها نبو امداد خداوند من كار مي» بحول اهللا و قوته«گوييد دارد و اينكه مي

از فاعليت و خواست و شاء ندارم شاء من به طفيل شاء اوست، البته شاء من بالفاصله به شاء خداوند متعال 
ال يشائون اال ما يشاء «رسد و شاء او هست كه خورد تا به شاء ول يامر ميشود بلكه هزاران واسطه ميوصل نمي

پايين است. رشد اولياء الهي از قبيل رشد ما نيست زمان آنها متناسب و شاء ما متناسب با منزلت خودمان » اهللا
با مرتبه وجودي خودشان است و اشرافشان بر زمان ما هم واضح است چگونه شما بر آمدن و رفتن يك پشه 
مشرف هستيد آمدن و رفتن ما در كل تاريخ مثل همان پشه است و نسبت تأثير وجودي ما هم به ميزاني كه 

 رود و اال خبري نيست.نسبت داشته باشيم باال مي به آنها
برادر جمالي: آنها يك تغبير به كار برده بودند و گفته بودند اگر حضرت عباس (ع) االن بودند ايمانشان با آن 

 ترسيدند اسم معصومين را ببرند، حاال اين تعبير تا چه اندازه درست است؟كند، البته ميموقع فرق مي
المسلمين حسيني: استغفراهللا وجود مبارك حضرت ابوالفضل العباس صوالت اهللا عليه،  حجت االسالم و

منزلت صاحب لواء سيد الشهداء را دارند و باب ايشان هستند و رتبه ايشان خيلي باالست، سلمان كه از صحابه 
عليه «ن امام حسن است و رتبه صاحب لواء براي امير المؤمنين را ندارد و پايين تر از اين رتبه هستند چو

گويد از اول تا آخر را از گيرد و ميدر جنگها پرچمدار بودند، اين جناب سلمان پرده خانه كعبه را مي» السالم
برم ما مثل پشه روي فضوالت من سؤال كنيد تا برايتان بگويم، البته من اين تعبير را در مورد خودم به كار مي
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كنند، البته فضوالت حالل را در نظر بگيريد كه و سر و صدائي ميهستيم كه از جنس همان فضوالت هستند 
لو دنوت ال «گويد ها در آنجا متنعم به نعمتهائي هستند و اين چه ربطي دارد به آن كساني كه جبرئيل ميپشه

گوييم جبرئيل و اال ايشان از حمله عرش الهي است، نصيب جبرئيل از باغهاي كوچك ما ساده مي» حترقت
ت اميرالمؤمنين صلوات اهللا عليه ميوه كالها شده است و اصالً قابل مقايسه نيست نهايت ما به حسب ظرف معرف

كنيم جز كنيم و خيال ميپرستيم آن وقت حيوه حيواني پيدا ميشويم و اينها را ميضعيف خودمان زود پر مي
ذا. اينكه دلش دنبال دنيا رفته به گويد ليس اال هاين چيزي نيست و البته هر عابدي نسبت به معبودش مي

زنند گفت يكي منم و يكي خان در بغداد، در آيد االن توانسته كامپيوتر و ماهواره بسازد مثال مينظرش مي
اي است كه انشاء اهللا معالجه شويم گاهي يك عالجهائي است حالي كه اينطور نيست، تازه همين فرصتها مقدمه

بايد يك بيماريهائي پيدا كند تا بعداً قدر صحت را بداند و در حال بيماري هم كه اگر انسان راه راست نرفت 
ها در عالم دنيا مقدمه معالجه است نه عالمت آرامش و سالمت، بله گويد حاال اين هذيان گوئيانسان هذيان مي

كلمه باطل از شود و رسد معنايش اين است كه عمر حيوه حيواني تمام ميوقتي استكبار به نهايت خودش مي
 آيد.روي زمين ريشه كن شده و فصل ديگري مي

پس اهميت دادن به معقول بيشتر از منقول خود نشانه نداشتن عقل است و هر كس به معقول بيشتر بها 
دهد يعني عقل ندارد و بر اين اساس بيشتر از استداللهاي دقيق فالسفه به يك دعاي كوچك كه مثالً در 

داند و تحقق اين در باطن روح و ارتباط ما به نظام دهد و اين را چراغ معرفت ميبها مي تعقيب نماز ظهر آمده
كند نه اينكه سعي كنيم يك پايه فلسفي درست واليت استكه ارتباط ما به آن نسبت را نزديك تر و الهي تر مي

يد در قدم بعد هم كه در منطق كنيم و بعد بخواهيم فرمايشات معصومين را در اين پايه بريزيم و نگاه كنيم و با
ها در مقام روش ادراك يا تمثل يا روش منطقي  است اين را مبسوط ترعرض كنيم و چگونه وحي برتوصيف

شود و چگونه بايد جدولها را درست كرد تا همه تعاريف تابع آن تعريف نقلي قرار گيرد و آن وقت رشد حاكم مي
ه تبعيت از وحي تابع رشد ادراك باشد و معني جهت دار بودن علوم از ادراك تابع تبعيت از وحي است نه اينك

گيرد، يعني نفس آن تعاريف تمثلهائي هستند كه شما حول يك محور و هم در حاق جهت گيري علم قرار مي
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ايد نه اينكه ابتدا يك تعريف درست داريم بعد اين را درست يا غلط متناسب با نظام حساسيتهايتان درست كرده
بگيريم، هر تمثلي را كه داشته باشيد عكس ايمان شما و عكس تصرفات و فاعليت شما نسبت به خارج  بكار

اختيار بازگشت كرد تصرفات ولي باالتر در تمثل  است. وقتي معناي اصل علم عوض شد و حد اوليه آن به ايمان
زي شما تحت آن كلمات بدل كند و يا بهتر بگوييم موضوعاً نحوه تمثل ساشما به وسيله كلمات حكومت مي

شود و به آنها فهميم، بلكه ايمان ما بيشتر ميشود و اين كلمات را بهتر ميشود نه اينكه عقل ما بيشتر ميمي
توانيم مستفيض شويم و به نور كلماتشان نوراني شويم و هر چه به آنها نزديك تر شويم بيشتر مينزديك تر مي

آييم و درخشد ما از اتاق بيرون مينور است و مثل خورشيد بر همه تاريخ ميكالم آنها » كالمكم نور«بشويم 
اي است و در نظام تعاريف رسد، خصوصياتي هم كه در اينجا بيان شده اينكه ادراك ما مجموعهنور به ما مي

دا كند، شود تا جايش را پيگذارد و هم خودش متأثر ميكند و هم در كل آنها اثر ميجاي خودش را پيدا مي
البته فقط مجموعه تمثل نيست بلكه اين مجموعه تمثل تحت وجدان يا نظام حساسيتها است و آن بر اين 

 كند.حاكم است و آن هم تحت اختيار است و اختيار هم در نظام واليت جاي خودش را معين مي
چون تا كنون كيف  حجت االسالم ميرباقري: يك سؤال اين است كه چگونه علم و ادراك تبديل به قرب شد

 ارتباط بود.
حجت االسالم و المسلمين حسيني: اگر مشخص كنيم تأثير كدام ارتباط بيشتر است ارتباطي كه متناسب با 
جايگاهش نماينده مولي باشد، درجات نمايندگي از موال به درجات و افتقار حقيقي و فناي شما در نظام مولي 

گوييد علم، كيف ارتباط است ديگر علم، عبادت يا همين كه ميكند. گردد يعني ايمان حكومت ميبر مي
شود نه اينكه وجهي از آن عبادت يا عصيان است، نفس علم و حقيق آن كيفيت يا كيف عبادت است عصيان مي

كند و هر قدر متناسب با يا كيف عصيان، هر قدر اين كيفيت متناسب با قرب باشد لقب عبادت پيدا مي
شود و در آن نامه به حضرت كند و نفس علم عبادت ميبا بعد باشد لقب عصيان پيدا مي ظرفيتتان متناسب

شود نه اينكه به وسيله آن عبادت امام رضوان اهللا تعالي عليه هم اين مطلب بيان شد. عين خودش عبادت مي
شود عبادت اقع ميگيرد يعني صورت نازله تصرفش كه در خارج وگيرد به وسيله آن عبادت انجام ميانجام مي
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شود و اين مختص علوم شرعي به اصطالح عرفي نيست بلكه در ساختن اين بلند گويا تلفن هم همين طور مي
است نه اينكه چون نيت خدمت داشت عبادت شد و چون كارائي آن براي طاعت بود عبادت شد بلكه نفس 

 خود آن مورد نظر است.
ليم نسبت به نظام واليت است كه منتهي به تحقق اين يا حجت االسالم ميرباقري: يعني پرستش و تس

 كند. تمثالت حقانيت پيدا مي‹ كند تحقق آشود و به نسبتي كه تبعيت ميتحقق چيز ديگر مي
حجت االسالم و المسلمين حسيني: يعني اين صورت اصالً صورت تمثل همان نسبتي است كه به واليت 

ته عبادت در مرتبه ذهن است كه واسطه در عبادت عيني است بر اين دارد صورت تمثليه و عبادي آن است الب
توان علمي پيدا كرد كه بگوييد اين خارج از طاعت يا عصيان است و يا در خارج به آن علم اساس ديگر نمي

تواند در ذاتش جهت نداشته باشد، آن عمل كنند و بگوييد اين از طاعت و عصيان خارج است آن وقتعلم نمي
كنيد و برهانهاي برهان لم يا لعن نسبت به واليت و اله كفر است در آن جايي كه آنها را مفتضح ميوقت ع

زنيد و زنيد و پرده از چهره آنها كنار ميكنيد و دروغهاي راست نماهاي آنها را كنار مينماي آنها را بطال مي
كنيد چه در آنجائي كه قضيه را اثبات مي فرستيدكنيد و يا صلوات بر محمد و آل محمد(ص) ميآنها را لعن مي

-در رياضيات يا شيمي يا طلب يا هر مقوله ديگري مانند عرفان و منطق باشد آنجا كه يك مطلب را اثبات مي
 كنيد مشغول لعن هستيد.فرستيد و آنجايي كه ابطال ميكنيد در آن منزلت بر پيامبر اكرم(ص) صلوات مي

رب مراتب مادون يا جاذبه زماني آنها حتماض بايد حول محوري باشد و اين حجت االسالم ميرباقري: پس تق
تركيبات به صورت تدريجي و تدريج هم در مكان مطرح است به صورت سه به سه يا به هر كيفيت طبقه بندي 

ر فرماييد د كند، البته تدريج در مكان از تدريج در زمان جدا نيست ولي منهاي اين ميشده و محور پيدا مي
تدريج مكاني هر سه يك محور دارد تا تبديل به آن محور شاملتر شود و حتماً جاذبه زماني اين مراتب مادون از 

اي  طريق آن محور مكاني شان هست يعني سيرشان به غايت از طريق سير به آن محور است و از طريق جاذبه
اليت مطلقه ونيابت ملقه است حقانيتش كه به آن محور و حقانيت آن محور مطلق است يعني چون نظام نظام و

كند و جاذبه زماني اينها شود چون با مشيت الهي برابريمطلق دارد و حقانيت مطلق پيدا ميحقانيت مطلق مي
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كند و معني محور ثابت  متناسب با محور مكاني شان نبت به آن محور است و متناسب با آن حقانيت پيدا مي
است يعني آن محور حاكم كه واليت مطلق است و حقانيت مطلق دارد و حاكم بر حقانيت كل نظام همين 

 شود.كنند و ارزش آنها ديگر نسبي مطلق نميجاذبه بقيه هم جز از طريق او ميسور نيست.... ارزش پيدا مي
شود كه رشد اينها هم بدون شفاعت ممكن نيست و حجت االسالم و المسلمين حسيني: آن وقت روشن مي

 قائق جاري در تمام كائنات است.شفاعت از ح
حجت االسالم ميرباقري: در باب علم مراتب باال نسبت به مراتب مادون هم ديگر علم نيست و اشراف واليتي 

گويند كه عين الربط مراتب نسبت به آن مرتبه شامل نيست كه است و اين اشراف به آن معنائي كه آقايان مي
فرموديد اگر مراتب مادون تحت اشراف مراتب باال هستند و از وقت مي از شئون يا حيثيات ذات او بشوند آن

شوند و او شوند ديگر از طريق هم معنا ندارد يعني متناسب با طلب پرستش او حادث ميطريق او ايجاد مي
 هاست.محور همه اين پرستش

شوند يعني از  جياد ميحجت االسالم و المسلمين حسيني: متناسب با پرستش او از ناحيه خداوند متعال ا
شود و اگر دائماً اضافه شود و شما  فرستيد همين طور ميناحيه خداوند عطائي به ول ياعظم است صلوات كه مي

تقاضاي افاضه كنيد بايد براي شما و براي همه عالم رشد بياوريد ولي چون شما بيشتر تسليم هستيد بيشتر 
 آورد.رشد مي

آنجا هم علم به معناي كاشفيت و برابري مطلق نيست و آنجا هم به معناي  حجت االسالم ميرباقري: پس در
 ارتباط تصرفي است.

تصرفاتشان مرضي حضرت » ال يشائون اال ما يشاء اهللا«حجت االسالم و المسلمين حسيني: البته به دليل 
 ر دارند.همه چيز حضو حق و عين مشيت است و علم تمام اينها در نزد آنها حاضر است و آنها نزد

 حجت االسالم ميرباقري: صحبت اين است كه علم ديگر نبايد به حضور معنا شود.
كند يعني قدرت  حجت االسالم و المسلمين حسيني: اين معناي حضور با معناي حضوري متعارف فرق مي

 آنها در تمام اينها جاري است.
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بشوند نيست اينها براي خودشان چيزي  حجت االسالم ميرباقري: جريان هم باز معناي اينكه آنها شأن اين
 دارند.

 حجت االسالم و المسلمين حسيني:اينها براي خودشان نظام فاعليتي دارند كه قوامش به فاعليت آنهاست.
شود و هر ها از طريق محور واليت اعمال مي ها و جاذبه حجت االسالم ميرباقري: قوام يعني محور اين جاذبه

-كاني كه نسبت به آن محور هستي دارند جاذبه شان در ظرفيت خودشان اعمال ميكدام متناسب با جايگاه م
 شود و اال به معناي ادارك وحضوري كه...

حجت االسالم و المسلمين حسيني: آن حديث شريف هم اگر در نظر مباركتان باشد كه جناب اميرالمؤمنين 
 همه آن اوصافي راكه در آيات مبارك حديد است. و» فرمايند رانا االول انا االخر انا الظاهر انا الباطن مي

گويند كنند كه ظاهرش با فاعليتي كه آقايان ميحجت االسالم ميرباقري: آن را يك جور ديگر معنا مي
اي كه آقايان در هماهنگ تر است چون انا االول و... يعني هيچي نيست و همه عالم خودم هستم، اتفاقاً نكته

گويند ليس في الدار غيره ديار و هر چه هست خودحضرت حق هست و دارند كه مي تفسير نظام فاعلي عالم
گويند چون اگر بخواهيم اين چهار اسم را تطبيق شئونش و اين شئونش هم غيريت تبايني با خودش ندارد مي

د و فرض آيد و اال او اول و آخر نيست آ خر براي خودش يك فاعليتي دارد و غيريتي داركنيم همين بيرون مي
ما به التغاير ولو اينكه ما به التغاير را متقوم به ما به االتحاد بدانيم و بگوييم ما به التغاير به تبع آن خلق شده با 

 سازگار نيست.» هواالول و االخر«
كنم فرمايد اال باذنه همه اين كارها را من ميحجت االسالم و المسلمين حسيني: حضرت در آخر حديث مي

 خواهد.اوست، اين يعني چه؟ ديگر اال نمي ولي باذن
حجت االسالم ميرباقري: آن طرفش هم باالخره، ما به التغاير هست ولو اينكه متقوم به ما به االتحاد باشد، 
اگر تقوم باشد از آن طرف هم تقوم هست، پس كل اول و آخر است نه اجزاء ولو اينكه اجزاء متقوم به كل 

 باشند.
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گفتيد همه اجزاء متقوم به كل هستند و كل هم متقوم به اجزاء  مسلمين حسيني: اگرحجت االسالم و ال
تواند به باال صعود كند است تقومش از چه سنخ تقومي است؟ تقوم كل نسبت به اجزاء اين است كه كل نمي

 مگر اينكه بستر آن صعود باشد و هر رتبه پايين تر بستر است.
سازد يعني يك نظام تمثلي دارد كه آن لم به معناي حضور و وقوف نميحجت االسالم ميرباقري: اين با ع

دهد و همه تحقق عالم تمثلي در آن علم دارند كه به واسطه آن تمثل تركيب نظام تمثلي قدرت تصرف مي
 كند، اين يك بحث ديگر است.فاعلي پيدا مي

اي كه اين تقوم داشته  يد نه از مهرهآورحجت االسالم و المسلمين حسيني: معناي حضور را از آن مهره مي
 باشد و بستر براي طاعت او باشد.

فرماييد اصالً علم نيست و ربط  كنيد و ميحجت االسالم ميرباقري: حضرتعاتلي يك بار علم را انكار مي
تمثلي است و حتي نسبت به علم هم نيست نسبت به حقانيت است حقانيتي در عالم هست و هر فاعلي نسبت 

كند و جايگاه زماني و مكاني اشياء مختلف است، در با كل عالم دارد منتهي نسبتهاي فاعلي فرق مي فاعلي
 توان نسبت داد.گويند را به هيچ كس نمينتيجه علمي كه آقايان به معناي وقوف و حضر و كشف مي

اد يعني كشف و توان نسبت دحجت االسالم و المسلمين حسيني: كشف به معناي اصالت شيء كه قطعاً نمي
كند كند ايجاد ميحضور وهيچ يك از مفاهيم اصالت شيء در آنجا نيست و اين معنا كه بگوييد اينكه تصرف مي

گوييد تمثل واسطه براي كند، ميو ايجاد او در يك رتبه پايين فاعلي يك نسبت تأثير خاصي را ايجاد مي
شود متناسب با اين ابزار در خارج تصرف واقع مي كند وتصرف شد و متناسب با اين را در خارج ايجاد مي

گوييد هم حظ فاعليت خودش در تمثل و هم در خارج بسيار گويم حظ اين از تصرف چقدر است؟ مي مي
-در منزلت كل مالحظه كنيد حاال آيا در اينجا مي محدود است حاال اگر حظ فاعليت اين را روي كل باال ببريد

متناسب با فاعليتش نيست، حضور به معناي منتجه شد نه به معناي حضوري كه  كندتوان گفت تصرفي كه مي
تواند شود چون هر جا تصرف است ميگويم نميفرمايند، اگر بگوييد در تبدل اشراف الزم نيست ميآقايان مي

گويم ياين طرف و آن طرف را زير و رو كند و اگر بگوييد اشرف و حضور به اين معنا نسبت به كل هم هست م
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توانيد بگوييد، البته باز هم ادراك تطابقي نيست و اشراف غير از تطابق است آنرا كه فاعليتش نسبت به كل مي
 اشراف تصرفي است.

گويند حقيقت همه چيز در نزد او حجت االسالم ميرباقري: آقايان براي اولياء يك علم حضوري قائلند و مي
د حضور حقيقي قائل شوند بايد آن را با ذات عامل برابر حض بگيرند حاضر است و اين حق نيست و اگر بخواهن

آورد و فقط قدرت فرمائيد وقوف به آن معناي اصطالحي نميشوند اما اين هم كه شما ميو بساطت محض مي
 تصرف و حاكميت بر تصرف در جميع كائنات است.

ت يعنيشما قدرت تصرف داشتيد و حجت االسالم و المسلمين حسيني: مصنوع شما در نزد شما حاضر اس
 ديگري درست كنيد. توانستيد مصنوعمي

حجت االسالم ميرباقري: پس معناي حضور اين است كه يك نوع وحدت تركيبي با اين دارم كه فاعليت من 
 در تحقق اين كيفيت خاص از وحدت تركيبي ركن است.

نش به ميزان سعه فاعليتشان است كه حجت االسالم و المسلمين حسيني: آن وقت اصل بودن و ركن بود
كند مثالً در فاعليت او آب و هوا و نور و جاذبه و منظومه شما براي آن فاعل اعظم اصل بودنش خيلي فرق مي

شود شما تواند باذن الهي تصرف كند و وضع جاذبه را عوض كند علم شما درباره جاذبه بيهوده ميولي اعظم مي
گويم اگر فرض تحقق براي فضاي موهومي رياضي مي رياضي صحيح است ميگوييد اين در فضاي موهومي

آيد و اين هم در تمثل توانيد فرض كنيد ميآيد و روي اينكه شما مينباشد تحقق آخرش روي خود فضا مي
ماند ممكن است بگوييد فكر من باقي شما يك مرتبه از تحقق است اما اگر جاذبه شود اصالً فكر شما باقي نمي

مانده اما اصل آن ماهيات باقي هستند اما نه اصل آن ماهيات هم وجود ندارند، اگر جاذبه زمين تغيير كرد ن
شود و ديگر فضاي موهمي رياضي وجود ندارد، اگر شما در جاذبه وضع فكر و خصوصيات اين شخص عوض مي

 ثابت بماند. ديگري قرار گيريد معنا ندارد كه آن نحوه تمثل و حساسيت و آن نحوه خصوصيت
حجت االسالم ميرباقري: پس خالصه مطالب اين جلسه چند مطلب است يكي نظام ترتيبي واليت نه تبديلي 

 كند.خواهد و هر شيء متناسب با جايگاه ترتيبي خودش حقانيت نسبي پيدا ميكه حتماً محور واحد مي
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ف در تصرف و نسبي بودن ارزش و حجت االسالم و المسلمين حسيني: اين نسبي بودن هم نسبي بودن اشرا
 حقانيت غير از آن نسبي بودن مصطلح است.

تواند به  حجت االسالم ميرباقري: و هر موجودي نسبت به مراتب مادون خودش علم دارد به معناي اينكه مي
 دهد بدين معنا نيستنسبت فعاليتش تصرف تركيبي پيدا كند و اين را در جهت غايتي سير دهد و سير كه مي

كند يعني خصلتي شناسد بلكه متناسب با فاعليت خودش خصلتي را در آن شيء ايجاد ميكه خصلت آن را مي
 كند.كه به نحو تعلقي موجود بود در رتبه تحققي ايجادش مي

حجت االسالم و المسلمين حسيني: آن گاه اگر براي آن شيء خارجي نسبت به اين شأنيت قائل شويد به 
يبي درست است يعني بگوييد اين صورت ايمان اين فرد است و تمدن اروپا صورت يك معناي وحدت ترك

افتد عكس آن ايمان هم روي زمين افتاده است نه اينكه عكس ايمانشان است چگونه عكس انسان در آيينه مي
 زمين روي ذهن اين فرد بيافتد.

د مراتب ما فوق واليت هماهنگ حجت االسالم ميرباقري: همچنين به ميزاني كه خودش را نسبت به مقاص
كند اش جايگاهش رشد ميخواهد از طريق آن محور به غايت جاذبه پيدا كند، به ميزان هماهنگيكند چون مي

رود، او بايد وحدت تركيبي پيدا كند و اين را به و به ميزاني كه هماهنگ نكند تحت تصرف آن ولي پايين مي
-گار است ولي مافوق هم حول محور خودش جايگاه خاصي به اين ميطرف غايتي ببريم كه مقصد خودمان ساز

آورد و واليت كل نظام دهد كه متناسب با مقصد او در پرستش است، شيطان اين ماجرا را سر اولياء خودش مي
با ولي حق است يعني اين طور نيست كه عالم دو محوري باشد و جايگاهي كه اولياء حق به شياطين و كل 

-دهند ولي اعظم الهي جايگاهي كه به شيطان و كل توابعش ميگيرد ميتي كه حول آنها شكل مينظام تعلقا
خواهد نسبت به حضرت حق كند، يعني باالخره او هم بايد از طريق ولي دهد متناسب با پرستشي است كه مي
 حق به طرف غايت كلي نظام سير كند.

راند بلكه اين نحوه عبادت اساس ظلم او را پايين نمي حجت االسالم و المسلمين حسيني: البته ولي حق بر
برد، شما براي گزينش در و فاعليتي را كه اين در نظام فاعليت اختيار كرده است ظرفيت خودش را پايين مي



 ····························································································  ٢٦٥ 

 

آوريد و دانيد و هر كس كه اينها را داشته باشد باال مييك اداره يك الگو داريد و بعضي خصوصيات را ممتاز مي
گوييد اينها را اخراج كند اين اخراج كردن ظلم نيست بلكه او خودش بر وصياتي هم هست كه مييك خص

 خودش ظلم كرده است.
حجت االسالم ميرباقري: معناي اضالل و ارشاد كتاب اولياء الهي هم در يك رتبه همين است، جايگاهي كه 

تواند جا خواهد بكند، اين كجا ميي ميدهند متناس با پرستش است كه خود آن ولدر كل نظام به آنها مي
 بگيرد كه مجموعاً او خدا را پرستش كند.

حجت االسالم و المسلمين حسيني: آنگاه نفس آن ارتباط هم يك نحوه پرستش است و معناي كاربردي، 
كاربردي بودن نسبت به طاعت و عصيان است نه كاربردي بودن ديگر، شما در كنار معناي نسبي بودن، 

ردي بودن را نيز معنا كنيد، وقتي كاربردي بودن معناي طاعت و عصيان پيدا كرد به حقيقت آن چيزي كه كارب
كنيد از مطالبي كه ولي باالتر شما در خورد حتي اطالعي كه شما پيدا ميدر باب علم عرض كرديم ضروري نمي

و اسماء آنها) كاربردي بودن اطالع  عالم ايجاد كرده و تمثالتي را كه براي هدايت شما فرستاده است (كلمات
نسبت به اينها اگر كاربردي در طاعت باشد هيچ ضرري ندارد و آن اشكال حكايت هم اگر اين صورت طاعت 

اي در حالي كه كتاب حتماً هادي است پس چرا عده» يضل به كثيراً«شما يا صورت عصيمان شد آن وقت 
 شوند.گمراه مي

اره ايمان هم فرموديد رفتار انسان تابعي از تمثالت است و تمثالت هم تابعي از حجت االسالم ميرباقري: درب
حساسيتها هستند و حساسيتها هم حول محور اختيار كه مبناي اختيار هم فاعليت تركيبي است آن وقت در 

 اين مرحله ايمان چيست؟
ربطي كه غير تمثلي است و  كنيم،حجت االسالم و المسلمين حسيني: معناي ايمان و يقين را بعد عرض مي

كند يعني نظام حساسيتها و اگر آن وحدت تركيبي حول محور فاعليت شما، حساسيت وحدت تركيبي پيدامي
شود بلكه تجزم است و -كند و اگر متناسب نباشد يقين نميمتناسب با جايگاه باشد به صورت يقين ظهور مي

آيد ولي يك ولي ر بدهد يك آثاري از سه عالم در آنجا ميخواهد حول اختيارش يك چيزهايي را قرابه زور مي
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آيد و در نظام عالم حرص مبدأ آرامش نيست و متناسب با -باالتر حاكم است، اما از حرص آرامش بيرون نمي
سير نيست نه اينكه خداوند ظلماً يا لغواً چنين خواسته است بلكه متناسب با پرستش خدا نيست و بايد اين 

و لذا شك نيست كه اضطراب در كنه روح مستكبرين رائج است و مؤمنين اگر با ايمان به نبرد مضطرب باشد 
توانند فرار نكنند براي مثال اگر وزن مخصوص يك كنند نميهستند و آنها فرار مي» انتم االعلون«آنها بروند 

شود و اگر اختيار اختيار مرتب عوض ميتواند باالتر قرار نگيرد، فقط اينكه در دار ابتالء آن چيز باالتر باشد نمي
 آيد و برتر است.عوض نشود و محكم بايستد يك ذره اضطراب نمي

 و السالم عليكم و رحمه اهللا و بركاته



 

 

 
 

 دوره دوم) ٣٨( ٧٤جلسه: 
 بحث: العلم هو االشراف التصرفي

بعد نسبت به  حجت االسالم حسيني: بسم ا.. الرحمن الرحيم در ادامه مباحث معنيا حكايت به حسب قرب و
شود كه بر اساس آن خصوصيت، نظام حساسيتها بتواند  محور واليت يك خصوصيتي براي انسان پيدا مي

شود مسأله تكيف  ارتباطات مختلفي را با اشياء برقرار كند، و اولين چيزي كه بعد از نظام حساسيتها پيدا مي
يم. فرض كنيد ما از طرف مالمين و پالسيك يك كن است كه قبالً بيان شده ولي اكنون دوبار به آن اشاره مي

فهميم كه يك ظرف خاص غير فلزي و غير سفالي و غير چيني است و يك حجم و وزن خاص دارد.  چيزي مي
اگر يك مهندس شيمي باشد وقتي اينرا ديد فرمول اينرا مورد توجه قرا رميدهد و پشت كلمه پالستيك اين 

مختلفي هاي  نسوز است، حالت ارتجاعي چگونه است وخالصه شاخصه سؤال برايش مطرح است كه سخت است،
آيد و  آيد وهمين كه اين زير سيگاري پالستيك به او نشان دهيد يك فرمول خاصي به نظر مي در نظرش مي

اي اشتراك دارد در نظرش هست كه هرچيز كه فالن خصوصيتها را  يك فرمول عام هم كه در همه اينها به نحوه
گويد پالستيك اما يك خريدار  بيند و مي شود، پس او فرمول را مي د چزء پالستيكها محسوب ميداشته باش

ممكن است فقط به قيمت آن توجه كرده و بگويد ظرفهاي پالستيكي ارزانتر از ظرفهاي چيني است اما 
ك از غير يكنفرممكن است سبكي پالستيك را در نظر بگيرد، ممكن است شاخصهائي كه براي شناخت پالستي

خواهد براي دختر  پالستيك در نظر اين آقا هست بالمره در نظر آن مهندس نباشد فرض كنيد يك مادر مي
خرم، اما از يك سرويس پالستيك، همان مقايسه  گويد يك سرويس پالستيك هم مي جهيزيه بخرد مي

قيمت متوسط بخرد اما چنين خواهد يك ظرف با  پالستيك با ساير ظرفها و قدرت خريدش را در نظر داد و مي
آيد و اصالً به قيمت آن توجه ندارد  چيزي هرگز در نظر مهندس شيمي يا متالوژي كه اين را درست كرده نمي
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آيد ممكن است در نظر يك دكتر اقتصادي مسأله ارزاني و گراني مطرح باشد كه  او نميهاي  يعني جزء شاخصه
كه همه ظرفها پالستيكي يا استيل باشد، اما در نظر ان مهندس بگويد خوب است به نحوي برنامه ريزي كرد 

 آيد. كه به دنبال تركيب عناصر است يك چيزديگر مي
گوئيد گل  سازد شما مي حاال در نظر اولياء الهي كه اگر دنيا وسيله براي آخرت نشود اصالً با حقيقت دنيا نمي

ؤمن درباره آن فكر كند و يا حداقل توجه كند كه اين يك اي است كه م گويند اين وسيله و سبزه، اولياء الهي مي
گيرند و در ماه مبارك رمضان مستحب است گالب به سر بزنند، يا فرضاً  نعمت الهي است و از اين گالب مي

كند و  كند كه نعمتي از نعمتهاي الهي در آن است و بوسيله آن مرباي گل درست مي براي اين به گل نگاه مي
بيند دنبال اين است كه اين در رابطه با آخرت چه جائي دارد  كند خالصه او هر چه مي ت پيدا ميتوفيق بر طاع

بينيد كارائي ومفيد بودن اين گل به عنوان متاع غرور را  و قدر و منزلت اين گل را در ارتباط با آخرت مي
گويد اين  خدا استفاده كنم مي خواهم از اين گل جهت دعوت به دنيا و اعراض از پذيرد اگر كسي بگويد مي نمي

اي است و اين گل نسبت به چنين استفادهاي مخالف است، اين گل براي دعوت به دنيا نيست و  بد استفاده
گويد آن گاوي كه بين گل وعلف تفاوتي قائل نيست و برگ گل را نيز  چنين كاري زيبنده انسان نيست، مي

كند و  ن ديگر را بيشتر دوست دارد، استفاده معقولي از گل نميخورد و شايد هم گياها مانند ساير گياهان مي
فهم درستي از گل ندارد، شما اگر گل را در همه عالم بعنوان محور سنجش افراد قراردهيد و از آن يك نخهائي 
به ادراكات و نظام حساسيتهاي انسانها متصل كنيد، يك ارتباط از نظام حساسيت يك عارف به گل برقرار كنيد 

بينم رنگ كردن برگهاي گل توسط مالئكه را  كردند مرحوم شاه آبادي فرموده بوده من وقتي گل را مي قل مين
كنم با همين چشم و به صورت عادي نه در حالت خلصه، يعني همان موقعي كه عقال ًرفتارش را  مشاهده مي

نبوده است كه روانشناسها بگويند كرده و در حال غير عادي  دانستند و كارهاي غيرعادي نمي رفتار معقول مي
زند اشياء را با يك خصوصيات  كند وحرف مي حال او غير عادي بوده است در همين حال عادي كه كار مي

بيند، تخيل هم نبوده است، اين يك مطلب است، اما همان گل را كافر وسيله تحريك مردم به دنيا  ديگري مي
آيد و به  بيند كه از گالب و مربا و عطر، چه قدر سود به دست مي يبيند، يك تاجر هم آنرا منبع در آمد م مي
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كند ومي گويد اگر  توان در آن سرمايه گذاري كرد و سود به دست آورد نگاه مي اين بعنوان يك كاالئي كه مي
يجه كند و بعد نت خوب عمل شود ده درصد يا پانزده درصد سود دارد آنوقت اين را مثالً با دامداري مقايسه مي

كند اين به عددي كه نظام حساسيت  كند كه گل بهتر است يا گوسفند و حساب مقصد خودش را مي گيري مي
شود يكي اينرا وسيله باال بردن قدرت پولي و يكي براي دعوت به دنيا و ديگران  داريد برايش تكيف درست مي

نزد چه كسي و قانون اين در نزد چه كسي  كنند، حاال قانونمندي اين را در هم به يك نحو ديگر به اين نگاه مي
آيد و يك كارهائي هم از آهن  آيد كه مثالً از آهن نمي گويد يك كارهائي از اين گل مي مشتركاست؟ شما مي

كنيد و گاهي  گويم اينرا گاهي بريده نگاه مي آيد و اين معناي قانونمندي آنهاست، مي آيد كه از گل نمي مي
هاي مختلفي كه نسبت به اين هست اين بعنوان يك كيفيت قابليت دارد كه با انسانها گوئيد به عدد حساسيت مي

تركيب شود و در حوزه تصرفشان بيايد و در منتيجه هم آثارش را ببيند چگونه يك مهندس شيمي وقتي به 
ت وقتي به گويد اين قابليت به دست آوردن شش هزار ماده را دارد، اما نماينده يك شرك كند مي نفت نگاه مي
بيند و  آورد و كانه خود آن كاالها را نمي كند در فكر اين است كه از اين چند سود به دست مي نفت نظر مي

گوئيم يك دسته  بيند، اگر غرض از قانونمندي بريده شدن آن از عالم است مي همه را واسطه در مسيرش مي
جدا كنيد يعني اين منهاي حركت هيچ اقتضائي توانيد  توانيد جدا كنيد اما يك دسته اش را نمي اش را مي

توان اينرا خلق كرد، اين كه كسي اين را به نحوي  ندارد چون منهاي حركت قابليت خلق ندارد و لغواً نمي
مستقل ببيد كه همه روابطش را ببرد عين اين است كه روابط طبيعي اش را با امور طبيعي عالم ببرد و بگويد 

گويم در اين صورت ديگر گلي وجود ندارد گل  ر، منهاي جاذبه و منهاي چيز ديگر، ميگل منهاي هوا منهاي نو
گويم اين  منهاي همه اين ارتباطات وجود ندارد همينطور است اگر بگوئيد گل همراه اينها ولي منهاي غايت، مي

وجود اين همين گل هم وجود ندارد و اصالً عالممكن منهاي غايت و جود ندارد تا تناسبات داشته باشد و 
توان گفت تناسبات دارد و متناسب با اين سير است كه گل گل شده است، قوام اقتضاي اين  غايتش است و مي

گويم  گوئيد رنگ گل قرمز است مي به براي است و قوام ارتباط و جايگاهش نسبت به اشياء به براي است، مي
كند،  جهائي را جذب و چه موجهائيرا منعكس ميكنيد و چه مو يعني داريد ارتباط آن با نور را معين مي
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گوئيد وزنش چنين  كنيد، مي گويم داريد رابطه آن با مشام انسان را بيان مي گوئيد بوي آن چنين است مي مي
كنيد، همه اينها بريده از غايت هيچ هستند،  گويم جايگاه آن در نظام جاذبه عمومي جهان را بيان مي است مي

توان گفت با اشياء  كنند چون در رابطه با حركت است كه مي ا غايت است كه اقتضاء پيدا مياشياء در ارتباط ب
اي از اين گل نيست كه براي نداشته باشد و حاق وجود وهستي  اي دارد و اگر بگوئيد هيچ رتبه ديگر چه رابطه

 اين براي دارد معنايش اين است كه اصالً اين در تناسبات براي گل شده است.
توان گفت اقضتاي اين مستقل از غايت است، پس يك فاعليت مرتبه باالتر  اين مقدمه اول باشد نمياگر 

داريم كه اينرا براي يك امري در اينجا ايجاد فرموده و بلكه يك جريان در بين همه جريانهاست كه به صورت 
ا اين كه همان آگاهي است يك وحدت تركيبي به طرف غايت هستند و تناسباتي هم دارند، حاال ربط انسان ب

گويد اينگونه بكار  گويد اينگونه هست بعد مي كند و مي خواهيد بگئيد انسان يك توصيف از اين بيان مي مي
گويم توصيف چگونهبودن آنرا متناسب با حساسيتش  گيرم يعني يك بايد در مقابل اين هست وجود دارد مي مي

يت الهيه وواليت نبوي(ص) و اولياء گرامي نزديك تر باشد آن كند و اين حساسيت هر چه به نظم وال بيان مي
خواهد تحويل دهد وكاربرد آنرا بيان كند در مقام تصرف نسبت به قرب مناسب تر است توصيفش  بايد را كه مي

گيرد و خود توصيف به كار گرفتن يك فاعليت است  هم متناسب تر است، توصيف مستقل از فاعليت انجام نمي
كند نه بدون حساسيت ممكن است و نه بدون اعمال فاعليت، نسبت به يكسري  ه به چيزي توجه ميخود اينك

امور حساس است و نسبت به امور ديگر غافل است به دليل موضعي كه در نظام واليت براي خودش قرار داده 
براي تهيه گزارش به  كند تا بتواند توصيف كند، اگر مهندس است است و بعد از آن، اين حساسيت را اعمال مي

خواهد بيان كند نه استنباط توصيفي،  رود و گزارشهاي جدا جدا مي دنبال معدن شناسي يا گياه شناسي مي
يعني تكيف حاصل از رابطه نظام حساسيت اين با اشياء كه اگر با حساسيتهاي مختلف به طرف يك شيء بروند 

كند و جمع بندي  ود، بعد اين گزارشها را زير رو رو ميش ها و گزارشهاي مختلفي در نظر آنها پيدا مي تكيف
گويد گل اين است كه در اين مرحله دوم كامالً كاربرد آن فعاليتش در  دهد و مي كرده و يك حكم توصيفي مي

كند و گاه يك چيز را كوچك  جا دادن به اينها و زير و رو كردن آنها پيداست گاهي يك چيز را بزرگ مي
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گزارش آمده و بعد از كار نام حساسيت است، البته اينكار هم تحت سيطره نظام حساسيت  كند يا اينكه مي
 گيرد. انجام مي

شما به گزارشهاي خبرنگاران از مطالب نگاه كنيد هر يك متناسب با حساسيتش يك خبر را بزرگ يا 
گويد و يك  خبار ميجمعي هم يك خبرهائي را در خالصه اخبار يا در صدر اهاي  كنند، در رسانه كوچك مي

كند، حاال ممكن است گاهي كفار هم يك خبر را كه ما در صدر گفته ايم آنها هم در  خبرهائي را كوچك مي
خواهند به نحوي اين خبر را بيان كنندكه بعنوان يك ارزش منفي  صدر اخبار بيان كنند ولي آنها همانجا هم مي

گوئيد  آنرا به عنوان يك ارزش مثبت سخت بيان كنيد، ميگوئيد و تالش  سخت تلقي شود، شما هم در صدر مي
گويم آنها به دنبال اين هستند كه در ذهن شما ايجاد يك مطلب كنند و به وسيله  هيچكدام ارزشي نيست مي

گفتن خبر جع را اراده كنند در كار يكي قصد قربت خداي متعال و در كار ديگري قصد قربت به طاغوت است و 
 كنند. مطلب را تمام مياينها دو نحوه 

برادر سبحاني: در رتبه تمثل و كاربرد ادراكات تناسب دارند و تناسبش به جهت غايت است؟ يعني آيا تمثل 
 كنم هر چه متناسب تر يا جهت نظام كل باشد حق است؟ و تصرفي را كه به تبع آن مي

 و بدون براي نيست.حجت االسالم حسيني: ابتدا ديديم كه خود شيء ارتباط دارد و بي جهت 
كند، ايا  دهيم پيدا مي برادر سبحاني: در رتبه توصيف اين براي چه ربطي با تناسبي كه در توصيف بعد مي

رود و  توصيف دادن متناسب است يا نه؟ فرض اين است كه اين تحت واليتي به طرف جهت خاصي پيش مي
فرمائيد تناسب اين  كنند بعد مي گوني را برقرار ميانسانها با نظامهاي حساسيت مختلفي با اين ارتباطهاي گونا

گوئيم فرض اين است كه يك جهت خاصي دارد آيا همه اين  سنجيم و مي توصيفهاي مختلف را با اين شيء مي
 توصيفها صحيح است؟

ه فرمائيد يك اقتضائي در خود اشياء داريم، اين اقتضاء جهت دار بود يا نه؟ بل حجت االسالم حسيني: شما مي
ـ علم در مرتبه قانونمندي داراي اقتضاء است، يعني قانون اشياء چيزي  ١اين اقتضاء بدون بايستي نبود، پس 

نيست جز رابطه آنها به غايت در يك نظام وحدت تركيبي، حاال يك مسلم باالي سر اين آمده و اين در حوزه 
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تواند اين را از آن منزلتي كه در  و او ميتصرف يك انسان به عنوان يك موجود داراي قدرت تصرف قرار گرفته 
عالم دارد بكشد همراه خودش باال ببرد يا پائين بياورد، البته اين خلق شده و بهترين استفاده اش اين است كه 

 باال برود و در خود اين هم واقعاً تمناي رفتن به طرف باال هست.
 ء نيست.برادر سبحاني: در رتبه توصيف كه هنوز واليتش نسبت به شي

حجت االسالم حسيني: قبل از توصيف خلقش است و در رتبه خلق، قانون و قانومندش به طرف غايت است 
 هر چند پذيراي باال و پائين شدن هست چون ميدان تصرف شماست.

 تواند تغيير حجت االسالم ميرباقري: به تعبير ديگر قانون جبري ثابتي ندارد ومتناسب با اختيار ولي باالتر مي
 كند.

حجت االسالم حسيني: خداوند اينرا خلق فرموده و قرار داده كه به طرف باال بيايد در عين حاليكه در نظام 
تواند آنرا پائين ببرد، صحيح است بگوئيم يك دانه خرما كه  فاعليت تركيبي هم قرارش داده و فاعل پائين تر مي

ودند خيلي خوشحال بوده و دانه خرمائي كه عمر فرم داشتند و تناول مي وجود مبارك نبي اكرم(ص) بر مي
ها از عالم بزرخ به  كرده است اين طور نيست كه همه لعن خورده خيلي ناراحت بوده و همانجا لعنتش مي مي

بعد انجام گيرد كه همه مخلوقات خصم عمر باشد اما در دنيا با او خوب باشند، االن ما در نظام واليت اجتماعي 
بينيم به نفع آمريكا و  در اكل و شرب و لباس و مسكن تحت تصرف هستيم، آنجائي كه مي تحت تصرفهستيم و

شيطان بزرگ و در جهت اضالل عباد است ولو به قدرت مضطر اليه اكتفا كنيم ولي در دل و ظاهر او را لعن 
 كنيم. مي

صرار دارند هر طور هست دهند و ا پناه بر خدا افراد فاسقي هستند كه آن نظام را بر اين نظام ترجيح مي
ها نسبت  بروند رد آمريكا زندگيكنند، يك وقت يكي از اينها را ديدم اين شخص به همان اندازه كه اين بسيجي

شد، اين شخص واقعاً آمريكا را بهشت واقعي  به شهادت مشتاق بودند و انسان از ديدن آنها خوشحال مي
ها  هستيم و او واقعي اش را پيدا كرده است، نسبت به بسيجي كرد ما دنبال بهشت خيالي دانست او خيال مي مي

تواند آنها را درك كند، حاال توصيف اينرا چگونه توصيف از  هم يك طور صحبت ي كرد كه روشن بود اين نمي
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كند و ارتباطش با علم ارتباط فاسد است، توصيف يك بسيجي  واقعيت بناميم؟ اين گمان كرده كه علم پيدا مي
گفتند تركشاي خمپاره  كنيد كه اين توصيف صحيحي است مي بينيد و يقين مي ر مقابل ابزار كفر ميرا هم د
رويم اينها مأمورين دارند و اگر مأموريت نداشته باشند به ما كاري ندارند اين خوب  آيد ما در سنگر نمي كه مي

كرده، مواد و انفجار و سير ذراتش را فهمد كه اين عالم خدا دارد و اين آهن را دشمن خلق ن توصيفي است و مي
خورد و هر كدام مأموريت داشته  گفت هر كدام مأموريت نداشته باشد به من نمي هم او خلق نكرده است مي

اي يومين من  «باشد خواهد خورد ازاين قبيل آن شعري است كه منسوب به حضرت مولي الموحدين است كه:
داند و كار و فعاليت  نكنيد اين جبري است نه او خودش را مسئول مي البته اين جبري نيست خيال». الموت افر

گفتند  كند. مي كند و دنبال خدمتگزاري به موال و مشتاق رفتن به سوي اوست و اين طور صحبت مي هم مي
ها در اواخر جنگ اكثر شلوار خودشان را در جبهه كثيف كرده بودند، درباره معاويه هم در قضيه حمله  ژاپني

لك چنين چيزي نقل شده است، اين يعني اينكه دو نحوه حساسيت نسبت به اين موجود هست و دو توصيف ما
بيند و غايتش هم غايتي است در جهت خداي متعال كه خود  درباره اش هست يك توصيفش اينرا با غايت مي

 كند. خداوند براي انسان قرار داده ويكي ديگر يك غايت حيواني را مشاهده مي
بتدا نظام حساسيت و بعد اعمال نظام حساسيت است و اصالً قدرت حساسيت به صورت كاربردي پس ا

شود يعني انگيزه و فاعليت الزم است تا اينكه انسان برود در بيابانها و به بررسي گياهان مشغول شود،  اعمال مي
د يا عبادت خداوند صورت شو گيرد و به وسيله اين كار كه در نهايت توصيف مي اين كار است كه انجام مي

ـ ارتباط با قانونمندي هم متناسب با ٢ـ قانونمندي جهت دار است.  ١شود پس  گيرد و يا عصيان مي مي
وضعيت فرد جهت دار است، هم نظام حساسيت و اعمال آن و حاصل اعمال حساسيت تشكيل تكيف است كه 

 هنوز به توصيف كامل نرسيده است.
فرمائيد اثر يعني كيف ارتباط مكاني كه تابعي  ين همان بحث سابق است كه ميحجت االسالم ميرباقري: ا

است از زمان شيء و ربط افراد هم تابع نظام حساسيتهايشان است بدين معنا كه چو شيي براي غايت و براي 
آن  كند و فقط آثار مثبت و منفي متناسب با خواهد طبيعتاً به آثار خاصش نظر مي تركيب در جهت خاصي مي
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غايت در مد نظرش هست و توصيف خير و شر هم تابع همان آثار خاصي است كه متناسب با نظام حساسيتش 
 شود. كند و بعد تمثل تشكيل مي ابتدا در ذهنش تكيف پيدا مي

خواهيم  برادر سبحاني: اين داراي يك فعليت تعلقي و يك فعليت تحققي است در رتبه توصيف گاهي مي
فرمائيد  كند يعني ربط من با تعلقات به اين غايت است كه در اينجا مي جهتي حركت ميبگوئيم اين در چه 

كنم و آنرا به يك طرف خاصي  چونتعلقات مختلف است من در رتبه نظام حساسيتم با اين يك ارتباط برقرار مي
كنم،  ط برقرار ميبرم. اما يك تحققي هم دارد كه آن تحقق جهت دارد، من متناسب با نظام حساسيتم ارتبا مي

 ولي اين فعالً در رتبه تصرف نيست.
گوئيد  حجت االسالم حسيني: مهم همين است كه اين يك تحقق مستقل از انسان و جهان دارد يا اينكه مي

 مستقل از جهان تحقق ندارد واگر فرض كنيم جهان منهاي انسان است اين داراي يك جهت خاصي هست.
فعليت تحققي كه مكانش است از فعليت تعلقي كه زمانش است، جدا نيست حجت االسالم ميرباقري: يعني 

 و تابع آن است.
گردد بلكه به ربط اين با غايت بر  حجت االسالم حسيني: يعني خاصيت و قانونمندي به ذات اين بر نمي

ه غايت گردد، بعد اين از جمله اموري است و در سقفي قرار گرفته كه سقف تصرف انسان است و سيرش ب مي
 يعني قانونمندي آن و خود واقعيتش پذيراي باال و پائين شدن هست.

اي است كه تحت واليت من نيست يعني فرض كنيد  اي كه تحقق دارد يك رتبه برادر سبحاني: در آن رتبه
دهم  كنم اين تحت واليت و تصرف من نيست، من يك توصيفي از اين مي وقتي من به آسمان و زمين نگاه مي

است كه انسانها به تبع نحوه ارتباطشان يك نحوه توصيف خاصي ميدهند اما سؤال اين است كه اين  درست
 كند، خارج كه به تصرف ما ربطي ندارد. توصيفها چه نسبتي با خارج پيدا مي

توان  حجت االسالم حسيني: در قدم اول معلوم شد كه اين يك اقتضائي به غايت دارد كه جداي از ا، نمي
اين در سقف ميدان فعاليت » براي«ديد پس خداوند اينرا جهت و بدون براي خلق نكرده است دوم چون  اين را

من است البته باالتر از آسمان ميدان تصرف ما نيست ولي شايد همين كهكشان ميدان تصرف ما باشد االن 
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گوئيد  ك اتمي است، ميفضانوردي و جنگ ستارگان و ارسال ماهواره براي چيست، براي كيهان شناسي و فيزي
گويم باز هم در همان ميزان تصرف داشته اند و  كردند مي قبالً از ستارگان به عنوان چراغ راهنما استفاده مي

 كنند. االن تصرفات بيشتر مي
گويم اگر در ميدان تصرفتان نباشد  اما در قدم دوم اگر بگوئيد اين خارج از سقف تصرفات من است من مي

كنيد كه در ميدان فاعليتتان است، عالم  ادعا شود حس نخواهيد كرد و شما چيزي را حس ميبعيد نيست كه 
برزخ به جزء تصرفات شماست و نه ميدان فاعليت شما، عالم ملكوت اعلق نه جزء تصرفات شماست كه مثالً 

نيست و  بگوئيد در آسمان پنجم چه اتفاقهائي رويدهد،اين به عهده شما نيست البته اين مطلب خيالي
توانيد بگوئيد يك موجوداتي در عالم محسوس هستند  موجوداتي هستند كه در رتبه انسان نيستند، بله شما مي

توانيد چنين  گويم شما همراه با جامعه و سير تاريخي تان نمي و تنها در حوزه تصرف من قرار ندارند كه من مي
ه شما از زمينه اجتماعي تان است و گاهي از جائي چيزي را بگوئيد. در توجه كردن به هر چيزي گاهي انگيز

دهند برو يك رصدخانه با اين امكانات بساز و چنين  گيريد گاهي به يك كيهان شناس دستور مي دستور مي
خواهد در رابطه با اين خصلت خاص براي مسئولش توصيف ارائه دهد، اما  چيزي را پيدا كن، در اينجا اين مي

گويم اين دانشمند حتماً انگيزه دارد و بدون  انشمند خودش به فكر افتاه است من ميگوئيد فالن د گاهي مي
شود واگر حساسيت را  انگيزه كار كردن و حتي نگاه كردن هم ممكننيست و بدون حساسيت اصالً ربط واقع نمي

او قطع شده  شود، وقتي حسايست به صفر رسيد يعني رابطه شما با به صفر برسانيد ديگر ارتباط ايجاد نمي
است و فرض قطع رابطه كردهايد ولي اگر حساسيت از صفر به باالست چه حساسيت منفي چه ثبت و اگر بي 

كنيد  تفاوتي محض كهدر آن تغاير وجود ندارد، شما در ارتباط اوليه تان در كيف ربطتان اعمال فاعليت مي
حساسيت است و وقتي حساسيتها را مختلف گيريد ربط انسان داراي  يعني اولين ارتباطي را كه با شيي مي

كنيد مثل اين است كه يك نقطه ثابت روي تابلو ترسيم كنيد سپس از نقاط مختلفي به آن ارتباط برقرار كنيد، 
اگر خداي نكرده در رتبه پائين تر از حيوان باشد حساسيت شما به نحوي است كه به شكل حيواني به اين نگاه 

ها را  گويم حساسيت حيواني است كه يك وقت ستاره ت حيواني يعني چه؟ ميگوئيد حساسي كنيد، مي مي
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پرستند ولي مثل آنوقت نيست حاال براي دنيا داريشان يك نحوه ربط خاص با آن  پرستيدند حاال هم مي مي
، كردند كنند، آنوقت هم آن پرستش كه بود براي دنيا خواهي بود و يك ربط خاصي با آن برقرار مي برقرار مي

گويم آنهائي كه حوزه تصرفشان باالي اين قرار دارد  كنم مي گوئيد چند نقطه باالي اين نقطه رسم مي بعد مي
تصرفهاي ملكوتي و انساني دارند و به ميزاني كه حساسيتشان به محور واليت نزديك است به همان ميزان 

عظم قرب دارد به آن شيي نسبت پيدا كنند، به ميزاني كه شخص ناظر به ولي ا مطلب را طور ديگري بيان مي
كند و به همان ميزان هم در مطلبش صدق و حقانيت هستكه متناسب با ظرفيت زماني و مكاني اش است و  مي

 شود. قربش هم بر همان اساس لحاظ مي
پس در رتبه تكيف، آن تكيفي كه مرحوم شاه آبادي از رنگ كردن گل توسط مالئكه دارد با تكيف آن كسي 

كند، اين دنبال اين است كه چگونه  خواهد عطر گل رز را درست كند و عطر تيزر بفروشد خيلي فرق مي يكه م
خواهد آن  شهوات را تحريك كند يا اينكه قدرتمالي اش را بر اين استوار سازد اما او چيز ديگري از گل مي

كند و  رمضان درست نميكند براي استحباب عطر در ماه مبارك  شركت فرانسوي كه عطر تيزر درست مي
كند به يك معناي  حساسيتي كه روي اين دارد به يك معناي ديگر است و تحريك به حساسيت هم كه مي

 ديگر است.
حاال تكيف پيدا شد تبدل هم صورت گرفت و توصيف شد اينتوصيف مرحله اعالي تصرفش در باب تعريف 

رسند كه در نام تعاريف  تي به قاعده علمي ميشود در نظام تعاريفش نباشد، علوم تجربي وق است و نمي
گيرد. و احكامش را  ها و تصرفهاي نسبت به خارج قرار مي كاربردي جا پيدا كرده باشند بعد هم واسطه در بايد

 گيرد. كنند و وسيله براي تصرف قرار مي هم ذكر مي
همه يك ادراك ارز است و  پس اين مطلب تمام است كه اين سيكل ازابتدا تا انتها جهت دارد است يعني

كنداين معناي  دروغ ندارند البته ممكن است خيلي از دروغهاي راست نما داشته باشيم كه جاهل گمان مي
 كند اين دروغ است. راست است كما اينكه ممكن راستهاي دروغ نما باشد كه جاهل خيال مي
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رت مطابق با خارج را نداريم در فرمايش فرمائيد ما در ارتباط خويش صو حجت االسالم ميرباقري: اينكه مي
فرمايد صورت  خود حكماء هم اين مطلب في الجمله هست مثل صدر المتألهين در رساله تصور و تصديق مي

شود و اين اثر شيي خارج است وچون اثر اشياء با  حاصله در ذهن يعني حالتي است كه براي ذهن پيدا مي
گوئيم صورت آن شيي و اال صورت  با خود آن شيي است و لذا مييكديگر مختلفاست، اثر هر شيي متناسب 

 مطابقي به آن معنا نيست.
 كنند كه خود واقعيت افراد هم مختلف است؟ حجت االسالم حسيني: اين را هم اضافه مي

شود  فرمائيد اين نه فقط به اختالف اشياء مختلف مي حجت االسالم ميرباقري: يعني شما اضافه بر آن مي
كند يك اختالف جبري  شود و اين اختالف كه در افراد پيدا مي به اختالف شخص مدرك هم مختلف ميبلكه 

نيست كه تابع كيفيت قواي ادراكي شان باشد و جبراً ارتباطي را برقرار كنند بلكه تابع نظام حساسيتهايشان 
اثر خاص واسطه در تصرف بعدي  شود كه اين است و طبيعتاً اثر خاصي از هر شيي در قوه تمثلي انسان پيدا مي

است يعني اثري است كه نسبت به مقاصد آتي جبهه كاربردي دارد و سيران شيي را نسبت به آن مقاصد بيان 
كند، يعني در اين جهت كه اثر هست آنها هم مشترك هستند كه اثر شيي خارج است و منظور از صورت  مي

 شود. به تبع حساسيت حاصل ميفرمائيد اثر  هم همين است نهايت اينكه شما مي
كنيم، تصرف در  حجت االسالم حسيني: حاال كه اختالف معلوم شد در قدم بعد اشتراك آنها را بيان مي

تمثل هم يك مرتبه از تصرف است كه مربوط به ولي اجتماع است كه مردم جاي خودشان را در واليت 
شود و  عمومي ميهاي  ظام ارتكازات وپذيرفته شدهكنند و نظام تعاريف ولي جامعه همان ن اجتماعي مشخص مي

بالعكس همانطور كه واليت متقوم به مردم و پذيرشهاي عمومي است، پذيرشهاي عمومي هم متقوم به 
 كند. جريانهاي رشدياست كه ولي هدايت مي

ي پس يك وحدت تركيبي هائي در ارتباطهاي تمثلي به خود تمثل داريم يعني فرهنگ يك جامعه و معان
رائج در آن يك تكيه اش به نظام واليت و يك تكيه اش به مولي عليهم است هر گاه نظام واليت بطرف رشد 

شود و يك مشتركاتي مالحظه  هدايت كرد و اينها هم پذيرفتند در فرهنگ جامعه يك معاني حاصل مي
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است. اما اگر نظام ارتكازات را گوئيد توصيفها يكي  كنيد و مي رسد شما به آنها توجه مي كنيد كه به نظر مي مي
كنيد و  عوض كنيد آن توصيفها نيست. اگر پايه ارتكازات را مثالً بر عرف قرار داديد يك نحوه معني از لغت مي

كنيد و يك لغت نامه ديگر داريد و  اگر گفتيد اين ارتكازات در نزداهل اصطالح خاصي، يك نحوه ديگر معين مي
كنيد، اگر بگوئيد من در ابتدا عرف تخاطب زبان عرب را به  يك نحو معني ديگر مياگر لسان شروع را پذيرفتيد 

چسبم و بگويم  گيرم و بعد كه وارد شدم ديگر يك چيز را از عرف يا از عقل محكم نمي عنوان مقدمه ياد مي
خواستيم براي  آنرا مي گويم ما فرمايشات ائمه بايد با اين محور بسازد و اال بايد با اين محور تفسير شود، بلكه مي

اينكه بتوانيم معاني اين الفاظ را مالحظه كنيم و حاال كه در بررسي الفاظ هستيم هر طور كه در مجموع آنها 
 گويند درست است. مي

كنند  گويند عرفا قرآن را مطابق حاالتشان تفسير مي شود كه مي حجت االسالم ميرباقري: اين حرف عرفا مي
گويند تفسير بر طبق ظواهر الفاظ مال عوام الناس است و عارف تفسيرش  است ميو تفسير حق هم همين 

 لفظي نيست و ناظر به نكات عرفانياست.
كنيم يك وقت  گيريم و معنا مي گوئيد يك بخش از اين آيه را مي حجت االسالم حسيني: يك وقت مي

باطشان را هم خودشان مشعر هستند و كنيم كه كيفيت ارت گوئيد از آيات و روايات يك نظام استفاده مي مي
توانيم استدالل كنيم يعني يك وحدت تركيبي درست كنيم و از اين به آن برويم و برگرديم و مسائل را  مي

 مالحظه كنيم كه اين ديگر آن حالت اشراف نيست بلكه به آن فاصله دارد.
حاالت روحي خودشان نظام درست  حجت االسالم ميرباقري: يعني در نظام درست كردن هم آنها متناسب با

 كنند. مي
تواند  گوئيم در اينجا حجت هست و مي حجت االسالم حسيني: با يك فرق كه در باب حجيت كه بعد مي

اي استدالل كند كه وحدت تركيبي اينها را تمام كند و آن وقت طبيعي است كه بگوئيم مراتب ادراك بر  نحوه
مسئله كه پايه مطلب ايمان است نه عقل، و اين خود يك بحث شود، اين  حسب مراتب ايمان پيدا مي

اي است كه در جاي خودش اشاره خواهد شد. اگراين بتواند يك چيزي بدهد كه در ادراكات و  جداگانه
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تعاريفش اختالف نباشد و يك نظام تعاريف و متناسب با آن يك نظام عملكرد تمثلي و تصرفي داشته باشد 
 جداي از هم هستند. توان گفت ادراكات نمي

شود چون هماهنگي اينها مال  اي هم حجيت تمام نمي حجت االسالم ميرباقري: ولي طبيعتاً در هيچ مرحله
 آن مرتبه عالي است كه دراختيار اولياء معصومين است.

گوئيد اصول اين كه جزء  كنيد و گاهي مي حجت االسالم حسيني: البته گاهي از هماهنگي مطلق صحبت مي
كنند بر خالف آن بحث در فلسفه كه عليت با اختيار متناقض بود و اصًال  انش هستند يكديگر را نقض نميارك

شود و با زمان و مكان نيز در تعارض بود، اين جا يك اصولي داريد كه متقوم به يكديگرند البته  هماهنگ نمي
رسد  اي نمي ف فيه باشددر هيچ رتبهدر تعاريف جزئي نظام اعتقادي و ايماني هيچكس به اطالقي كه ال اختال

جز معصومين چون علم كتاب الزم دارد و اين علم نزد خود آنهاست. پس ايمان مبدأ است به شرط اينكه 
گوئيم اين حالت معناي رتبه  گويند حدا مبدا است كه ما مي هماهنگي در سه مرحله را تمام كند. عرفا مي

زنند ولي ما قيد هماهنگي سه مرحله را  د هماهنگي سه مرحله را نميدهد نهايت اينكه آنها قي ايماني را مي
زنيم و بعد قيد هماهنگي تكويني كه خداوند عنايت فرموده يك قيد زائد نيست اين عدم تناقض و برخورد  مي

گوئيم كه همه چيزهائي كه خداوند به انسان دادن با يكديگر هماهنگ است و كتاب هم  مقومات ادراك را مي
بينيد كه كتاب و روايات مشعر به آن  گويد ا ينها ناهماهنگ خلق شده اند، اگر عدالت در تكوين را مي نمي

هستند معناي عدل اين نيست كه يك بخش از ادراكات حسي را تعطيل كنيد يا يك مشعر به آن هستند 
كات تمثلي يا يك معناي عدل اين نيست كه يك بخش از ادراكات حسي را تعطيل كنيد يا يك بخش از ادرا

شود و  بخش از حاالت روحي را تعطيل كنيد، بعد هم در كتاب مقومهائي را پيدا كرديم كه تعاريف ما تمام مي
توان تصرف كرد و هماهنگ هم هستند يعني استفاده از اين كتاب براي اين است كه تصرفات شما در غايت  مي

ان، خداوند را عبادت كنيد، اين به طرف خداي متعال تصرفات در مرحله نيابت باشد و متناسب با ظرف خودت
كند، تصرفات تمثلي اين براي آن است كه در روح و در تمثل و فعل شما نيابت را محقق كند يعني  هدايت مي
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تصرفات شما الهي شود و از ظلمت بيرون آيد كه اين تصرفات الهي بايد با يكديگر هماهنگ باشند كما اينكه 
 كنند. راكات شما از كتاب نيز يكديگر را نقض نميگوئيم اد بعد مي

شود و آن وجود اين سه دسته از ادراك است ولي اگر بگوئيم اين سه دسته  پس يك مقدمه ذهني اضافه مي
از ادراك را خود كتاب هم براي ارشاد ما بيان كرده يعني روي فعل خارجي ما به صورت كلي و اجمالي عقاب و 

بينيم در مورد اعمال ما  گر با لغت نامه ساده عربي به فارسي هم سراغ كتاب برويم ميكند و ا ثواب بيان مي
ها  گويد در فعل و در تصرفهايتان بايد خدا را بپرستيد، درباره تمثالت ما هم حرف دارد بعضي حرف دارد و مي

حق هستند، در مشتري زخرف القول هستند بعضي دنبال قول زور يا حرف باطل هستند و بعضي تسليم حرف 
طلبند و يك عده اعمالشان  كنند و مي اي در جهت باطل سعي مي مورد اعمال ما هم كتاب حرف دارد يك عده

 دهند، بعد اين طلبهاي سه گانه در سه رتبه پرستش بايد با يكديگر هماهنگ باشند. را صالح قرار مي
آيد و تكيف را زير  نه؟ يعني فاعليت مي يك مطلب ديگر اين است كه آيا اشراف نسبت به تمثل تمام است يا

داند ابزار رفتن به كدام طرف را  دهد، اين فاعليت جبري نيست و مي و رو كرده و توصيف و تمثل را تحويل مي
گوئيد نشد يا شد اين احتمال جا نگرفت يعني براي مقصد شما جا  داند؟ در تمثل مي كند يا نمي درست مي

لم خوداين اشراف اصل است بر خالف يقين كه بعداً نسبت به نظام حساسيت بيان نگرفته و ممكن نشده و در ع
خواهد شد، اين علم غير از شهادت و شهود است پس در رتبه تمثل يك تصرفاتي داريد در آنجائي كه تكيف 

 شود، همان چيزي كه آيد و بعد تمثل حاصل مي رسد وتصرف شما بيرون مي تبديل شده و به مرحله تبدل مي
تواند در تعاريف تصرف كند و تعريفها را جدا جدا  تواند كليات به دست آورد و نمي يك كودك مميز ندارد و نمي

گويند چه  گويد پدرم را دوست دارم مي كند، مثال هم زديم كه مي و ناقص تحويل داده و كودكانه صحبت مي
يل و ارائه توصيف ندارد، در تبدل قطعاً اين گويد قدر اين خانه يا به اندازه آسمان، يعني قدرت تبد قدر؟ مي

رود تا متناسب  توانيد بگوئيد در اينجا اشراف نيست، اينكه يك فيلسوف باال و پائين مي اشراف هست و شما نمي
با هدفش آن مطلب را تمام كند، باال و پائين رفتن و ابداع احتمال كردن يعني چه؟ يعني از اين تكيف به دانه 

كندتا ببيند جاي آن كجاست و اين معناي اشراف است، و  تمثلي كه دارد يك خطهائي وصل مي دانه صورتهاي
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معناي مطلب ودن بر اين تمثيلو اشراف بر اين تكيف و اشراف بر ارتباط آن است پس صحيح است بگوئيم 
گمان بزند و  علم اشرافي تصرفي است و اگر اشراف نداشته باشد يعني نتواند» العلم هو االشراف التصرفي«

گوئيد او به لوازم  مرتب از اين به آنها خط وصل كند تا جايگاه مطلب را پيدا كند، بعد درباره يك فيلسوف مي
بعيده صحبتش توجه نداشته است يعني در اين ميزان به كار خودش اشراف نداشته است پس اشراف مطلق 

م هست ولي مطلق نيست و در جريان رشد نيست بلكه متناسب با قدرت تصرفي اوست، اشراف هست لذا عل
كنيم در آينده لوازم آنرا كه  كند و همين مطلبي هم كه االن روي آن بحث مي ادراكات يك مطلب را اثبات مي

كنند، البته ما سعي داريم به حول و قوه الهي بر اساس آنچه كه محور  ما نتوانسته ايم مالحظه كنيم پيدا مي
گويد اينها  آيد مي ائمه طاهرين مطلب تمام شود ولي در آينده يك نفر مي هستي يعني نبي اكرم(ص) و

بينيم يعني اشراف جديدي دارد كه  بيند كه ما نمي خواستند كار را تمام كنند ولي نتوانستند و لوازمي را مي مي
به يقين و  ناميم كه اين غير از يقين است هر چند نسبت اثري ما فاقد آن هستيم و همين اشراف را علم مي

ناميم كه اشراف بر گمانها و نسبت بين  حجيت دارد و نسبت آن منقطع نيست ولي اين را در عرف علم مي
 گمانها و به اصطالح متعارف استظهار است.

شود كه آن در نظام حساسيتها گاهي حجت  اما يك رتبه ديگر در باب علم داريم كه شهود و يقين ناميده مي
 ت عند المحاوره و گاهي حجت عند ا.. است كه بعد بيان خواهد شد.عند النفس و گاهي حج

حجت االسالم ميرباقري: شما يك وحدت تركيبي خاصي براي تمثل قائل هستيد يعني يك وحدت تركيبي 
فرمائيد كه اين در بحث وحدت تركيبي و حركت و زمان و مكان ثابت شده اما وحدت  عام براي جهان مي

تمثالت قائل شويم به طوري كه هماهنگي تعاريف و ارتباط تريفها با يكديگر را بيان  تركيبي خاصي كه براي
كند چنين وحدت تركيبي اثبات نشده كه غير از آن وحدت تركيبي كل عالم يك وحدت تركيبي خاص قائل 

 فرمائيد. وحدت تركيبي مكاني مطالبي را ميهاي  شويم البته فرموديد بعداً درباره رتبه
اي در درونش هم يك وحدت  الم حسيني: غير از اينكه عالم يك وحدت تركيبي دارد هر شييحجت االس

تركيبي است كه البته در ارتباط با عالم است شما اگر براي جامعه هويت قائل شديد يعني اگر بشر با همكاري 
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ت و ربطش هم همين دهد كه بدون همكاري با يكديگر انجام آنها ممكن نيس با يكديگر كارهائي را انجام مي
كالم وهمين صحبت كردن است. ربطش در حقيقت به وسيله همين تمثل و معاني است كه در ظرف كلمات 

كند البته فقط صحبت نيست بلكه نوشته ساير عالئم ارتباط جمعي هم هست، بر اين اساس  ظهور پيدا مي
مقابل انسانها نيز حساس هستيد  انسان يك چيزي است كه همانطور كه شما در مقابل گل حساس هستيد در

خواهي بين انسانها ارتباط برقرار كنيد نهايت ارتباط آنها با يكديگر ارتباط اختيارها با هم و ارتباط يك  و مي
نظام فاعليت است نه ارتباط با يك ميدان تحت تصرف و اين حتماً بايد يك وحدت تركيبي پيدا كند. آنگاه آن 

تركيبي است اگر ولي طاغوتي و اولياء شيطان شد فرهنگش هم متناسب با همان كسي كه پرچمدار اين وحدت 
 است.

 حجت االسالم ميرباقري: حاال آيا بين خود تمثالت جداياز انسانها وحدت تركيبي وجود دارد؟
حجت االسالم حسيني: بنا شد بين ظرف وحدت تركيبي يعني خود انسانها يك ارتباطاتي باشد اما آيا اين 

گيرد يعني ارتباط من به تعلقات اين وارتباط من به ادراكات و ارتباط من به افعال  طدر سه رتبه انجام ميارتبا
توانيد همكاري كنيد  شود اگر بگوئيم در تصرف خارجي شما نمي اين انسان است يا فقط ارتباط خارجي واقع مي

يعني تمثلي و معاني، وارتباط روحي بين  شود مگر اينكه ارتباط ذهني يعني تشكيالت نظام اجتماعي واقع نمي
 شما واقع شود تا شما حركت كنيد.

پس علم به معناي اشراف غير از شهود است و شهود به معناي حال ونظام حساسيت و يقين و حال است. 
كنيد. آنوقت يك احتمال  اين به معناي علم به اسماء است و اسمي كه متناسب با تصرف خودتان باشد پيدا مي

بعيد نيست كه نور مبارك نبي اكرم(ص) كه در » علم االسماء كلها ثم عرضهم علي المالئكه«رباره اينآيه كه د
ايشان بود چون منزلت ايشان منزلتاشراف بر كل اسماءاست، بر آدم پرتو افشاني كرد يعني محقق شدن همه 

نجاست و پرتوش بر جناب آدم حاالت براي خود نبي اكرم(ص) است و مرتبه تحقق حقيقي همه اسماء در آ
 تابيد.

 شود. برادر جمالي: در انسان گاهي شك پيدا مي
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كند اين در گمانهائي كه درست ميكند فاعليت و جزميت دارد  حجت االسالم حسيني: اين خيلي تفاوت مي
آورد  گويد اين يك احتمال هماهنگ نيست نه اينكه شك كند، اين احتمال را مي كند و مي و ربط را وصل مي

 شود. گويد از اين حاصل نمي ولي مي
توانيد بگوئيد شناخت من مطابق با واقع  كنيم كه شما نمي برادر جمالي: ما شكاكيت را اين طور تفسير مي

 است.
حجت االسالم حسيني: شما بايد در تعريف از شكاكيت شك كنيد معناي شكاكيت اين است كه قدرت 

گويد هماهنگ نيست،  آورد و مي ز آن سلب شود، ولي اين احتمال را ميتجزم بر آن نباشد و قدرت فاعليت ا
گويد حتماً بايد  البته اشراف مطلق نيست ولي با همين اشراف فعلي آيا بايد اينگونه تصرفكرد يا آنگونه كه مي

حين كنم توقف  گويد به همان ميزان كه اطالع دارم حتماً همين كار را مي اينطور تصرف كردنه آنطور. مي
 العمل كه ممتنع است.

حجت االسالم ميرباقري: يك بحث ديگر درباره كيفيت پيدايش تمثالت كه به يك معنا يك بحث روان 
كنند، شما  شناسي است و تمثالت را به حسي و خيالي و وهمي و عقالني يا به دو دسته كلي وجزئي تقسيم مي

گيرد، يا اينهك به تصور و  به تبع اختيار صورت ميفرمائيد همه اينها جهت دار است و  در يك سير كلي مي
كنند كه يك نوع اختالف بين  كنند يامفاهيم كلي را به معقوالت اوليه و ثانويه تقسيم مي تصديق تقسيم مي

 آنهاست، البته اگر مبمناي ما عوض شد كيفيت دسته بندي ما هم عوض خواهد شد.
ط و اينكه حقيقت ربط چيزي جز تعلق نيست و سوم اينكه حجت االسالم حسيني: اين را بعد از اصالت رب

شود كه در واليت آخرين بحث همين شناخت شناسي است، پس از بحث  تعلق حول يك محور واليت واقع مي
يقين و حجيت سه اصل اوليه براي تنظيم روش مسلمين در اختيار داريد كه بر اساساين اصل سه منطق به 

بوده و هماهنگ هستند يك پايه براي منطق امور نظري است يك پايه براي منطق آيد كه از هم جدا ن دست مي
امور ارتباطي يا ارتكازي و يك پايه هم براي منطق تصرفات عيني الزم است، آن سه مبنا كه عرض شد روش 
رشد و ساختمان سازي آن هم مشخص شود يعني اصول موضوعه روش و همچنين يكي دو تا تعريف اصلي را 
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ر هر كدام بگوئيم وبعد در بخش مدل بيائيم و دوباره برگرديم درباره منطقها توضيح دهيم و هماهنگي اين هم د
 سه تا را در مباني تمام كنيم تا اختالفشان در موضوعات موجب ناهماهنگي در تعاريف نشود.

 حجت االسالم ميرباقري: درباره وحدت تركيبي تمثالت چه فرموديد؟
آورد،  : عرض كرديم جامعه، تعلقات و تمثالت و رفتارها را به صورت يك واحد در ميحجت االسالم حسيني

رساند كه يك طرفش به افراد تقوم  گوئيد سياست، فرهنگ و اقتصاد روي هم يك منتجه مي بعبارت ديگر مي
 كند. دارد و يك طرفش هم به آن ولي كه اداره مي

 ت كه ما بين مراتب سه گانه روحي،تمثلي و عيني است.برادر سبحاني: تغيير جامعه به تبع تركيبي اس
حجت االسالم حسيني: فقط اينها تنها نيستند بلكه اينها حول محور واليت يك شكل بزرگتري از تصرف 

كند اين يك قدرت كار و تصرف  كنند، يعني گاهي يك نفر در بيابان تنهائي يك چيزي را توليد مي پيدا مي
آورد، مثالً اگر يك ميليون نفر به تنهائي  هماهنگي است كه اين يك قدرت ديگري مياست، گاهي تقسيم كار و 

شود و نه كارهاي ديگران صورت  شود، نه فلزي ذوب مي مشغول توليد باشند هرگز ضبط صورت ساخته نمي
 گيرد. مي

 و السالم عليكم و رحمه ا... و بركاته



 

 

 
 

 دوره دوم) ٣٩( ٧٥جلسه: 
 شراف بالتناسبات آزمون و خطابحث: العلم هو اال

 ضابطه تكليف استمرار فاعليت است.
حجت االسالم و المسلمين حسيني: بسم اهللا الرحمن الرحيم در بحث قبل بحث اشراف تمثلي به اثبات 
رسيد و. معلوم شد كه فاعليت دررتبه تمثلي حتما هست و فاعليتاشرافي هم هست يعني در عمل تبدل و 

زدن و درايجاد يك رابهط بدين معنا كه يككيفيت قبال ازنظام حساسيت آمده و جهت  جابجا كردن و گمان
داراست وحاال شما ميخواهيداين را درنظام تعاريف تمثلي تان بياوريذد براي اين كار مرتب جاي آنرا عوض 

يرنده اين گوئيد درست شد. معناي عوض كردن جا اين است كه در عين حاليكه شما گ كنيد تا وقتي كه مي مي
تكليف بوديد يك ويژگي خاص داشته ايد كه تكليف متناسب با آن ويژگي تان حاصل شده است و شخص 
ديگري كه يك نظام حساسيت ديگر دارد واين نظام حساسيتش يك خصوصيت و ويژگي ديگري دارد و آن 

ن استفاده كنيد لذا كند يك تكلي ديگري هم داشته باشد و در جهت مقصد خاصي از آ حساسيت را اعمال مي
خود و آن چيزي كه ميخواسته ايد  بينيد وزن مخصوصش به اينجا نمي دهيد مي در تمثل آنرا در يك جا قرار مي

شود يعني خود نظام تمثل شما نيز يك طرف قضيه است كه در پذيرش جايگاه قرار گرتفن اين  حاصل نمي
يد اين تكليف را بگذاريد و ن و حجم مخصوصش ايجاب تكليف يك سهم از تاثير را دارد و هر جادئي كه بخواه

كند و مجبوريد جاي آنرا عوض كنيد درعين اينه شما يك معرفي كرده ايد وبه جهات خاصي از آن حساس  نمي
بوده ايد و چيز خاصي را آورده ايد ولي اينطور نيست كه اين چيز خاص كه آورده ايد هيچ خصوصيت ديگري 

فاعل محض نيستيد بلكه يك نظام فاعليت است. قبال عرض كرده ايم. كه شما سفارش نداشته باشد يعني شما 
دهد و لذا در اينجا فاعليت تركبي  دهيد و در مرتبه تحقق فاعليت باالتر اين را متناسب با مشيت تحويل مي مي
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دهد و  نميگوئيد اين هر كجا قرار بگيرد مقصد را نتيجه  است بر اين اساس كه فاعليت تركبي باشد مي
مجبوريد جايشرا عوض كنيد چون اعليت تقومي است اين چيز يك طرفه نيست كه شما هر نحو تبديلي را هر 

گوئيد نهايتا برايش جا پيدا كرديد كسيفيت همه مجموعه تان به  گونه كه خواستيد روي اين انجام دهيد مي
شود نه شما هم يك درجه پذيرفته  قق ميمناسبت تغيير كرده است حاال آيا هر سفارشي بدهيد عين همان مح

ايد كه جاي اين ولو متناسب با هدف و كاربرد تان باشد و حساسيت اصلي شما دنبال اين است كه به فالن 
كند كه اين صورت تمثلي  كاربرد برسيد ولي خود اين جا گرتفن و جا نگرفتن يك چيز را براي شما تمام مي

آورديد با آنها  و مكان است ساير تعريفهاي شما ملكوتي است اينرا كه مي اي از مان اسم متناسب با چه رتبه
خورد اينتعريف حيواني است چون شما در ايمانتان ضعف پيدا كرده ايد و حاال متناسب با اين حساسيت  نمي

به گيرد مگر اينكه جاي آنها هم تغيير كند و صورت تمثلي كاربردي رت جديد يك چيز آورده ايد ولي جا نمي
 پائين تر شود عين نظام حساسيتان كه پائين امده نظام تمثلش هم درطبقه پائين تربيايد.

شود هنوز زمان آن نرسيده است در نتيجه دوباره شروع به آزمايش  كنيد زمانا و مكانا نمي گاهي هر كاري مي
ني اش بايد در رتبه عالم كنيد پس جايگاه اين يعني جاي مكاني وگاه زما كنيد و راه ديگري را دنبال مي مي

عين همين مطلب را دررتبه بعد كه تصرف و  تمثل متناسب با يك جايگاه خاص باشد تا هدف شما محقق شود
شود يعني  خواهند يك چيز را درست كنند ولي درست نمي كنيد كه چه بسا سالها مي آزمايش است بيان مي

اجازه انجامش نميدهند بلكه بايد فاعليت تركبي باشد زمان آن رسيده استهر كراي را در هر زمان و شرائطي 
اگر اين اسم باطل و از كارهاي شيطاني باشد در نظام آفرينش جاي خاص خودش در زمان خاص خودش را 

 دارد اگر هم عبادت ملكوتي اعالم باشد جاي خاص خودش دارد.
ين قسمت مسئله آزمون و خطا واضع كند و از ا بنابراين فاعليت تركيبي و نظام فاعليت اين را ايجاب مي

شود كه معناي اينكه جا نگرفت اين استكه در نظام فاعليت جا نداشت اينصورت در اين طبقه در اين زمان  مي
كنيد جا دارد گاهي هم زمان را جلوتر ببريد جا دارد اين در نظام  جا نداشت گاهي طبقه پائين تر انتخاب مي

كند و اين مطلب عالوه بر اشارف شما اشارف فاعل باالتر را هم تمام  اب ميفاعليت است پس نظام فاعليت ايج
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كند كه حين التحقق تركب فاعلي در اشارف است و نه فقط شما مشرف هستيد درست است كه در اين  مي
شود ولي حين التحقق هر دو هستند معماي بودن  حوزه سفارش شما متناسب با مشيت تصرفي آنها محقق مي

يناست كه سفارش و فشار را از شما هست ولي معناي بودن انها هم ايناست كه اگر آنها دراين جايگاه شما هم ا
شود خالصه اين اشراف تمثلي مخصوص شما و مستقل  گيرد و صورت تمثلي شما درست مي نپذيرند انجام نمي

كند  شود و فرقي نمي نمي شود يا محقق از موال نيست و بايد گفت موال هم اشراف دارد چون تمثليا محقق مي
كند كه بگوئيد در خارج يك شي  شود و فرقي نمي كه بگوئيد در خارج يك شي محقق شود و يا محقق نمي

محقق شد يا نشد يا اينكه در عالم تمثل بگوئيد اين هماهنگ بود يا هماهنگ نبود در عالم تمثل وسيله 
ت هر دو هست حاال صورت تمثلي اش كه تمام شد شود و بازدر مرتبه تصرف فاعلي تصرفبدست شما داده مي

ها هم تركب را  گذارد موال تا آن اندازه آيد و يك اثرهاي متناسب با تمثل مي اين صورت تمثلي در جامعه مي
پذيرد چون بايد متناسب با جايگاه خاصي انجام مگيرد فاعليت موال نسبت هب  پذيرد ولي تحققش را نمي مي

كار جامعه وارد شود يك آثاري دارد حاال جه اينرا زمينه آزمايش بگيرد چه زمينه رشد اينكه اين مطلب در اف
دهد  گويند در آزمايش جواب نمي شود ولكن مي ها اعالم هم مي گويند فرضيه شد و اين فرضيه بوسيله رسانه مي

ه داد يك صورت گويند يك چيز جزئي غير قابل توجه به ان اضافه شد ونتيج تا بعد ازسي يا چهل سال مي
تمثلي متناسب باززمان و مكان خاص حاصل شد ولي اصلش همان فرمول قبلي بود و فقط يك چيز كوچك به 

 شد. آن اضافه شد ولي براي تحققش اين شرط كوچك بايد رعايت مي
ي بنابراين آزمون و خطا را در رابطه با فاعليت تركبي و جايگاه تمثليا ابزار تصرف و بعد در تصرف خارج

 توجه شديد.
حاال بايد مجوز تكليف را مورد بررسي قرار داد شما در رتبه تمثل مشرف هستيد و اگرذ مشرف نباشيد 
قدرت تبدل نداريد اعمال فاعليت مشما اعمال فاعليت كسي است كه اشراف دارد و بر تبدل حاكم است و باالتر 

دهد تا  م ميريزد و چه نظامي و تعاريفي را تغيير ميدانيد كه كجاها را به گيرد مي گيرد يا جا مي وقتي جا نمي
گوئيد قدم اول فاعلي هست ولي اشراف  اينكه جا ميگيرد استمرار فاعليت مجوز تكليف است يعني يك وقت مي
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نيست و در آنجا فقط ارتباط كافي است تا به ايمان برسد ولي در اينجا به بعد ديگر فاعليت هست و اسمترار و 
فهمد كه با تمثلهاي كه در شكل ملكوتي سازگار رفتن بطرفخداست هماهنگ  كه رسيد مي درمرتبه تمثل

فهمديعني اينكه حاكم و مشرف بر بهم ريختن تعاريف خاصي است كه  نيست معذلك استمرار ميد هد مي
ها  مهگويند اين سخن با آيات و روايات و زيارت نا متناسب با تمثالتي است كه ازناحيه موال آمده است مي

گويد بايد برگردم يك تمثل ديگر پيدا كنم  گويند خوب بايد آنها را تاويل كرذد يا بالعكس مي نميخواند مي
ماند بلكه فاعليت  يعني اين استرار فاعليت است و فاعليت فقط در چند راه و قبل از نظام حساسيت باقي نمي

وان گفت اينجا اشراف داشت كه هماهنگ ت بعد از نظام حساسيت هم هست ودر حين التصرف هم هست و مي
خواند و نقصش را ديد و سعيكرد نقصش را  نيست ولي باز كارش را ادامه داد يا اينكه اشارف داشت كه مي

 برطرف كند.
نامند صورت محصولش با فاعليت خوشد و تحق اشراف خوشد بوجود  اين رتبه فاعليت تمثلي را كه علم مي

و مالحظ كرده كه بايد چه چيزي را تغيير دهد و چه چيزي را تغييري ندهد و  آمده است هر چند تركبي است
خورد يا نه و اگر بخواهد حتما انرا در  آيا اينجا جا ميشود و حجم و وزن مخصوص اين تكليف به اين نظام مي

ه اتبدل كند يعني بر روباطش اشراف دارد اشراف بر تناسبات الزم جاي خودش قرار دهد چه چيزي را عوض مي
كند و از يك  آورد اشارف بر تناسبات از يك طرف نظام تمثلي تان را تمام مي است يعني جايگاهي را كه مي

فهمم يعني بر تناسبات مشرف هستم كه چه نسبتي  گوئد مي كند اينكه مي طرف معني مفاهيم تان را تمام مي
يمي قرار ميگيرد و شامل بر چه مفاهيمي به اين مفهوم و چه نسبتي با آن مفهوم دارد تحت شمول چه مفاه

اي است بركل تناسبات كه در يك مجموعه هست اشراف به نسبت دارد و اشراف به  است و رتبه اش چه رتبه
نسبت همان معناي قفهم است اشارف به نسبت است نه اذعان للنسبه در مسير خاصي كه ميخواهد حركت 

فهمد اين تمثل حسي را كه از مشاهده  مكلف است و مي كند بر نسبتهايش مشرف است و اگر مشرف است
كشد و ولو آنها را مادي  فهمد به اينكه اين مطلب به انكار دين مي كشد و مي حيوانات آورده به انكار انبياء مي

خواهد ادعاي فرعونيت كند و پست ترين  كند مي فهمد كه اينها معنيا انگيزه و ايمان را مادي مي كند مي مي
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را امتخاب كند و مشرف بر روابط و تناسباتش هست در مرتبه تبدل اشارف بر تناسبات است اشراف به مسير 
گويد  نستب اشراف بر تناسبات است اشراف به نسبت اشراف به نسبت اشراف كابردي در مقصد خاص است مي

را تغيير داديد فرضا گويند اگران گمان  اين گمان نشد يك گمان ديگر يعني يك تناسبات ديگر الزم است مي
گويد عيبي ندارد يعني  گويد من پاي اين ايستاده ام اگر چه اموال از بين برود مي اموال از بين ميرود مي

تواند طرف تمثالت ديگران  فهمد خصوصا اگر بگوئيد عالم تمثل يك ارتباط اجتماعي دارد يعني هم اين مي مي
توانند طرف تمثالت اين واقع  اين واقغ شوند و هم ديگران ميتوانند طرف تمثال  واقع شود و هم ديگران مي
خواهد چه كند و انها هم  كند تمثالت جامعه را مي فهمد جايگاه اين را كه عوض مي شوند يعني در حقيقت مي

خواهد بصورت يك نظام  ها مي خواهد چه كند يعني چه نحوه تناسباتي را براي اين تكليف فهمند اين مي مي
 رف در خارج قرار دهد.ابزار تص

بنابراين اگر بگوئيم فعليت در اين رتبه اشراف بر نسبتها دارد يعني همان اشراف را بر گمانها دارد مجوز 
شود يان ه آيا صورت  تكليف ميشود تا مرتبه تصرف حاال ايا نسبت به نيت و حساسيت هم مجوز تكليف مي

بالعكس ارتباط بگيرد يعني يك مجموعه نبود چرا هم توانست  تمثلي ربطي به نظام حساسيت نداشت و نمي
تمثل و هم خارج و هم امور حساسيتهاي قلبي بود و هر سه هم يك وحدت تركيبي دارند در اينجا دقت كنيد 

تواند  گويند هر چن اين دير و بصورت تدريجي مي كه آيا اين اشراف تمثلي اولي است يا حضوري كه آقايان مي
داند و تدريجا  ئي كند و نفس در نزدش حاضر نيست انسان بيماريهاي خودش را نمينفس خودش را شناسا

كند و با  كند و زير و رو مي گيرد و مرتب تمثذل ايجاد مي تواند بفهمد و لكن به ميزاني كه ارتباط مي مي
اند رجوع كند و تو سنجد و دوباره مي تمثالتي كه از ناحيه اوليا نعم رسيده و در تمثل او تصرف كرده اند مي

راجع به تمصثلها نظر دهد در حاليكه اگر حاضر بود آن اشكال قبل كامال وارد بود يعني شخص بايد به همه 
خصوصيات خودش عارف باشد و لكن اگر بگوئيد حاضر نيست و در تمثل عين خود ان نيست تا شما فورا 

بوسيله صورتمثلي تان از يك طرف به نفس بفهميد فالن صفت رذيله كجاست و چگونه است و در رابطه گرتفن 
و رفتار نفس و تمثل سازي و از يكزرف التزامتان به اسمائي كه از ناحيه ولي باالتر آمده امكان ارزيابي مرتب 
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آورديد اين بار همان  كنيد كه آزمون خطائي را كه در حس و در فاعليت تركيبي و در فاعليت تمثلي مي پيدا مي
ر بياوريد يعني آزمون خطا كنيد نسبت به وضعيت حساسيتهايتان با توجه نمودن به اينكه را در يك موضع ديگ

اين حساسيتهايتان با كلمات معصومين هماهنگ است. يا نه. اين و ادراك از اين را ثابت بگيريد و در گمان زدن 
 رجوع كنيد و حاالت را عوض كنيد.

باطي صحيح است بر خالف اينكه اگر رتبه عالم معقول بينيد تهذيب و كارش در  حاال اگر چنين كنيد مي
عينا متحد بالنفس و حاضر در نزد آن وبد كه اگر حاضر باشد كاوش ممكن نيست خصوصا اگر بگوئيد اقتصضاي 
خود نفسهم هست نفس با اقتضاي خودش برابر است و همان اقتضا در نزدش حاضر است ديگر معنا ندارد 

  .بحث يقين است بگوئيد بد است بعد از اين
تواند تكليف ما  برادر صدوق: اين آزمون و خطا كه فرموديد وصف فاعليت است يا وصف نظام تمثلي كه نمي

 در آن جاري شود؟
خواهد بطرف مقصد خاصي برود و مرتب  حجت االسالم و المسلمين حسيني: فاعليت شما استمرار دارد و مي

گويد خطاست بر  دارد هر جائي كه با آن هدفش هماهنگ نشد ميكند و بر جابجا كردن هم اشراف  جابجا مي
گذارد نه  اي كه از ولي باالرت دارد را هدف مي خالف اينكه هدف الهي را اصل قرار دهد آنوقت صور تمثيله
گويد روح بد فهميد و حساسيت من بد  گردد و مي مقاصد مادي وانگاه هر صورت كه با اين هماهنگ نبود بر مي

بينم و معلوم ميب شود غرض من بد است و فرق بين  ايد تكليف را عوض كرد در كلمات انها اختالف ميبود و ب
گويد در كلمات آنها اختالف است و بايد كلمات آنها را تابع تمثل و مقصدم قرار دهم و از اين  اين با آنكه مي

علوم تجربي بيشتر در اين قسمت بكار باالتر آنكه بگويد من اصال كاري به آ، كلمات ندارم آزمون و خطا در 
شمارد و  دهند و هر چه كه با اين هماهنگ نباشدذ خطا مي رود و مثال باالبردن سطح رفاه را مقصد قرار مي مي

شود  داند وقوع عالمت صحت است ولي وقع مطلوب من در خارج واقع مي هر چه را موافق اين باشد صحيح مي
گوئيد اصال ربط واقع نشد ربط پيدا  شود در فرضيه اش هم نمي واقع نمي ولي چيزي را كه شما نميخواستيد

گوئيد درست نشد و خطاست استمرار  كند نهايت آنكه ابزار شما بدست نيامده و مي ود نظام هم تغيير مي مي
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را فاعليت هم بدين معناستكه اگر ابتدا در رتبه تعلق فاعل بوديد ولي بعد فاعل نبوديد و قدرت اين تبدل 
بينيد كه نسبت به  شويد و مي توانيد تبدل كنيد و مشرف هم مي نداشتيد اگر آن استمرار دارد اينجا هم مي

كنيد تا اينكه جاي خودش را پيدا كند. معناي اينكه تا اينجا  مقصدتان صواب است يا خطاست و آنرا عوض مي
شود فاعليت  ست كه اين فورا هماهنگ نميهنوز اختيار داريد و فاعليت تركيبيتان هست و اگر فاعل ديگري ه

بنيد اين تكليف  شما هم هست حاال اگر فاعليتاان را تغيير دهي و در وسط كار تكليف هم پيدا شده و مي
خواهم هر چند آنها تغيير كنند شما در اينجا داريد اعمال  هماهنگ نيست پشينمان شوديد و بگوئيد اين را مي

دانيد كه اين تعريف با سائر تعاريف  بودن بايد به اين فاعليت داد چون ميكنيد و لقب مكلف  فاعليت مي
هماهنگ نيست و مقصدتان با آ، تعاريف هماهنگ نيست آن مقصد با اين اعتقادات الهي كه بصورت تمثلي به ا، 

 دهيد. كنيد هماهنگ نيست معذلك ادامه مي نگاه مي
فهميد كه اين در اعتقادات  مثليه تان تمام است و ميحاال دستگاهذهني اش را درست كرده ايد و صورت ت

بيند اين تمثل در پائين جا نگرفت و آنرا باال  كند و مشرف هستيد و مي دهد و آنرا مادي محض مي تغيير مي
گوئيد تعريف ايمان و علم هم  آورده ايد و همه را تحت آن قرار داده ايد حاال كه همه چيز مادي محض شده مي

شود. شما يك ذره از متفكرين غرب اميد خير نداشته باشيد آنها علم ندارند و فقط شيطنت و  يمادي محض م
نيرنگهاي ابليس را زياد آشنا هستند چه نيرنگي باالتر از اينكه زندگي مردم را بر يك روشي قرار دهد كه 

باره اش حساسيتي داشته  حاصل آن روشن دست برداشتند از چيزهائي است كه انبياد آورده اند بدون اينكه در
فهمد كه  شود و مي باشند و مثال بگويند اين جز كتب ضالل است يك وقت يك نفر در يك فرقه باطل وارد مي

از شرع انور دست برداشت و از اين پرتو درخشان الهي وارد آن ظطلمتكده شد ولي يك نيرنگي هم هست كه 
كند دائره  ثل يك بمب شيميايي كه يك جمع را مريض ميكند به نحويكه اينها نفهمند م عباد را گمراه مي

كنند ماركس گفته اين اسلحه فكري  كند نقل مي داند كه چكار مي اختيار وسيع است و ولي فرهنگ جامعه مي
فهمد كه دارد تصرف  كه من ساخته ام از توپ و تانك قويتر است مگر اينكه يك فكر قويتر آنرا كنار بزند او مي

فهميد ه ودر غفلت بوده است ممكن است يك پيرزن در  بعد از اين حرف بازهم بگوئيم نه نمي كند حاال مي
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دور از دين مطلع نشده و مستضعف باشد و جز مستكبرين نباشد ولي اينها كه پرچمدار هاي  روستاهاي كشور
رف در آن پشيمان شد استكبار در مقابل انبيا هستند حاال جگر فكري را ساخت و در مقام القا به جامعه و تص

دهد گاهي  گويد اين كرا درستي نيست اين مثال براي استمرار فاعليت است گاهي در جامعه هم رواج مي مي
گويد اگر االن من در اين مطلب  شود آنوقت مي كند و يك جنگهائي بر پا مي اين را در تمثالت عمومي وارد مي

گويد نه اين تئوري داراي اشكال  گردند يا اينكه مي بر ميكنند  ترديد كنم همه آنهائي در جبهه مقاومت مي
كنند  رود و به او حمله مي داندئ كه وجاهتش از بين مي است و نتيجه خوبي باري سرنوشت بشرذ ندارد ولي مي

خورد بعد از رواج اين فكر يك  و احيانا ممكن است او را اعدام كنند و حداقل سلطه تاريخي اش ضربه مي
ود ولي طوري اينها را جامي دهد كه اينها استثنا است و  شود كه در الگوي اين منحل نمي دا ميمصاديقي پي

ايستد كمه اينرا بايد در بحث يقين  كند يعني محكم پاي مطلب مي گرايش غالب را به نحو ديگري بيان مي
 دنبال كرد.

را ميتوان امر ثابت گرفت و هر برادر سبحاني: در جلسات قبل هم اين بحث مطرح بود كه آيا كلمات وحي 
شود  نوع اطالعي كه تحت نظام حساسيت از خارج حاصل شود با يك اختيار ديگر برداشت از كلمات مختلف مي

شود پس براي كسي كه يك اختيار خاصي  پس براي كسي كه يك اختيار ديگر برداشت از كلمات مختلف مي
كند نسبت به كلمات  تمثالتش يك برداشت جهت دارد ميدار بهمان ميزان كه نسبت به عينيت يا نسبت به 

 كند يعني اينها هم سو هستند و هيچكدام ميزان ديگري نيست.  هم برداشت جهت دار مي
حجت السالم و المسلمين حسيني: فرض كنيد يك برداشتتت حاصل و در صورت تمثلي مالحظه كرد كه 

نگي و تتا هماهنگي هم قال دست كاري نيست يعني چه تعاريفي بايد عوض شود و اشراف تمثلي هست هماه
 گوئيد تبدل هم وجود ندارد؟ كند يا اينكه مي استمرار فاعليت اين را ايجاب مي

گويم اگر جهت درا شد اطالع او نسبت به كلمات با اطالعش نسبت به عينيت هميشه  برادر سبحاني: من مي
كند و ديگر ناهماهنگي مطرح  از عينيت هم برداشت مي كند هماهنگ است و همانطور كه از كلمات برداشت مي

 نيست البته در نظام اطالعاتي اش تبدل هست و ممكن است دو اطالع با هم هماهنگ نباشد.
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حجت االسالم و المسلمين حسيني: چرا هماهنگ نيست در آنجا تركب فاعلي كه هست ولي شما آنرا حذف 
ما مطلق بود فاعليت يكطرفه يا بعبارت ديگر تفويض مطلق مساوي كنيد اگر تركب فاعلي نبود و فاعليت ش مي

كند و به فاعليت  با نفي است همانطور كه جبران مطلق هم نست فاعليت تركيبي اين ناهماهنگي را ايجاب مي
شوديد مرتب اين را تزلزل دهيد و پائين ببريد ولي حضور هر دو فاعل در موضوع  تركيبي است كه مجبور مي

شود اگر اين تنها يك تاز ميدان بود و  آورد و هم محح تكليف مي اشراف هر دو فاعل را در موضوع مي واحد هم
 گرفت صحبت شما درست بود ولي حضور هر دو فاعل هست. بصورت جبري انجام مي

 برادر سبحاني: حضور هر دو فاعل در رتبه عينيت با رتبه كلمات وحي فرق دارد؟
 آيد تركب فاعلي است و اختالفي نيست. كه از كلمات مي اگر مثل هم باشد تكليفقي 

كنيم هم  حجت االسالم و المسلمين حسيني: اگر گبوئيد خداوند حجت را تمام كرده است ما عرض مي
كند و هم بوسيله تمثل هر چند بحث حجيت بايد در يقين بيان شود ولي اين  بوسيله خارج حجت را تمام مي

طرف غايت شما نفهميد كه سقوط كرده ايد اگر بر رابطش مشرف هستيد يعني طور نيست كه در سير اين ب
شود  فهم نسبت به تصرف داريد يعني به ميزان فاعليت حضرت حق بوسيله اسما و اشيا و همه امور تصرف مي

 البته اتمش بوسيله اسما است كه در رتبه تمثل است و بهمين دليل شان كتاب در هدايت شان باالتري است.
رادر سبحاني: جداي از اينكه اسما براي تصرف باشند بايد قبول كرد كه يك قدر متيقن از كلمات هست كه ب

 كند. حجيت را تمام مي
كنيم  حجت االسالم والمسلمين حسيني: غرضتان از قدر متيقن چيزي است كه بعدا آنرا در يقين طرح مي

كلماتي داريم و اين هماهنگ با يك مطلب است اين گوئيد در جامعه يك تمثالت اجتماعي و يك  يا اينكه مي
كشد  كند همانطور كه زبانها مختلف است ولين اختالف زبانها به آنجا مي قدر متيقن در جوامع مختلف فرق مي

فهميم  كنند كه ما نمي فهمند و يك چيزهايي را آ،ها درك مي كنيم كه آنها نمي كه يك چيزهائي را ما درك مي
شود لوامر الموال بعهده اين در يك نظام خاص كه موال و عبد هست  ول ي مثالهائي بيان ميمثال در بحث اص

معنايش در يك نظام ارتكازات خاص يعني تمثل اجتمعي قابل بررسي است حاال برويد در يك جائي كه 
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يد گو كند و مي كنند و بهيچ كس فرمان نميدهند. رئيس اخطار مي بصورت تشكيالت دموكراتيك كار مي
گويد راي اكثريت چنين است در اينجا ديگران نحو لوامر  مجلس متشنج شد و راي بدون اعتبار است يا مي

الموال بعبده نيست در نظام جرائم و كيفر و تشكيالت ديگري كه يك نحوه ارتباطات انساني ديگري است يا 
گويند مگر اينجا ديكتاتوري است  مي چيز ديگري دارند در آنجا اگر بگوئيد وقتي يك نفر به ديگري دستور دهد

كه دستور دهد. اينجا بايد در فرم قضائي بيائيد و بگوئيد اگر قاضي دستور داد و مطلب را يك نحو ديگر بيان 
كنيد يعني در ارتكازات يك كلمه داريم كه يك معنا دارد يك روابط انساني داريم كه آن معنا حاصل آن روابط 

شود و تا زبان بلد نباشد چيزي  خاص مانند عربي يا فارسي يا تركي بيان ميهستند كلمات به يك زبان 
گوئيم مفهاهيمي داريد كه آن مفهاهيم با كيفيت ارتباط  آئيم و مي فهمد بعد از زبان يك پله باالتر مي نمي

همديگر را گوئيد زبان  انسانها با يكديگر رابطه دارند مفاهيم روابط مفاهمه تابع روابط انساني هستند مي
گرد هر  گويم در اين صورات مفاهمه انجام نمي فهميم مي فهميم اما چون ادبيات ما دو تاست مفاهيم را نمي مي

كنيد ولي يكي از اينها يك تركيبات خاصي از لغت فارسي را كنار يكديگر  دو به زبان فارسي صحبت مي
دهد ديگري يك تركيبات  رد و يك مفهوم ميگذا دهد ديگري يك تركيبات ديگر مي گذارد و يك مفهوم مي مي

گذارد و يك مفهوم ديگر ميد هد اين در يك دستگاه ارتكازي و او در يك دستگاه ارتكازي ديگر است  ديگر مي
و اگر اين يكي باشد بايد تناسبات قبلش حتما يكي باشد اگر تناسبات قبلش يكي نباشد اين هم يكي نيست در 

 آمد بين دو دستگ امعه پيش ميخيلي از مباحثاتي كه در ج
گرفت و مقدر متيقن از مطلب هم  اه ارتكازي نسبت به روابط انساني بود و در نتيجه مفاهمه انجام نمي

 شد. فهميده نمي
شد كه آيا  اگر امام طرفداران ديالك تيك را در موضعگيري جهاني به شكست نيانداخته ود آنوقت معلوم مي

يد از پس آنها برآئيد يا نه اينها اگر چه كارهاي حيواني داشتند ولي حداقل ظهور توانست با اين اصطالحات مي
تا االن است كه از ان سال ديگر فعاليتهايشان را شروع كرده بودند از آن سالتا حاال كع تقريبا  ٤٨اينها زا سال 

اگر توانسته بوديد اي را بگيرند و شما در اين فرصت  سال است اينهاتوانستند از جوانهاي شما عده ٢٠
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توانيد بگوئيد همه آنهائي  صحبتهايشان را حل كنيد و باطل كنيد محال بود بتوانند جوانان را بگيرند شما نمي
شودند شقي باالصاله هستند اگر انسان خودش را منزه بداند و بقيه را بد بداند يك نحو خود  كه جذب اينها مي

ت. الته امام خنيني رضوان تعالي عليه حجت عملي را جلو اينها بيني است و به يك معنا هم ظلم بزرگي اس
آورد يعني از يك طريق ديگر وارذد شد و اينها را شكست داد ولي در عين حالي كه اينها االن از لحاظ جهاني 
ضربه خورده اند و از نظر سياست داخلي هم كلمه مرگبر منافق همه جا رواج دارد معذلك باز هم درباره 

كنند در موضعگيريهاي عملي هم  كنند و او را در اعتقاداتت خودشان حل مي ات شما بايك نفرصحبت مياعتقاد
خيلي صدمه خورده اند و منزوي شده اند يعني شديدتر از اين با يكوت سياسي كه االن هستند كمتر پيدا شود 

حضرت امام (ره) كه فرمود را  اما چرا قدرت جذب دارند؟ چون ابزاري را كه ارائه داديد يعني همين فرمايش
كرديد و در نظام  كلي ايشان اكتفا نميهاي  جزئي تو كرده و در عينيت آورده بوديد و فقط به موضعگيري
 كرد. شدند و صحبت آنها ديگر اثر نمي ارتكازات حوزه و دانشگاه هم اورده بوديد خوب اينها واكسينه مي

كرد  صرف در عينيت بود در فرهنگ بصورت عيني تصرف ميآن اخذ به قدر متيقن تجريدي اگر راه حل ت
كه موضعش فرهنگ است و اگردر خود فرهنگ كه ميدان عملكردش هست نتواند اخ به قدر متيقن تجريدي 

 كند در خارج ني تواند تصرف كند.
و آنچه برادر رضائي: با اين تفسير و تعريفي كع از عقل داديد ديگر عقل در دستگاه كفار تعريف ني شود 

شو با توجه به اينكه  شود به آ،ها منسوب كرد ضاللت و جهل است بنابراين عقل در نظام ايماني تعريف مي مي
بنا عقال در آن دستگاه معنا ميشد ديگر بنا عقال هم به آنصورت معنا ندارد اما حاال با توجه به اينكه پايه ادراك 

معيار صحت كالم وحي است و با توجه به اختالف و رتبه را در نظام واليت بايد به عرف معصوم برگردد و 
كنند؟ هر چند عرف متشرع يا عرف معصوم باشد اين ارتكازاتي كه  ادراكي انسانها ايا ادراكات وحدت پيدا مي

 كند يا نه؟ خواهد حول اين شكل گيرد در دستگاه ما آيا پايه مشترك پيدا مي مي
كند و معناي پايگاه مشر اين است كه شما بتوانيد  مشرف پيدا مي حجت االسالم والمسلمين حسيني: پايگاه

در مادون تصرف كنيد و در آزمون و خطا او را در نظام تمثل خودش مرتب هب بن بست برسانيد و معناي 
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احتجاج هم همين است تا اينكه او بفهمد كه اگر بر حرف خودش پافشاري كند بايد در ادني منزل حيواني 
 ن يك عالج ديگري دارد.بايستد كه اي

 برادر رضائي: برمبناي عرف معصوم ايا بنا عقال در اين دستگاه دارد يانه؟
وشد و تصرف اوليا در تمثل  حجت االسالم والمسلمين حسيني: بنا عقال در اينجا تبديل به بنا اوليا مي

است كه تحت واليت است و شود نه بنا عقالي به آن معنا. تصرف تمثلي اوليا حتما مشرف بر تصرف كسي  مي
خواهد در اين رتبه يك كاري كند كه هماهنگ نيست بايد خودش را پائين تر  اگر اين تحت واليت است را مي

شود.  ارتكازات از عرفي بودن به شرعي بودن تبديل مي -١شود پس  ببرد و اصال شكل موضوع عقال عرض مي
بنا عقال حجت است نخواهد بود. در رتبه اول وقتي  در نفس شرعي بودن ديگر به آن صورت كه بگوئيم -٢

خواهيد با يك نفر بحث كنيد بگوئيد ارتكازات عرفي داريم و ارتكازات شرعي و حسن و قبحي را كه در  مي
گذاريد در خارج نسبت به يك اموري اصال نيست براي مثال مزاحم نسبت توليد و مصرف  اخالق پايه مطلب مي
شود يعني اگر در حين كار كردن كسي بخواهد رفتاري داشته باشد كه با  عقتي تلقي مياجتماعي در اينجا بي 

توليد هماهنگ نباشد اما بعد از آن در ساعت تفريح يك جاي مخصوص براي همين كار درست كرده اند و 
نوع  علني است و تابلو دار است مثل جاهيا محترمي كه نزد شما محترم است سالن رقص دارند و رقص را يك

دانند و در جاهيا ديگر مثل پارك و اينها هم يك برخوردهاي خاصي دارند و خالصه آن نوع عفتي كه  ورزش مي
در نظر شما هست در نظر آنها چيز ديگر است. يا مثال در نظر شما ريا يك صفت بد است اما آنها در قالب 

دانند و در تمثالت اجتماعي  خيلي خوب ميكنند و آنرا  كارهاي اجتماعي براي ريا يك معناي ديگري بيان مي
دانند كه لزوماً در آن قسمتها بايكديگر مشترك  شان يك تصرفات ديگري دارند و يك چيزهاي ديگري را بد مي

 نيستند.
» وصل اهللا علي محمد و آله الطاهرين«   



 

 

 
 

 دوره دوم) ٤٠( ٧٦جلسه: 
 بحث: حجيت

اي بيان شد وبه  در جلسه قبل درباره مجوز تكليف يك نكته حجت االسالم حسيني: بسم ا.. الرحمن الرحيم.
 كنيم. يك معنا تفسير مطلب بيان شد و حاال همان را تشريح مي

پيدايش تكيف براي انسان پس از حساسيت نسبت به بعضي خصوصيات است و با اعمال آن حساسيت 
رسد و  ن تكيف تمام نشده و به تبدل ميشود ولكن كار به اي اي كه با شيء دارد تكيف پيدا مي نسبت به رابطه

مختلف را بين اين كيفيت و ساير كيفيتها براي دست يافتن به هاي  تبدل در آنجا بود كه گمانها و رابطه
اي دارد كه هنوز توصيف مركب و  كند. يعني بر اساس حساسيت اولي توصيف و تصور ساده مقصدش وصل مي

دمات توصيف است، آنگاه حالت و حساسيت و رابطه وجايگاهش هم كامل نشده و حكم توصيفي نشده بلكه مق
خواست آن كيفيت را براي مقصدي به كار  در مقدمات توصيف دخالت داشت و هم در مرتبه بعد از آن كه مي

خواهد اين كيفيت  شود. مي ببرد. در اينجا عرض شد كه معنيا حاكميت بر نسبت يا حاكميت بر رابطه پيدا مي
گيرد و علت جا نگرفتن آن هم اين است كه فاعليتش فاعليت تركيبي  بيند جا نمي ائي بگذارد ميرا در يك ج

بود بنابراين اين كيفيت هر چند در رابطه با جايگاه اين هم هست ولكن در مرتبه تمثل هم دوباره فاعليت 
كه متناسب با ظرفش به كند يعني در وقتي  گفتيم تعلق به يك كيفيت را اختيار مي تركيبي است، قبالً مي

كند. آن محور قرار  دهد بروي يك رابطه اعمال فاعليت مي كيفيات متعددي تعلق دارد و يكي را محور قرار مي
شد كيفيت مربوط به فاعل باالتر بود كه اين متناسب با  كرديم كيفيت عوض نمي دادن را كه در آنجا ذكر مي

ق داست، ولكن اين اندازه فاعليت داشت كه مجبور به سير در ظرفيتش به بعضي از آنها در مسير كمالش تعل
كنيم يعني نظام كيفيتهائي كه  خاهيم بگوئيم كالً خود كيفيت را عوض مي يك ربط دخاص نبود، ولي اينجا مي
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كند،  كنند، يعني نظام كيفيتهايي را كه در مرتبه تمثلش هستند عوض مي در مرتبه تمثلش هستند عوض مي
دهد ولي سفارش او متناسب با مشيت محقق ميشود لذا شيبي  تيم يك ربط خاص را سفارش ميگف قبالً مي

محقق شده در مرحله تعلق هم منسوب به اين فاعل بود و هم به فاعل باالتر و منسوب به نظام فاعلي است. در 
به هم بريزد تا جاي اين  كنند بايد تعاريف را گوئيم كه آن نظام تمثل كه پيدا مي اين مرتبه هم عين همانرا مي

شود  خواهد اين تكيف را جا دهد اما ارتباط برقرار نمي را در آنجا پيدا شود. براي مثال با يك تكيف آمده و مي
مگر آنكه نظام را متنازل كند و از آن شكل بيرون آورد. فرضاً نظام الهي بوده ونظام تمثل ابتدائي بر اساس 

زات جامعه الهي بوده است و يك تعاريف ابتدائ هم آمده، حاال از امروز وضع ارتباط تمثلي اين شخص با ارتكا
اين خراب شده و اختيارش محور ديگري را انتخاب كرده است قطعاً از امروز يك نظام حساسيت ديگري دارد 

ظام گيرد، مگر اينكه كل ن ومشاهدات ديگري داشته است وآمده آن مشاهدات را در آنجا جاي دهد ولي جا نمي
تمثلي اش را نزول دهد و نظام تمثل حيواني كند، پس اول بايد جايگاه اين نظام تمثل عين يك شيء خارجي 

گيرد و آن فرضيه محقق  مشخص باشد و بايد زمانش هم رسيده باشد واال اگر زمانش نرسيده باشد جا نمي
بدو امداد موال در هر زماني پيدا ها  اي در دنيا در يك وقت خاص است و فرضيه شود. پيدايش هر فرضيه نمي
شوند، مثالً فرضيه داروين متناسب با حويه حيواني و پرستش در رتبه اصل از حيوان است ولي اين فرضيه  نمي

 توانند آنرا تكميل كنند. شود و هر كاري هم بكنند نمي در دو هزار سال قبل تكميل نمي
شود  اي است، آيا مي شود، خوب پيدايش آن در چه رتبهدوم حاال زمانش رسيده و قرار شده اين مطلب پيدا 

خواهيد ارتباط كيفيت جديد را  در رتبه خداشناسي هم باشد؟ نه، هرگز بايد تعاريف بهم بريزد، يعني وقتي مي
با كيفيتهخاي سابق در نظام تمثلي برقرار كنيد بايد روابطش بهم ريخته شود يعني نسبتهائي كه بين 

ها چگونه است، و دوري  ت چه نسبتي محور و چه نسبتي تابع است و نحوه تبعيتكيفيتهاي تمثلي هس
ها چگونه است تا اين صورت مثالي حاصل شود، يعني همه اينها بايد عوض شود، يا اگر يك امر  ونزديكي تكيف

 شود معرفتي است و يك معرفت ملكوتي است باز هم بايد زمانش رسيده باشدو متناسب با زمانش عوض مي
شود كه از  دهد و فاعليتي كه در تبديل دارد با فاعليت فاعل باالتر موجب پيدايش تمثل مي سفارشاتي را كه مي
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گيرد و اين فرضيه  گوئيد در اينجا جاي نمي شود، اول مسئله آزمون وخطا كه مي اين جا دو چيز استفاده مي
كند، ربطي كه حاصل  ونه ربطي پيدا نميشود نه اين كه هيچگ شود يعنيمتناسب با مقصد من نمي كامل نمي

كنيم و جريان  شود متناسب با مقصد و فاعليت تصرفي من نيست كه در بحث فلسفه همين را عرض مي مي
شود، اين وقتي كه متناسب با مقصد من شد آن منتجه و وحدت  عليت در برهان تبديل به جريان فاعليت مي

گوئيم صحت آن تمام شد و عملكرد  خارج بود، قرار گرفت مي تركيبي خاص را كه واسطه من، جهت تصرف در
اين فاعل در خارج هم باز مربوط به فاعليت شخصي است كه در اين دخالت دارد تاتحققش را هم تمام كند، 

گوئيد بدليل تصرف فاعلي كه در مقابلش هست با اين مقصد هماهنگ نيست،  دوم اينكه در همين جا كه مي
بيند كه اگر بخواهد اين رابطه برقرا شود بايد محور پرسش را پائين آورده و يك  چون مي شود، حجت تمام مي

فهمد كه اين گونه تصرف متناسب با آن دسته تعاريف قبلي نيست  چيز ديگري را محور پرستش قرار دهد. مي
بودن فاعليت روشن بيند اينگونه تصرف متناسب با مرحله باالتري از معرفت است يعني تركيبي  يا بر عكس مي

شود، او اشراف دارد بر اينكه اگر اين كيفيت را كه مثالً فرضيه  شود يا چرا نمي كن كه چرا اين كار مي مي
داروين هست بيان كند صحبت انبياء را انكار كرده و آنها را پائين آورده و اصالت حس را باال برده است، 

كند،  ت است كه اين نسبت در اين مرتبه حجيت را تمام ميحكومت بر رابطه يا اشراف تصرفي، اشراف بر نسب
كنيم اشراف تصرفي حجيت راتماممي كند و قابليت  حاال عرض مي» العلم هو االشراف التصرفي«قبالً گفتيم 

گردد يعني هم نسبت به  آورد چون عين همين اشراف بر مطلب، اثرش روي حساسيت بر مي عقاب و ثواب را مي
گويند علم حضور  هم نسبت به خودش، در ذيل اين مطلب هم گفتيم كه اين ؟؟ تعريفي كه مي خارج اثر دارد و

كيفيت است رحجان دارد چون حاالت نفس براي خود نفس مكشف نيست مگر زماني كه با صورت تمثلي آنرا 
ن به وجود دانستم هنوز فالن تعلقدر من هست واال گوئيد من نمي به محاسبه بكشيد لذا در صورت تمثلي مي

اين تعلق متنبه شدم، در حالي كه اگر حاضر بود بايد قبالً حاالت و حساسيتها حاضر باشد و خودش بفهمد 
شود اين حساسيت و اين تعلق با تصرف الهي هماهنگ نيست  آيد معلوم مي چكاره است و لي در تمثل كه مي

ازگار است نه تولي در رتبه انسان يا ملك. وبا يك نظام واليت ديگر هماهنگ است، با تولي در رتبه حيوان س
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دهد ولي اين نشان دادن بدانصورت نيست كه بگوئيد بايد با نفس  موضع واليت اين را براي خودش نشان مي
خواهد تصرف كند بر رابطه مشرف است و چون در نظام تركب فاعلي  متحد باشد، بلكه چون فاعل است و مي

ر م يگيرد مجبور است يا نظام تمثلش را به طرف حيوانيت تنزل بدهد يا به است و برابر يك فاعليت ديگر قرا
 كند. طرف ملكوتي صعود بدهد البته متناسب با جايگاه خاصي كه تركب فاعلي حكم مي

يك مسئله ديگر در ذيل اين مطلب حضور فاعليت مشرف باالتر در تمام مراتب است، معناي فاعليت تركبي 
كه مربوط به فاعليت اين است او حضور ندارد و از فاعليت او منفصل است ولو سهم  اين نيست كه در يك بخش

تأثير اين در حوزه تحت اختيارش بيشتر است ولي نه بدين معنا كه آنرا جدا كند و بگويد او در اينجا حضور 
ها  ميع فاعليتندارد بلكه چون تركبي است هر دو در وقوع حاضر هستند، بنابراين فاعليت باالتر نسبت به ج
گويند را الزم  اشراف تصرفي و واليتي دارد و اين حضور آن معنا كه آقايان درباره علم تدريجي الحصول مي

ندارد، بلكه حضور واليت ولي باالتر تا تمام مرتبه نظام واليت حضور تصرف و اشراف تصرفي است نهايت اينكه 
ها تصرف والي باالتر حاضر  باالتر قبل از نظام حساسيت هاي هم رد تحقق خارجي و هم در تمثل و هم در رتبه

 است.
بنابراين معناي غيبت اگر به معناي غيبت و حضوري است كه در لسان حضور عندالنفس باشد درست نيست 
و اگر به معناي اشراف تصرفي باشد در تمام مراتبش ائمه طاهرين هستند و فاعليت دارند و مشرف هستند بر 

گويند يعني  كنند واين اشراف تام تر از آن اشرافي است كه آقايان مي خداوند سبحان چكار مياينكه از طرف 
علم و قدرت توأمان هستند نه اينكه علم جدا و قدرت هم جدا باشد، در اشراف تصرفي اتحاد علم و قدرت 

ر نسبتهاي تمثلي شود، د واضحتر است و در همينجا معناي جريان عليت در علم تبديل به جريان فاعليت مي
سازد  شود و چيزي را هم كه مي يك رتبه از جريان فاعليت است كه يك اشراف خاص بر تمثل علم ناميده مي

برابر كاربرد و رابطه واقع شدن خاص و به طرف مقصد خاصي است و حتماً در تمام مراتب كاربردي است، 
ست و در مراتب پائين تر بحسب ظروفشان مختلف و نهايت در رتبه اولياء باالتر به طرف مقصد الهي كاربردي ا

 كند. اختيارشان هم مختلف است وگاهي هم به شكل حيواني يا اضل از حيوان تصرف مي
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برادر سبحاني: فرق بين حجيت به معناي هماهنگي يك كيفيت با محور تعلق كه محور تمثالت است، يعني 
 ي اش حجيت است.هماهنگ بودن اين كيفيت با محور تعلق يا ناهماهنگ

حجت االسالم حسني: نه، گاهي هم ناهماهنگي اش حجت است، براي مثال اگر بخواهيد فرضيه داروين را 
جا دهيد كه انسان از نسل ميمون است بايد تمام نسبتهائي را از طرف وحي آمده كنار بزنيد وگاهي محكم 

خواهيد باال  ل را كه از بين تمثلهاي ديگر ميگوئيد هر چند كه آنها كنار رود، يعني يك تمث ايستيد و مي مي
 زند براي يك مقصد نيائي. بياوريد و نسبتهايش را حاكم كنيد يك نسبتهاي ديگر را بهم مي

برادر سبحاني: در اينجا مقصد نيائي و الهي نبايد با يكديگر فرق كنند ونهايت چيزي كه در اينجا ثابت 
اين محور هست يا نه، اما اگر فرق نكند و محور الهي ياد نيائي نزد  شود اين است كه توصيف من متناسب با مي

فرمائيد اگر يك كيفيت خاص داشته باشم آنرا با محوري كه  شخص روشن باشد حجيت تمام نيست، يعني مي
كنم تا ببينم آيا بر اساس آن محور تعلق، جايگاهي  االن تحت فاعليت تركيبي براي من حاصل شده، مقايسه مي

 كند يا نه.... شود يا خير واين كيفيت جايگاه پيدا مي ي من ايجاد ميبرا
خواهيد آنرا با ساير تكيف هائي كه آنجا  حجت االسالم حسيني: شما يك تكيف الف در اينجا داريد و مي

هستند ربط دهيد در نتيجه مجبور هستيد آن نسبتها را تغيير دهيد، حاال خود نفس تغيير و اينكه چه 
 رود معناي حجيت است يا نه؟ پائين آمده وچه چيزهائي باال مي چيزهائي

 برادر سبحاني: اگر نزد شخص دو محور خدا پرستي يا دنياپرستي فرقي نكند.
حجت االسالم حسيني: فاعليت شما اگر در جهت فاعليت باالتر باشد كه اين هماهنگ با دستورات خدا و 

ين است كه ادراك از خدا و رسول را در امور فرعي بياورد و اينرا رسول شود، اما اگر هماهنگ نباشد معنايش ا
 كند. در امور اصلي ببريد، چه چيزي براي فرد فرق نمي

كند يعني  برادر سبحاني: فرض اين است كه ايمان به خدا براي فرد اصل شده و حكم به حقانيت آن هم مي
 كنيم. بر پايه اصالت ايمان صحبت مي
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اصالت ايمان به آن معنا نيست كه حتماً ايمان به خداست بلكه ايمان به خدا رتبه  حجت االسالم حسيني:
گوئيد ايمان  آورد و دنبال مطلب خودش است ولو شما مي الهي مطلب است و در رتبه الحادي به ماده ايمان مي

و پست تر از  به ماده همان ايمان به خدا رتبه پست تر از حيوان است يعني حيواني كه علف را دوست دارد
انساني كه حيله و نيرنگ را دوست دارد تا اين اخص مراتب، معنايش اين است كه يك نحوه كيفيتهائي را 

پذيرد كه آن كيفيتها در اين نظام جائي دارد. البته جاي آن جاي معبود قرار گرفتن نيست ولي اين طور هم  مي
 نيست كه هيچ جائي نداشته باشد.

 دهد كه اين حق است يا باطل؟ د هم تشخيص ميبرادر سبحاني: خود فر
فهمد اگر محكم آن چيز را درخواست كند بايد  حجت االسالم حسيني: معناي بطالن همين است كه مي

 بقيه را جابجا كند.
برادر سبحاني: خوب جابجا كند، اگر نزد خود شخص پرستش خدا با پرستش دنيا فرق نكند و هيچ معياري 

ز يكديگر نداشته باشد يعني پرستش دنيا در عرض پرستش خداست و بعد آنرا عوض براي تشخيص اينها ا
 كند. مي

كن ميفهمد نظامي را كه در پرستش خدا دارد همه چيزهايش با هم  حجت االسالم حسيني: وقتي عوض مي
و  شود هماهنگ است ولي اگر بخواهد پرستش حيواني را دنبال كند همدر نظام حساسيتش اضطراب پيدا مي

دهد  پوشاند يعني نظام تمثلي بخشي از تصرف را مي تواند بپوشاند بلكه بخشي را مي هم اينكه همه جا را نمي
ولو اين بخش كوچك براي يك نفر كه دنبال ماده است خيلي بزرگ بنظر برسد، خود دنيا پرستي براي كسي 

تواند از ماوراي تجربه  ديگر نمي فهمد كه كه دنيا پرستي را انتخاب كرده خيلي بزرگ است ولي خودش مي
تعريف بدهد و مجبور است اين امور را به خيال و گمان تعريف كند،البته هماهنگي عمومي يك معناي ديگري 
دارد كه فاعليت متناسب با مرتبه انسان است وواليت در اين رتبه كه باالتر از ما هم واليت هست و خيلي 

كنيم كه تعرايف ما عاجز از پوشاندن آن است ولي  در همانجا حس ميتوانيم تعريف كنيم و  چيزها را نمي
بينيد تصور  رسيد و مي پوشاند، براي مثال شما به يك عبارت شريف در دعا مي نسبت به كفار خيلي بيشتر مي
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فهميد اين تمثل هر چند هادي است ولي اين هدايت  كنيد و مي اين برايتان ممكن نيست وفقط تصديق مي
دانيد ادراكي هماهنگ است  ش يك معناي ديگري دارد، ادراك ما نسبت به عوالم بعد در عين حاليكه ميبراياهل

گوئيم نسبت به آخرت يك كلياتي قائل باشد كافي  توانيم رسم كنيم، بعبارت ديگر مي ولكن نسبتهايش را نمي
اشراف نداريم، يعني اين  است اينكه عذاب يا نعمتهائي در عالم برزخ هست و قيامت هست ولي بر قيامت

شود كه متناسب با مرتبه  گوئيد به عبارت ديگر ميدان عملكرد هماهنگي مي هماهنگي و عملكردش را كه مي
گوئيد آن نحو فاعليت كفار يك فاعليت حيواني است و اين نحوه فاعليت انساني است  فاعليت خواهد بود كه مي

گوئيد من چگونه درباره  رسد كه مي سن تنائكم يك جائي ميولي باالتر از اين فاعليت هم هست كيف اصلح
گويد چگونه بگويم يعني هم لسان وهم زبان من در يك جاهائي ديگر  ها مي شما صحبت كنم بعد از همه گفتن

ناتوان است و فاعليت من ناتواناست ورتبه آن پائينتر است. هماهنگي عمومي در مرتبه اتمش متعلق به نبي 
طاهرين (ص) است كه كل علم كتاب در نزد آنهاست و همه اينها برايش كلمه واحده هستند او اكرم و ائمه 

اي دارد، منزلت انسان هم اين است كه از يك  هماهنگي عمومي مطلق دارد در نظام فاعلي هر كس يك سعه
برد و  ئين ميحدي پائين تر هماهنگي نكند چون قدرت فاعلي و تمثلي اش در اين رتبه است گاهي اين را پا

كند براي اينكه به مقاصد و شهواتي كه با فاعليتش پذيرفته برسد  كند و صورت شيطنت درست مي حيواني مي
گويد اين  اي حجيت است اگر آزمون وخطا يعني تركب فاعلي نبود، آن صحبت درست بود، اما اينكه مي و اينجا

دهد،  ين جا نگرفتن چه ادراكي را براي اين نتيجه ميكند ا گيرد و آن روابط تغيير مي تكيف در اينجا جا نمي
خواستي و بين اينكه روابط را به هم بريزي  اينكه مخير هستي بين انتخاب آن مقصد كه اين تكيف را برايش مي

اينجا اختيار به معناي انتخاب، و انتخاب كردن يكي از ايندو تا انتخاب مقصد كاربردي و اهتمام نسبت به آن 
ين روابط تغيير كند و قدرت توصيفش تضعيف شود و يا دست برداشتن از آن مقصد و انتخاب يك هر چند ا

 كند. مقصد كاربردي ديگر كه متناسب با فاعليت ديگري باشد اين تخيير معناي حجيت را تمام مي
 شود؟ برادر سبحاني: حجيت در رتبه اختيار و قبل از نظام تمثل چگونه تمام مي
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شود نه معناي  آيد كه نظام حساسيت درست مي ني: در آنجا معناي ربط فاعلي ميحجت االسالم حسي
توانيد در تمثل خودتان ببينيد كه چرا مضطرب  كنيم اين است كه شما مي حجيت و آنچه در اينجا عرض مي

ديگر يك آيد نه مستقيم و آنجا معناي اختيار نيست بلكه فاعليت و تعلق توأم با يك هستيد، حجيت بالواسطه مي
دهد و در آنجا هنوز تكليف نيست، در اينجا  قدرت اختيار خاصي را براي پيدايش نظام حساسيتها نتيجه مي

كند، برهان ظاهر  شود اما باز پافشاري مي فهمد مضطرب است و در تمثل هم اين اضطراب برايش تشريح مي مي
ن صورت تمثلي هم به عجز كشيده شود در همي شدن باطن آن اختيار است و در صورت تمثلي تمام مي

شود و در مباحثه چه اينكه بخواهد در صورت تمثلي حالت خودش را بازرسي كند وچه در مباحثه، طرف  مي
شود كه قبالً در نظام  گذارد كانه نماينده آن فاعل باالتري مي مقابل يك تمثلهائي را با روابط كنار يكديگر مي

رسد  ايد همه نظام را پائينتر قرار داد تا جا بگيرد و در آن موقع به عجز ميشود و ب گفت اين نمي تمثلي اش مي
فهمد كه حفظ رابطه اين تكيف ممكن نيست مگر اينكه از يك سلسله روابط دست بردارد، در رتبه قبل  و مي

است نه كه اختيار هست عذاب نيست مگر اينكه از رتبه تمثل آنرا به حساب بكشيد و آنها در مقدمات انتخاب 
خواهيم يك ساختار يا  شود، يك وقت مي خود انتخاب، و از تمثل به بعد است كه مسئله تكليف مطرح مي

اي را بين كنيم كه همه آنها با هم حضور دارند تا تكليف تمام شود و خيلي از چيزها هست كه  مكانيزم مجموعه
 صرف چشم داشتن علت تكليف نيست.تكليف ندارد مثالً اگر چشم داشته باشيد اما عقل نداشته باشد 

خواهيم بگوئيم نظام تمثل عكس نظام حساسيت است كه آن هم عكس اختيار  برادر سبحاني: اينجا ما مي
 است.

تواند عوض شود و يك  حجت االسالم حسيني: نه در همه اين مراتب استمرار فاعليت است يعني فاعليت مي
بيند اينجا نشد واگر بخواهد بر اين فاعليت باقي بماند بايد در  فاعليت مستمر تا تصرف است يا نه؟ وقتي مي

آيد چون با  دارد كه عكس اين دست برداشتن در نظام حساسيت مي معارف دست ببرد از مقصدش دست بر مي
 شود و حساسيتش عوض ميشود.  نظام حساسيتش هم رابطه دارد و در آنجا درگير مي
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ن حساسيت به اين اشكل است كه فاعليت باالتري را عوض كنيم گوئيد عوض شد حاال گاهي است كه مي
ماند بلكه همان فاعل است كه ديده در اينجا جا نگرفت يعني  گوئيد آن فاعل همانجا نمي وگاهي است كه مي

كند، نه اينكه او يك فاعل جداگانه است و اين هم  فاعل در يك مسير فاعليت است كه قابليت تكليف پيدا مي
 ديگر است بلكه خود او در رتبه بعد حضور دارد.يك فاعل 

خواهد نظام حساسيت را عوض كند بايد اختيار جديد كند، كه در يك رتبه قبل از  برادر سبحاني: وقتي مي
شودلي براي عوض كردن نظام حساسيت بايد رتبه  كند يعني اينجا دچار اضطراب و تشتت مي تمثل اختيار مي

 باالتر از آنرا عوض كند.
خواهد محور تعلقش را عوض كند همان خودي است كه در تمثل آمده يا  حجت االسالم حسيني: اينكه مي

شود، اگر بگويند جاي اتمام  كند؟ اگر خودش است پس همان فاعل است كه در رتبه پائين تر ديده مي فرق مي
رف تعلق آن است، اگر حجت در فالن ميدان است در رتبه اختيار اوليه معياري براي انتخاب ندارد و ص

شود و در نفس خود ميل فقط ميل است و چيزي اضافه ندارد در  بگوئيددر نفس پيدياش هوي چيزي واقع نمي
گوئيد اين ميل به فالن رتبه كه رسيد حق بودن يا  شود بعد مي گوئيد در آنجا كنترل مي نفس تعلق چگونه مي

شود و هنوز اجمال دارد. يك  حساسيت پيدا ميشود و اضطراب هم در مرتبه  باطل بودنش واضيح مي
دانيد يعني به صورت تمثلي در  شويد ولي علت آنرا نمي كنيد يا در يك نشاطهائي وارد مي اضطرابهائي پيدا مي

اي است كه به  نيامده و قابل برهاننيست و هنوز در مقدمات كاربرد است نه خود كاربرد، و تازه اين اولين رتبه
تواند نظام حساسيت را كنترل كنيد مثالً فالن رنگ را دوست دارم يا فالن آش را در مذاق  يصورت تفصيلي م

گويد دوست داشتن ديگر  من خوشمزه است و اگر در رتبه تمثل نيايد از علت اينها هيچ تعريفي ندارد و مي
گردد ولكن تميز و  يگويد من اينها را دوست ندارم اين به فاعليت بر م خواهد ويك نفر ديگر مي دليل نمي

حجيت نسبت به فاعليت در تمثل است، فاعليت كه در آهن وچوب هم هست و اال بدون فاعليت تركيب 
شود ولي نفس فاعليت مجوز ثواب وعقاب نيست، سير تعريف علم كه در مقابل فاعليت ديگر قرار بگيرد و  نمي

مشرف به همه خصوصيات نفس خودش نباشد، هم كاربردي باشد و هم اتمام حجيت باشد ودر عين حال انسان 
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گوئيد معنايش اين است كه اگركسي بخيل است خودش بفهمد بخل دارد يعني فاعليت  آن بيان يكه شما مي
فهمد كه بخيل است و بايد محاسبه و مراقبه كند تا بفهمد بخل هست يا نه. اين  خاصي را دارد ولي نمي

گيرد اگر فاعليت هست بايد همانجا فهميده باشد  نفس صورت ميروانكاوي و دقتي كه براي كشف خصوصيات 
 ونبايد چيزي از نظر شما غائب باشد.ژ

برادر سبحاني: آن خصوصيات الزم نيست فهميده شود يعني اصل اينكه كدام محو.ر حق يا باطل است؟ 
 گردانند. آقايان يا به حسن و قبح يا به امر فطري بر مي

كنيد، اين كه  رسد تا اينرا بيان مي كنيم اين حسب و قبح به تمثل مي ض ميحجت االسالم حسيني: ما عر
بيند، حاال رد قانون حسن و قبح غرور خوب است  كسي مغرور به غرور خودش و مبتهج است و غرور را بد نمي

حل يا بد؟ چرا مبتهج به غرور است و چرا انسان به امراض نفساني معجب و مبتهج است؟ بلكه دربعضياز مرا
فرمايد شرك در قلب ازرد پاي مورچه سياه در  اخفاي از اين است كه آنرا ببيند. طبق آن حديث شريف كه مي

فهمد و شرك را انتخاب  فهمد كه مشرك است نه اينكه مي شب سياه بر سنگ سياه مخفي تر است. انسان نمي
تواند بگويد من در شب سياه در  ما ميكند اين نمونه كه معصوم براي سنجيدن ذكر فرموده اند كدام يك از  مي

بينم، خود مورچه را هم نيم بينم چه رسد به رد پاي او، يعني در آنجا  پاي مورچه سياه روي سنگ سياه را مي
توان فهميد آنجائي كه نفس هوي ونفس تعلق و ميل وجود دارد ونفس  آيد، بلكه با كنترل تمثل مي تكليف نمي

ضور تكليف نيت شما يك كاري بكنيد كه بفهميد نفس ميلتان الهي يا الحادي فاعليت است در آنجا ديگر ح
گويم اين  گوئيد من نماز را دوست دارم مي است قبل از اينكه در تمثل بياوريد، هر مثالي را بزنيد مثالً مي

دوست داشتن نماز به خاطر دوست داشتن مقام معنوي است يا بخاطر دوست داشتن خداست قرب را 
كنند فاني باشند فنا برايشان مطلوب شده يا واقعاً به دنبال تحقق  اهيد يا خدا را؟ آنهائي كه سعي ميخو مي

حقيقت فنا هستند، اگر به مقام فنا رسيدند آنوقتي كه هيچ چيز نخواهند و هيچ چيز نباشد ميل چگونه ظهور 
 كند. پيدا مي
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صرفي است و در فاعليت تركيبي است و اتحاد با عالم بنابر اين فرق بين اين، و بيان ما اين است كه اشراف ت
و حضور مطرح نيست، همچينين بر اين اساس معناي كاربرد را كه به عنوان يك نحو رابطه با خارج طرح 

كنيم فقط به دليل اين نيست كه تحت برهان عليت صوري از خارج بيايد وعالم معقول را بسازد و در نتيجه  مي
ا نظام خارج بشود بلكه خير، دوفيلسوف يكي طرفدار اصالت وجود ويكي طرفدار اصالت نظام معقول متناسب ب

گوئيم دو فيلسوف هست و  شد، اما در اينجا مي ماهيت است و خارج هم يكي است در نتيجه اشكال وارد مي
هند و دو خواهند دو نحوه تصرف و دو نحوه فاعليت انجام دهند دو نحوه تصرف ودو نحوه فاعليت انجام د مي

نحوه رابطه يا اشراف تصرفي دارند واشراف تصرفي معناي علمي دارد ومي تواند در غايت كار تصرف كند البته 
متناسب با جايگاهش، معناي تصرف اين است كه متناسب با سفارش اين در نظام تركبي يك شيء جديد پيدا 

؟ چگونه اشراف ندارد البته فقط فاعليت اين شود. حاال بگوئيم اين براي چيزي كه پيدا شده اشراف ندارد مي
داند كه اينها واسطه مقصد اوهستند  نبوده ولي بر مصنوعش مشرف است هم در خارج و هم در تمثل و هم مي

فهمد و  دهد وهم برخورد با ساير تمثلها را در تكلم مي فهمد كه چه تصرفي را در جامعه انجام مي و هم مي
شود چون اگر  هم با اين عبارت درست مي» فبهت الذي كفر«رسد  . آنوقت به نظر ميكند جايگاه اينرا معين مي

فرمايند بايد پس از رسيدن بگوش آن ملعون  علم حضور در نزد نفس باشد وقتي ابراهيم خليل آن بيان را مي
ا او در عين برگدد و صورت نفساني اش شود و بعد ايمان بياورد چون برهان كامل است و بگوش او هم رسيده ام

خواست با  حاليكه مبهوت و درمانده شده ولي ايمان نياورده، درمانده شدن غير از شهادت دادن است. او مي
كلمات خودش تصرف حيواني كند و نتوانست صحبت جناب ابراهيم خليل را در نظام شيطاني خودش حل 

ت و اگر بخواهيد اينرا حفظ كنيد گويد اين كيفيت هماهنگ نيس كند، مثل آزمون و خطا كه عرض كرديم مي
ها مجموعه هماهنگ نيست، درماندگي كفار در مقابل  بايد اين روابط را عوض كنيد با اين بخش از توصيف

توانند آن بخش را توصيف كنند مگر اينكه آنرا از مفهومش خارج  برهان موحدين بدليل اين است كه آنها نمي
كند؟ بيانگر قدرت  د، حاال اين عجز در فاعليت چه چيزي را تمام ميكرده و يك مفاهيم مادي جاي آن بگذارن

تواند اين را تحت  شمول و تصرف بر اين است يا اينكه حيطه تصرفش اينجا نيست، اگر كافر احساس كند نمي
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گويد اگر بخواهم  بيند و مي تصرف بگيرد و جزء ميدان تصرف خودش بياورد بلكه خودش را تحت تصرف اين مي
گيرم، يك دسته ازمفاهيم آخرتي را اصالً نبايد وارد شد و  مفاهيم را تعريف كنم تحت تصرف اين قرار ميهمه 

كند كه قلمرو فاعليت اين نيست و اين به دليل مشرف بودن بر ميدان تصرف است و  در نظام فاعليت حس مي
در افق او پرواز كرده و تصرفكند. او تواند  شود و مي داند اگر از اين صحبتها دست بردارد هم ميدان او مي مي

فهمد كه مسلمين برتر هستند و برهان هم همين برتري در تصرف و واليت را اثبات  را مي» انتم اال علون
مجوز خلق نداشته باشد وجود ندارد. ميداني هم  كند. باطل محض بدان معنا كه هيچ سهم از حق نداشته و مي

تواند خودش را پائين برده يا باال  لق به حيوانات است و يك انسان ميكه مربوط به تصرف انسان نيست متع
دهد وناسازگاري هر يك با هم و  بياورد. بعد از اين هم بايد درباره اينكه وحدت اين سه مرتبه يقين را نشان مي

 كنيم كه ترديد و شك و جريان آنها در مراتب ديگر هم بيان شود. درون آنها مطالبي بيان مي
 ر رضائي: آيا در رتبه قبل از تمثل حجيت و لقا موضوعيت ندارد؟براد

حجت االسالم حسيني: در آنجا فاعليت است و معناي اختيار در آنجا غير از معناي انتخاب است. البته آن 
گوئيد اگر روغن ماشين كم شد در آن رتبه  مامند كه در تمثل بيايد مثل اينكه مي مرتبه سر جاي خود نمي

 شود. فهمد البته چراغ هم فوري روشن مي گويم وقتي چراغ قرمز روشن شد راننده مي فهميد مي نمي هيچ چيز
خواستيم رتبه تعلق، اختيار را تصحيح كنيم فرض بر اين بود كه در آنجا علم تمثلي  برادر سبحاني: وقتي مي

ر به چه معناست، چند رابطه الزم نيست و فقط تعدد رابطه و تعلق كافي است. حاال اگر علمي نباشد اختيا
 كنم؟ هست من چگونه يكي را انتخاب مي

حجت االسالم حسيني: در آنجا صحبت شد كه براي فاعليت علم الزم است يا تعدد راه يعني فاعليت علم 
خواهد يا تعدد راه كه روشن شد تعدد راه كافي است و اين براي نفي جبر كافي است ولي اينجا صحبت از  مي

نه فاعليت، ولينه اينكه مختار باشم تا يك راه را زا ميان راههاي مختلف از روي علم و بصيرت  حجيت است
انتخاب كنم، براي نفس فاعليت صرف تعدد ربط كافي است وبصيرتي نسبت به آن نداريد ولي ارتباط داريد، 

كند، شما  يد حجيت را تمام نميالبته اگر به هيچ معنا بگوئيد بصيرت ندارد آن ربط قلبي كه با فاعل باالتر دار
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يك ربطهائي به نظام فاعلي كه باالتر از نظام تمثلي است داريد كه براي آنها هيچ تعريفي ندارد و ادراكات شما 
ادراكات ابتهاج و عدم ابتهاج است ادراك آرامش و اضطراب است. فرق بين آرامش و اضطراب از قبيل فرقهاي 

گوئيد  فرار از اضطراب غير از شناختن آرامش است اين مثل همان است كه ميتمثلي نيست تمايل به آرامش و 
 اين چيز را دوست دارم و آن چيز را دوست ندارم و هيچ تعريفي هم برايش نداريد.

 كند. برادر سبحاني: تعريف ندارد ولي همينكه مقداري بصيرت دارد كه به طرف اين حركت مي
گوئيد چرا ترشي را دوست نداري؟  ر از اين دوست داشتن است ميحجت االسالم حسيني: توصيف كردن غي

گويد با ذائقه من سازگار نيست.  گوئيم علت اين، دوست نداشتن نيست، مي آيد مي گويد از آن بدم مي مي
 تواند توصيف كند. گوئيد چرا با ذائقه شما سازگار نيست ولي با ذائقه ما سازگار است؟ نمي مي

گذارد؟ چرا يكي را انتخاب  مانجا هم بين دوست داشتن و دوست نداشتن فرق نميبرادر سبحاني: در ه
 كند؟ مي

حجت االسالم حسيني: دوستي به معناي ربط است نه به معناي اينكه شما دوستي را انتخاب كرده ايد، 
 د.كن گوئيد كه اين دو فرق مي كنيد و گاهي نفس ميل را مي گاهي در تمثل دوست داشتن را تحليل مي

برادر سبحاني: اختيار بدين معنا مصحح تكليف نيست و فقط انتخاب است، حاال اگر در نظام تمثلش دچار 
 اضطراب شد...

فهمد كه  شود و مي حجت االسالم حسيني: اين وقتي در تمثل آد وعلت اضطرابش را شناخت مكلف مي
ينكه يك فاعلي اينجا به او خبر وضعش درست نيست يعني همين فاعلي كه اينجا هست آنجا هم هست، نه ا

 دهد و به يك فاعل ديگر بگويد دست بردارد.
 برادر سبحاني: براي عوض شدن محور حساسيتها بايد آن فاعل قبلي را تغيير داد.

اي است كه تمثل هم هست و اگر تمثل را از آن جدا كنيد  حجت االسالم حسيني: اين تغيير در مجموعه
بكند. يعني در يك مجموعه هست و چون قدرت انتخاب دارد اختيارش را تصحيح توانست چنين اري را  نمي
عملي بكشي تا آن درست شود، مثالً اوصاف حميده هاي  گويد بايد رياضت كند، براي تصحيح هم فرضاً مي مي
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ست، چرا خواهد همه اينها را تغيير دهي، اين كار با رياضت ممكن ا گويند و شما دلت مي رذيله را براي شما مي
آورد يعني شما براي  به رياضت بايد تعبير كند مگر شما فاعل نيستي؟ رياضت يك مجموعه تركيبي جديد مي

دهيد، شما متصرف در منزلت و اختيار  تغيير دادن آن خصوصيت، خودتان را تحت واليت ولي خودتان قرار مي
يد، بعد گاهي با زحمت سي ساله حل كن خودتان نيستيد و از آنهاي كه متصرف در غير هستند التماس مي

دهيد و  شود اگر فاعليت شما خيلي قوي باشد آنرا زود تغيير مي شود اما با انجام يك كار كوچك حل مي نمي
توانيد آنرا تغيير دهيد. در تكيف ميتوان تبديل را به وضوح مشاهده كرد و صور  فهميد كه نمي خودتان هم مي

توان فوراً عوض كرد، اگر خودتان را تحت تصرف ولي طاغوتي  و اوصاف را نمي استدالل را عوض كرد ولي حاالت
گيريد  كنيد و وقتي تحت تصرف ولي الهي و ائمه نور قرار مي قرار دهيد و قلبتان مرتع شيطان شود سقوط مي

 كنيد. رشد مي
اخالق است كه به آيد بهترين دليلو جود تغيير  در اينكه تكليف و حجيت روي اختيار ونفس فاعليت نمي

مجرد اينكه بخواهيد اخالق رذيله را به اخالق حميده تبديل كنيد برايتان ممكن نيست. براي مثال در وحدت 
تركيبي ادني مرتبه تصرف در اشياء مادي است كه فعل و ترك آن تقريباً آسان است مثالً چائي درست كنيد يا 

گيرد، و باالتر از آن در رتبه اوصاف حتي بر  احتي صورت نميآئيم در تمثل به اين ر شربت، يك رتبه باالتر مي
آنها اشراف نداريد و اگر بگوئيد در آنجا علم واشراف و تصرف هست تغييرات بايد خيلي راحت باشد چون اگر 

گوئيد يك معيار روحي الزم  علم و اشراف باشد بايد انسان همه رذائل و محامد را در درون خودش بشناسد مي
يار خوب يك كتاب اخالقي هم مطالعه كنيد و بعد تطبيق كنيد، مثالً كتاب چهل حديث امام خميني است بس

را هر شب مطالعه كنيد و هر شب تصميم بگيريد يكي از اوصاف رذيله كنار رود و يكي از محامد جاي آن » ره«
 شود! قرار گيرد آنگاه ظرف چهل روز كار درست مي

داند، الزم نيست  كند و اگر محور را مي يم علم اجمالي و تفصيلي فرق ميبرادر سبحاني: ممكن است بگوئ
دانم تعلق به خداوند و پرستش او خوب است الزم نيست به  كثرات حور محور را هم بداند يعني وقتي من مي

 همه كثرات آن علم داشته باشم.
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 گرداند كه حاالت الهي شود.تواند بر حجت االسالم حسيني: اگر علم به محور كافي باشد بالفاصله مي
دهد، يعني فقط يك توجيه ندارد كه بگوئيم ما نسبت به  برادر سبحاني: عادات و اينه اجازه تغييرات را نمي

آن اختيار نداريم ممكن است عادت شدن اين و نفوذش در نفس يكي از توجيهات آن باشد. يعني من محور را 
 ي است و بايد از بين برود.كنم ولي هنوز آثار محور سابق باق عوض مي

حجت االسالم حسيني: خوب محور را كه عوض كرديد بايد آنها تدريجاً عوض شوند، وقتي محور را عوض 
كرديد اينها ديگر محور ندارند حاال پاي اينها كه بي محور هستند به كجا بند است؟ بدون محور اينها ارتباطي 

پرستش دنيا هستند و وقتي خدا پرست شد ديگر پاي اين اوصاف  به هم ندارند، در حاليكه رذائيل صور مختلف
به جائي بند نيست و يك انسان هم بيشتر نيست كه بگوئيم يكي خداپرست و يكي دنيا پرست است و اينكه 

 دنياپرست است همه رذائل حور محورش شكل گرفته است.
ردد و از اولياء نعم بخواهد ولي خودش برادر سبحاني: پس اين وقتي در نظام تمثل دچار تشتت شد بايد برگ

 تواند ظرفيتش را عوض كند. اختيار و فاعليتي ندارد و فقط مي
تواند خودش را عوض كند وخودش بيمار است و از آنها تقاضاي  حجت االسالم حسيني: بفرمائيد اين آقا نمي

گوئيد ارتباط  كه پيدا شده ميكند، علت پيدايش اين بيماري نيز فاعليت بد خودش بوده است حاال  تصرف مي
من در رتبه قبل با فاعل باالتر ناقص بوده است و ارتباط هم بدست فاعليت است كه بر فاعليت تكليف نيست 

 فهمد مكلف است. ولي اينجا كه مي
شود، بلكه بايد در يك رتبه هائي سير كند و تكيف هائي حاصل  برادر سبحاني: پس در زمان بلوغ حاصل نمي

 آنوقت به بلوغ برسد وتمثل كند و بعد تمثلش را مالحظه كند.شود و 
كند  فهمد آنگاه از موال تقاضا مي شود و عجز خودش را مي حجت االسالم حسيني: يني به اموري مبتال مي

شود  وهمه مبتال هستند. اين ابتالء در دستگاه تكليف مضر نيست و در سير رشد هر كس به يك امر مبتال مي
آيد وتفحص و تصحيح اين درايات و روايات  ر ابتالء از خداوند كمك خواست از آن خوب بيرون ميولكن اگر د
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شود و اال ابتالي به نفس از اول هست و بايد  بايد توسط اهلش صورت گيرد، انسان گاهي مبتالي به گناه مي
 حتماً نفسي در كار باشد و حذف نفس مفيد نيتس. 

آيد در قدم اول فاعليت مال رتبه مافوق  در نظام حساسيت چيست؟ به نظر ميبرادر صدوق: سهم تأثير فاعليت
 است.

گيرد ولي الزم نيست در اين  حجت االسالم حسيني: در رتبه اول نظام حساسيت حول ربطها شكل مي
گيرد معناي علم هم باشد، بعد پايش به سنگ بخورد و احساس عجز كند و بعد برگردد و  ربطهائي كه مي

كند و به طرف  كند نه با فاعليت خودش يا پناه بر خدا اعراض مي كند اما با استمداد از موال درست مياصالح 
 رود. ديگر مي

 برادر صدوق: سؤال من در مورد سهم تأثير بود نه رابطه آن با علم، در قدم اول كه يك درك ميلي است...
ل از تكليف باشد، همان فاعليتي است كه حجت االسالم حسيني: درك ميلي اگر به معناي مالحظه هوي قب

كند و متناسب با مشيت اين  گوئيد، اين فاعليت مثالً پنج تا چيز در مقابلش هست او چهارمي را انتخاب مي مي
شودومثالً اين را به يك  كند و نظام حساسيتش درست مي است كه به او سه بدهند بعد اين جريان پيدا مي

كه آمد از آنجا كه م يخواهد تبدل كند و دنبال كاربردي بودن هست كامالً مشرف بيند، بعد در تمثل  رنگ مي
گذارد واليت مافوق  شود (اما سهم تأثيري كه در نظام حساسيت اثر مي بر روابطش است و حجيت تمام مي

باط با خدا و شود ادراكهاي تمثلي نيست. مثال ًادراك از ارت است) لذا ارتباطي كه براي ادراكهاي باطني پيدا مي
گوئيد و  آيد وقتي معناي وصول را مي ارتباط با اولياء از قبيل ارتباطهاي تحت تصرف نيست و در تمثل هم نمي

آيد يدرك و ال يوصف است و چون ال  گوئيد اينها در تمثل نمي وقتي معناي ارتباط و لذتهاي عرفاني را مي
 يمثل است ال يوصف است.

كند در حقيقت فاعليت  گوئيد چند تعلق هست و يكي را انتخاب مي كه مي برادر سبحاني: در اين رتبه
 خودش نيست و فاعل براي آن شخص است.
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گوئيد فاعل نيست  حجت االسالم حسيني: قبالً بيان شد كه فاعليت چند رتبه دارد، فاعل غير مكلف را مي
كند مكلف نيست و  ه چنين كاري را مياندازد؟ اما در حاليك ومثالً يك بچه، توپ را اين طرف و آن طرف نمي

 كند. قابليت تكليف ندارد ولي كار مي
 كند؟ برادر سبحاني: چند ميل در اين هست چرا از ميان اينها يكي را انتخاب مي

حجت االسالم حسيني: چون فاعل است و مجبور نيست، فاعليت دارد يعني تعلق و تبدل در تعلق دارد، 
لم داشتن است وغير از حجت است، فاعليتش هم فاعليت مطلق نيست و اختيار تبدل و ربط داشتن غير از ع

 مطلق ممنوع است كما اينكه جبر مطلق ممنوع است.
شود مصحح تكليف هم درست  كرديم از همانجا كه اختيار درست مي حجت االسالم ميرباقري: ما فكر مي

تكليف نباشد در رتبه بعد هم همه اينها تابع فرمائيد او مصحح تكليف نيست، اگرمصحح  شود ولي حاال مي مي
تواند فكر  كند و بيرون از نظام حساسيت نمي نظام حساسيت است يعني فاعل بهتبع نظام حساسيتش فكر مي

شود بر اساس آن مصحح تكليف  كند، وقتي قبل از نظام حساسيت مصحح تكليف نداشته باشد در رتبه بعد نمي
 است.باشد اين تابع نظام حساسيتش 

گويد اگر اين تكيف را  گوئيد؟ وقتي مي حجت االسالم حسيني: پس آزمون و خطا را نسبت به چه چيز مي
 بگذارم ناهماهنگ است و بايد همه روابط را عوض كنم.

زند چون نظام تعلقات خاصي دارد معنا ندارد نظام حساسيت باشد  حجت االسالم ميرباقري: حتماً به هم مي
 عمل نكند.و انسان تابع آن 

شود؟  خواهد بهم بزند و تغيير بدهد آيا بر همه روابط مشرف مي حجت االسالم حسيني: وقتي نشد و مي
خواهد روي همه چيز پا بگذارد ولي فاعليت ديگري هم  شود يا نه، ولو مي يعني فاعليتش موجب اشراف مي

بيند فاعليتش نسبت به  خودش را نمي گوئيد خارج از نظام تمثلي شود يا نه؟ اينكه مي هست وعلت اشراف مي
كند اكه اگر بخواهد  تمثل، فاعليت تركيبي است يا فاعليت مطلق است؟ اگر فاعليت تركيبي شد اشراف پيدا مي

 به اين مطلب بچسبد بايد خدا و دين را كنار بگذارد.
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 گذارد چون نظام حساسيت خاصي دارد. حجت االسالم ميرباقري: حتماً كنار مي
 سالم حسيني: براي فاعليتش استمرار قال هستيد يعني االن هم فاعل است يا نه؟حجت اال

 تواند فوراً بهم بزند. حجت االسالم ميرباقري: االن فاعل است ولي نظام حساسيتهايش كه نمي
تواند فاعليتش را بهم بريزد يا فاعليت  حجت االسالم حسيني: ولي فاعل بر روابطش هست و از همينجا مي

 اول بوده و بقيه اش سير جبري فاعل اول است؟ همان
كند  حجت االسالم ميرباقري: دوام فاعليت نسبت به نظام حساسيت است و نظام حساسيت كار خودش را مي

واگركسي نظام حساسيت خودش را عوض نكند يعني فاعليت در رتبه تمثل از طريق فاعليت در رتبه حساسيت 
 شد.شود ولو دوام داشته با اعمال مي

حجت االسالم حسيني: دوام دارد ولي اين نظام حساسيت ساخته همين فاعل بود و بايد گفت فاعل در اينجا 
 تحت جبر نيست يا تحت جبر است؟

حجت االسالم ميرباقري: االن نظام حساسيت خاصي را ساخته ومصحح تكليف هم نداشته است، انتقال اين 
چيست و بدون اينكه حساسيتش را بهم بريزد در تمثل انتخاب  الزمه قهري است اشراف دارد كه الزمه اين

 كند. خاصي مي
حجت االسالم حسيني: فاعليت بر نسبتها دارد و همه جا فاعل است يعني همين فاعل كه حساسيتها را 

گويد  كند و مي آيد به صورت مجري براي او كار مي ساخته در رتبه پائين تر حضور دارد يا يك فاعل ديگر مي
زهم آن حساسيت اين است كه اينجا اين كار را انجام دهي چه بشود وچه نشود، يا همان فاعل است كه در ال

 اينجا هست؟
 حجت االسالم ميرباقري: ولي فاعل حساس است.

تواند بهم بريزد چون فاعل است،  حجت االسالم حسيني: فاعل حساس مشرف بر حساسيت است و مي
تعفا داده است در آنجا يك فاعليت اوليه دارد و بعد تابعيت به لوازمه هست، گوئيد از فاعليت اس يكوقت مي
كنم و  تواند بگويد ديگر تصرف نمي گوئيد همان فاعل تا به عمل هم برسد، هست و در حين تصرف مي گاهي مي
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اشراف بر  بگويد آن حساسيت باطل است يعني استمرار فاعليت را براي فاعل واحد قائل هستيد يا نه؟ كه عمالً
 حساسيت است ولو نتواند آنجا را بهم بريزد.

االسالم ميرباقري: بنابراين چرا بگوئيم تمثل بر اساس حساسيت است؟ تمثل هم بر اساس فاعليت حجت
است، چرا فاعليت در رتبه تمثل در رتبه تكيف اعمال شود، خودش يك فاعليت مستقل است اگر در انتخاب 

تكيف اين تمثل هم بايد حضور داشته باشد ولي نه از طريق حساسيت شما  مرحله تمثل حضور دارد در
افتد اين معنايش ارتباط جبري بعد از نظام حساسيت  فرمائيد رنگ حساسيتهاست كه در نظام تكيف مي مي

 است.
 حجت االسالم حسيني: با فاعليت اين است يعني از اول تا آخر كه فاعليت مجرد نيست بلكه فاعليت تركيبي

آيد بلكه نظام حساسيت  است و فاعليت تركيبي جاي ديگري نرفته و هيچ جا هم آثار جبري و قهري آن نمي
كند يعني فاعليت حفظ شده است بعد صورت متناسبش را  شود و بعد اعمال نظام حساسيت مي درست مي
شما اصالً تبدل الزم  كند بر اساس صحبت كند كه تكيف نام دارد بعد دوباره تبدل را اعمال مي دريافت مي

شود و ازمون وخطا هم ندارد وبعد در  آيد كه در نظام جا بگيرد ـ نظام هم درست مي نيست، عكس آنگونه مي
شود، نهايت در اين اشراف گاهي  آيد اما ما تبدل را آنجا گذاشته ايم و اشراف بر آن در تبدل واقع مي عمل مي

 رود. و جلو ميكند  گرد و گاهي اعمال مي عليه آن بر مي
فرمائيد فاعلي كه نظام حساسيت دارد و در رتبه تمثل اعمال فاعليت  حجت االسالم ميرباقري: يعني مي

كند يعني يك خصوصيتي در اين فاعل تبيين شده است و بعد از تبيين در يك رتبه فاعليت در رتبه بعد را  مي
 كند. اعمال مي

 ند داراي خصوصيت است.حجت االسالم حسيني: دوباره فاعل است هر چ
 حجت االسالم ميرباقري: نسبت به اين خصوصيت جداي از نظام حساسيتها نيز فاعل است؟

بينيد اين تكيفي را كه آورده هماهنگ  حجت االسالم حسيني: بله فاعل است حتي نسبت به اينكه مي
 شود. نيست و آزمون و خطا درست مي
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گذارد كه يك تكيف خاص  كند روي اين اثر مي ي كه پيدا ميحجت االسالم ميرباقري: يعني نظام حساسيت
 برايش پيدا شود.

 كند. حجت االسالم حسيني: ولي با زير همين تكيفي كه حاصل شده فاعل است و متبدل مي
 حجت االسالم ميرباقري: در رتبه تكيف هم فاعليتي غير از فاعليت در نظام حساسيت هست؟

رود تا گياهان را  ساسيت فاعليت است مثالً با يك نظام حساسيت ميحجت االسالم حسيني: در اعمال ح
تواند در نحوه اش تصرف كند، در خود نحوه اعمال فاعليت يك  خواهد فاعليتش را اعمال كند و مي بشناسد مي

شود فاعليت تركيبي را در مراتب مختلف  نحوه فعل هست ولو اگر اعمال كرد يك عكس خاصي منعكس مي
 استمرار داشته باشد تا عمل و همان يك فاعل باشد كه استمرار دارد نه اينكه چند تا فاعل باشد. حفظ كنيد و

 حجت االسالم ميرباقري: بر اين مبنا بايد بتواند نظام حساسيتهايش را بهم بزند. 
تواند معنايش اين است كه نظام حساسيتش از قبيل تمثل وتصرف خارجي  حجت االسالم حسيني: نمي

دهد چون سابقاً هم نظام حساسيت فقط با فاعليت اين  كه راحت بهم بريزد، تقاضاي بهم ريختن آن مينيست 
به تنهائي درست نشده تا حاال بتواند به تنهائي بهم بزند، در آنجا هم تركيب فاعلي بوده و يك فاعل ديگر هم 

ك عمل سازماني كند، اين يك خواهد ي شود و مي شريك بوده است، براي مثال يك نفر عضو يك سازمان مي
خواهد  تواند، مثالً مي خواهد محور سازمان را عوض كند كه يك كار ديگر كند، براحتي نمي خطي دارد ولي مي

گويند نه  گويد نه بيائيد عوض چاپ كردن كتاب برويم خانه بسازيم مي در آن سازمان يك كتاب بنويسد بعد مي
من را در كارگزيني از نويسندگي به بنائي منتقل كنيد اين مطلب طول گوئيد لطفاً جاي  قبول نيست، شما مي

ميكشد تا پذيرفته شود و چندين مسئله را در رابطه با شما بايد مالحه كنند تا بعد بگويند جاي شما اينجاست، 
ي طول عالوه بر اين ظرفيت هم مال نظام فاعليت مافوق شما بود كه اگر تغيير را اصل ظرفيت را بخواهيد خيل

 كشد تا واقع شود. مي
 برادر سبحاني: ما قبالً از اختيار يك تصوير ديگري داشتيم.
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حجت االسالم حسيني: قبالً عرض كرده ايم كه در فاعليت علم الزم نيست بلكه ربط الزم است، در آنجا 
، نه فاعليت خواستيد نه مجوز تكلف و تعدد راه مجوز فاعليت است البته فاعليت تركيبي مجوز فاعليت مي

 مطلق.
بعد هاي  شود آنگاه در رتبه حجت االسالم ميرباقري: اگر فاعليت را حذف كنيم در جميع مراتب حذف مي

هاي  شود ولي اگر آنرا حفظ كنيد ولو در آن رتبه مصحح تكليف نيست ولي در رتبه هم مصحح تكليف پيدا نمي
توان گفت  دو فاعل نيست. يعني در آن رتبه نمي شود چون بعد بر مبناي همان فاعليت مصحح تكلف درست مي

 سرشت و امثالهم دخيل است؟
حجت االسالم حسيني: نه، سرشت را اگر به معناي ظرفيت بگوئيد حتماً دخيل است و اگر به معناي حذف 
فاعليت باشد نه نيست، به معناي ظرفيت بايد باشد و ظرفيتهاي مختلف الزم است، نظام فاعليت است... در 

آيد كه اگر فاعل  كنند. ابتدا روي خود فاعل مي ها محور پيدا مي گذارند اين هتي براي چه چيزي احترام ميج
دهد چه بر مبناي خودش باشد  شوند بد هم ترجيحهائي كه اين مي يكي است چگونه كثرتهايش بهم متصل نمي

ويد به اين پنج تومان و به آن بيست وخودش را بپرستد چه خدا را بپرستد بايد يك چيز را اصل قرار دهد و بگ
 دهم. تومان مي

حجت االسالم ميرباقري: انسان مادي در قدم او چه چيز را انتخاب كرده و كدام ميل است كه بر همه 
 ميلهايش حاكم است و معيار برنامه ريزي اش قرار گرفته است؟

تواند بدهد و اگر هيچگونه  نميحسيني: اگر ميل حاكم نداشته باشد هيچگونه اولويتي را حجت االسالم 
 شو.د، يعني اگر تمايل نسبت به همه حركات كامالً مساوي باشد. اولويت نباشد حركت محال مي

حجت االسالم ميرباقري: يك كافر كامالً ميل به دنيا دارد و در اين ميل حاكم روشن است ولي در زندگي 
 حوري بودن است؟شود، آيا معناي اين تشتت دو م يك مؤمن تشتت ديده مي
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حسيني: معنايش تبدل دائمي در فاعلت است و نسبت به حرفش وفا ندارد و باز وجود خود حجت االسالم 
فاعليت تا آخر است كه اين اثر را دارد، اين مرتباً در حال تبديل كردن حرفش است و هنوز آن استقرار را پيدا 

 نكرده است.
 خوردو ايننظام حساسيتها محور دارد. ه اين زودي دست نميحجت االسالم ميرباقري: نظام حساسيتهايش ب

حسيني: محورش ملكتي است تا راسخ باشد يا محور حيواني است كه به صورت ديگري راسخ حجت االسالم 
 باشد يا اصل محوري را كه قرار داده سست است.

قابل تغيير است و اين  حجت االسالم ميرباقري: با وجود تشتت ديگر محور ندارد، چون محور به اين زودي
 محور يا خدا و ياد نياست.

اي كه همه كثرتها را بپوشاند بلكه  حسيني: حاال محور را خدا قرار داده است اما نه در مرتبهحجت االسالم 
گوئيد همينكه  اي كه غير مقاوم است و فاعليتش هم وجود دارد و از بين نرفته است، يك وقت مي در يك مرتبه
گوئيد فاعليت هست  شود، وقتي مي رود آن وقت ترك عملي محال مي ب كرد فاعليتش از بين ميمحور را انتخا

شود، البته اگر محورش باالي باال يا پائين پائين باشد و فاعليت را در همه مراتب حفظ  ترك عملي ممكن مي
فاعليت حفظ است و به تواند يك نظام الهي خاص يا يك نظام شيطاني خاص به وجود آورد. به هر حال  كند مي

رسد، صحبت شما تأييد ماست و معناي بقاي فاعليت دارد چون فاعل است در نتيجه  مرحله عمل هم مي
 تواند راسخ عمل كند. تواند بهم بريزد و مشتت عمل كند همانطوركه چون فاعل است مي مي

مشهود است بعضي خائي و  حجت االسالم ميرباقري: باالخره محور انگيزه اش چيست؟ تشتت در انگيزه اش
 بعضي دنيائي است پس يك محور ندارد.

گوئيد دنيا  گوئيد از اول محور خدا پرستش محض انتخاب كرده و گاهي مي حسيني: گاهي ميحجت االسالم 
گوئيد يك نحوه خودپرستي انتخاب كرده و آنرا عوض خداپرستي قرار داده است  پرستي محض است، گاهي مي

 است.يك نحوه شرك خفي 
 حجت االسالم ميرباقري: شرك يعني دو محور داشتن.
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حسيني: نه، شرك خودش يك معنا و يك مجموعه براي خودش دارد، شرك به معناي اين  محجت االسال
نيست كه انسان مشرك متلون است ونمي تواند نظام درست كند و در نتيجه هيچ پرستشي ندارد بلكه پرستش 

ل آن كافر در آن طرف محكم است نه مثل آن موحد در اين طرف محكم خاص از خداي متعال دارد نه مث
 است.

 حجت االسالم ميرباقري: محورش چيست، اگر محورش دنياست عبادت از او معنا ندارد.
 حسيني: در عبادتش هم چيزي هست. حجت االسالم

 مراتبش هست. حجت االسالم ميرباقري: يعني محور ثابت ندارد وهمه جا دو رنگ است. و تلو در همه
كند كه خدا پرست است، اگر كافر را انوعي خداپرست  حسيني: حاال آيا اين تلون اثبات مي حجت االسالم

 بدانيم، مشرك هم نوعي خداپرست است، مثل مراتب حيوانات كه حيوانات مختلفي در عالم وجود دارد.
 حجت االسالم ميرباقري: محور تعلقات در اينها چگونه است؟

شود به نظر  حسيني: محور تعلقات هر چه به طرف ملكوت باشد تصرفش بيشتر الهي ميسالم حجت اال
شود كه مفاهيمي را كه براي خداپرستي ومحور داشتن  آيد اگر در يك معناي ديگر تصرف كنيداين حل مي مي
گوئيد اين شخص  آوريد يك مفاهيم جداي محض است يا يك مفاهيم تركيبي است؟ يعني اينكه مي مي

خداپرست است و خدا را محور قرار داده است به صورت مطلقش فقط براي نبي اكرم و معصومين(ع) است و 
 كس ديگري ظرفيت اين را ندارد.

 والسالم عليكم و رحمت اهللا و بركاته
 




