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 دوره دوم) ٤١( ٧٧جلسه: 
٢٠/٣/٦٩ 

 بحث: فاعل محور واحد الزم دارد
حجت االسالم والمسلمين حسيني: بسم اهللا الرحمن الرحيم يك سوال طرح شده بود پس از اينكه مقدماتي 
درباره بحث علم بيان شد سوال اين بود كه وقتي قبل از نظام تمثل و قبل از نظام حساسيت دو محور را فرض 

از آنها فاعليت دارد و يكي محور  گوئيم انسان به يك كيفيتهايئي تعلق دارد و در ربط با يكي كنيم و مي مي
شوند و اين مطلبي است كه بايد  ميشود و بقيه تابع ميباشند يعني بقيه عناصر مجموعه حول آن محور واقع مي

كامال مورد دقت قرار گيرد وآثارش هم بعدا در همه مراتب پيدا ميشود حاال آيا الزم است محور يكي باشد و دو 
يا ميتوان چند محوري فرض كرد واگر چند محوري فرض شود و برخود آن محوري يا چند محوري نباشد 

شود و بعدا از  محورها هم امر واحدي حاكم نباشد پاه جداجدا بودن اطاالعات و تمايالت و تصرفات گذاشته مي
گفت انسان در ماه مبارك و دريام  لوازمش اين است در يك شان خيلي خوب شاشد بقول يك نفر قبال مي

ا براي عبادت و براي عزاداري درجه يك باشد و وقت كنار دربارفتن هم آ/اده باد اين دو مطلب بهم ربطي عاشور
گويند انسان  شود و براي افراد ديگر كه منضبط باشند مي ندارد. اين مطلب براي انسانهاي بي انضباط گفته مي

مال و مناسك خاص براي عالم بعد از موت نيازهاي مختلف دارد نياز به دين و ارتبطا با خدا او يك مقدار اع
است والتبه در اين عالم هم برايش آثار و بركاتي دارد ولياگر دندان من درد گرتف و خواستم آنرا بكشم ربطي 

كردند امروز براي  به آن مطلب ندارد يا براي خانه سازي بنامي آورم و مصالح را نيز كه قبال از چوب استفاده مي
كنند فصل دنيا داري جداست و فصل متدين بودن هم جدا البته براي اين انسان يك  تفاده ميسقفها از آهن اس

گفت ال تغلوفي  آثاري دارد و لكن همه امور را نبايد مخلوط كرد ابتداي انقالب فرهنگي يكي از بزرگان به ما مي
امت نبوده است و در دين دينكم خداوند به يهود فرمود در دين غلو نكنيد ولي طرف خطاب خداوند فقط آن 
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نبايد غلو كرد دين براي انسان سازي آمده است اما براي ساختن تلفن انسان داري يك وسيله ديگري است كه 

گوئيد از تكنولوژي كفار  كشد تا با راههاي دور ارتباط بگيرد وشما كه مي كند و زحمت مي با آن محاسبه مي
براي زمينه سازي ذهني نبد كه فورا بگوئيم پس يك محور دارد استفاده نكنيم درست نيست حاال اين مباحث 

 بلكه براي اين بود كه اين بحث دقيق است و اگر بنظر شما استداللها كافي نيست اشكال كنيد.
ما از چند راه گفته ايم يك محور دارد يكي اينكه اينها نيازهاي متعدد يك شخص است و فرد بالذاتي كه 

كي است يا اينكه چند تاست مثال انسان پنج نياز دارد حاال اين پنج نياز دارد حاال اين اينها منسوب به اوست ي
كند يعني وحدت تركيبيي را بهم ميريزد تا منتجه واحد هم از آن نخواهيم و بگوئيم  پنج نياز پنج نر درست مي

باشكال كرده ايم كه اگر پنج مجموعه جدا متعلقبه پنج انسان جداي ازيكديگر است كه البته درباره اين مطل
ارتبطا بين افراد را قطع كنيد و انسان به معناي درون مجموعه نباشد خود انسان با توصيف فعلي اش هم نيست 
اگر عضو يك مركب را جدا كنيد و مثال درباره اين ميكروفون بگوئيد جاذبه زمين را برميداريم ديگر آن 

است يعني اصل بودن تركب در جميع مرتب كه حتي فاعليت هم ميكروفون نيست لذا اين به همه عالم مرتبط 
فاعليت تركيبي است و فاعليت مستقل نيست حاال اگر اين پنج خصلت به پنج موضوع جدا بازگردد كه فرضا 

توان پنج فرد را مالحظه كرد كه با هم ربط نداشته باشند آنوقت ممكن است گفته شود  بگوئيم در آنجا هم مي
توان گفت انسان نفوس مختلف دارد يك نفس او  عليت مستقل دارد براي تقويت اين بحث ميانسان پنج فا

حيواني و يكي ملكوتي است آنقوت مصنوعات نفس حيواني حيواني است و نفس ملكوتي اش هم تعلقات 
داد به ملكوتي دارد آيا ميتوان اين تقسيمات را انجام داد و درنهايت هم اين پنج نفس را به يكي بازگشت ن

شود بنابر حد اوليه تركب ممتنع است يعني اگر تركب  نحويكه يك محور حاكم و شامل نداشته باشد يا نمي
اصل است و برهانش هم در جاذبه زمان و مكان عرض شده اين ممتنع است و اگر پنج تا نفس فاعل هم داشته 

ترتيبش باال وتر و موضعش رفيعتر باشد و  باشيم بايد ميدان تصرف يكي از آنها در نيابت بيشتر باشد و سعه و
بقيه تحت آن بچرخند ولو براي آنهم هم فاعليت قائل باشيد ولي فاعليت آنها تحت حاكميت مافوق است. يعني 

رسد در اينجا  گوئيد مركب وحدت تركيبي دارد و جداي از وحدت نيست بنظر مي محور داشتن بدليل اينكه مي
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شده است واال اگر فاعليت تركيبي قائل شويد وقتي انسان داراي نيازهاي فاعليت بسيط در نظر گرفته 

وفاعليتهاي مخلتف هم باشد بايد محور حاكم داشته باشد يعني اگرپنج نفس قائل شويم كه ره كدام جدا بوده و 
فرض  با يكديگرتركيب نشوند و مال يك نفر نباشند چند نفس قائل شويم و براي هر كدام يك فاعليت و ميدان

كنيم و اينها رابصورت مستقل و جدا بدانيم به معناي بساوت است برمبناي اصالت شي يعني ذات فاعل حيواني 
شود و نه متاثر  خصوصيات و آثارش به خود آن نفس حيواني برمي گردد مستقل ازن فس ملكوتي نه متاثر مي

مان صحبت اصالت شيي است كه در كند و نفس ملكوتي هم بصورت مستقل كار خ.دش را بكند كه اين ه مي
 بحث وحدت تركيبي اين مطلب نقض شده است.

كند و در رتبه يك فرد هم او را يكي  حاال اگر بپذيريم كه وحدت تركيبي در يك رتبه كل عالم را يكي مي
 كند كه كند و نيازهاي متعددش را در رتبه تركيب به يك وحدت ميرساند و تابي نهايت حفظط دوئيت نمي مي

شود حاال در مقابل اين يك نقض عيني يعني شرك و فسق بيان شده كه  در اين صورت حتما يكي محور مي
اينها يك محوري نيستند حال ببينيم وضعيت اينها چگونه است شكي نيست كه غير از موحدين خالصي كه 

ه ندارد يا آن كسي همه اعمال فردي واجتمعي و همه آثار وجودي شان براي پرستش خداست و هيچ چيز اضاف
كه همه جا بدنبال پرستش دنياست و هيچ چيز اضافه ندارد بين اين دو طرف يك طيف بسيار وسيعي هست 

شسكند و يا اهللا  كه شرك خفي و مراتب آن و ظهور شرك و فسق هست انسان فاسق هم در شب قدر دلش مي
شود بعد از شب قدر هم  شب قدر هم مي شود بعد از گويد واقعا حالت خدا پرستي دارد و بخشند هم مي مي

رسد به آنجا  گذارد تا مي گذارد البته هر كسي در يك سطح كم مي كند و ازآن اعتقادات كم مي توجه به دنيا مي
خورد  خورد يا گوشت خوك مي كند كه سازگار با ايمان به خداوند نيست مثال شراب مي كه يك كارهائي مي

توان گفت  حظه هم خداپرست نيست؟ براي عمر بن خطاب چنين چيزي مييعني فاسق در تمام عمرش يك ل
 ولي براي همه فساق چنين نيست.

يقين داريم كه مرابت مختلفي از شرك آميخته به مرابت مختلفي از ايمان هست حاال اين دو محور است يا 
فتي دنيا پرستي است يك محور است اگردر بحث تعلق و فاعليت گفته بوديم يك كيفيت خدا پرستي و يك كي
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كرد ولي اگر در آنجا گفته ايم  و در برابر فالعليت دو راه است اين فرمايش تا حدود زيادي محل ورود پيدا مي

در مقابلش پنج تا كيفيت است يكي اعال مرتبه توحيد متناسب با فطرتش است وييك هم ادني مرتبه متناسب 
مثال زديم اگر اين كيفيت مثال چهر باشد ميتواند سه تا ديگري هم دارد كه هاي  با فطرتش هست ويك وجه

باالي چار كه هفت است وسه تا زير چهار كه يك است انتخاب كرده در اين مراتب حركت كند. پيداست اگر آن 
مرتبه باالئي را كه هفت است متناسب با ظرفيتش انتخاب كند معنايش اين است كه همه اعمالش به نسبت 

شود  و اگر ادني مرتبه را انتخاب كرد هر چند غير از متناسب با مشيت به او داده نميظرفيتش خالص شود 
دهند و اگر چهار را انتخاب يا سه يا پنج را به او  يعني مثال اگر سه را انتخاب كرد دو يا چهار را به او مي

اب كند يعني همين دهند در هر صورت متناسب با مشيت خواهد بود ولي اينكه كيفيتهاي ديگر را انتخ مي
آيد بله ميتوان گفت متناسب با ظرفيتش ظرف  اختالفات در لوزام آنهاست هست و اختالفات درون مجموعه مي

گوئيد اين اگر رتبه چهار را انتخاب  او به نحوي است كه اين شرك است ولي متناسب با وحدت تركيبي مي
ج برايا ين صاحب رتبه چهار مرتبه پرستش حيواني است كرده و سه تا پنج را به او داده اند خود اين مرتبه پن

نه مرتبه كمال انساني اين ميتوانست تا هفت باال رود و مرتبه كمال انساني او هفت بود و در دروناين رتبه 
شرك خفي و فسق هست و عدم انضابط دارد يعني وحدت تركيبي اين در عالي ترين مرتبه ملكوتي نيست نه 

محورش محوري است كه اين مربته از پرستش و واليت را خواسته است محورش مرتبه اينكه محور ندارد 
وبعد  گيرد نه چند محور خالص كفر يا توحيد را نخواسته است و نظام حساسيتهايش حول يك محور شكل مي

شوند و نظام تعاريفش تحت همان محور شكل ميگيرد نهايت  ها تعيين مي هم تحت همان محور اولويت
 كنند. ب با فطرتش چون فطرتش در زمان دوم ظرفيت بيشتري داشت اينها آن ظرفيت را پر نميمتناس

حجت االسالم ميرباقري: الزمه اين فرمايش اين است كه در مراتب بعد ديگر اختيار باشد و اختيار هميشه 
 در همين محور است چون محور لوازم خاصي دارد كه قابل تفكيك از آن نيست. 

م والمسلمين حسيني: حاال قدم اول تمام شود كه ميتوان تحت يك محور امور متخالف و غير حجت االسال
ها هم حول يك محور است ولكن  شود و اولويت مناسب يعني يك آلياژ غير مرغئوب تحويل داد تركيب مي
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ن در آنجا كه مرغنبيت ندارد اگر براي آهن مرغوب يك فرمول خاص بيان كرده ايد اين بدانصورت نيست بنابراي

گوئيم كه استمرار  شود هنز زمان بررسي استمرار اختيار نيست التبه بعد مي از حكومت يك محور صحبت مي
كند كه تواند تا عمل تصرف خارجي اش را عوض  گوئيم كه استمرار اختيار ايجاب مي اختيار نيست التبه بعد مي

كرده بود حاالميتواند محور را عوض كند و اگر پنج تا  كند يعني همان انساني كع در ابتدا آن محور را انتخاب
پنجاه تا كيفيت در مقبلش بگيريد چون پنج تا براي ساده بودن مثال زده شد فقط لحظه اول نيست كه ارتباط 

كند و قدرت باال و پائين كردن آن را دارد بلكه تاحين التصرف و مادام العمر ميتواند باال وپائين كند  برقرار مي
دهد ولو يك عضو وارد مجموعه كند از طريق تصرفي كه دارد  ي هر وقت باال ميكند دارد محور را تغيير ميول

كند پس يك مسئله راسخ بودن محور است تا حين  كند خود اين فاعل تعاريفش از زندگي فرق پيدا مي مي
وحدت تركيبي و پيدايش  العمل و روسوخ عين همان محور تا همه كيفيتهايش و همه را تبديل كردن به يك

يك جز ميتي كه اگر به حق باشد جزميتي تام ميگوئيم و اگر ناحق حتما ميتواند بطرف خداي متعال بازگشت 
كند و در همه مراتب امكان الصرف دارد و لكن معناي امكان الصرف مقابل محور داشتن نيست و مقابل وحدت 

كند در فاعليت تركيبي  حدت تركيبي اش را عوض ميتركيبي و منتجه و جهت واحد داشتن نيست مرتبا و
نسبت تاثير دارد البته در تحققش فاعل ديگر هم هست و تنها اين نيست و هر چه هم اين بخواهد همان محقق 

شد ولكن بقاي فاعليت تا عمل هست واين بقاي فاعليت تا عمل مزاحم محور واحد داشتن در همه مراتب  نمي
است كه نسبت به خود محور و منتجه هم فاعليت دارد بر اين اساس آن اشكال دفع نيست بلكه معنايش اين 

 شود  مي
كند  حجت االسالم ميرباقري: باالخره ارتباط تصرف خارجي با آن محوري كه در رتبه فاعليت تعيين مي

 گذارد و يا آن بر اين يا اينكه اصال طرفيني است. چگونه است اثر اصلي را اين بر آن مي
االسالم والمسلمين حسيني: تاثير اصلي مال هيچيك از اينها نيست بلكه از آن فاعل است يعني نه  حجت

مال تصرف خارجي تعنوان شيي خارجي است و نه مال كيفيت تعلقي در رتبه قبل از نظام حساسيت است بلكه 
د محور را تغيير دهد ولي نسبت تاثير نظام فاعليت است فاعل تا آخر كار فاعل است و هر وقت بخواهد ميتوان
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معنايش اين نيست كه محور واحد ندارد بعبارت ديگر پيدايش جهت محوري اين فاعل به فاعليتش باز ميگردد 

 و اصل در فاعليت نفس فاعليت است.
حجت االسالم ميرباقري: يعني اگر بگوئيم اين در رتبه فاعليت ميتواند مستقيم عمل كند و بعد آن محرو را 

شود و بعد  كند و بعد حول آن كثرتي پيدا مي د چه لزومي دارد كه بگوئيم اول يك محور انتخاب ميتغيير ده
 آيد. كند از اول بگوئيم سراغ عمل مي آيد فاعليت را عوض مي كند و بعد با عمل مي به عمل سرايت مي

زم ندارم و علم هم آيم و هيچ ابزاري ال حجت االسالم والمسلمين حسيني: گاهي ميگوئيد من سراغ عمل مي
برايم لزومي ندارد و فاعليت و صرف ربط هست ديگر حجيت هم الزم نيست و شايستگي براي تكليف هم الزم 
نيست يك وقت ميگوئيد مقام نيابت است و بايد نسبت به مولي عليه اشراف داشته باشد و اشرافش هم به يك 

ني اختيار تا وقتيكه بخواهد به تصرفبرسد بايد به يك ابزاري وشد يع ابزار خاص نياز دارد و با ابزار وارد كار مي
مسلح شود البته نيازمند به ابزار بودن غير از اين است كه وقتي ابزار بدست آورد مجبور باشد طبق اين ابزار كار 

 كند بلكه ميتواند از ابزار دست بردارد و دنبال يك ابزار ديگر برود.
در تمثل يا تصرف خارجي منوط به تغير محوراست يعني وقتيكه ميفهمد  برادر سبحاني: در هر حال تغيير

 گردد و تغيير محور ميدهد. اين محور باطل است بر مي
حجت االسالم والمسلمين حسيني: از همينجا هم ميتواند تغيير محور دهد يعني چون فاعل واحدذ است 

حساسيت يك خودي داشته باشد بعد يك نفر ديگر خود آن فاعل تا آخر استمرار دارد نه اينكه تا قبل ازنظام 
در نظام تمثل براي فاعليت حاضر شود و بعد هم يك نفر سوم باشد كه ارتباطهاي اين سه فاعل هم قطع باشد 

كند استمرار همان فاعليت است ودر هر آن  بلكه خودش هست كه درهمه مرابت نازل ميشود و تصرف مي
حيح كند البته دراينصورت هم هر چه خواست محقق نميشود بلكه در تركب ميتواند نظام ما قبل خودش را تص

است و بايد فاعل باال تر خودش هم بپذيرد كما اينكه درباره فاعليت هم قبال عرض كرديم كه تغويض مطلق 
نيست بلكه با تركب فاعلي است استمراري كه تا پايان هست معناي آزمون و خطا همين است كه كاربردي 

ني هم علم كاربردي شود و وقتي ميخواهد بگوئيد من برروابطش شارف دارم و رابطه هايش را تغيير است يع
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شود ميگويد هر چند كه عوض شود من  دهم تا جا بگيرد ميگويند دراين صورت نظام روابط و تعاريف عوض مي

معناي كنارزدن آنهاست و او هم  اين را ميخواهم مثال اگر داروين بگويند اين تئوري تو مخالف با قول انبيا و به
بيند جا نميگيرد متوقت ميشود چون ميخواهد بر اساس  ميگويد هر چند قول آنها كنار رود يكوقت هم تا مي

آنها اين را اصالح كند اين اشراف بر رابطه و نسبت به معناي علم بود و اين درتبدل انجام ميگيرد آنوقت از 
شود يعني اينكه دراين مقصد اين تعاريف  شراف بر مقصد برايش حاصل ميطريق اين اشراف بر نسبت است كه ا

بدرد نميخورد و دراين مقصد كارائي ندارد كما اينكه ايمان به خدا در مقصد دنيا پرستي كارائي واقعي ندارد و 
ميتواند حفظ بايد بگويد اين چيزها ذهني و خيالي است و اگربخواهد اينها را بپرستند آن مقاصد دنيائي اش را ن

كند و اين خودش بيانگر وحدت تركيبي است و وقتي ميخواهد بگويد اين قسمت را ميخواهم جا بدهم بايد 
لوازمش را ببيند يعني بر تغييراتي كه در سايرجاها روي ميدهد مشرف باشد و اگر اينها از هم بريده بودند و 

ستورات انبيا را نقض ميركد ناديده گرفته ميشد محورو وحدت تركيبي نداشتند ديگر لوازم قول يك نفر كه د
آن يك حرف در جاي خودش و اينهم يك حرف در جاي خودش ولي شما ميگوئيد الزمه پذيرش اين مطلب 
اين است اصل بودن ايمان يعني همان محور با اصل بودن واليت در همين بحثها هم وقتي رجوع به آن مطلب 

كند آقايان ميگويند اگر چنين  صورت بپذيرد اختيار و ارسال رسل را نفي ميميدهيم و ميگوئيم اگرعليت را بدين
پذيرم ماعيت را ميخواستيم كه خدمت گزاراينها باشيم و عليت را براي خود عليت  اي داشته باشد آنرا نمي الزمه

زمون و خطا باشد نميخواستيم اگر الزمه اش اينطور است از ان دست بر ميداريم بنابراين اگر خود آن فاعل در آ
گردد انجا را درست كند بلكه وقتي نقضش را در اينجا ديد ديگر آنرا جلوتر  معنايش اين است كه ابتدا بر نمي

ازآن تصحيح جهت اختيار ميشود يعني  نميبرد البته بازهم نظام حساسيتها مورد تصرف قرار ميگرد و قبل
 ف هم اينجا ميدهد.تصحيح آزمون و خطا اثبات حجيت دارد و قابليت تكلي

 كند. رسد كه آن معناي اختيار را اتمام نمي برادر سبحاني: درباره فاعليت قبل از حجيت اين اشكال بنظر مي
 حجت االسالم والمسلمين حسيني: در آنجا اختيار به معناي متعارف نيست.

 برادر سبحاني: اگر در تعدد مسير اختيار نباشد.
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حسيني: معناي فاعليت و ربط است البته فاعليت تركيبي يعني گاهي درباره حجت االسالم و المسلمين 

ايد معنايش ان است كه نه انسان مجبور به  گويد ال جبر و ال تفويض بل امر بين االمرين كه بنظر مي اختيار مي
محصولي كه كند يعني  فعل معصيت است ونه همه كارها به او سپرده شده بلكه تركب فاعلي اختيار را تمام مي

داريم از تركيب دو فاعل يا چند فاعل و بعبارت ديگر محصول نظام فاعليت است حاال اگر محصول نظام فاعليت 
شد اشكال شما وارد بود  ماند كه تعلق و فاعليت بود و همينجا اتمام مي فقط دررتبه ارتباط با كيفيتها باقي مي

تي كه بعد داريم وجود دارد معنائي كه براي اختيارتان بيان ولي اگر گفته شود اين تركبفاعلي در تمام محصوال
شده معناي تركب فاعلي نسبت به محصول واحد هم اضافه شده است اما از كجا صحيح است كه لقب اختيار 
پيدا كند از آنجا كه فقط با فاعليتش به جهت محور برقرار كرده است اما از كجا صحيح است كه لقب اختيار 

انجا كه فقط با فاعليتش به جهت محور برقرار كرده است نه انجا را نبايد اختيار بناميم ولي مايه پيدا كند از 
اختيار و تركبفاعلي درست شده است كجا ظهوريد اميكند كه بگوئيد مختار و مكلف است فاعليت اين به معناي 

ن است كه محصولي كه درنظام تعلق و تصرف شد نه تعل جداي از تصرف ونه تصرف جدايا زا تعلق است مهم اي
حساسيت تحقق يافت پس از اينكه اين به يكي از كيفيتها ارتباط پيدا كرد اينجا هنوز نه علم و تكليف است ونه 
اختيار به معناي مكلف و لكن يك چيز درآن بحث باري ما تمام شد ويك مطلب تولد بنام موضوع واحد 

براي ما تمام شد و يك مطلب تولد شد بنام موضوع واحد و متعدد به نحو مساوي دران بحث هاي  وفاعليت
متعدد به نحو مساوي در آن موضوع البته از جهت كيفيت تعيين مساوي است و اال قوام هستي اش هاي  فاعليت

به فاعليت باالرت است ولي در اينكه اين درست شده سهيم هستيد در اينجا تعلق تنها نيست فقط در اينجا 
كنيم كه آيا مستند به ذات است يعني چون اين ذاتا ظرفيت شمراه چهار هست سه يا پنج  ام مييك كلمه را تم
كند قهرا و جبرا يا اينكه فاعليت به معناي خروج از اين است كه ذات حاكم باشد در انجا فقط  را انتخاب مي

ست نامش اختيار نيست ولكن همين معنا را كرديم در آنجا تعلق و فاعليت هست ولو اين فاعليتي كه دراينجا ه
اي است كه در همه مراتب اختيار اصل است مثال ظرفيتش چهار است و تعلقش از دو تاهفت به شش رتبه  مايه

است ولي تعلق جداي ازفاعليتش نيست فاعليتش وزن ميدهد ولي نه وزن عن شعور يك ارتباطي را سنگين 
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توان گفت تحت جبر است فاعليت  اعل است ديگر نميميكند و چون فاعل است ميتواند سنگين كند و چون ف

كند كه بگوئيد چون  معناي تصرف پيدا كرد نسبت به تعلع يعني تعلقي است كه طبق عليت عمل نمي
ظرفيتش چهار است حتما پنج يا سه را انتخاب خواهد كرد بلكه ميدان تحرك دارد ههر چنداين تحركش ال 

از دو فاعل است و آ، چيزي كه محقق شد نه فقط اين فاعل عن شعور است و محصولش هم مركب است 
شود غير از چيزي است  انتخاب كرده و نه آن فاعل بدون قيد انتخاب اين عطا كرده است چيزي كه محقق مي

 كند در اينجا قدرت تحرك و نوسان دارد. كه در ابتدا با ان ارتباط برقرار مي
 اال مرجع نيست؟برادر سبحاني: آيا اين به معناي ترجيح ب

كند اينطور  حجت االسالم والمسلمين حسيني: اين مطلب بر اسا اصالت شي است كه چون عليت را عام مي
ميگويد ولي اگر عليت عام زمان و مكان را تحويل نميدهد و اين هم از امر زماني است يعني ترجيح در زمان 

شود تناسبات  ندارد درباره اين صحبت كند اينجا مي تواند زمان را معنا كند حق شود و وقتي عليت نمي واقع مي
تركيب در اين رتبه اگر بگوئيم فاعل بدون علت رجحان ميدهد چند اشكال دارد اول اينكه بايد در آن علم باشد 
ولي هنوز وقت علم نيست دوم اينكه صرف ربط در اينجا كافي است هر چند انها علم را هم يك نحوه ربط 

كنيم غير از نحوه ربطي است كه دردو قدم بعد در تمثل بعنوان  ربطي كه در اينجا ذكر مي ميدانند ولي نحوه
شكند و معناي  اشراف بر ربط ذكر خواهيم كرد پس در اينجا جريان عليتي كه مناسبات با اصالت شيي باشد مي

قوم شيي به دو فاعل شود ت جديد عليتي كه مناسب با زمان و مكان يعني مناسب با تقوم فاعلي هست آغاز مي
شود و همين امر است كه در رتبه تمثل مصحح  و تقوم يك تحقق به دو فاعل كه فاعليت تركيبي ناميده مي

 ماند. اختيار است واگر اين ريشه را عوض كنيد در تمثل دستتان خالي مي
 برادر سبحاني: در رتبه قبل اشكال در تفسير خود فاعليت بود كه با حذف اختيار 

االسالم والمسلمين حسيني: مهم هينجا هست كه اگر عليت را در باب زمان ومكان طرح كرديد و حجت 
تواند معنيا زماني ومكاني را تمام كند و يك قدم بالتر در بحث وحدت تركيب گفتيد اتگر  گفتيد آن عليت نمي

ما به اال اشتراك و ما به اال  كند كه ديگر مركب ندارد و بعد هم دوئيت با دوئئيت خاصتي باشد آنرا دو قسم مي
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كند و دير ماهيات تعدد هم نداريد و يك ماهيت  ختالفش نسبت به ماهيات مختتلف را هم دو قسمت مي

بسييط داريد اما اگر آن عليت كنار رفت ديگر در استدالل قابليت استناد ندارد. آ،گاه در جاي عليت در قدم اول 
آيد و معناي  كيبي برمي خيزد و از وحدت تركيي در زمان و مكان ميآيد و ازتركب وحدت تر معناي تركب مي

شود حاال  كند واز تناسبات تعلق باالتر ميآيد و تقوم فاعلها بهم و فاعليت تركيبي مي تناسبات تعلق را پيدا مي
 كند. در تمثل. فاعليت تركيبي بعنوان پايه درست شده اما كجا براي تكليف شايستگي پيدا مي

كنند تصويري از خود فاعل و لو اينكه تركيب شود بدهيد فاعل  سالم ميرباقري: ايشان سوال ميحجت اال
 يعني چه؟

حجت االسالم والسلمين حسيني: فاعل يعني تصرف و تعلق كه اگر تصرفرا از تعلق جدا كنيد و بگوئيد 
يد بگوئيد تحرك ندارد يا كنيم و چون متصرف است نبايد متعلق باشد يا با درذات تصرف ديرگ تعلق فرض نمي

بگوئيد اگر تحرك دارد تعلق ندارد يعني يا بايد فاعليت تحت تعلق عمل كند و يا اگر نخواست تحت تعلق عمل 
كند تعلق تحت فاعليت عمل كند و تعلقي در كار نباشد عين آنجا كه ميگوئيد در تركيب يا وحدت نداريم يا 

كند و درذات كثرتش تقوم به وحدت است و  تاليفي فرق ميكثرت وقتي گفتيم وحدت و كثرت تركيبي با 
شود فاعليتي را كه شما ميگوئيد  بالعكس وحدت تركيبي از تاليف دو مفهوم كثرت و وحدت درست نمي

گوئيد فاعل نداريم مگر اينكه آزاد باشد و تعلق نداشته باشد و تعلق نيست  فاعليتي است جداي از تعلق و مي
 .مگر اينكه جبر باشد

حجت االسالم ميرباقري: ايشان ميگويند حتي با تعلق هم فاعل بي معناست خود فاعل يعني چه معنا ندارد 
 اگر ده تا تعلق است يكي ار انتخاب كند چرا اين را انتخاب كرد؟

گردد چرا معنا  حجت االسالم والمسلمين حسيني: اينكه ميگوئيد معنا ندارد معنا داشتن به يك حسد باز مي
د؟ ميگوئيد براي ما قابل تصوير نيست يعني چون يك تصوير ديگري در نظرتان هست بر مبناي اين تصوير ندار

شود بر مبناي حفظ ذات وحدت و كثرت متقوم بهم بي معناست وقتي ميگوئيدر  چنين تصويري حاصل نمي
مكن نيست و بعد شود ميگوئيد قدرت التصرف بودن اشارف و رجحان دادن م فالعيت قدرت التصرف لحاظ مي
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گوئيد يك ميلي قبل از فالع مالئم با ذات يا منافر با ذات هست و  كنيد و مي هم فاعل را يك ابزار باري تعلق مي

دانيم  فاعليت طريق جريان يافتن آن ميل است ولي ما فاعليتي را كه طريق جريان يافتن باشد اصال فاعل نمي
چرا فعل انجام دهد چنين فعلي باال علت است فاعليتي را كه  شما ميگوئيد فاعليتي كه طريق جريان نباشد

كنند فاعل طريق چراين يافتن تالئم يا تنافر ذاتي ات و ذات حاكم بر فاعل است ولي ماميگوئيم  آقايان بيان مي
دهد اگر فاعليت قدرت تصرف است و در نفس تالئم و مالئمت يا  اين اصال فاعل نشد اين اختيار را نتيجه نمي

كند سابق بر ان كه چيزي نيست تا آنرا به يك  كند ديگر نبايد سوال كرد چرا تصرف مي عدم مالئمت تصرف مي
گوئيد تصوير از فاعل نداده ايد اصالت شيي نه براي وحدت تركيبي و نهه براي مركب تصوير  طرفي براند مي

تواند يك تصوير  ير كند براين فس فاعل نميتواند تفس دهد و نه زمان و مكان و اختيار و نه خود فاعل را مي نمي
و تصور روشن ارائه كند چون فاعلي كه به تبع ذات عمل كند كه فاعل نيست ارگ فاعل هم نبود آثار ذات را 

كند و فاعليت اسم جريان اثر ذات شده است  گوئيد آثار ذات از طريق فاعليت عمل مي داشت حاال هم كه مي
كنند و در نهايت اختيار خداوند سبحان را واراده را سلب كرده و تبديل  انسان را نفي ميلذا در آ،جا ابتدا اختيار 
 به اثر غير از اراده است.

شود و قدتر تصرف  حجت االسالم ميرباقري: بالخره تلقي از خود اين مفهوم يعني فاعل چگونه حاصل مي
 يعني چه؟

 بندگي.حجت االسالم والمسلمين حسيني: قدرت تصرف يعني قدتر 
  برادر نجابت:مي فرمايد چند راه وجود دارد و دقيقا به تلقي از عليت بر مي
كند چون آنطرفش را كه در نظر  گردد ما قبال پذيرفتيم كه اين قدرت تصرف دارد و تصرف خاص مي

را  بگييردي اگر اين اخيترا و تصرف كردن خاص را به آن ندهيم به آن قدتر تصرف در هوا داده ايم كه يكي
فرمودند اختيار را خداوند خلق كرده حاال فكر كنيم كه چه معنائيدارد اين  انتخاب كند يعني حاج آقا قبال مي

پذريم كه قدرت تصرف  گوئيد ما مي كند يعني چه؟ شما مي كه اختيار مالئم با طبع يا منافر با آنرا انتخاب مي
 را زير سوال ببريم اصل قدرت تصرف را زير سوال برده ايم.دارد به اين معنا كه چرا اينرا انتخاب ميكند اگراين 
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حجت االسالم والمسلمين حسيني: من توضيح بيشتريد هم كه علم مسئله را حل نميكند اگر يك قدم تنزل 

 كنيم و بگوئيم در رتبه تعلق علم داشته باشد.
كند اگر يك قدم  نمي حجت االسالم و المسلمين حسيني: من توضيح بيشتريد هم كه علم مسئهل را حل

 تنزل كنيم و بگوئيم دررتبه تعلق علم داشته باشد.
حجت االسالم ميرباقري: حاج آقا براي موجودات غير مكلف هم ففاعليت قائلند اما اختيار و انتخاب قائل 

 نيستند و فاعليت يعني تعلقات مختلفي كه قدرت تصرف دارد.
شود در بحث زمان و مكان  يعنيتا فاعل نباشد تركيب نميحجت االسالم و المسلمين حسيني: قدرت تركب 

عرض كرده ايم اگر فاعليت نباشد تركيب محال است يعني اگر قابليت محض باشد و اصال فاعليت نداشته باشد 
 شود. تركيب حاصل نمي

 حجت االسالم ميرباقري: آن فاعليت معين مورد سوال است و فاعليت معين براي تركيب كافي است.
االسالم والمسلمين حسيني: فاعليت معين اگر معناي جبري بدهد و معناي تحركي ندهد بازتركيب را  حجت

 دهد. نمي
 رود. اي است و به يك طرف مي حجت االسالم ميرباقري: قابليت تحرك هم نباشد يك جاذبه

تواند در زمان  يتواند برود ايدر زمان اول يكي شكلي دارد چگونه م حجت االسالم والمسلمين حسيني: نمي
 شد ميلتركيبي هم همان ميل تصرفي است. دوم برد پذيرش تنها كه عليت تركيب نمي

 برادرسبحاني: ميل تركيبي با بودن يك جهت محور كافي است.
حجت االسالم والمسلمين حسيني: آيا ميل تركيبي بدون فاعليترمركب زمان دوم را تحويل ميدهد يا 

اند ذات هميشه با خصوصيات خودشهستو معنا ندارد كه تركيبش شود كه م درمركب زمان اول باقي مي
 دراينباره مفصل بحث شده است.

هماهنگي اينبحثها بيشتر از اخالص شما و اخالص شهداي انقالب است و االن ابزار تصرف در مزان و مكان 
نها براياين امر و براي بقاي در دست طرفداران انقالب نيست واين مطلب برايشهدا در عالم برزخ روشن است و آ
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كند اذا اين هماهنگي در بحث ووحدت تركيبي كل مفاهيم كه يك نظام فكري را  توحيد وبقاي را هشان دعا مي

كنند بلكه به نظام فاعليت برمي گردد و مبداش هم لطف و عنايت  ارائه ميدهد فقط از اين برادران كه بحث مي
 مطلب را مايه تمامي حياتها در همه عوالم است. خداوند سبحان و معصومين است كه اين

رسد كه اين تعريفي كه از حجيت ميدهيد با آن مطلبي  برادر سبحاني: يك اشكال درباره حجيت بنظر مي
 كه ازم عارف بدست ميآيد هماهنگ باشد.

ام شده حجت االسالم والمسلمين حسيني: هنوز به آن بحث نرسيده ايم و دراينجا فقط قابليت تكليف تم
گوئيد لن يجعل اهللا للكافرين علي المونين سبيال و رتبه واليتي شما  است و در بحث حجيت در تمام مرتب مي

بالتر است و آنكه پائين تر است نميتواند تولي كند واوليا شما هم باالتر هستند و حجيت چيزي جز جريان 
رف اصال براي كافر نيست عالم حيوان واليت نيست بعبارت ديگر حجت كه قدتر تصرف است اين قدرت تص

شود. شما بر كفار واليت داريد همانطور كه  توانددر عالم ملكوت تصرف كند ولي عالم ملكوت نمي نمي
ائمهطاهرين برشما واليت دارند وميتوانيد درذهن ودرادبيات ودر فعل آنها تصرف كنيد. القمافي يمينك فتلقع 

ماند از سوتهاي شيطان نترسيد حتما جلو  اندازيد از كفار چيزي باقي نميما صنعوا شما آنچه را كه داريد بي
توانيد دررتبه اول در مصنوعات اجتماعي تغيير كلي ايجاد كنيد يعني  افتيد براي من واضحاست كه شما مي مي

الگوي تخصيصش را عضو كنيد و در رتبه دوم ميتوانيدالگوهاي خود طرحها را عوض كنيد و در رتبه سوم 
ميتوانيد الگوهاي آزمايشگاهي را عوض كنيد و تكنولوژي مورد نياز را ايجاد كنيد و تكنولوژي شما هم مراتب 

 قويتر از آنهاست فقط نبايد ترسيد.
برادرسبحاني: در كتاب و سنت يك سري مفاهيمي است كه در باره حجت چيزهئ را فرمودها ند كه مثال 

كنند وآثارش را ميگويند يا فطرت را يك معناي خاصي  وصيف ميكنند و ت عقل را بعنوان حجت معرفي مي
 كنند كه ظاهر در معناي حجيت است. مي

حجت االسالم والمسلمين حسيني: استفاده كردن از اين كلمات مبارك گاهي استك ه همه استفاده 
گاهي است كه محصوالت  برند كنند مانند آفتاب كه همه مراتب اين عالم ناسوت را و عالم ملك از آ، بهره مي مي
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توان از اينها استفاده كرد اما اينجا خيلي هماهنگ  كنيد اگرباالتر بيائيم نمي بينند وخيال مي مراتب پائين را مي

كنيد ما عبد به الرحمن است يا معناي عقلي را كه آنها  تربا اين كلمات است معناي عقل را كه شما بيان مي
گوئيد درباره فرمايشات ائمه بايد  شود در بحث اصول مي م جز عقالي قوم ميكنند و در نتيجه كنيز ه بيان مي

دقت كرد و مثل اخبارگيريها نبود اينجا هم فورا نميتوان گفت اين مباحث هماهنگ است يا نه ما عبد از بحث 
رت است كه علم بايد سراغ پايه منطقها و منطق ارتكاز برويم و بعد بگوئيم منطق ارتكاز يا استناد به اينصو

كتاب لغت و علم صرف و نحو براي اشنائي كافي است ولي براي فهميدن معنيا روايت بايد لسان معصوم را از 
لسان خود معصومين فهميد كه در جاي خودش هر مطلبي كه از علم اصول سازگار با رجاين واليت بدست آيد 

ه همه مطالب را از آن چشمه بنوشيم مورد پذيرش است و هيچ شكي در آن نيست و كمال بلوغ اين است ك
ولي در مرابت ابتدائي يك قدر متيقن هائي از مذهب داريم كه مثال دين كامل است و آن كسي كه ميگويد در 

كنيم يعني احكام حكومتي و تصرفي هم نداريم يا مامور به تصرف  زمان غيبت حكومت نداريم ما سوال مي
ميگويم معنايش اين است كه دين ناقص است و در زمان ظهور نيستيم اگر گفت احكام حكومتي نداريم 

گيرد وقبل از ان عقاب و ثواب هم نبايد باشد يك متيقن هائي از مذهب داريد كه ايمان  خاتميت دين شكل مي
به آنها منشا سير در منطق سازي شما شده است يعني اگر مبدا آنرا اصالت ايمان بگيريد اينكه اين تعاريف را 

گوئيد دين كامل است و واليت ما بدست كفار نيست و به  گذاريد براي اين است كه مي يكديگر مي پشت سر
  پرستش دنيا دعوت نشده ايم.(واهللا يدعوا الي دار السالم)

 والسالم عليكم ورحمه اهللا و بركاته



 
 

 م)دوره دو ٤٢( ٧٨جلسه: 
٢٣/٣/٦٩ 

 بحث: معناي سجود و شهود
(پيشگيري كردن از فعل و بكار برن فاعليت در مقابل فاعليت باال تر عليه خودش معناي اعالم عجز و يك 

 مرتبه از شهود و شهادت است)
حجت االسالم ميرباقري: بسم اهللا حضرتعالي در نهايت ادراك را به اسما تصرفي تعريف فرموديد يعني چون 

مكلف و مختار است و قدرت تصرف در عالم را دارد متناسب با مشيت و فاعليت يك اسمائيبراي تصرف انسان 
دهند كه در حقيقت قدرت ابزار سازي دارد و چون ميخواهد در عينيت تصرف كند  در اختيارش قرار مي

م واليت يك اسما خواهد بكند و متناسب با مشيت و متناسب با مجموع تناسبات نظا متناسب با تصرفي كه مي
دهند كه متناسب با مقصدي است كه در تصرف دارد و حجيت هم در همين  تصرفي در اختيارش قرار مي

خواهد بسازد اگر اسما متناسب با مقاصد اوليا  شود چون قصد او از تصرف و اسما تصرفي كه مي مرحله تمام مي
شود چون تصرف در رتبه بعد از او صورت  مي معصوم الهي نباضد در همان مرحله اسم سازي حجت بر او تمام

گيرد رتبه تكون اسم سازي حجت  گيرد و تكليف مال تصرف است و تصرف بعد از اسم سازي صورت مي مي
خواهد بكند حاال چه  بسازد چگونه تصرفي مي شود كه متناسب با اسمي كه ميخواهد براي تصرف بر او تمام مي

گيرد و  دش يا تصرف در عينيت كه حتما تكليف به اين تصرفها تعلق ميتصرف در حاالت روحي يا تمثالت خو
شود چون اين اسما تصرفي كه  حجت در رتبه قبل از تصرف كه تكون اين اسما تصرفي است بر او تمام مي

شود اوال مستند به تركب فاعلي است و ثانيا نسبتي با آن اسما تصرفي دارد كه از ناحيه اوليا امور  حاصل مي
اي ارشاد و دستگيري و هدايت القا شده اند در نتيجه اگر مقصدش حق باشد هماهنگ با اوليا امور استو اسما بر

سازد جهت هماهنگي با همان اسمائي است كه از ناحيه اوليا براي هدايتش القا شده است و اگر  تصرفي كه مي
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ندارد و او هم عدم هماهنگي را درك چنانچه قصد تصرفي اين مناسب نباشد اين اسما با آن اسما هماهنگي 

 كند بنابراين ادراك چيزي جز ساختن يك سلسله اسما تصرفي متناسب با مقصد نيست. مي
شود يعني  حجت االسالم والمسلمين حسيني: آنوقت درك به معناي قدرت تبدل و تصرف در اسم سازي مي

شود و چون قدرت تبديل  و تناسبات ميها  عقل كه قدرت درك است همان قدرت اشراف بر عوض كردن رابطه
 كردن روابطش را دارد براين روابط مشرف است.

كنيد يعني اينكه عدم  حجت االسالم ميرباقري: حضرتعالي گاهي در ميان مباحث ادراك را هم اضافه مي
 فهمد. هماهنگي اينها را مي

ني بر ناهماهنگي اش مشرف حجت االسالم و المسلمين حسيني: معناي فهم در اينجا عوض شده است يع
است و قبال گفته بوديم مشرف بر منتجه است و منتجه اوصاف روحي اش در اين كيفيت تمثلي ظاهر شده 

خواهد در مجموعه جا بگيرد يك وزن و حجم مخصوص و يك نحوه ربط با بقيه  است حاال وقتي اين كيفيت مي
ين هماهنگييا ناهماهنگي را ببيند و اين ديدن به معنا تواند ا دارد كه يا هماهنگ است يا هماهنگ نيست و مي

اشراف است يعني اگر گفتيد فاعل مشرف داريم چون مسئله حضور در نظر مبارك شما هست ديدن را هم به 
گيريد نه فاعل مشرف فاعلي كه به فعلش مشرف است و ناهماهنگي اين با  معناي حاضر شدن در نزد نفس مي

ه كارائي ندارد يا اينكه تمسك به اسما اوليا نعم را اگر بخواهد حفظ كند به اين كند ك مقصدش را درك مي
اگر بخواهدت اين را حفظ كند بايد حول محور تمثل خودش آنها را تبديل كند. البته خود آنها  رسد مقصد نمي

د نحوه استفاده توان تواند تبديل كند چون خود آنها تبديل شدني نيستند فاعلش حضور دارد بلكه مي را نمي
خواهم از اين اسمائي كه براي هدايت آورده ايد بصورت ضاللت  خودش را پست كند و پائين ببرد و بگويد مي

برد نه اينكه بتواند آن اسما را تغيير  كند و از حيوانات پائين تر مي استفاده كنم در حقيقت خودش را ذليل مي
كند براي صورت تمثلي خودش ابزار فعلش را درست كرده و  اد ميدهد. حاال اين هماهنگي كه در رتبه نازله ايچ

خودش را بطرف حيوانيت پائين برده است كه اين اوال فاسق است و فسق و عصيان را اينگونه درك كرد كه 
شود  شارف دارد كه اين با آنها هماهنگ نيست و اگر بخواهدآنها محور باشندذ كه محورند اين مقصد حاصل نمي
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داند خودش محور  گويد خودش محور هستم با اينكه مي دادر و مي جه از محور بودن آنها دست بر ميدر نتي و

رود تا اينكه به رتبه حيوانيت ميرسد حاال هماهنگي به اين معنا كه با مقصد  شودو پائين مي نيست پست مي
نوان منزلت انساني در تصرفي اش هماهنگ باشد براي او ممكن است ولي نه هماهنگ با منزلت خود اين بع

حال در اين منزل كه شرور مختلفي  تحت اشراف معصومين دارد منزلت خودش را پائين تر از حيوانات آورده و
 شود. وجود دارد چون جامع صفات حيواني است ابزار هماهنگي اش حاال ساخته مي

تواند آنها را هماهنگ  راين نميتواند تصرف كند بناب حجت االسالم ميرباقري: فرموديد در خود آن اسما نمي
 كند.

پذيرند كه اگر كسي بخواهد  حجت االسالم و المسلمين حسيني: در نتيجه تركب فاعلي است آن فاعلها مي
برود فعر جهنم بايستد از اين اسما ميتواندساتفاده حيواني كند و آنها براي عالم نظام ساخته اند يهدي به كثيرا 

دهد ولي پست تر از حيوانات را گمراه  اب يعني اينكه اين كتاب انسانها را رشد ميو يضل به كثيراً اضالل كت
شود اگر ظرفيتش ظرفيت  شود يعني در آن رتبه هماهنگ مي كند و چيزي كه او امداد كند به او داده مي مي

با چسب خواهد يك اسكناس هزارت وماني را به يك قوطي بچسباند و  حيواني بشود براي مثال يك كودك مي
اين اسكناس هزار توماني را جلد يك قوطي كرد كه اين قوطي پنج ريال بيشتر ارزش نداشت حاال خوشحال هم 

كند تا اين جلد مانند يك كادو شود اما اسكناس هزار توماني براي اينكار چب  هست و اطراف آنرا هم رنگ مي
م يك نحو استفاده از اسكناس هزار توماني است گيرد و اين ه نشده بود البته اين استفاده از آن هم صورت مي

خواست جنس بفروشد بعد يك زن رفت و خوالست  گويند يك دوره گرد مي ولي اين استفاده معقولي نيست مي
سر آن دوره گرد كاله بگذارد آنوقت گردن بندش را آرام بيرون آورد و كنار سنگ وزنه ترازو گذاشت يك طرف 

ه بيشتري گرفت ولي اين ميوه را به ازاي وزن طال گرفت حاال استفاده از كتاب در تر از و سنگين ترشد و ميو
شود مثل استفاده از نعم الهي براي غرور اينها آيه براي هدايت است و نعمت  رتبه حيواني يك چيز ديگر مي

 موال براي وصول است نه يك وسيله عصيان عليه خود موال باشد.
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اي اشراف است يعني قدرت فاعليت و اشراف با يكديگر معناي علم را تحويل حاال فهميدن در اينجا به معن

دهد اشراف به تناسبات و نسبتهائيكه اين كيفيت با ساير كيفيات دارد. يك مجموعه مالحظه كنيد بعد يك  مي
ا آن عدد چنين و با آن عدد ديگر چنين است و همه نسبتهاي آنر عدد بنويسيد و بگوئيد نسبت اين عدد با

بنويسيد هرگاه نسبتهايش كامال رسم شد آن عدد را از ميان مجموعه اعداد وصت كرده ايد هرگاه مشرف بر 
گوئيد نظامش را تكميل ركد  توصيف شد يعني عالم شد البته توصيفي كاربردي براي قصد است ووقتي مي

تصرف براي بندگي كه بعدا  يعني ابزار تصرف براي رسيدن به مقصد شيطاني اش را درست كرده است يا ابزار
 كنيم. بصورت مفصل عرض مي

كند كه تصرف در نسبتها همان تصرف  گاهي موضوع تحت تصرف فاعليت نسبت است ودر نسبتها تصرف مي
دهد يعني بوجود آوردن اوصافي كه متناسب با مقصد است و  در وصفهاست كه معناي همان علم كاربردي را مي

وصاف به مقصد نيز هست يعني ابزار تصرف درست شده است و هروقت درست مشرف بر متناسب بودن اين ا
كنم هماهنگ  گوئيد با مقصد من هماهنگ نيست يعني فاعليتم كارائي ندارد و هر كاري مي شود مي نمي
آيد موضوع تحت فعل اگر خود نسبت شد  شودنشدن يعني اينكه آن نسبت تحت فاعليت من در نمي نمي
دارد اصال علم چيزي جز اشراف بر تناسبات نيست و تهرتين دليلش اين است كه علوم  توان گفت اشراف مي

شود و علم در جبر و فرض ندارد اگر علم در فاعليت فرض دارد  تدريجي الحصول بدون اختيار حاصل نمي
وت كه فاعليت بر تناسبات به معناي علم است نه هر فاعليتي اگر چيزي مجبور باشد مانند اين نوار ضبط ص

مجبور است بچرخد هر چند جبز مطلق ندارد هر قدرت فاعليت را كم رنگ معناي علم بهمان نسبت كم رنگ 
اندازيم حاال اين قوطي نه بر اينطرف مشرف است و  زديم اين قوطي كبريت را در اينجا مي شود قبال مثال مي مي

موضع خودش هم مشرف است چون نسبت به حد توانيد بگوئيد بر همان  گويم بنابراين نمي نه بر آنطرف من مي
اين هيچگونه اشرافي بر آن ندارد و همانجاكه افتاده قرار گرفته است و ديگر حد و مرز معنا ندارد ولي طرفين 
آنرا بگوئيد معناياشراف است و يكي از اشكالهائي كه در بحث شناخت شناسي به اصالت شي وارد بود اينكه نه 

شود چون جبرا تغيير  دهد بلكه نميتواند بگويد جبرا علم حاصل مي مكان را پاسخ نمي تنها اختيار وز مان و
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كنند تغييركيفيت و تبدل آن در همه اشيا  گذاريد همه اشيا تغيير مي شود و اگر اسم تغيير را علم مي حاصل مي

ه اشيا هست به چه دليل كنند تغيير كيفتي و تبدل آن در هم گذاريد همه اشيا تغيير مي است تغيير را علم مي
اي در همه اشيا است آب روي  شود اين نحو حضور جبري علي اصالت شي وقتي نفقساني شد علم ناميده مي

شود بگويئيد كل عالم شد چون رطوبت در حاق وجود آن حاضر شد يا مثال اكسيد عالم  ريزيد گل مي خاك مي
گوئيد آهن عالم بر اكسيژن است با اينكه  ولي نمي به اكسيژن تركيب شده و اكسيژن درنزد آن حضر شده است

تركيب شده است ممكن است بر اساس همان منطق كسي بگويد اين آهن و اكسيژن يك روحي دارند ووقتي 
توانيد بگوئيد اكسيد  تركيب شدند بايد در قواي دروني اينها اثري حاصل شود و اين حضور پيدا شود ولي مي

ژن عالم است چون اكسيژن در نزد آن حاضر است نه نميگوئيد بهرحال اين يك يعني آهن زنگ زده بر اكسي
 شود. اشكال ديرگ است كه علم در جبر حاصل نمي

حاال فاعليت بر چه چيزي است كه ميتوانبه آن لقب علم داد؟ فاعليت نسبت به تناسبات است كه اوليا پله 
ت و قوه تبدل قدرت حاكميت و فاعليت كه به منزله اين فاعليت فاعليت بر تناسبات تمثلي در رتبه تبدل اس

رسد و ميتواند تكيف را زيرو رو كند و اسم بسازد معني پيدايش غعلم است كه البته يك ربطي به قلب  تمثل مي
 و به جهان خارج و به خودش دارد كه ربط آن با قلب مقدمه بحث يقين است.

كه انسان هيچ ادراكي از خودش جز ادراك تمثلي  حجت االسالم ميرباقري: الزمه اين صحبت اين است
 نداشته باشد.

حجت االسالم والمسلمين حسيني: مگر اينكه ارتباطش را از سه جا قطع كنيد و بگوئيد فقط با تمثل ارتبطا 
تواند ربطها را عوض كند  دارد ولي از پايگاه تمثل ميتواند حاالتش را تحليل كند ربط به معنايعلم نيست ولي مي

كند نحوه ارتباطش با خراج و خود تمثل را هم عوض  و نحوه ارتباط صورت تمثلي اش با قلب را عوض مي
شود غير ازشهادت است چون گاهي علم به معنايشهادت بكار ميرود  كند آنقوت علمي كه در اينجا گفته مي مي

ساسيتها و اوصاف تحققي را بيان و بعدا درباره اين صحبت خواهيم كرد اين علم غير از آن چيزي استكه نظام ح
 كنيد. مي
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 شود؟ برادر نجابت: بر اين اساس معناي قصور و خطا چگونه مي

گوئيد بدي فاعليت فاعل در ارتباط اوليه مبنا ندارد كه اين  حجت االسالم و المسلمين حسيني: گاهي مي
 ممكن نيست.

اين مطلب ذاتي انسان باشد او نبايد برادرنجابت: چون فرموديد اشراف بر تناسبات هماهنگي است اگر
 هيچگاه خطا كند و اين غير از سو اختيار است چون اگر سو اختيار كرد بر آن مشرف است.

حجت االسالم و المسلمين حسينيك منظور شما از خطا چيست خطاي در كابرد در چند حاهست يكي 
ابزار با تركب فاعلي محققمشو يعني اين درخود همين مسئله تمثل است حاال اگر ابزارش را ساختيد بنا شد 

خواهد عمل كند در  تنها نيست و فاعل ديگريهم هستزمان و مكان پيدايش اين نظام فكري معلوم است حاال مي
آن رتبه تحقق هم باز تركب فاعلي است و اآن فاعل اجازه نميدهد در اين زمان عمل شود يعني تحقق هم باز 

اي كه به كيفيات مختلف ارتباط پيدا ركده است تا نظام  عليت اين از اولين مرتبهتركب فاعلي است و اسمترار فا
حساسيت و تكيف و تمثل و تصرف خارجي در همه اينهاهست فاعليت نظام فاعليت و فاعلهاي باالتر هم در 

و در  تمام اينها و سابق بر اينها هست يعني اصل ايگاه ين كه ظرفيتش كجا باشد تا آخر كار همراهش هست
هيچ جا اين فاعل مطلق نيست قبال هم بيان شده همانگونها اختيار مطلق نيست كه جبر مطلق نيست و تركب 
فاعلي است حاال براي اين مقصد اين را درست ركده و لي االن زمان و مانش نيست در نتيجه در عمل پيياده 

كند اگر  ود يك صورت ديگري درست مير گويد خطا كرده ام و مي شرد و مي شود و اين به مقصد ش نمي نمي
 تواند آن تصرف را انجام دهد. خودش را پست تر كند و جايگاه زماني و مكاني اش را جاي ديگر ببرد مي

 برادر نجابت: آنوقت ممكن است با نيت خير كاري كند كه آثار سو داشته باشد؟
ال در شكل دوم آمديد كه خطا حجت االسالم والمسلمين حسيني: پس خطا در شكل اول تمام شد و حا

توان كاري كرد  معناي نيتي دارد كه نيت سو يا نيت خير حاال آيا با نيت سو يا نيت خير حاال آيا با نيت سو مي
كه آثار خير داشته باشد يا بالعكس يعني بگوئيم فاعل خير كرد؟ خطا در اينجا خطاي نسبت به كاربرد است 

 رسم. يرسم يا نم يعني من يا به هدف مي
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 گويند غير منطبق با واقع شد. گويند اشتباه كرد آنها مي برادر نجابت: به تعبير عرفي مي

رسيد و هرگاه منطبق بر هدف نباشد شما هم  گوئيم به هدف نمي حجت االسالم و المسلمين حسيني: ما مي
 مشرف هستيد كه منطبق بر هدف نيست.

بر اين اساس ديگر تقصير كه عن شعور است و قصور كه برادر نجابت: ما يك قصور داريم و يك تقصير 
شود چون همه چيز بر اساس اختيار سو يا اختيار حسن است و بر هر دو  نزديك به اشتباه است منتفي مي

 اشارف دارد.
رسم در رتكب فاعلي  گوئيد من به مقصد نمي حجت االساالم والمسلمين حسيني: اين قصوري كه كه مي

 گيرند. شود قصور را بر شما نمي قوع هم حضور دارد و فقط با سفارش اين پيدا نميتحققي در مرتبه و
كنيد ايراد ساده اش  برادر نجابت: در آنجا كه به جبري بودن علم به معناي حضور شي عندالنفس اشكال مي

 اين است كه خطا راه ندارد.
 همه چيز بايد عالم باشد مسئله حجت االسالم والمسلمين حسيني: به حكم عليت علم معنا ندارد و اال

سازد هواالشراف در تركب فاعلي است يعني آن  اشتباه با اختيار مطلق هم معنا ندارد ولي با تركب فاعلي مي
كند فقط  شود و يك طرف تقالي شما تركب است در نتيجه جا پيدا مي نظام به صرف تقالي شما محقق نمي

 د.شما مشرف نيستيد بلكه در يك نظام هستي
وشد و تناقض مكانيزم عملكرد ذهن  حجت االسالم ميرباقري: بنابراين تناقض بعنوان يك ادراك رها مي

 است.
شود تناقض به  توانيد و نقض مي حجت االسالم والمسلمين حسيني: وقتي يك فاعل مقابل شما باشد نمي

 معناي تركب فاعلي است كه تنهها شما فاعل نيستيد.
گوئيد مشرف به عدم هماهنگي است اين مشرف است يعني درك  : وقتي ميحجت االسالم ميرباقري

 كند؟ مي
 گيرد. كند ولي نميتواندهماهنگ كند و جا نمي حجت االسالم و المسلمين حسيني: نه يعني تالش مي
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 حجت االسالم ميرباقري: اشراف ديگر معنا ندارد مشرف است يعني چه؟

خودش را در منزلتي برد كه جا گرتف معنايش اين است كه  حجت السالم والمسلمين حسيني: يعني اگر
 كند. بيند يعني فاعليت خودش را در نسبت بين تمام كيفيات و تمام اوصاف اعمال مي كل نظام روابط را مي

 كند؟ حجت االسالم ميرباقري: به اين اعمال كردن خودش واقف هم هست يا فقط اعمال مي
همين وقوف به معناي اين است كه يك ابزار براي براي كاربرد درست حجت االسالم و المسلمين حسيني: 

 كرده است و معناي ديگري ندارد اشراف به معناي حكومت بر نسبت است حاكم است و فاعل بر نسبت است.
كند پس  حجت االسالم والمسلمين ميرباقري: يعني در تركب فاعلي با اختيار خودش نسبتي را ايجاد مي

كند فعل خودش است ووقوف دارد در رتبه بعد از اينكه فعل خودش  ت چون خودش ايجاد ميديگر نبايد گف
 است چيز ديگري نيست.

 حجت االسالم والمسلمين حسيني: بعبارت ديگر خودش در تركيب شدن به اين كيفيات سهيم است.
كب فاعلي يك مركب حجت االسالم ميرباقري: يعني با اختيار و فاعليت خودش به نحو متناسب در نظام تر

 كند. درست مي
حجت االسالم والمسلمين حسيني: بفرمائيد فاعليتش در تناسبات تركيب و پيدايش يك وحدت تركيبي 

 جديد فعال است ومعناي عالم بودن همان فعال بودنش است چون علم به معناي رابطه با يك جاشد.
توانيم بگوئيم اين وقوف به فعاليت  نكنيم نميحجت االسالم ميرباقري: اگر و راي اين چيزي را تعريف 

 خودش ندارد وقوف نيست يك فاعل است كه فعاليت دارد.
گوئيد حوزه فاعليت  حجت االسالم و المسلمين حسيني: فاعليت در نسبتهاي وحدت تركيبي دارد گاهي مي

ت تركيبي اش به گوئيد يك فاعليتي است كه توسعه يافتن وحد يك وحدت تركيبي محدود است وگاهي مي
گوئيد اكسيژن با آهن تركيب  گردد توسعه وحدت تركيبي در اينجا به فاعل بر ميرگدد مثال مي فاعليتش باز مي

گوئيد توسعه و تضييق پيدا ميكند ولي نه به فاعليت  كند ضيق هم ندارد گاهي مي ميشود ولي توسعه پيدا نمي
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گوئيم پس فاعليت در اينجا هست ولي توسعه فاعليت  ند ميك آيد و اينها را تركيب مي خودش بلكه ديگري مي

 مال اين نيست توسعه فاعليت در وحدت تركيبي و توسعه دادن آن وحدت تركيبي است.
شود ادراك نيست فقط يك فاعل مختار  حجت االسالم ميرباقري: بنابراين علم به معناي ادراك رها مي

 بياوريم و خود اين عنصر تمام كننده نيست. دارمي حاال حتما بايد يك عنصر ديگري اينجا
آيد چند مسئله در نظر شما هست كه بر اساس آنها  حجت االسالم والمسلمين حسيني: من بنظرم مي

گوئيد يك چيز ديگر كم دارد يكي مسئله شهادت وشهود است يكي مسئله حضور است كه از آن تعبير به  مي
 هود وحدت تركيبي اين با تمثالت مافوق است.كنيد وقوف نيست ولي شهود هست ش وقوف مي

حجت االسالم ميرباقري: بين جامدات و انسان هيچ تفاوتي نيست چون آنها هم قدرت تصرف دارند و معناي 
شود و بين عالم و جاهل تفاوتي نيست مگر اينكه معناي علم و جهل  علم و جهل تبديل به حق و باطل مي

هماهنگ عمل ميكند و جاهل يعني فاعلي كه ناهماهنگ با نظام واليت شود عالم يعني فاعلي كه  عوض مي
كند متناسب اب ظرفيت خودش هماهنگ نيست ولي متناسب با ظرفيت حيوانات هماهنگ است  عمل مي

جنود علم و جهل نيز بهمين معناست يعني جنودي كه با نظام واليت هماهنگ هستند يا اينكه با نظام واليت 
 هماهنگ نيستند.

جت االسالم والمسلمين حسيني: بفرماديد كه هماهنگ با جايگاه حيوانات هستند و با جايگاه اين ح
هماهنگ ندارند يعني آن نعمت و جايگاهي را كه به او داده اند كفران كرده و خودشرا برده پائين تر از حيوانات 

 قرارداده است.
ر در صورت مثالي اش آمده و اين اعالم عجز كرد اما در مسئله شهود هنگاميكه تمثالت و تصرفات ولي باالت

يعني آنها را محور قرار داد و از مقصدش دست برداشت همان فاعلي كه وحدت تركيبي خاصي را مقصد قرار 
اي بسازد كه با تمثالت ولي باالرت هماهنگ  داده بود از آن دست برداشت ولي حاال نميتواند وحدت تركيبي

ابطه و فاعليت خودش در رتبه سابق بر نظام حساسيتها نداردو اشرافش در صورت باشد چون اين اشراف بر ر
تمثلي است نه در ما فوق حساسيتها و در آنجا صرف فاعليت است نه اشراف بر رابطه حاال اينكه احساس عجز 
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وفق در كند يعني چه يعني ناتواني خودش در آوردن تكيفي كه با اينها هماهنگباشد اگر اين متوقف شد ت مي

فاعليت و عجز در فعل تمثلي اش معناي سجود در يك منزلت خاصي را دارد ومعناي شهود وشهادت دادن در 
يك منزلت ديگر داردوقتي تكيفشرا برابر اين تمثلها آورده و فاعليت فاعلي كه تمثل مقابل را آورده در اينجا 

ل تحت تصرفش نيست بر خالف مراتب مادون بيند كه برآن فاعل سبيلي نداردو آن فاع حضور دارد و اين مي
بيند تحت تصرفش هست هرگاه اين عمل را متوقف كرد با حفظ فشاري را كه بر فاعليت دارد يعني با  كه مي

حفظ تعلق به فاعليت پيشگيري كردن از فعل و بكاربردن فاعليت عليه خودش معناي اعالم عجز است هرگاه 
گرفت با سعي حقيقي كه در تعلق وجود دارد و تعطيل بردار نيست يعنيفاعليت  فاعليت در برابر فاعل باالتر قرار

مقابل تعلق قرار گيرد در عملكرد تعلق فالع بود حاال مقابل تعلق خودش فاعل شد فاعلي كه مقابل تعلق قرار 
ت گيرد قدرت فعل ندارد ولي عجز محقق ميشود و عجز چيزي جز ظهور فاعليت بر عليه خود فاعليت نيس

يعني فاعليت عوض اينكه طرف وحدت تركيبي و مقصد جديد برود عليه ميل و فاعليت خودش آمده و عجز در 
شود و وقتي اين اعجز به وقوع رسيد معنايش جز تسليم بودنچيز  برابر اين تمثلو فاعليت باالرت محقق مي

فاعل مقاباليستادگي نكرده است  ديگري نيست چرا اين فاعليت را عليه خودش قرارد اده چون در برابر برتري
يعني منزلت خودش را پذيرفته است پذيرش منزلت خدش يعني چه يعني فاعليت عليه خود فاعليت و تعلق 

شود فاعليت توفق بردار نبود حاال عليه خودش كه  فاعليت و تعلق با يكديگر تركيب شده و اختيرا درست مي
ر اينجا يك لوزامي دارد و يك رتبه از شهادت به نفس اين شد عين وقوع عجز است و وقوع عجز در تصرف د

 معناست خود اين كه فاعليت در مقابل فاعليت باالتر كه قرار 
 گرفت برگردد و عليه خودش فاعليت كند يك مرتبه از شهود و شهادت و تحقق حالت تسليم است.

با نظام عالم يعني اينهمخودش  پس از شهود تصرف ولي در تغيير حاال روحي اين فرد است البته متناسب
آورند اسمترار اين حالت  كنند و او را بالتر مي شود و متناسب با آن تصرف مي يك نحو فاعليت محسوب مي

عجزيا سجود تا تمام مراتب رشد هست همانطور كه ابتهاجش هم تا تمام مراتبشد هست وقتيكه اين رتبه را 
بيند مگر اينكه تسليم باشد و خودش  نگي خودش را در رتبه بعد ميساجد شد ظرفيتش را باالتر بردند. ناهماه
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آيد و طبيعتا هر چه بالتر برود وحدت و كثرت در حساسيت  را تحت تصرف قرار دهد باز از آن رتبه باالتر مي

پيدا ميكند و وقتي در صورت تمثلي ميآيد و طبيعتا هر چه باالتر برود وحدت و كثرت در حساسيت پيدا 
گيرد حساسيتش بيشتر ميشود و  آيد با خود نظام حساسيت ارتباط مي و وقتي در صورت تمثلي ميكند مي

توانست تركيب كند و وحدت تركيبي پيدا كند حاال در آن ظرفيت بالتر  چيزهائي را كه قبال حساس نبود و نمي
يك آثاري است  ممكن است. تحقق كيفياتي كه در مراتب رشد سجود هست در وحدت تركيبي اياشن داراي

كه اثر در فعلش اعتراف است و همان عجز است كه ظهورش در فعل بصورت اعتراف به اشهد ان ال اله اال اهللا و 
ان محمد رسول اهللا است و اين همان عجزاست نهايت عجز اضطراب آفرين و درد آور نيست سجود توام با 

ر آنجا هم وحدت تركيبي باالتر درست شده است سازد د ابتهاج است چون با وحدت تركيبي مرتبه باالتر مي
اي همانطور كه سجود هم قطع شدني نيست حاال براي كافر عوض اينكه  ابتهاج قطع شدني نيست در هيچ رتبه

خواهد  آورد آن كسي كه مي سجود بياورد رنج اضطراب و ناهعماهنگي با فطرت را بصورت دائم التزائد مي
دهند ولي با  كند و به او مي كنند و خودش را هم پست مي و هم عطا ميبرمحور خودش فاعليت كند به ا

گوديد تنوع طلب  سازد آنجا اضطراب ميشود اضطراب وقتي دائم التزايد شد ابتهاج متلون دارد مي فطرتش نمي
لق گوئيد فاعليت بر تع است و در باطن خيلي مضطرب و متولن است و استقرار ندارد. آنوقت در اين طرف كه مي

به تعداد ارتباطي كه در وحدت تركيبي عالم با اين فرد هست تعلق هست هر چند اياشن بر آن مشرف نيست 
آيد اگر ظرفيت حساسيت باال رود يك تعلق قبل از حساسيت بود كه با فاعل  مگر اينكه بصورت تمثل در مي

در جهان بود مثال اگر استكان بود شد متناسب با ظرفيت ولي آن تعلق جداي از عالم نبود. ظرف او  تركيب مي
اين استكان با جاذبه زمين و جاذبه منظومه شمسي و با همه جا ربط داشت و در اين استكان آب يك پارچ هم 

جديدي هاي  شود وهراه با سعه ظرفيت رابطه گيدر ولكن ارتباط به همه دارد مشرف بر رابطه هايش نمي جا نمي
زلت و در منزلت باالتر. اين سجود يعني وحدت تركيبي پيدا كردن اين در شود سجود در آن من برايش طرح مي

گفتيم سخت است  ظرفيت خودش با صورت تمثلي و تصرف موال اين فاعليت در ابتدا بر عليه خودش بود و مي
گوئيم در منزلت خودش با تصرف موال ملحق شد يعني همه تصرفاتش در خارج  ولي از آنطرف كه نگاه كنيم مي
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بع تصرفات موال شد كه در اينصورت گاهي به زبان نسبت به احديت حضرت حق و به رسالت نبي اكرم(ص) و تا

دهد و گاهي ميگوئيد اين در كليه روابط اجتماعي اش در حال شهادت دادن  واليت مولي الموحدين شهادت مي
هد و انضباط عيني د است گاهي شهادت او فقط در بخش تمثل است و گاهي در بخش فعل هم شهادت مي

كند كه اين بر اساس استمرار فاعلي بود يعني در برابر آن كالم تسليم شده بود ولي در فعل خارجي  پيدا مي
آيد كه اگر همه افعالش يا فاعل باالتر بردند اگر  توانست تسليم نشود يا اينكه آن سجود در همه افعالش مي مي

د باز هم او را باالتر ميبرند يعني اينكه يك وحدت تركيبي در همه مرتب فردي و اجتماعي باز تسلمي بو
توان گفت فنا يعني اينكه فاعليتش به نحوي باشد كه با همه تعلقات و  كند. اما حاال آيا مي بزرگتري پيدا مي

همه روابطي كه در عالم هست مقابله كند و نخواهد يا نيكه اين حد مخصوص معصومين است بعداً عرض 
 كنيم. مي

فرمائيد ابتدا با كل عالم ارتباط دراد ولي چون اين ارتباطها تصرفي نيست و  ت االسالم ميرباقري: پس ميحج
كند كه ابزار تصرفي اوست و  ارتبط تصرفي نسبت به مراتب مادون است در نتيجه يك ارتباط تمثلي پيدا مي

اگر طغيان كرد اين ظرفيت محدود  كند يا طغيان كه شود يا تبعيت مي حجت براي تكليف در همينجا تمام مي
برد كه ظرفيت خودش را پائين ميبرد. اما جگر تبعيت و عبوديت  اي بكار مي ميشود يعني قدرت تصرفي را بگونه

تواند يك نظام تمثلي و يك اسما تصرفي متناسب با رتبه باالتر  كرد معنايش اين است كه در ابتدا خودش نمي
دهند و متناسب با آن يك اسما تصرفي شاملتر  و نظام حساسيتش را رشد ميبسازد آنگاه اظهار عجز ميكند 

آيد و اگر احساس كرد اين اسما  سازد و اگر اين اسما تصرفي را در طغيان بكار برد ظرفيتش پائين مي مي
هاي  تواند در رتبه باالتر هماهنگ كند و اظهار عجز كرد نظام حساسيت قدرت ربط و جاذبه تصرفي را نمي

 ركيبي اش اضافه ميشود.ت
شود اعمال نكند در اعمالش مقابله ميكند  حجت االسالم والمسلمين حسيني: البته اضافه كنيد كه نمي

كند يعني با كيف  شود در خارج فاعليت نداشته باشد ولي هب كيف مقابله كردن با خودش اعمال مي نمي
كند يعني ابتدا دو فاعل فرض  ين اولويت پيدا ميتركيب شدن با وحدت تركيبي كه آنطرف فاعليت در كارهاي ا
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كند نه اراده خودش و جعل هواه هوا علياً نه اينكه فاعليت خارجي ندارد يعني  كنيد حاال اراده او ظهور پيدا مي

شود كه  كوبد آنگاه مقبله با هوا و تهذيب هم در اينجا روشن مي مقصد خودش را در مقابل مقصد ولي باالتر مي
اعليت بايد باشد ولي مقابله با ميل است و مقابله با تمايالت اجتماعي هم مقابله با مستكبرين است كه ميل و ف

بعد بايد مورد بررسي قرار گيرد. بنابراين اگر فاعليت عليه خود فاعليت شد در تركب فاعلي اين فاعليت در يك 
ت و هرگاه كه خود من محور درست وحدت تركيبي منحل ميشود كه يك فاعل ديگري در حال اداره كردن اس

 نكنم و چيزي نتراشم فاعل متصرف در تكويني قابليت منحل شدن مرا در وحدت تركيبي قرار ميدهد. 
برادر سبحاني: فاعليت من بايد به يك شكلي در تعيين محور دخالت كند واال مصحح عقاب و ثواب نيست 

اما در اختيار محور جديد چطور؟ در آنجا هم تركب  كنم كه محور سابق را نفي كنم فرمودند عجز پيدا مي
 آيد يا نه؟ فاعلي مي

توانيد  حجت االسالم والمسلمين حسيني: فاعليت شما بر رتبه قبل از نظام حساسيت مشرف نيست و نمي
 توانيد مقابل خودتان قرار بگيريد، حاال در مجموعه مقابل خودتان قرار بگيريد آنجا را درست كنيد و فقط مي

يعني چه؟ يعني فاعليت فاعل مقابل را بر ايجاد تناسبات خودتان جائز بدانيد و با فاعليت او وحدت تركيبي و 
 شود البته متناسب با منزلت خودتان و اين منحصر در فاعليت در رتبه تمثل هم نيست. هدف شما درست مي

اهللا علي محمد و آله الطاهرين) ي(وصل       
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 بحث معناي حب همان فاعليت تبعي در نظام واليت است
 كند) (وحدت فاعل با ابزار معناي اشراف را تام مي

بحث در توضيح بحث اشراف است كه مختصري بيشتر آنرا  حجت االسالم والمسلمين حسيني: بسم اهللا
دهيم يك بحث در گذشته بوده  دهيم كه چرا اين فاعليت نسبت هب منثل را به آن لقب علم مي توضيح مي

است و درآن بحث عرض كرديم كه حضور به آن معنا عندالنفس وجود ندارد و اشكاالتي را به حضور وارد 
چيست؟ حضور حضور خارج نيست و بر حضور خود نفس براي خود نفس نيز كرديم كه غرض شما از حضور 

اشكاالتي وارد كرديم كه در خاطر برادران هست گفته شد اشرافي به تناسبات نظام تمثلي اس گفته شد كه 
شارف چيست كه در اينجا نقش دومي را عرض كرديم پس يك نقض به اصل حضور مطرح شد و آن تعريف 

متناقض شد تعريف دومي كه عرض و ازآن خواستيم براي اثبات اينكه اشراف علم استفاده  كنار رفت وو درون
شد اگر طبق قانون  ٩كنيم اين بود كه اگر جبر باشد علم معنا ندارد اينهم نفي يك مطلب ديگر است گفته

ت اشراف اين و آنطرفش معنا ندارد كه تح افتد اينطرف عليت اين شي مثال قوطي كبريت در اينجا بزمين مي
باشد اين تركيب شدن بدينگونه كه بصورت جبري انجام بگيرد علي كالم فيه كه درباره هيچ موجودي از 
موجودات عالم باين معنا كه هيچ گونه فاعليتي نداشته باشد نيست اگر چنين چيزي هم باشد با علم سازگار 

يت نسبت به تناسبات بوده است ولي بنظر نيست ولي باز توضيح اينكه معناياثباتي اشراف چگونه است فاعل
رسد اگر توضيح بيشتري بدهيم كه تعريف ما را مشخص تر كند بهرت است حاال اگر بگوئيم در وحدت  مي

توان كثرتي  اي كه نه كثرت را مي تركيبي كثرت هست وحدت هم هست و اينها مقتوم بهم هستند بگونه
اينها يك تلفيق و تاليف درست كنيم بلكهخ حد خودشان جداگانه و وحدت را هم جداگانه دانست و از 
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حدياست كه درآنجا وحدت و كثرت يكي شده است آيا بدين معنا كه كثرت در وحدت منحل شده است خير 
مركب ذاتا نحوه وحدت وكثرتش قابل تفكيك نيست و بهم مقتوم هستند بنابراين يك تعريف و حد ديگري در 

دت تركيبي عنوان خواهد شد حال سوال ميشود كه در بحث واليت در مركب مطرح است كه در بحث وح
وحدت تركيبي محور چه چيزي بود كه گفته مشد محور در وحدت تركيبي فاعليت است و لذا نظام فاعليت در 

شود هر چند درآنجا در نظام فاعلي اينها بهم تقوم داشتند در مرتبه تحقق گفتيم كه  وحدت تركيبي اصل مي
شود از يك نظام فاعلي ميآيد و لكن محور كدام است محور  كند آنكه محقق مي نيست كه كار مييك فاعل 

مشخص چگونگي آن وحدت تركيبي اتست اگر مشخص چگونگي باشد محور در نفس وحدت تركيب است از 
هم آنطرف بالعكس آنرا هم مالحظه بفرمائيد بگوئيد اگر چيزي قوامشان بهم باشد هم كثرتش به وحدت و 

گردد تبدلي كه با خود نظام  وحدتش به كثرت صحيح است كه بفرمائيد معناي علم به قدرت تبدل بر مي
شود نظام  سازد و نظام تمام مي تواند وحدت پيدا كند وقتي نظام را مي كند اين قدرت كي مي وحدت پيدا مي

گوئيد با  شده است صچرا مي كه جبرا ساخته نشده است چو فاعل اينگونه اعمال تبدل كرده است اينگونه
واهد در خارج تصرف كند تصرف در خارج كه بدون  خودش وحدت پيدا كرده است چون بوسيله يك ابزاري مي

شود با ابزارش يكي شده است يعني صحيح است ابزار از شئون خود اين بدانيد يا اينكه  يك ابزار محقق نمي
گذرد ابزارش همان نظام  اعليت فاعل در اعمال از طريق ابزار مياينرا در تصرف مقتوم به ابزارش بدانيد يعني ف

تمثلش است پس تصرفش در خارج تقوم به يك چيزي دارد كه خودش آن چيز را به اين كل در آورده است و 
بالعكس آنهم صحيح است گفته ميشود كه بگوئيم آن نظام تمثلي به اين فاعل تقوم دارددر اصل تبدلي كه پيدا 

بينيد قوه تبدل و اين نظام در يك مجموعه قرار گرفته  در تصرف خارجي كه آنرا مالحظه كنيد مي كرده است
اند حاال در اين وحدت تركيبي كدامشان نسبت بهم محورند آيا نظام فاعلي محور است طبيعي استكه در تبدل 

تناسبات نظام تمثلي به گفتيم قدرت تصرفي كه در تمثل دارد محور بدست فاعل است فاعليت فاعل نسبت به 
مختلف هر كدام يك هاي  چه معناست يعني مثال يك كيفيت را با نخ به همه كيفيات وصل كنيد با فاصله

جايگاهيد ارد و بگوئيد تناسبا و نسبتها در تحقق منسوب به اين محور است به كدام محور؟ به نظام فاعليت اگر 
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آثار و وزن و بها كيفيات و اوصاف آنها لوازم كيفيات به بخواهيم بگوئيم به يك معنا صحيح است بگوئيم 

گوئيد نسبت اين كيفيت ذهني به كيفيت ذهني فالن چگونه است اين  شوذد شما مي جايگاهشان تعريف مي
شود آن چيزي كه فاعل در تبديل  تحت آن قرار دارد اين فوق آن قرار دارد اين قيد براي انست تا يك نام مي

عني فاعل در تحقق كيفيت خود نسبتها است با خود اين براي رتبه ثاني وحدت پيدا كرده ايننسبتها است ي
است در حاليكه محور وحدتش خودش است يعني محور چگونه بودنش و چگونه تغيير كردنش خود اين 
فاعليت است اگر محور در ايجاد و چگونه بودنش و چگونه تغيير كردنش خد اين فاعليت است اگر معنا 

آنجائيكه منطقش  توانند از هم منفك شوند ولي در تواند بشود علم و قدرت در منطق تجريدي است كه مي نمي
بر اساس وحدت تركيبي و بعد تعلق و بعددر نظام فاعليت آمده بعد اينها دو تا متحدند ممكن است بگوئي كه 

مان منزلتي كه علم داريد قدرتش گوئيم در ه خيلي از جاها استكه ما علمس را داريم وقدرتش را نداريم مي
راهم داريد علم نسبت به منزلت تمثلي اش داريد و قدرت هم در تمثلي اش داريد ولذا در ذهن مباركتان حاضر 

گودئيد قدرت اعمال  است اينكه حاضر است به چه معنا است به اين معناست كه با شما وحدت تركيبي دارد مي
آيد در آنجا هم كه  ز تركب فاعلي است استمرار فاعليت تا رتبه بعد هم ميگويم در پله بعدي هم هنو ندارم مي

شما تنها نيستيد د قبل از آنهم تنها نبوديد جايگاه تحقق اين در اينجائي نيست كهشما قرار ميد هيد جواب 
 گوئيد علم هست و عمل نيست نخير علم متناسب با وضع نيست دهد مي دهد آنوقت وقتي جواب نمي هم نمي

در حاليكه علم درآنجا هست اما متناسب با مرحله تمثل است تحقق است اما تحقق تمثلي است فاعليت است 
اما فاعليت تمثلي است نظام فاعليت است و اين نظام هم محقق شده است منتهي در رتبه تمثل در رتبه خارج 

من سفارش داده ام و متناسب با  توانيد بگوئيد كه دوباره اگر نسبت به هدف شما تحقق پيدا كرد آنوقت مي
نظام فاعلي تحقق پيدا كرده است شما كه تنها نبوده ايد قفاعل ديگر هم هست پس بنابراي با اين توضيحي كه 
عرض شد محور هر گاه در وحدت تركيبي كه خود اين قدرت تبدل است قرار گرفت كه محور چگونگي وحدت 

شود و معني اشراف هم همين است كه چگونگي را  يدگر ميتركيبي اش است معنيعلم و قدتر توام با هم
 تواند اين به چگونگي ديگري تبديل كند بنابه استدالل فاعليت كه قبال فرض شده است. مي
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توانيد  اي كه شما در تركب فاعلي در نظام تمثل نمي يك بحث ديگر در بحث قبل كه اتمام حجت و مرحله

ان است قرار بگيريد و موضعتان موضوع اشراف نباشددرآنجا مسئله عجز پيش در مقابل فاعلي كه باالتر از خود ت
توانيد با فاعليت خودتان مقابل قرار بگيريد كه مسئله تقوي و استمرار سجود تا  آمد و صحبت اين بود كه مي

تعلق گئيد نظام  گوئيم گاهي است كه مي كنيم مي تمام سير تشريح شد حاال هم يك مطلب ديگر را اضافه مي
در كل عالم كه با ظرفيت تعلقي ارتباط دارد نسبت به ظرفيتش چيزهائي در تحت تصرفش آمده است تا 

گوئيد كيفيتي كه ظاهر شده است در مقابل آن  اينجائي رسيده است كه شما كلمه عجز را براي آن گفته ايد مي
وحدت تركيبي اسمااين فرد  صورت تمثلي كه از طرف موالي او تصرف شده است و تمثلش حاضر شده و در

شود لذا دست از صحبت  امده است خواست با آنها كلمات آنها تركيب كند مالحظه كرد و ديد تركيب نمي
كند و وزن خودش را پست كرده و پائين  دارند و طفيان مي گوئيم دست بر نمي خودش برداشت يكوقت مي

گوئيد خير كيفيت  حيوان بشود يكوقت هم است كه ميبرد تا استفاده اش از آن كلمات نازل شده و در حد  مي
ايستد محقق شدن اين عجز بدون حب ممكن نيست يعني  زند و مقابل فاعليت خودش مي خودش را كنار مي

بايد تعلقي داشته باشد كه آن تعلق هر چند به حب فاعليت در رتبه قبل از نظام حساسيت مورد فاعليت اينفرد 
ود دارد و اين حاضر نيست آن تعلق را قطع كند يعني مصنوعش كه نظام قرار نگرفته است ولي وج

حساسيتهايش است حاضر است آن مصنوع و فاعليتي را كه نسبت به يك محوري يكي از كيفيات را قرار داده 
اي به اين كلمات متعلق اس كه بر  بود حاضر است آن فاعليت اول و مصنوعش را زير سوال ببرد يعني به نحوه

رسد محبت و تعلق به اوليا نعم دارد ولي قادر  كند نهايت زورش به خودش نمي ه فاعليت اوليه اش قيام ميعلي
شود سعه در ظرفيتش ايجاد شد حبش هم باال  بر تغيير خودش نيست كه عرض كرديم كه اين عجز سبب مي

دا حاال اگر اينكار را كرد آيا برود و بتواند نظام حساسيتهايش را با استعانت و تصرف فاعل باالرت اصالح كن
شود نه پس اين فرد به عدد كيفيتهائي كه در عالم وجود دارد ظرفيشتش مربوط به همه كيفيا  قضيه تمام مي

است هر چند مقدارينش كه تحت سعه تصرفي اش بود مقداري كمي است وليكنكم بودن ظرفيت تصرزف دال 
گوئيد تحت تصرف دال بر  يتش ارتباط دارد و لذا ميبر محدوديت ارتباط ذات تعلقش نيست و ذات ظرف
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گوئيد تحت تصرف ولي بالتر است  محدوديت ارتباط ذات تعلقش نيست و ذات ظرفيتش ارتباط دارد و لذا مي

تعلق به همه آنچه كع در عالم هست دارد منتهي ظرفيت تصرفي اش محدود است يعني فاعليت و تعلقش را 
كند محدود است نه اصل ربطش در وحدت تركيبي عالم اين  ش را معين ميكه نگاه كنيم كه حوزه تصرف

بعنوان يك تعلق در عالم ارتباط به همه جا دارد ارتباط به اسفل السافلين تا اعلي عليين ظرفيت تصرفي اش 
آقا  محدود است نه اينكه ارتباطش مطلقا محدود باشد و اين فرد از نظام فاعلي عالم بريده شده باشد اگر اين

شود التبه با  بخواهد تعلق اينرا حفظ كند كه فاعليتش حفظ آنرا ايجاب نميكند ظرفيت باالتربه او عطا مي
شود مگر اينكه  تواند كاري كند بنابراين تقوي محقق نمي تصرف فاعل باالتري نه اينكه خودش به تنهائي مي

كندو در ظرفيت  ز تصرف موال ظهورپيدا ميسابق بر آن يك جبي است در مرتبه ارتباط دارد و تعلق كه پس ا
خواهيم  آيد از اينجا مي شود و در ظرفيت مي آيد ارتباط وجود دارد ولي اين ارتباط تبديل مي فاعليتش مي

عرض كنيم پس تقوي پرهيز مقابله با فاعليت خود تكيه گاهش در نظام عالم به فاعليت موال و ربط اين فرد به 
گوئيد تحت فاعليت  لزومي ندارد اين ربط تحت فاعليتش باشد بنابراين وقتي ميفاعل عالم است كه ديگر 

گوئيم كه حضور نظام فاعلي هست و  تواند عمل كند مي شود اگر تحت فاعليت نيست چگونه مي نيست سوال مي
كند سعه صدر و سعه  اين بدين معناستكه اين فرد مقابل خودش عمل كند آن نظام هم عمل خودش را مي

كند سعه ظرفيت كه عمل موال نسبت به  فيت پيدا خواهد شد فرضا اين فرد در رتبه نازله با هوي مقابله ميظر
برد حاال اين توصيفي را كه عرض كرديم شايد مقدمع بحث يقين و  اين فرد است اينرا به درجه باالتر مي

كنيد و تعلقتان و  ز فاعليت مياي از درجات كه مقابله با خود و پرهيزات ا تهذيب باشد شما در هر درجه
كنيد بدين معناست كه همانگونه كه  ارتباطشان را با آن صورت تمثلي كه از طرف مواليتان آمده است حفظ مي

ظرفيت شما قبل از فاعليتان با كل وحدت و كثرت عالم رابطه دارد بعد فاعليتشان اين مطلب استمرار دارد 
وشته را آنجا آورده است چو خضوع كرديد يعني آن ارتباطتان را ولو در حضور فاعل بالتر در رتبه تمثل اين ن

حوزه فاعليتتان نيست در مقابله با خودتان تكيه گاه قرار داديد نه آنكه خيال كنيد تكيه گاه قرار داده ايد يعني 
سفارش بدهيد  خواهيد گوئيم با فاعليت خودتان مي با فاعليت خودتان را عوض كرده ايد فرق بين آنجائيكه مي
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شوديد و اظهار  كنيد متمسك به آنها مي كنيد اظهار عجز مي و چيزي را عوض كنيد و آنجائيكه تكيه به او مي

گوييد انت سبيل االعظم وطراط االقوم آنها را راه بزرگ و مستقيم و راه اعظم ميد انيد  كنيد و مي عجز مي
آن پناه برد پناه بردن به حصن غير از فاعليت نسبت  شود با چيزي كه ميتوان به آن تمسك ركد حصني كه مي

به تاسيس حصن است تاسيس حصن را كه فاعليت باالرت كرده است نهايت هم در رتبه قبل از صورت 
تمثليتان ارتباطتان با عالم حاضر است تاسيس حصن را كه فاعليت باالرت كرده است نهايت هم در رتبه قبل از 

با عالم حاضر است و هم در رتبه تمثل منتهي حوزه تصرفتان نيست نه اينكه  صورت تمثليتان ارتباطتان
كنيد  ارتبطتان قطع است حوزه تصرف نبودن اعالم عجز كردن است يعني نحوه ربطي كه در حقيقت برقرار مي

ناي كنيد با هوي و ميل مخالفت كرديد معنايش اينستكه آرزوي ف نحوه فاعليتي را كه عليه خودتان اعمال مي
در ميل موال را داريد هر چند قدرتش را كه خودتان را در آنمرتبه ببريد ندارديد با فاعليت موال فاعليت شما و 

توانيد ميلتان را تابع ميل موال و شاموال قرار دهيد يعني جز وحدت تركيبي  شود شما مي ظرفيت شما اصالح مي
نه اينكه فاعليت نباشد كه در نتيجه تكليف نباشد بلكه  اي كه فاعليت شما تبعي بشود موال قرار بگيريد بگونه

فاعليت صحيح هماهنگ اين است كه فاعليت شما تبعي باشد و كاري جز خواست او انجام ندهيد اگر فاعليت 
دارد رنگ تصرفش و  تبعي شد معناي حب را ميتواند داشته باشد يعني دوست بدارد آنچه را كه او دوست مي

كيفتي تصرف موال بشود خودش را براي اعمال فاعليت باالتر طريق قرار دهد آنوقت كيفيت تصرفش تابع 
شود التبه  جزئيت و عضويتش در نظام فاعليت عضويت تبعي است و طبعا تعلقش هم هماهنگ با تعلق موال مي

ني به نسبت خودشكه صحيح است در مورد آن كلمه حب را بكار برد حاال اگر هر چه حب شدت پيدا كند يع
همين فاعليت تبعي كه معناي حب است كه فاعل است وليكن فاعل تبعي است هر چه كه اين فرد حساستر 

شود. وحدت و كثرت بيشتري را تحت الشعاع قرار ميدهد  شود نزول امر موال از طريق اين فاعل در خارج مي
ست چون مجري فعل موال شده توانيد بگوئيد كه اعمالش الهي ا بعد هم در اعمالش كه نگاه كنيد بيشتر مي

است در نظام فاعليت تركيبي اين فرد هر چه هماهنگيتر شود و هر چه در فاعلي موال فغاني شود صحيح است 
كه بگوئيد حبش بيشتر شده است اين تعريف براي حب عين كلمه علم است اما حب در اينجا منحل شدن 
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شود اعالم عجز  شود بدون قرب هم نمي سعه ظرفيت نميفاعليت در فاعليت باالتر است كه بدون تعلق و بدون 

توانيد  كرد موال به او اضافه كرد و باالتر آمد باز هم اعالم عجز كرد اين از يك طرف ازطرف ديرگ هم مي
بفرمائيد فاعليتش راتابع فاعليت موال قرار داد فاعليتش تركيبي از تعلق و تصرف بود تعلق و تصرف تركيبي 

تواند معناي قرب  تواند معناي حبينداشته باشد و نمي است هر چه تبعيتش بيشتر شود نمي معناي فاعليتش
تواند معناي قرب بيشتر هم نداشته باشد هر گاه ميل كهقبال ازآن به تعلق تعبير  بيشتر هم نداغشته باشد و نمي

زند به آن نسبتي  ز او سر مياي كه عملي كه ا كرديم و تصرف هر دو مركبا تابع يك چيز باالتري شود بگونه مي
شود به موالي بالتر نسبت داد كه در جلسه قبل عرض كرديم جناب سلمان و جعل هونه  كه باالتر رفته مي

هوي عليا كه معناي حب هم همين است يمل نميكند جز اينكه او ميل كند تعلق ندارد به چيزي جز آنچيزي 
بينيد كه معناي حب جز تعلق با فاعليت  ركيبي مالحظهكنيد ميكه او تعلق دارد اينرا اگر با فاعليت بصورت ت

نيست اگر كسي كسي ديگري را دوست داشته باشد دوستي اش را اگر عاري از مطلقفاعليت كنيد نه فاعليت 
تبعي بلكه مطلق فاعليت در اينجا اصال دوتسي اش را اگر عاري ازمطلق فاعليت كنيد نه فاعليت تبعي بلكه 

در اينجا اصال دوستي معنائي ندار بنابه بحثيكه درباره اينكه بدون فاعليت تركيبي ممكن نيست مطلق فاعليت 
شوند  بنابراين تعلق مجرد از فاعليت نيست بنابر بحث قبل گفتيم تمام ذرات عالم فاعليت را دارند تا تركيب مي

ر اينجا گفتيم تعلق و نهايت حوزه تصرفشان گاهي خودشان است و گاهي غير خودشان است حاال اگر د
گوئيد  وشد متبوع محبوب نباشد چگونه ميشود متبوع محبوب نباشد مي فاعليتبه تبعيت در آمد آيا مي

فاعليتش تبعي است يعني تعلق و تصرفش تابع اوست متبوع اين و آنكه اين فرد تابع اوست و تعلق به تبعيت از 
بگوئيم هم فاعليت و هم تعلق به نحو وحدت تركيبي به  او دارد طبيعتا محبوبش است صحيح است كه در اينجا

مال متعلق شده اند البته ازطريق صورت تمثلي آنوقت خواستنش اينستكه موال نظام حساسيتها يش را هم 
همينگونه نمايد حاال اگر نظام حساسيتهايش اينگونه شد چه ميشود يعني نظام حساسيتها هم با تصرف موال 

اين رتبه نازله بود در رتبه سابق خودش آمد آمد در نفس فاعلي البته با تصرف موال  تغيير كرد حبي كه در
شود ولي تحققش به تصرف موال در  تصرف كرد تقاضاي خود اصل تغيير ظرفيت فاعليت از نظامتمثلي شروع مي



٤٢ ·································································································································································  
تبط به عالم شود او قطعا مهمرت است پس ارتباط از نظام تمثلي به سه امر اس يك ار نظام حساسيت واقع مي

محسوس يكي ارتبط به عالم خودتان يعني عامل مثال يكي هم ارتباط به عالم معقول است و هر گاه در ظنام 
تمثليتان تعلق به اسمائي را كه موال فرستاده است پيدا كرديد و اعالم عجز نسبت به تبدل و فاعليت خودتان 

شود اهللا  سيتتان داريد و در نظام حساسيت واقع ميكرديد تصرف موال در ارتباطي كه شما نسبت به نظام حسا
بريد به  كنيد پناه مي كنيد يعنياعالم عجز از پيروزي نسبت به هوي مي يزكي االنفس شما ميل به تزكيه پيدا مي

كنيد درون حصن  شوديدتكيه به حصن مي خداوند پناه بردن غير از اعمال فاعليت در حسن است وارد حسن مي
بالتر بردن شما است انعام موال و پناه دادن موا تصرف در شما و وتغيير دان نظام حساسيتتان پذيرايي موال 

فهمد چون  كند و لق حب را همه مي است حاال وقتيكه نظام حساسيت تغييركرد معناي حبش صراحت پيدا مي
ابله با خودتان حساسيتش عوض شده است يعنيميل كه در صورت مثال كيفيتهائي را داشت و شما در آنجا مق

كرده بوديد كه هوي خودتان را بر فاعليت مواليتان رجحان ندهيد و حجيت هم در همانجا بنابر بحث تمام شده 
بود اين حالت متبوع بودن براي موال و تاع بودن براي شما محقق گشت به اينكه حساسيت شما عوض شد و 

ج كردن است؟ اينكه صورت تمثلي موال يا اسما اگر بنا باشد چيزي خرج كنيم كدام ارتبطا اعظم براي خر
تصرفي ولي باالتر را اصل در تغيير تمايالتتان قرار دهيد يعني از آنها بخواهيد كه ميلهايتان را تغيير بدهند 
وقتي ميل تغيير پيدا كرد و تابع شد و نظام حساسيت عوض شد و تبعيت از موال در نفس حساسيتها ظهور 

حساستها و فاعليت سابق بر او كه اثر گذاشت آنوقت صحيح است بگوئيم اين فرد همه كند در نفس  پيدا مي
توانيم  وجودش نزديگرتر وفا ترشده است اما ايا فنانسبت به همه مراتب ممكن است يعني ايا مادر تهذيب مي

بط داريم و از همه خدا را اصل قرار بدهيم اسمائي كه را از طرف خداوند درظنام فاعلي آمده و ما هم به آن ارت
توانيم رفع تعلق يا سعه ظرفيت نسبت به عالم محسوس بنمائيم  رفع تعلق كنيم نه چنين چيزي نيست ما مي

توانند رفع تعلق كنند و هوي نسبت  ممكن است كساني هم باشند كهبعضي مراتب نسبت به عال آخرت هم مي
به معصومين داريد درست هم نيست بان مقابله  به رفتن به بهشت را هم مقابله كنند ولي تمايلي كه نسبت

توانيد در معصومين فاني شوديد چجرا ما چنين حرفي را  توانيد در حضرت حق فاني شويد مي كنيد چون نمي
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تواند پيامبر اعظم  ميزنيم چون هرگاه فنارا باالتر از سطح معصوم ببريد فنايعني كنار زديد آيا مگر كسي هم مي

ت فنا و قطع از آنها درست نيست براي ما صحيح اينستكه خداوند متعال مقصد قرار شود چنين چيزي نيس
گيرد و ظرفيت آن حتمي است كه بابواسطه معصومين است لذا تعلق به معصومين صحيح است فاني شدن در 

ي در آستان آنها صحيح است حاال در اينجا نكته ظريفي را دقت بفرمائيد اگر كسي بگوئي ازط نظر منطقي فان
شود فنا به اين بياني كه عرض شد معناي قرب اساگر قرب باشد معنايسعه در  حضرت حق شود چطور مي

شود اگر سعه در تصرف بگونهاي باال رفت كه گفتيد هيچ اسمي فاصله بين او و خدا نيست يعني اين  تصرف مي
ر يك محدوده كوچك اسمي كه فرد اسم اعظم خداوند است در تصرف در همه عالم شما اسم در تصرفيد اما د

فرمايد وسعه  هيچ فاصله قربي با حضرت حق ندارد و خداي متعال فاعليتش را از طريق آن اسم بر همه عالم مي
شود اين مطلب منحصر در  آن اسم باندازه همه عالم است و سرپرستي از طريق او بر همه عالم محقق مي

محض در حضرت حق باشد معنايش اينستكه در تبعيت شخص نبي اكرم و اهلبيت عصمت است كسيكه فاني 
فرمائيد در مورد حضرت  اي نداشته باشد كه اين مطلب رابريا حضرت ابراهيم هم نمي از حضرت حق هيچ فاصله

گوييد كه ايشان جبرئيل را كنار زد ملك باد را كنار زد ولي وقتي نزديك آتش شد گفت يا حميد  ابراهيم مي
فاصله بين خودش و خداا را قبول كرد كه نبي اكرم و اهلبيت طاهرين باشند اين مطلب را بحق محمد..... يعني 

كنم آن اسمي كه بخواهد فاني بشودو تعلقش را از همه ببرد ه همان معنا سعه در تصرف و  دوباره اشاره مي
ع شدني كه هيچ كند نسبت به همه آ،هائيكه قطع ركده است و اين قط واسطه نسبت به فاعل باالتر پيدا مي

اسمي فاصله نباشد منحصرد را سم اعظم است كه در اينجا صحيح است او را اسم خود خداوند متعال بدانيد 
خود وجودش را اسم بگوئيد سرش اينكه وجودش طريق تصرف در جميع ممكنات است و طريق دو طرفه هم 

اي حضرت حق جلت عظمه هست يعني طريق ارتباط همه ممكنات به حضرت حق هم هست لذا خودش بر
اسم تكويني ات هر چند نام مباركشان اسم اسم است ولي خود وجودشان اسم براي حضرت حق قرار گرفته 

 براي اينكه واطه فاعليت حضرت حق نسبت به همه عالم هستند و از همه اسما اعظم هستند.
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كند اين فرد نظام تمثلي  ودش ميبرادر رضائي: مطلبي كه در مورد عجز فرموديد اينكه مقابله با فاعليت خ

گيرد و ناهماهنگ  بيند كه جا نمي شود و مي قبال داشته است و بعدا آثاري ازآن مناشئي كه فرموديد وارد مي
فهمد حوزه  كند همينكه احساس عجز كرد مي است چون ناهماهنگ است برمي گردد و احساس عجز مي

 تصرف خودش نيست لذا.....
ين حسيني: اينكه بر ميگردد معنايش اعتماد به آنطرف است اعتماد به آنطرف حجت االسالم والمسلم

معنايش لسان استدعي هم هست دعا هم هست دعا هم چيزي چز عجز نيست معناي قطع عالع نسسبت باين 
 و آرزوي قطع كردن و مقابله با فاعليت ميل كردن هم هست.

واقع ميشود آيا از طريق نظام حساسيتها است كه وارد برادر رضائي: آنچيزي كه از طرف فاعليت بالترش 
 ميشود يا نه......

حجت االسالم والمسلمين حسيني: نه در هر سه رتبه است تركب فاعلي همراه اين استمرار در همه جا بود 
گفتيم بدون فاعليت تركيبي  گفتيم يك كيفيت را فاعليت كند بعد مي اگر در خاطرتان باشد آنجائيكه مي

گوئيم وقتي او بخواهد تصرف كند اينگونه نيست كه بگويد من اول  آيد در تحقق هم فاعليت تركيب مي مي
برد هم  تواند تغيير دهد يعني هم فهمش را بالال مي اينطرفش را بعد آنطرفش را تغيير بدهم بلكه همه را مي

ه متناسب با جايگاهش است يعني د التبه اينكه ظرفيتش را هم ارتقا بدهد طبيعي اس ك٩د روحش را ارتقا مي
 متناسب با ظرفيت عجزي كه شما فرموديد اينگونه نيست كه فوراً همه چيز با هم تغيير كند.

برادررضائي: يعني احتمال دارد كه نظام تمثلي اش عوض شود ولي هنوز نظام حساسيتهايش عوض نشده 
 است.

توانيد استمرا فاعلي  هم حاكم است چونه ميحجت االسالم والمسلمين حسيني: تصرف موال كه در اينجا 
فهمد كه دلش هنوز اينرف نيامده است  فهمد اما مي براي خودت قائل باشدي و براي او قائل باشد اينرا مي

فهمد كه حرف صحيح اينست اما هنوز  ميفهمد كه حرف صحيح اينست اما هنوزدلش اينطرف نيامده است مي
كند كه متناسب با جايگاه عجز و ارتبطي  كند كه متناسب باز تقاضا مي ا ميدلش اينطرف نيامده است باز تقاض
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كه با نظام حساسيتها دارد ولي نكته مهمي كه در اين بحث بود يكي بحث اشراف در اول و ديگري بحث فنابود 

 درآخر بحث.
دهد  د او را قرار ميبرادر ترابي: از طرف فاعل باالئي چون اين تابع است همانگونه كه فاعل باالتر ميخواه

 شود؟ طبعا محبوب واقع ميشود اما چگونه اين فاعل باالئي براي اين محبوب واقع مي
حجت االسالم والمسلمين حسيني: اگر فرموديد كه فاعليت بدون تعلق و تصرف نميشود وقتي با خودش هم 

كيه كرده است يعني در حقيقت يك كند بايد ايندو تاباشند كه در اينصورت به اين معناستكه به اوت مقابله مي
خواست بآنها دست بزند دست ميزد و  خواهد دست بزند اگر مي نحو تعلقي را به آن اسما دارد كه بآنها نمي

 كرد. خودش را پست مي
 برادر ترابي: منشا عجزش تبعيتش است.

زمين افتاه است  تواند راه برود كانه كسي مريض است و روي حجت االسالم والمسلمين حسيني: ولي نمي
كنند تا بتواند بنشيند  تواند بلند شود كمكش مي مهمان عزيزي برايش ميآيد زور ميزند كه بلند شود لي نمي

كند همانطور كه  زند تعلق به آنطرف است و با تكيه به او هم هست كه مقابل خودش مقاومت مي اينكه زور مي
نكه محدوده تصرفش نباشد در اينجا هم االن بصورت عرض كرديم ظرفيتش مربوط به همه عالم است ولو اي

تمثلي آمده است باين ارتباط درد و ميتواند تكيه كند ولو نتواند در خودش تصرف كند كه با كمك او تصرف 
رسد كه اين بحث فنا را كه در باب عرفان بحث كرديم مانند علم مسئله بسيار مهمي در  كند بذهن من مي مي

  الفي را در تعريف فنا بوجود ميآورد.عرفان است يعني اخت
والسالم عليكم ورحمه اهللا و بركاته       
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 ادراك  بحث: رشد در
جلسه قبل حضور  اي كه در بحث ما درباره علم بود و نكتهحجت االسالم والمسلمين حسيني: اعوذ باا.. 

كند و محور اسماء يا صور  برادران عرض شد اين است كه فاعليت در رتبه تمثل آمده محوري را معين مي
خواهد وحدت تركيبي حول آنها قرار بگيرد و پيدا شود و  دهد و مي تمثلي كه از طرف فاعل باالتر آمده قرار مي

كند و  پذيرد و رها نمي ن اساس شكل بگيرد يا اينكه آن تكيفي كه براي خودش پيدا شده آن را ميتعاريف بر آ
خواهد آن را اساس قرار دهد و صور تمثلي را متناسب با آن درست كند و بعد عرض كرديم اين فاعليت در  مي

حول خود اين قدرت تبديل كند  نسبتها جداي از خود فاعل نيست اين قدرت تبديل با خود آن تصرفاتي كه مي
شود در حقيقت واليت يا اعمال فاعليتي را كه در اينجا در  در رتبه تمثل است كه وحدت تركيبي حاصل مي

شود كه متناظرش (كه البته اين تعبير مربوط به دستگاه وحدت  اي مي گوئيد بگونه تبديل كردن نسبتها مي
وشد كه چون وحدت  شود، در اينجا هم عرض مي ورده ميتركيبي نيست) در اصالت شيي به تعبير شئون آن آ

گيرد، اين فاعليت قدرت تبديل روابط در پيدايش  تركيبي داريم و حدت تركيبي حول يك محوري قرار مي
كند اگر اين گونه است با خود اين  گيرد يعني خودش معناي وحدت آنها را تمام مي نظام تمثل محور قرار مي
شود اين نظام تمثلي كه پيدا شد چه به الجاء  ا كرده است يعني در حقيقت سوال ميفاعل وحدت تركيبي پيد

برسد و چه قبل از آن صحبت كنيم كه تكيف خودش ر اصل قرار داده باشد و خودش را متنازل كرده است 
ي شود براي تصف در خارج با خود اين فاعل تبديلي وحدت پيدا كرده است يعن بهرحال ابزاري كه درست مي

كند پيدا شده است البته و حدتي را  صحيح است بگوئيد اين وحدت حول آ محوري كه فاعل باالتر تبديل مي
كند ازقسم وحدت برابر كثرت نيست يعني خود اين قدرت تبديل و آن چه تبديل شده است با هم  كه پيدا مي
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در چيزي كه آن هم از آثاري است گيرند براي مرتبه تصرف اگر اين گونه بشود معناي اشراف  واسطه قرار مي

ولي آثاري كه در وحدت تركيبي قابل تبيين است نه آثاري كه در اصالت شيي مطرح است و اين متحد شده 
اند و به يك وحدت تركيبي رسيده اند، اين معناي علم بود كه در جلسه قبل در معناي اشراف عرض شد و 

بدل است و تناسبت حول تحرك و تصرف فاعلي و تبديل اين گفته شد چون اين نسبت به نسبتها و تناسبات م
كنند،آن را از موضع تصرف  شود بالعكس آن هم صحيح است گفته شود با خود اين وحدت پيدا مي واقع مي

اي را بايد عرض كنيم كه  كننده نبينيم بلكه آن را از موضع تصرف شده مالحظه كنيم در اينجا يك نكته
تواند محور درست كند، در يك رتبه در نظام حساسيتها بود كه قبل از آن گفتيم  تبه مير ٣استمرار فاعليت در 

تعلقي به يك كيفياتي هست و معناي تعلق و فاعليت تركيب شدند و محوري درست كرد كه حول آن محور 
ارد و يك نظام حساسيت ايجاد گشت ولي آيا اختيار از بين رفت كه بايد در جواب گفت نه، اختيار حضور د

آيد ولي براي  تواند محور درست كند هرچند كيفيت به حسب تنازل مرتبه از باال مي استمرار دارد و دوباره مي
گيرد كيفيات  بار دوم اين كيفياتي كه حاصل شده است با تركب فاعلي دوباره براي فاعليتش موضوع قرار مي

ي را بعنوان محور معين كند يعني در حقيقت در توانست يك اوليه مربوط به موالي باالتر بود و اين فقط مي
ارتباط به يكي از آ،ها شدت بورزد يعني چند راه جلويش بود ولي در اينجا محصول دستگاه خودش هم كه 

اي را كه خود درست  تواند محور معين كند نسبت به صور تمثلي كه موال فرستاده يا صور تكيفيه آيد باز مي مي
تواند نظام درست كند و اعمال فاعليت نمايد در خارج هم همين طور است استمرار  ه ميكند پس اينجا دوبار مي

تواند يك فعلي را  تواند اين كار را انجام دهد يعني مي گوئيم معنايش اين است كه در خارج نيز عيناً مي كه مي
اريم هرچند در يك جا فاعلي سه نظام د ترك كند و از يك محور دست بكشد حاال اگر فرض شد كه در استمرار

حساسيت و جهت گيريها هست و در يك جا ساختار و در يك جا تاثير خارجي است از سه موضع هم اين 
تواند به  تواند برخورد به دو نظام قبل و يا قبل و بعد برخورد كند يعني از موضع عمل مي استمرار فاعلي مي

قلب برخورد كدن و از موضع قلب هم به آندوتاي  حساسيت برخورد كند و از موضع فكر به عينيت نظام فكر
ديگر هرگاه سطوح مختلفي را مالحظه كنيد و هماهنگي در يك سطح بين هرسه اينها واقع شد معناي يقين را 



 ·····························································································  ٤٩ 
درجه تمام وجه به يك وحدت تركيبي رسيدنديعني استمرار فاعلي راسخي  ٣دهد و اگر آن  (در آن سطح) مي

رسيم ميگوئيم راسخ شده است كه همان  كند يعني در اين رتبه كه مي دا ميباشد معناي شرح صدر را پي
چجيزي كه اول كار گرفته در عمل تا آخر كار حفظ كرده است در همه ابعاد به يك وحدت رسيده است حاال 

گوئيم راسخ شده است كه همان  رسيم مي كند يعني در اين رتبه كه مي اين غلظت و شرح صدر را پيدا مي
حاال اين  كه اول كار گرفته در عمل تا أخر كار حفظ كرده است در همه ابعاد به يك وحدت رسيده است چيزي

كند در جانب تبعيت از ائمه نور است يا در جهت ائمه نار فعالً  غلظت و شرح و گستردگي عظيمي را كه پيدا مي
مسئله رشد در ادراك باشد بيان نشده بأن كاري نداريم اين يك قسمت در ابتداي كار اما هنوز سوال اصلي كه 

است كه موضوع درك درست واضح شود تا اينجا صرفاً معناي اشراف و تبديل وحدت تركيب تمثلي و اموري را 
اي براي روشن كردن خود درك بود اما رشد در ادراك هنوز بيان نشده است در ضمن  كه عرض شد مقدمه

شخص در رتبه تمثل آمد و اسماء تصرفي موال را محور قرار دد چون  اي هم به يقين شد اما اگر نفرمائيد اشاره
فاعليتش استمرار دارد و از بين نرفته است ولو تكيفاتش مناسب نبوده است، قدرت اين كه كيفيات را حول آن 
كالم موال شكل بدهد ندارد چرا؟ آيا مگر مبدل نبود؟ بله مبدل بود اما مبدل متناسب با همين ظرف تكيفش 

تواند  خواهد عوض كند كيفي را كه خود شنمي تواند آن را عوض كند فقط احساس عحز مي ود اين فرد ميب
نمائيد  دهد، چرا اين معنا را براي آن مي بنمايد احساس عجز اين است كه فاعليتش را تابع فاعليت موال قرار مي

نيستند، آنها هم فاعل دارند، همعرض اين  بينيد در نظام فاعليت تركبي آن اسماء منحل در فاعليت اين زيرا مي
كند و تسليم فاعل باالتر  هم نيستند يك رتبه از حجيت هم همين است همين كه اين فرد اعتراف به عجز مي

دان تصرفش آن ميدان نيست حاال اگر  شود شبيه آن اقرار لساني است اينجا اعتراف ذهني است به اينكه مي مي
شد و اين شخص خواست منكر شود مثل كسيكه آن صحبت در ميدان تصرفي او ميدان تصرفش آن ميدان نبا

شود و موال هم اورا در همان  كند يعني حظ خود را از فاعليت موال پست كرده و حيواني مي هست عمل مي
د رود تا اينكه از آن كلمات يك نظام تمثلي درست كن شود پائين تر مي نمايد يعني اضالل مي حيوانيت امداد مي

و با خودش وحدت تركيبي پيدا كند تا در رديف حيوانات و اضل از آنها باشد، و بالعكس آ، اگر اعتراف به عجز 
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خودش كرد يعني فاعليتش را تسليم كرد معنايش اين است كه يك نحوه تعلقي در اينجا وج ود دارد، پس كل 

م متناسب با وضعيت تمثليه است كه تعلقات در رتبه قبل و نظام حساسيت خالصه نشده است تعلق اينجا ه
تعلقات در رتبه قبل و نظام حساسيت خالصه نشده است تعلق اينجا هم متناسب با وضعيت تمثليه است كه در 
موضع تمثل محور تعلقش را آنها قرار داده است و به همان دليل خودشان و شأن خودش را در برابر موال 

تر است پس در اينجا كلمه تذيب صحيح نيست بلكه اعتراف به تكذيب كرده است چون ميدان خودش پائين 
عجز خودش كرده است كه به دين معناست كه در فاعليت موال در مرتبه تمثلي منحل شده است طبيعي است 
كه براي پيدايش نظام تمثلي اش در اين رتبه منسوب به فاعليت خودش نبوده و بلكه منسوب به فاعليت موال 

برايش عجز حاصل شده باشد فاعليت موال در آنجا حاضر است و به همان نسبت در رتبه  است به نسبتي كه
تمثل تعلق به واليت موال پيدا كرده است ولي متناسب با ظرف خودش همين كه در زير سايه موال و حدت 

يش هم كند و ظرفيت شود يعني از يك سختي به سهولتي گذر مي تركيبي پيدا كرد براي او ابتهاج حاصل مي
رود، ظرفيتش كه باال رفت معنايش اين است كه اگر دوباره از نظام حساسيت و فاعليتش  همراه آن باال مي

كند، صحبت ما  دهد نقض رتبه قبل را نسبت به اين ظرفيت دوباره مقايسه مي شروع كند تكيف جديد مي
ئيد حجتي يعني جحريان عليت گو جريان رشد در ادراك است، اين قسمت را عنايت كنيد، گاهي است كه مي

(جريان فاعليت و واليت) وقتي اين فرد اعالم عجز كرد و معناي اعالم عجزش بعد از تمثل به موال متناسب با 
ظرفيت اين فرد يا اسماء تصرفي موال در رتبه اين هست معناي اين مطلب اين است كه، همين كه اعتراف عجز 

فاعليت اين فاعل جاري شده و اين را در يك وحدت تركيبي  خودش را تسليم نمود تصرف موال در كرد
گوئيد نظام فاعليت است و يك  جديدي وارد كرد، برهان در يك معنا چيزي جز جريان عليت نيست كه مي

مرتبه باالتر آمده و م يگوئيد جراين واليت است پس برهان چيزي جز جريان واليت و بوجدت تركيبي رساندن 
فاعليت فاعلي كه موضعش در نظام باالتر است جاري شود و اين در و حدت تركيبي در آن نيست حاال اگر 

منزلت خودش قرار بگيرد معنايش اين است كه داراي حجت علي بصره هست يعني تناسباتي را كه گفته بوديم 
جزء  راكند د راينجحا فاعل خودش  تناسبات بين كيفيات در نظام تمثل كه با فاعل وحدت تركيبي پيدا مي
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يك نظام وحدت تركيبي قرار گرفت و فاعليت فاعلي اش تبعي شد نماينده موال در نظام واليت شد و وحدت 

اي  تركيبي در تناسبات جاري شد ولي به تبعيت تابع شدنش نسبت به موال پس حجيت يك رتبه اش در مرحله
ين رتبه براي كافر و مسلم وجود كند كه ا شود احساس عجز مي شود الجاء حاصل مي است كه سجود حاصل مي

بيند كه حرف مسلم را در دستگاه  كند مي دارد حتي در برخورد يك مسلمان به كافر، كافر احساس عجز را مي
بيند موضع در  تواند مهره كار خودش را قرار دهد و مي بيند كه اين فرد را نمي تواند حل كند مي نمي خودش

بينيد به  ركيبي درست شود بايد كلمات خودش منحل شود اين كه مياي است كه اگر بخواهد وحدت ت رتبه
بيند خودش و تناسباتش با هم وحدت تركيبي دارند يعني حضوري هم كه در ذهن گفته  اين معناست كه مي

شود همين مرتبه وحدت تركيبي است حاال در رتبه باالترش آيا اين حجت براي كافر و مسلم به يك گونه  مي
آيد  تواند آن را حل كند نمي رسود زيرا آن وقتي نمي مسلم از اين مرتبه به مرتبه بصيرت مي است؟ نه حجت

كند، برابر آن سطحي كه  ورزد انكار نمي تكيف خودش را اصل قرار دهد و اادراك از آن را نازل كند جهود نمي
دهد  عليتش را به تبع قرار ميشود فا ورزد يك ملجاء به خود آنها مي قلمرو تصرف اين فرد نيست استكبار نمي
شود ولي  شود يعني تناسبات وحدت تركيبي در اين شكل هم پيدا مي در اينجا هم جريان بين كيفيات واقع مي

تناسبت و حدت تركيبي خاصي كه اين نسبت اصلي تناسبات به فاعل باالتر است و نسبت تبعي اش به فاعليت 
كيفيت (نسبت به ظرفيت خودش) دست موال شده است، در تنظيم گردد كانه اين فرد در تنظيم  خودش بر مي

كند فاعليت هم جريان پيدا  تناسبات با خودش نماينده و تابع موال شده است و حدت تركيبي در اينجا پيدا مي
كند كه وحدت تركيبي اش با وحدت تركيبي باالتر  كند جرياني پيدا مي كند ولي جريان هماهنگ پيدا مي مي

ا ظرفيتش است وقتي متناسب با ظرفيتش باشد و حدت تركيبي كه پيدا شد از يك مرتبه به مرتبه متناسب ب
كند، ابتهاجش مربوط به انتقال از رتبه قبل به رتبه بعد بوده و يعني  آيد، يعني ظرفيتش سعه پيدا مي بعد مي

به تمثل و تصرف در قرب بيشتر به خداست، در اين ظرفيت نيز فاعليت رتبه حساسسيت هست فاعليت رت
خارج هم هست ولي فاعليتي كه ظرفيتش باالتر آمده است وقتي ظرفيتش باالتر آمده باشد اسماء تصرفي موال 

خواند، در ظرف سابق اگر بود صحيح  كند كه با وحدت تركيبي سابق نمي در آن جا درخشش جديدي پيدا مي
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گوئيد آن  آئيد مي ست بود ولكن در رتبه بعد كه ميهم در بود بگوئيم وحدت تركيبي پيدا كرده است ابتهاجش

خورد، براي منزلت باالتر و نزديكتر نسبت به موال آن چه را كه از نظام تمثلي  چيز ديگري است كه با قبلي نمي
بيند در آن رتبه اگر بخواهد  گيرد مي اش و تناسباتش را حاصل شده است در ذيل فرمايشات موال كه قرار مي

حفظ كند معنايش اين است كه دوباره عجب به درك خودش پيدا كند و رفعت فرمايش موال را آن قبل را 
نبيند، اگر در رتبه بعد معجب به همين نظام تمثلي كه از ناحيه موال در ظرفيت قبل آمده بود گرديد و در 

جب اورا شود، عجب آفت رشد است ع ظرفيت جديد در خشش جديد را نخواست ببيند براي رشد حاصل نمي
گرداند اگر چنين نباشد و بگويد همان گونه كه تكيف قبلي را كنار زدم (چون با فرمايش  شايسته سقوط مي

ساخت) اصل همين وحدت تركيبي هم كه االن پيدا شده در اين نظر دوم كه يا بايد آن تصرف فاعلي  موال نمي
جديد را دارد حفظ كنم بايد دست از  را كه درخشش جديد آن اسماء در ظرفيت باالتر است و تاب درخشش

همين نظام تمثلي هم بكشم و به اين هم تعلقي نداشته باشم، اين دوباره وحدت تركيبي جديد برايش حاصل 
شود، پس از عجز ملحق شدن مرتبه اول فاعليتش است و بعد از آن پيدا شدن حجت باالتر است و اين  مي

دهد و در تمام تناسباتش هم جريان  رش را همين گونه ادامه ميجريان رشد حجيت، يا جريان رشد ادراك سي
 است و اين مسئله مهمي است كه در جاي خودش بايد دقت شود.

ماند كه نسبيت در ادراك را به ايمان باز  حجت االسالم ميرباقري: فقط در اين جا يك سوال باقي مي
گردد اما در اينجا نسبيت ادراك است  ادراك ميفرمائيد درجات ايمان است كه منشأ درجات  گيرداند و مي مي

كند آن وقت اگر اين نسبيت را در اين مرحله هم متاثر از ايمان  كه حجيت را نسبت به مرحله ايمان تمام مي
شود واال تا به مرحله تمثل نرسيده است  ندانيم و بگوئيم حجيت خود ايمان هم در همين مرحله تمام مي

ه مؤاخذه و تكليف هم نيست اين هم نسبي است و نسبيت آن هم به ايمان كه مرحله حجيت نيست و مرحل
 گردد آن وقت پايش به جايي بند نشده و همان نسبيت مطلق در ادراك م يشود. حجت باشد بر نمي

رسد كه  حجت االسالم والمسلمين حسيني: اگر عنايت فرموده باشيد عرض كرديم كه خودش زورش نمي
شود (در سجود و اظهار عجزش تصرف موال كه برايش واقع  و ملجا نسبت به موال مي تكيفات را برگرداند
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شود يعني ظرفيت ايماني  باشد به تصرف موال تصحيمي مي شود معناي تصحيح در نظام حساسيتهايش مي مي

 كند. رشد پيدا مي
 حجت االسالم ميرباقري: نتيجه اش اين است كه ايمان تابع رشد ادراك است.

نمايد،  اي است كه موال مي سالم والمسلمين حسيني: بنابه اين دليلي كه عرض شد ايمان تابع افاضهحجت اال
ف آمد اعطاء مستقيماً به خود صور تمثلي ملحق راظهار عجز را در صورت تمثلي درك كرد ولكن اعطاء از آن ط

 نشد...
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اي درباره  بسم اهللا الرحمن الرحيم بحث درباره يقين است ابتداً مقدمه حجت االسالم والمسلمين حسيني:
شخص دنيا را انتخاب كرد و چيز كنيم و ببينيم اگر استمرار فاعلي منشاء اين شد كه  ترديد و تلون عرض مي

برند و در آنجا ديگر استقرار ندارد يعني ميل و  ناحق را بجاي چيز حق قرار داد اورا در منزلت حيوانات مي
ماند، در يك موضع  كند و روي يك خط ثابت نمي نفرتش در جريان رشد مجبور است مرتباً پايگاه عوض مي

زند ولي چون آرام  شود، نيش مي كند و حال آنكه آرام هم نمي خصلت عقرب بودن اورا دعوت به آرامش مي
رود  شود سراغ خصلت مار بودن يا گرگ بودن و سراغ خصلت ساير حيوانات و تركيب اين خصلتها مي نمي

استقرار ندارد، وقتي شجره خبيثه شد مالها من قرار خودش پرستش دنيا را اصل قرار داده است مثل كسي كه 
خواهد از نور صاعقه استفاده كند و راه برود  ترسد و هم مي ه قرار گرفته است هم از صاعقه ميدر برابر صاعق

 ولكن آرامش ندارد، شما خيال نكنيد كفار با همه زرق و برقي كه دارند يك دقيقه آرامش داشته باشند.
توانند حيات داشته باشند  اي استقرار نداشته باشند نمي البته اگر عدم آرامش را مطلق كنيد كه در هيچ رتبه

و يك درجه كوچك از آرامش كه الزمه حيات و بقايش هست ولو در ادني منزلت دارد، وحدت تركيبي متناسب 
تواند تلون و اضطراب را از آن جدا كند وقتي اضطراب در همه وجود كفار  كند ولي نمي با غلظتش هم پيدا مي

ده اند باصطالح عوام هميشه دلهره دارد و اني اضطراب در شب كنند ولكن آرام نش امتداد داشت غليط عمل مي
خواهيم دقت كنيم و يقين را در مقابله آن  شود از اينجا مي قد رود ايامي مانند ايام معلومات خيلي شديدتر مي

لط مالحظه كنيم و اينكه ترديد را ابتداً بيان كرديم براي آن است كه صولت تمثلي شما باذن اهللا بر آنها تس
توانيد براين حاالت آنها هم مسلط باشيد يعني موضع شما موضع برتر است ولي تصوير حال خودتان  دارد و مي

اگر بخواهيد در  توانيد حال خودتان را بيابيد نه اينكه منعكس كنيد اما توانيد منعكس كنيد، بلكه مي را نمي
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د نمونه سازي كنيد برايتان ممكن است و اين صورت مثالي از تصوير فلسفي ارتباطي كه با حال خودتان داري

كنيد مطابقت  درجه نازله از حال است و خود اصل حال نيست بحثها ياصطالحي كه درباره حال و مافوقش مي
توان مالحظه كرد، اگر بخواهيم از  نسبت به خود آنها ندارد و رابطه عالم مثال با عالم قلب است كه آن را مي

ثال فلسفي بيان كنيم اگر تغيير را مطلق كنيم كه هيچ چيز حاكم بر آن نباشد تغيير همين عالم مثال، يك م
توان تغيير را  شود در بحثهاي قبل از تعلق و زمان ومكان گفتيم كه نمي نفي شده و انفصال مطلق پيدا مي

ين رابطه بين امر ثابت مطلق كرد و حتماً بايد يك امر ثابت بر آن حاكم باشد امر حاكم بر تغيير كه بعداً در تبي
و امر متغير بيتشر تشريح يم شود، امر ثابت حاكم كه بايد تناسباتش در اين شيي متغير باشد و تناسبات و 
حدتش هم بايد باشد كه تناسبات و حدتش خود نظام واليت است يعني ثبات كه حاكم بر تغيير است تناسبي 

 ه واليت است.را كه در درون شيي دارد خود يقين است كه ربط ب
اگر بگوئيد ميل و نفرت جوهره همه كيفيتهاي مختلف حساسيت است، نسبت به اين رنگ حساس است 
يعني يا آن را دوست دارد يا از آن متنفر است، نسبت به اين مزه يانسبت به اين شيي حساس است محور تعلق 

ت انعكاس همان حب و بغض او محور پرستش است يعني حب و بغض در نهايي ترين مرتبه و همه حاال
متناسب با نظام وحدت تركيبي آن حساسيتهاست و آن محوري كه علت حاكم شدن ثبات بر اينها در جريان 
رشد است پرستش است و مثل اين پرستش مثل امر ثابت و ارتباط با واليت است و استقرار حاالت به ارتباط به 

عجزي را كه در باب تزكيه در تغيير اوصاف داريد كمالش اين  ولي باالتر است و اين حاكم بر تغييرات است لذا
كسي مبتال به حرص يا تكبر است بعد حاالتش عوض  است كه خود اوصاف به نفسها مد نظرتان نباشد مثالً

شود اين اوصاف در نظام حساسيت است و در و حدت تركيب  شود مثل اينكه در خود اين اوصاف غرض مي مي
حساسيتهاي مختلف شكل يم گيرد اين نظام حساسيتها كه در حقيقت تناسبات بينش  ياين اوصاف است كه

تابع ياز نظام اوصاف و حاالت شماست استقرار ندارد جز به همان چيزي كه پرستش شما هست و أن پرستش 
است بر  هم استقرار ندارد ز به ربطي كه با موال دارد يعني يقين محور ثبات شما در برخورد با چيزهاي مختلف

 اسا ستكيه بر واليت باالتر يعني اختيار شما وقتي اختيار داراي ثبات و دوام است كه مربوط به ولي باالتر باشد.
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خوانيد و تصيرا روا حنا معلقه بعز قدسك براي ما صحيح است گفته شود ارواح ما  براي مثال شما در دعا مي

آرامش همان يقين است نه چيز ديگر، فازمن تمسك  بعز قدرس معصومين در اين عالم است اين اطمينان و
شود، آنها سفينه نجات هستند اين  بكم و امن من لجااليكم در جاهاي مختلف به صورت مختلفي ظاهر مي

بازد و اينها اسماء اعظم  شويد انسان رنگ نمي امنيتي كه در خطرات دارد يعني با امور مختلفي كه مواجه مي
 الهي هستند.

 م ميرباقري: در اين اطمينان ديگر فتور هم نيست و كمال اين اطمينان هم به همين است.حجت االسال
حجت االسالم والمسلمين حسيني: لم يتوسل المتوسلون به وسيله هي اعظم حقاص وال اوجب حرمتاً وال 

بارت از شدت كنيد، يقين ع مختلفي پرستش ميهاي  اجل قدراً منكم اهل البيت شما گاهي خداوند را به وسيله
شوند هر كس به در خانه  حب به معصومين است من احبكم فقدا حب اهللا و همه بندگان به آنها آزمايش مي

يابد، ممكن است يك نفر با رياضتهاي نفساني دنبال رسيدن به چيزي باشد و خيال كند  آنها آمد نجات مي
اينكه چون خودش يك چيزي است، شما روزه  گوئيد چون آنها فرموده اند نه خودش كاره اي، است اما شما مي

توان به آن تكيه كرد و  گوئيد چون خود روزه يك چيزي است كه مي خوانيد يك وقت مي گيريد و نماز مي مي
كرد حاال كه عبادت كرده خداوند اورا پائين  باال رفت يا با خواندن اين ذكر باال روم مثل شيطان كه خيال مي

گوئيد وقتي تشنه هستم آب  ه هايش هم استكبار داشت، مثالً درباره قوانين طبيعي ميبرد، او در متن سجد نمي
كنيد و يك نحو فاعليت  خورم و خداوند اين را رافع عطش قرار داده كانه يك نحوه تفويض مشاهده مي مي

ست كنيد، يك وقت هم ميگوئيد خير اين طور نيست چون او اين حركت را دو مطلق براي خودتان فرض مي
دهم ولي درر خود اين حركت چيزي نيست اين را از اين جهت دوست دارم كه با او  دارد اين را انجام مي

شود نه اينكه به سويله تناسبات، نسبت  تناسب دارد ولي مستقل از او صال نيست، تناسبات به نسبت معرفي مي
تعريف عدل و تناسب و نسبت هم گوئيد ماهيت و خصلت كيفيات اصل است و بعد در  معرفي شود، گاهي مي

كنيد  خصوصيات ذات را اصل قرار دهيد و ديگر تناسبي در كار نيست، همه خصوصياتي را كه مالحظه مي
ها  تقوم و عليت و ساير لقب و نسبت به او اصل است يعني خصوصيات نسبت بد بقيه جاري است تا لقب تناسب
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قرار دارند واال هيچ يك از اينها قراري ندارند و در عالي ترين شود يعني خواست اوست كه اينها را است پيدا مي

شود  رتبه اش كه رتبه تعلق است تعلق و حب از ناحيه آنها و از انفاق و اعطاء آنهاست كه اين داراي چيزي مي
شكر نعمت اين است كه استكبار نكند و نگويد با فالن عمل تهذيبي يا تصحيلي يا تصرفي من به دست 

 .آورم مي
توانيد اصل پرستش را به ارتباط به  پس يقين در حقيقت ارتباط حاكم بر جريان رشد است كه در آن جا مي

دهد و ديگر بقيه امور از لوازم  مولي مالحظه كنيد و ارتباط به موالست كه در جهت خاص بودن را نتيجه مي
گوئيد اين ظهور آن چهره و  هي ميبيند گا اين مطلب است، البته لوازم بودن هم گاهي خودش را مستقل مي

كيفيت آن است و كيفيت چيزي بودن با خود آن چيز قوام دارد و زائد بر آ، چيز نيست تا بعد بگوئيد اين اصل 
 است يا اصل نيست.

كنيم و اگر همان عجزي را كه در باب تمثل  كنيم در تمثل است كه وصف مي بنابراين آنچه را كه وصف مي
شود واليت و فاعليت آنها بههمان نسبت كه  ا نظام اوصافش اين عجز و سجود محقق ميگفتيم در رابطه ب

كنند و در خود نفس اين حالت  شود يعني هرچه اين اظهار فقر كند آنها عطا مي سجود محقق شده جاري مي
 شود. كنند و اين هم ساجد مي خواهند و دعوت مي سجود هم باز مسئله فاعليت تركبي هست يعني آنها مي

پس يقين استقرار آن حالت در جريان رشد اس كه البته اين استقرار منافي با حركت نيست بلكه ثبات در 
جهت حركت كردن و شسته نشدن و مردد نشدن در حوادث و رنگ نباختن در مقابل امور مختلف است، گاهي 

ك احساس ناتواني پيدا كنيد االن نسبت به چيزي يقين داريد بعد يك بيماري جسمي و ي شما خيال مي
بينيد مثل اينكه در بعضي از امور  كند بعد مي بينيد مثل اينكه حافظه هم ديگر كار نمي كنيد و بعد مي مي

بينيد در حال ضعف هم مستقر هستيد و استقرارتان با حال سالمت تان فرق  استقرا هم نداريد، اما گاهي مي
نسبت به كفار بهمان شدت هست و عالقه نسبت به اولياء هم به نكرده است، توان بلند شدن نداريد و لي غيظ 

دشت خودش است و ناراحت هستيد كه چرا مثالً در اين مجلس عزاداري آنچنانكه بايد عزاداري كنيد نكرديد 
ولي همان دلسوختن را داريد و يا اگر مجلس مدح است حب به كمالش هست، اين فقط در مرض نيست بلكه 
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كند تعلقي به آبرو و امثال آن ندارد بعد  هم در هنگام پيدايش حوادص انسان خيال مي در امور اجتماعي

بيند در يك امري يك تهمت ناروائي زدند البته تهمت به حسب ظروف اجتماعي مختلف است مثالً به يك  مي
شود  ر متأثر ميگويند گاهي انسان بسيا گويند و ابسته به خارج است و به يك نفر ديگر چيز ديگري مي نفر مي

خوب اينكه قرار بود به اين يزها بند نباشد پس چرا اينقدر متأثر شده است، درباره امور مهم تر بدتر از اين 
» ص«نويسند عليه دين و نبي اكرم  شود، عليه خدا مطلب نمي زنند ولي در آنجا متأثر نمي حرف را مي

شود خودش هم معتقد است كه خودش  ناراحت نمي نويسند ولي اين آن طور كه درباره خودش ناراحت شد مي
شود، حاال فرضاً كه حق ايشان هم ضائع شده و اين  در عالم ركن نيست و بايد گفتن به اين كسي كافر نمي

كند كه به چيزي تعلق دارد، يا  خورد، اين غصه كشف مي صحبت ناحقي بوده است ولي چرا اين همه غصه مي
داند كه اين مجلس يك ذره اثر در حقائق عالم ندارد و فقط امتحاني از جانب  ميرود و  اينكه در يك مجلس مي

گذارد،  كند و خيلي احترام مي خداوند متعال است ولي آنجا خودش را در هنگام حرفزدن خيلي جمع و جور مي
روي  اي مشرف شود از درست است كه اين احترام از روي حب نيست اگر انسان خدمت حضرت آيت اهللا خامنه

اي از متخصصين هستند و شما  گذارد ولي در اين مجلس كه خبري نيست و فرضاً يك عده حب احترام مي
معتقد هستيد كه تخصص اينها از نيرنگها و شيطنتها ابليسي است و اينها خودشان هم خبرندارند چرا اين 

تواني از  طور باشي بهتر ميگويد اگر اين  كند گاهي نفس به انسان مي مجلس با مجلس مردم عادي فرق مي
تواني تصرف كني  و گاهي هم بر عكس آن قابل مالحظه است كه اگر بي اعتنا بروي بهتر مي اسالم دفاع كني

گويد آداب اين مجلس را بايد رعايت كرد و نبايد كاري كرد كه بگويند اين انسان بي انضباطي است، خوب  مي
 آداب آنهااعتقاد داري. توكه به اصل اينها معتقد نيستي چگونه به

شود ولي نسبت آن به عالم اوصاف و ارتباط به مولي در آنها نيست انسان  در عالم تمثل يك اموري ظاهر مي
اي از سران كشورها نزد امام خميني ره آمده بودند وقت نماز مغرب و عشاء شد ايشان  كند از اينكه عده حظّ مي

ان مشغول نماز شدند اما امام هيچ توجهي نداشت كه اينها چه مشغول نماز شدند و آنها هم پشت سر ايش
شايد از  خوانند ته قلبش خوشحالتر بود كساني هستند بلكه اگر يك عده بسيجي پشت سر ايشان نماز مي
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خواست كه به بركت اعتماد و حسن ظن اينها به من نماز مرا قبول كن و مرا به قلوب اينها ببخش و  خداوند مي
اي چگونه وفا كرده ام، بلكه  من نظر كن، از من سوال نكن كه به علم و عرفاني كه به من عطا كرده با رأفت به

كه درجه اش باالتر است و در باره كارش احساس خطير بودن » ره«به اينها نگاه كن، كسي ما نند امام خميني 
وفا كرده ام و از جالل خداوند  گويد من به آن چيزهايي كه به من عطا كرده اند چقدر  كارش را دارد و مي

ترسد كه سخت محاسبه كند و بگويند به اين مردم كه  مي ترسد همانطور كه عاشق جمال خداوند است، مي
نمازشان عقب تر از نماز تواست به اندازه تو عطا نشده و شايد اگر به اندازه تو به آنها عطا كرده ابودند نماز را 

شود و  ها متوسل مي رسد و عاشق جمال است ولكن بعد از نمازش به همينت خواندند ا زجالل مي بهتر مي
آيند به آنها توجه  گويد خدا يا اينها به من اعتماد كردند تو هم قبول كن ولي وقتي كه اين سران خبيث مي مي

 كند چون اينها براي كارهاي سياسي آمده اند. نمي
ار ندارد جز به واليت و محبت اولياء الهي و جز به عطاء حاال كسي كه حالش تغيير نكند و منظم باشد استقر

كند، در عرفان گاهي  آورد يقين با تلقين فرق مي خودش آنها هم عطاء نخواهد شد، فاعليت شما يقين نمي
كند و حال آنكه تلقين ناشي از تجزم است و مربوط به كفار است و پرستش صورت  يقين را مثل تلقين معنا مي

بيند  ارتباط با مولي يعني ارتباط پست از حيوانات، يقين يك واقعيتي است كه شما در مثال مي مثالي است نه
شود  بينيد و تذكر چيزي است كه از آن غفلت داريد و از طرف موال عطا مي و در عالم قلب هم آن وقاعيت را مي

يكه تجزم كرده ايد در يك مرحله كند و در حال ولي تلقين يك امر غير واقعي است موال در اينجا هم امداد مي
دهد، كفار همه تجزم دارند از باب تكنولوژي گرفته تا ساير بابها يك ذره يقين ندارند و  آثارجزم را به شما مي

توان به اين تكيه كرد جحدوا بها و استيقنتها  فهمند كه نمي متجزم مضطرب هستند بلكه بالعكس آن مي
بينند كه حوزه فعاليتشان نيست به ديدني كه در  ف عملشان است و ميانفسهم يعني يقين آنها در جهت خال

بحث اشراف بيان شد يعني ناتواني خودشان را در باب تمثل و در باب استقرار در وحدت تركيبي كه برايشان 
معناي  اي هستند كنند كه كاره اي نيستند ولي اعالم مي دانند كه كاره حاصل شده است و ناتواني را يافته اند مي

علم كه در بحث اشراف روشن شده است و حدت تركيبي فاعل با صورت تمثلي با تناسباتي كه در نظام تمثلي 
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كنند و اين  بيندو اعالم تجزم مي دهد ناتواني شان را مي هست، فاعليت و نسبتها ولي اين معناي يقين را نمي

جزم و وحدت تركيبي كه حول محور واليت و زنند  معناي فرعونيت و استكبار است خودشان را به بزرگي مي
پرستش متكي به ارتباط با موالست و اين يقين منسوب به موالست والذين آمنو اشد حباً هللا اين شدت 
اكتسابي نيست كه انسان خودش را به حب بزند تا دوستي برايش پيدا شود، آن دوستي كه به وسيله فعل و 

عل پيدايش آن بداند استقرار هم ندارد و از قبيل آن چيزي نيست كه از رياضت پيدا شود كه انسان خودش را فا
اعطاء معصومين باشد. تصويري كه از صورت تمثلي يقين ارائه شد در حاليكه احاطه بر آن كماهي ممكن نيست 

توان مفاهيمي را بيان كرد اما اين مفاهيم آن همانطور كه هست معنا  و متناسب با آن در صورت تمثلي مي
 كند. نمي

 گردانند. كنند و به تمثل بر مي حجت االسالم ميرباقري: آقايان يقين را گاهي در تصديق معنا مي
دهد و به معناي جريان واليت در صورت تمثلي  حجت االسالم والمسلمين حسيني: اينكه معناي برهاني مي

معناي حال و تحقق باشد چطور  عملي است اما يقيني كه بههاي  شد و معناي حجت و تصديق و برهان و يقين
 معنا كرده اند؟

كفار مثل حيوانات هستند ولي اگر يك رتبه مختصر از يقين را هم نداشته باشند كه هيچ استقرار ندارند 
شود، يك رتبه حيواني اش مثل گوسفند  يعني اگر تغيير در تغيير را الي ال نهايه ببريد آن وقت حركت نفي مي

ه هرحال يك رتبه از يقين را كه شود البته آنها از هر حيواني بدرت هستند ولي ب كه به علف دلخوش مي
كند چون آنجا هم  اطمينان به پست ترين مرتبه باشد كه در همان منزلت حيواني هم جريان واليت امداد مي

تركب فاعلي است ولي آن معناي يقيني نيست كه در برابر حوادث استقرار داشته باشد يك وقت در برابر 
كند و به  كند كارش درست شده است ولي بزودي تلون پيدا مي آيد و خيال مي حوادث به صورت عقرب در مي

آ]د خالصه استقرار ندارد در وحله كه نگاه كنيد  شود به شكل گرگ در مي آيد و يا مجبور مي شكل ماري در مي
مثل انسان متيقن، متجزم است در آيات ثرآن مثالً ان اوهن البيوت البيت العنكبوت لوكانوا يعلمون يك حادثه 

بيند و خيال  اي كه سراب مي شوند خانه خودشان را عوض كنند مثل تشنه آيد مجبور مي ك كه پيش ميكوچ
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تواند  كند اين آب است البته اين اول همان سرابي است كه از استكبار خودش پيدا شده و خيال كرده مي مي

اصل شده است يعني اگر بايستد و بوسيله همان استكبارش چنين خيال كرده است و با ترك فاعلي برايش ح
شود يعني در نظام تركب فاعلي هستند ولكن در پائين ترين مرتبه اش  تغيير را مطلق كنيد حركت نفي مي

ارتباط با موال گاهي در مراتب شريف و اشرف است كه واليت دارند و بعنوان دست موال در تصرف خيلي از امور 
كنند امام خميني ره حوادث را به نفع دين پيش  راهدايت مي شوند و در حوادث هم بيم ندارند بلكه حوادث مي
ترسيدند و دوست داشتند اين  ها مي شود بعضي برد، در سالهاي اول انقالب مرتب حوادث مختلف پيدا مي مي

شود چون قدرت  مسائل تمام شود فهميدن غير از تحقق است و بدون واسطه جز براي معصومين حاصل نمي
حب هللا همهمان حب به معصومين است و ممكن نيست كه بدون  راي كسي ممكن نيستتصرف بدون واسطه ب

توانيد پيامبر شويد و در كائنات تصرف كنيد كسي كه  وساطت نبي اكرم و ائمه معصومين همانطور كه نمي
شود خودش اسم تصرفي حضرت حق است نسبت به جميع مراتب عالم  تصرف بالواسطه برايش حاصل مي

ين خودشان وسيله تصرف خداوند در همه عالم هستند و اين براي احدي ممكن نيست حتي انبياء يعني معصوم
 سلف و پناه هم پناه به معصومين است.

شود آيا نسبت به معصومين هم همين  گويند قرب به خداوند در اين قفس تن حاصل نمي برادر جمالي: مي
 طور است؟

گوئيد سير داريم و متناسب با سيريك  ب حقيقي يك وقت ميحجت االسالم والمسلمين حسيني: درباره قر
توانيم بفهميم و فقط با اسمائي كه  فهميم و بخشي را نمي ها و يك كماالتي هست كه بخشي از آن را مي رشد

گوئيد آن مرتبه كمالي كه متناسب با اين مرحله دنيايي است  فهميم، يك وقت مي ائمه طاهرين آورده اند مي
ها باالتر است و اصالً سير آنها از قبيل سير ما  است، اما موضع خود معصومين از همه اين دستگاهقابل تحقق 

گويد لودنوث ال حترقت چه ربطي به ما دارد كه هركاري بكنيم و به  نيست، كسي كه جبرئيل در باره اش مي
ست، عز اكمل ما نوكري بهشت و حجب نور هم كه برسيم تا آنجا كه همراه ملك مقرب بشويم خيلي فاصله ا

معصومين است نوكري به معناي عبدك و ابن عبدك و ابن امتك غالم و غالم زاده و كنيز زاده البته به معناي 
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وواقعي نه به صورت تعارف بلكه واقعاً شأن رفيع ما غالم و غالم زاده بودن آنهاست كه اگر چنين باشيم خيلي 

ه امام خميني ره با هم اين صحبتها در برابر معصومين بگويد عبدك توانيم بكنيم يعني صحيح است ك كارها مي
فرمايند من دو ساعت طاووس را شرح دادم و خسته شدم  و ابن عبدك و ابن امتك فاصله خيلي زياد است مي

گوئي خدا را وصف كن حداقل جبرئيل را وصف كن، ما در عالم ذهن  ولي شرح آن تمام نشد و حاال تو كه مي
فهميم در حاليكه بعضي چيزها هست كه اگر متوجه شويم  كنيم خيلي مي در صورت مثالي خيال مي خودمان و

اي نزد امام باقر  كنند عده شويم نقل مي حتماً ديوانه خواهيم شد و بعضي چيزها هست كه اگر ببينيم ذوب مي
حضرت از ميان آنها يك را (ع) آمدند و اسم اعظم را درخواست كردند حضرت قبول نكردند آنها اصرار كردند 

انتخاب كرد و در گوش او يك چيزي گفت بعد آنها ديدند كه پيرمرد هفتاد ساله استخواني كنار دست حضرت 
 نشسته است خيال نكنيد زمان زياد الزم است تا اين امر صورت گيرد و گوشت بدن انسان بريزد.

 
 والسالم عليكم و رحمت اهللا و بركاته
 





 
 

 دوره دوم) ٤٦( ٨٢جلسه: 
 فلسفه اصالت تعلق

 بحث: مكانيزم پيدايش يقين تمثلي و حسي بر اساس نظام واليت
 بسمه اهللا الرحمن الرحيم حجت االسالم ميرباقري:

هاي  كند و غير زا جزميت تعريفي از يقين ارائه فرموديد كه به يقين قلبي بازگشت ميدر جلسه قبل يك 
ذهني چيست كه ظاهراً متقوم به آن حاالت قلبي و روحي نبوده و هاي  ذهني است، اما توصيف شما از جزميت

اس كه در حسي، منظور همان يقين هايي هاي  بين كافر و مؤمن در كثيري از موارد مشترك است مثل يقين
رود كه اين غير از آن حاال روحي و قلبي و ثباتي  برهان و استدالل و قياس و خالصه در ضيه سازي بكار مي

حسي كه در قضاياي محسوس هاي  شو، مثل يقين  فرماييد در اثر تسليم نبسبت به موال حاصل مي است كه مي
عظم من الجزء كه اينها جزميت هايي است كه شود يا يقين به يك سري از بديهيات اوليه مل الكل ا پيدا مي

شود وول انكه مفهوم موضوع و محمول در اين قضايا در اذهان مختلف به صورت متفاوت بوده و  حاصل مي
اي كه در ذهنشان هست دارند، حاال توصيف از اين گونه  كاربردي باشد ولي همه ي نوع يقين به آن قضيه

نفس دارد اين گونه  هم نيست يعني آ، كافري هم كه ثبات و اطمينان ها چيست كه متقوم به آن حالت يقين
 اولي را داراست.هاي  حسي يا يقينهاي  يقين

شد  شود يقيني كه در برهان مالحظه مي حجت االسالم والمسلمين حسيني: درباره يقين گاهي گفته مي
گويند اگر يك نسبت  شود يعني مي يعني نسبتي كه بين مقدم و تالي و جود دارد و جريان عليت ناميده مي

باشد كه اين نسبت بدون ياري شما بين مقدم و تالي جريان پيدا كند و اذعان للنسبه واقع شود و با تصورش 
گوئيد اين دوئيت و ربطي كه دارد در يك وحدت  تصديق نسبت به آن پيدا شود اين يقين آور است، گاهي مي

ن اين دو كيفيت ذهني و حصول يك منتجه جديد است كه همان شد و جريان تركيبي بي تركيبي واقع مي
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گوئيد كاربردي است و جريان فاعليت در بين دو تكيف است كه اين را در يك تمثل و  منتجه است گاهي مي

گوئيد جريان فاعليت هم نيست و شما در جادادن تكيفي كه در تبديل داريد عجز  آوريد، گاهي مي نمونه مي
بت به كالم موال و تصرف فاعل باالتر و تصرف تمثلي او در شما و وقتي عجز پيدا كرديد به كنيد نس پيدا مي

دليل اين كه استمرار فاعلي هست فاعليت شما منسوب به آن اسم تصرفي موال و به آن صورت تمثلي كه موال 
تصرف هست در اينجا گفتيد تعلق و  شود و به همين دليل همان طور كه در ابتدا مي در آنجا آورده است، مي

گوئيد عجز در استمرار فاعلي يعني عوض شدن تعلق به جاي اينكه يكي از كيفيتها ر كثرت باشد اينجا  هم مي
گوئيد فاعليت  به كثرت فاعليت موالست يعني تعلق به واليت موال و تسليم شدن بهواليت اوست، بعد مي

ا ظرفش و موال ومي توان به افاضه موال نسبت داد چون حقيقت جريان واليت باالتر در پائين تر است متناسب ب
آن تكيف قابليت اين را نداشت كه در اينجا با سخن موال به وحدت تركيبي برسد اين اعالم عجز كرد چون 

توان محو  تعلق به موال و فاعليتش داشت و چون در استمرار فاعلي در چندين جا همان فاعل هست و دوباره مي
دهد دير تكيف  شود وقتي صورت تمثلي به و اسم تمثلي را محور قرار مي ينجا دست خالي ميمعين كند ولي ا

كند و تكيفش را به تكيفي كه متناسب با اين  اندازد، اينجا موال صرف مي اي ندارد و آن را دور مي خودش فائده
حله تمثلي است و برهان كند لذا جريان واليت موال در مر ظرف براي تبديل شدن به يك نظام است تبديل مي

شود و اگر اين كار را نكند وعجز خودش را ناديده بگيرد و بگويد همان تكيف خودم اصل است  برايش تمام مي
برد تا اينكه بهره اين شخص  وآن بايد با تكيف من هماهنگ شود معنايش اين است كه موال اين را پائين تر مي

آيد يعني  يگر به صورت وسيله براي يك مقثصد دنيايي در ميشود كه د از اين شخص كالم آنقدر ضعيف مي
 شود. يك تكيف متناسب با آن اسم تصرفي موال درتس يم كند كه اين استفاده حيواني و پست تر از آن مي

بهرحال در قسمت مثبت وصحيح آن عرض شد كه در مرحله عجز برابر با كالم موال حجت بر او تمام 
يدان تصرفش نيست وا گر به اين مطلب تسليم شد و خودش را عوض كرد يعني تواند و م شود كه نمي مي

فاعليتش حضور دارد ولي خود آن را رئيس رار دد و گفت حق است كه ما تابع شما باشيم، آنگاه تعلق و تصرف 
ل الهي شود و تمث كنند و تصرف موال در تمثل اين جاري مي ]آد و خود اين را متعلق به موال مي با همديگر مي
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شود كه ظهور آن در مرتبه بعد يك ظهور  كند يعني يك ادراك الهي و يك ابتهال برايش پيدا مي پيدا مي

روشن است كه اين مرحله از برهان قابل مقايسه  متناسب با پرستش خدا حول محور موال در مرحله تمثل است
 باالتر است.با آن مرحله از برهان نيست، استقرار اين مرحله از برهان به ولي 

اين گونه نيست كه موال يك كيفياتي را در عالم خارج و عالم ذهن وعالم قلب درست كرده و آنها را رها 
گيرد و  كند اين جرياني است كه بدون عنايت موال انجام نمي هماهنگ مي كرده باشد و خود اين است كه آنها را

شود البته متناسب با سطح  خواهد پيدا نمي كه ميشود و آن اتصال و وحدت و مركبي را  آن حركت واقع نمي
تواند سطحش را پائين ببرد و متناسب با حيوانيت درست كند كه در آن رتبه حيوانيت هم باز با  اين واال مي

شود  شود ولي اينجا كه انساني است فاعليت تركبي آن تعلق به نفس فاعليت موال مي فاعليت تركبي درست مي
موال در رتبه ذهن خواهد بود و عبادت خداوند در رتبه ذهن به وسيله تولي به واليت موال كه پذيرفتن واليت 

شود و براي آنها حصال  شود حاال اگر اين تولي به واليت موال در رتبه ذهن نباشد براي كفار حاصل نمي واقع مي
 كنيم. اي مي مقايسه نيست و حجت بر عليه آنهاست در اينجا چند شكل بين اين مطلب و آن بيان شما يك

شود،اگر اين مطالب  فرماييد تصديق قضاياي اولي براي كفار مثل مسلمين حاصل مي در اولين قسمت مي
گويند اين  آوريد براي او ثابت شود نه خدا هست، آقايان مي درست باشد بايد وقتي برهان الهي برايش مي

اني است ديگر انكار هيچ جائي ندارد مگر علم تصديق برابر با حصول كيف نفساني است يعني علم كيف نفس
گوئيد برهان بين مسلم و كافر  خودش كيف نفساني نيست از طرف برهان اين اشكال وارد است كه شما مي

گوئيدرتبه من باالتر است تا اينكه او احساس عجز كند و فهمد تصرف در سخن من  مساوي است، بعد هم نمي
گوئيد هردو فهم اوليات مساوي  علي براي انكا رو اعالم تجزم دارد بلكه ميبرايش ممكن نيست معذلك قدرت فا

شود يعني  كنيم و برهان ميآوريم و او محكوم مي هستند و نسبت بينشان هم مساوي است حاال بحث مي
تواند خارج از أن كار كند، پس بايد تصديق كند و  كند و نمي كند به تبع كيف نفساني اش كار مي تصديق مي

تواند مانع اين تصديق منطقي اش شود چون شما كيف نفساني اورا  درت انكار هم ندارد و اختيارش هم نميق
عوض كرده ايد و حالش تبديل به يك حال ديگر شده و از حال كفر وارد به حال اسالم شده است براين اساس 
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كنيم كه وقتي با آنها  عرض مي قضاياي منطقي بايد ايمان ساز باشد نه ختم حجت كند، بر خالف آنچه كه ما

شود نه اينكه حالش  كنيد موضع تصرف شما در تمثل آنها اعلي و بر تر است و او به عجز كشيده مي بحث مي
تواند در  بيند نمي شود بلكه او مي عوض شود حالش مربوط به فاعليت خودش است، نظام تمثلش هم عوض نمي

 دان رويارويي او با شما نيست.شما تصرقف كند و معناي حجت اين شد كه مي
بنابراين يك موضع نقض آقايان در بيان اوليات همين است كه اوالً ادراك از استدالل بايد براي همه قهري و 

دهد و با معناي اشراف  جبري باشد كه البته اگر جبري شد اين اشكال وارد است كه ديگر معناي علم نمي
 شود. وض نميسازگار نيست ثانياً عين كيف نفساني ع
آئيم، يك يقين در مرحله تمثل داريم كه جريان واليت موالست يعني  حاال باز سراغ همان بحث يقين مي

نظام تمثل شما در جايگاه خودش متناسب با سير به طرف مقصد موال و حل محور فاعليت موالست جايي كه 
توان گفت كه هميشه يقين محور  كنيد بنابراين مي شما هستيد و به نسبتي كه حول آن مقصد حركت مي

كند يقين برهاني اين گونه است و اگر شما تولي به واليت ولي  اي است كه حول آن تغيير مي تغييرات در دامنه
شو و تصرفات نسبت به مادونتان شما متاثر  باالتر پيدا كرديد طبيعي است كه محور وحت و كثرت شما مي

 شود. كند و دست موال در تغيير مي ميكند تغييرات شما آنها را متأثر  نمي
يك مرتبه از يقين هم يقين نسبت به عالم محسوس است كه بحث يقين نسبت به عالم محسوس در د قسم 

بينيم كه اين ميكروفن است آن ضبط صوت است اين ميز است و آن  شو يك قسمت اين كه ما مي مطرح مي
در اينكه االن روز است كه شكي نيست و اين را  گويند كاغذ است و امثال ذلك يك مثلي هست كه مي

بگويد  توان منكر شد، طبيعي است كه در مراتب نازل افاضه همين طور است كه انسان اين گونه نگاه كند نمي
شود، البته در جايگاه خودش هم ارزش دارد و در يك مراتبي هم بايد همين  خداوند به ممكنات شناخته مي

توان تكيه كرد، ادراكات  گوييد همه اينها فاني هستند و به شيي فاني نمي ش آن ميطور گفت، يك وقت بالعك
ما هم فاني و ممكن الوجود هستند، حاال آيا وصف دليل بودن ممكن واجب است يا اينكه آن هم به وجوب 

واجب نظر توان روي ممكن پاگذاشت و به  داشتن وابسته است و اگر وجوب نداشته باشد دليليت هم ندارد، نمي
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شود نه  شود يعني تناسبات به نسبت شناخته مي كرد، اين ي سكوي محكم نيست همه اشياء واجب شناخته مي

نسبت به تناسبات، چون نسبتب دارد متناسب با نسبت متكيف است و متناسب با نسبت گفتن هم از خود 
ت چيزي نبود كه وجود طرف نسبت اصل است واال نسب نسبت است بعد هم ميگ وئيد در خود نسبت هم

گوئيد بك عرفتك و چيز محكم تر ديگري نيست كه با تكيه بر آن به چيزهاي ديگر نگاه كرد به  داشته باشد مي
تو در شناخت همه اشياء اصل هستي و اصالً  شناسم شناسم و به تو همه اشياء را مي تو است كه تورا مي

 ت به توست.پيدايش خود شناخت و پيدايش جريان فاعليت و والي
متناسب با حساسيتهايماهست منزلتش منزلت بسيار پائيني است،  بنابراين يقين به امور عيني كه كاربردي

داند كه  اي مي و ديگري از ميدان جاذبه براي مثال يك نفر محكمي آهن را از خود آهن و ديگري از فرمول آهن
داند و بعد  ايجادي كه اين را ايجاد كرده است مي اگر آن ميدان جاذبه نبود فرمولش نبود و ديگري از خواست

گويد ال  داند و مي كنند و عالم خارج زا مشت پركن نمي هم از اسمائي كه آن اسماء كيفيات اين را معين مي
 حول والقوه اال باهللا العلي العظيم.

و به تبع نظام ها به تبع يك وحدت تركيبي  گويد اين داند بلكه مي ماهيات را در خصوصيات اصل نمي
فاعليت و واليت و ربوبيت مطلقه الهي هستند، البته جايگزيني اين امور در قلب يك مطلب است و صحبت 
درباره آنها يك مطلب ديگري است ولي براي مؤمن خورشيد و نور آن چه چيزي است كه بتوان به آن تكيه 

كرد و آن اشاره هم براي  شيد را عوض ميكرد در مقابل واليت مولي الموحدين كه با اشاره انگشت جاي خور
شد و اگر اشاره كن كه قمر سعه و  كرد خورشيد كامالً تاريك مي معدوم كردن خورشيد بود كه اگر اراده مي

 تواند، اين شعر واقعاً درست است كه:  جودي پيدا كند و از خورشيد روشنتر شود مي
 كار آفتاب كند. به آسمان رود و   به ذره گره نظر لطف بو تراب كند

اي كه به او  مگر خورشيد بغير از نظام واليت به چه چيز بند است و به چه چيز نور دارد جز به آن اندازه
 دستور داده اند كه ر جهان درخشان باشد.
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شوند اينها مشت پركن نيستند و آن چه از  حاال اين يقينيات محسوس كه بعداً نسبت تأثير عيني ناميده مي

كنيد، ما در حجاب هستيم و به  آيد اينها را به اين شكل درآورده است كه شما به آنها نظر مي ت مينظام والي
آيد احتياج به مسكن داريم و خانه يك چيز مشت پركن است و انسان را از گرما و سرما حفظ  نظرمان مي

كه همين صورت احتياج كند اما در باطن شما محتاج به ولي باالتر هستيد و اين صورت احتياج شماست  مي
منزل را  گوئيد، رب انزلني منزالً مباركاً و انت خيرالمنزلين يك وقت هم به يك يز ديگر بند است يك وقت مي

كنيد بمنزلت اهللا عندك و بمنزلتك  كنيد مي دانيد و يك وقت به معصومين عرض مي همين چهار ديواري مي
زلت خداوند در نزد آنان يا منزلت آنها در نزد خدا از همين عنه حاال آن منزل هم مثل اينها سقف دارد،ـ من

شود بلكه با قدرت و قرب و به نحوه ارتباط  قبيل است يا نه منزلت آ،ها در نزد خداوند يا سقف نشان داده نمي
هم گوييد ما را در منزل مقربين و شهداء و صديقين جاي بده، در آ، منزل  موال با عبد و عبد با موال، گاهي مي

براي انسان احتياجات هست ولي اين منزلي كه در نظر شما مشت پركن است در مقابل آن هيچ است و هيچ تر 
از خواب و خيال براي االن ماست، در روابط عادي كه نگاه كنيد براي تهيه منزل بايد زمين خريد اعتبار براي 

گويند ما به فالن قشر مصالح تعاوني  و ميشود  پول و مصالح داشت، آن وقت اين اعتبار را در جامعه عوض مي
گويند  گذارند و مي آيد قيمت آن با نرخ آزاد فاصله دارد ي ضابطه ديگر مي دهيم بعد به نظرتان مي مي

گوئيد اين منزل را ارزان ساختي، هم زمين و هم مصالح  اعتباراتش را به فالن دسته بدهيد و شما به آن فرد مي
شود در وصول به اين  در اينجا به دست اولياء جزئي اجتماعي اعتبارات كم و زياد ميرا به شما ارزان دادند 
اي كه به استاد دانشگاه دادند ثلث قيمت آزاد است، يك ولي اجتماعي  كند مثالً اين خانه حاجت خيلي فرق مي

صل شيئيت اين اي كه ا تواند تصرف كند چه رسد ب آن ولي كه در اعتبارات سياسي فرهنگي يا اقتصادي مي
اي كه اصل حاجت شما و رفع كننده حاجت شما همگي به دست او  اشياء به دست اسماء تصرفي اوست ولي

فرت و اگر قربش  بود در هوا هم راه مي است و رابطه شما با جامعه و اشياء به دست اوست اگر يقين او زيادتر مي
شود اين نسبت تاثير  د و سرعتش هم خيلي زياد ميشو به واليت موال زياد شود هوا براي او مانند زمين مي

فرمودند ره صد  هم مي» ره«شده است و امام  عيني براي رزمندگان اسالم در حين مقابله با كفار حاصل مي
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شده است و امام ره هم  روند، بعضي از رزمندگان اسالم در حين مقابله با كفار حاصل مي ساله را يك شبه مي

گفتند اين تركشها مأموريت دارند و به  روند بعضي از رزمندگان مي اله را يك شبه ميفرمودند ره صد س مي
كردند و مدتها هم  رفتند پاكسازي هم مي خورند، در ميدان مين هم مي كسي كه مأموريت نداشته باشند نمي

باشد،مشاهده  آيد كه اين تصادفي ماندند و به دفعات مكرر كه در قانون تصادفات و احتماالت نمي سالم مي
شد ولي زنده مانده است يا زير پايش مين بوده ولي منفجر نشده است و واقعاً در  كرد كه بايد كشته مي مي

ديدند و  ها به بلندي آسمان است اين را واقعاً مي ديدند كه اندازه قداين بسيجي لشكر صدام بعضي از آنها مي
كرد و تا به آن امر مسلح بوديم  يافت و آنها را مرعوب مي ها با خداوند ظهور مي يك لحظه ارتباط اين بسيجي

رفتيم و همين كه به نظر ما رسيد كه موشك جواب موشك، اين عالم رامشت پركن ديديم، البته بايد  جلو مي
به اين عالم اهميت داد ولي بايد به آن به صورت تبعي نگاه كرد و نسبت تاثير عيني را هم در جايگاه خودش و 

ت و تبعي كه دارد اصل بدانيم اصل باذهن نيست اصل با واليت است و ذهن وقل ب هم تابع واليت به نسب
 است.

نظر به محسوسات يك گونه نيست و كاربرد محسوسات هم يك گونه نيست و واقعيت محسوسات تحت 
كيب فاعليت با واليت و متكي به آن است، حاال اگر كسي در سه مرتبه نظام تمثلي كه ادراك آن به معناي تر

كرد معني اشراف را  تبدل و رسيدن به عجز و جاري شدن واليت موال شد چون با فاعل وحدت تركيبي پيدا مي
داشت، اگر تعلق به واليت موال پيدا كرد و واليت موال در نظام تمثلي اش جاري شد و از راه ارتباط نظام تمثل 

رد يعني به فاعليت موال در نظام تمثل خودش متمسك شد به نظام حساسيتها عجز مجدد نسبت به موال پيدا ك
 و فاعليت موال در نظام حساسيتهايش متناسب با ظرفيتش جاري شد و اين مرتبه هم الهي شد و اطمينان قلبي

وحدت تركيبي حاالتش هم الهي شد و رابطه اش به خارج هم الهي شد يعني در أنجا هم خودش را از هر 
موال تمسك كرد و فعل را انجام داد اگر هر سه وحدت تركيبي پيدا كردند يعني جريان تصرفي عاجز ديد و به 

توان گفت اين  هم در نظام حساسيتها جاري شد مي واليت موال هم در نسبت تاثير عيني، همدر نظام تمثلي
كثرت حول محور واليت موال وحدت و كثرت پيدا كرده است و واليت موال در اين ظرف به صورت وحدت و 
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شود ولكن قدرت  جاري شده و در كيفيت خاص ظرفيت اين جريان پيدا كرده است، آنگاه اين مغير شرائط مي

خواهد ديگر نه دلخوش به تصرفاتش در عالم  تغييرش در شرائط منسوب به موال و در جهتي است كه موال مي
ش به موالست و تعلقش به كثرت است و نه دلخوش به استداللهايش و نه دلخوش به حاالتش است بلكه دلخو

شود يقين در مرتبه تام آنجايي است كه تمام ظرفيتهاي عملكرد اين،  تصرفات موالست، اينجا يقين حاصل مي
رود و دوباره در ظرفيت  بستر جريان واليت موال شود. البته اين سه تا كه انجام گرفت ظرفيت حتماً باال مي

كند  كند يا اينكه فاعليتش تعلق به فاعليت موال پيدا مي يا فاعليت ميجديد هم معناي رشد ادراك هست يعني 
 داند، آنگاه حاصل اين سير، قرب بيشتر به موالست. و ولي باالتر را در تصرف اولي مي

البته تكيه به ارتكازات اجتماعي كه معناي كل و جزء و بديهيات و اوليات را درست يم كند تكيه به واليت 
گردد كه اگر كسي آن واليت اجتماعي را نپذيرد  هيت ادبيات به واليت اجتماعي بر مياجتماعي است و 

تواند آن اوليات برايش حضور نداشته باشد اوليات در نزد افراد مختلف يك سان نيست تا درچه ارتكازات و  مي
تا آخرش نگاه كنيد  اي از واليت باشد چه در دستگاه كفر و چه در دستگاه ايمان، شما از اول كتاب چه مرتبه

داند و ببينيد االن در سائربالد غير اسالمي معناي زلزله در نزد مردم  ببينيد زلزله و امثال آن را چه چيز مي
دانند و برايشان در نظام واليت اجتماعي ادبيات متناسب با خودش جا  امر طبيعي مي چيست كه آن را يك

چرخد و تغييرات دروني اين مجموعه  است كه بدور خورشيد ميگويند كره زمين يك مجموعه  افتاده است مي
افتد و  كند و در اين ميدان اين اتفاق مي ها را اين گونه رسم مي شود وژئو فيزيك هم منحني چنين و چنان مي

كنند، در  شود، درست مثل اهل يقين مطلب را بيان مي هرگاه هسته و پوسته زمين چنين باشد زلزله مي
دهد آن وقت اگر فالن عبادت را انجام دهيد زلزله  گفت زمين و زلزله مامور دارد و با اجازه روي مي حاليكه بايد

آمد و من در اين شك ندارم، جلو  بخشيديم اين زلزله نمي آيد ترديد ندارم كه اگر جنگ با كفار را شدت مي نمي
ي مردم نيافتاد مامور دارد و آن را خواست روي مردم بمب بياندازد ولي رو چشم خود ما هواپيماي دشمن مي

 برد. آنطرف مي
 افتد. كنند و واقعاً اتفاق مي برادر جمالي: آنها درباره آتش فشان و سيل پيش بيني مي
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گوئيد به صورت كاربردي ايجاد  حجت االسالم والمسلمين حسيني: پيش بيني دو معنا دارد گاهي مي

شود  ود نه اينكه خيال كنيد اگر اين پيش بيني را هم نكرد ايجاد ميش كند و با واليت شيطاني آنها ايجاد مي مي
كنند و مانع آن هم واليت رحماني است، اگر به صورت كاربردي در دنيا  آنها با واليت شيطاني شان ايجاد مي

، شود نه اينكه خيال كنيد اين يك حادثه طبيعي است كه در ميدان كار كفار نيست كنند امداد مي فعاليت مي
اين نحوه حيواني شدند و در مقابل آن اگر شما  در ميدان آزمايش دنيا بايد تحت قدرت آنها قرار بگيرد اگر آنها

شود در مسئله پيش بيني از همان وقت كه  كند و چيز ديگري واقع نمي عكس آن عمل كرديد آن را خنثي مي
جا دادر و به فاعليت شما و فاعل باالتر بر گوئيد علم كاربردي است معنايش اين است كه در نظام فاعليت  مي
 شود و اگر فاعليت شما به نحو ديگري بود نحو گردد، نه اينكه به توصيف از چيزي كه بنا بود واقع مي مي

 شود. ديگري واقع مي
آيد هيچ چيز غير از عقل ندارد كه در اين  و وقتي انسان به دنيا مي برادر جمالي: بديهيات اوليه فطري است

قل هم بديهيات اوليه هست البته حاال كاري به خارج نداريم يعني اگر مفهوم كل را بفهمد و مفهوم جزء را ع
 كند كه كل بزرگ است. هم بفهمد حكم مي

حجت االسالم والمسلمين حسيني: اگر ارتكازات ما را بپذيريد نتيجه اش همان است كه گفتيم و اگر 
عالم را با اين قضاياي نظري محض شناختيد كه از قضا آنها كه با اين ابزار  نپذيريد نپذيرفته است. حاال اگر شما

 سراغ عالم ما نرفت اند بر شما مسلط شده اند و همه شئون زندگي شما را قبضه كرده اند.
فرمائيد كه با رشد مراتب ايمان  حجت االسالم ميرباقري: پس شما قضاياي يقيني را اين گونه تحليل مي

 شود. كند و وقتي ظرفيت فرق كرد ادراكش از خود اين قضايا عوض مي د اين قضايا هم تغيير ميتحليل از خو
حجت االسالم والمسلمين حسيني: چه ظرفيتش در رتبه ايمان مورد تصرف موال قرار گيرد و چه در جريان 

 رشد.
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نظام واليت است و  حجت االسالم ميرباقري: يعني نسبت تاثيرهاي طبيعي كه مفاد قضاياي حسي است تابع

شود يعني كيفيت تركيب و  ها مختلف شده و كيفيت آثار حقيقتاً عوض مي با تغيير ظرفيت افراد نسبت تاثير
 تركب نظام عالم مومن غير از كيفيت تركيب و تركيب كافر است.

حجت االسالم والمسلمين حسيني: يعني اگر جريان ايمان شدت يافت و دست ولي اعظم شد حتماً 
 كند، متصرف در عالم و اسماء است و دست اوست. نولوژي متناسبش را ايجاد ميتك

 شود؟ حجت االسالم ميرباقري: يعني تحليل از قضاياي محسوس عوض مي
شود. قضاياي محسوس ظل  حجت االسالم والمسلمين حسيني: يك كارائي و خاصيت ديگري پيدا مي

 باالتر و در نهايت همگي ظل فاعليت موال هستند. قضاياي باالتر هستند و آن قضايا هم ظل قضاياي
حجت االسالم ميرباقري: يعني براي مومن و كافر هم همين محسوسات دو سنخ قضايا هستند و اينكه االن 

 روز است و خورشيد طلوع كرده است.
يك كند وشما در ابتداي صبح  گوئيد تحليل آنها فرق مي حجت االسالم والمسلمين حسيني: يك وقت مي

گوئيد حاال وقت نماز است و بعد بين الطلوعين و بعد ساعت مشهود اس و  كنيد و مي اذكار و كلماتي را بيان مي
وقت اجابات دعاست يك صحبت اين است كه تصرف و تركيب شما با اين عالم و نسبت شما با عالم در 

گوئيد اصالً وقتي  كند، يك وقت مي ميعملكردتان در اين عالم دو گونه است و با نسبتي كه با كافر دارد فرق 
توانم از دست او خارج كنم شما قبول  شوم و مي من جزء ساختار نظام واليت موال شدم در اين متصرف مي

توانم از دست او خارج كنم شما قبول داريد كه نحوه  شوم و مي داريد واليت موال شدم در اين متصرف مي
شود  ستگاه ساخته اند اگر خدا بخواهد دخالت كند كان لم يكن ميارتباط آ،ها با خورشيد كه فرضا يك د

ها را از خاصيت بياندازد يك  تواند آن فجعلناها حميداً كان لم تغن باال مس دست موال آنقدر باز است كه مي
امداد گوئيد االن شاء موال بر اين است كه از دست آنها نگيرد تا اينكه شما متنبه شويد، اين ظالمي كه  وقت مي

 شده و مسلط شده است براي اين نيست كه اورا دوست داشتند بلكه براي تنبه شماست.
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ذهني آنها را چكار كنيم يك قضاياي تجربي هست كه مورد هاي  حجت االسالم ميرباقري: باالخره يقين

 يقين آنهاست يا قضاياي حسي و غير حسي.
رتبه حيواني و پائين تر از آن براي آنها هست  حجت االسالم والمسلمين حسيني: جريان واليت موال در

 مادام كه موالي شما بخواهد.
 حجت االسالم ميرباقري: پس در آن رتبه احساس عجز الزم نيست.

تواند و ناتواني خودش را در برابر  يابد كه نمي حجت االسالم والمسلمين حسيني: در همان رتبه هم در مي
كند او نسبت به ظرفيت خودش بايد مرتب استكبار داشته  هم انكار مي كند و باز تصرفات موالي شما حس مي

كنيد و يك نحوه سجود داريد او  باشد تا به آن رتبه برسد او بر خالف اين طرف كه شما مرتب اعالم عجز مي
 شود. يك نحوه اضطراب دارد و مرتباً اضافه مي

گويند ممكن است يقين  كنند و مي ك ميحجت االسالم ميرباقري: آقايان بين حالت قلبي و ذهن تفكي
 كند. كند و باز هم انكار مي ذهني حاصل شود اما قدرت جحود هم دارد يقين مي

كند يع  حجت االسالم والمسلمين حسيني: نه آن كلمات هرگز وحدت تركيبي متناسب با ظرفيتش پيدا نمي
جريان واليت موالمتناسب با ظرفش  تواند يك وحندت تركيبي متناسب با ظرفش تحويل دهد كه ني او نمي

كند كه متناسب با ظرفش نيست لذا برابر شما برهان ندارد،  باشد، در عالم تمثل يك وحدت تركيبي پيدا مي
اگر قضاياي يقيني داشته باشد و وحدت تركيبي پيدا كند با و حدت تركيبي شما يك مبناي ديگري دارد و 

منسجم دارد اين درست نيست و اصل صحت را زير سوال  هركس بر مبناي خودش يقين دارد و نظام
برد.اگر بناباشد كافر بتواند از قضاياي محسوس يك نظام عقالني هماهنگ درست كند كه در آن هيچ گونه  مي

ترديد و تزلزل نباشد و مسلم هم يك نظام بدون ضعف بطرف ديگر درست كند آيا هردو نسبت به عالم خارج 
است كه بگوييد اصالت وجود و اصالت ماهيت هردو حق است و هردواز خارج جكايت حق است؟ اين مثل آن 

برد، اگر اصالت ماهيت و اصالت و  كنند، خوب اين عجب حكايتي است، اين ريشه صدق و كذب را از بين مي مي
بگوئيد جود هردو حكايت از خارج كنند و هردو هم منسجم باشند اين چه رقم حكايت از واقع است مگر اينكه 
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خواند و به  يكي از آنها تناسباتش تناسبات حيواني اتس و با ظرفيت خودش در همان مرتبه مثال و صور نمي

وسيله تجزم و اعمال فاعليت نظام كاربردي خودش را براي كاربرد خاصي ساخته است و بالجمله صحتبه واليت 
ت بودن يا دروغ بودن قرآن را اثبات كنيم پاي توانيم راس شود نه واليت به صحت.اگر بگوئيد ما نمي تعريف مي

راست و دروغ چه چيز بند است و پاي واقعيت به چه چيز بند است، اساس واقعيت چيست، در نفس كيفيت در 
صورت تمثلي پايش به كجا بند است، اگر بگوئيد تناسبات ظرف حول واليت موال يك حرف ديگر است انطباق 

اقعيت به كجا بند است آيا به ذات ماهيات بند است ذات ماهيات به كجا بند با واقعيت كه ميگ وئيد پاي و
 است؟ به ادراك من و شما.

كند  شما اگر جريان رشد در ادراك را قبول داريد اين اوليات هم در رشد ادراك يك معناي ديگري پيدا مي
ت واليت ارتكازي در كه صحت آن به سير است و صحت سير كننده هم به واليت است يك يقين هايي تح

گوئيد  كند. شما مي رود فرق مي شود كه براي اصحاب اصطالح كه يك درجه واليتشان باالتر مي اجتماع پيدا مي
گويد النار حاره او براي  النار حاره او براي حرارات در فيزيك يا شيمي يك معناي تركيبي قائل است و مي

گويد همه چيز حاره است. در نزد ارباب اصطالح  ئل است و ميحرارت در فيزيك يا شيمي يك معناي تركيبي قا
گردد،  رود، آنگاه چگونه محور همه اينها به واليت باز نمي كند و آن معناي اول كنار مي معناي آن فرق مي

شود يعني قدرت  كنيم كه اين برتر و اعلون است و چيزي بر او حاكم نمي نهايت ما حجت را به اين اثبات مي
 شود. آنها را دارد ولي شكسته نميشكستن 

 آنها يقين هست يا نه؟هاي  حجت االسالم ميرباقري: باالخره روشن نشد كه يقين
حجت االسالم والمسلمين حسيني: يقين حيواني است يعني در ظرفيت خودشان درون متنقاض است و 

افتد،  رات ذهني شما به لرزه نميترسيد؟ چرا تفك كارايي و نسبت تاثير بر شما ندارند چرا شما زا موشك نمي
ترسند و اگر جرئت ما در نوكري موال زياد بود  تفكرات فلسفي شما اگر هماهنگ باشد آنها مثل سگ از شما مي

توانيد تكنولوژي باالتر از  دانند كه شما مي ترسند و مي شد و از تكنولوژي سازي شما مي اين ترس آنها معلوم مي
كنند، االن پس از ده سال صداي اسالم نه  كنند خودشان مشاهده مي ا اين همه تبليغ ميآنها را بسازيد و اال چر
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فقط مديريت سوسياليزم را به هم ريخته بلكه مديريت عالم را به هم ريخته و كاپيتاليزم بيشتر از سوسياليزم 

كنولوژي و روابط انساني ترسد و فروريختن اين خيلي شديد تر از فرو ريختن آن است، ما وقتي به ابزار و ت مي
شوند، االن آمريكا كه شش هزار  شويم آنها خوشحال مي كنيم و در نوكري موال سست مي آنها دلبستگي پيدا مي

گردد اگر  شود و ذليل مي چرخاند و رئيس مستكبرين عالم است پولش پوك مي ميليارد دال را در بازار دنيا مي
ك موشك به بند االحمدي زديد كه اگر به جاي موشك به نيرو حمله ما محكم باشيم آنها چيزي ندارند شما ي

ريخت و اين نظم آنها زمينه سرعت از هم پاشيدن أهاست و به  كرديد اثر بيشتري داشت دالر آنها به هم مي مي
هاي  كنند و خانه رسد كه يخربون بيوتهم بايديهم و ايدي المؤمنين فرار مي چيزي بند نيستند جايي مي

كنند، االن اينهايي كه در شوروي هستند و واقعاً فقير هستند چون در آنجا اموال در  ن راهم خراب ميخودشا
آورند، اين  ها مي كنند و براي زلزله زده دست دولت بوده است اينها االن وسائل زندگي روزمره شان را جمع مي

بار سياسي و تعلق ارواح به ايران، چه توجه قلوبي به ايران است و چه اعتبار سياسي عظيمي است اين اعت
آيند و آنها غرق در حيرت  مديران استكباري دنيا را ديوانه كرده است همان طور كه مردم براي سالگرد امام مي

شوند كه چه كنيم، اين اعتبار سياسي كه خداوند در دل ملتها براي شما قرار داده چيز كمي نيست و ما  مي
 نبايد خود را ببازيم.





 
 

 دوره دوم) ٤٧( ٨٣جلسه: 
 بحث: در فاعليت صرف ربط كافي است نه علم

 (اسم تصرفي نسبت به حاالتنيست بلكه به نفس خود ربط است)
 الرحيمحجت االسالم والمسلمين حسيني: بسم اهللا الرحمن 

بحث پيرامون علم ويقين بود علم ابزار نظام فالعيت متناسبا با مرحله فاعل است يعني اينكه رتبه آن چه 
مقدار سهم تاثير خاصي در دست  اي باشد چه مقدار از فاعليت اين رتبه منبوس به خودش باشد كه اين رتبه

تصرف شد رشيي خارجي باشد يا تصرف در تصرفي اعم از اينكه  كردن ابزارش دارد يعني درست كردن اسم
نحوه تمثل و اسم سازي اش باشد يا اسم تصرفي كه در رابط خود فاعل با حاالتش است البته قبالً بيان شد كه 
رابطه اين مرتبه با حاالت با ربط خود اين مرتبه اسم سازي با اشياء فرق دارد، در قسمت دوم هم به صورت 

كند و  وئيم علم اشراف است يعني اين اسماء با فاعلش و حدت تركيب يپيدا ميگ مختصربيان شد كه وقتي مي
اين تريب  دهد و استمرار و لي فاعل با اينها مركبي يم شود هرچند محور دارد و آن محور جهت را نشان مي

 گيرد. جاي آن حضور را مي
رفا و متصرف يه نسبت خاصي پيدا شود يا اينكه وحدت تركيبي بين ابزار تص اي فقط با ابزار تركي مي حاال

شويد و اين  از اين هواي خنك مبتهج مي كنيد كنيد و هواي اتاق را خنك مي شود يعني اگر شما تصرف مي مي
هواي روي شما مؤثر است هرچند حاكميت در تركيب با شماست، ولي آيا وحدت تركيب فقط با علم است يا 

ذهن شماست ولي آيا و حدت تركيبي فقط با علم است يا  تركيب با معلوم فقط آن معلومي نيست كه در
در ذهن شما ست بلكه با آن معلومي كه از ذهن شما در عينيت است  تركيب با معلوم فقط آن معلوم نيست كه

شود تا هرجا بسط نفوذ اختيار هست تاثير اختيار هم متقابالً هست نهايت جهت گيري آن  نيز تركيب مي
 منسوب به فاعل است.
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تصرف يا متصرف فيه هر سه با يكديگر تركيب  حاال اگر كسي بگويد فاعل و اسم تصرف و معلوم و مفعول

اي يا در سه رتبه يعني فقط  گيرند، آيا اين امر در يك رتبه شده و در نظام فاعلي حول محور فاعليت شكل مي
ات شما در خارج است و يك گيرد يا فقط يك دسته از تصرف خارج سات كه موضوع تصرف كاربردي قرار مي

از تصرفات در خود تمثل سازي يا در نحوه ربط اين قدرت تمثل سازي با وضعيت روحي شما واقع  دسته
شود هرچند كه وضعيت روحي تحت اشراف در نم يآيد ولكن نحوه ربط با آن تحت اشراف درآمده و موضوع  مي

ذهني است ونحوه ربط موضوع تصرف آنس ات، كنيد كه  شود شما يك اسم تصرفي درست مي تصرف واعق مي
 تعريف ما از تزكيه ورد تصرف آن است بعبارت ديگرت عرفان صطالحي تحت تصرفش است. 

زند ولي  زند؟ نه به اصل آن لطمه مي حاال آيا اين مطلب به برهان ما كه ايمان را پايه قرار داده بود لطمه مي
توانيد دست خودتان را بشكنيد و  ي از ايمان است مثالً شما ميكند ظرف قابل انعكاس ظرف قاقبل را عوض مي

تانيد كار كند و هرند تصرفات تصويري از ايمان است ولكن اگر شما با فاعليت و ايمان قبلي آمديد و  ديگر نمي
كند كه اين يك اعطا ديگر است،  يك كاري كرديد و چيزي را شكيتيد ديگر چيزي جز انقالب آن را جبران نمي

بخشد، ايمان از تصرف ولي  مي كنيد و خداوند هم نقالب هم تفضلي است به اين صورت كهشما اظهار عجز ميا
و از ناحيه اين فقط تسليم بودن نسبت به واليت آنها الزم است و فاعل رشد خود اين  شود باالتر حاصل مي

ظرفيت باالتري براي ايمان را عطا نيست يعني ائمه طاهرين صلوات اهللا عليهم اولياء نعم هستند و ايمان و 
كنيد  نسبت به مادون خودتان تصرف مي كنند كما اينكه شما در حيطه تصرف خودتان متصرف هستيد مي

تواند برگردانيد ولي بعضي از تجزيه و  هرچند كه تصرف شما خيلي محدودتر است وبسياري از كارها را نمي
 تركبيها در حيطه تصرف شما ست.

ضور معلوم نزد عالم به م عناي حضور تصوير آن يا اينكه منتهي الهي آن كيف نفساني شود، براين اساس ح
نيست بلكه جاي خودش است چه جاي آن خارج باشد چه در دستگاه سنجش و تمثل ساز باشد و چه اين كه 

ن هستند در ارتباط تمثل با حاالت باشد معلوم سرجاي خودش است و ابزار تصرف و اسماء هم سرجاي خودشا
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وفاعليت هم سرجاي خودش هست ولي وحدت تركيبي دارند و تعدد آنها متقوم به هم است و محورشان هم 

 فاعليت است كه وحدت به آن قوام دراد و محور تعلق است.
حاال آيا اين سه نظام يعني عرفان اصطالحي و منطق و فسلفه و صور استداللي و تصرفات خارجي شما 

فاعل و در يك شان به اولياء  دارند؟ بله وحدت تركيبي اينها در يك شان به خودهمگي و حدت تركيبي 
گردد، مثالً منطق سازي كه كار همه نيست، اگر بنا شد معلوم يا متصرف فيه به شما تركيب  اجتماعي بر مي

ستند و از رگدد در حاليكه عده زيادي از افراد هميشه مقلد ه شود معناي فاعليت اين هميشه به شخص بر نمي
خودشان ابتكاري ندارند و اسم تصرفي اينها از آن ديگري است، كاشف اينها ولي تصرف در ذهن جامعه و در 
مصرف جامعه است و توليد هم در اين جا به معنا اسم تصرفي جديد نيست بلكه اين توليد كننده كار گرد آن 

شود فقط در مورد شما چنين است يا اينكه  كد و هوا خنك مي شخص است براي مثال كولر خانه شما كار مي
كند و آ كسي كه كولر را ساخته الگوي مصرف جامعه را تحت تصرف  در جامعه يك الگوي مصرف را متأثر مي

قرار داده است و بعد از آن همه كسانيكه در توليد و توزيع كولر فعاليت دارند به نسبت تحت تصرف او هستند، 
باره اشياء خارجي اقتصادي صادق است يا در امور سياسي و فرهنگي نيز چنين حاال آيا اين مسئله فقط در

 است؟در امور فرهنگي يعني چه؟
يك ولي فرهنگي روش فكر كردن و درست يابي به تعاريف و دسته بندي احتماالت و راه نسبت دادن 

بود مورد پذيرش قرار كد انگاه يك چيزهايي كه در جامع قابل پذيرش ن احتماالت به يك ديگر را عوض مي
شود، كانه قوه تميز قبالً در يك سطح قرار داشت و االن  گرد ويك احتماالت جديدي را براي جامعه پيدا مي مي

 به يك سطح ديگر رسيده است.
آمد اين   قبال از پيدايش جريان الكتريسيته براي روشنائي احتماالتي كه به ذهن توليد كنندگان چراغ مي

سوزد آن  شود و چرا غ بهتر مي شود مي شه چراغ اگر اين قدر طوالني ترشود جريان قوا بهتر ميبود كه لوله شي
اينگونه باش ابزهم بهتر است اما هيچ گاه احتمال جريان دادن الكتريسيته در گاز نئون براي روشنايي مطرح 

شد  ذهنش پيدا نمي خواست خيال بافي كند باز هم يك سري از احتماالت در شد و حتي اگر كسي مي نمي
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آيد، اگر چه با خيال كننده متحد است آقايان آن  يعني از عالم خيال هم مطلق نيست و هر خيالي به ذهن نمي

اي را به باغ ببرند و در آن باغ گرد و  كنند كه محدود است مثل اينكه ي بچه و قبول نمي را مطلق دانسته اند
بود يا مثالً ارقام نجومي كه از حوصله تصور ما خارج است، اين  گويد يك داناي گردو زياد باشد اين بچه مي

شد مانند كتاب كليله و  ها ذكر مي خياالت و تطرق احتماالت هم همين طور است، مثالهايي كه سابقاً در قصه
 شود يعن ياين مثالهايي كه در دمنه همه مثالها درباره ديو و حيوان است اما هرگز از يك فضانورد صحبت نمي

دهد كه ظرفيت تطرق احتماالت همراه با  داستانهاي اين ايام هست در آن داستانها نيست تمثيلها نشان مي
بايد آن را  رشد ادراك فرق م يكند يك مثالهاي درباره عالم آخرت، هست كه اصالص براي ما قابل بيان نيست

دارد، آنها براي ما قابل درك نيست شما نازل كرد تا بتوان در اين عالم از آن صحبت كرد اينجا تحمل آن را ن
دانيد ندارد  توانيد بهزبان كودك صحبت كنيد و او اصالً تحمل همه چيزهايي را كه شما مي يك مقدار كم مي

ظرفيت پذيرش او محدود است، تمثيل و تطرق احتمال هم همين طور است، دسته بندي و نتيجه گيري و به 
 ريان رشد ادراك هم همين طور است.تعريف رسيدن هم همين طور است و ج

برد در سطح قبل  كند و ادراكات را از يك سطح به سطح ديگر مي آيد تصرف مي حاال يك ولي فرهنگي مي
دو دو ا برابر با چهار تا بود اما د رسطح بعد به دليل نسبتي ديگر دودوتا برابر با چهار تا نيست، در ارتكازات 

خندند يك جايي اين  شد اما در ارتكازات االن از اين مثال مي ثال استفاده ميقديم از نرخ شاه عباسي براي م
مثالهاي صحيح بوده و البته نسبي شدن آن هم با ثبات جهت ضرري ندارد و آنچه كه به نظر ما رشد و اعتقاد 

 آيد. است و نه تلون از همان ثبات جهت به دست مي
شود  گوئيد رشد در ادراك حاصل مي ت كه شما هم ميموضوع تصرف اين ولي فرهنگي خود قوه سنجش اس

برد و درست است كه بگوئيم ولي با ابزار با تصرف فيه و  آن ولي قوه تفكر يك جامعه را به سطح باالتري مي
كنند االن براي حسابهاي يوميه يك شكلهاي خاص رياضي بر  حدت تركيبي دارند و اينها دنبال او حركت مي

آوريم و اگر هم درست  كنيم و بعد صورت حساب را به دست مي كنيم و جمع بندي مي روي كاغذ ترسيم مي
مطابق نباشد ناراحت هستيم، براي مثال هزار تومان شهريه گرفته ايم ويك خرجي هم داشته ايم بعد جمعمي 
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ست ولي افتيم كه ايا مقداري پول گم كردها يم يا طور ديگري شده ا زنيم ولي جمع مطابق نيست به فكر مي

اگر مطابق بود خيالمان راحت يم شود خوب اين عالمتها يك روزي نبوده و فردا هم ممكن اس محاسبات به 
يك شكل ديگري صورت گيرد، تا زماني كه مراجعه به اين ابزار و جمع بندي اطالعات به وسيله اينها براي شما 

 ساده باشد ذهن شما سنبت به آن ولي فرهنگي تحت تصرف است.
گوئيد جلسات اصول عقائد را در سراسر جهان  شما به دنبال نشر خدا پرستي و توحيد باشيد مي اگر

گسترش دهيد فرضاً مرحوم آيت اهللا بروجردي (ره) لساتي را در اروپا و آمريكا ترتيب داده بود و اگر ايشان پول 
كرد همانطور كه در  عيين ميساخت و مبلغين با كفايتي براي اين مساجد ت بيشتري داشت مساجد بيشتري مي

 بالد اسالمي اين طور است و ساختن مساجد و تبليغ رائج است.
گيرند، در پاكستا يا سائر بالد كه نظام آنها  بعضي اين گونه نشر را با اعالء اجتماعي توحيد اشتباه مي

يب قانون در براساس دموكراسي است و مبناي حق وباطل آراء مردم است بدون قيد مصلحت و مبناي تصو
مجلس هم رأي اكثريت است و قيد شوراي نگهبان ندارد، ممكن است بگوئيد مشروط به قانون اساسي شان 

جز آن آراء چيزي  هم به آراء برگشته است است و در اين قانون هم يك قيدهايي ذكر شده ولي خود اين قيود
كند بايد بگوئيم براساس آراء مردم و  كم ميخواهيم بگوئيم دادگاه ح مي براي آنها حقانيت ندارد حاال وقتي

كند نه اينكه حقانيت  تمايالت آنهاست.مبناي قضيه و منشأ قوا رأي مردم است و رأي است كه چيزي را حق مي
يك راي را امضاء كند حاال اين مطلب نظام پيدا م يكند يعني اين تعلق عمومي كه بر قدرت اراده و فاعليت 

گويند مردم خيلي منظم هستند منظور هم همان نظم  شود بعد مي ء تصرفات ميانسان مالحظه شده منشا
گويم پس نفوذ آن قدرت از شكل سازماندهي و شكل رفتارهاي عمومي جامعه راهم تحت تاثير  قانوني است مي

آيد، يعني اينكه پرستش عمومي نافذ شده است، حاال يك نفر در  قرار داده و در نهايت هم به عينيت مي
خواهد وارد اجتماع شود بايد رعاي قوانين  دهد اما همين مي ينجاست كه اعمال فردي اش را انجام ميا

اجتماعي را درباره دادو ستد و رفت و آ مد را بنمايد يعني بايد نفوذ آن پرستش اجتماعي را بپذيرد اگر توسعه 
ت توحيد در عينيت است، اين كن و منظور افزايش قدر توحيد در شكل اجتماع با آن شكل فردي فرق مي
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خيلي فاصله دارد با اينكه بهصورت تكي نماز را اقامه كنيد و در مسجد هم نماز بخوانيد وقتي نفوذ اجتماعي 

شود يعني خوف و طمع عمومي نسبت به امور اجتماعي شكل الهي پيدا  توحيد باال برود نماز هم خوانده مي
رش تعلقات سياسي فرهنگي و اقتصادي به شرط قرب الهي كند و تعلقات حول محور دين بچرخد و گست

صورت گيرد. البهت اين يك بحث منطقي پيرامون جامعه مطلوب است كه الزمه اش اين است كه توسعه 
اجتماعي توحيد غير از ترويج توحيد در جامعه باشد. توسعه اجتماعي توحيد فقط با واليت و نظام حاصل 

اي ممكن است، البته اگر يك نظام كامالً مخالف باشد مرتباً  كه در هر جامعهشود بر خالف ترويج توحيد  مي
اين برابر با منزوي كردن  شود چون اصل در امور اجتماعي همان نظام والي است و گسترش حدود و منزوي مي

 و منحل كردن چيزهاي مخالف با آن است.
و پايه آن را  اجتماعي اش مغفول عنه استشود شكل  رسد وجوب شكر منعم كه عقالً اثبات مي به نظر مي

گويند اصل عدم واليت است مگر آنچه را كه دليل خارج كند، حاال چند  كنند بلكه مي در اعتقادت مالحظه نمي
تا دليل داريم كه مثالً اين محدوده واليت در اختيار ولي فقيه است، اما اگر از آن طرف كه شكر منعم وا جب 

خدارا كه هرگز جائز نيست يعني عقل كفران منعم را بهيچ وجه قبول ندارند لذا خوف  است بيايند پرستش غير
پذيرد اگر خوف و طمع اجتماعي  پذيرد آنگاه خوف و طمع اجتماعي را نيز هرگز نمي و طمع از غير خدا را نمي

واليت در اصول را از طاغوت بپذيرد پرستش غير خدا را جائز دانسته است و اين محال است. لذا پايه امر 
 اعتقادات است و بحث كنوني ما هم پيرامون همين موضوع ولي در بخش شناخت است.

حجت االسالم ميرباقري: شما فرموديد ادراك اسم تصرف است و فاعل با اسماء تصرفي و متصرف فيه 
ركيبي و دانيد و اسماء تصرفي يعني ربط ت خودش و حدت تركيبي دارد چون تصرف را به معناي تركيب مي

عليت را هم به تركيب ر نظام واليت تعريف كردند، ادراك كه حتماً اسم تصرفي است و به نسبتي به تابع 
شود و فاعليت خودش كه اصل د رآن جهت و مقصد است در نحوه ساختن نظام  فاعليت شخص ساخته مي

دخالت دارد. همچني در نظام آيد و به ميزاني كه فاعليت دارد در ساخته شدن اسم تصرفي  اسماء تصرفي مي
شود يا به تعبير ديگر فرهنگ عمومي جامعه تابع نظام  واليت اجتماعي اسماء تصرفي كه در اذهان ساخته مي
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واليت است (البته از طريق ولي فرهنگي) و به ميزاني كه تحت تصرف ولي فرهنگي است فاعليتش محدود 

گردد و نقش فاعليت در  قرار گيرند باز به فاعليتش بر ميواليت خاص  شو البته خود اينكحه در يك نظام مي
اينجا اين است كه از يك نظام واليت تبعيت كند و از يك نظام واليت ديگر تبعيت نكند كه اين هم به تعلقات 

روحي و محصول اين نظام واليت داشت تركيب و تبعيت قهري است و  گردد، اگر تعلقات روحي اش باز مي
عدم تابعيت او از ناظم واليت اجتماعي به ايمان او  م تخلف هم به ايمان بازمي گردد و تابعيت يادرنهايت مكانيز

گردد، مطلبي كه امروز اضافه فرموديد دو نكته بود يكي اينكه با خود حاالت روحي و ايمان و نظام  باز مي
اش است و فقط با كيفيت ربط  ها ممكن نيست و تمثالت و ادراكات انسان تابع حاالت و ناظم انگيزه انگيزه

 شود. ارتباط پيدا مي
حجت االسالم والمسلمين حسيني: اين خيلي مهم است، اگر در عرفان اصطالحي يك اشكال و كجي پيدا 

اي كه دارند متاثر از يكديگر هستند  شود و اينها به حسب به مرتبه شد عيان همان در جاهاي ديگر هم پيدا مي
 دهد. ل در منطق سازي است چون ربط بين حاالت روحي و منطق را شكل مييعني عرفان اصطالحي اص

حجت االسالم ميرباقري: مطلب ديگر اينكه فرموديد در فرد و جامعه همين طور است كه محصوالت عيني 
عكس حاالت روحي است و محصوالت عيني جامعه عكس حاالت روحي ولي جامعه است كه حاالت روحي ولي 

آيد و بعد در تصرفات عيني و نظام  يابد و بعد در فرهنگ اجتماعي مي اجتماعي جريان مي جامعه در تعلقات
آيد و بر همين اساس توسعه اجتماعي دين غير از تبليغ و ترويج دين است، توسعه  سازي عيني جامعه مي

 اجتماعي دين فرع حاالت روحي ولي است.
گويند حكومت يكي از نيازها هست مثل اين  مي حجت االسالم والمسلمين حسيني: حاال اين كساسني كه

كه من به پنج تا چيز نياز دارم، كه يكي از آنها حكومت است، يك نيزا به پرورش باطن و روح است كه نياز به 
علم و درس خواندن داريم و يك نياز هم آب و غذا اس ويك نياز هم به نظم داريم كه هرج و مرج نباشد، اين 

 صحبت غلط است.
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فهمند كه ناظم واليت است كه  دانند و نمي االسالم ميرباقري: بله، آنها نيازها را فرع بر واليت نمي حجت

ها را جابجا كن و تصرفات ولي فقط در الگوي مصرف نيست  تواند نظام انگيزه كند و مي نيازها را سازماندهي مي
تغيير دهد و برهمين مبنا به طور كلي توان آ،ها را  كه قبل از آن تصرف در حاالت روحي جامعه است و مي

گيرد  وضعيت اجتماعي تابع حاالت روحي ولي است و به بيان ديگر هر تصرفي كه در روابط اجتماعي صورت مي
تصرفات عمومي شان الهي  تابع ميزان تصرف اولياء است و اگر نظام غير الهي حاكم بود حاالت روحي جامعه

د هرچند در يك بخش از اين جامعه يك تعلقاتي به يك فرهنگ تخاصي شو نيست و پرستش خداوند واقع نمي
 پيدا شود ولي بهرحال اين هم منحل در نظام واليت است.

تواند با كيفيت  فرمائيد تصرف در حاالت روحي راي خود انسان ممكن نيست و انسان فقط مي حاال شما مي
 ارتباطش ربط پيدا كند آيا اين ربط با فرهنگ نيست؟

توانيم عكس از ارتباط روحمان با باال داشت باشيم و از آنجا  االسالم والمسلمين حسيني: ما اول نميحجت 
توانيم تصرف كنيم و آن را تحت يك  افتد نه اينكه ما مستقل از آن مي هرچه باشد عكسش در اين ظرف مي

ه مهمي در باره تعطيل و تشبيه چيز قرار دهيم و رابطه اش را با باالتر ترسيم كنيم، بلكه در اينجا يك نكت
تواند از باالتر  خواهد صورت تحويل دهد ولو صورت اصطالحي و مفهومي نمي هست كه آن شخصي كه مي

خودش يعني صوري كه از معصومين است، صورت بدهد چه اينكه آنها ابزار تصرف معصومين در روح و ذهن 
ذكر كند در عالم تمثل سازي و صور جايگاه ندارد و به اين است ولكن اگر بخواهد ارتباط خودش را با باالتر 

وجود تعلق و ربط تعطيل نيست و ادراكي كه هست غير تمثلي است، شما د ر حضور معصومين مبتهج 
گوئيد اشهد  خوانيد و مي شود ايستاده ايد و زيارت حضرت ثامن الحجج را مي شويد و برايتان يقين حاصل مي مي

بيند او ظاهر و باطن  بيند و خيلي قوي تر از اينها كه صورت ظاهر شما را مي شوند و مي انك تشهد مقامي او مي
توانيد تفسير  شود صورت ندارد و شما نمي بيند حاال اين يقين خصاي كه حاصل مي و تعلقات همگي را مي

 درستي از آن بدهيد.
 اسم تصرفي است.حجت االسالم ميرباقري: پس ادراك هم نبايد باشد چون ادراك فرع بر 
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حجت االسالم والمسلمين حسيني: در اينجا نحوه درك ارتباط است و در فاعليت صرف ربط كافي است نه 

 علم.
شود واين به معناي  حجت االسالم ميرباقري: پس علم به آن ارتباط نيست و ادراكي هم از آن حاصل مي

و اين فرع بر ادراك است، حاال اگر مطلقًا  شود فرمائيد ابتهاج حاصل مي تعطيل است، البته ربط هست، مي
 ادراك نباشد چگونه ابتهاج است؟

حجت االسالم والمسلمين حسيني: تعريفتان از ابتهاج متقوم به علم است يا اعم از تقوم به علم است؟ يعني 
شود و اگر  شود يا ابتهاج به علم؟ اگر اصالت عقلي هستيد ابتهاج به علم تعريف مي علم به ابتهاج تعريف مي

اصالت ايماني هستيد بايد علم به ابتهاج تعريف شود و اگر ابتهاج يا ايمان اصل شد آنگاه ارتباط او با خدا و قرب 
شود  او ابتهاج است و بعدش اضطراب و عذاب است، البته يك دسته از ابتهاجها كه در تصرف خودتان واقع مي

 ابتهاجهاي علمي است.
تواند ربط تمثلي برقرا كند خود اين نحوه  ما فرموديد انسان با نحوه ارتباطش ميحجت االسالم ميرباقري: ش

كنيد، در حاليكه  ارتباط روشن نيست چون خود اين را به نظام تعاريف فلسفي و نظام تعاريف عرفاني معنا مي
 ناظم تعاريف عرفاني در فرهنگ است.

ته از تعاريف فرهنگي تان براي تصرف در حجت االسالم والمسلمين حسيني: يك فرق دارد چون يك دس
خارج است براي مثال تعريف ازالكتريسيته نقطه ذوب و انجماد و غيره، يك دسته ديگر از تعاريف براي تصرف 
در خود تمثالت ذهني است مثل كبري و صغري و حد وسط و ساير تعاريف منطقي، يك دسته تعريف هم نه 

ربوط به ادراكات ذهني منطق سازي، تعريف اوصاف شجاعت و ترس را مربوط به اشياء خارجي هستند و نه م
گوئيد درست است كه اين از دستگاه منطقي شما متأثر است ولي موضوع بحث  كنيد و علت آن هارا مي بيان مي

نه مربوط به قوه سنجش است ونه مربوط به خارج، بلكه حاالت خود را موضوع بحث قرار داده ايد در حاليكه 
دهيد يعني خود نظام  تانيد موضوع قرار دهيد بلكه ربطتان با حاالت را موضوع قرار مي االت را نميخود ح

توانيد مورد تصرف قرار دهيد، لذا قبول داريد كه عرفان اصطالحي را هرچند هم بخوانند اگر  حساسيتها را نمي
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كنيد خودتان فاعل تغيير خودتان  كند، حاال صحيح است كه بگوئيم اگر هم عمل عمل نكنند وصفها تغيير نمي

 كنند. نيستيد، اگر عجز حصال شود اولياء تصرف مي
 حجت االسالم ميرباقري: اين اگر اسم تصرفي نسبت به حاالت نيست چه خاصيتي دارد؟

حجت االسالم والمسلمين حسيني: اسم تصرفي نسبت به نفس خود ربط است، يعي ممكن است شما با 
كنيد بعد زمينه اشتياق يا عجز يا نفرت نسبت به آن تقويت  به يك حالت روحي پيدا ميزمينه ذهني كه نسبت 

 يا تضعيف شود.
حجت االسالم ميرباقري: شما قبالً اشكال فرموديد كه انسان نسبت به حاالت خودش شهود و علم حضوري 

 ندارد چون اينها براي او مخفي است؟
ايد بگوئيم ايشان نسبت به حاالتش شهود دارد يا اينكه بگوئيم حجت االسالم والمسلمين حسيني: حاال آيا ب

 مرتبط است.
توان گفت چون اين بخش از وجود اوست چون اين مركب است قوه  حجت االسالم ميرباقري: ارتباط هم نمي

 تمثل خودش با حاالت روحي اش مرتبط است.
شود يا بعبارت دير  هلش پيدا ميحجت االسالم والمسلمين حسيني: شهود يعني حالت خاصي كه براي ا

شود چون همه حاالت روحي دارند و به نسبت خودشان و در جاي  حاالت رويح كه براي همه حاصل مي
گوئيد بر  خودشان به موال ربط دارند و به نظام فاعليت باالتر مرتبط هستند. اين حالتي كه دارند يك وقت مي

لت ربط بين خوش و موالي خودش است، اگر ربطش گوئيد اين حا نفس خودش شاهد است يك وقت مي
نزديك باشد مبتهج است و ار ربطش دور و در سقر باشد شديداً مضطرب است. پس موضوع بحث دو چيزا ست: 

گوئيم تعطيل نيست و آقايان هم در مشاهده  يكي ربط خودش با موال كه هركدام جداست، آن چيزي را كه مي
كنند همان ربط به موالست و همان است كه از تعطيل  ن را درست توصيف نميگويند كه البته به نظر ماا مي

كند، ما قائل به شهود هستيم ولي نه شهودي كه نفس نبت به حال خودش دارد و نه اين كه  جلوگيري مي
تمثلي هاي  حقائق را همانگونه كه هست ببيند بلكه ارتباط خاصي است كه آن ارتباط و ادراك از قبيل ادراك
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اراي صورت نيست و مثل ادراكاتي كه اسم تصرفي دارد نيست. پس يك ارتباط با باالتر از خودش است كه د

گذاريم و نه فلسفه و منطق و علوم تجربي و اسماء تصرفي. بلكه آن نحوه ربط  اسم آن را نه عرفان اصطالحي مي
اش است كه در آن جا دخالت فاعليت اين  به باالتر تحت تصرف ولي باالتر است و رابطه ولي باالتر بامولي عليه

فقط در منزلت بوده كه صرف تعدد ربط براي اين امر كافي است نسبت به چيزي كه هنوز آن اختياري كه در 
رتبه تمثل بيان شد، نيست و فقط ان را از جبر بودن خارج م يكند كه اين ارتباط با باالتر يك دسته است و 

 ا تحقق حال است.كليه شهودهاي عرفاني در اينج
بينيد  گيريد كه مثالً يك نفر در عين حال كه در جمع ماست مالئكه را هم مي گاهي شهود را به اين معنا مي

تواند يك تصور ارائه دهد. گاهي يك حال  بيند خوب اين ديدن يك صورت است و مي يا ارواح مؤمنين را مي
بيند و  برزخي شخص است كه امور مختلفي را مي خاصي محقق شده است كه از لوازم آن حال باز شدن چشم

لي نفس آن حال كه نفس ارتباط به موال و نظام فاعليت خودش است، ديدني نيست و آن حال محقق است. 
گوئيداگر اين چيزهايي است كه به قول آقاين  بيند. شهودي را كه مي چون داراي آن حال است چيزهايي را مي

بيند يا اينكه مرحوم شاه آبادي گفته بود من مالئكه را در حال رنگ  آ را ميبا چشم سر تسبيح كردن اشياء
كرده است، همان طور كه اگر يك  ديده است نه اين كه خيال مي بينم، اين با چشم سر مي كردن گلها مي

شما بينند خواهيد ديد اگر حالت روحي هم ارتقاء يابد  دوربين قوي دست بگيريد چيزهايي را كه ديگران نمي
توان با خداوند  توان ديد و نمي بينيد، آيا غرض زا شهود اين است كه خدا را اينگونه نمي يك چيزهايي را مي

ارتباط داشت اما اگر غرض تحقق يك حالت خاص است چرا اين حالت ارتباط هست و اگر غرض از درك يك 
ضرري هم ندارد و اگر  م و هيچ گذاري درك غير تمثلي باشد عيبي ندارد و اسم اين دسته را هم درك مي

غرض از ادراك، آن دسته از دركهايي است كه داراي كيفيت خاصي حدو ورسم داراست كه در نظام خصوصيات 
دهيد نه اينكه در يك نظام خصوصيات برتر جا بگيرد، قطعاً اين نيست. ادراكي كه نوعاً در عرفان و  آن را جا مي

 راك از اين قبيل است.شود اد شناخت شناسي از آن صحبت مي
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ماند اول اينكه باالخره اين ادراك چه نوع ادراكي است آن اقايان  حجت االسالم ميرباقري: دو نكته باقي مي

گويند يك نوع علم حصوري است كه در آن معلوم به عينه براي علت حاضر است كه فرموديد حضور  مي
شود فرضاً  اين كه چطور اين حاالت تدريجاً شناخته ميتواند باشد چون حضور با غفلت سازگار نيست. دوم  نمي

 گيرد؟ فهمد، قبل و بعد از آن چه تغييراتي صورت مي انسان يك ارتباطاتي دارد و به تدريج اين ارتباطات را مي
شود غير  حجت االسالم والمسلمين حسيني: بفرمائيد از اين حاالت يك صور و يك ربط خاصي منعكس مي

صورت داشته باشند و شما بر اين صورتها اشراف داشته باشيد انعكاس آ، در يك شكل خاص  از اينكه خودشان
 شود. ديگري حاصل مي

شود چيست، خارج هم كه فقط صورت  حجت االسالم ميرباقري: فرق اين با انعكاسي كه از خارج حاصل مي
نظري با تعاريفي كه از خارج  فرمائيد اين هم انعكاس است، عرفان خارجي نيست و فقط اسم تصرفي است، مي

دهيم چه فرقي دارد؟ تعاريف از حاالت روحي مانند حب و بغض و خشيت با تعاريف كاربردي چه تفاوتي  مي
 دارد؟

گوئيد به حسب موضوع  حجت االسالم والمسلمين حسيني: تعاريف كه سايه ايمان شد يعني يك وقت مي
 فرق دارد....

بط است ولي ربط تصرفي است اگر اين اصالً ربط با حاالت روحي نيستي حجت االسالم ميرباقري: آن هم ر
 پس عرفان نظري با ادراكات نظري، فلسفي و منطقي با ادراكات حسي چه فرقي دارد؟

حجت االسالم والمسلمين حسيني: فرقش اين است كه موضوع اينها يا خود اشياء يا ابزار سنجش است ولي 
 حاالت نيستند بلكه ربط با حاالت است. در عرفان اصطالحي موضوعش خود

 حجت االسالم ميرباقري: ربط با حاالت چيست؟ در تصرفات خارجي هم يك خارج داريم و يك ربط با خارج.
شود از  حجت االسالم والمسلمين حسيني: ربط با خارج كه در خود علم است و خود خارج با شما تركيب مي

خالف عرفان اصطالحي كه خود حاالت موضوع تصرف نيست، چون اگر طريق اسماء تصرفي كه ادراك باشد بر 
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تصرف باشند تهذيب مثل آب خوردن ساده يم شود وقتي متصرف فيه ربط نباشد و خود  خود حاالت موضوع

 دهد و مشكلي نداريد. مي آن باشد خود آن را تغيير
، يعني عرفان نظري اسم شود حجت االسالم ميرباقري: مشكل اين است كه اسم تصرفي آن حاصل نمي

 تصرفي در آن جا نيست و علم اخالق اسم تصرفي براي حاالت نيست.
كنيد اگر شما بفرمائيد خود حاالت موضوع  حجت االسالم والمسلمين حسيني: يعني علم اخالق را جدا مي

، براي است گرند و شما فاعل در آن هستيد، آن وقت اسماء تصرفي هم همين عرفان نظري تصرف قرار مي
تهذيب فقط كتاب اخالق خواندن كافي است و حين خواندن بايد تصرف حاصل شود مثل به كاري گيري علم 

رويد بايد مثل  كنيد و جلو مي منطق در ساختن قضايا چگونه وقتي علم منطق خوانديد قضايا را درست مي
ن نيست، اگر اين نيست و تهذيب از گوئيد چني فنون شود و حاالت هم در اختيار بشر قرار گيرد در حاليكه مي

قبيل فنون نيست پس علم اخالق چيست؟ آيا موضوع آن خارج است؟ در نظام اطالت و فرهنگ هم قرار 
گوئيد موضوع اين درباره ارتباط انسان با روح است نه خود  گيرد ولي جايگاه آن در فرهنگ چيست؟ مي نمي

 شما با روح داريد.اي رو حبا شما دارد ويك رابطه  روح يك رابطه
 حجت االسالم ميرباقري: روح خودش جزء ماست.

حجت االسالم والمسلمين حسيني: وحدت بسيط نيست بلكه وحدت متقوم به كثرت است، اجزاء مركب در 
 عين تقوم وجود دارند.

چه شوند نه اينكه فقط اجزاء مركب شوند  حجت االسالم ميرباقري: اجزاء و آن جنبه وحدتي يك مركب مي
 چيز به چه چيز ارتباط دارد، يك جزء مركب با يك جزء ديگر.

حجت االسالم والمسلمين حسيني: يك جزء قوه سنجش و يك جزء هم نظام حساسيتهاست كه با هم رابطه 
دهد يك رابطه متقابل هم بايد براي اين قرار دهيد، اين  دارند و رابطه نظام حساسيت است كه آن را شكل مي

 الق است كه موضوع آن نحوه ربط است.رابطه علم اخ
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شما اگر به يك دسته از دراويش برخورد كنيد كه ذهن آنها خراب باشد و بحثهاي فلسفي باطلي ارائه كنند 

توانند خدا باشن و به ربوبيت نوعي قائل باشند و بعد يك عرفان فاسد و يك اعمال  وقائل باشند كه خودشان مي
تواند  اي كه ا گر در ابتدا بخواهيد چيزي را به او بفهمانيد نمي باشند به نحوه فاسد و يك نيت فاسد هم داشته

 بفهمد و باي از خيلي دور آغاز كرد چو مشتركات شما با ايشان از امور خيلي بعيده است.
حاال يك عارف مسلمان خوب داريم كه در سمئله به او اشكال داريد در اينجا خيلي راحت با او صحبت 

توانيد بگوئيد چون اگر به او  زود اشتباهش را برايش بيان يم كنيد اما به آن درويش اين را نمي كنيد و مي
گويد مگر بنا بود با توحيد بسازد، توحيد به چه معناست، اما به آن عارف  سازد مي بگوئيد اين با توحيد نمي

رسيد، علت قرب اين  ا او به تفاهم ميسازد و زود ب گوئيد اين مطلب با توحخيد يا با بعث انبياء نمي راحت مي
 گوئيد فلسفه و عرفان او همگي فاسد است. وبعد او در تفاهم چيست؟ مي

اي نداشت در نهايت اگر نظام حساسيت نظام اطالعات و نظام اعمال و رفتار  اگر اسم تصرفي هيچ گونه رابطه
توانيد منتقل كنيد هرچند شخص  نمي خارجي يك وحدت پيدا نكنند و ربط متقابل به هم نداشته باشند شما

 نسبت به حساسيتهاي خودش واليت در تصرف نداشته باشد.
 حجت االسالم ميرباقري: پس اين اسماء اگر نسبت به او اسم تصرفي نيستند چه كاره هستند؟

حجت االسالم والمسلمين حسيني: تصرف در مسير را عرض كردم اگر دست انسان بشكند راه كار كردن 
شود خود راه و ربط موضوعيت دارد سعه وضيق شما در تصرف خارجي به علم و دست شما نياز دارد  ميتنگ 

 يعني اگراسم تصرفي داشته باشيد ولي دست يعني ابزار آن را نداشته باشيد...
حجت االسالم ميرباقري: پس اين ربط يك نوع فرهنگ است جايگاه آن هم مال تصرف در ذهن و خارج 

 در حاالت. است نه تصرف
 حجت االسالم والمسلمين حسيني: جايگاه رابطه شما با حاالت است نه تصرف در حاالت.

 حجت االسالم ميرباقري: اين چه ارتباطي غير از تركيب و تركبي است.
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گيريد اما آيا اين هيچ ربطي با  حجت االسالم والمسلمين حسيني: شما با اين ضبط صوت ارتباط تصرفي مي

اگر تاثير و تاثر طرفيني است حول محور فاعليت شما است حاال براي خود اين آيا اثري كه روي شما ندارد؟ 
كن حاال همين فرض را براي خودتان نسبت به روح  گذارد اثر فاعلي است و جهت شما را عوض مي شما مي

ت در اين ربطي به اين بگذاريد ربط تاثير و تاثري داشتن و برگشتن عكس العمل از اين و بازتاب فعل و انفعاال
 ندارد كه اين نسبت به من در هدف اعل باشد.

حجت االسالم ميرباقري: پس حاالت روحي انسان نسبت به ولي باالتر هم يك چنين انعكاسي دارد؟ انعكاس 
شود كه اين زمينه براي تركيب خود تمثل با آن و تركيبي كه  قوه تمثلي نسبت به حاالت روحي، عرفان مي

رف است وبعد اگر بخواهد فلسفه و بدنبال آن علوم نظري ساخته شود بر پايه اين عرفان ساخته تحت تص
 شود. مي

حجت االسالم والمسلمين حسيني: هر داراكي كه از وجود داريد پايه براي منطق و فسلفه تان خواهد بود، 
لسفه و اخالق ديگري پيدا عرفاني نبود يك عرفان و فهاي  اگر ادراكتان از و حدت و كثرت ديگر آن بحث

 شود. مي
حجت االسالم ميرباقري: يعني ربط بازهم ربط تركيبي است اما قوه تمثل فاعليتي نسبت به اين ربط ندارد و 

خواهد در تمثالت و نظام ذهني و فرهنگ جريان يابد، ببايد از طريق اخالق و عرفان  بعد كه حاالت روحي مي
 جريان يابد.

 مين حسيني: يعني عرفان هر قوم است كه چهره اش در خارج آن قوم ظاهر است.حجت االسالم والمسل
كند و بعد عرفان واسطه جريان  حجت االسالم ميرباقري: يعني اول حاالت روحي در عرفا شكل پيدا مي

 شود. حاالت روحي در فلسفه و تعاريف علمي و كاربردي مي
رفان مردم ما اصالً حكومت بردار نبود وكسي كه حجت االسالم والمسلمين حسيني: قبل از انقالب، ع

داد  خاست انسان خوبي باشد فوقش اين بود كه امر به معروف و نهي از منكر در يك امور جزئي انجام مي مي
ولي اصالً در سياست وارد نيم شد، البته به ندرت هم يك كساني در فقه قوي بودند و در امور اجتماعي يك 
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لي معناي تاسيس حكومت و تصرف در زمان و مكان مطرح نبود، حاال اگر يك عرفاني كردند و دخالتهايي مي

متناسب با اين تصرف پيدا كرديد آنگاه محال است حوزه فقط دلخوش به التزامات قلبي شود و كاري به خارج 
ور سري ام كنند و بعد از يك نداشته باشد، االن با يك دقتها و لطافتهايي در يك سري امور عقلي دخالت مي

 گذرند. ساده مي مهم



 
 

 دوره دوم) ٤٨( ٨٤جلسه: 
 بحث: درك تناسبات نظام واليت

 حجت االسالم والمسلمين حسيني: بسم اهللا الرحمن الرحيم 
اسماء تصرفش با متصرف فيه و خوشد بحث پيرامون مسئله علم و ادراك بود كه بيان شد ابزار تصرف فرد يا 

كند و همچنين گفتيم كه علم اشراف تصرفي است. معناي اشراف تصري هم اين شد  و حدت تركيب پيدا مي
كه با اين اسماء و حدت تركيبي پيدا م يكند لذا مشرف است معناي ديدن هم همين مطلب بود كه فاعليت 

كند  يدارد و با متصرف فيه ابزارشهم وحدت تركيبي پيدا مي نسبت به ابزار دارد و با ابزارش و حدت تركيب
ها د رجامعه باشد چه شيي باشد و چه  وشد چه اين كه متصرف فيه او ادراك انسان اي جزء آن مي يعني به نحوه

 اينه ارتباط انسانها به هم ديگر يا موضوعات ديگر باشد اعم از امور اجتماعي يا غير اجتماعي.
شود كه در ايباره عرض كرديم  ده بود كه ضوع ارتبطاش با اوصاف خودش چگونه مييك سوال مطرح ش

ارتباطش با نظام حساسيتهايش از طريق تمثلش نيست يعني به وسيله اين اسماء يا اين كلمات يا اين صور 
حالتش  تواند تصرف كند بلكه به نحوه ارتباط يا بازتاب خودش با سازد نمي تثملي يا اين نمونه هيي كه مي

تواند تصرف كند يعني در نظم فكري اش هم عرفان هم دارد، عرفان دارد يعني جزء اسماء تمثلي اش هست  مي
ولكن رتبه اش باالتري است رتبه بازتاب اين است كه يك نكته ديگر ه عرض كرديم كه رابطه نظام فكري يا 

ما كه فاعل تصرف در آن هستيد است يعني و نظام تمثلي يا اسماء به امور قلبي از قبيل رابطه ضبط صوت به ش
در من نيست بلكه ر عكس است و  كندولي ضبط صوت به فاعليت مستقل متصرف حدت تركيبي پيدا مي

ك  گذارد، هرچند آن هم فاعليت دارد ولي تبعي است، اشيائي كه در غير تصرف نمي فاعليت من در آن اثر مي
اساس بحث و حدت تركيبي بنابه مباحثي كه در تركيب گذشت  نند مطلقاً بدون فاعليت نيستند بلكه بر

تركيب و تاثير بدون فاعليت ممكن نيست نهايت گاهي فاعليتش تبعي است و گاهي فاعليتش در نظام فاعليت 
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آيد  گوئيم يقين هم به وسيله فعل مي جا دارد. فاعليت ما نسبت به اوصافمان فاعليت تبعي است و لذا هرگز نمي

توان به نفس افعال معجب شد چه نماز يا روزه يا عبادت ديگري باشد  تهذيب به وسيله افعال هم نمي و حتي در
توانيد به نفس آنها عجب پيدا كنيد بلكه از باب اين كه موال فرموده يعني تسليم شدن به ولي باالتر است و  نمي

متصرف فيه شما تصرف موالست اگر هيئت تسليم بودنتان هيئت اين تكبير و تحميد و تسبيح و سالم است. 
وسيله براي دنيا نباشد ولي بخواهد نماز وسيله براي دنيا باشد همان طور كه در مراآئي و معجب چنين است او 

شود  كه از نماز حيوانيت را انتخاب كرده است، در باب يقين گفتيم كه او حظ و بهره از نماز نيم برد و ست مي
شود. اما اگر براي اين نماز چيزي جز آنچه كه موال فته قائل نيست وي  ي ميو مثل يك مرتاض و جوكي هند

ك خاصيت مستقل براي خود اين قائل نيست و نسبت به خود اين مطلب هم براي خودش فاعليت قائل نيست 
داند يعني خود ش را به صورت محض تسلي فاعليت موال كرده است كه در اينجا صعود  و خودش را عاجز مي

ند. پس شكل تسليم بودن گاهي در شكل ارتباط در اكل و شرب است و گاهي در ارتباط با مردم يا ديگر ك مي
گوئيد اگر اينها با قصد قربت انجام نگيرد  موضوعات است ول ياني صورت تسليم بودن است، ذا در فقه مي

 آ، تعلق است.دانيد و قوامش به  مسقط تليف نيست و ارزش ندارد، قصد را ركن اصلي اينها مي
بنابراين ارتباط شما چه به وسيله اصطالحات و صور تمثليه و چه به وسيله رفتارها با قلب مثل ارتباط اين 
ضبط صوت با شماست. آيا در خود اين نظام حساسيتها هيچ فاعليتي نداريد؟ چرا در جهت گيري كلي آن وجه 

صور ذهني يا اسماء كاربردي مادون قلب قرار دارد،  كند تا ساختارهايي كه در الطلب هست و اين خيلي فرق مي
 آن معناي فاعليت شماست كه در آن جا گفتيم عليم هم الزم نيست و نفس ربط و تعدد ارتباط كافي است.

چندين راه جلو شما بود وجه الطلب شما هم به همه اينها ربط داشت ولي يك يرا به فاعليت انتاب كرد البته 
ناسب با مشيت او و سفارش شما كه در اين صورت با فاعليت تركيبي نظام حساسيت شما با عنايت موال و مت

شود و صحيح است كه به نظام حساسيت اوصاف شما بگوئيم در اين موضوع واحد كه نظام حساسيت  درت مي
اس كه به نظام حساسيت اوصاف شما بگوئيم هم در اين موضوع واحد كه نظام حساسيت هم فاعليت موال 
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ضور دارد و هم و جه ا لطلب شما. در اين جا ارتباط نظام حساسيت شما به مافوق هم واضح است چون ح

 شد كه ارتباط نداشته با شد. فاعليت موال در آن حضور دارد و نمي
يك طرف در باره ادراك به معناي اسماء تصرفي صحبت شد و يك طرف به معناي يقين و ارتباط به موال و 

باره قلب صحبت شده است حاال آيا بين اينها مطلقاً جدايي است يا اينك از مركب بودن علم و تصرف موال در 
گوئيد نظام اصواف قلبي و نظام تمثل ذهني و نظام  كنيد يعني همان طور كه مي يقين با يكدير صحبت مي

في ندارد و آنها رفتار عيني هر سه با هم و حدت تركيبي دارد در عين حال يقين كاري به اين اسماء تصر
همكاري به يقين ندارند يا اينكه هردو با همديگر حضور دارند هرچند هر موضعي متناسب با همان موضع است 

يابد ولي حضور تبعي  كند. آثار عينيت اعم از عمل يا فكر در روح حضور مي و به حسب خصوصيت فرق مي
توان گفت تبعي است يا  ين را هم در باره باالتر ميمانند تركيبات و فاعليتي كه درمركبهاست حاال آيا عين هم

كنيد. قبالً حضور فاعل باالتر در مراتب  اين باالتر نسبت به پائين تر تبعي نيست ولي حضور آن را هم نفي نمي
ها و تمثل و رفتار را عرض كردمي كه فاعليت موال استمرار دارد همان طور كه فاعليت شما  نظام حساسيت

. حاال عرض م يكنيم كه اگر در همه اين مراتب استمرار هست و در خارج و در ذهن و قلب هم استمرار دارد
شود و معناي يقين را هم در همه اين اظهار عجز و تسليم شدن دانستيد، حاال اين يقين  اين مطلب وا قع مي

ه آنها در منزلت حيواني و گوئيد تا خارج هست و ما عرض كرديم ادني مرتبه يقين را كفار هم دارند البت كه مي
گوئيد اگر جاذبه را بردايم  شوند چگونه مي پست تر از آن يقين دارند وليا گر مطلقش را حذف كنيد تكه تكه مي

ماند اگر يقين را هم در ادني مرتبه حيواني برداريد و بگوئيد در شكل حيواني هم يقين  ديگر مركبي باقي نمي
هم بايد از آن برداريد يقي به گياه آب و روز و شب را هم بايد برداريد اين نيست آن وقت يقين به علم دنيا ر

خواهد كاربردي شود حتماً با فاعليت  بريد همان ادني مرتبه يقين است البته وقتي مي اولياتي را كه نام مي
ل كرده ايد، شود ولي اگر يقين در همه مراتب را مطلقاً حذف كنيد نظام جاذبه روحي انسان را مخت تركيب مي

شد ديوانه شدن يك رتبه آن است و در يك رتبه باالتر ارتباط اندام و اجزاء بدنش از  نه فقط طرف ديوانه مي
 ماند. و تولي به واليت را مطلقاً حذف كنيد ديگر چيزي باقي نمي رود اگر تعلق و جاذبه بين مي
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بردي موال كه حاصلش يقين است در همه و اسماء كار حاال اگر بگوئيم وحدت تركيبي اسماء كاربردي عبد

توان گفت درك از و حدت تركيبي علم و يقين يا اسماء تصرفي ما دون و مافوق  جاز حضور دارد آن وقت مي
شود يعني درك مربوط به نظام فاعليت است كه اگر درك مربوط به نظام فاعليت شد عيبي ندارد كه  حاصل مي

گوئيد  تمام باشد ولي آن استفاده انتزاعي از آنها ممكن نيست بلكه مي مفاهيم مشتركي در اوليات به نظرات
كاربرد اين در رابطه با جايگاهش چگونه است. اگر بگوئيم وحدت تركيبي علم و يقين متمناسب با منزلت در 
نظام فاعليت در همه جا هست و معناي درك هم همين است مطلق درك را در اين جا گفته ايد نه اسمء 

اي  كند و تابع مرتبه را و مطلق درك با معني ارتباطي كه در نظام واليت هست ربط مستقيم پيدا مي تصرفي
شو كه انسان تابع واليت است در كجاي ناظم واليت هستي تا بگوييم چه دركي داري در درده حيانات يا  مي

 دهد. اضل آن نحوه در را دارد و در رده ملكوت اين درك را تحويل مي
كند يعني د رچه  ا ممكن است بگوئيم معني تناسبات نظام واليت چگونگي در ك را مشخص ميحاال آي

منزلت ازقرب و بعد هستيد تا چه دركي را داشته با شيد و در ك خود نفس نسبت به فاعل به نظام لوايت يم 
يت هست جايگاه دهد و رشدي كه در نظام وال شود. نفس تناسبات هر فاعلي در نظام واليت معني علم را مي

ايستد چون كل نظام به تبعولي اعظم در حال شد است  آيد و در يك جا نمي رود ياباالتر مي شما يا پائين تر مي
رويد و آن دركها و  شود. شما هم بهر نسبت كه تسليم موال شويد باال مي و معدالت و تناسبات مرتب عوض مي

ه اينكه الكي نسبي باشد نسبي بودن تكاملي حول شود ولي حول يك محور است ن تناسبت قبلي عوض مي
برد و اگر كسي معاذاهللا اعراض كند  محور تولي به واليت ولي اعظم الهي است كه اين تولي شما را باال مي

رود. اضالل الهي يا اضالل ولي الهي از روي ظلم  سقوط كردن اوطبيعي است خودش سفارش كرده كه پائين مي
 اي را گمراه كنند بلكه خودش مناسب با اين امر است. و يك عده نندنيست كه به كسي ظلم ك

شود تحليل هر يك از اينهاست به لحظ جدا بودنش  اما درك به معناي علم كه علم و يقين فرع بر درك مي
از ديگري ولي اين جدا بودن همانطور كه در و حدت تركيب عرض شد وجود خارجي ندارد كه مطلقًا جدا باشد. 

شود تناسبات نظام  كند ولكن بحث درك مي ث يقين و علم دو بحثي است كه بحث درك را تقريب ميپس بح
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واليت و حضورش هم فقط محدود به حضور در ذهن نيست بلكه حضورش هم در قلب است و هم در ذهن و 

درك داريد و كنيد هم يقين نسبت به خارج داريد هم از آن  هم در خارج اگر با خارج و حدت تركيبي پيدا مي
هم علم و يقين شما از هم منفصل نيست و هم اين دو منفصل از نظام فكري نظام حسايته نيست و هم منفصل 

توانند كلمه  از تصرف مولي و تصرف خودتان نيست. حاال در اينجا اشياء هم اگر تصرف شما در آن واقع شد مي
كند و  ذيب كند وفعل شما با اشياء نسبت پيدا ميباشند و پيام فرهنگي را برسانند و چيزي را تاييد يا تك

ند همانطور كه در افكار آنگا موضوع حرمت و حليت همين تناسبات متناسب با  حركت و حليت اقتضاء پيدا مي
 ظرفيتي كه موال به شما داده است و حرمت آن به اين است كه شما با فاعليت، خودتان را پائين ببريد.

كه استمرار فاعلي موال درهم مراتب هست و محصوالت هم محصول تركيب هردو قبالً اين بحث تمام شد 
فاعل است نه اينكه جدا باش يعني وقتي خواستيد به تصفات موال نام يقين را بدهيد و به تصرفات خودتان را 

ل هم نام علم بدهيد و بگوئيد هردو هم با يكدير در هم جا حاضر هستند و محصول در هيچ كجا به يك فاع
گوئيم علم و يقين جداي از يك ديگر  شود يعي و حدت تركيبي هردو هست نهايت اينكه مي نسبت داده نمي

 و تركيبي از اين دوست و سيرش هم از مرحله قلب تا عينيت است و قدم بعدي اش اين هيچ گاه وجود ندارد
و بايد ديد تحت چه تناسباتي  است كه اينها تناسبات نظام واليت هستند و حركتش تابع ولي اعظم الهي است

 گردد. اي در نيابت موال داريم سعه ملكوتي يا سعه حيواني كه به اختيار خودمان باز مي گيريم و چه سعه قرار مي
آيد كه اگر بتواند اينها را  برادرسبحاني: يقين در عالم تمثل است يعني آُار مختلفي در عالم تمثل مي

 آيد. ميبهصورت هماهنگ تنظيم كند يقين 
گذشته يك يقين درباره هاي  حجت االسالم والمسلمين حسيني: اين يقين در مرتبه ذهن است كه در بحث

 قلب عرض شد كه وحدت تركيب اوصاف است.
 برادر سبحاني: آن وحدت تركيبي بايد در عالمتمثل بيايد و اال ادراكي از آن نداريم.

گوئيد يك انسان  اريد نه اين كه وجود ندارد، يك وقت ميحجت االسالم والمسلمين حسيني: تعريف از آن ند
گويند يك حكيمي با يك باغبان برخورد كرد از او سوال كرد خدا هست؟  محكم ايستاد ولي استدالل ندارد. مي
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زنم، اينجا  كني؟ گفت با اين بيل به سرش مي گفت آري بعد سوال كرد اگر كسي بگويد خدا نيست چكار مي

ان حصال شده است و االن خيلي از افراد كه حاضر به شهادت هم هستند ولي آن عرفان جزميت بدون بره
گويند مثالً براي امام حسين(ع)  اصطالحي را مسلط نيستد البته از يك تمثلهاي اجمالي هم خالي نيستد و مي

 روم ولي ديگر بحث عين الربط را بلد نيستند.  به جنگ مي
اي سه و حدت تركيبي دارند،  آن هم در ذهن يم افتد و هم در مل و همحتماً يهين كه در رح آمد سايه 

شود، تصرف موال بعد از جهت گيري مكلف در نظام حساسيت كم اينكه  نهايت يقين با تصرف موال درست مي
شود موال در آنجا تصرف كند و در نفس نظام  كنيد و اين احساس عجز سبب مي شما در تمثل احساس عجز مي

دهيد ولكن قدرت تبديل كردن را نداريد توضيح آن هم به اين صورت بيان شده كه  شما شفارش مي تمثلي هم
رسد و تصرفات موال در عالم وجود دارد و شما از اينكه آن را در لمات خودتان  كلمات موال به گوش شما مي

توانيد انكار  را شما ميكنيد اين احساس عجز و اين كه سطح آن كلمات باالتر است  حل كنيد احساس عجز مي
و همچنين  كنم پسندم معنا مي كنم و همانطور كه خودم مي كنيد و بگوئيد آن را از سنخ كلمات خودم مي

توانيد در مقابل آن متحيز بمانيد و بگوئيد اينها يك تناسباتي دارد چو فاعليت موال با فاعليت اين حضور  مي
اشياء خارجي  كند. عين همين را عالم تكويني يده گرفت سقوط ميداشت و اگر اين اينكار و قدرت موال را ند

توانيد نبينيد و با آثارش مقابله كنيد  تانيد بگوئيد كه در اينجا هم تصرفات موال حضور دارد ولي شما مي هم مي
تبه توانيد اعالم عجز كنيد كه اگر در هر سه مرتبه اعالم عجز واقع شد نتيجه اعطاء يقني است ر همچنين مي
رود. وقتي با كلمه موال و حات تركيبي پيدا كرديد كلمه موال محور كارتان قرار گرفت البته وقتي  شما باال مي

ها و  گيرد كه خودتان تسليم آن كنيد و وقتي محور قرار گرفت شما دست موال در تنظيم كثرت محور قرا مي
ز شما نيست و واسطه او در منزلت خودتان شود و ر اين وقت ديگر مطلب ا تعيين جايگاه براي مفاهيم مي

 شود. مي
 برادر نجفي: اين استمرار فالي كه در هر سه رتبه جريا دارد...
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حجت االسالم والمسلمين حسيني: بله ممكن است حجت در رتبه قبل بر انسان تمام شود ولي در رتبه بعد 

 ركيبي دارد.زند كه ديگر آن هم به هم يم خورد چون وحدت ت بساط را بر هم مي
 برادر نجفي: پس اين طور نيست كه اگر حساسيتهايش الهي بود ادراكاتش هم الهي باشد.

افتد به شرطي كه وفاي به آن عكس داشته باشد و اگر به  حجت االسالم والمسلمين حسيني: عكس آن مي
 ريزد. آن وفا نداشته باشد در رتبه بعد هم وضعش به هم مي

حسيني: نهايت اين كه اگر فاعليت را از يقين و فعل خارجي جدا كنيد فاعليت حجت االسالم والمسلمين 
و شما بدون ابزار قدرت تصرف در خارج نداريد بر خالف رتبه باالتر كه در آن  شود و ابزار است نسبت به اسم مي

نيست يعني در  نيست كما اينكه رفتار قلبي و ذهني تان هم خارج جا رفتار خارجي تان هم از علم و يقن خارج
و حدت تركيب آن كه هر فعل و فاعل هست و تناسبات نظام واليت است حال چون دست و پا در آن كار 

دهيد  كند نبايد معناي علم و شهادت بدهد؟ شما با دست و پا و فعل و بلكه با هم حيات خودتان شهادت مي مي
به همه اينها معناي علم ابتهاجي دارد. يك وقت اعمالي كلها ورداً واحداً وحالي في خدمتك سرمداً در اين رت

كنيد و براي تبيه حتماً يك مقدماتي  كنيد و مثالً درباره اسماء تصرفي بحث مي اينها را از يك ديگر جدا مي
كنيد وبرا تبيين حتماً يك مقدماتي الزم است.البتهدر  الزم است. اللبتهدر جلسه اول اسماء تصرفي بحث مي

ان فرمودند شما همه چيز را شهادت كرديد كه در اين باره بحث شد حاال هم همه چيز جلسه اول هم ايش
دانيد در حاليكه شهادت به جميع اعمال ممكن  شهادت است، شما شهادت دادن را فقط شهادت لفظي مي

معنا تواند واقع شود و در همه آنها حضور علم به اين  است. جريان حقانيت و نفوذ توحيد در همه حركات مي
 هست.

شود مگر خود تسليم از حاالت  س از تسليم يقين حاصل مي١فرمائيد  حجت االسالم ميرباقري: اينكه مي
 قلبي نيست.

حجت االسالم والمسلمين حسيني: تسليم هم مثل علم است كه يك موقع معناي آن را از موضع تركيب و 
فاعل فاعليت خود را نسبت به فاعل فوق  گوئيد همين كه اين كنيد، يك وقت مي فاعليت تركيبي سوال مي
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تبعي كرد در حاليكه اين با عليت تجريدي ممكن نيست همانطور كه اختيار ممكن نيست در عين حال به نظر 

توانيد بگوئيد  ما هيچ يك از مباحث اخالقي با بحث اختيار هماهنگ نيست يعني نه فقط با عليت تجريدي نمي
توانيد تعريف كنيد. تسليم بودن و تسليم نبودن، صبور بودن  اين ملكات را نمي مخترا است يا مختار نيست بلكه

شود نه اينكه اختيار راه را ندارد كه  و جزوع بودن، رذال و محامد هيچ كدام تفسير بردار نيست، البته تفسير نمي
ك از ملكات قابل تفسير كند اگر بحث اختيار هم نباشد و بخواهيم يك تفسير براي تسليم دهيم ولي هيچ ي

تعيف نباشند اين ديگر ابزار براي رفتن به آنجا نيست. حاال اگر معناي تسليم، فاعليت تبعي شدن نسبت به 
 شوند يعني آن كسي فاعل باالتر و موال بدش و عدم تسليم مطلق هم نداريم و لي به شكل حيوانات تسليم مي

شود، آن كسي هم كه  پست ترين حيوانات تسليم ميكند مثل  كه به دنيا دلخوش شده و اطمينان پيدا مي
جزوع است نسبت به منزلتش جزوع است نه نسبت به اضل حيوانات كه الزمه اين حيوان جزع است و بايد 

ندارند و مرتباً در اضطراب است بر اين اساس ميل تركيبي  جزع داشت باشد، يك سري حيوانات اصالً آرامش
دهدد و نفرت نسبت به ظرفيت كه موال برايش قرار  ليم متناسب با ظرفيت مينسبت بهفاعل باالتر معناي تس

 دهد بايد تحت فاعليت باشد چون در تركيب فاعليت اصل است. داده معناي جزوع مي
ها و حاالت قلبي تحت واليت خود انسان  فرمائيد انگيزه حجت االسالم ميرباقري: خود اين دو مطلب كه مي

 شدن يعني همان وجه الطلب؟ نيست. حاال آيا تسليم
حجت االسالم والمسلمين حسيني: اظهر عجز نسبت به كثرت برابر با اينكه در منزلت و حدتي وجه الطلب 

داند اين تناسبات را اين طرف بگذارد يا  او طلب ديگر باشد نسبت به كثرت و تعدد واقعاً بيچاره است اصالً نمي
نخواهد خودش را محور قرار دهد و اگر بخواهد در ادني مرتبه  آن طرف، عاجز است و وقتي چنين است كه

دهد و د رآن صورت هم از ادني مرتبه امداد خارج  حيواني فاعليت دارد و پرستش خودش را اصل قرار مي
نيست و ادني مرتبه فاعليت را حتماً دار ولي اعلي مرتبه فاعليت يعني تمام مراتب علو را ندارد و فقط آن ادني 

 تاند انتخاب كند و به فاعليت خودش نسبت دهد. ه را ميمرتب



 
 

 دوره دوم) ٤٩( ٨٥جلسه: 
 موضوع: تناسبات ارتباط غير از حضور است

 نيست.حجت االسالم ميرباقري: نهايت بحث به اين رسيد كه علم همان حضور است، تا حضور نباشد علم 
 حجت االسالم و المسلمين حسيني: البته علم حضور است ولي حضور والئي است.

 فرموديد قوام علم به اشراف است. آيد كه در ابتدا مي حجت االسالم ميرباقري: به نظر مي
سازد تحت اشرافش هستند و در مرحله تمثل و نمونه سازي تحت  يعني چون انسان اسماء تصرفي كه مي

آيد كه  سازد از اين نظظر ما به آن علم ميگوئيم ولي اين سال پيش مي اي را مي يك نمونهاشراف خودش 
يابد كه قدرت تصرف و حل اينها را  شود كه بعد مي اي حاصل مي فرمائيد براي انسان يك اسماء تصرفيه مي

( متناسب با ظرفيت دهد  دستگاه خودش ندارد يا اينكه تسليم شده و آنها را در تصرفات خودش محور قرار مي
شود، ولي جاي اين سوال بود كه  خودش) كه وحدت تركيبي ساخته شده و متناسب با آن رشد يقين پيدا مي

كند چرا اسم اين را  شود كه برخورد به يك اسم تصرفي م يكند نهايت اينكه فاعليتش جريان پيا نمي چگونه مي
يان فاعليت و عدم جريان فاعليت با هم در نظام تمثل گذاريم؟ فرموديد اين دو حالت يعني جر ما ادراك مي

برابري ندارند، بسيار خوب برابري نداشته باشند، اين دليل بر اين است كه اسم آنها را ادراك بگذاريم فرموديد 
يابد كه نتوانست آن اسم تصرفي را در دستگاه  اين حالت در نزد فاعل حضور دارد بنابراين چون حضور دارد مي

منحل كند يا نظام تمثلي هماهنگ ساخته شد يا نشد، عرض ما اين بود كه به صرف اينكه فاعليتش خودش 
شود بلكه بايد يك امري ديگري را ضميمه كنيم و آن حضور است  جريان پيدا كرد يا نكرد ادراك درست نمي

يك  ا به عنوان يك وصفكه بايد در نزد فاعل حضوري داشته باشد كه فاعليتش جريان پيدا كرد يا نكرد اين ر
حال را در خودش بايد بيابد (جريان فاعليت يا عدم جريان فاعليت) خالصه اگر مطلب را به حضور و شهود 

شود، حااليا حضور حضور حاالت يا نظام حساسيتهاست كه  برنگردانيم، حضور معلوم عندالعالم، علمي پيدا نمي
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فرمائيد بعد التركيب اينها حضور  ر اسماء تصرفيه است يا اينكه ميفرمائيد يا اينكه حضو از آن به يقين تعبير مي

آيد تا حضور  دارد (به نحو مركب) ولي خود قدرت تصرف به ماه هو قدرت تصرف، ادراك از آن بيرون نمي
گردد اگر چه ممكن  شود باالخره تعريف علم نهايتاً به حضور بر مي متصرف فيه اثبات نشود ادراك پيدا نمي

فرمائيد حضور،  دهيد ولي مي رمتعلق يك تصرفي بفرمائيد ولي اصل حضور بودن را مقوم علم قرار مي است د
حضور فاعلي است حضور بدون فاعليت ممكن است باشد ولي علم معنا ندارد و ازاين بابا است كه اصوال اگر 

شود پيدا شود آ،  ت هم ميفاعليت نباشد نظامي نيست اگر فر ضكنيم كه حضوري بدون فاعليت و در نظام علي
شود طبعاً حضور در نظام  هم علم است قوام علم به حضور است ولي از آن جهت كه حضور بدون فاعليت نمي
شود اگر اين پذيرفته شد  فاعليت است نه حضور در نظام علت و معلول باالخره حضور از مقومات علم مي

كنيم چون اگر دوئيت آنها حفظ شود باز حضور  د نظر ميطبيعي است كه ما در نحوه ارتباط عالم و علوم تجدي
تواد بشود حضور بايد بههمان بساطت تجردي كه  محل كالم است يعني باز وحدت تركيبي مفسر حضور نمي

شود يا اگر اخذ كرديم نهايتاً مجبوريم  گويند برگردد يا بايد حضور را در علم اخذ كه علم تعريف نمي فالسفه مي
يفي كه متداول است برگردانيم كه حوضر مجرد عند مجرد اين نحوه حضور كه اجسام گسترده به همان تعار

است و گسترش مكاني اصطالحي دارند اين حضور موجب علم نيست همان حضور مجردي كه ابعادش قابل 
 اشاره حسي نباشد خالصه اگر حضور مقوم شد با وحدت تركيبي چگونه قابل توصيف است؟

 لمسلمين حسيني: اعوذ باهللاحجت االسالم وا
بحث درباره علم بود و دوتا قسمت عرض شد دو امر جداگانه بحث شد يكي بحث از اسمائيكه وسيله تصرف 

ذهني، ارتباط به نظام حساسيتها بود بعد گفته شد متصرف فيه آنها و وسيله هاي  در سه موضوع، خارج تمثل
ت تركيبي دارند اين يكي، مطلب ديگر در باب يقين تصرف و متصف كه فاعل است هر سه با همديگر وحد

كند و اختيار ما در آنجا نسبت به اختيار موال  گفته شد كه هر قسمتي كه باز گشت به تصرف ولي باالتر مي
تواند استقالل حاكم داشته باشد بلكه نسبت تأثيري كه دارد در مادون تركبي است ولي نسبت به مافوق  نمي

فرمائيد و اثري را كمه از او بر يم گردد كه  م زديم مثل تصرف را كه در ضبط صوت ميتبعي است و مثال ه



 ····························································································  ١١٥ 
اثرش نسبت به فاعليت شما تبعي است هرچند در نفس اثر كردن فاعليت و جود دارد، در نفس اثر گذاري و اثر 

گفته بوديم  شود ولي فاعليتش نسبت به مافوق تبعي است پذيري قبالً گفته بوديم اگرفاعليت نباشد نمي
گذشته عرض كرديم كه اين يقين و اين تصرف كه  آنجائيكه فاعليت تبعي باشد اسمش يقين است بعد درجلسه

اسم آن را قبالً علم گذاشته بوديم جداي مطلق بصورت منفصل در عالم و جود ندارند به اين طرز بيان كرديم 
نيد كه هيچ گونه تمثلي در او بوجه ما نباشد لذا كه هيچ يقيني را در اعالترين مرتبه ملكوتي مشاهده نيم ك

تسبيح و تحميد درهمه مراتب آن جا هست و ضد آن را هم گفته بوديم كه يچ دنيا پرستي نيست كه در  تكبير
فرمائيد و جحدوا بها و  نفس جهودش كه حظي از يقين ولو باندازه نمك طعام نداشته باشد يعني اين كه مي

نمايد ولكن زير بار  رتبه اش اين است كه احساس عجز در عالم تمثل برابر ولي باالتر مي استيقنتها انفسهم، يك
رود براي اينكه دنيا پرستي را اله خودش قرار داده است ولي حاال همين دنيا را كه اتخاذ كرده است اگر  نمي

زله بود دريا درحال طوفان بود شود يعني اگر زمين درح ال زل اي از استقرار را نداشته جحود واقع نمي هيچ رتبه
بدنش در حال تشنجهاي شديد بود قوه ماسكه در همه مراتب از او گرفته شده بود استقراري نداشت، يك نحوه 
استقراري الزم است رد بحث يقين هم عرض كرديم كه كفار هم ادني مرتبه از يقين را كه يقين حيواني و اضل 

ماند، كه در اين صورت قدرت جحد و  صورت مطلق برداريد استقرار نمي از آن است دارند اگر اين يقين را به
شو شيطان هرجد پست ترين است ولي در نفس بودنش بايد يك نحوه اتسقرار باشد  شيطنت هم برداشته مي

ولو در شديدترين مرتبه اضطراب پس يقين و علم را بايد همه جابا هم حضور داشته باشند حاال بحث در باره 
ت كه آيا اين وحدت تركيب ردو تا به صورت مستقل و منفصل نفي شدند، اثر هر رتبه پائيني نسبت به اين اس

رتبه باالتر پستر است لذا صحيح است گفته شود فاعليت بعي دارد، و اثر باال نسبت به پائين يقين و استقرار و 
ورت بسرت براي باالتر و نه باالتر براي ايمان در حقيقت محور است البته فاعليت تركبي اگر نباشد نه اثر به ص

تواند واقع شود، حاال اين فاعليت تركبي دو قسمت دارد يك قسمتش در جميع  پائين به صورت محور نمي
مراتب صحيح است كه بآن فاعليت تبعي گفته شود و يكقسمت هم صحيح است گفته شود كه فاعليت تركبي 

تيد هرجا كه فاعليت تبعي محض بود قانونمند است، داراي قانون است و جزء نظام فاعليت است، حاال اگر گف
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است ولي هرجا در نظام فاعليت بود و فاعليت تصرفي داشت قانون است وسيله تصرف است هرچند با يقين 

خواهد نسبت تاثير  خواهند مي مركب است هرچند با فاعلش مركب است ولي تصرف د رغير و متصرف فيه مي
شته باشد نه سهم تبعي بلكه سهم فاعلي و والئي حاال اگر سهم فاعلي و والئي داشته باشد شما يا سهم در اثر دا

توانيد بياوريد وحدت تركيبي فاعل با ابزار و متصرف فيه ابداً قابل قياس با حضوري كه در آن  كلمه درك را مي
فاعل (كه فاعل در  صرفجاگفته شده از ابعاد مختلف نيست حضور منتجه آن هم منتجه به عنوان تحت ت

گويند ان سهم در ايجاد را در منتجه نم يآورد آن تابع  ايجادش سهم دارد) هست آن حضوري را كه فالسفه مي
تواند فاعليت را بپذيرد اختيار  قانون عليت است و عليت از فاعليت تبري دارد چون از فاعليت تبري داشته و نمي

تاند بپذيرد بلكه او جريان نفس عليت را كه قبالً  باره هيچ فاعلي نميرا درباره حضرت حق جلت عظمته و نه در
تواند تمام كند بلكه باالتر از جريان گفتيم كه حتي بر اسا آن عليت  هم صحبت كرديم كه جريان راهم نمي

و  توانيد تمام كنيد و در آن اشكاالت واضحي و جود دراد بلكه گفتيم كه تعدد تجريدي نه فقط حركت را نمي
تاند  اي را هم نمي تواند حفظ كند و باالتر از اين كه گفته شد تعددهاي جدا گانه حدت يك نقشه را هم نمي

با عينيت اجزاء هم نيم سازد كه گفته  سازد حفظ كند پس بنابراين آن حضور جبري كه در آنجا با فاعليت نمي
يست اين چه حضوري است كه انسان بايد شد همه عرفا قبول دارند كه شخص مشرف بر همه رذائل اخالقيش ن

 زحمتها بكشد تا بتواند اوصاف خودش را بفهمد اوصاف كه در نزد صاحب و صف حاضرند!؟
كشد تا متوجه  شناسد! آ، قدر رياضت مي اين چه حضوري است كه خودش حاض راست ولي خودش را نمي
تواند خصلتي را ايجاد كند، شما  هايي مي بشود كه مبتال ي به فالن مرض است با يك مراقبت هايي و محاسبه

گوئيد حاضر است و حضورش هم به حكم قانون عليت است و تخلف بردار نيست البته به خالف اينجا كه  مي
ميگوئيد حاضر است وحضورش هم به حكم قانون عليت است و تخلف بردار نيست البته به خالف اينجا كه 

كيبي هريك از خصوصياتي را كه ذكر بشو چه در نظام حساسيتها گوئيد و حدت تركيبي دارد و حدت تر مي
وچه در عالم تمثل و ابزارسازي وچه در خارج و ه ر بخشي كه شما متصرفيد و چه در بخشي كه از طرف موال 

كنيد و چه در تركيبش، هرجا تتناسبات خودش را دارد، اصالً معنا ندارد كه شما مشرف باشيد (به  تصرف مي
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شود تناسبات ارتباط غير از حضور  اشرافي كه الزمه بساطت و تجرد است) بلكه ارتباط شما تمام مياين نحوه 

شود مگر اينكه بگوئيد در آن  است حضوري كه از تعدد ابا داشته و به بساطت منجز شود اساساً ممكن واقع نمي
بله براي كسي كه مجبور  كند حركت ور شد و تغيير در آن نيست و حدت تركيبي اثبات و حدت ارتبطا مي

آيد حاال اگر ما يك دقتي كنيم و بگوئيم  باشد ارتباط را براساس تجريد معنا كند چنين شبهه هايي پيش مي
كثرت به و حدت نه اينكه با تعارف بگوئيم  وحدت تركيبي و منتجه واحد داشتن در عين قوام داشتن به كثرت

چه معناست؟ آيا معنا ندارد يا قبل تعريف نيست؟ تركيبي  ثرت عين وحدت است، عينيت به وحدت عين كثرت
دهيم كه نه يك اس و نه دو بخالف اين كه شما بخواهيد  گوئيم امر ديگري را اصل قرار مي و تركبي را كه ما مي

آيد كه اين  يك و دورا تاليف كنيد و بگوئيد عين يك ديگر است اين دو فاصله اش خيلي زياد است بذهن مي
كه اگر فاعليت در آن قانون داشته باشد، فاعليت در آن ابزار داشته باشد هرچند كه اين فاعليت مطلق احتمال 

نيست بلكه سهم در نظام تركب فاعلي دارد، فاعليت كه دارد صحيح است بگوئيد كه در منتجه وحدت بين اين 
ب فاعلي دارد، فاعليت كه دارد فاعليت داشته باشد هرچند كه اين فاعليت مطلق نيست بلكه سهم در نظام ترك

شود حاال اگر واقع  صحيح است بگ وئيد كه درمنتجه وحدت بين اين فاعليت شخص و فاعلي موال حاصل مي
و حدت تركيبي است) اگر بناشد  شد ( چون فاعليت تركبي است و در منتجه واقع شود و تعدد در آنجا نيست و

گوئيد كشف فالن قانون، كانه  تواند پيدا كند مي لقب كشف ميكه وحدت داشته باشد چه خاصيتي دارد اينجا 
آن قانون در عينيت بود در حاليكه نبود ولي سهم تايير خود اين فرد هم مطلق نبود ابزاري پيدا شد كه فاعليت 
اين و فالعيت فاعل باالتر به طور مشترك در آن هستند مانند اينكه گفهشد سفارش ساختن فالن ظرف يا فالن 

متري ساخته يعني  ٥/٢يا  ٥/١دهم و آن شخص نجار  وشد من سفارش كمد دو متري مي د داده ميكم
 مشيتش را در آن سفارش دخالت دا ده است...

شود گاهي است كه از عجز نجار است و گاهي از حكومت اوست  خواهيد عين همان نمي آنچه را ك شما مي
بدهد كه تناسبي با مشيت او داشته باشد البته نه مشيت او خواهد چون چيزي را بايد  كه چنين چيزي را نمي

به طور مطلق است بگونه ايكه هيچ سهمي براي فاعليت او قائل نباشد و نه اين گونه كه سهم فاعليت فرد مطلق 
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باشد و ول اينكه مسير خلقت را بخواهد عوض كند كه بحث آن قبالً مطرح شده گفته شده كه شيي خارجي 

صحيح است كه نقشه آن بدون فاعل نسبت داده شود گفتيم كه منتجه فاعليت تركيبي هم يك واحد است 
يكي است قانون در آمده يكي است (در اين مرتبه و اين طرف) ولكن صحيح است آن را بدن فاعل نسبت داد 

 بلكه صحيح است آن را به نظام فاعليت نسبت داد.
 كند يا نه... ور پيدا ميحجت االسالم ميرباقري: منتجه بعد از تحقق حض

حجت االسالم والمسلمين حسيني: اين كلمه حضور نيست بلكه ربط دارد، منتجه با فاعل متحد است 
اتحادش اتحاد تركيب و ربط دشتن است نه ارتباط بسيط بهم، براي بسيط بعد و تغيير و رشد و تصرف را 

ناست كه فاعليت در منتجه حضور دارد چون بينيم به اين مع شود فرض كرد اينجا آن چيزي را كه مي نمي
شود به فاعل ربط نداشته باشد نسبت بين اين فاعل و فاعل  تناسبات فاعليت است، تناسبات فاعليت كه نمي

شود درنظام فاعليت نباشد،در نظام فاعليت تركيبي همه اينها هستند هم فاعلها و هم تناسبات و  ديگر كه نمي
اي جداگانه باشد نداريم بلكه تناسبات  فاعليت منتجه را بريده محض كه يك منتجهجايگاهشان هستند در نظام 

و نظام فاعليت است البته عالم جماد و اشياء هم كه مورد تصرف شما هستند حضور دارند شما هم ارتباتطان 
كنيم كه  يو سواد و هنر اشاره م باآنها قطع نيست و ارتبطا فاعلي داريد حاال يك قسمت كوچكي هم به علم

 گرديم. دوباره بر مي الزمه اين بخش از بحث است
آيد ايا اينجا  برادر سبحاني: اگر منتجه حضور داشته باشد آيا همان اشكاالتي كه ربط به اجزا كل به وجود مي

آيد؟ آيا به همان دليل كه در وحدت تركيبي حضر بقيه اعضاء مركب ممتنع است بهمين دليل در  به وجود نمي
 ه واحد هم حضورش ممتنع است.منتج

حجت االسالم والمسلمين حسيني: اگر آن گونه قائل شويد كه وحدت به كثرت و كثرت به وحدت قوام 
 ندارد معنايش اين است كه هنوز وحدت تركيبي را صاف نفرموديد.

 برادر سبحاني: مقومش هردو هستند و من يك طرف اين منتجه هستم.
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ني: آيا منتجه معناي وحدتي است كه متقوم به كثرت است يا اينكه منتجه حجت االسالم والمسلمين حسي

 به يچ چيز ديگر جداگانه است؟ اگر معناي وحدت متقوم به كثرت و كثرت متقوم به وحدت درست است.
برادر سبحاني حضور نسبت به منتجه يعني اشراف نسبت به منتجه، اشراف بر منتجه اشراف بر همه اجزاء را 

 رد.الزم دا
حجت االسالم والمسلمين حسيني: آيا اوالً منتجه واحد براي مركب قائليد يا نه؟ (ج:بله) آيا خودتان هم جزء 

توانيد بشويد يا نه؟ ؟ ( ج:بله) پس در منتجه قوامتان به كثرت است.اين قوام آيا مثل حضور و كثرت  اين مي
 نديدن و دوئيت نددين است ماند بسيط نديدن است.

 سبحاني: همان مقداري كه در تركيب با اجزاء سهم دارد در ايجاد منتجه واحد هم سهم دارد.برادر 
حجت االسالم والمسلمين حسيني: شما در عالم يك چيز هستيد يك چيزهاي ديگري هم در عالم هستند 

 در منتجه آيا شما حضور داريد؟
 ور ارم.برادر سبحاني: به سهمي كه در مركب حضور دارم در منتجه هم حض

حجت االسالم والمسلمين حسيني: آيا سهم شما در مركب سهم در جدائي است يا سهم در وحدت است؟ 
جدا بودن شما و غير شما، دوئت تان، آيا به اين سهم در وحدت حضور داريد يا نه؟ به اين كه دوئيت شما 

ت باشد واال كثرت حاصل متكي به و حدت باشد واال تركيبي حاصل نم يشود و وحدت تان متكي به دوئي
شود اگر بخواهيد اشكال كنيد بايد در همان بحث ذات و ذاتيات بايد اشكال كنيد شما در اينجا ارتباط تمام  نمي
شود شما در آنجايي كه هستيد  كنيد نه حوضر را، ارتباط هم به نظام فاعليت است تناسبات فاعليت تمام مي مي

دتان بافاعل باالترتان ( باهم) داريد آن فاعل باالتر هم در منتجه حتمًا نسبتي به اشياء تحت تصرف و مادن خو
كنيد، ارتبطا غير از اشراف است شما  كنيد بلكه فقط ارتباط پيدا مي حضور دارد در آن جا شما اشراف پيدا نمي

د ولي شما در يك جا فاعليت تبعي را قبول كرديد و در يك جا فاعليت تصرفي و فاعليت واليي را قبول كردي
كند درعين حال با شما ارتباط دارد، ارتباطي كه دارد از اين  كنيد اما شيي كه در شما تصرف نمي دصرف مي

صحبت شما ابا دارد كه گفته شود منتجه جداگانه و منهم جداگانه حضور داريم و آيا بين ما دوئيت هست يا 
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گوئيد در منتجه من هم  يكي است نه دوتا و ميتوانيد دعوي دوئيت كنيد منتجه  نه؟ شما در منتجه كه نمي

حاضر شما در منتجه پس دعوي دوئيت نداريد نه با فاعل باالتر و نه با اشياء ديگردر آنجا يك وحدتي حاصل 
گويند ذاتاً  شود ولي وحدتي كه متقوم به كثرت است آن وقت در علم اصوالص آن حضوري را كه فالسفه مي مي

 .بر آن چندين اشكال است
 شود. برادر سبحاني: صحبت اين است كه در دستگاه شما اين دو مفهوم چگونه هماهنگ مي

 حجت االسالم والمسلمين حسيني: ما در اين دستگاه خود هماهنگي را اصل قرار داده ايم. 
 حجت االسالم ميرباقري: باالخره انسان ارتباطاتي با كل عالم دارد.

باطهايي كه جايگاهش در نظام واليت در آنجا باشد كه اين فرد حجت االسالم والمسلمين حسيني: ارت
 مشرف باشد يعني مادونش تحت تصرفات اين باشد.

حجت االسالم ميرباقري: بنابراين نسبت به حساسيتها هيچ نوع ادراكي قابل تعريفي نيست در حاليكه 
 فرموديد ادراك هست منتها ادراك تمثلي نيست.

يني: در نظام حساسيتها و با مافوق يقين است و تركيب اين دو است معناي حجت االسالم والمسلمين حس
يقيني بعداً باز توضيح خواهيم داد. در اينجا فعالً صحبت روي اين است ك ه علم چكاره هاي  ارتباط و ادراك

 است؟
شود آن جا هم نوع  حجت االسالم ميرباقري: حضرت عالي فرموديد كه درك شامل حساسيتها هم مي

 ادراك است فرموديد ادراك تمثلي نيست ولي ادراك است.ي
حجت االسالم والمسلمين حسيني: شما مشرف بر ناظم حساسيتها نيستيد ولي بر كيفيت ارتباط با آن را 

 مشرفيد، كه همان عرفان نظري است.
د آيد پس هيچ نوع ادراكي نسبت به خودش باي حجت االسالم ميرباقري: چون خودش تحت اشراف نمي

 داشته باشد در حاليكه فرموديد نوعي از ادراك كه جامع بين ادراك تمثلي و حاالت باشد در آنجا هست و...
 حجت االسالم والمسلمين حسيني: آيا مگر در منتجه حضور هردو فاعل نيست؟
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حجت االسالم ميرباقري: ولي فرموديد آن نسبت تحت تصرف من نيست و من فاعليت نسبت به آن مرتب را 

 ندارم تحت اشراف نيست.
حجت االسالم والمسلمين حسيني: آيا اينكه نظام حساسيتها تحت تصرف شما نيست به اين معناست كه 

 اي نفط ربط هم شده است؟ ارتباط هم نيست؟
حجت االسالم ميرباقري: ادراك مطلق ارتباط نيست، در نظام عالم موجود و مركب است و با كل عالم هم 

ر منتجه هم حضور دارد ولي صرفحضور در منتجه ارتباط به كل عالم علم نيست بلكه علم آن ارتباط دارد و د
 ارتباط تركيبي است كه فاعليت من در آن سهم دارد.

 س: آيا يقين سهم ندارد؟
 ج: فاعليت ما در يقين خودمان سهم نارد، بنابراين بايد از تحت ادراك مان بيرن بيايد.

 كنيد؟ تركيبي ندارد؟ آيا شما خودتان را دو قسمت ميس: آيا با يقين شما وحدت 
وحدت تركيبي داردو اين  ج: نه فقط يقين من با من وحدت تركيبي دارد يقين ديگران و كل عالم هم با من

مفيد ادراك نيست بلكه ادراك آن ارتباطي است كه تحت اشراف است و فاعليت من در آن حضور دارد. حضور 
 ب اشراف نسبتب ه ربط شده و اين همان ادراك است. فاعليت در آن ربط موج

حجت االسالم والمسلمين حسيني: در فاعليت شما وجه الطلب نفس ارتباط كافي بود بعد از نفس ارتباط كه 
آن ارتباط متعدد بود با فاعليت تان يكي را تقويت كرديد پشت سرش با امداد موال و متناسب با مشيت او 

 سيت درست شد.وفاعليت شما نظام حسا
 آيد يا نه؟ حجت االسالم ميرباقري: آيا باالخره نظام حساسيت تحت فاعليت مي

آيد اما در تمثل  حجت االسالم والمسلمين حسيني: نظام حساسيت در مواضع متعدد تحت فاعليت شما مي
شد در چند موضع توانيد بدهيد نه اينكه تحت فاعليت شما نبا آيد در تمثل يعني از آن صورت مثالي نمي نمي

تحت فاعليت شما نيست، آن چيزي كه هيچ ربطي به فاعليت شما ندارد ابتدائاً جايگاه شماست كه در چه در 
توانيد انتخاب كنيد  شويد، هرجا كه خلق شويد يك جدول روبرويتان هست كه يي از اينها را مي سحي خلق مي
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ورقرار دهيد، اين فاعليت و جه الطلب شماست پشت توانيد مح و نسبت به همه اش هم تعلق داريد يكي را مي

شود مگر آنكه فاعليت موال  سر اين وجه الطلب گفته شده نظام وحدت و كثرت د رحاالت حاصل و محقق نمي
ها است ولي گفته شده كه  با فاعليت شما تركيب شود و اولين منتجه حاصل شود كه نظام اوصاف و حساسيت

نداردنه اينكه نظام ندارد نه اينكه تغيير و تغاير و تركيب و هماهنگي ندارد نه نظام حساسيتها صورت تمثلي 
اينكه فاعليت شما درآنجا نيست، در آن جا هم فاعليت شما حضور دارد آن جا نسبت به فاعليت شما و فاعليت 

قدند اين گونه موال منتجه است اين گونه نيست كه سابق اختيار انيزه شكل يافته باشد، كما اينكه بعضي معت
نيست كه ماهيتي ابشد و خودش عمل عمل كرده با شد، و لهذا انقطع السئال لما جعل الحمار حماراً بلكه باشد 

تنها. حاال نسبت به ناظم  كه اين فرد با فاعليت بايد تركيب شود تا لقب واليت پيدا كند نه اين تنها و نه آن
كند درباره شخص خودتان شما فاعليت داريد  عرفان را درست ميحساسيت كه ارتباط به باالتر و موضع يقين و 

هرچند صورت تمثلي نداريد مگر درعرفان اصطالحي. كه عرفان اصطالحي رابطه ذهن شما با قلبتان بود نه 
 عكس واقعي خود قلب شما بود ع كس بالمطابقه نداشت.

 حجت االسالم ميرباقري: معناي تطابق اساسًا سلب شد.
م والمسلمين حسيني: به اين معنااست كه معني حضور سلب شد، چون حضور سلب شدنش حجت االسال

 تطابق سلب شد چون وحدت تركيبي و تناسب بود...
 خارج بنا بود باشد، صور ذهني جنبه حكائي ندارند. س: تطابق بين صور ذهني

 د ولو دو ورق كاغذ باشد.ج: نه فقط جنبه حكايي ندارند عرض شد تطابق بين دو كيفيت اساساً معنا ندار
 گيرد. فرمائيد تصرف د رناحيه قلب از ناحيه ذهن صورت نمي س: مي

ود درست كرد  ج: احسنت، نه از ناحيه عمل تكيه بر تقوي و طاعت در طريقت كافيست نه آن را از عمل مي
رفان اصطالحي رسد خيلي واضح است، در ع شود درست كرد اما اصطالحش كه به نظر مي و نه با اصطالح مي

 اگر كسي تعريف شجاعت را خوب بلد شد كه شجاع نم يشود.
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تواند درست كند اين كه دليل نيست در تصرفات خارجي هم  س: آدم تعريف آب را هم بلد باشد آب نمي

 صرف دشتن تمثل براي تصرف كافي نيست.
 گوئيد فاعليت غير هم بايد باشد. ج: يعني مي

 شود. ت اين دليل اين است كه فاعليت ما از طريق اسماء تصرفي اعمال نميس: در اينجا هم همين طور اس
ج: هذا به خالف عليت و حضور كه بايد بشود بايد آثار خارجي روي شما بيايد و صورتهاي ذهني شما را 

 درست كند...
 س: آنها هم نظام عليت را قائلند ولو اينكه جبر ياست ولي نظام عليت است.

 تواند فاعل پذير باشد. يت نميج: اصالً نظام عل
س: يك اشكال اين است كه آيا عليت نظام تحويل بدهد يا نه، يك بحث هم اين است كه آن چه را كه 

 قائلند آيا نظام عليت است يا نه، بلكه آنها نظام ضروري علي و معلولي را براي عالم قائلند.
ند همه اشياء اباي از جهل دارند علم را تعميم حجت االسالم والمسلمين حسيني: در نظام عليت همه عالم ا

 دهد. مي
حجت االسالم ميرباقري: عرض ما اين است كه در اينجا هم همين طور است زيرا تيير و تركيب بدون 

 فاعليت ميسور نيست.
 حجت االسالم والمسلمين حسيني: نهايت فاعليت تبعي و فاعليت تصرفي داشتيم.

عالي در فاعليت تبعي كه نسبت به حساسيتها است قائل به نوعي ادراك حجت االسالم ميرباقري: حضرت 
 هستيد.

حجت االسالم والمسلمين حسيني: در آن جا گفته شده كه ادراك ما از نظام حساسيتها ادراك تمثلي 
 نيست.

 حجت االسالم ميرباقري: پس هيچ چيز فاعليت تبعي ندارد.
 كند؟ نه، مثالي تصرفي در فاعليت ميحجت االسالم والمسلمين حسيني: آيا صورت 
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حجت االسالم ميرباقري: نسبت به خارج هم همينطور است صورت تمثلي ابزار تصرف فاعل است صورت 

كند در حاالت قلبي هم عين  كند فاعل از طريق اسماء تمثليه تصرف در خارج مي تمثلي خودش تصرف نمي
كند يعني ربط تمثلي به حاالت  تصرفيه اش تصرف در باال ميكنيم كه فاعل از طريق اسمء  همين را ما ادعا مي

تواند زيرا الزمه اش اين است كه به صرف حصول اسماء  گوئيد در آن جا نمي كند مي كند و تصرف مي پيدا مي
تصرفي تهذيب حاصل شود عرض ما هم اين است كه در تركيبات خارجي هم به صف حضور اسماء تصرفي 

خواهد كه در حاالت قلبي هم همين طور است  يشود و حدت تركيبي نظام فاعليت ميتركيب خارجي پيدا نم 
امور ديگري مانند تول و حال دعاو... كه اينها هم از طريق اسماء تصرفي است پيدا شود خود توسل، دعا.... 

انيم ولي بايد د خواهيم بسازيم فرمولش را مي تصرفاتي است به وساطت اسماء تصرفي، مانند اينكه ما آب كه مي
دانيم تهذيب به چه  ابزارهاي خارجي بيايد فاعليت هايي جمعشود تا بتوان آب درست كرد در اينجا هم مي

دانيم كه توسل و دعا است كه همه اينها تصرفي است و اگر هيچ اسم تصرفي به كرا  معناست مكانيزمي هم مي
كنيم در تغيير حاالت قلبي  اء تصرفي موال تمسك ميشود، ما به اسم نبريم دعا خواندن هم ابتدائاً واقع نمي

خودمان، ولو اينكه محور را در اين نظام تمثالت اسماء تصرفي موال قرار دهيم ولي از طريق آنها تصرف در 
 نمائيم. خودمان مي

 دهيم و برابرش هم اعالم حجت االسالم والمسلمين حسيني:فرموديد كه اسماء تصرفي موال را محور قرار مي
گذشته عرض شده است حاال نه هاي  شود كه در بحث عجز كرد يعني فاعليت شما متعلق به فاعليت موال مي

صحيح است به او گفته شود كه فاعل نيست و نه صحيح است كه به او گفته شود كه فاعل است و مطلقاً هم 
كند يا اينكه موضوع  تعلق پيدا ميكند آيا از طريق طور تمثليه  فاعل است اينكه تعلق به فاعليت موال پيدا مي

تعلق سابق بر صورت تمثلي است، موضوع تعلق در عينيت به عجز برسيد به ميدان كفار برويد در ميان آتش 
توانيد و احساس  عجز پيا كنند چه اينكه كلمه موال را بخواهيد تفسير كنيد و ببينيد كه با كلمات خودتان نمي

موال پيدا كنيد و چه در نظام حاالتتان دلشكسته بشويد و تعلق به فاعليت موال عجز پيدا كرده و تعلق به كلمه 
پيدا كنيد در همه جا در اين سه مرتبه استمرار فاعلي شما اوالَ حضور دارد كه شما استمرار فاعلي را گاهي 
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نظام  گوئيم استمرار فاعلي يعني همان فاعلي كه در وجه الطلب است همان در كنيد وقتي مي قيچي مي

حساسيتها حضور دارد همان فاعلي كه در ناظم حساسيتها است همان در نظام تمثل حضور دارد كه همان در 
خارج نيز حضور دارد نه اينكه حضورش در آنجا هست و در اينجا نيست بلكه در منتجه جريان و استمرار 

ين و در ذهن و ه در قلب قبالً فرموديد بينيد حاال هرجا كه اين فاعل عجز پيدا كند چه در ع فاعليت اين را مي
گوئيد متعلق به موال شد و اعالم عجز كرد يعني  شود حاال مي از تركيب فاعليت و تعلق وجه الطلب حصال مي

وجه الطلب تغيير كرد و تغيير و جه الطلب به معناي پيدا شدن حاالت جديد نيست تا بگويم به دليل عجز در 
شرائط عيني يا حاالت روحي خودش فاعليت كرد و از اينجا در آمد محور تعلق را اين برهان عقلي يا در اين 

فاعليت موال قرار داد كه در اين صورت متناسب با ظرفيت مشيت حالت اين فرد عوض شد صحيح است با آن 
ن درك گرفته شود زيرا صحيح است كه وجه الطلب فاعليت در حاالت داشته باشد صحيح است گفته شود اما اي

نظام اوصاف با نظام فكري و نظام تمثلي فرق دارد و اين ابزار تصرف در آن نشد چنانكه هم نشد چون اين فرد 
گويد ايشان خودشان و ابزارشان از كار افتادند و اعالم از  عجز پيدا كرد، به عجز كه كسي فاعليت و توانائي نمي

گفت كه خايت خودش بوده كه اين رتبه را گرفته است توان  كار افتادگي كردند و موال به آنها رتبه داد نمي
گفتيم اين اظهار عجز كه پيد اكرد به اين معناست كه تعلقش از ابزار سازي خودش برداشته شد به فاعليت 
موال و به ابزار سازي خودش برداشته شد به فاعليت موال و به ابزار موال متعلق شد معنايش اين است كه آن 

يش بود فالش وجه الطلب روي يك عدد ديگر فت نهايت اين قصه در عينيت برايش اتفاق اعدادي كه رو برو
توانيد  افتاد و اين گونه شد و پيداست كه رتبه عينيت در نظام فاعليت شما مرتبه سوم است يعني شما نمي
ان به تصرف در عينيت كنيد بدون اسماء تصرفي تمثلي و ليكن عجز حاصل شود چه اينكه در عينيت پايت

اي براي  سنگ بخورد ويا اهللا بگوئيد چه در مباحثه در مقابله با كفار قرار بگيريد و يا هللا بگوئيد كه عجب تله
مسلمين درست كرده ان خودت كمك كن كه اين تله شكسته شود (البته شيطان زوري ندارد بلكه در وه و 

ليت در سه تا وجود دارد ولي فاعليت با اين كند) و چه به باالتر كه حالت خودتان باشد فاع خيال درست مي
اسماء تصرفي نيست بلكه فقط فاعليت د رو جه الطلب وجود دارد ولكن نسبت به مادونش كه به نظام تمثلي 
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شود كه اسم تصرفي شما هست تناسبت فاعليت شما  سد نتيجه فاعليت شما يك نظام فكري تمثلي مي مي

 سازي يا تصرفتان كيفيت ارتباط عالم مثال با عالم قلب. است با تصرفتان در خارج يا در مثال
 كند. روحي است در ناظم تثمل هم همان عجز را احساس مي برادر سبحاني: عجزي كه نسبت به حاالت

اي عجزاعالم مثال است يا اعالم رفع يد از مثال اس (ج: رفع يد است)  حجت االسالم والمسلمين حسيني:
اي  اي رفع يد شد معناي ابزار بودن را از آن گرفته ايد به خالف اين كه وقتي نقشهبنابراين اگر فاعليت معن

 كنيد. كنيد بلكه آن نقشه را پياده مي درباره استكان داريد رف يد از نقشه استكان كه نمي
 كنم. كنم و باز تعلق به اراده موال پيدا مي برادر سبحاي: در آن موضع عمل هم من عجز پيدا مي

سالم والمسلمين حسيني: هرجا معناي عجز را بياوريد صحيح است كه معناي تعلقتان به ولي حجت اال
خودش آورده بشود هرجا هم كه ميدان عملكرد شما باشد و بعد از آن عجز به شما عطا شد حاال  باالتر در ظرف

تصرفي استكان به  كه عطا شه خود استكان كه عطا نشده است(در فرض عجز د رمورد استكان سازي) بلكه اسم
 شما عطاشد.

شود بعد التعلق به اراده  برادر سبحاني: پس اسم تصرفي هم فعل ما نيست چنانكه حاال قلبي فعل موال مي
 موال...

حجت االسالم والمسلمين حسيني: البته با يك فرقي كه در اين جا رتبه اش متأخر است از حاالت قلبي اين 
 رسد. يگذرد و به شما م تصرف از قلب مي

 برادر سبحاني: ولي هيچ تصرف من زائد بر حاالت قلبيه در آن نيست.
حجت االسالم والمسلمين حسيني: آن وقت و ج الطلب شما كه تغيير كرد متناسب با ظرفيت شما عطا شد 
فاعليت شما در آن مرتبه مؤثر است يعني اگر شما در مرتبه عجز باالتر بوديد چيزي باالتري به شما داده 

 شود. يم
برادر سبحاني: فقط نسبت به وجه الطلب تاثير دارد وجه الطلب هم حاكم بر نظام حساسيت و نظام تمثلي و 

 تصرفات عيني است.
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كند بعد صورت مثالي شما تغيير  حجت االسالم والمسلمين حسيني: با يك فرق كه اول حالتان تغيير مي

 يابد. مي
 د.آور برادر سبحاني: فاعليتي براي من نمي

حجت االسالم والمسلمين حسيني: فاعليت نياورد، فاعليت كه استمرار در هر سه مرتبه دارد فاعليت در وجه 
الطلب در هر سه مرتبه با حفظ ترتبشان حضور دارد اگر انسا ن چيزي را در يك رتبه عاليه در نظام حساسيت 

 داشته باشد كه در همان رتبه در ناظم پائين ترآن را نخواست.
 كند. گردد و رتبه ديگري را اختيار مي در سبحاني: فرموديد معنايش اين است كه دوبار بر ميبرا

 فرمائيد براي چيست؟ حجت االسالم والمسلمين حسيني: اين معناي برگشتن كه مي
كد اگر او در رتبه باالتر نبود چرا  گردد آن را درست مي گوئيد بر مي اين كاشف از ترتب است، همين كه مي

 گردد اورا درست كند او يك كار ديگري است براي خودش.بر
 گوئيم نظام تمثلي هم اجز اراده حضرتحق نيست. برادر سبحاني: اشكال ما بر سر رتبه باالتر نيست فقط مي

حجت االسالم والمسلمين حسيني: البته قبال هم اين مطلب را توضيح داده ايم خوب نظام تمثلي هم تكيف 
، بعد هم گفته بوديم كه در تبدل محال است خودش بتنهايي كار را تمام كند بلكه با و تبدل و تمثل است

حضور فاعليت موال يعني وال در تمثل غائب نيست و معناي عجز هم به همين دليل است اين گونه نيست كه 
ر و در خارج موال در وجه الطلب حاضر باشد ودر نظام تمثل كه رسيد غائب باشد، يا فرضاً در اين دو تا حاض

كند كه فاعليت موال در فعلش در همه مراب و جود داشته باشد  غائب باشد بلكه وحدت تركيبي ايجاب مي
دهد نه به اين معنا كه ابزار  شود يعني ظرفيت خاصي را نشان مي فاعليت شما هم به نحوي وقتي عجز واقع مي

بدهد معناي فاعليت است نهايت در مرتبه پائين جائيكه معنا ي عجز ندهد و معناي استكبار  ت و آنتصرفي اس
گوئيم چرا بعضي از رفتارهاي لقب  دهيم مي تري ست حاال در بحث آينده كه در مورد سواد و علم توضيح مي

 دهيد. گوئيد ولي خود بادبزن را لقب علم را نمي دارد مثالً علم بادبزن را علم مي





 
 

 دوره دوم) ٥٠( ٨٦جلسه: 
 بحث: تعريف جديد از علم ـ تعريف سواد

 ( فرق بين فاعليت تبعي و فاعليت تصرفي)
 حجت االسالم والمسلمين حسيني: اعوذ باهللا 

كنم در بحث تركيب قبال گفته بوديم كه بدون  توضيح مختصري از مباحث گذشته خدمتتان عرض مي
فاعليت تركيب محال است و اصل عليت را مابر اساس معنا كرديم بنابراين آن عليت مطلق(يا امرثابت مطلق) 

عليت در چند مرتبه ذكر شده اساساً كنار رفت، حاال چه در برهان و چه در اشكال و يا چه در خارج، حاال اين فا
است در يك جا فاعليت تركيبي گفته شده است، يعني فاعليت تركيبي با تعلق توأم شده و خودش نظام 
فاعليت شده است ديگر از آن صورت اوليه بحث در آمده و منجر به بحث اختيار و آگاه ي شده است، در بحث 

اي  شود انسان يا حسين بگويد و يك چنين اراده اريم نميعلم هم گفته شده كه حتماً يك فاعليت تبعي الزم د
داشته باشد ولي نفوذ اين اراده در تكمل به يا حسين نيايد آن لفظ يك گونه ديگري بشود شما اراده و تعلقات 

اي بيايد كه اين به  يا حسين باشد معاذ اهللا از زبانتان يا يزيد و در فكرتان و حالت روحي تا هم چنين كلمه
خواهد  اي نفي اراده است پس كلمات و كيفيات بايد مورد تصرف شما قرار بگيرد فاعل بستر تصرف ميمعن

وشد ولي تقوم بستر به فاعل و تقوم فاعل نيز در تصرف به بستر است بعد گفته  اگربالمره بستر نداشته باشد نمي
شود  كه با فاعليت موال تركيب مي شده كه فاعليت تناسب با بستر دارد، فاعليت كه در وحدت تركيب بيان شد

چنين است از آن طرف نيز موال نسبت به بستر فاعليت دارد ( فاعليت تصرفي) پس يك فاعليت تبعي و يك 
فاعليت تصرفي داريم آنجائيكه هيچ خبري از فاعليت تصرفي نباشد آن موضوع قابليت علم ندارد، مانند تلفن، 

ائيكه تصرف در غير را دارد ولو اينكه خودش بستر براي رتبه باالتر ضبط صوت، سنگ و اشياء ديگر... و آنج
تواند تصرف كند شايستگي علم را دارد در فاعليت تصرفي كه به آن لقب اشراف را  باشد به همان نسبتي كه مي
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داديم چند خصوصيت را ذكر كرديم در آنجا گفتيم اگر فاعليت تصرفي نسبت به صرف جهت شد صورت عليمه 

گوئيم اگر فاعليتش در  شود و بآن ارتبطا به موال و به آن درك مي شود بله فقط حالت حاصل مي نمي حاصل
كند پس هم فاعليت تصرفيو هم ابزار تصرف و كيفيت نيز  صورت و شكل ابزار هست اينجا لقب علم پيدا مي

وجه  ست، صورت ندارداي كه آن جا تكيف هم هست ولي تكيفش بسيار ساد ا داشته باشد صف جهت هم مرتبه
تواند  تواند بيست تعلق داشته باشد يكي را به فاعليتش سنگين تر كند و لكن خودش نمي الطلب است يعني مي

تواند بكند تبدل در نفس ربط است نه در ارتباط تكيفي و حول  اطراف آن مثال بسازد خودش كار ديگري نمي
اسم تصرفي از ناحيه خودش نظام ساز نيست، موال  كند و اين محور البته موال نظام حساسيت درست مي

كند در  متنساب اب اين جهتي را كه ايشان گرتفه نظام حساسيتها و اوصاف و متناسب با مشيت با او عطا مي
اينجا صحيح است درك به كار ببريد چون فاعل است و مبدل است (ول در وجه الطلب) علم حصحي نيست ب 

ا خودش درست نكرده و نظامش را ديگير يدرست كرده خودش ه اشراف به كار برده شود چون نظام ش ر
نظامش ندارد و خودش فقط درك دارد چومبتدل بود و فاعلي تبديلي در وجه الطلب داشت ولكن از اين اوصاف 

اي بود كه  و تمثل و عقل و علم آمد، آنجا يك ميدان جاذبه يك فال شدريك منزلگاه ويدرگ جايگاه سنجش
آمد قدرت ارتباط بين اين دورا آن فضا دار بود حكومت برايجاد ربط داشت  از قلب و يك اثر از خارج مي يك اثر

شد، بعد اين كيفيت و  اولين كيفيت از تركيب آن اثركه از حساسيتها و اثري كه از خارج آمده بود حاصل مي
كند يعني حكومت بر اين  را پيدا ميساير كيفيات آمده (تميزي كه هنوز علم لقب نگرفته) قدرت تبدل در آن 

كنيم  ها را باال و پائين ببرد دراينجا منهاي كالم موال د رتمثل سازي اول آن را حساب مي پيدا م يكند كه رباطه
قابليت تكليف دارد قدرت تميز دارد  اي كه كيم، منهاي كالم موال در مرحله بعد آن را با كالم موال باضافه مي

تواند اسم تصرفي بسازد سوال  ها را كم و زياد كند، چو متبدل است س مي كيفيات رابطه چون ميت واند بين
 وشد متبدل بودن چه ربطي به علم داشتن دارد؟ مي

گوئيم علم همين قدرت تبدل بين كيفيات متعدد است نه يك رطب اگر يك ربط را عوض  كه درجواب مي
متعدد را عوض كرد و به يك نظام رسانيد قدرت تمثل دارد شود گار ارتباطات  كرد ب آن وجه الطلب گفته مي
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بندد يك دستگاه الكتريكي داريد كه اين قندان را به اين استكان دور و  مثالً چشم و گوش و حواس شم را مي

نزديك كنيد در صورتيكه دو و باالتر از آن باشد نه يك ربط ارتباالت را عوض يم كنيد اگر و حدت تركيبي با 
داريد ديگر  ها وقدرت تبدل و به هم ريختن ربط ها، با آن وحت تركيب يهم داريد يعني متبدل بدن ربطفعلتان 

محال است كه بآن بتوانيد لقب عينيت را بدهيد شما برآن مشرف هستيد كه با حضور خيلي فرق دارد اين 
استو صحبت از تجرد  شرطش در اول تعدد كيفيات است و حدت با تعدد است و در وحدت تركي قابل مالحظه

نيست فاعليت در روابط يك نظام است تا يك وحدت پيدا كند كه با آن صحبت حضور در جهت مختلف بسيار 
توانيم آنها را زير و رو كنيم  فرق دارد حاال يك چيز در اين تمثلها آمد صورت استكان و نعلبكي آمده ما مي

شود مگر اينكه تجزماً مانند كلمات خودش قرارش بدهيد  كنيد تركيب نمي ولكن كلماتي آمده كه هر كاركه مي
شود چون از سنخ حرفها يشما نيست و برابر فاعليت  شود واال هرچه تالش كنيد تركيب نمي آن وقت تركيب مي

شما فاغعليت ندارد، اين ناتواني ار بازگشت به اعالم عجز كرد، يعني فاعليت در نفس فاعليت نمود و موضوع 
س فاعليتتان قرا رگرفت يعني فاليتتان را به اين كلمات و اسماء موال متعلق نمائيد يعني در اين تصرف شما نف

موضع تصرف در كيف تعلق قبلي خودتان نمائيد يعني آن فاعل اولي بود كه در مرتبه دوم فاعل بود نه اينكه 
بزارش و تعلقش و جهتش است كند بمعناي رف يد از اين ا اينجا فاعليتش قط عشده است وقتي اعالم عجز مي

دهيد يعني تعلق به كلمه موال پيدا كرده است كه در اين صورت با اين  يعني اين كلمه را جت خود قرار مي
تصرفي كه در فاعليت خودش نموده براي تصف بعدي در  معناست كه در فاعليت خود تصرف نموده است اين

دهيم و  مي ور كلمه موال است كه به اين لقب علمآورد و اين قدرت حول مح درست كردن تمثل قدرت مي
گوئيم در جايگاهش به صورت نسبي عالم است، زيرا با معيار كه همان كلمه موال بود همراه شد، كه معناي  مي

انحالل و فنا هم همين است دست برداشتن ورفع يد از عنانيت و تعلق به هم شئون خود و تمثالت و تكيفاتي 
خواست داخل كلمات خودش جاي بدهد معناي فنا و انحالل است كه حتما هم خروج از  يكه كلمه موال را م

شود يعني معجب نيست، عجب مراتب دارد،  وضع را الزم دارد كه با تفضل موال اين خروج براي حاصل مي
ياسي، فهمد يا قدرت مالي ذهني و يا قدرت س بيند اين را انسان زود مي گاهي خودش را بر ديگران بزرگ مي
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دنم حال اينكه در  دانم، آب را رافع عطش مي ولي اينكه من معجب به قند و چاي هم هستم و اينها را موثر مي

كنه آب چه اصيتي نفته است تا چه رسد به اينكه االن احتياج من به خود خداوند است نه به آب اگر همه 
گويد اين آب است و رافع  يك جا انسان مي اسباب رفع شد من ديگر به مزل هم احتياج ندارم ( عنايت كنيد)

بيند اين معجب است همه به  عطش و من هم قدرت چاه را دارم هم هاين اسباب را محكم و قابل تكيه مي
هم به جميع شئوني كه تحت تصرفش است ولكن اگر دقت كنيد كه تشنگي اساساً چيست؟ نياز  خودش

ه االن تشنه نيستند، در عالم ماده بودن چنين چيزي را جسماني است، در عالم ماد انسان هايي هستند ك
تحويل نم يدهد، حاال آيا بعد از آب خوردن از عالم ماده بيرون آمده و در عالم معنا ميروند، با قدري تأمل سوال 

توان گفت كه هرچه ما احتياج داريم خداوند خلق كره است بلكه با  كنيم كه خود اين آب چكاره است؟ نمي مي
وشد كه ما احتياج به آب  فهميم احتياج ما به خداوند است و اين ازغفلت است كه گفته مي دقت مي كمي

شود  افتد كه ماشين نو اگرباشد كه خراب نمي شود با اين فكر مي داريم، يك وقت ماشين انسان كه خرا ب مي
كند، اگر بيش از حرف  ف ميدر حاليكه اگر خرا بدشن ماشين براي رشد من لزم باشد هما ماشين نو هم تصاد

زدن درباره آن برايمان وقوع پيدا كند يعني فاعليت موضوع تصرف قرار بگيرد اينجا اعالم عجز است اين خيلي 
فرق دارد با فاعليت تبعي كه تعلقش ذاتاً تبعي است، آن شيي بستر بود وشما خودتان را بستر قرا دادي و بستر 

شويد معيا صحت  د كه اين را سزاوار ديد و در منزلت خودتان نماينده موال ميبودن را براي خودتان سزاوار ديدي
وشد صحيح است لقب فنا با آن داده شود  شود و تصرفاتتان الهي مي كه وارد دستگاهتان شد كارتان صحيح مي

و تصرف  ها و ابزارها صحيح است اينجا اشراف صحيح پيدا م يكنيد، فاعليت تصرفي هست رفع يد از همه اسباب
شود بعد بر اسا تصرف در خود و خود را تابع موال  وشد ولي ابتداء آن تصرف در خود واقع مي در غير هم واقع مي

شود،  و موال را محور قرار دادن تصرف در تمام اشياء كه تحت سيطره تان و متناب با نمزلتتنان است حاصل مي
ان مربوط به همه اشيء عالم است، همه وحدت و كرتها ولي و به دليل اين كه ارتباط به كل عالم داريد تعلقتت

موضوع تصرفتتان يك قسمت محدودي است پس در عين حاليكه تصرف در فاعليتتان نموده و آن را تابع موال 
شود ولكن آن موال و ولي كه رتبه اش رتبه اعظم از  دهيد متناسب با منزلتتان نماينده و اسم و كله مي قرار مي
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عالم  شود يعني واسطه موال در تصرف كل موضوع تصرفش هم كائنات است او اسم اعظم مي ت استهمه كائنا

است شما هم وحدت  شود لذا عالم به همه عوالم است، وحدت تركيبي تصرفي با همه عوالم پيداكرده مي
ن فناء خاص از آن تبعي و تركيبي است شما كه به آ اعظم تركيبي نسبت به قسمتي از آن تصرفي و نسبت به

تانيد برسيد چون  كه هيچ يك از اينها در هيچ و جه از وجوهتان نباشد و هيچ چيز زائد نداشته باشيد نمي
منزلتتان آن منزلت نيست، پس اين منزلتي را ه شما داريد با آن منزلتي را كه در مرتبه درك داريد (كه 

تبطاات نيست فرق دارد، لكه صرفاً وجه الطلب فاعليت است ولي فقط در جهت نه تبدل مثل سازي) كه نظام ار
تواند بعد از آن نظام تحويل بدهد، موال است كه حول آن  نسبت به يكي از اينها است ( كه قوي بشود) و نمي

كند آن در درك و يقين كافي است (چه در عالي ترين و چه در  محور براي اين فرد نظام حاالتش را درست مي
كافر هم ادني مرتبه يقني الزم است كه يقين اگر در پائين ترين مرتبه حيوانيش اگر  ادني مرتبه ) كه براي

 سلب شود قدرت حركت بالمره برداشته يم شود، اگر براي كسي زمين زلزله باشد فضا زلزله باشد دراي....
ين مرتبه از قدرت ما سكه از او گرتفه شود وقدرت استقرار نداشته باشد حياتي ندارد لذا كافر هم پست تر

يقين را دارد و عالي ترين مرتبه آن است كه متناسب با منزلتش در فاعليت موال محو شده باشد (در وجه 
الطلب ) كه اثرش در تعويض فاعليتش است ه اين درك و يقين اس (كه اين رتبه نظام حساسيتها است) در 

ده است و محور كارش كالم موال شده رتبه ناظم فكري هم همين مطلب پيدا شده است يعني اعالم عجز كر
كند اين است كه يقين كرديم ه هيچ گونه علمي  اي را كه پيدا مي است در تصرف خارج هم همين طور منتجه

بدون يقين و هيچ يقيين بدون علم نيست، بنابراين تركب بيناين ربط دركي (كه از آن صورت ندارد) با آن 
آن صورت دارد) و آن تصرف در خارج تعريف جديد علم را به ما تحويل  ( كه از اشراف تمثلي و تبدل در تمثل

 ٣دهد يا به عبارت ديگر وحدت تركيبي بيه فاعليت و تصرف و جهت (كه درك است) و حارج كه در اينجا  مي
خصوصيت دارد هم جهت ادراك، هم ابزار تصرف و متصرف فيه با فال همراه باشد علم ناميده يم شود، حال آيا 

برند يا نه، طبيعتاً يك بخش اصطالحي از آن را كه نبايد هم به  م را در جامعه هم به همين معنا به كار ميعل
صحبتهاي قبلي ) حال بحثي پيرامون سواد هم داشته باشيم اگر موضوع تصرف خارجي  كار ببرند، (بحث حضور
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اي از مراتب  دهيد حال در هر رتبه وزش ميشما انسانها وفاعلها باشند و شما بخواهيد در انسانها تصرف كنيد آم

آمزش ه باشد والي بر نحوه تصرف و نحوه اسم سازي آن داريد به شما صحيح است كه با سواد گفته شود زيرا 
واليت فرهنگي داريد يعني نحوه محاسبه مردم اين گونه و با اين ابزار به دين سطح راسنديد مردم را هم اگر در 

شوند البته هر كس در جامعه باشد چه با سواد و  و در اسماء تصرفي اجتماع متصرف ميسير ببينيد يه يك نح
چه بي سواد متصرف در اجتماع است، اما بستگي به موضوع تصرفشان دارد اگر موضوع تصرفشان باال بردن 

سواد سطح مفاهمه و توسعه آن قرار گرفت با سواد است اگر موضوع براي كارش قرار نگرفت صحيح است بي 
گفته شود حاال گرچه خيلي هم درس خوانده و آموزش ديده باشد و تصرف به باطل كند يعني مردم را به طرف 

شود بلكه جاهلي است كه مردم را  جهل و بت پرستي و شك و شبهه و ترديد بياندازد با آن با سواد گفته نمي
د باسواد است، سواد ابزاري است كه بر كند و به طرف مقصد صحيح مي دهد، آنكه تصرف صحيح مي فريب مي

بايد بتوان كلمه موال رابراي خودش محور قرار داده و در منزلت خودش يك نحوه واليت فرهنگي پيدا كند حاال 
خواند صحيح است كه با سواد گفته يم شود و در عالم هم اثر دارد هم  گرچه پيرزني باشد كه در خان قرآن مي

ها و هم د ر تعلقات خود عالم اثر دارد يك وقت پيرزني به ما رسيد و  و هم بچه در خود شما هم در افعال شما
كنم كه چند تا يا هللا  كنم بلكه دعا مي گفت دعا كن كه ما از دنيا برويم گفتم من چنين دعايي را هرگز نمي

 ائمه است... بيشتر بتواني بگوئي حاصل زندگي كه همين گفتن يا اهللا و يا محمد (ص) يا علي (ع) و اسماء
اي مطلب را كفار هم مجبور به تسلي هستند اينها به  چيز ديگر ينيست حال در حشايه عرض كنم كه

اي  خودشان تفسير كردند آن چنان ضربههاي  حساب نياورنددن كه ايرانيان باسوادند سواد را به همان شيطتن 
گفت در دستگاه آنان  د و يا حسين (ع) ميخم خورده اند شما مالحظه بفرمائيد اين زن دهاتي كه شهيد ميدا

بي سواد بود تاثير سياسي اين زن چقد راست؟ اين بيشتر است يا آن كه خواندن و نوشتن با بلد بود و براي آنها 
داند و اين رابط ارتباط با  نوكر خوبي باشد ولو به عنوان متخص و فوق متخصص او روابط ارتباط با ماده را مي

دانست ولي در عمل معلوم شد  كرد طبيعتاً اين پيرزن بي سواد مي همه عالم ماده را تفسير مي خداوند را او كه
كه آن سياستمدارها بايد دست از صحبتشان بردارند ونسبت تاثير اين زن را به حساب بياورند كه در اين 
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كه اين پيرزن نسبت را بي سواد دانسته و ارتباطات اجتماعي اش را ضعيف پنداشت بل شود آن صورت كه نمي

وان با آن بي سواد گفت طبيعي است كه بايد تعريفشان را از  كند چگونه مي تاثير سياستمداران را عوض مي
دهد، ارتباطي كه حول محور كلمه موال  سواد هم عوض كنند اگر سواد نسبت تاثير عمل اجتماعي را تغيير مي

لون ان كنتم مسلمين. ولي كسيكه تسليم موال نيست حتمًا باشد اين درد نايباقي و رشد پذير است انتم اال ع
سازد  خورد چون با نظام عالم نمي اگر جوالني هم داشته باشد چند روزي هم حاكم باشد ولي باالخره زمين مي

و از انچه كه عرض كرديم جه داري علوم از جميع مراتب ظاهر است از رتبه درك و از درك به تمل كه اسماء 
د و حدت تركيبي اشان با عينيت حاال يك دو نكته كوچك ديگر هم عرض كنيم تا اينجا معلوم تصرفي هستن

شد كه قدر و منزلت هركسي برابر با جايگاهش در نظام فاعليت و واليت است قربش و قدرش كه هردو به يك 
م در ناظم واليت شود) واقع شدن او ه شود (قرب نزديكي به موالست كه قدر هم به همان شناخته مي معنا مي

شود كه  كند (تركب فاعلي) نظام واليت پيدا مي به اين است كه فاعليتش و فاعليت موال در تركيبي كه پيدا مي
نسبتش به مادون خودش در واليت چيزي جز علم نيست پس علم تناسبات نظام واليت است كه جاگياه اين را 

ني تناسباتي را كه در نظام واليت دارد حيواني است كند، اگر جايگاهش حيواني وپست تر از حيوا مشخص مي
 ارتبطاش با عالم هم حيواني است واال انساني تا ملكوتي و باالتر از آن است.

حجت االسالم ميرباقري: حضرت عالي فاعليت و تصرف كه نتيجه اش اشراف است نسبت به آن چيزي كه 
رف و تحت اشراف را هم رابطه وحدت تركيبي دانيد و رابطه مش تحت اشراف است را مساوي با علم مي

فرمائيد الزمه اين است كه ما براي كل نظام عالم قائل به نوع يدرك باشيم اگر چه هرچيز دركش متناسب  مي
تواند متصرف فيه نداشته باشد ولو  با خودش است حتماً درك انسان با جماد متفاوت است، هيچ چيز نمي

اي از فاعليت ندارد هر موجودي در عالم  با اين معناست كه هيچ رتبه خودش باشد كه در غير اين صورت
اي از فاعليت را دارد كه در همان رتبه بايد قائل به ادراك باشيم، كه تصرف به غير زه معناي گسترش  رتبه

فاعليت است فاعلي به معناي تصرف است منتها متعلق تصرف گاهي اوقات خود موجود است كه تصرفش به 
 و جه الطلبش است... تغيين
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حجت االسالم والمسلمين حسيني:در اينجا زود حركت كرديد آيا فاعليت ضبط صوت نسبت به خودش در 

 چه چيز است؟
 كند. حجت االسالم ميرباقري: فاعليتش وجه الطلبش را معين مي

 شود؟ وشد يا تركيب نمي حجت االسالم والمسلمين حسيني: آيا بدين معنا كه تركيب مي
شود اگر بخواهد تحت  االسالم ميرباقري: اگر وجه الطلبي نداشته باشد كه تحت تصرف واقع نمي حجت

 واليت واقع شود بايد فاعليتي داشته باشد.
حجت االسالم والمسلمين حسيني: شكي نيست كه همه فاعليت اوليه را دارا هستند (فاعليت عمومي) در 

 بريم؟ اگر اشراف معني فاعليت در غير باشد. اينجا آيا معني اشراف را از كجا به كار مي
 خواهد. حجت االسالم ميرباقري: فاعليت در هر چيزي اشراف است چون فاعليت حتماً طرفي مي

حجت االسالم والمسلمين حسيني: درست است ولي هرگاه فاعليت در غير شد به آن لقب اشراف را به كار 
كند صرفاً تركيب شدن خودش نيست بلكه خودش را خواهد آن جزء مركب را تصرف  دهيم چون مي مي
خواهم ابتدائاً فرق بين فاعليت  تواند در تركيب با غير محور قرار بدهد و به غير بگويد اين گونه باشد. مي مي

 تبعي وتصرفي تمام شود در رتبه قلب هم فاعليت تصرفي است منتها در وجه الطلب و ادني مرتبه تصرف.
مين حسيني: درست است ولي هرگاه فاعليت در غير شد به آن لقب اشراف را به كار حجت االسالم والمسل 
تواند  خاهد آن جزء مركب را تصرف كند صرفاً تركيب شدن خودش نيست بلكه خودش را مي دهيم چون مي مي

ت تبعي و خواهم ابتدائاً فرق بين فاعلي در تركيب با غير محور قرار بدهد و به غير بگويد اين گننه باش. مي
 تصرفي تمام شود در رتبه قلب هم فاعليت تصرفي است منتها در وجه الطلب و ادني مرتبه تصرف.

پذيرد يا نه، يا اينكه د ر هم جا فاعليت در متعلق  حجت االسالم ميرباقري: آيا اساساً فاعليت، تبعيت را مي
آورد و گاهي اين گونه  با خود ميخودش اصلي است، فرقش اين است كه گاهي گسترش پيدا كرده و غير را 

گفتيم فاعليت  كرديم و مي نيست، بنابراين فاعليت نفس تصرف است. علت اينكه عليت يك به يك را رد مي
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گفتيم معناي عليت يك به يك اين است كه هر شيي خودش خودش است. پس حتماً بايد برود و  داريم چو مي

 تصرفي امال بشود تا فاعليت معنا شود. 
پذيريد يا نه؟ خود و غير را  االسالم والمسلمين حسيني: آيا اين تفكيك فاعليت در خود و غير را مي حجت
دانيد يا يكي؟ كاري به اسمش نداريم، آيا شيي و غيرش قابل لحاظ است يا فقط شيي است و غير  دوتا مي

 ندارد؟
 حجت االسالم ميرباقري: فاعليت محال است كه به غير سرايت نكند.

االسالم والمسلمين حسيني: اگر تعدد در اشياء را قائل هستيد فاعليتي كه موضوع فعلش خودش  حجت
خواهيد  است (در تركيب شدن يا نشدن) با فاعليت در غير فرق دارد حال اين را با هر عنوان و عالمتي كه مي

 جدا كنيد.
ن معناست كه آن را مركب گوئيم موضوع تركيبش خودش است با اي حجت االسالم ميرباقري: وقتي مي

گوئيم  گذارد) و فقط مي اي در رتبه ديگر مي كنيم (كه رتبه بينيم و آثر تركيبي خودش را رتبه بندي نمي نمي
گذارد كه به اين معناست كه خودش خودش است ديگر معنا  خودش است اگر اين استكا ن در خودش اثر مي

 كند... فاعليت به ربط تركيبي بازگشت مي گذارد، چون ندارد بگوئيم خودش در خودش اثر مي
حجت االسالم والمسلمين حسيني: با يك فرق كوچك، اگر معناي مركب را به معناي تقوم اجزاء بهكل و 

شويد كه براي اين فاعليت در نهايت به تسلسل برسيد، اينكه جناب عالي  كل اجزاء مطرح كرديد مجبور نمي
توانم بگويم الي  كند اين تا كجا صحيح است؟ آيا مي فاعليت در مادونش مي اي دارد كه گوئيد اين شيي رتبه مي

 النهايه اين مراتب وجود دارد؟ (كه فرار از معين كردن متصرف فيه است) 
تركيب را متوقف فرموديد با هم آ، را  رود، هركجا حجت االسالم ميرباقري: چون تركيب الي النهايه پيش مي

 كنيم. متوقف مي
الم والمسلمين حسيني: آيا تركيب ذاتاً مركب است يا الي ال نهايه است تركيب بر اسا اصالت حجت االس

تواند الي ال نهايه  گوئيد تقوم تعلقات به هم است كه نمي شيي الي ال نهايه است، تركيب بر اين اساس كه مي
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ريد بگوئيد مركب جزء ال دهيد مجبو باشد بلكه خودش مركب است، شما بر اسا تعريفي كه با اصالت شيي مي

يتجزي ندارد ولي ال نهايه تجزيه پذير است ( ولو به تحليل عقلي ) اين به معناي تعريف ندادن است كه در 
كه البته اصالت شيي عاجز از تعريف زمان ت مكان ـ تعدد...  حقيقت عدم تعريف صحيح از مركب از است

قومي كه نه لحاظ اجزاء و نه لحاظ كل صحيح است و نه بودولي اگر گفتيد مركب ذاتاً متقوم است، ذات مت
مفهوم جزء جداگانه، مفهوم كل هم جداگانه فرض كنيد و اينها را به زور كنار  تاليفي كنار همديگر گذاشتن،

شوند وي ك وحدت هم پيدا  يك ديگر بگذاريد، اين دو مفهوم ذاتاً با هم دوئيت دراند و با هم تركيب نمي
كنم آيا اين  هرچه شما بگوئيد وحدتش عين كثرت و كثرتش عين وحدت است كه من سوال ميكنند حاال  نمي

و حدت در آخر كار يكي است يا دوتا، هم دو وهم و يك تحليل صحيح از دو ويك نيست اما اگر و حدت  تعدد و
را لحاظ كرد اال با توان جزء  تريكبي را عنوان كرديد و گفتيد قوام و حدت و كثرت ذاتاً به هم است يعني نمي

كل ( در مركب ) پس اگر معيار در تعريف اصالت شيي باشد حتماً ما تعريفي نداده ايم ولي اگر كنار زدن آن 
باشد ابتداي يك تعريف جديد است (حد اوليه است) همين طور در فاعليت، متصرف فيه متقوم به فاعليت و 

آيد  آيد (س: اگر در همه مراتب فاعليت مي فاعليت ميفاعليت متقوم به متصرف فيه است كه در همه مراتب 
 پس گسترش فاعليت است) 

 دهد و بان تقوم دارد. كند كه بستر تحويل مي ج: با يك فرق كه اين فاعليت يك رتبه تبعي پيدا مي
حجت االسالم ميرباقري: اين در ديدگاه اصالت شيي صحيح است كه فرضاً استكان را جدا كنيم بعد بگوئيم 

خودم) كما اينكه  ين استكان تحت تصرف من است ولي اگر بگويم من و استكان با هم مركبيم (با متصرف فيها
من با قلب خودم مركب هستم فاعليت در قلب يك تركيب است، اگر گفتيم كل به اجزاء و اجزاء به كل متقوم 

ي نباشد غير را مطرح كنيم، آيا است بايد نحوه طبق بنديمان به شكلي باشد كه بينش اصالت شيي نباشد يعن
گوئيم غير اصالت شيي است يا غير وحدت تركيبي... هم غيريت دارند، هم عينيت دارند هرگاه  اين غير كه مي

 عينيت شد همان بساطت و عدم تاثير است.
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حجت االسالم والمسلمين حسيني: نفرمائيد كه هم غيريت و هم عينيت دارند كه وحدت عين كثرت شود 

 بگوئيد غيريت متقوم به عينيت. بلكه
حجت االسالم ميرباقري: اين مطلب در استكان هم هست يعني غيريت متقومي كه در خارج است در قلب 

گيرد در  بريم آنجا هم حتماً فاعليت در تركيب صورت مي هم هست منتهي مركب را ما به يك رتبه باالتر مي
 اينجا هم همين طور.

 گوئيد مطلقا اين فاعليت تبعي در انسان نيست؟ حسيني: آيا ميحجت االسالم والمسلمين 
حجت االسالم والمسلمين حسيني: عرض من اين است كه اساساً اين تقسيم بندي از كجا آمده است اگر 

گيرد اگر بگوئيم يكي فاعل متصرف و ديگري فاعل تبعي است صحيح نيست  فاعليت جز در تركيب صورت نمي
دهد، مركب هم به معناي تاليف  يت برابر با تصرف است و تصرف هم در مركب معنا ميبلكه در همه جا فاعل

 نيست بلكه قوام كل به اجزاء و اجزاء به كل است.
آئيم در تناسبات  حجت االسالم والمسلمين حسيني: حال در تناسبات نظام واليت كه يك دوحدت دارد مي

ند؟ آيا اين تعريف ما متناسب با نظام واليت است يا متناسب نظام واليتي ولي و مولي عليه هردو ايا يكي هست
 با اصالت شيي.

 برادر سبحاني: هردوي كي است اما نه يكي در اصالت شيي بلكه در وحدت تركيبي 
حجت االسالم والمسلمين حسيني: البته وحدت تركيبي بايد داشته باشند لذا از باالترين مرتبه تا پائين 

 .ترين مرتبه مشرف است
برادر سبحاني: اشكال آقاي ميرباقري اين است كه هرفاعل تبعي نيز در و حدت تركيبي است. يعني فاعليت 

 دارد.
كند نهايت ايا تصرف در من هم  حجت االسالم والمسلمين حسيني: بله فاعليت كه حتماً دارد، تسبيح مي

 كند يا نه؟ مي
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كنم ولي  من هم تصرف در موالي مافوق خودم نميكند  حجت االسالم ميرباقري: حتماً تصرف در امري مي

تصرف وجود دار تصرف هميشه به معناي تصرف درمافوق نيست تصرف جمادات در همديگر چيست، يا اينكه 
 كند. كند باالخره تصرف مي مسيري را كه تعيين مي

ر خودشان كنند با خودشان د حجت االسالم والمسلمين حسيني: آيا كيفيات تصرف در غير خودشان مي
گذاريد يا لوله  ها چيز ديگري است كه به دست شماست شما آب را روي آتش مي تصرف ميكند و ربط بين آن

 كنيد. كنيد يا آناليز مي آزمايشگاه تجزيه مي
 برادرسبحاني: اگر اينها فاعليت نداشته باشند كه قابل تركيب با يك ديگر نيستند

ليت كه دارند وشكي هم در آن نيست اما فاعليت تبعي و تصرفي حجت االسالم والمسلمين حسيني: بله فاع
كنيم كه در غير خودشان تصرفي كه بر محور فاعليت خودشان انجام پذيرد  را در آن جائي اسم گذاري مي

دهيم اين شرافت  نيست و به تبع فاعل ما فوق انجام بگيرد كما اينكه وقتي ما خودمان راتابع ولي باالتر قرار مي
كند اگر ما مانند شيي در مقابل انسان در مقابل ائمه چنين شديم آنها يقلب كيف  ماست ما را پست نمي براي

 دهد. فرمايند اين تصرف ما را كم نم يكند بلكه هم به ما مي يشاء در ما تصرف مي
 برادر سبحاني: در اين صورت عالم هم نيستيم.

فاعليت ظهور كرده است يع يعلم در اينجا محقق حجت االسالم والمسلمين حسيني: فاعلي ما در نفس 
 شود كه با معيار صحت توأم است. مي

 برادر سبحاني فاعليت تصرفي آن است كه در خارج تصرف كند.
تواند در خارج تصرف كند اگر نفسي فاعليتش را در خارج محل  حجت االسالم والمسلمين حسيني: اينكه مي

 ملي بفرمائيد.تصرف قرار بدهيم حال انشاء اهللا تأ



 
 

 دوره دوم) ٥١( ٨٧جلسه: 
 بحث: شاخصه علم

 صرف در غير)(انتخاب و رجحان شخصه ت
 حجت االسالم ميرباقري: بسم اهللا الرحمن الرحيم

يت باشد علم هست و اگر فاعليت در بحث قبل علم را به اشراف تعريف فرموديد به اينصورت كه هرگاه فاعل
نباشد علم نيست، بعد يك قيد ديگر هم اضافه كرديد كه فاعليت نسبت به مادون تصرف از طريق علم حاصل 

شود، يعني اگر فاعليت بود ولي نسبت به مادون نبود يا به تعبير ديگر فاعليت نسبت به خود يا نسبت به  مي
 كند. ، البته در مورد انسان ادراك بر اين صدق ميكند وجه الطلب بود بر اين علم صدق نمي

حجت االسالم والمسلمين حسيني: البته درك عمومي است و همه اشياء درك دارند البته مرتبه درك انسان 
 غير از مرتبه درك اشياء است يعني همه اشياء حال دارند نهايت حال انسان حال نائب است.

شود و معنا ندارد در غير مركب فاعليت اعمال  در مركب اعمال مي حجت االسالم ميرباقري: فاعليت هميشه
كند، بنابراين همه جا فاعلي نسبت  شود و حتماً در فاعليت امري تحت تصرف است و اال فاعليت معنا پيدا نمي

به امري است كه تحت تصرف خود فاعل است و در نتيجه همه جافاعليت بيد همراه با علم باشد اگر مالك 
شود ولي در اينجا تحت  باشد، اما هيچ مالكي ارائه نفرموديد كه چرا در آن جا تحت تصرف ناميده ميهمين 

فرمائيد اين است كه همه جا فاعليت مالزم  اي كه براي مشرف و تحت اشراف مي شود. ضابطه تصرف ناميده مي
دون تصرف كرده و اورا خواهد در ما با نوعي درك است منتهي هرگاه فاعليت نسبت به مادون شد كه مي

هماهنگ با هدف خودش تغيير دهد اين به جز از طريق يك سلسله اسماء تصرفي در قوه تمثل و تحت اشراف 
شود و چون از طري قاين اسماء در آن امر متصرف فيه تصرف كرده و اورا با مقصد  خود اين فاعل ساخته مي

و عالم است و طبيعتاً علم به معناي مشرف بودن به گوئيم نسبت به ا كند از اين نظر مي خودش هماهنگ مي
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كذب چون اين اشراف به معناي ادراك  شود و در نظر شما اين مشرف حق و باطل دارد نه صدق تصرف مي

مطابق با واقع نيست بلكه به معناي قدرت تصرف است و اين قدرت تصرف يا هماهنگ با مقصد الهي است كه 
هماهنگ نبود باطل است و مالك حقانيت كه صحت نيز بهمان حقانيت باز  شود و اگر علم و ادراك حق مي

اي محور و  گردد اين است كه در نظام تمثلي خودش اسماء تصرفي موال را محور قرار دهد و بعد حول مي
تواند در عالم داشته با شد و حوآلن محور اسماء  متناسب با ظرفيت خودش و متناسب با قدرت تصرفي كه مي

بسازد كه در اين صورت تصرفاتش هماهنگ با موالست و اگر چنين نبود تصرفاتش هماهنگ با موال  تصرفي
نيست چون اسماء تصرفي موالمحور نظام تمثلي اش نيست كه خود محور قرار گرفتن اسماء تصرفي موال در 

جه الطلب خودش را  نظام تصرفي جو از طريق اعالم عجز مقدور نيست كه بعد از اين اعالم عجز همين فاعل و
رسد كه نتيجه آن افزايش قدرت تصرفش در خارج است كه  دهد و در رتبه قلب به يقين باالتري مي تغيير مي

كند كه آن  اعمال نيز باز از طيق نظام تمثلي است. بنابراين در يك رتبه باالتري قدرت تصرف پيدا مي
رتبه كافي نيست بنابراين نظام تمثلي اش هم بايد  هماهنگي سابق حول محور تمثالت موال براي تصرف در اين

رشد كند كه باز در رشد نظام تمثلي هم يا تسليم يم شود و اسماء تصرفي موال را در يك رتبه باالتر محور قرا 
اي كه اسماء تصرفي موال را محور گذاشت و اظهار عجز كرد منتهي به رشد  دهد يا نه كه بهرحال در هر رتبه مي

برد و رشد قدرت تصرفي منتهي به رشد نظام تمثل  گردد و اين رشد يقين قدرت تصرفي اورا باال مي مييقين او 
كند و يقينش هم  شود در صورتيكه در رتبه بعد باز تسليم شود كه اگر تسليم نشد نظام تمثلي اش نكث مي مي

 گيرد. در رتبه پائين تري قرار مي
اشراف اوست ولي او تحت اشراف  گوئيم اين تحت ندي چيست كه ميحاال سوال ما اين بود كه معيار طبقه ب

گيرد و اين تغييرات به صورت  مجموعه صورت مي اين نيست در حاليكه ما همه جا مركب داريم و تغييرات در
گيرد تا اينكه دوشيي قائل شويم و بگوئيم اين مشرف به آن است، بلكه مركب است  اي صورت نمي اصالت شيي

وشد واعمال آن بهمناي اشراف  ب تا هركجا پيش رويم هست و فاعليت حتما در مركب اعمال ميو اين مرك
عالم چيست كه  است و حتما با نوعي از اشراف هماره است پس بايد هم همه جا باشد، شاخص بين عالم و غير
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تي فاعليت ميگوئيم چون اين تحت تصرف آن است تصرف بايد از طريق اسماء صورت گيرد و در آن جا وق

 شود الزم نيست كه از نظام تمثلي عبور كند. اعمال مي
 بسم اهللا الرحمن الرحيم حجت االسالم والمسلمين حسيني: اعوذ باهللا

در بح ثتركيب تعلق و فاعليت بيان شد  گذشته دو قسمتهاي  كنم كه بنابه بحث ابتدا يك مقدمه عرض مي
شود  شود و هم اثرش در علم و ادراك روشن تر مي تكميل تر ميكه متناسب با بحث علم و ا دراك هم آن بحث 

شود و در مقابل اگر فاعل يك بسرت نداشته  همچنين در فعليت تحققي اگر فاعليت نباشد تركيب حاصل نمي
باشد فاعليت ندارد. پس دو مطلب قبالص تمام شده است اول اينكه اگر تعلق فاعليت نداشته باشد تغيير حاصل 

 عني فاعليت ركن در تغيير شد. دوم اينكه ركن در فاعليت و جود يك بستر براي تصرف است.شود ي نمي
خواهد و لحاظ فاعل اگر مفهوماً شرط تحقق داشت  حاالايا فاعليت براي ظهور اثرش و صدور فعل بستر مي

يد مفهوماً قابليت را آن وقت بايد بگوئيم فاعل بستر الزم دارد يا در مالحظه ذات فاعليت و نفس و حقيقت آن با
اخذ كنيم؟ آيا فاعليت مفهوم ابا مفهوم قابل يعني اثر يا اثر پذيرش فرق دارد و دو مفهوم مستقل هستند يعني 

توان مفهومي را بعنوان فاعليت لحاظ كرد و مفهوم ديگر را به عنوان قابليت و بعد از انفصال يا ارتباط آنها  مي
تان آيند و را بصورت  رتباط آنها چگونه است؟ پس بر اسا يك احتمال ميصحبت كرد كه اگر ارتباط دارند ا

مستقل ديد و نفس ذات مفهوم فاعل راجداي از مفهوم قابل مالحظه كرد يا اينكه بگوئيم اين دو هستند ولي در 
مرحله تحقق به صورت تاليفي با هم هستند، يعني هرچند مفهوماً مستقلند ولي در تحقق خارجي به صورت 

 تاليفي با هم هستند، فاعل من وجهه و قابل منجهه آخري.
گوئيد  شود اگر مي در مركب اگر بگوئيم فاعليت و قابليت كامالً منفصل هستند كه تركيب حاصل نمي
توان مركب درست  مستقل هستند ولي يك نحوه ارتباط بين آنها هست اگر هيچ گونه تاثري نباش اصالً نمي

يعني تعدد جهات را  كرد، در فرض دوم هم اگر ارتباط باشد ولي يك فاعل من جهه وقابل مجهه اخري باشد
مطرح كنيم و فاعليت را در عين حال مربوط به يك موضوع است قابليت را نيز از وجه ديگري مربوط به همان 
موضوع بدانيم و بگوئيم اگر در نفس خود فاعليت قابليت باشد ديگر فاعليت نيست و در هر صورت در تركيب 
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آيد در يك وجه واحد است بگوئيم در اين وجه به لحاظ  ظر ميبايد فاعليت را از قابليت جدا كرد و اگر هم به ن

خاصي است يعني يك نحوه لحاظ درباره آن مطرح شود و اين شكل تاليفي فاعليت و قابليت است،يك وقت 
گوئيد فاعليت در نفس فاعليتش متقوم به قابليت همان نفس است كه البته چنين چيزي بر پايه ارتكازات  مي

خواهد كه در  شود، فاعليت نه در صدور فعل مفعول مي نيست يعني از حد اوليه قبلي خارج ميقبلي قابل لحاظ 
نفس فاعليت هم في نفسه متقومبه قابليت است يعني تركيب در نظام فاعليت تركيبي نبريد بلكه بگوئيد خود 

 فاعليت هم يك مفهوم تركيبي است چه ثبوتاً و اثباتاً و چه مفهوما و چه مصداقاً.
نفس فاعليت، قابليت هرماه است و تقوم دراد يعني فاعليت متقوم به قابليت  ر اين اساس كه فاعليت درب

 است و قابليت متقوم به فاعليت.
 آيد بر اسا بينش اصالت شيي اين و قابليت قابل متقوم به هم هستند. حجت االسالم ميرباقري: به نظر مي

خودش وفاعليت خودش في نفسها در جهت واحد نه د جهت  حجت االسالم والمسلمين حسيني: نه قابليت
گوئيد فاعل است د رهمان جهت قابل است وفاعليتش به قابليتش  عديده همان جهت و همان نفسي را كه مي

تواد بگويد  متفوم اس كه اين خروج از تعريف مرتكز به يك فاعليت ديگر است و اگر يك نفر در ابتدانظر كند مي
گوئيم اين همان تعدد و وحدت است چيز ديگري نيست و اگر  گرديم و مي و ما بر مي قابل لحاظ نيست

 بخواهيد براي تعدد و وحدت هم استقالل فرض كنيد خيلي از مفاهيم قابل لحاظ نخواهند بود.
شود كه با ادراك قبلي خيلي  حاال حاال اگر اين تقوم را لحاظ كرديم يك مفهوم جديدي از تقوم حاصل مي

آئيم كه وجه الطلب عمومي است و حرارت، حركت، تعلق، زمان  كند. پس از اين مقدمه سراغ اين مي ميفرق 
 ومكان، انرژي قدرت و جاذبه (كه اينها همديگر را تعريف يم كند و جوهره همه اينها همان تعلق است) همه

ب هم همه اينها بايد داشته باشند الطل اشياء تعلق دارند و زمان و مكانشان به هم متقوم است و فاعليت در وجه
واال تركيب ممكن نيست يعني قابليت تغيير متقوم به فاعليت شده است و قبول تغيير ممكن نيست مگر به 
فاعليت، كما اينكه فاعليت هم در نفسها متقوم به قابليت است، حاال كه هم چيز اين طور است همه اينها يك 

رتبه درك عمومي است و چيز بدون درك نداريم چون چيز بدون فاعليت و نحوه ربط با واليت دارند و در اين 
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قابليت نداريم و قابليت متقوم به فاعليت شده وفاعليت متقوم به قابليت شده است يعني هرجزئي را كه دست 

 بگذاريم داراي درك است يعني قابليت في نفسها و درجهت واحد جداي از فاعليت نيست.
گردانيد و در هر وحدت تركيبي  ي: حضرت عالي اين را به و حدت تركيبي باز ميحجت االسالم ميرباقر

 شود. كثرتي متقوم به وحدت مالحظه مي
حجت االسالم والمسلمين حسيني: مثل دو متقوم به يك و يك متقوم به دوكه در دوئيتش تقوم به كي 

 دارد. 
مالحظه كثرت است، درست است كه اين  حجت االسالم ميربقاري مرحله مالحظه فاعليت و قابليت مرحله

گوئيد فاعليت و قابليت اين  همچنين متقوم به يك وحدت هستند ولي وقتي مي كثرتها متقوم به يك ديگر
 لحاظ جنبه وحدتي است يا لحاظ جنبه كثرتي؟

گويد قابليت، لحاظ كثرت است وفاعليت لحاظ وحدت است  حجت االسالم والمسلمين حسيني: وقتي مي
توان  گوئيد مفهوماً و مصداقاً متقوم است يعني اينكه فاعليت آن را نمي متقوم به هم هستند البته وقتي ميولي 

اگر جدا كنيد ديگر اين فاعليت نيست يعني فرض عقلي و قدرت تجريد عقلي آن ممكن نيست و اگر  جدا كرد
رد، يعني اگر بخواهيد قابل را از فاعل گي آن را جدا كنيد ديگر وجد ندارد و يك چيز ديگر موضوع بحث قرار مي

جدا كنيد مثل سلب شيي عن نفسه است كه ديگر خودش نيست و صحبت يك چيز ديگر است، كما اينكه اين 
قابل ابيد في نفسها فاعل باشد يعني يك مركب مثل اين خودكار را اگر دركي ديگ ذوب كنيد تغيير حال را 

ين باشد و پذيراي شك لدوم باشد و پذيرا بودن ممكن نيست به اين كه پذيرد مگر اينكه فاعليت در خود ا نمي
ديگر تصرف كد ولي اين ذاتاً تصرف پذير نباشد بلكه تصرف پذير بودن يا فاعليت اين ممكن است يعني تعلق 
اين بهديگري تصرف كند ولي اين ذاتاص تصرف پذير نباشد بلكه تصرف پذير بودن ياف اعليت ممكن است 

لق اين به تصرف شما نسبت به غايتش، اين به بي نهايت شكلي تعلق دارد كه فاعليت تبعي به اشكال يعني تع
شود يعني بايد فاعليت داشته باشد و اگر فاعليت نداشته باشد و شكل اولي ذاتي اين باشد  مختلف ساخته مي

منوط به فاعل بودنش است شو، جزء شدن اين  ديگر معنا ندارد كه بگوئيد جزء مركب دوم شد چون جزء نمي
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يعني قابل باشد وقابل بدونش به فاعل بودن در خودش است، فاعليت قابل مالحظه نيست مگر اينكه تعدد باشد 

شود، بنابراين فاعليت و قابليت در ذات خودشان در جهت  و اگر فقط يك راه جلو او باشد فاعليت گفته نمي
فرمائيد متقوم به يك ديگر هستند كه يك جزء آن فاعل و يك  واحد متقوم هستند اين اجزاء مركب هم كه مي

گذاريم هم فاعل است  جزء ديگر جداگانه قابل باشد و با هم تركيب شده باشند يا اينكه هرجزئي را كه دست مي
شود، اگر بگوئيد يك مجموعه مركب است كه يك  و هم از همان جهت قابل است تا مفهوم جديد حاصل مي

دهد همان طور كه در بحث عليت بيان شد،  يك قسمت آنقابل است اين تركيب را نتيجه نمي قسمت آن فاعلو
 اگر هم بگوئيد از همان جهت كه فاعل است به نفسها قابل است...

سازد چون تركيب يعني اينكه فاعليت وقابليت با يكديگر مركب  حجت االسالم ميرباقري: اين با تركيب نمي
 شود. ولياگر فاعليت وقابليت را از يك جهت بدانيم بساطت مي هستند البته تأليف نيست

شود، حاال  حجت االسالم والمسلمين حسيني: اگر تعدد وصف بياوريد و اتصالش را مطلق كنيد بساطت مي
وحدت اين چه نحوه است، اگر وحدت تركيب يباشد تعدد وصف در جهت واحد است ولكن به چه وحدتي به 

 تركيبي؟ وحدت بسيط يا به وحدت
توان گفت از هما جهت كه وحدت  توان گفت از همان جهت و وقتي مي حجت االسالم ميرباقري: پس نمي 

 بسيط شوند يعني اتصال مطلق شود.
توان وحدت لحاظ كرد مگر وحدت  فرمائيد در جهت واحد نمي حجت االسالم والمسلمين حسيني: شما مي

اي بسيط ذكر كرد، بسيط به وسيله تعدد وصف شكسته يم كنم تعدد وصف نيم تواندبر بسيط من عرض مي
شود و و جود تعدد وصف براي تحويل مركب كافي است و وحدت آن هم تركيبي است تعد وصف اگر تعدد 

توان  دهد اگر اتصال مطلق شد نمي شكند و بسيط تحويل نمي موصوف خواهد ولواز جهت واحد باشد ذات را مي
و احد ذكر كرد، در اينجا حفظ تعدد با وحدت است تعدد را به تعدد وصف و و  فاعل و قابل را حتي از جهت

كنيد و اين تركيب است، بر خالف آنجا كه بسيط باشد و بين فاعليت و  حدت ر به و حدت جهت مالحظه مي
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عليت گذاريم، اين مفهوم فا داريم و يك وصف براي آن مي قابليت اتصال مطلق باشد كه ديگر دو وصف ورا بر مي

 كند همانطور كه تركيب و عليت و زمان و مكان را عوض كرد. را عوض مي
حاال صحبت اين است كه در اينجا وجه الطلب عمومي است و تأثير اشياء و اينكه به طرف غيات حركت 

ا كند ي تواند يك چيز را قبول مي كنند ويك نحوه طلب در آنها هست و جلو آنها هم تعدد راه سات و اين مي مي
گويد الخليل يا مرني و الجليل ينهاني بلكه تمام  اينكه قبول نكند و فقط اين كارد حضرت ابراهيم نيست كه مي

كنند، اين عالم مخلوق و مطيع  گيرد از واله و دشمنان تبعيت مي ذرات عالم به ميزاني كه مشيت الهي قرار مي
احتياج به اعتبارات سياسي، فرهنگي و اقتصادي كنيم  چرخد، ما خيال مي و مريد خداست و تحت اراده او مي

كند نه چايي و نه  حقيقت چيزي كه نياز ما را برطرف مي داريم و به اين اشياء محتاج هستيم، حقيقت نياز ما
كولر و ديگر اسباب است بلكه همه عالم در اختيار حضرت حق است و همه هم و جه الطلب دارند و به يك 

 وند.ش نحوه باال و پائين مي
م ختلفي دارد اوال ظرفيت آن باالتس و ظرفيت هاي  حاال اگر اين وجه الطلب مال انسان بود چون انسا ن قوه

كيفي بااليي دارد و در وجه الطلب نه كميت و نه كيفيت طلب از قبيل نسگ نيست چون ظرف متناسب  كمي
ها داده  كوه تر است و حتي از آنچه كه بهبا نيابت است، چه بگوئيد حرارت، شدت، جاذبه يا تعلق آن خيلي قوي 

آورد و اين  اند نيز قويتر است وچيزهاي ديگر مسخر اين است و قواني كنرل آ[ و خاك را اين بهدست مي
ها شري ك است يعني شدت بسيار زيادي دارد و جايگاه وجه  قوانين همان اسماء تصرفي است كه او هد راين

شود ممگر اينكه از صورت تمثلي بگذرد  جايگاه است بازتاب اثر پيدا نمي الطلب او رفيع است و چون از اين
كند كه آن  چون جايگاه او جايگاه نيابت است و اين بايك بخش ديگري از وجودش و حدت تركيب پيدا مي

بخش قدرت تمثل است. يعني اين وجه الطلب با عنايت موال و اسمء تصرفي از سوي ايشان تبديل به نظام 
شود شما  ها تبديل مي شود همانطور كه وجه الطلب سنگ و خاك هم با اسماء تصرفي ولي آن مي حساسيت

گوئيد با فرمولي كه اين مهندس در ساختن تركيب بكار برد كه اين فرمول  درباره ترانزيستور ضبط صوت مي
مثالت باالتر است اسم تصرفي ايشان بود كه او تصرف كرد اعمال اسم تصرف در وجه الطلب از طريق نظام ت
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كند و مثل قوه تمثل نيست كه در صورت آن دخيل باشد و ولي باالتر به آن نظام  يعني ولي جهت را معين مي

دهد اين در نفس فاعليتش قابل بود ودر نفس پيدا  دهد يعني اين به اضافه ولي باالتر وضع مرد را نتيجه مي مي
ز اين و يك سهم از فاعل باالتر بود كه شكل بعدي حاصل شدن شكل دوم همان در فاعليت تركيبي يك سهم ا

شد اما اين نظام حساسيت مثل نظام اوصاف اشياء در همه چيزها هست و اشياء ديگر اوصاف دارند و وقت يمي 
گوئيد نقطه ذوبش اين قدر است و سختي اش اين گونه و  خواهيد يك چيزي مانند آهن را معرفي كنيد مي

كنيد اوصاف انسان از قبيل اوصاف آهن  است و چندين وصف ديگر براي آن ذكر ميچكش خواري آن چنين 
فرق آن با بيان ديگري كه  نيست و بايد يك اوصاف ديگري متناسب با جايگا خودش برايش ذكر كنيد، حاال

قابليت ها يك تمايل و تنافر ذا تي دارند اين است كه نه اين با و جه الطلب و با  گويند طبيعت  آقايان مي
خودش و مواليش تعيين شد و بلكه جايگاه اين در ناظم فاعليت معين شد، او لتعلق و فاعليت بود و دخالت 
كرد تا اينكه ماليمت و منافرت شد و در ماليمت و منافرت او طبع حاكم نبود بلكه فاعليت و قابليت متقوم به 

وجه  وافق يك ذات بود چون فاعليت تركيبي وهمديگر موثر بودند تا اين حاصل شد نه اينكه يك چيزهايي م
الطلب است امكان سوال هست و مسئول عنه هم مكلف است كه اول وجه الطلب او آن جا بود ه است و در آنجا 

خواست، اگر لغزش پيدا كرد كه بر اين اسا خطاء معلل به فاعليت  صرف تعدد ربط كافي بود و علم اشراف نمي
گويند ما خطا را بر  توان خطا را ازفاعل جدا كرد و از روي منت مي لق نميخود شخص است و به صورت مط

بخشند حاال در رتبه بعد در صورت تمثلي  گيريم نه اينكه خطا هيچ قابل مواخذه نباشد ولي آن را مي شما نمي
قدم دوم كه تميز از تواند مصر باشد يا اينكه اصرار نكند، در  بيند و فاعليتش استمرار دارد واو مي عين اين را مي

نظام حساسيت مطرح است باز با همه حيوانات شريك است و آنها هم تكيف دارند و ترجيح دارند همان طور 
توانستيم اشراف يا علم بگوئيم در اينجا هم تعدد و  كه در و جه الطلب انتخاب بود ولكن به آن انتخاب نمي

آيد اما نه صورتي كه بتواند زير و رو كند،  رت ميرجحان دادن هست و در ذهن و خاطر كودك و حيوان صو
دهد برايمثال  تواندبين آن نسبت برقرار كند ولي نه نسبتهاي كه زير و رو كند يك يرا بر ديگري رجحان مي مي

فهمد بعبارت ديگر قرب و بعد را  كند و طوالني بودن راه را مي اگر دوراه جلو االغ باشد راه كوتاهتر را انتخاب مي
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فهمد ولكن قدرت تصرف ندارد، يعني انتخاب، رجحان و تمثل و درك دارد و لي قدرت تصرف ندارد، چون  مي

گوئيد يك اسم درست كرد كه با آن اسم اصل جايگاه خودش يا متصرف فيه را عوض كرد يا  يك وقت مي
ت ولي در قديم علم طب شناخته اس گوئيد نفت در الگوي مصر ف انسان جا دارد و انسان نفت را از قديم مي مي

گذاشتند و گاهي هم به صورت ابتدايي براي روشنايي از  از نفت استفاده يم كردند و روي بعضي از زخمها مي
ردن ولي االن جايگاه نفت فرق كرده است البته اگر نفت به همان شكل سابق بود جايگاهش هم  آن استفاده مي

و  توان براي آسفالت از آن استفاده كرد و نه به شكل نفت سفيدهمان بود يعني اگر نه به شكل قير باشد كه ب
گازوئيل و ساير محصوالت باشد مصرف آن نفت عين همان سابق است و جايگاهش هم همان است ولي شما در 

توانيد جايگاه آن را در قرب و بعد عوض كنيد  نفت تصرف كرديد و جايگاهش را عوض كرده ايد و بعد مي
گيرد، براي مثال ميگوئيد نفت را تبديل به بنزين هواپيما  طاعت بيشتر يا عسيان بيشتر قرار مييعنيوسيله براي 

رويم در حاليكه قبل از اين اين توفيق را نداشتي، يا  كنيم و شبهاي جمعه ظرف يك ساعت به مشهد مي مي
نفت به عنوان خوراك يا  كند در آن زمان از كنيد كه جايگاه نفت راكامالً عوض مي خاصيتهاي ديگري ذكر مي

شود جايگاه آه و مس و ساير اشياء نيز همين طور  كرده اند ا ما االن سوخت هواپيما مي مركوب استفاده نمي
 شود. مي عوض

پس در جايگاه اشياء متصرف است ولي تصرف آن مستقل نيست و جاي اين شيي در نظام فاعليت عوض 
انات در عوض شدن جايگاه اشياء سهم ندارند علف نخورده و شود شما هم در آن سهيم هستيد ولي حيو مي

تبديل به گوشت يا كود شده ولي موضوعاً جاي علف عوض نشده بلكه يك مقدار از علفهاي امسال را تبديل به 
گوشت كرده است و علفهاي سال آينده دوباره خوراك دام است و از علف يك چيز جديد نساخته است، روي 

و تصرف در خودش يك تصرف در جايگا نيست و جايگاه  ي نكرده است، تصرف در علفخودش هم تصرف كيف
 آن تبعي است و در نظام واليت قادر نيستند جايگاه خودشان را عوض كنند.

شود ولي قدرت تبدل  شو انتخاب و رجحان هم حاصل مي پس عالوه بر درك براي حيوانات تكيف حاصل مي
و تمثل جديد يعني اسم تصرفي جديد و قدرت  يت و پيايش كيفيت جديدندارد يعني تصرف در نفس آن كيف
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تواند جايگاه جديد براي محصول و اسم تصرفي و  تبديل آن اسم تصرفي به ابزار تصرف در خارج را ندارد، و نمي

تواند متصرف  خودش پيدا كند يعني قدرت تصرف در جايگاه و نظام را ندارد و در نظام سرپرستي كسي نمي
برد وحدت و كثرت  جز اينكه خودش جز سرپرستها باشد جايگاه خودش را كه در نظام سرپرستي باال مي شد

آورد.  يابد و قابليت قرب بيشتر به دست مي دهد يعني خود نظام توسعه مي خود خود نظام را نيز افزايش مي
جبران يم كنند واين طرف رشد  البته عرض كرده ايم كه در مقابل كفار كه مشغول تخريب هستند ا ولياء الهي

كند يعني براي اولياء حق زمينه ابتالء و طاعت عظيم تر و وحدت و  كند و در مجموعنيز نظام رشد مي مي
وشد و  شود ودرنهايت از دست خداوند چيزي خارج نمي كثرت بيشتر در مقابل با آنه و پيدايش رشد كل مي

كند مصلحت نهايي خلقت را تغيير دهند بلكه  غايي را غوض ميتوانند دستگاه خدا را بهم بزنند و جهت  نمي
 كنند. خودشان را بيشتر ذليل مي

ـ تصرف دارند البته ٢ـ وجه الطلب دارند ١حاال اين طملب تا مرحله حيوانات تميز ناميده يم شود يعني 
رمول سازي يا تصرف در جايگاه نيست و در نفس فاعليت خودشان هم تصرف ندارند و قدرت ابزارسازي وف

كشف فرمول راهم ندارند البته براساس اصالت تعلق به جا يكشف كردن بايد بگوئيم اينها با امداد موال اسم 
كنند البته نه به صورت استقاللي ولي به هر حال در توليد و  كنند و كيفيت جديد هم توليد مي مي جديد توليد

كند و  شود كه فاعليت و قابليت اينها با بقيه فرق مي تصرف و سهيم هستند وصحيح است درباره اينها گفته
فاعليت و قابليت اينها در موضع نظام واليت در مرحله تولي و تصرفي است نه تبعي و جايگاه شان جايگاه 

كنند، در تصرفات حيوانات بايد گفت كه اينها تصرفات  تصرفي است و در جايگاهشان ودر خودشان تصرف مي
كند و نه جايگاه علف  خورد ولي نه جايگاه خودش را عوض مي م واليت نيست گاو علق ميتبعي است و در نظا

 را مولد اسم جديد نيست.
بعد از اين قسمت ديگر بايد فرق بين عالم و جاهل روشن شده باش و رابطه علم با واليت عالوه بر فاعليت و 

هم جدا باشد علم هيچ جهتي ندارد، علم و  قابليت تركيب بين تصرف و يقين است يعني اگر علم جدا و ايمان
كند البته در بحث تكيف هم  گيرد يعني تكيفش فرق مي اسماء تصرفي نه تنها از نظام حساسيتها جهت مي
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آيد وقدرت ارتباط دادن  آيد و ي اثر هم از خارج مي عرض كرده ايم كه تكيف، تبدل و تمثل يك اثر از قلب مي

ها مربوط به قدرت سنجش سازي نمونه سازي،اسم سازي يا ذهن است  دن به اينوحدت بخشي بين اين دو اثر و
كند بين يك اثر از خارج است كه خارج خودش فاعليت داشته ولي فاعليت آن  حاال نهايت ارتباط كه ايجاد مي

ج هم آيد و از خار تبعي بوده است و منزلت فاعليت ايشان تصرفي است و از قلب و نظام حساسيت اين اثر مي
اي كه در اين جا هست و اين  آيد ولي يك اثر در اين ذهن و فضاي تمثل متنساب با همين ميدان جاذبه اثر مي

آيد نيز فاعليت دارد ولي  آيد و اثر جزء مركب است و اثر مغير است ولي اثري كه خارج مي اثر با يك فاعل مي
ان گفت فاعليت تبعي متغير است و با تركيب تو فاعليت آن تبعي است فاعليتش نسبتبه جايگاه نيست و مي

توان گفت اين صورت و  نمي شود و اين صورت جهت دار شده است و اينها كيفيت و صورت در ذهن پيدا مي
فا تد آئينه در  افتد فرق دارد، عكس كه در آئينه مي ندارد اين تصور با عكسي كه در آئينه مي اين تصور جهت

تصويري هم آن اثر را ندارد ولي اين اثري كه از خارج آمده صورت عكسي پيدا  آن تصرف ندارد و در جاگياه
كند مگر اينكه تحت تصرف است و  كند مگر اينكه صورت تركيبي پيدا كند و صورت تركيبي هم پيدا نمي نمي

 كند. از قلب آمده اولين اثر را برآن وارد مي صورتي كه
قلب است و در نوبت دوم آن  ولي صورت جهت گرفته از جهتشو  پس از پيدايش اولين اثر صورت پيدا مي

كند بلكه آن را بهم  زند و مانند كودكان يا حيوانات كه قدرت تصرف در اشياء ندارند ازآن استفاده نمي را بهم مي
عوض دهد البته با استفاده از فاعليت تصرفي تا اينكه جايگاهش را با فاعليت موال  زند و روابطش را تغيير مي مي

كند اسم جديدي كه متناسب با غايت جددي  كند و آن را به يك چيز ديگر تبديل كرده و اسم جديد توليد مي
كند و در فعاليت فاعل است ولو به  است و تصور هم متناسب با جهت گيري و غايت است انسان فعاليت مي

شود معنايش نداشتن  ش ديده نميكند و فاعل در اين فعاليت است و هرجا هم فاعليت نسبت فعاليت ذهني مي
 فاعليت نيست.

آيد مخلوط با ذات نحوه ارتباط گرفتن است هم در نحوه ارتباطي كه در  بنابراين جهتي كه از ايمان مي
كند و هم ر تصرفي كه در  شود هم در ارتباطي كه زير ورود كرده و عوض مي ابتداي تكيف يا تصور حاصل مي
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شود، مغير اصلي نسبت به عضو تبعي هميشه  ان محور مجموه با آن تركيب ميشود البته بعنو آخر پيدا مي

كند و به معناي تجريد مستقل  محور است البته فاعليتش با قابليت هم توام است و در نظام فاعليت عمل مي
شود ولي اين مهم نيست فاعليت و قابليت و متحد هستند ولي در  نيست، انسان در شرائط مختلف متأثر مي

 ناظم فاعليت و واليت اين در پيدايش اين علم سهيم است و در جايگاه خودش كه كجا واقع شود سهيم است.
توان گفت جنبه فاعليتي اسماء تصرفي و جنبه و حدتي اش به قلب باز  حجت االسالم ميرباقري: يعني مي

 گردد. مي
ه مغير اصلي و مغير تبعي داشته حجت االسالم والمسلمين حسيني: آنجا محورشان است و اگر يك مجموع 

كند و اگر بقيه  باشد در يك مركب يك وصف هست كه اگر اين وصف تغيير كن چيزهايي ديگرش نيز تغيير مي
 شود براي مثال اگر ولي فقيه در نظام جامعه يك چنين اثري دارد را تغير دهيم فرق چنداني در آن حاصل نمي

در اوصاف انسان و صور ذهني و تصرفات او نيز چنين است بهرحال رفتار محور تعلقها و تنظيمها و تبديلهاست 
دد ولي به طرف خودش ميل ندارد يعني حركت  توا گفت انسان يك كار انجام مي انسان بدون محور نيست نمي

 بدون تعلق و شعور ممكن نيست.



 
 

 دوره دوم) ٥٢( ٨٨جلسه: 
 بحث: فاعليت متقوم به قابليت است
اي كه خوب روشن نشد و آن اينكه بحث قابليت را كه طرح فرموديد و  حجت االسالم ميرباقري: يك نكته

گردد وفاعليت به جنبه وحدتي، در عين حال از يك جهت و يك  فرموديد قابليت به جنبه كثرتي بر مي بعد مي
نشد كه اوالص غرض اصلي از طرح بحث قابليت حل چه اشكالي بود و دوم اينكه حيثيت هستند خيلي مفهوم 

گردد و فاعليت به جنبه وحدت و هردو هم از يك جهت و يك حيثيت هم  چطور قابليت به جنبه كثرت بر مي
 هستند؟

بايد كنم، مفهوم قابليت و فاعليت هم  حجت االسالم والمسلمين حسيني: ابتدا توضيح مختصري را عرض مي
خواهيد روشي را بر  كنيد بعد مي تغيير كند بهرحال شما يك ادبياتي را با يك مفاهيم جديدي داريد طرح مي

اين اساس، براي تعاريف جديد بنا كنيد و غرض نهائيتان هم اين است كه بشود دين خدا را در عينيت جاري 
ود به يك قسمت از حيات نكنيد و يك كرد و مسائل را روي هم ديد و تبعيت از خدا و پرستش خدا را محد

شود آن  گوشه اش را رها نكنيد اگر يك گوشه از حيات را ازپرستش خارج كنيد از همان گوشه دشمن وارد مي
شود، منازلي كه سد ثغور ندارد  گوشه هم جداي از ساير هويات شما نيست به قول معروف راه گربه رو باز مي

شود، كفار  گويند دزد از راه گربه رو وارد مي ه سارق و دزد نتواند بيايد مييعني ديوارهايش ديوارهايي نيست ك
هم همينطور شيطان همينطور مرتباً بايد يك چنين اهتمامي باشد يك تقواي نظري باشد كه از عجب نظري 

شيطان تواند از اين راه بيايد  از شيطان خبري نيست و نمي پرهي داشت باشد نبايد بگويد حاال حرف تمام شد
آيد كه پايه نفوذ وسلطه  كند.حال درباب وضع فعلي مسلمين كه هستيم ما به ذهنمان مي هم كار خودش را مي

كفار در وضعيت برخودر مسلمين است نه در اسالم اسالم اشرف از اين است كه راه براي دزد وسلطه كفار 
 يشان.....بازكرد باشد و پرستش غير خدا را اذن داده باشد مسلمين در وفادار



١٥٤  ······························································································································································  
شبهه هايي كه مال صدها سال يا دويست يا پانصد سال پيش بوده آنها را مواظبت كرده اند و پاسخ داده اند 

 پذيرند شبهه عوض شود. حاال نمي
شود مفهوم فاعليت را مطلق  كنيم گاهي مي آئيم عرض مي بعد از اين ياد آوري سراغ خود مطلب مي حال

شود كه نه،دقت  م عليت مثل مفهوم زمان و ساير مفاهيم منطق تريد ميديد مثل مفوم وحدت و مثل مفهو
كنيم و ببينيم اگر گفتيم وحدت تركيب و گفتمي در و حدت تركيب يكثرت به وحدت متقوم است تعدد متقو 
به وحدت است دو تا متقوم است به يك و يكي متقوم به دو تاست ذات خودشان نه به صورت تاليف عين 

توانيم بگوئمي فاعليت متقوم است به قابليت و قابليت متقوم  توانيم بياوريم مي ربحث فاعليت ميهمين را هم د
است به فاعليت تا نه مفهوم فاعليت جدا مالحظه شود و مفهوم قابليت هم جدا قبل از اينكه بگوئديم كثرت به 

و اينكه موثر است و آنكه متاثر و اين  گردد اين اثر و تاثير و تاثر وحدت به فاعليت بر مي گردد و قابليت بر مي
شود مالحظه كرد يك مالحظه اين است كه بگوئيم اصالً  كه فاعل استو آ، كه ثابل است اين را ببينيم چگونه مي

فاعليت مفهوئمي است جدا فاعل فاعل است في نفسها مفهوم فاعليت مفهوم قدرت بر اثر گذاري است ولوهيچ 
 آن شاءن فاعليت است و شان قب هم شان قابلي است ولو هيچ فاعلي نباشد. متاثري در عالم نباشد شاءن

كنيد اگر  اين يك احتمال يك احتمال هم اين است كه بگوئيم نه، اگر در يك وحدت تركيب يكه نگاه مي
فاعل يك متصرف فيه نداشت باشد فاعل نيست. شما يك لحاظ در ذهنتان است كه به لحاظ آن جهت خاص 

گوئيد اگر قابل باشد اين فالع است معنايش اين است  وئيد فال همين كه به نحو قضاياي حقيقيه ميگ به آن مي
توانيد اين تصديق را بكنيد يعني در نفس خو اينكه بگوئيد براي فاعل  كه تا آن لحاظ را نتوانيد تصور كنيد نمي

 داشتن شاءن انجام صدور فعل است.
ده ايد و كيف اثري را مالحظه كرده ايد و يك متاثر را مالحظه كرده معنا اين است كه كاري ال مالحظه كر

ايد و اال كلمه شاءنيت را نيم وانيد بكاربريد. معنايش اين است كه معناي فاعل و قابل را در يك رتبه ولو رتبه 
هست  گوئيد تحققاً اين مفعول فعلش ذهني مالحظه كرده ايم و حكم ذهني را هم مالحظه كرده ايد حاال مي

يانه.واال اگر در مقام ثبوت و تعلق هم شما نتوانيد لحاظ نيد و مطلقا مفهوم فاعل از فعل مفعول فعل جدا باشد 
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و آن را ببريد در همه مراتب آن را ببريد نه فقط در رتبه تحقق خارجي در رتبه مفروض عقلي هم ببريد آن 

منفصل منطلق هم نيستند، ارتباط هم دارند ولي ماند حال اگر بگوئيد نه اينها  وقت از فاعليت چيزي نمي
 پذيريم و اين رتبه دوم. گذارد و قابل اثر را مي ارتباط يك طرف است، فاعل اثر مي

ار چنين چيزي گفتيد آن وقت آيا قابليت متقوم براي اين هست كه نسبت به نفس خودش فاعليت داشته 
حثي شده دربار اينكه اگر قابل فاعليت في نفسها نداشته باشد، باشد يعني پذيرا باشد يا پذيرا نباشد؟ قبالً يك ب

شود، حتماً يك چنين چيزي را دارد. حال اگر نباشد قابل بپذير آيا قابليت وفاعليت هيچ ربطي به  تركيب نمي
كند يا ربطلش يك طرفه محض است، اينجا گفتيم اول بيائيد درباره شخص قابل فكر كنيد  هم به فاعل پيدا مي

شخص فاعل، شخص قابل هم فاعليت نسبت به نفس خودش دارد و هم قبول فعل از فاعل دارد، آيا از  نه
دوجهت است يا از يك جهت، قابل در قبول فعل فاعل فاعليت دارد نسبت به نفس خودش اين از دوجه است يا 

گر فاعل مثالً شما شود گفت از جهتي قابل از جهت دي در دو رتبه است يا در يك رتبه است گفتيم كه مي
كند، و نسبت به درون فاعل  بگوئيد از جهت دروني اش فاعل است از جهت بيرون است بيون قبول فعل مي

است بازگشت اين حرف به انفصال فاعل و قابل است نه تركيبشان اشكالي كه حضرت عالي در دو جلسه قل 
آگاهي به اينكه فاعليت از يك جهت و قابليت از  فرموده بوديد ناظر بر اين مطلب بود كه فرموديد تعميم علم و

 يك جهت در نظام والي در همه جا...
گوئيد، حضرت عالي فرمديد بله در آنجا هم  ما عرض كرديم آيا درباره سنگ و حجر و مدر هم همين را مي

فاعل بدون قابل  گوئيم الي االنهايه، و فرموديد كه الي االنهايه بايد اين طور باشد كه هيچ گاه همين را مي
تواند باشد عرض كرديم كه اين تحليل، تحليلي است كه متناسب با منطق تجريدي است، پس اشكال  نمي

اي و قابل  حضرت عالي بر اسا منطق تجريدي وارد بود، الي النهايه فاعل و قابل بايد دو تا باشد، فاعل رتبه
گوئيم اين  رسيم به سنگ مي شود ذكر كرد، حال مي مياي ديگر دوباره عين همين را هم براي رتبه بعد  دررتبه

گوئيد قابلست در رتهب  گوئيم آيا قابل است نه ؟ مي اي يم گوئيد بله فاعل است در يك رتبه فاعليت يانه مي
 مادون.
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گوئيد عين همين استدالل را دارم الي  گوئيم آيا در آ، ديگري هم همين استدالل را داريد، مي (پائين) مي

كند هرچند از اين بحث فاعليت را پذيفته است ولي  يه. عرض كرديم اين تعريفي را كه ازمرك درست ميالنها
اين متناسب با تعريف و حدت تركيبي نيست ولي مطلب را توصيف نداديم. فقط همين را در دو جلسه قبل 

كه دوئيت بين فاعل و  شود گفتيم كه اين قول موافق با وحدت تركبي نيست، حضرت عالي فرموددي كه نه نمي
گفتيد الزم است براي  فرموديد بلكه فاعل و متصرف فيه مي قابل نباشد، البته با كلمه قائبل و فاعل تعبير نمي

پاس به اين اشكال براي اينكه تسلسل از موضع منطق صوري واقع نشود. و باالتر از آن تعريف مركب بشود بر 
ي از مركب به فاعليت و قابليت از جهتي واحد بود نه از دو مرتبه اسا مطق واليت پس علت بيان مطلب تعريف

بلكه در رتبه واحد، كه دير تسلسل واقع شود، هرچند بر تسلسل و اينها هم اشكال داريم سرجاي خودش فعال ً 
 گويم تعريفمان غير از تعريف آنهاست. اينجا مي

 كه عين فاعليت است.برادر ميرباقري: يعني ميف رمائيد رتبه آخر قابليتي است 
حجت االسالم والمسلمين حسيني: دوئيت فاعليت و قابليت ار بخواهد لحاظ بوشد بايد توأم با توقم لحاظ 
شود، عينيت و حدت و كثرت با زمان دسگاه آنهاست و از و حدت عين كثرت و كثرت عين وجدت چيزي 

گوئيد و حدت عين  برابر و نفي دوئيت اينكه ميفهمي اگر معاي تقومي را مراد داريد يا عينين آنها يعني  نمي
كثرت و كثرت عين وحدت، در بح ثوحدت و كثرت دوئيت عين يك ي بدن و يكي عين ديگري بودن، يعني 

شود يا اينكه غرضتان از عينيت اين دو اين است كه من جه وا حد  برابري وفي دوئيت كه به بساطت تعريف مي
اي نظرتان باشد با حفظ تعدد  اي واحد است) اگر وحدت جهتي و رتبه در رتبهو في رتهب واحده (از جهت واحد 

وحدت تركيبي باشد متقوم به ه باشند دو حيث از دو جهت نيست، از يك  وصف كه معني تركبي بدهد و
 حيثيت و در يك مرتبه متقوم به هم هستند.

يك جه واحد بشد به بساطت منجر  پاسخي را كه حضرت ع الي در جلسه قبل فرموديد اين بود كه اگر از
آورد يا وئحدت  شو عرض كرديم اگر دوئيت در وصف باشد يا دوئيت در موصوف را (بنابر بحث ذات) مي مي

كنيد از موضوع  آرود يا نفي اين دوئيت. اگر دوئيت را نفي كنيد همان گونه كه در بسيط نفي مي تركيب را مي
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آورد يا و حدت  صف باشد يا دوئيت در موصوف را بنابر بحث ذات ميكالم ما خارج شده ايد اگر دوئيت در و

كنيد از موضوع  آورد يا نفي اين دوئيت، اگر دوئيت را نفي كنيد همان گونه كه در بسيط نفي مي تركيبي را مي
دا كرده كالم ما خارج شده ايد اگر دوئيت را بنابر اصالت ماهيت اثبات كنيد، در رتبه اول آنها را از وحدتشان ج

شويد نفي كنيد چون يك ذاي را مالحظه  ايد در بته دوم هم ار وصف زائد بر ذات كنيد باز آن را هم مجبور مي
تواند اين عنوان را داشته باشد و در مصاديق ديري عنوان ديگري را بين هريك از  كنيد كه آن ذات گاهي مي مي

وصوف غير زا صفت شد دوئيتش قابل لحاظ عقالني ها و عنوانشان موضوف غير از صفت يم شود وقتي م ذرات
كند آن را كه دوباره كرد معنايش ايان است كه دوئتي در ذاتها راهم  است و دوباره مصوف وصف را دوباره مي

تواند تعريف كنيد يا اينكه دوئيتي را كه  گذار بعد سراغ و صفها هم بايد بيائيم آنجا هم د وئيت را نمي كنار مي
و  اي بود به پاسخ اشكال حضرت عالي يعني بحث فاعليت د دوئيت مقدمه اين مطلب يك اشارهكني ذكر مي

 گوئيم. اي بود براي نظام فاعليت كه در قسمت ديگر مي قابليت و مقدمه
فرمائيد از جهت واحد اين در تمام راتب همين  حجت االسالم ميرباقري: سوال هنوز باقي است. وقتي مي

ندارد ما يك رتبه را بگوئيم فاعل متصرف و يكي را نگوئيم فاعل متصرف. اگر اين را است بنابراني معنا 
 دانيم. گفتيم براي تميز بين رتبه نهايي كه آن را ديگر فاعل متصرف نمي مي

حجت االسالم والمسلمين حسيني: ولي براي تميز مرك بدش بحث فاعل تصرف و فاعل تبعي را بعد كرديم 
في كرديم در اين كه الزم نيست فاعل غير ازقابل باشد اين جواب را داديم اينكه اول مركب را يك توصي

متصرف و متصرف فيه دوئيتشان از قمس دوئيت تجريدي و انتزاعي نيست دوئيتشان از سنخ دوئيت تركيبي 
لم دهد پس بنابراين بحث ع است. مجدداً بيان كرديم كه وحدت تركيبي و بحث فاعليت چه چيزي را نشان مي

فرموديد قل از  اينجا نبود بحث تركيب بود درس است كه بحث وروديتان در علم بود ولي آ، چيزي را كه مي
دهد كه بحث و حدت تركيبي بود  اينكه بخواهد مورد حلمه قرار دهد، پايگاه بحث علم را مورد حمله قرار مي

حث زمان و مكان و وحدت تركيبي ركديد و از آنجا به ب يعني شما به بحث فاعل و متصرف فيه تمسك مي
دانم نظر خودتان اين بود ما اين طور احساس كرديم كه شما سراغ بحث وحت تركيبي رفته  حمله كنيد نمي
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خواهخيد رشته آن جا را به هم بريزيد و بيائيد سراغ بحث زمان و مكان و لذا فورا برگشتيم و گفتيم  ايد و مي

با ترك آن را كه تما م كرديم ديگر به اين نپرداختيم كه آثار اين در زمان  ادراك واز فاعل تغيير كند و متناسب
 و مكان و...
شود و دوباره به بحث خودمان درباره فرق بين فاعليت تبعي و فاعليت تصرفي برگشتيم همين كه  چه مي

در رتبه و جهت  ها را در رتبه و جه و احد به هم متقوم دانستيد آيا معنايش اين است كه متقوم به هم اين
 شود؟ چنين چيزي كه نگفتيم معني تركب را اين طور معين كرديم كه در رتبه و جهت واحد به متفاوت نمي

شود؟ چنين چيزي كه نگفتيم معني تركب را اين طور كرديم كه در رتبه و جهت واحد  هم متقوم متفاوت نمي
م باز متقومند كه توضيح تقوم قسمت دوميش به هم متفوم هستند در رتبه و ج هت مختلف چطور؟ در آنجا ه
وشد كه در  عام است كه رتبه درك گفته مي در قسمت دوم بحث بود كه عرض كرديم سه تا رتبه، يك رتبه

آنجا الزم نيست هيچ گونه صورت مثالي داشته باشد  درك وجه الطلب و تعدد ربط كافي است و فاعليت در
م بهدست شمانيست، تغيير در جهت بعهده شماهست ولي اينكه مرتباً باالتر ازصورت مثالي نداشتن تبدلش ه

ها را كم و زياد كنيد وزير رو كنيد و نظم حساسيت بسازيد و بعد بپسنديد كه اين نظام خوبست يا خوب  فاصله
نيست، اين مال شما نيست در آن رتبه وضع شما مثل وضع سنگ و حجر و مدر است بايك اختالف و آنكه 

اي است  در نظام هستي خيلي رتبه باالتري است و جود يك سعه كمي و كيفي داريد سعه شما سعه رتبه شما
توانيد در خارج تصرف كند و تأثير بگذار مگر از راه اسم، اسمها تصرفي و فعاليت شما در آن اسمها  كه نمي

يد در اين رتبه وشد پس يك سعه كيفي بااليي داريد، كميت قدرتي هم كه با سرجا خودش بحث مي هست
باشد غير از كميتي است كه در ساير مراتب مادون است آن وقت گفتيم دراينجا صورت تمثلي يا اسم تصرفي 

گوئيم خداي اسم  مولي در شما هست (نظام حساسيتتان) شايد بشود احتمال داد اينكه در شب ليله القدر مي
معنا باشد كه از اسماء تصرفي مولي  بگذارد شايد اين ما را از داخل اشقياء بردار و اسماء سعدا (سعادتمندها)

است و مال شما نيست شما برخودتان اشراف هم نداريد شما وجه طلب داريد و ليا شراف نداريد اما اگر مولي 
شود به صرف تصرف او يعني چحقق  اسم شم و اسم بند را در اسم سعدا بگذارد اوصاف سعدا در ما محقق مي
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شود، گفت دولت آن است كه بي خون دل آيد به كنار اگر چين  ما عوض ميهاي  م حساسيتشود؟ يعني نظا مي

چيزي را خدا عنايت كند اقعاص دولت مهمي است كه آدم حساسيتش مطلقاً عوش شود بدون اينكه انتظار 
ت زيادي داشته باشد البته كرم آنها ك هميشه هست و سرجاي خودش محفوظ است از ناحيه آنها نقصي نيس

داريم از صور  خاهيم يعني از صورتمثلي خود دست بر نمي نقص از نايحه ماست ما اين را به حقيقت عجز نمي
گوئيم كولر و يخچال و ماشين و وسائلي كه براي سيطره كفار بر  داريم ما به مولي مي خارجي دست بر نمي

ها باشد شما هم لطف بفرمائيد  به آنمسلمين است همه اينها باشد و همه چيزها باشد سلطنت كفار و مدد ما 
ها بر نم يداريم اگر دست برداريم شاءن آنها اجل از اين مطلب  نظام حساسيت ما را عوض كنيد، دست از اين

كنيم شما بيائيد به ما كمك كنيد و مارا جزو  گوئيم ما حخمايت از دشمنانتان مي است كه بخ لبروزند ما مي
 اين سرجاي خودش بايد بحث شود. دوستان خود قلمداد بفرمائيد،

شود ما قدرت تبدل در آن را ندارد فقط جهت گيري  حاال نظام حساسيت ما با اسم تصرفي موال عوض مي
كنيم كه در چه مراتبي است خوب درز اين  توانيم عوض كنيم جهت گيري را هم سرجاي ودش عرض مي مي

مه مركب هست اما اينكه اين يك جزء يك وحدت مرتبه كه عالم هستيم سنخ آن شبيه سنخي است كه در ه
آيد  آيد مگر اينكه از تمثل بگذرد د تمثل كه مي نمي تركيبي بزرگتري است كه اثر از ان نسبت به اشياء بيرو ن

آيد و فاعليت تمثلي ما هم در آن جا حضور دارد كه  آيد و يك اثر از خارج مي آنجا يك اثر از نظام حساسيت مي
كند ولو براي نان  شود جهت ديگري پيدا مي ت تعلقي ماست كه در نظام حساسيت... وقتي كافر ميغير از فاعلي

كندعين  شود يك جهت خاص ديگري پيدا مي سنك يك جهتي در عالم هست ولكن اضافه به وجود شما كه مي
است و فاعليت آيد در و جودكسي كه دراي جهت  ايد ولي مي همين مطلب در عالم تمثل هست اثر از خارج مي

شود وقتي فاعليت تمثلي شما از آن جهتي كه از نظام  افتد يا كافرچه موقع جذب مي دارد يا در وجود مومن مي
آيد تصور هيچ  سازد فعاليت تمثلي دارد شما به نظرت مي حساسيت آمده است با اين اثر خارجي مركب مي

انكرده باشد حتماً با حساسيت شما مرك بشده رنگ وبوئي از جهت پيدا نكرده است محال است كه اثر پيد 
كند و مؤمن جور  است و جهت حساسيت شما را پيدا كرده است، كافر يك جور به گل و سبزه و غيره نگاه مي
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كنيم حا لجوابش  مطرح مي كند، در اين جا يك سوال است كه قابل بررسي و مطالعه كه آن را ديگري نگاه مي

و آن عبارت از اين است كه سه چيز در رتبه تكليف است يا دوچيز و فاعل كه امر  باشد تا بجايش به آن برسيم
آيد آيا نفس فاعليت تمثلي (كه  آيد ويك اثر هم از عالم قلب مي سوم است، يعني كي اثر از عالم محسوس مي

و صورت غير از فاعليت تعلقي رتبه نظام حساسيتهاست) خود فاعليت تمثلي در اينجا واسطه است بين جت 
يگيرد كه بگوئيم در  خارجي و از نظر تمثل و صورت و كيفيت تركيب در مرتبه عالم مثال و نمونه محور قرا مي

به  دهم تمثلي است به خالف آنجايي كه يك تبدلي انجا مي تكيف سه چيز هست ولي يكي از آنها خود فاعليت
اولي را گفته بوديم تكيف دومي تبدل و سومي سازد يعني  كندبعد تمثل مي ريزد و كوچك و بزرگ مي هم مي

تمثل، در موضع تكيف بگوئيم يك اثر از خارج است يك اثر از قلب است، خود فاعليت تمثلي هم وسط محور 
تركيب رتبه مثال است هرچند محور جهتي اثري است كه از قلب آمده است، ولي محور صورتي محور 

مال فاعليت تمثلي است، در كجا،؟ در رتبه تكيف بعد بگوئيم در  تركيب ساختاري، محوري كيفي، محور كيفيت
خواهد، اسم  كند حول محور مقصدي را كه مي كند و دور و نزديك مي تيكف بهم ميز ند، بزرگ و كوچك مي

خواهد بسازد آن وقت بگوئيم در آن جا چون دور ونزديك كرد دو يا چند صورت است ناظم روابطي  تصرفي مي
خواهد جاي گاهي پيدا كند (تعريف خود يك  نه سازي هست اين تعريف اين نمونه تمثلي ميبراي يك نمو

خواهد يك جايي پيدا كند اين معنايش اين است كه توحه به  نمونه تمثلي است) و در نظام تمثلي شما مي
ها هستند  فنسبت اضافه بر فاعليت و جود دارد كه بگوئيم در اينجا در نظام تمثلي سه چيز است، يكي تكي

ها و تناسباتي كه باال و  ويكي هم محورشان كه ازجهت و قلب امده است و يكي هم رابطه ها، يعني نظام رابطه
اي م مكن  اي بكنيم در پاورقي و بگوئيم كد تا تعريف فرق پيدا كند، آن وقت از همين جا هم اشاره پائين مي

نيست و از همين جا دچار يك چنين غفلتي شد اند كه گويند در تصور ديگ رتصرفي  است اين آقاياني كه مي
بگويند علم جهت ندارد بگوئيم در تصور چون فاعل (فاعليت تمثلي) خودش شخصاً بين جهتي كه ازقلب 

آيد و  شود تا كيفيت تركيب و يك وحدت تركيبي به وجود مي آيد ربط واقع مي آيد و اثري كه از خارج مي مي
رسد نفس تصرف خارج  آن جا نميتواند به امري زائد التفات داشته باشد به نظر ميگوئيم در  به آن تكيف مي
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اي  گوني به آن كه انسان راه قوه ايند مي است و نفس تطابق است، البته به ديد ابتدايي نه به ديد تحليل. لذا مي

 است دراكه كه منقش گردد در او صور اشياء چنانكه در آئينه.
خاهند بدهند و چيزي را باال و پائين  خواهند حمل كنند و تعريفي را مي بتي را ميول يدر رتبه دوم كه نس

بينند در آن جا ربط و نسبت مورد مالحظه خود آن آقايان هم هست يك  رابطه را مي كنند ويا اثبات كنند
ثل و نظام وشد گفت در هر دو رتبه يعني هم رتبه تكيف و ه رتبه تم شود گفت و هم مي مي چنين چيزي را هم

امر چهارم هم همان فاعليت تمثلي است نهايت در د مرتبه است، يكي مرتبه  تمثل هر دجا سه چيز هست
مفرد و ساده اش و يكي مرتبه مركب و نظام تعاريف ساختن و نظام تمثلي ساختن كه اينها را سرجاي خودش 

رتبه تميز بود كه در رتبه تميز الزم  درك بود رتبهء دوم كنيم فعالً موضوع كالم يك رتبه، رتبه بررسي مي
كنند، حساس  نيست كه اسم تصرفي جديد ساخته شود، هرچند كه رجحان هست، حيوانات با اراده حركت مي

كنند از جمله هم درباره شتر گفته شده و هم درباره  شود بعي از حيوانات وقتي لج مي باالراده هستند گفته مي
از داستانها يا  خورد و يا در بعضي كند اگر سرش را هم ببرند از جا تكان نمي گاو گفته شده كه گاوي كه لج مي

واقعيات گفته شده كه شتر كينه برداشته و خواسته كسي را بكشد، آن طرف رفته در قنات شتر هم باالي سر 
دنيا رفته اين كه قنات خوابيده اين انسان از آن طرف قنات بيرن آمده و به ده رفته اين هم چند روز مانده تا از 

رسد نرود كوتاه ترين راه را  كد معناي مريد بودنش است اگر غريزي باشد يا بايد و قتي كه لب آب مي لج مي
پيدا كند به حيواني كه خطر مرگ برايش دارد نبايد نزديك شود و يا اگر بناست جبراً نزديك شود بايد نزديك 

جا لج كند تا بميرد يعني يك جا خالف دفع ضرر عمل كرده كه شود و خودش را تلف كند، و ايانكه نبايد اين 
ايستد برا يحفظ مصلحت. برگدريم به صحبت  مرگ خودش را امضاء كرده مثل انتحار و يك جاه م سفت مي

كند ولي تصرف در نظام نم يكند يعني منشاء  اي است كه تصرف در اشاء مي فاعليت در مرتبه تميز حداقل
جديد حاال آاي فاعليت تبعي هيچ اثري در رشد و وسعه ندارد نه، قبالً گفته ايم متقوم  توسعه و حدت و كثرت

شود ولي كدامشان اصل در جهت گيري هستند؟ آنكه اسم  به هم هستند اگر پذيرش آنها هم نباشد توسعه نمي
 تصرفي رامي سازد.
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و تأثر مطلق مراد است ما حتي در رتبه  برادر سبحاني: تأثير و تأثير روشن نيست با چه نسبتي دارد اگر تأثير

 اول هم تاثير و تاثر داريم.
حجت االسالم والمسلمين حسيني: بله تأثير و تاثر را همه جا داريد ولي متقوماست پيدايش امور جديد، نه 

ورود  كند تغيير و تغاير گاهي است كه اول شما براي تغيير يعني خود تغيير و تغاير تغاير تعريف جديد پيدا مي
گوئيد همه  گوئيد غير قابل انكارها را كه انكا رو اعتراف برايش مساوي است بيان كنيد مثالً مي به مطلب اول مي

گوئيد پس شما هم حرف من را داريد تاييد  گويند يك جور هستند مي اشياء يك جور نيستند، طرف مي
ام به اين كه دو جور حرف است يك وقت است كنم يعني التز كنيد اگر اوبگويد نه، حرف شما را تأييد نمي مي

بحثتان به اين است كه بگوئيد نفس  كه ورودي بحث اين طور است ولي ختم بحثتان به آن مطلب نيست ختم
شود ديد اثر و تاير را مگر  شود مالحظه كرد مگر در نظام واليت هكذ تركيب را، يعني نمي خود تغيير را هم نمي

 رف ولي متصرفاين كه متقوم باشد به تص
 شوند. گوئيم آنها بستر مي برادر سبحاني: در واقع مي

 حجت االسالم والمسلمين حسيني: بسرت هم بستر متقوم به صاحب بستر است نه بستر مستقل
 برادر سبحاني: متقوم هستند ولي فاعليت تاثير مال موجود مختار است.

شوند  توان بگوئيد مركب مي تبعي است واال نميحجت االسالم والمسلمين حسيني: بفرمائيد كه تاثير 
گوئيد نظام واليت يك تناسباتي دارد كه تناسبات تحت تصرف هستند اعم از اينكه اسماء باشند يا اعيان  مي

 خواهم عرض كنم كه مثل اعيان خارجي مثل اسماء است. خارجي حال مي
گوئيم  شود يعني در همان رتبه اول كه مي برادر سبحاني: فاعليت وجه الطلب در رتبه اول معنايش چه مي

 تعلقات مختلف...
شو مثل فاعليت سنگ بايك فرق كهدر فاعليت سنگ رتبه اش  حجت االسالم والمسلمين حسيني:.... مي

خيلي پائين است جزويك وحدت تركيبي نيست كه منزلتش منزلت واليت باشد مثالً اگر سنگ يك كيول وزن 
و بدهيد تا بعد بگوئيد اين بايد با اسم تصرفي تركيب شود تا در خاج اثر كند ولي در دار، بايد به اين ده كيل
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مورد سنگ چنين چيزي نيست اگر بنا باشد سنگ در جاذبه عالي اثري داشته باشد و جاذبه به معناي متعارف 

ين وضعيت را ندارد عالم حتماً بر شما اثري دارد اگذ جاذبه (جاذبه) منظومه شمسي نباشد شما بدن مباركتان ا
كه بتوانيد مريد باشد و نسبت به خارج ارتباط پيدا كنيد اين معنايش چيست حاال آيا اين معنايش اين است 

 توانيد عبادت كنيد. تانيد حرف بزنيد و نمي كه جاذبه مكلف است، اگر جاذبه تغير كند شما نمي
 كنيم. كنيم كه نمي صور ميبرادر سبحاني: سوال همين است كه يا فاعليت تصرفي در آن ت

حجت االسالم والمسلمين حسيني: اين معنايش همين است كه تقوم را شما مالحظه كنيد يا نه؟ يعني تقوم 
اي را كه آقاي ميرباقري اشاره كردند دقت كنيد روشن شود  كنم آن پله كنيد من گمان مي را بچه معنايي مي

تواند باشد اگر در  تواند ب اشد در اختالف جت هم مي حد مياينكه عرض كرديم فاعليت و قابليت از جهت وا
 كنيد. معناي تصرف كنيد طبيعتا معناي تقوم را هم تصرف مي

برادر سبحاني: بحث ما در اختالف فاعليت تبعي وفاعليت تصرفي است يعني در فاعليت تبعي در خدو شيي 
ت يعني تعلق به متعدد و كثرت اين مقدار گوئيم فاعلي كنيم، به آن (فاعليت تصرفي) مي فاعليت فرض مي

مشترك هستيم اما خود اين فاعليت تبعي از خودش در اختيار جهت و تعلق خاص اراده دارد؟ يعني وجه 
الطلب به اين معناست كه يك يا زتعلقات را بر تعلق ديگر بيشتر اهميت يم دهد يا همه اينها در ناظم والي 

 تحت تصرف فاعل متصرف است.
السالم والمسلمين حسيني: همه اينها در يك رتبه كه رفتن بايد بتوانند جهت گيري را عوض كنند حجت ا
كنيد؟ يك وقت  گوئيد سنگ عقيق اولين سنگي است كه ايمان آورد اين را چه معنايي براي آن مي وقتي مي

گوئدي و  حت نميگوئدي اين معرفت را حذف كنيم، اني حرف، حرف غير منطقي است يك وقت به اين صرا مي
گوئيد يك وقت كسي با  پيچيد و مي كنيد اين را در دستمال ابريشم مي كنيد حد را رعايت مي جسارت نمي

گويد سنگ عقيق اول ايمان آورد و بادمجان در داخل گياهان واليت را  كند و با ركاكت مي جسارت برخورد مي
ها مزخرف است ابداً يك وقت  ه چطور است، ايندانم شاهي ريشه اش در جهنم است و خرف قبول كرد، و نمي

تراشيد كه معناي فاعليتي ندارد خداي متععال اينها را در يك  آئيد براي اينها يك نحوه توجيهي مي است مي
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ها مسانخت با  منزلت خلق كرده و آنها را در يك منزلت ديگر خلق رده است، عالم مراتب مختلفي دارد اين

دهد، اينها چه ربطي دار به اينكه قبلو  سانخت باكفار دارند ولي اينها معناي فاعليت نميمؤمنين دارند و آنها م
گوئيد  كنيد، يا دعا م يكند مي گوئيد نفرين مي كرده باشند. يك وقت است فاعليت براي بعضي چيزها قائليد مي

دهم، حال  ت تو شهادت ميالخيل يا مرني و الجليل ينهااني سنگريزه به حرف امده است و گفته است به رسال
بايد با  يا مكانيكي در فضا اگر بگوئيد اين سنگريزه چطور شهادت داده است حنجره ندارد و چه ندارد و حركت

ها گذشت و رد شد  گويم شهادت داد و از اين حرف شيميايي باشد يا انرژي صوتي اين طور بشد من مي تغييرات
 سنگ هم بود شهادت داد.

ها همه مريد خدا  كنم اين گويد اگر تو بيايي در من من تورا خرد مي سنگ به گنهكار مي مي گوئيد اين كه
شود توجيه  شود توجيه كرد و گفت اينها لسان.... هزار رقم مي هستند همه لشكر هدا هستند همه اينها را مي

دهيد  اصل قرار مي كرد باب توجيه بازد است. گاهي است كه چيزهاي ديگر را براي هماهنگ كردن ادراكتتان
گوئيد،  آن وقت مي گاهي است كه ميگوئيد خود اينها اصل هستند، ايمان اصل است، حب و بغض اصل است

درك حال، و ارتباط به ولي مافوق همه اشياء دارند فاعليت هم همه اشياء دارند.آيا تعميم اختياري است كه 
توان زير ورو كند وبا كمك مولي اسم  رتمثلش ميهمه مكلفند به اين معنا؟ نه انسان قدرت تمثل دارد د 

تواند با خارج و حدت تركيبي پيدا كند يعني خارج را هم اسماء عيني حضرت حق  تصرفي بسازد باالتر از آن مي
كند، اسماء عيني كه اياشن هم در آن سهيم است يعني محصوالت كفار و تكنولوژي كفار تأثير در نفوذ كفر در 

گويم حاال آيا مابرويم در بيابان و دست از  يچي و عيان خدا در ع الم دارند در پاورقي ميعالم و نفوذ سرپ
كنيميعني الگوي تخصيص آنها را  آوريم ودر آنها يك تصرفات ابتدايي مي ها را مي تكنولوژي برداريم نه، ما همين

شوند  ن طوري كه منحل ميكنيم ولي همي كنيم بعد تدريجا آنها را منحل در سمت گيري خومان مي عوض مي
ماند اال  اي كه هيچ چيز از تكنولوژي موجود باقي نمي شود تا آن مرحله هويت تكنيكي آنها هم مرتباً عوض مي

 اينكه صورت ديگر وقانون ديگر و اكتشاف ديگر و تركيب ديگر بشود و در غايتش اسم تصرفي در مرتبهمثال و
عني ع الم صورت بندگي خدا بشد تكنيكش هم خيلي خيلي قوي عينيت خارج و نفوذ و توحيددرخارج شود ي
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تر از تكينك موجود كفار رود و همه حهات هم رساتر و بليغ تر است و آنها هم قدرت مقابله با آن را نداشت 
باشند صنايع مادي و تاثيرات مادي مسلمين خيلي قويت تر و برتر و باالتر از صنايع مادي كفار شود، در نفس 

حسدت و كثرتش بيشتر باشد نهايت اين است كه در سمت گيري آنها نيست بلكه آنها را  ت مادي آثارتاثيرا
 آمدن به اين جهت. مجبور كند به تسليم شدن

 كند. برادر سبحاني: اين شروع شد نفسي فاعل است كه بروز مي
ان است، انسان غير از حجت االسالم والمسلمين حسيني: البته مرتبه واليت است منزلتش منزلت تصرف انس

مميز است انسان غير از ادراك كنند است انسان رتبه اش رتبه تصرف در خارج است تصرف در نظام والي است 
شود ولي  وشد تغيير و تاثيري پيدا مي گاه موضوع تصرف علف خوردن يا يونجه است كه تبديل به گوشت مي

كنم اگر قبالً عنصر نظام دو چيز بود يونجه و گوشت  يكند مثالً عرض م وحدت و كرت نظام را كه اضافه نمي
داشتيم حاال هم يونجه و گوشت داريم يك چيز جديد و اثر جديد و كيفيت جديد پيدا نيم شود مثالً روي اين 

كند يك چيز ديگري  زند تا يك گياه جديد را تحويل دهد وضعيت ژنتيك خود گاو را عوض نمي گياه پيوند نمي
كدن همراه مولي  ولكن كسي كه متصرف در نظام واليت است يعني اسم تصرفي كه درست ميرا تحول بدهد 

كند، پس بنابراين در مورد  اي است كه سرپرستي مي شود معنايش سهيم در وحدت و ثكرت جديد مي
دهد و توسعه عين معناي سرپرستي  سرپرستي اين توضيح را عرض كنم تصرف در نظام معناي توسعه را مي

شود گر به معناي توسعه يعني افزايش و حدت و كثرت. تبدل موضوع از موضوعي  سرپرستي تعريف نمياست 
شود كه انسان موثر در آن است و سرپرست است آيا همه  اي كه پيدا مي به موضوع ديگر، حال در اين توسعه

در مرتبه تبعيت نسبت به يك  كنند يا نه، مراتبشان كامالً مختلف است و لكن انسانها اين كار را در جامعه مي
شو شما در مصرف كولر تاثيري در كولر نگذاريد و خريدار باشيد ولي بايد بدانيد  گيرند مي انسان حتماً قرار مي

شويد بازار مصرف تعبير دقيتر آن اين است كه وقتي بازار  وقتي خرياد شديد يك تعبيريش ايان است كه مي
ه ايد و مزاجتان هم عادت كرد به كولر خريدن كرده ايد تبير ديگرش مصرف شديد مروج كولر خريدن هم شد
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اين است كه شما يك فرهنگ را ويك كلمه را حمايت كرده ايد و اليت را حمايت كرده ايد قصه اين طور 

 بريم. كند و نفش را مي نيست كفار مثل خر براي ما خرحمالي مي
خدا به ما  آورد گفت يعني چه؟ رهنگ خودش را نميآ]د آيا ف به شخصي گفتيم كه اين تكنولوژي كه مي

دهيم و بروند براي ما خر حمالي بكنند خدا خلق كرده  نفت داده است و آنها محتاج ماهستند، ما پولش را مي
كنيم خداي متعال آنها را حمال ما  است و نفت را كه داريم و اينها را خريديم و آورديم ما هم استفاده اش را مي

برند وعادتتان يم دهند به اين خنكي مناسب با اين  اند، نه اين طور نيست آنها اول دل شما را مي قرار داده
خواستيد تابستان برويد  آورد درمركز كار وفعاليت شهري شما، شما قبالً اگر مي كولري كه هواي ييالق را مي

كارتان در مغازه تان ودر مسجدتان  توانستيد بكنيد، د رممحل ييالق آن وقت ديگر كار و فعاليت اجتماعي نمي
كند شما دلبستگي پيدا كرده ايد كه جمع بين دوتايش چقدر خوب  و محل كارتان هواي انجارا اين طور مي

است كه آدم هم در شهر باشد و كارهاي اجتماعي را رواج دهد و هم هواي خنك داشته باشد ولكن اين تركيبي 
 ايد بريده از چيزهاي ديگر نيست.را كه دارد كه شما مأنوس به آن شده 

هاي  مثالً حرف از يك كلمه است از يك مثاله است از يك كتاب است اين طرف و آن طرف هركدام از حرف
آيد كه ابدا معنايي ندارد لكن اين حروف در ارتباط  يك كتاب را با يك چيز مستوري كنيد آن حرف تنها به مي

ها و پسند هايتان مجموعه  كند شما مجموعه حساسيت ت و نفي ميبا هم يك معناي دارد، جهت دارد. اثبا
كند كه  وشد مجموعه اش مجموه يك نظام را تاييد مي تعلقاتتان به اين زنگي و تمدني كه برايتان درست مي

كند در اشاعه كلم كفر يا اگر بحول اهللا وقوه  كن كار مغالطه را مي مولد اين است مجموعه اش كار برهان را مي
آيد مجموعه اين تعلقات نظام  كند اين نفوذ قدرت مي كنولوژي الهي پيدا شود در اشاعه كلمه توحيد كمك ميت

اجتماعي مجموعه اين تعلقات او هم جمعمي وشد و جلوي جنگ را هاي  سازد علقه شما را ميهاي  علقه
و الگوي توليد و الگوي  دهد آيا الگوي مصرف يرد مهلت به بسط كفر مي گيرد جلوي بسط اسالم را مي مي

 تواند نياورد؟ توزيع، مناسبات خودش را مي
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طور نيست كه نيست توسعه كفر يعني وحدت  شما به اينها تعلق داشته باشيد و واليت كفر حاكم نشود اين

شود و نفوذ پيدا  و كثرت بيشتر در آن جهت و حدت و كثرتي كه در جهت انكار هست حتماً محاصل مي
شود  شود اين از تعلقات شما مؤمنين به محصوالت آنها حاصل مي قدرت براي كفر پيدا مي كند و سعه مي

تعلقات شما به محصوالت آنها، مثل اين است كه يك كفه ترازوي بزرگ را به سعه يك كشور در نظر بگيريد و 
رد و كفه ديگر را ب كند و پائين مي هر تعلق را يك سنگي در اين ترازو حساب كنيد خوب يك كفه راسنگين مي

گوئيد هر  خود اين الگوي توزيع قدرت اقتصادي توليدش را شما كاري به آن نداريد شما مي آورد حاال باال مي
كنيم اين واقعيت دارد، هم شركتهاي غربي را با فقه  رقم شركتي كه الزم باشد مسئله شرعيش را درست مي

شود با فقه متداول حوزه درست كرد و هم  يها را ميشرقي را هم تعاونهاي  شود درست كرد و هم شركت مي
شركتهاي سهامي را، االن اگر به كسي بگوئيد شركتهاي سهامي و الگوي توليد و توزيع غربي را خط بزنيد آنجا 

گويند اينكه خالف اسالم نيست در زمان مرحوم آقاي بروجردي هم ايشان چنين فتوايي را ندادند شما  مي
 قالن يمردم را بهم بزنيد و حال آنكه عنايت به اين مطلب الزم است.خواهيد زندگي ع مي

ها اين ابزار تصرفي را كه درست كرده از خود سازمان مديريت جهانيشان و قوانينش گرفته تا الگوهاي  اين
كوچش و تعاريفي را كه دارد و در محصوالتش در تمام هاي  بزرگ توليد و توزيع و مصرفشان تا اين شاخه

گوئيم يك رتبه همه اينها را به هم بريزيد و  ب بسط نفوذ كفار هست، باز هم من عرض بكنم كه ما نميمرات
خواهيم ولكن بدانيدكه چيست تا اينكه نحوه تصرف در آن را بدانيد كه چيست و دنبال  بگويد همه اش را نمي

درست اگر در جهت اسالم به كار اين باشد كه تغييرش بدهيد اينه بگوئيد ما در جه اسالم را بكار گيريم، 
بگيريم كه خيلي خوب است اگر اين كار را بكنيم خيلي خوب است و معنايش گام زدن در سيري است كه 

گوئيد كارشناس تو مدلش را درست  كنيد، شما مي تكنولوژي را عوض كنيم ولكن همچنين كاري را كه نمي
زنيم تو با  ات و روايات آن را درست يم كنيم و رنگش ميكنيم و با احكام و آي بكدن بعد ما اسالميزه اش مي

كنيم اسالميش چگونه است؟  ضريب فني خودت و با الگوهاي خودت كار بكن بعد ما آن را اسالميش مي
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بگرديد متناسب با آن و آيات وروايات موافقش و يا احكام  اسالميش به اين است و آن را اصل قرار دهيد

 وبگوئيم درست شد.موافقش را بياوريم 



 
 

 دوره دوم) ٥٣( ٨٩جلسه: 
 بحث: علم، تناسبات سرپرستي، تناسبات نظام واليت

 (علم در آن جائيست كه با عمل سرپرستي كردن و حدت تركيبي داشته باشد)
 ن الرحيمحجت االسالم والمسلمين حسيني: بسمه اهللا الرحم

در جلسه قبل پس از بحث فاعليت درباره چگونگي تكيف و تفاوت آن با تمثل دو احتمال مطرح شد كه در 
دهيم. درباره تكيف دو احتمال مطرح است، در احتمال او ل يك اثر از  ها را بيشتر توضيح مي اين جلسه آن

كه مربوط به قسمت مثال سازي است به  يك اثر از خارج، همچنين ربط اينها هم آيد ناظم حساسيت و قلب مي
آيد كه آ، اثر ربط بين آن چيزي  شود يعني خود مرتبه نمونه سازي يك اثري از عالم مثال مي آن افزوده مي

آيد، بعبارت ديگر براي عالم مثال يا ذهن يا  آيد باآن چيزي كه از خارج مي است كه از نظام حساسيت مي
ستقاللي در اثر قائل شويم و بگوئيم سه رتبه از عالم است. رتبه عالم قلب سنجش يا عقل در تصور يك نحوه ا

آيد ويكي هم عالم مثال و نمونه  آرود، عالم خارج كه از اين هم يك اثر مي كه ناظم حساسيت آن اثر را مي
 سازد. آيد، بعد فاعليت به عنوان امر چهارم يك تركيب مي سازي و عقل كه از اين هم يك اثر مي

آيد و فاعليت تمثلي محور تركيب اين دو  مال دوم اينكه يك اثر از عالم قلب و يك اثر از عالم ذهن مياحت
شود متناظر با همان بحثي كه  شد كه تكيف ناميده مي شود و ي وحدت تركيبي در عالم مثال درست مي مي

كه ربط يا محور وحدت است و  كنند كه در اين جا سه چيز بيشتر نيست اول فاعل آقاين به نام تصور مطرح مي
 يك طرف آن خارج و يك طرف ديگر آن قلب است.

آيد و ديگر چيز سومي نيست  رسد كه بگوئيم فقط اثر قلب و اثر خارج مي يك احتمال ديگر هم به ذهن مي
نكه گوئيد فاعليت نفس حضور دارد يا اي شوند. در رابطه با اين احتمال يا مي و اين دو اثر با هم تركيب مي
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و فقط به همان اندازه ست كه در اشياء براي فاعليت تركيب ذكر شده است اشكال اين مطلب آن  حضور ندارد

 سات كه يك فاعل داراي استمرار در اين وجود ندارد. البته ممكن است بگويند همان فاعلي كه در جهت بود...
صورات جبراً حاصل شود البته نه آن جبر كه اگر چنين باشد و در اينجا فعلي براي فاعل ذكر نكنيم بايد ت

مطلق كه قبالً اشاره شده بلكه بايد تحت قانون تركيب شود و نبايد امكان الصرف باشد و نبايد فاعل بتواند به 
تواند ذهن را از توجه به چيزي باز دارد يعني  صرف تصور معامله شود، در حاليكه در بسياري ازجاها فال مي

ز تركيب كه قبل از پيدايش تركي باست، براي مثال انسان ميل دارد به اين طرف نگاه كند تصور ارادي نه بعد ا
كند و اين فقط در باز داشتن چشم از ديدن نيست بلكه يم  گرداند و به آن طرف نگاه مي ولي روي خود را بر مي

تواند مانع از متفرق  ميتواند از تصوراتي به تصورات ديگر توجه كند و نگذارد يك دسته تصورات پيدا شود، 
 شدن ذهن شود.

بنابراين اگر فاعليت درجهت براي تركيب اينجا كافي بود بايد فاعليت در جهت بيايد و حساسيت خاصي را 
درست كند و نسبت به حساسيت، امكان پيشگيري از تصور نباشد در حاليكه انسان گاهي حساسيت نسبي به 

گفتيم در جهت هست استمرار آن در همه  آن فاعليتي را كه ابتدا مي شود يعني چيزي دارد و فاعليت مانع مي
جا هست و قدرت و نفوذ آن پيداست البته فاعليت مطلق نيست و قابليت وفاعليت در نظام واليت است و لكن 

 امكان الصرف و قدر منع از چيزي كه بنا بود محور وحدت قرار گيرد.
درباره مقدمات اشراف درجلسات قبل بيان شد، يعني وحدت يك اشكال ديگر اين مطلب حضور ياست كه 

 تركيب پيدا كردن با فاعل كه اين از مطلب قبل دقيق تر است.
كند و گاهي با فاعل در مرتبه تمثل وحدت تركيبي پيدا  گاهي وحدت تركيبي با فاعل وجه الطلب پيدا مي

كردن در رتبه بعد يعني تمثل را دارد و بزرگ  كند كه در اين صورت است كه ذهن قدرت جوالن و كوچك مي
سن خ محصولي كه در اينجا هست اول با حضور فاعل و وحدت تركيبي با آن پيدا شده و دوم اينكه خود فاعل 
هم در اين ميدان ذهن است و فاعليت ذهني و تمثلي است. از ابتدا تا انتهاي آن چيزي كه وارد ميدان تمثل 

ست و هيچ چيز از عوالم ديگر نيست مر انكه رنگ تمثل گرفته و اينجا حاضر شود ميدان اص فضاي تمثل ا مي
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دهند مثل يك منظومه كه در اين منظومه اين  دهند به تمثل جهت مي شده است آثار از قلب هم كه جهت مي

عادال محور مغير است ولي رنگ اينجا را گرفته و در معادالت اينجا امده است و فاعليت هم بايد از ابتدا در م
و عين خد  كند آيد كيفيت تمثلي پيدا مي اينجاباشد يعني فاعليت تمثلي، آثار خارجي هم كه در اينجا مي

آ]د. متناسب با ظرف ذهني اين و ظرفيت تحرك تمثلي اش، خارج در اينجا قابليت نفوذ دارد، براي  خارج نمي
ه محاسبات فعلي را ندارد نفوذ ندارد و كه سطح ظرفيت ذهني اش سع مثال اثر نفت با همه هويتش باري كسي

فاعليت تمثل ياش هم يك سان نيست. همين كه قدرت ادراك كم يا زياد باشد و نفوذ اراده و تصرف و تبدل او 
كم يا زياد باشد ظرفيتش در پذيش اثر هم متلف است و ظرفيتش د رمحصول هم موثر است همان طور كه 

آيد يك اسم تصرفي خاصي  ول تمثلي كه پس از تبدل به دست ميفاعليتش هم در محصول موثر است. محص
تواندچيزي را باال ببرد يا  دهد لذا اگر نماينده موال شود مي است كه قدرت تصرف در نظام واليت را به او مي

كند به همين دليل ولي و  شود و با نظام وحدت تركيبي پيدا مي پائين بياورد موضوع تصرف او نظام مي
تحت سرپرستي هاست و مميز  شد است، اگر تحت نظام بود و موضوع تصرفش نظام بود جزء تابعينسرپرست ر
شود كه عرض شد يك مرتبه از تميز براي حساس و متحرك باال را ده مطرح است، البته بايد ذكر  ناميده مي

ام حساسيت كند قبل از نظ كنيم كه اشراف حيوان با رتبه قبلش كه كيفيت نيست و جهت هست، فرق مي
گوئيد چرا رجحان داد؟ آيا اين سوال به معناي قانون  گوئيد طرف ربط كافي است صورت الزم ندارد، بعد مي مي

شود كه امر  آوردن باالي سر عليت است در حاليكه عليت متناسب با فاعليت است، اين را در صورتي مطرح مي
عليت باشد كه حاكميت قانون عليت نقض شد و عمومي فاعليت و والي نباشد بلكه امر عمومي شامل قانن 

شود پيدايش تركيب  شود نه اينكه تركيب براي موجود مختار پيدا نمي گفته شد كه اصالً تركيب واقع نمي
منوط به حذف قانون عليت و حاكميت قانون فاعليت است. فاعليت تمثلي د راولين رتبه تصور بايد باشد تا 

يم تصور پيدا شد و ربط زائد هم نبايد داشته باشد و اال ديگر تصور نيست بلكه وحدت تريكبي پيدا شود و بگوئ
 تصديق است.
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گويد آيا  اگر غير از امكان الصرف امكان متعدد ديگري برابر آن باشد ديگر تصور نيست و تصديق است و مي

و نمونه سازي است. در  نسبت بين اين و آن را برقرار كنم يا نسبت اين با آن يكي ديگر را كه اين در تبدل
توانيد بگوئيد هنوز وارد آن مرحله نشده كه دوراهي كه مقابلش هست يكي مانع شدن فاعل نسبت به  جايي مي

پيدايش يك كيفيت و يكي استمرار فاعليت و پيدايش و حدت تركيبي جديد باشد. حاال در مرتبه ذهن قلب 
رت مثالي فاعليت تمثلي اصل است نسبت به سنجش و اصل است يا فاعليت تمثلي؟ پاسخ اينكه نسبت به صو

ساختار و كيفيت، رتبه تمثل اصل است و لي نسبت به جهت كيفيت كه حاكم بر فاعل است و البته اگر به عجز 
 كند و همان فاعل است هرچند فعلش تمثلي است. برس حال تغيير مي

ئيم فاعليت دخالت نكند و اثر فقط از قلب و بنابراين از ميان سه احتمال يكي رجحان دارد يعني اينكه بگو
شود و اگر هم بگوئيد وجود فاعل قلبي براي فعل و وحت  خارج بيايد باطل است چون هم از فاعل محجوب مي

شود آن وقت امكان الصرف نبايد بيايد و وجود امكان الصرف مانع است كه  تركيبي كافي است و محجوب نمي
قبلي است و بايد نفس فاعليت استمرار داشته باشد. اين فرض هم كه بگوئيد بگوئيد اين فاعل همان فاعلي 

فاعل باشد و يك رابطه ديگري غير از خود فاعل بين قلب و خارج باشد نيس باطل است چون ربط زائد بر فاعل 
 الزم است و ربط زائد بر فاعل را بايد در باب تصديق و تمثل مورد بحث قرار داد.

اين است كه خود فاعل ربط واقع شود و اين فاعليت تمثلي و استمرار همان فاعليت سومين احتمال هم 
درقلب است و در اينجا استمرار آن حضور فعاليت تمثلي اش هست كه حضور اين هم منشاء و و حدت تركيبي 

فعالً  توان امكان الصرف بياورد و هم امر زائدي كه بعنوان نسبت و تناسب بين كيفيات باشد است و هم مي
گوئيد  اورد هر چند نفس جهتي كه ا زقلب آمده نسبتي را بين اين فاعل و اثر خارجي محقق كرده، لذا مي نمي

با  هركسي ولو به يك موضوع توجه كند يك نحوه تصور خاص دارد كه با ظرفيتهاي مختلف ادراك
 كنند. مختلف قلبي از يك جهت هم تصورهاي مختلفي پيدا ميهاي  جهتگيري

كند كه در اينجا عالوه بر فاعليت يك  در سبحاني: اين ظرفيتهاي ذهني همان احتمال دوم را تقويت ميبرا
 آثا رتمثلي هم در نفس تكيف داريم.
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گذارند  شود و ظرفيتها هم اثر مي حجت االسالم والمسلمين حسيني: فاعليت در يك فضاي تمثلي واقع مي

كند و يك ربط ديگري  ربط زائدي دارد و فاعل اين ربط را عوض مي ولي اثر آنها از اين قبيل نيست كه بگوئيد
گيرد ولي يا خودش قوي است  آورد. عوض كردن ارتباطات مربوط به تبدل است و در اين جا خودش قرار مي مي

و در يك فضاي متناسب با قوت ويا ضعيف است و در يك فاضي متنساب با ضعف كه خو اينها نيز يا در جهت 
فاعلي كه خودش ضعيف است و  تاند ببينيد يكي ت و يا درجهت عصيان. بنابراين چهار فاعل را ميبندگي اس

اي دارد كه  طبيعتاً ظرفيت ذهني و ميدان جاذبه ذهني وتمثلي اش هم ضعيف است و عالوه بر اين ضعف رتبه
عناي باال رفتن در جهت منحرف هم قرار گرفته است.دوم اينكه جهت آن اله ياست البته قوت جهت به م

كند. پس ضعف و قدرت  كند وا لبته رشد هم مي اين متناسب با ظرفيتش خدا را بندگي مي ظرفيت او نيست
رسند دو ادراك و تصور خواهند داشت و اگر هم رتبه  در اينجا به صورتي است كه وقتي اين دو به يك چيز مي

البته نفس جهت الهي حامل يك قدرت بيشتري  آنها مساوي است اختالف آنها از اثر اختالف جهتشان است،
است، و اين برتري برهاني و موضعي بركفار خواهد داشت و ادني مرتبه ايمان بر اعلي مرتبه كفر برتري موضعي 
دارد، اگر هر دو هم در قوت باشند اوالً با آن پائين تري از نظر قدرت تمثل اختالف دارند و ثانياً از نظر جهت 

ها چه در باب قلب چه در  گذارد و ظرفيتها ورتبه گذارد همان طور كه فاعل و رتبه اش مي مي قدرت تمثل اثر
توانيد بگوئيد در اينجا  گذارند و اثر آنها هم از آن ولي باالتر است ولي آيا مي باب ذهن و چه در باب عين اثر مي

د عين خارج است چون خودش آي كند به نظرش مي يك رابطه زائد بر فاعل هست، لذا شخصي كه تصور مي
بينيد ولي در قدم دوم تمثل كه  آيد خارج ار مي ربط بين خارج و جهت قلبي خودش است و به نظرش مي

قدرت تبدل دارد چون در فاعليت تملي و حدت تركيبي با اثر ذهن وحدت تركيبي پيدا كرد و كيفيت تمثلي 
توان اين را باال و پائين و  اي ميدان است و فاعليت مي با اي كه در اين ميدان آمد متناسب پيدا شده و آن مهمره

كوچك و بزرگ كند وحجم مخصوص و تاثير و كارائي آن را عوض كندو يك جاي ديري به ان دهد اگر اين يك 
كند  آيد كم و زيادش مي يچزي بود كه هماهنگ با دستگاه تمثلي نبود قابل باال و پائين شدن نبود، حاال ين مي

شود. اينجا فاعل و كيفيات است كه نظام را به هم  جديد برايش طرح ميهاي  كم و زياد شدن رابطهدر اين 
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سازد تا آن اسم يكه براي تصرف او در خارج مناسب باشد، را پيدا كند. آن نظامي  زند و يك نظام ديگري مي مي

 پسندد كه براي رسيدن به مقصدش مناسب باشد. را هم مي
شود ظاهراً به ظرفيت ذهني و تمثلي فاعليت  قدرت ذهني كه در رتبه تكيف مطرح ميبرادر سبحاني: اين 

كند اين  گردد، يعني آنجا كه قدرت ذهني دارد مثالً منطقي است كه حتي در تكيفش هم دخالت مي بر مي
يك آيد و اين غير از فاعليت است كه امكان الصرف است.  آثاري است كه از عالم تمثل نسبت به تكيف مي

گذارد. اين به معناي فاعليت است اما قدرت ذهني ربطي  تا حدودي روي تكيف تاثير مي امكان الصرف داريم كه
 به فاعليت ندارد.

حجت االسالم والمسلمين حسيني: اول كه جهت ناظر به خارج است و اثرش اثر مغير است، يعني تصورهاي 
 اوليه علم بدون جهت نيست.

ينكه شبيه دخالت ظرفيتهاي ذهني، منطقهاي مختلف و ظرفيتهي مختلف نيز دخالت برادر سبحاني: باالتر ا
 كند. مي

حجت االسالم والمسلمين حسيني: آن يك مطلب مربوط به موالست كه ميگوئيد همه جهتها الهي است و 
 كند. آيد يعني معناي الهي و الحادي پيدا مي گوئيد جهت قلبي مي لي وقتي مي

كند وقتي كه مانع نيست با فاعليت تمثلي و حدت  ه فاعليت در منع و عدم منع دخالت ميحاال عالوه بر اينك
نخ فعاليتها تا ر فضاي تمثل هستيم كه بايد سدشود يا با فاعليت قلبي؟  كند و كيفيت پيدا مي تركيبي پيدا مي

تغيير و تبديل شود وحدت خواهد وارد  از سنخ مثال و نمونه باشد. اگر فاعليت تمثلي نباشد با آن كسي كه مي
كند، پس با اين فاعل و حدت تركيبي دارد و در اين فضا هم هست و از قلب و از خارج هم اثر  تركيبي پيدا مي

 آمده است آيا زائد براين فاعل چيز ديگري هم ربط قرار گرفته است؟
ص بين آنهاست ظرفيت بزرگتري قرار گرفت يعني شدت تعلق بيشتر است ولكن يك رابطه خا وقتي در

شود متناسب با جه است ولي رابطه غير ازفاعل و جهت و اثر خارجي  يانه؟ فاعليتي هم كه در تمثل واقع مي
 چيز ديگري هم وجود دارد؟
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برادر سبحاني: با توجه به تعاريف قبلي و اينكه منظور از ظرفيت ذهني فقط استعداد نيست و حتي دو 

دهد يعني دو  فرمائيد دو تعريف از حلوا مي كند. همانطور كه مي الت ميمنطق مختلف در تكيف ابتدايي هم دخ
 تكيف است يا دو تعريف از نفت بيانگر دخالت منطق است.

حجت االسالم والمسلمين حسيني: ظرفيت حتماً دخالت دارد و ظرفيتهاي مختلف به عالم ارتباط و اختالف 
اي براي  ن چيزي كه از جهت و از خارج آمده باز ربط اضافهآيد غير از آ دارند، اما آيا آن چيزي كه درون مي

 فاعليت تمثلي هست كه بتواند آن ربط را ببيند؟
فهمم كه اين بايد دورتر باشد يا نزديكتر باشد،  بينم و مي گوئيد من ربط را مي بعبارت ديگر شما در تمثل مي

كند بايد سه چيز مورد نظر شما  تركيبي پيدا ميبيند يا نه؟ اگر با سه چيز وحدت  حاال در تصور هم ربط را مي
دهد. در  قرار گيرد قبالً اشراف به وحدت تركيبي پيدا كردن تعريف شده است و آن وحدت اشراف را نتيجه مي

بيند خود ربط است و ربط  بيند و از جمله چيزهايي كه مي چيزهاي مختلفي را مي صديق و دور و نزديك كردن
بيند در اينجا هم در نفس تصور يك چنين چيزي  و اولويت مي ديكي و باال و پائينيرا به شكل دوري و نز

 مطرح است؟
بيند  بيند حتماً آثار ش در تكيف را مي برادر سبحاني: كسي كه اشراف دارد و ظرفيت و منطق خودش را مي

 كند... داند از چه ظرفيت و منطقي استفاده مي ولي كسي كه نمي
كند در ثمرات و تعاريفي كه  مين حسيني: كسي كه از منطق خودش استفاده ميحجت االسالم والمسل

بيند و تصوري را كه نسبت به تصديقاتش دارد و تصوري كه  ها را مي دهد حتماً مختلف است و اختالف مي
حتماً همين طور است و تصوري كه نسبت به نفس تصورات ابتدايي دارد مورد  دهد نسبت به تعاريفش مي

 هست، فرق بين تصور و تصديق چيست قبل از اينكه معرف يا حجت پيدا كند؟نظرش 
 بيند كه ربط دو مفهوم با يكديگر است. برادر سبحاني: ارتباط مفاهيم با يكديگر است، آثاري را مي

حجت االسالم والمسلمين حسيني: اين در رتبه دوم است و اال در رتبه اول در مفردات كه ديگر نسبت و 
بيند يعني در وحدت تركيبي نسبت آن خود فاعل است نه اينكه نسبت و جود ندارد. هرگاه كه  را نميارتباط 
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فاعل نسبت را نديد يعني خودش نسبت واقع شده و باخود شوحدت تركيبي پيدا كرده است ولي هرجا كه 

گيرد و لكن يك  مينسبت را ديد يعني يك نسبت زائد است البته فاعليت هست و براي مرتبه بعد محور قرار 
 نسبت ديگر است.

كنم كه اگر انسان و اسمائي كه ابزار تصرف او در نظام واليت  اي براي بحث جديد عرض مي حاال يك مقدمه
شودو  شود معناي علم در اينجا تناسبات واليت مي كند، مالحظه مي هستند و با آن جاگاه چيزها را عوض مي

 لحادي.طبيعي است كه اين علم يا الهي يا ا
معناي تناسبات واليت اين است كه اگر بخواهد ابزار تصرف در نظام بسازد يعني موضوع تصرفش نظام باشد 

شوند. مثل تميز حيوانات در  نه چيزهايي كه درون نظام هستند، تصرف در چيزهاي درون نظام علم ناميده نمي
رود  خطر هم هست حيوان به سراغ غذا ميخوردن غذا يا رججان دادن يك چيز بر چيز ديگر، مثالً غذا هست 

كند ولي احساس خطر اورا بر  كند، بوي غذا اورا جلب مي بيند و فرار مي ولي ناگهان يك حيوان از خودش را مي
يا در مسير او يك جوي آب هم هست و او هم با اين مسير آشناست و يك راه مناسب براي عبور  گرداند، مي

 گردد.  خطري باشد بر ميسراغ دارد ولي اگر در آنجا 
شود. اما  اگر موضوع تصرف نظام واليت قرار گرفت معناي سرپرستي محقق شده و در سرپرستي شريك مي

تواند در سرپرستي سهيم شود و وحدت و كثرت را باال برد و پرستش موال را گسترش دهد  آيا به ابزاري كه مي
كند اين جاي  زار ابتدا براي خود صاحب ابزار جا معين ميكند، اين اب يعني ابزاري كه وضع دوم را ايجاد مي

معين شده نسبت بين اين شخص و مافوق و مادون او در يك نظام است. جايگاه تصرفي اين را كه در نظام 
دهيد معنايش اين است كه چه چيزهايي تحت سرپرستي هستند ولو اينكه  كنيد وبه آن رتبه مي مشخص مي

ثر دارد و سهم تاثير او دركل است اما چه اندازه سهم تاثير دارد؟ خيلي كم يا زياد. شما اين دركل نظام واليت ا
كنيد، يعني ار  گوئيد اين سهم تاثير دارد ولي زايد نيست يعني در مركب يك جايي براي آن مشخص مي مي

متناسب با اسم بخواهيم براي مجموعه فاعليتها يك منتجه ذكر كنيم ايشان داراي يك منزلت خاصي است كه 
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تصرفي اوست و اين اسم تصرفي همان تناسبات نظام واليت است يعني وحدت و كثرت زمان دوم با فاعليت 

 نظام فاعلي انجام گرفته است كه هركدام از اينها سرجاي خودشان جايگاهي دارند.
 حجت االسالم ميرباقري: تناسبات نظا واليت كه به همه چيز منطبق است.

 كند يك جا تناسبات ولي و فاعل نسبت به نظام است. والمسلمين حسيني: فرق ميحجت االسالم 
حجت االسالم ميرباقري: پس تعريف به تناسبات واليت يك تعريف جامعه ست و بايد خصوصيات خاص آنها 

 را بيان كنيم.
شود ولو  ها نمي حجت االسالم والمسلمين حسيني: نظام واليت و سرپرستي كه ديگر شامل سرپرستي شده

اينها فاعليت تبعي دارند و متقوم به آنها هستند. نظام سرپرستي عالم تغيير كند غير از نظامي است كه 
فاعليتهاي تبعي هم جزء آن هستند. علم در آنجا كه با عمل سرپرستي و حدت تركيبي داشته باشد كه تعريف 

ست البته با توجه به اشكالهايي كه قبالً درباره آن گوئيد علم مطابقت با واقع ا كند، گاهي مي علم مطلقاً فرق مي
شود فعال مورد  آيد و كيف نفس مي بيان شد كه آيا مطابقت صحيح است يا نه مكانيزم آن هم يك صورت مي

گوئيد علم يك كاربرد در  گوئيد علم تناسب با خارج است نه مطابقت، سوم اينكه مي بحث نيست، يك وقت مي
كند و علم چيزي جز  بي است و نايزها ي انسا ن را براساس تعاريف كاربردي حل ميخارج د ارد و علم نس

كد ولكن ربط  مجموعه تعاريف كاربردي نيست،البته اين كاربردها هم يك تناسبي دارد كه آن تناسبها رشد مي
د و يك فعل و آي ما به خارج به اين منا نيست كه بعضي از اوصاف خارج را ببينيم و كشف كنيد، يك آثاري مي

 دهد. شود و تعاريف كاربردي را نتيجه مي آيد و واسطه مي انفعال هايي داريم و آثاري هم از ما در خارج مي
يك نظر ديگر اين است كه تعاريف كاربردي نيست بلكه تعاريف است كه متناسب با پرستش شما پيدا 

گوئيد  جايي ندارد ولي در اين تعريفي كه مي شود. در آن تعاريف قبلي كه از علم بيان شد ايمان و الحاد مي
 متناسب با پرستش به چه معناست؟
پرستند ولي اگر سرپرستي به دست او سپرده شد تناسبات رتبه سرپرستي  در جهان كه همه چيز خدا را مي

اش است كه يك نحو عبادت است كه اين عبادت براي آنكه تحت سرپرستي است ممكن نيست، نفس 
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ش عبادت است، سرپرستي پرستش خداوند است نهايت شكل اين پرستش يا حيواني است يا سرپرستي خود

ملكوتي و مافوق آن، اگر تناسبات پرستش شد و اين تناسبات با تناسباتي كه در فاعليت تبعي است فرق كرد، 
 خود آن يك نحو پرستش است كه منسوب به كسي است كه نائب است.

گوئيد آنها موجب رشد و توسعه يم شوند و آنها را  بريد و نمي د را به كار نميدرباره اشياء لفظ نائب خداون
كنيد ولي براي فاعليت اين سهم ذكر  دانيد و براي فاعليت آنها سهمي در رشد ذكر نمي سهيم در رشد نمي

گوئيد سهيم در رشد عالم است ونائب است چون در پرستي است،عبادتش ز سنخ سرپرستي  كنيد و مي مي
ست، پس ابزارش تناسبات سرپرستي است كه كيف عبادت اوست كه متناسب با اين گونه فاعليت در اينگونه ا

منزلت است، منزلت او با فاعليت موال روشن شده و در اين منزلت يك نحو فاعليت دارد،كيف عبادت او همان 
 علم اوست كه كيف سرپرستي اش نيز است.

وشد.  كيف پرستش در اين منزلت است، كالً معناي داللتها عوض مي اين تعري كه عل تناسبات سرپرستي و
وشد و بعد ازآن سوال اين است كه حضور  اولين تقسيم آن متناسب با سرپرستي و فاعليت، الهي والحادي مي

موال در كجا هست، حضور موال در خارج و ذهن وقلب هست و در همه اين مراتب آيات هست و در همه اين 
تواند معجزه را ببيند و  تواند بر عليه عجز خود اعالم جزميت كند، مي رسد و البته مي ن به عجز ميمراحل انسا

ها هم ايمان بياورند ولي او انكار كند، قدرت اعالم  انكار كند مثالً ماه را براي او دو نيم كنند و حتي يهودي
شود كه بگوئيد آنها معجزه نيست؟ نه  اعث ميتجزم و انكار را در همه مراتب داراست، آيا اين قدرت و فاعليت ب

كرد هرچند عجز خود را  آيت و ابزار واليت ولي باالتر هستند، اگر ابزار نبود كه اين عجز پيدا نمي آنها معجزه
كند يعني همان فاعليت و  كند تا آنجا كه خاك هم اورا نفرين مي كند و خود را پست تر از حيوان مي انكار مي

 كند. خاك دارد اورا نفرين مي هم كهقابليت تبعي 
حاال آيا ديگر امور اعتباري داريم؟مگر جعل بدون مقصد ممكن است كه اعتبار باشد جعل بدون غرض نيست 

 توان گفت غرض با پرستش كاري ندارد اين ابزار هست.  البته مي
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تصرفي اجتماعي هم همانطور كه تكنولوژي يعني صنعت و فنون اسماء تصرف اقتصادي شماست يك اسماء 

كند قوانين ه جاي شما  داريد، و همانطور كه آثا رتكنولوژي واقعي است و جاري شما را در ناظم واليت معي مي
كند، پس از اين ديد قانون بيع يك قانون اقتصادي نيست بلكه قانون توزيع قدرت نسبت به تسلط  را معين مي

، اما موضوع اول آن توزيع قدرت است و در نتيجه يك قانون بر بخشي از مال است موضوع دوم آن اقتصاد است
 سياسي است نهايت سياست در باره امور اقتصادي.

همه قوانين اعم از قانون رياضي يا اجتماعي يا مادي هيچ كدام اعتباري نيستند،شما بدون كار جمعي 
معادن نياز دارد و براي اين امر توانيد ضبط صوت بسازيد و ضبط صوت سازي به استخراج انواع فلزات از  نمي

خواهد اموري كه به كار اجتماعي  يك كار اجتماعي مفصل نياز است و هرچه پيچيده تر شود كار بيتشري مي
يابد و ر هرج و مرج ساختن ضبط صوت ممكن نيست يعني كار  نياز است بدون روابط اجتماعي تحقق نمي

توانيد تفسير كنيد كه اين اعتباري و  عتباري باشد، شما ميخواهد و ممكن نيست ظام آن ا اجتماعي نظام مي
كند، از هر قرارداد اجتماعي هركاري  قرار دادي است و اگاين قراردادها را عوض كند قدرت توليد آنها تغيير مي

 آيد و مالً قرار داد اجتماعي سوسياليستي يك تكنولوژي متفاوت با آنچه را كه قرار داد كاپيتاليستي بر نمي
دهد اين توزيع قدرت واقعيت دارد و تناسبت آن نيز واقعيت دارد و خداوند به سويل  دهد، تحويل مي نتيجه مي

شو اينها يا تناسبات پرستش دنياست يا تناسبت  شود همانطور كه معصيت مي احكام اجتماعي عبادت مي
ج يابد اقتضاء دارد و اقتضاي آن پرستش خداي متعال فقط مصلت در جعل نيست، اگر در جايي زنا و فحشاء روا

با كيفيات تناسب دارد حركت زنا همين طوري جعل نشده و كاري به اقتضاء روابط انساني نداشته باشد، در باب 
 بيعنيز عين همين است و اينها اقتضاء و تناسب دارد.

ـ امور ٤عقاليي  ـ امور٣ـ امور عقلي ٢ـ امور نفس االمري ١پس اين كه بگوئيم امور پنج دسته هستند: 
 وهمي

 ـ ٥ 
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اين درست نيست و ما دو دسته ارتباط الهي و الحادي داريم و هر يك از اين دو دسته داراي يك تقسيماتي 

شود كه موضوع آن اسم تصرفي يا اعيان خارجي هستند يا  هستند كه بر حسب موضوعات دسته بندي مي
ها است و اگر  كنيد منطق يكه به وسيل آن تصرف مي انسان يا اسماء تمثلي كه اگر اسماء تمثلي باشن اسم
ماند  شود بايد دقت كرد كه آيا جايي براي دوال اربع مي انسان بود قانون هاست و اگر خارج بود تكنولوژي مي

 ماند؟ كه بگوئيم داللت يا طبيعي است يا وضع ياست يا اينكه جايي براي آنها نمي
م خودش يك امر حقيقي است و اثر دارد و به لحاظ اثرش صورت حجت االسالم ميرباقري: آيا اعتبار ه

 گيرد؟ مي
حجت االسالم والمسلمين حسيني: اصالً اعتبار به آن معنا اعتباري است و جود ندارد. شما براي اعتبار 
معناي حقيقي قائل هستيد يا نه و در رشد عالم مثل ساير كيفيات موثر است و حقيقت دارد و ابزار سرپرستي 

ست مانند اين ضبط صوت يانه؟ البته آن اشرف از ضبط صوت است، حتي قانون بين انسانها از منطق هم باالتر ا
است قانون نه فقط از قوانين طبيعي اشرف است بلكه رتبه آن رتبه تناسبات و اليت سياسي و رهبري است و 

سبات درمرحله اشياء است و در آن بعد از آن تناسبات نظام واليت در عالم مثال است و مرتبه سوم آن تنا
توان بقيه قسمتها  قسمت كه ممكن نيست دين ابتدائاً صحبت نكرده باشد و به تناسبات آن قسمت است كه مي

توان گفت در آن جا عقالء دور  را درست كرد و استنباط نمود، مرحله آن اشرف از سائر مراحل است چگونه مي
 كنيم. هم امضاء مي كنند و ما نشينند و زندگي مي هم مي



 
 

 دوره دوم) ٥٤( ٩٠جلسه: 
 بحث: حال اوصاف متناسب با منزلت واليت است

حجت االسالم ميرباقري: بسم اهللا جلسه قبل فرموديد انسان نسبت به حاالت قلبي خودش درك دارد ولي 
فرمائيد درك دارد اما آنقدر مشترك  انسان نسبت به خودش علم حضوري دارد ولي شما ميفرمايند  آقايان مي

فهميد پس  هستيد، انسان نسبت به اوصاف خودش درك ندارد واال اگر درك داشت كه عيوب خودش را مي
ندارد انسان نسبت به عيوب خودش واقف و بسير نيست بنابراين نسبت به ارتباط و نظام و انگيزه هايش درك 

 پس اسم آن تغيير كرده ولي همانطور كه حضور نيست ادراكي هم نسبت به حاالت نيست.
فرموديد مكانيزم رشد ادراك اظهار عجز است و عجز به معناي عدم فاعليت است نه  نكته ديگر اينكه مي

فاعليت الزم  فرموديد حتما شود، يعني آن طور كه قبال مي فاعليت وبنابراين به رشد و گسترش منتهي نمي
توان روي آن گذاشت و بهرحال عجز  شود يا حتي اسم قابليت را هم نمي است عجز به معناي قابليت محض مي

بافاعليت سازگار نيست در نتيجه با  آن مكانيزمي كه فرموديد عجز بود وعجز منشاء رشد و گسترش نيست
 تركيب هم سازگار نيست.

تابع تعلق است و مرتبه كه رشد كند تعلق نسبت به مادون نيست  يك نكته ديگر فرموديد كه مراتب واليت
فرموديد ولي اعظم نسبت به مراتب مادون هيچ نحو تعلق ندارد، اگر مقصود شما اين است كه مطلق  لذا مي

تعلق را نفي كني تركيب و واليت و سرپرستي هم نفي مش ود و اگر مقصود معناي ديگري زتعلق است روشن 
كندتابع اين است كه تعلق نسبت به مادون نباشد و بر اين  فرموديد مراتب واليت كه رشد مي نيست، شما مي

اساس ولي اعظم نسبت به هيچ چيز تعلق ندارد و بهمين دليل محال است ما آن درجه را درك كنيم و اين 
است بلكه به يك سازد يعني براي تركيب يك مرتبه از تعلق الزم  عدم تعلق با فاعليت واليت سرپرستي نمي

شودچون گسترش واليت برابر با گسترش تعلق است، وحدت تركيبي فاعليت و تعلق از  معنا شت تعلق پيدا مي
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ـ رشد به عدم تعلق ١يك طرف با عجز نقص شد كه فاعليت نيست و از يك طرف با عدم تعلق كه فرموده ايد 

 سازد. سازد و عدم تعلق با تعلق داشتن نمي يت نميگردد،در حاليكه عجز با فاعل ـ به عجز بر مي٢گردد  باز مي
گوئيم يعني چه؟  حجت االسالم والمسلمين حسيني: اعوذ باهللا درباره علم حضوري وقتي از درك سخن مي

درك ربط به باالتر يا يك نحوه ارتباط است كه اين نحوه ارتباط در همه مراتب عجز هم هست يعني خود عجز 
ت، عجز به معناي تسليم شد به تصرف غير است كه شما به مسئله قابليت هم اشاره هم كيفيتي از ارتباط اس

 كرديد و فاعليت آن هم يك فاعليت تبعي يا به اصطالح فناء است.
گوئيم انسان نسبت به قدرت خداوند درك دارد، قدرت يا لطف خداوند در رتبه نظام تمثلي كه  حاال وقتي مي

ر مرتبه نفس درك آن ارامشي كه حال است نه توصيف از آرامش كه در تمثل به اوصاف متعدد بياني ميشود د
است خود آرامش و اعتماد، نه توصيف و توجه به اعتماد و خود اين حال اتكاء واقع شدني است تفاوت اين علم 

گوئيم اين است كه يكي ا(علم حضوري) تعلق به نفس است و ديگري كه درك باشد  حضوري با دركي كه مي
 گوئيد در نزد من حاضر است يعني من هستم كه كاري هستم. لق به موالتس وقتي ميتع

حجت االسالم ميرباقري: در يك مرتبه باالتر ميگوئيم علم حضوري به معلول عين علم حضوري به علت 
است و محال است كه ادراكي نسبت به معلول حاصل شود اال اينك در رتبه قبل نسبت به علت حاصل شده 

 است.
گويند آن در نزد ما حاضر است، من محور و ميخ عالم  حجت االسالم والمسلمين حسيني: باالتر اينكه مي

هستم و خداوند هم نزد من حاضر است، اسمش اين است كه عين الربط به موالست اما واقعيت اينكه ميگويند 
 موال عين الربط به ماست.

 ائب از ذات نيستند.حجت االسالم ميرباقري: به تعبيري ديگر شئون غ
 حجت االسالم والمسلمين حسيني: اين ذات است نه آن، علم حضوري اين است، آن شأن اين است.

 حجت االسالم ميرباقري: علم شأن به ذات است.
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حجت االسالم والمسلمين حسيني: ايشان ذات است و حضرت حق شاءش است بر حسب علم حضوري اين 

شود، ايشان عالم است و در نزد اين حاضر است. تعارف نكنيد و  حاصل ميبر حسب آن مبنا اين معنا  است،
چيز منحل در اوست اين كوس تحقق است، ذات در خود اين كه  بگوئيد همه چيز شأن حضرت حق است وهمه

همه چيز نزدش حاضر است،محقق است و حتي علم به او و خود او هم نزدش حاضر است نهايت درباره اشياء 
كنيد  آيد و در نزد من حاضر است اما درباره خداوند جرئت نمي وئيد صورت و خصوصيات در ميگ خارجي مي

اين حرف را بزنيد و بگوئيد خداوند در نزد منح اضر است يعني آن ذات در نزد من حاضر است و شاءن من 
دانيد  نها را جاهل ميزنند كه شما آ اي از متصوفه اين حرف را علناً مي است و آن ذات هم خود من هستم.ودسته

 كند در علم حضوري كي عالم است؟ چون مطلب را آشكار مي
شود، د راينجا عالم و معلوم  كنند، ذات متعلق علم واقع نمي حجت االسالم ميرباقري: آنها ذات را خارج مي

 حضرت حق است.
ت، عالم اين شخص حجت االسالم والمسلمين حسيني: اگر معلوم و عالم يكي است ذات و شان هم يكي اس

گوئيد معلوم وصف الهي است و اين يك ارتباط به موال دارد كه آن ارتباط در نزد ايشان حاضر  است حاال مي
گوئيد علم به ذات دارد  است و ايشان عالم است و ايشان عالم است و آن در نزد ايشان حاضر است يك وقت مي

گوئيد تعطيل نيست تشبيه هم نيست تشبيه  ك وقت ميكنيد ي نه علم به صفات نه علم به ربط و تعطيل مي
يعني صورت مثالي نيست، تعطيل نيست هم يعني ارتباط و تعلق هست ولي تعلق از اين طرف به موالست 

توانيد  معناي درك از تعلق هم هيچ گونه معناي درك صورتي ندارد. البه اين بر مبناي خودمان است و نمي
يد براي آن صورت بان كنيد ارتباط در آن جا نفس تعلق و كشش خاص و وابستي بگوئيد از اين مبنا عدول كن

اس و تصويف هم در جايي است كه بحث علم صورتي مطرح باشد، اينجا بحث يقين است كه معناي آن تعلق 
 به واليت غير است.

 برادر سبحاني: در مقام علم قلبي صورت قائل نيستيد، آن حالي كه هست حاضر است،
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علم به ير  السالم والمسلمين حسيني: اگر حال باشد يعني خودش در نزد خودش حاضر است وحجت ا

رساند ولي اين تعريف  وجود ندارد و خودش نزد خودش حاضر است، البته تعريف ما از علم ربط به غير را مي
لم رانفي گويد خودش خودش است مثل خربزه و كدو كه خودش خودش است اين تعريف شما اصالً خود ع مي
وعالم فقط خودش باشد ديگر اشراف هم ندارد يا يك عينيت اتصالي است و كثرت و  و اگر علم و معلوم كند مي

كنيد كه بساطت محض را برساند همانطور كه قبالً بيان شد و يا اگر بخواهيد  وحدت را در يك مرتبه تمام مي
محض را برساند همانطور كه قبالً بيان شد و يا اگر  توانيد كثرت را برگرداني كه بساطت كثرت را برسانيد نمي

توانيد كثرت را برگردانيد و به وحدت منحل كنيد وهرك جداگانه خودش خودش  بخواهيد كثر را برسانيد نمي
كند،  است و آنگاه چيزي هم در نزد شخص حاضر نيست و اين با آن مطلبي كه عرض كرديم خيلي فرق مي

 ر شد.پس معناي درك تعلق به غي
حجت االسالم ميرباقري: شما يك اشكال كرديد كه اين چه حضوري است اگر علم حضوري به معناي حضور 
خود شيي عند نفسه باشد و يكي از انواع علم حضوري حضور عالم عند نفس است اين چه حضوري است كه ما 

ركي است كه ما از خودمان از خودمان داريم كه در عين حضور غافل هستيم، عرض من اين است كه اين چه د
 داريم؟

 حجت االسالم والمسلمين حسيني: درك يعني نحوه تعلق كه همه اشياء هم دارند.
حجت االسالم ميرباقري: پس بحث فقط لفظي شده و هيچ ادراكي نيست و لي ما اسمش را درك 

دريافت در خودش كند يك نوع  گذاريم، فهمي نسبت به حاالت نيست انسان فقط خودش را مالحظه مي مي
تواند اثبات كند، شما اين را توصيف بفرمائيد كه اين درك نام  دارد كه اگر اين كار را نكند هيچ چيز دگير نمي

ها مغفول عنه است. اين يافتي است كه انسان از  ارتباط دارد چون ربط با موالست كه در اين صورت خيلي از
شود اگر از حال خودش درك نداشت كه ابتهاج پيدا  فهمد و مسرور مي خودش دارد و حال خدش را مي

آيد يك مفهومي بايد از درك  ها نمي كرد، اگر يك نوع فهم از اين حال است اين فهم نسبت به ارتباط نمي
ابد تطبيق داشته باشد اگر طوري باشد كه تطبيق نكند ويك ربطي باشد  بگوئيم كه با آن حقيقتي كه انسان مي
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گذاريم و همه چيز هم درك دارد چون ربط دارد و لي اين يافت و شهود و احساس  ميكه اسم آ، را درك 

باطني كه نسبت به حاالت خودش دارد نه تمثل از حال اين احساس نسبت به خيلي از اوصاف نيست و اگر 
 خود كيف ارتباط اين احساس ادراك نيست اين تعريف از درك نيست كه بگوئيم مثالً قند هم درك دارد.

حجت االسالم والمسلمين حسيني: شما از دو موضوع جدا سوال فرموديد يكي ربط بنده با موال ونظام واليت 
 فرمائيد آيا ارتباط تعطيل است يا نه؟  كه شما مي

 حجت االسالم ميرباقري: آيا مقصود از ارتباط اين است كه واجب الوجود يا ممكن است؟
يعني وقتي كه ميگوئيد اين شخ صخدا پرست است كنه پرستيد حجت االسالم والمسلمين حسيني: ارتباط 

فهمد كه  و مي چيست؟ وقتي ميگوئيد پرستش خداوند در انسان مفطور است و انسان غطرتاً پرستش گر است
گوئيد در حرم مطهر يك حالي براي من پيدا  دهد يا اينكه مي محتاج است وبعد از آن صورت و خصوصيت مي

عتماد به خدا و معصومين بود، در حين سوگند خوردن حالت باور كامل برايم پيداشد اين شد كه حال وثوق و ا
ـيك كيف حال و آنگاه تركيب اين دو چيز را كه بيان ٢ـ ربط به بيرون خودتان ١ناش ياز دو چيز است: 

 كنيد نتيجه داد است. مي
گوئيد تعلقي است به  گيرد مي صورت مي كنيم، اوال ربط به باالتر چگونه حاال اينها را جداگانه مالحظه مي

فاعليت موال كه اين تعلق در همه اشياء جهان وجود دارد ولي سعه اين تعلق در شما بيشتر است چون رتبه ما 
گذرد وقتي قند  سعه بيشتر است و نفوذ تاثير شما در عالم از طريقي ميگذرد كه نفوذ تاثير قند از آن طريق نمي

بخواهد اثر بگذارد و با چيز ديگري تركيب شود صورت تمثلي ندارد و فقط اسم يا فرمولي در فاعليت و قابليتش 
را دارد كه موال براي او گذاشته است و بر آن اساس يا مواليش شما هستيد كه شرائط تركيبي را فراهم كنيد و 

مول خاصي تركيب كنيد، اسم خاصي را از خدا بخواهيد خدا هم امداد كند وبعد شما هم تصرف كنيد وبر اسا فر
اي داريد كه  كند و اين فاعليت تبعي دارد ولي شما يك رتبه يا اينكه او بر اساس يك قانون با فاعليتش عمل مي

كند مگر اينكه در شك السم تصرفي بيايد و در آنجا در منزلت خودش نماينده موال شود  فاعليتشان عمل نمي
 وبعد هم تصرف كند.
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كيول  ٥٠كيلو زون شما با  ٥٠بودن با اجسام ديگر شريك هستيد و وزن داريد ولي  بنابراين شما در جسم

كند.پس اوال اين ربط جداگانه  وزن سنگ خيلي فاصله دارد، شما نماينده هستيد و فاعليت و تاثيرات فرق مي
ه پس از وجه است كه در اينجا فاعليت تبعي و تعلق به فاعليت موال دراد. ثانياً يك نظام حساسيت داريم ك

شود وشما بر آن اشراف نداريد بلكه موال برآنها اشراف دارد و اسم تصرفي موال در شما حاصل  الطلب حاصل مي
كرديد و در انتخاب آن صرف فاعليت و  كرديم يك خانه را انتخاب مي شود و از اين جدولي كه قبالً عرض مي مي

فاعليت باشد بايد فاعليت معلول به قانون شود ولي اگر اصل  ربط كافي بود هاست چون اگر قانون عليت باالتر از
فاعليت شد بايد قانون معلل به فاعليت شود اگر بگوئيد تا فاعليت نباشد قابليت نيست و تركيب هم نيست 

توانيد بگوئيد  قانون عليت بعد از فاعليت است و قانون كيف فاعليت است و ديگر شما نمي معنايش اين است كه
ه بود تا قانون معرفي كند، بلكه بايد بگوئيد فاعلش كه بود، حاال اگر فاعليت درست شد و يك كيفيت علتش چ

از ارتباطاتي را كه در تعلق دارد سنگين كرد حاال در رتبه تحقق بايد تركيبي باشد تا كيفيتي به نام نظام 
كند،  از آنها نظام پيدا مي حساسيت حاصل شود يعني تعلقهاي متعدد متكثري كه اين آقا داشت حول يكي

هزاران وصف مورد تعلق اين شخص بود وقت هم داشت ولي اشراف علمي نبود و يكي را به فاعليتش تقويت 
كرد البته فاعليت در اينجا معلل به قانون نيست بلكه قانون معلل به فاعليت شد، وقتي يكي را برتري داد همه 

ود اين فاعل آنها را حول اين محور آورده است؟ نه بلكه متناسب با آن تعلقها حول اين محور آمد، آيا فقط خ
اكمل و سفارشي كه اين داده است با فاعليت تركيبي يك نظام حساسيت درست شده و شخص  نظام اتم

كند و جد و الم چيزي نيست جز كيف تركيبي كه بين تعلقهاي شما و حول محور شما و  احساس وجد مي
گوئيد در  كند؟ چون مي ا حصول پيدا كرده است، پس چرا وجد و الم با هم فرق ميمتناسب با غايت در شم

حاالت مختلف يعني آن محور را دارند و با يك چيزهايي برخورد كرده اند كه با آن جهتگيري اش ساز گار نبود 
ن ناراحت شود ووقتي جائتها ريح عاصف و جاء هم الموج من كل مكا وزد خوشحال مي و وقتي باد موافق مي

شوند واال وقتي اوضاع بر وفق مراد است يعني در فاعليت تمثلي وفاعليت عيني شما علمدار ميدان هستيد  مي
كنم  ديگر ناراحت نيستيد بلكه بهجت داريد. آن معناي كمال اشراف را ميدهد و من از مبتهج بودن صحبت مي
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ن ابتهاج خوب است يا نه، چند قدم بعد پايش به داند چرا مبتهج است و آيا اي نه مشرف بودن و خودش هم نمي

خورد وبراي تبدل حال پيدا يم شود و هيچ گونه فاعليتي هم ندارد اين پيدا شدن تبدل حال با كدام  سنگ مي
سازد؟ استقرارش هم  سازد يا با معناي اينكحه ايشان عالم است مي دستگاه سازگار است؟ آيا با معناي حضور مي

شود ولي ين تبدل  لي قابل تصوير نيست، براي اكثر مردم تبديل حاالت پشت سر هم پيدا ميجز به ربط با مو
زند اين چه طور  به معناي اشراف آنها نيست، مثالً خوشحال نشسته بود ناگهان يك تلفن وضع اورا به هم مي

 حضور است.
رازي را ترور كرده اند ولي خطر از بزگان بوديم ناگهان خبردادند كه در شيراز مرحو رباني شي در خدمت يكي

رفع شده است ايشان ناگهان حالش بد شد و دچار اضطراب شديدي شد، البته اين از بركات منطق صوري است 
خانه مبارك  رفت، روزي هم در و اال در منطق عيني كه حضرت (ع) اين حاالت را نداشت و محكم جلو مي

ز چنين حالي برايش پيدا نشد و اين خيلي مهم است، اينها كه ايشان ريختند تا ايشان رابراي بيعت ببرند با
اركان توحيد هستند در چنين موضعي قرار گيرند خيلي سخت است ولي حضرت بنده خدا بود، در ميدان 
جنگ صفين حضرت تشنه شدند، از ابن عباس طلب آب فرمودند ابن عباس آب آورد مقداري عسل در آب 

حضرت بعد از اينكه نوشيدند سوال كرد شما در حين جنگ هم حواستان بود مخلوط كرد و به حضرت دادند 
 كند. داني پسر عمت را هيچ چيز پر نمي كه اين عسل كجاست، حضرت فرمودند مگر نمي

شود و به  كند و تلون زياد مي بهرحال اگر حال آن ركون شديد نباشد انقالب و تبدل حاالت كثرت پيدا مي
ولي به واليت اهللا و واليت اوليائه شديد باشد به همان مقدار در حاالت استقرار پيدا ميزاني كه آن ركون و ت

شو. استقرار يا تبدل حال معناي اشراف بر حال را ندارد ولي وقوع حال كه بعد ازفاعليت شما و فاعليت  مي
كند  را تقويت ميگيرد، انسان ميليونها تعلق دارد بعد بافاعليتش يكي  حضرت حق نظام حساسيتتان شكل مي

دهد كه عين همان خواسته شما  وموال با توجه به تقويت شما و مصلت نظام كل عالم يك چزي را نتيجه مي
نيست ولي با جهت گيري و طلب شما نسبت دارد وقتي حول محور خاص حساسيتها و تعلق شما محقق شد و 

اين تعلقها سائر تعلقها شكل گرفت و باال و  در عمل فاعليت موال و فاعليت شما يك نتيجه داد كه حول يكي از
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پائين شد، حاال چنين موجودي در شرائطي كه موافقت نسبي با اين نظام حصال باشد حالت فرح دارد كه اين 
حالت چيزي جز وجود همان حساسيتهاي خاص مرتبط با خارج نيست البته ارتباط آن به خارج از طريق ذهن 

شود  ما در شرائطي واقع شد كه با چيزي برخورد داشت تبدل حال پيدا مياست و اگر اين نظام حساسيت ش
اي باشد كه وحدت و كثرت آن بيشتر شود يعني در مرتبه ذهن  البته تبدل شما در مرتبه دوم وسوم در مرتبه

ديد اعالم عجز كرديد يا در مرتبه عين اعالم عجز كرديد و بعد از اعالم عجز رفعت در مقام و منزلت پيدا كر
شود نفوذ و اراده اوليه  شود يعني سيطره و وحدت تركيب شما بيشتر مي يكي از ابتهاجها در آنجا حاصل مي

شويد. اين نفوذ سيطزره گاهي به  شويد و هرگاه ضيق شود ناراحت مي شما هرگاه زيادتر شود خوشحال مي
رويد  شود و به منزلت باالتر مي سنستدر جهنم من حيث ال يعلمن است و گاهي واليت الهي به شما داده مي

كند نفوذ سيطره شما هم در سياست و هم در فرهنگ و اقتصاد   كنيد و موال هم اعطا مي شما اعالم عجز مي
شود و اين انبساط خاطر شما همراه با توسعه است،  تواند باال رود و از گسترش و توسعه انبساط حاصل مي مي

 يگر است. البته توسعه كامل از آن يك رتبه د
گردد و چون  گويند ادراك حضوري به حضور معلوم در نزد عالم باز مي حجت االسالم ميرباقري: آقايان مي

حوي ذي شاءن  مخلوقات شاءن حضرت حق هستد ادراك از شاءن جز به ادراك از ذي شاءن معنا ندارد پس به
دراك حضور به اين معنا به وجوب باز فرمائيد اين نكته كه ا در اين ادراك درك شده است، حضرت عالي مي

گردد يعني اينكه حضور به اين معنا خودش مستقل است و ادراك به جز مستقل از اين معنا وجود ندارد و  مي
 گرد به اين اينكه خودش واجب الوجود باشد. مدرك بايد حتماً مستقل باشد و لي اين بر مي

مين است، معناي قطب بودن كه چيز ديگري نيست، حجت االسالم والمسلمين حسيني: در مقام تحقق ه 
چرا قطب نيستند، قطب همان مركز دايره است يعني ايشان مركز عالم است، به قول معروف حاال اگر قبول 

 نداريد اندازه گيري كنيد.
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توان از شاءن درك داشت  گويند ادراك از شأن معنا ندارد و نمي حجت االسالم ميرباقري: اينكه آنها مي

گويند ذات اصالً طرف ربط نيست و حتي از علم هم  كند و مي رست است، در قدم اول ذات را مستثني ميد
 منزه است و علم مرتبه تعين است و علم ذا به ذات مربوط به مرتبه احديت است.

ذي گويند علم به شاءن علم به  دانند يا مي حجت االسالم والمسلمين حسيني: در قدم بعد اين را بريده مي
 شأن رامي خواهد؟

گويند ادراك از شأن معنا ندارد اال به ادراك ذي شاءن حضرت  حجت االسالم ميرباقري: بله در نهايت مي
گردد و اين  شود و ادراك به ادراك ازواجب بر مي فرماييد از شاءن غير مستقل ادراك حاصل نمي عالي هم مي

اين خودش واجب است و اين ادراك به معناي واجب معنايش اين است كه واجب در اين جا حضور دارد و 
 الوجود بودن است كه حضور به معناي استقالل است.

توانيد بگوئيداين درك از  حجت االسالم والمسلمين حسيني: اگر بگوئيد اين نزد اين حاضر است ديگر نمي
زير بليط ديگري است علم آن دارد، اين زير بليط اوست ولي ربطي به علم داشتن او ندارد، مگر هر كس كه 

اي هستيم حاال ايشان از هزاران مطلب كه مربوط به شرائط  دارد االن ما همگي زير بليط حضرت آيت اهللا خامنه
اطالع نداريم، اينكه بگوئيد او  اطراف خود ماست اطالع دارد كه ما نداريم و ارتباط ما با خود ش كه باز هم ما

 خودم هستم.حاضر است معنايش اين است كه من 
حجت االسالم ميرباقري: هنوز اين مطلب حل نشده كه حساسيتي هست و تحت نظام واليت است، ادراك از 

 انبساط به چه معناست؟
حجت االسالم والمسلمين حسيني: نفس خود آن كيفيت ارتباط تعلقها به يكديگر به وسيله موال محاسبه 

اگر يك ليوان آب جوش روي دست شما بريزد و دستتان را  شده نه به وسيله شما و شما مشرف بر آن نيستيد
كنار بكشيد هنوز اين سوزش آب وليوان رانديده ايد ولي همين كه عدم مالئمت را فهميديد دستتان را 

كشيد در حاليكه اشرافي برآن نداريد و علت اين هنوز روشن نيست. د رحال و يافت شما يك انقالبي پيدا  مي
 قالب و تغيير براي شما روشن نيست.شد ولي علت اين ان
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حجت االسالم ميرباقري: شما فرموديد اگر عليت را متاخر از فاعليت بدانيم قانونبر مبناي فاعليت معناي 

شود، حاال معناي فاعليت تحت تصرف هم در اين قانون دخيل است يا فاعليت متولي؟ يعني قانون شيي  مي
 عبارت از اسماء تصرفي موالست؟

سالم والمسلمين حسيني: بله، تناسبت تصرف موالست، اين تناسبات تصرف در يك جا علم ناميده حجت اال
شود يعني كيف ارتباط و كيف جريان تعلقي كه  شود و دريك جا وقتي در شيي محقق شد قانون ناميده مي مي

يعني از نحوه تصرف گوئيد وزن مخصوص اين اينقدر است  در وحدت تركيب اشياء تابع و قانون مند هست و مي
 كنيد و اين هميشه متاخر از علم است، اول ابزار تصرفي موالست و بعد... موال صحبت مي

گردد و فاعليت اين دو قانون اثر  حجت االسالم ميرباقري: بر اساس فاعليت، قانون فقط به فاعليت موال باز مي
 ندارند؟

ليتي است، اگر شيي فاعل در نظام باشد البته در حجت االسالم والمسلمين حسيني:فاعليت اين تبعي و قاب
نظام فاعليت قانوني بر رفتار انسانها حاكم است كه آن يك مطلب ديگر است، اما در شيي تبعي فاعليت هم 

 گيرد چون به نفس فاعليت موال تعلق دارد. تبعي است و اگر نباشد كار انجام نمي
بنابراين معناي درك و وجود حال مثل وجود اوصاف و خصوصيات اشياء شد با اين فرق كه در آن جا  

فاعليت تبعي محض است د روصف آهن و وب وسنگ و خاك فاعليت تبعي محض است ولي در اينجا د رهمان 
حول يك محور رتبه نظام حساسيتهايش هم يك جهتي را معين كرده و يك نظام اوصاف دارد و تعلقهايش را 

موضع گيري اين هست، در او محقق كرده است و  نظام داده و بر اساس شاء موال كه نسبتي بين مشيت كليه
در اسماء تصرفي بيايد و در نظام  نيست بلكه منزلتي است كه بايد منزلتش هم منزلت چوب و سنگ و گل

 واليت تصرف كند.
ور اولي كه خودش انتخب كرد بود و نه محور پس اوصاف حول يك محور شكل گرفت ولي نه همان مح

تبعي محض ونه محوري كه تنها موال معين كرده باشد، بلكه در يك محوري كه فاعليت تركيبي است يعني هم 
ونه فاعليت مستقل از فاعليت موال  فاعليت اين دخيل بوده و هم فاعليت موال نه فقط فاعليت تبعي محض است
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 در اينجا به صورت مستقل و مطلق است و نه فاعليتي است كه از قبيل اسماء و نه اينكه فقط فاعليت موال

تبدلي باشد، ايشان با طلب خود يك محور معين كرده و موال يك محور ديگرمتناسب با فاعليت ايشان معين 
ال فرموده و حول آن همه تعلقاتش را شكل داده است، چه كسي بر باال و پائين بودن تعلقات مشرف است؟ مو

اسم  چون او اول كار بديل كرده و به اين جايگاه داده و تعداد تعلقاتي را تحت سيطره اش قرار دده است، پس با
از اينها را تقويت كرده يك  تصرفي موال ظرفيت و تعلقات اوليه اش درست شده و پس از اينكه شخص يكي

گذارد، پس اسم تصرف  ند وحول آن ميك كند واينها را تبديل مي محور متناسب با آن را موال تقويت مي
موالست و و موال مشرف برآن است و اين برجايش اشرافي ندارد ولي و جود حال هست اما بر آن مشرف نيست 

دانيد، االن  مثل اينكه شما هزاران چيز را واجد هستيد ولي مشرف بر آنها نيتيد و اين را خالف واجد بودن نمي
خدمت به بدن شماست و شما داراي كبد هستيد ولي واجد بودن دليل بر  كبد بدن شما در حال فعاليت و

شناسيد و هيچ آگاهي نسبت به  كنيد درد آن را نمي مشرف بودن نيست پس چطور وقتي ناراحتي كبد پيدا مي
 آن نداريد.

 حجت االسالم ميرباقري: اشراف به بدن نداريم و بدن مركب نفس است.
ي: چون حضور مجرد لمجرد الزم و اينمتكيف به كيف تجسد هست، حاضر حجت االسالم والمسلمين حسين

گوئيد امروز  نيست واال اين جزء بدن شماست و بايد حاضر باشد و ثمرات آن هم برايتان حاضر است و مثالً مي
 كند. گويد كبد شما خوب كار نمي است، دكتر هم مي حالم خوب نيست و دهانم تلخ

شود ولي  آيد قابل حضور و فهم است وحس مي گويند آثار وقتي به درك در مي حجت االسالم ميرباقري: مي
 خودش نه.

حجت االسالم والمسلمين حسيني: معلوم هم نيست چه چيزي خود آن را نگاه داشته است و به هر حال ب 
 راين مطلب اشكال است.
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ن اوصاف نه تنها حاضر نيست فرمائيد ما عرضمان اين است كه اي اي حضوري كه درباب اوصاف مجرد مي اما

كنيد تفسير ما متناسب با مبناي خودمان است زيرا اسا حركت  ابتهاجش راهم درست بيان نمي بلكه تفسير از
 كنيد. در پرتش حب و بغش است شما به خدا يمتعال تعلق داريد و از التفات به غير او فرار مي

ه ديگر برسيد حتماً ابتهاج حقيقي داريد اما از يك رتبه اي از قرب كه به رتب عرض ما اين است كه از هر رتبه
تركيبي  وحدت شود كه نفوذ سيطره واليت شما گسترش يابد و به رتبه ديگر رفتن نيز در اين صورت حاصل مي

شما بزرگتر شود چه به صورت سياسي چه فرهنگي و چه اقتصادي، اين سياست، فرهنگ و اقتصاد كيف آن 
ين است كه شما در رتبه باالتر واليت قرار گرفته ايد بنابراين معناي ابتهاج به واليت هستند و محور مطلب ا

دانيم و حال هم اصواف متناسب با  است و همان مبنا را حفظ كرده ايم. چگوه علم را تناسبات نظام واليت مي
ظام وليت وليكفر منزلت واليت است كه اگر شما كه ولي هستيد بخواهيد سيطره خودتان را گسترش دهيد، ن

شود، بالعكس ولي كفر هم  خواهد گسترش پيدا كند و محدوده شما را ضيق كند، حزن پيدا مي هم مي
شود و هرجا ضيق  خواهد در منزلت حيواني خويش گسترش يابد كه هركجا سعه نفوذ حاصل شد مبتهج مي مي

 شود. نفوذ بود ناراحت مي
ر پرستش بنام اوصاف جايگاه واليت معنا كرديم كه اين با پس ابتهاج و سرور و حب و بغض را حول محو

درك سازگار است ولي با حضور سازگار نيست.... اولين صحبتي كه ما داريم اين است كه براي حضور هيچ يك 
توانيد آنجا معنا كنيد،  از اوصاف حال ممكن نيست، خواهيد گفت چرا؟ چون در غير اين صورت تغيير را نمي

حاضر باشد چه ربط به خوشحالي دارد خوشحال مربط به تغيير ست مربط به تركيب است،  حاضر است خوب
كنيم و  فرمائيد كه علم حضوري، يافت حضوري را تفسير مي در آن جا اصالً معنا ندارد كه بگوئيد شما ادعا مي

اشته باشد چه تواند د گوئيم، مشرف هستيم و نفس حاالت مختلف دارد، نفس اختالف در حاالت هم نمي مي
گوئيم كه  گذريم و نمي رسد به اينكه بخواهيد خوشحال باشد يا خلق تنگ باشد ثانياص حال از اينجا هم مي

گوئيم نفس حضور  توانيد اينجا صحبت را بكنيد، ما در اينجا مي چون شا از زمان و مكان تفسيري نداريد نمي
فرموديد به دليل حكومت عليت بر  ل به چه مييعني چه؟ كه ميگوئيد خوشحالي وبدحالي حاضر است. معل
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تفسير شما و اينكه بنابه تفسير شما فاعليت درعليت اصل نيست بايد خوشحال و بدحالي را به عليت برگردانيد 

شود سنگ و  و به قانون عليت تفسير كنيد و به قانون عليت كه بر گردانيد ديگر خوشحالي و بدحالي رها مي
گوئيد خوشحالم و بدحالم، اصل حضور  بگوئيد خوشحال است يا بدحال است چگونه مي توانيد چوب را كه نمي

كنيد، اشكال دوم مطلب اين است كه به  رود پس يك اشكال اين است كه تغيير را تفسير نمي زير سوال مي
ارد، مگر رود، خوشحالم و بدحالم ند حكم قانون عليت و سلطه اش بر تفسيرتان از حال، اصل حال زير سوال مي

 اينكه بگوئيد خوشحال بودن ب دحال بودن اعتباري است.
 حجت االسالم ميرباقري: تالئم و عدم تالئم جبري است.

حجت االسالم والمسلمين حسيني: تالئم و عدم تالئم طبق قانون عليت بين آلياژها هم هست آيا آنها را هم 
 شوند... سم و فالن جسم تركيب نميگيند فالن ج خواهيد بگوئيد خوشحالند و بدحالند؟ مي مي

 حجت االسالم ميرباقري: حضرت عالي هم براي غير انسان به نحوي درك و ابتهاج قائليد.
كنيم خيلي فرق دارد اما آن حالي  حجت االسالم والمسلمين حسيني: نهايت آن طوري كه ما آنجا بيان مي

كنند چون  تولي را كه آنها دارند آنها را از حال خارج ميگويند براي ساير ممكنات قائل نيستند،  را كه آقايان مي
 آنها مجرد نيستند، حضور مجرد براي مجرد الزم است.

ها گفته اند  حجت االسالم ميرباقري: عرفا همه چيز را در يك مرتبه از حال و ابتهاج و... درحكمت هم بعضي
 و براي هيوالي اولي شوق و اينها تفسير كرده اند.

شود كه آيا  م والمسلمين حسيني: خوب اگر به آن معنا برسد آن وقت اشكاالت ديگري وارد ميحجت االسال
محور حالش اين است كه خودش حضور در نزد خودش دارد، به مع ناي حضور غير دز نزد او تا حضرت حق 

ديل شود يانه؟ حال يك چيز ديگر را عرض كنم اين بحث تب جلت عظمته يعني خودش محور همه چيز مي
كند وحشتي از آن نداشته  كردن تعريف علم به نظام واليت چيزي را در آن چيزهايي كه شما.... خراب نمي

 باشيم البته ممكن است چيزهايي جزئي از علم اصول و اينها را تغير دهد و لكن مسائل اصلي آن را قبول دارند.
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دهد و  شود و ديگر يافت معني نمي حجت االسالم ميرباقري: راجع به علم حضوري كه طبيعتاً نقض مي

شود اما در اين دستگاه هم فرض اين است كه براي شخص يك سري  اشكال مبنائي به تغيير و عليت وارد مي
 اوصاف را در مراتب مختلف و اجب است.

 حجت االسالم والمسلمين حسيني: آيا اين اوصاف با فاعل و حدت تركيبي دارند ياندارند؟
 كنيم دارد. اقري: فرض ميحجت االسالم ميرب

حجت االسالم والمسلمين حسيني: اگر وحدت دارد اوالً از آن غائب نيست به معني غيبت خاصي كه شما در 
 فرمائيد ندارد. كنيد ولي حضوري هم به آن معنا كه مي علم حضوري معني مي

 حجت االسالم ميرباقري: چه نحوه حضوري دارد؟
فقط فرقش اين است كه صورت تمثلي كه ندارد هيچ ربط كيف به فاعل حجت االسالم والمسلمين حسيني: 

 هست ربط كيف به فاعل هم متناسب با منزلت واليت است.
 كيففاعل ولي است. حجت االسالم ميرباقري: فرض اين است كه اينها كيف فاعل نيست اينها

ست و حدت تركيبي با اين حجت االسالم والمسلمين حسيني: نه اسم تصرفي ولي است كيف فاعل مادون ا
دارد و جزو وجود اين است، اسم تصرفي آن است كه مشرف است يك حرفي است ولي وصف اين فاعل است 
يك حرف دوم است اسم تصرفي مال فاعل باالتر است لذا من مشرف نيستيم ولي يف من اس هرجند كه او اين 

 ه است، گوش گوش من است.تصرف را در من كرده است چشم چشمم من است ولو او عطا كرد
شود يعني ارتباط بعضي از  شود و ربط بعضي گفته نمي حجت االسالم ميرباقري: چطور ربط بعضي گفته مي

 ها يافتي هم ندارد. ها هست و لي از بعضي از لذائذ و الم لذائذ والم
حجت االسالم والمسلمين حسيني: آنكه حتما متناسب ظرف استيعني ظرف تعلقي قلبيتان در شما يك 
منزلتي از تعلق قرار دهيد همه در يك منزلت نيستند، بعد گفته ايد در آن منزلت اين طرف يك تابع سات كه 

ن ا ست كه آن حول يك محرو خاصي اينها آمده است شكل گرفته است كه كمي و زيادي حسيتان به اي
محوري كه موال قرار داده است متناسب با محور شما هم هست چه محوري باشد بعد نسبت به همان محوري 
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كه قرار داد و حور آن اسم تصرفي كه موال دارد تعلقات شما را دور يا نزديك قرار داد نسبت به بعضي كم توجه 

ه آنها محدوددتر هستيد و نسبت به بعضي از ابعاد تر يعني كمتر حساسيت داريد نبت به بعضي از ابعاد سيطر
 سيطه آنها اسم تصرفي يا اراده و فاعليت شما واليت شما نافذ تراست.





 
 

 دوره دوم) ٥٥( ٩١جلسه: 
 رتبه تصرف است بحث تناسبات نظام واليت تناسبات

 (علم در ماهيتش ابزار تصرف در نظام واليت است)
 حجت االسالم والمسلمين حسيني: اعوذ باهللا بسم اهللا الرحمن الرحيم

دومين سوالي كه در جلسه قبل آقاي ميرباقري مطرح كردن اين بود كه عجز سازگاري با محور قرار گرفتن 
توان فاعليت داشته باشد بلكه  با عجز سازگار نيست و عاجز نمي اشراف ندارد و مكانيز رشد ادراك براي تركيب

شود چه رسد  تواند داشته باشد يعني اصالً تركيب نمي اگر در همه مراتب، فاعليت را حذف كنيد قابليت هم نمي
 و مشرف باشد. به اين كه محور قرار گيرد و اسباب تصرف داشته باشد و در نظام تصرف كند

كه شخص داراي يك تكيفي است كه جهت اين تكيف از قلب و از نظام حساسيت آمده  در پاسخ گفته شده
و آثاري هم از خارج آمده و فاعل هم ربط تركيبي اينها قرار گرفته و به فاعليت آن يك مركبي پيدا شده كه 

تا حول  كنيم ها متعدديعني تصورات جهت دار را باال و پائين مي تكيف ناميده شده است. حاال اين تكيف
مقصدي كه داريم يك مجموعه بسازيم، لكن يك عبارات و كلماتي و يك اسماء تصرفي از طرف موال آمده كه 
بحث مفصل اين بعداً خواهد آمد كه خود اين كلمات و ابزار و رابط مفاهمه چه كاره هستند و يك صحبت ديگر 

شود بلكه آيا معجز است: چه ا زخارج باشد  آيد انسان عاجز اين كه منحصر به اين نيست كه فقط كلمات كه مي
يعني كيفيات عيني همانطور كه اسماء تصرفي شماهستند مواله هم در آن جا عيني دارد و كلمات هم آيات 

بيند اين كلمه در  هستند، همچنين آيات روحي هم داريم كه بحث ان فعالً مطرح نيست. اين شخص وقتي مي
كند يعني آن كلمه را از آن سطحي كه دارد تاويل مادي  الم تجزم ميشود يا اع نظام تبدلي اش حل نمي

دهد،  كند و آن كلمه را از رتبه خودش به رتبه عالم حيوانيت تنزل مي كند و تاويل به فاعليت خودش مي مي
 كند كه يك حيوان بخواهد از آن استفاده كند.  يعني از اين كلمات به نحوي استفاده مي
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كند براي مثال يك گياهي به نام  رسد و آن را ضايع مي هست كه حيوان به آن مي گاهي يك چيز مرغوب

خورد اين گياه  زعفران كاشته ايد كه هنوز گل نداده است آن وقت يك حيوان يم آ يد و عوض يونجه آن را مي
ت و اما عجز البته براي او به اندازه يونجه هم خاصيت ندارد ولي او از زعفران به عنوان يونجه استفاده كرده اس

همان تجزم هم يك مرتبه از عجز است بهرحال اگر كسي اعالم عجز كرد و ديد فاعليت موال همراه اين كالم 
كند و با اين ناتواني اش مقابله  كند و اين در برابر اثر احساس ناتواني مي حضور دارد يعني اين كالم اثر مي

اشكال و سوال است كه اين احساس عجز و پذيرش ناتواني هست  شود، حاال اينجا محل كند بلكه تسليم مي نمي
كند اين رفع يد از كثرت و تعلق به او چه  ولكن تعلق داشته و نسبت به خودش به فاعليت موال تعلق پيدا مي

 تواند براي نمايندگي علم پيدا كند. گوئيم در اينجا مي دهد كه مي چيزي را تحويل مي
كند كه اين قبل از نظا حساسيت اس ولي آن  آيد و يك طرف را تقويت مي ق ميفاعلي و وجه الطلب با تعل

توانسته  كند برابر باكل وجودش يعني عالي ترين طلبي كه برابر با ظرفيتش باشد نمي طرفي را كه تقويت مي
طلب  توانست عالي ترين مرتبه ايكه براي خودش فرض دارد و برابر با ظرفيتش است را طلب كند چون اگر مي

كند تعلق به اسم تصرفي موال پيدا كرده بود كه آن تعلق اصالً جزء اين تابلو نيست. موال اين را با اسمائي ايجاد 
كرده ولي آن اسماء براي اين حاضر مورد تعلق نيستند و اين اگر بخواهد طلبش برابر با تمام ظرفيت خودش 

تواند با امداد موال اين بار يك طلب برابر  كند مي دا ميباشد خودش ممكن نيست ولي اگر به واليت موال تعلق پي
تواند در اين وضعيت به آن ظرفيت كامل خودش  با ظرفيتش بكند يعني هرگاه به واليت موال تعلق پيدا كرد مي

 شود اين بار با اسمي كه موال اورا در نظام واليت ايجاد كرده است فرضاً اگر اسم متعلق شود، آنگاه امداد كه مي
گرفت متناسب با  طلبهاي مختلفي داشته باشد كه هر كدام يا مي ١٩تا ١باشد و اين هم قدرت داشته كه زا  ٢٠

را  ١٧كرد. بعد از نظام حساسيتها طلب كرد و به  مشيت يكي ديگر غير از آنچه را كه طلب كرده بود دريافت مي
كه ظرفيت اوست نازل شد است و  ٢٠با شماره به او دادند، حاال اسم تصرفي موال در ناظم تمثلي اين برابر 

خواهد اين بار به نسبت ظرفيتش  كند و از موال امداد مي را طلب كند، اعالم عجز مي ٢٠ايشان قدرت ندارد كه 
توان با كالم موال تركيب  كند و حاال ديگر مي را پيدا مي ٢٠شود يعني فاعليتش با اتكاء به موال قدرت  امداد مي
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تواند ولي كالم موال تركيب شود و اسماء  شود و مادام كه متكي به موالست مي تصرفي اش مي شود و اسماء

فهمد بلكه متناسب با  تواند ولي كالم موال را كماهي نمي شود و مادام كه متكي به موالست مي تصرفي اش مي
ثلش را متناسب با ظرفيت فهمد و نظام ادراك و تم اي كه اين كالم تنزل كرده و در رديف او آمده مي مرحله
 كند.  كه اين كالم هم نازل شده و حدت تركيبي پيدا مي ٢٠شماره 

پس عجز قبل از امداد است ولي بعد از امداد نيست بلكه از همان جهت كه فاعل است قابل است و نه 
ليتش فاعليتش قدرت دارد، در عين حال قدرتش مستقل به فاعليتش مستقل از فاعليت موالست و نه قاب

اينجامركب شد تا اينكه اسم تصرفي هم شد ولي به نمايندگي موال توانست تمام ظرفيت خود حركت كدن، 
وقتي هم در قدم دوم به اسماء عييني رسيد و تصرف كرد و تصرف در نظام واليت واقع شده جايگاه او باالت 

ها و حدت تركيبي  ه قدرت خودش با تكيفتواند ب رسد حاال در اين شماره دوباره نمي مي ٢١رمي رود و به شاره 
 با امداد موالست تا درآن جا باز بتواند تركيب شود. ٢١پيدا كند و باز نياز به عجز و ابتهال و رفتن به شماره 

تواند فقط به قدرت  بنابراين صحيح است بگوئيم نماينده است چون ايشان متناسب با جايگاه خودش نمي
شد چون جايگاهش به وسيله اسم تصرفي ديگري درست شده كه از خودش باالتر خودش تنها فاعليت داشته با

كند و  كند و از كثرتي كه تعلق به غير باشد اعراض مي است و وقتي طب الواليه و طلب تصرف در خودش مي
يك يابد عمالً معناي تعلق به سرپرستي موالست و اتكاء به موال  به وحدتي كه باالتر از خودش است تعلق مي

 قدرتي م ي دهد كه تصرف كند.
خالصه اينكه شخص برابر با سعه ظرفيت، فاعلي ندارد مگر به امداد موال يعني همان طور كه ميگفتيم در 

شود در علم هم ولو ابزار دارد و دستگاه تبديل و تمثل ساز دار ولي با ز  نظام حساسيت فاعليت، تركيبي پيدا مي
آورد و وقتي با فاعليت تركيبي  حدت يافتن با اسم تصرفي موال را به دست مي عمالً با فاعليت تركيبي قدرت و

شود تا با آن اسم تصرفيتركيب شود و  كند و پس از عجز امداد مي شد هم فاعل است و هم قابل. عجز پيدا مي
 وحدت تركيبي پيدا كند.
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دهد يا  ز معناي عدمي مياي عج شود و اين سوال مهمي است كه آنگاه معناي عدمي بودن عجز باطل مي

معناي تعلق به تولي موال كه اگر عجز را از امور تعلق به والي ولي باالتر معنا كنيد و به معناي اعالم قابليت از 
همان وجهي كه فاعل است بدانيد تا بتواند در فاعليت تركيبي بايد نهايت در فاعليت تركيبي در باب جهت، 

كند. آنجا محصول آن  مرحله اشراف نبود ولي در اينجا وضع قابليت فرق ميصورت و تمثل نداشت و متناسب با 
نظام اوصاف و حاال ت است كه هر دو فاعل در آن شريك هستند ولي در اينجا محصول نفس فاعليت و ابزارش 

ل بود. كه نسبت به فاعليت موال قاب است نه ابزار تنها بلكه خود فاعليت هم از فاعليت موال متاثر شد همانطور
فاعليت نسبت به نفس فاعليت است نه فاعليت نسبت به آن اسماء، كه معنايش اين است كه ابتدا به تصرف 

بعد از آن جهت كه به فاعليت موال متعلق شده است يعني قابليت، در فاعليت  كند موال تعلق و قابليت پيدا مي
ا باال آورده است كه حاال ديگر متناسب با خودش فاعليت پدا كرده است يعني موال تصرف كرده و فاعليتش ر

تان با اين تركيب شود كانه قبالً از  تمام ظرفيت كه آن اسم هم متناسب با منزلت اين نازل شده قرار دارد و مي
موادي بود كه قابل تركيب با اين نبود چون فاعليت اين تركيب شود، كانه قبالً از موادي بود كه قابل تركي با 

آيد كه قابليت تركيب دارد. در يك ظرف  عليت استقاللي خودش بود حاال از موضع يك موادي مياين نبود فا
شود بعد كه يك تغيير در يكي از آنها صورت گرفت  گويند اين فلز با اين تركيب نمي ريزند و مي مي چند فلز

واهد متناسب با ظرفيت خ شوند. اين تركي هم جز با امداد موال ممكن نيست در وقتي كه مي تركيب شدني مي
 باشد كه نتيجه اين ابتهاج است. 

ابتهاج يا انبساط به معناي نفوذ فاعليت در نفس نظام شد و در و حدت و كثرت يعني توسعه بيشتر نظام 
شود. حاال يك تحول ديگر هم داريم كه سعه ان  نماينده شد و همراه با سعه ظرفيت برايش انبساط حاصل مي

آيد، اگر اين به فاعليت خودش از اعالم عجز و ناتواني اعراض  نه ابتهاج و آن از تجزم ميباعث اضطراب است 
اي كه متناسب با سطح انسان و ظرفيت او  آورد ولكن نه سعه كرد و اين هم وحدت و كثرت وسعه درمرتبه مي

ن و ظرفيت او كه در كند چون بين اين حيوا شود كه در موضع حيوانيت سعه پيدا مي باشد بلكه يك حيواني مي
شود، براي كفار توسعه وشرح صدر حاصل  سطح انساني است خيلي فاصله است و اين باعث اضطراب مي
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شرح صدر لكفر اضطراب اور است وآرامش و اطمينان ندارد اين نه تها آرامش ندارد بلكه نمايندگي  شود ولي مي

توسعه دارد ولي در توسعه حيوانيت و البته در سطح او هم در شكل حيوانات و پائين تر است اين نمايندگي در 
 شود. كل نظام هم متناسب با اين سير آن سعه حيواني كه بايد پيدا شود به دست اين پيدا مي

حاال سوال اين است كه آيا عجز به اين معنا در همه مراتب هست؟ در اينجا معناي فاعليت اين است كه در 
اي متناسب با واليت الهي بود و اين اعراض كرد از اين آيه هيچ  اگر آيه برابر تصرف موال عاجز است. حاال

ماند و يك نحوه موضع گيري خواهد داشت  كند يا يك نحوه جواب خواهد داد؟ البته ساكت نمي اي نمي استفاده
پيدا ممكن است از آن استفاده حيواني كند تا به عينيت برسد آن عينيت مادي كه اين كافر به آن دلبستگي 

شد ديگر  خورد و زلزله مي ايستاد زمين تكان مي كرده و منشأ استقرارش شده است، اگر كافر روز مين كه مي
قدرت فعل نداشت اگر هيچ چيز براي كافر آرامش نداشت و عدم استقرار در همه مراتب جاري بود اين ديگر در 

رفت غذا ناگهان تبديل به آتش  راغ غذا ميتوانست كار كند. اگر حيوان وقتي س همان نفس حيوانيتش هم نمي
شد و همه چيز در حال اضطراب باشد كاركردن محال  رفت آ ب هم همينطور مضر مي شد و سراغ آب مي مي
رود يعني متعلقش و آن يزي كه به آن تعلق پيدا كرده است  گوئيد كافر طررف حيوانيت مي شد، اين كه مي مي

ن استقرار براي حيوانات خوب باشد، اگر استقرار حيواني را نگاه كنيد يك نحه استقراري دارد هر چند اي
آيات هم معجز هستند آيات يكهدر جهان مادي  اي را نپذيرد و همه بينيد اين عاجز است از آنكه هيچ آيه مي

 نامند به خود كاف رمعجز است، آياتي كه در انفس او هست نيز نسبت به كافر آنها را قانون مندي مي هست
خودش معجز است، نشانه عبارت از برهانهاي عيني ذهني و قلبي هستند و اسماء تصرف يموال در مراتب 

اي كه كافر هست اگر دست  مختلف معجز هستند و شما كه رتبه باالتر از كافر داريد در مفاهمه در هر رتبه
انكار كند تجزم را در مرتبه حيوانيت  تواند شود و حداقل از مراتب را او نمي روي آيات بگذاريد آن كافر عاجز مي

آورد شما هم در هما مرتبه به او حمله كنيد و آيات را به او نشان دهيد در اينجا ديگر او نيم تواند حد اقل  مي
آيات را انكار كند و نپذيرد زيرا عاجز است كه حداقل آرامش را نپذيرد و از همان حداقل هم بر واسطه داريد و 

و مفاهمه كنيد پس شما يك لسان مفاهمه با هر يك از مراتب مادون خود داريد كما اينكه توانيد با ا مي
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تانيد در جميع مراتب به مافوق خودتان اتكاء كنيد هرچند كه احاطه نداريد ولي نسبت به مادون احاطه پيدا  مي
كنيد حاال آيا  شما بيان مي كند و كنيد، شما نماينده مواله هستيد و سرپرست رشد او يم شويد، او انكار مي مي
و استيقنتها انفسهم يقين  گرفتند؟ بله ولي تواند مطلق آن را انكار كند مثل كفاري كه در برابر انبياء قرار مي مي

كنند پس اتمام حجت بالمره قطع شدني نيست و درهمه مراتب حجت است البته آن طرف  دارند كه خالف مي
داند كه اگر هيچ قراري نداشت همين  چ قرار و آرامشي ندارم ولي خودش ميتواند بگويد هي اختيار دارد و مي
 توانست بگويد. سخن را هم نمي

بعد از اين بايد ديدي آيا تناسبات نظام واليت كه گفته شد معناي علم و تقسيم بندي آن را تا چه مقدار 
هر منصبي متناسب با جايگاهش  گوئيد يك مناصبي را در نظر بگيريد آنگاه دهد؟ دريك قسمت مي تغيير مي

گوييد اگر فرمانده نيروي هوايي باشد هواپيماي فانتوم زير دست اوست و اگر  ابزاري دارد. براي مثال شما مي
فرمانده نيروزي زمين باشد تانك زير دست اوست و اگر فرمانده پياده نظام باشد داراي تفنگ است. آنگا اگر 

 ١٠و تفنگ  ٥٠و نسبت تاثير تانك  ١١گوئيد نسبت تاثير آن  شتر باشد ميفرض كنيم نسبت تاثير هواپيما بي
است. پس دو نحوه معرفي ممكن است اول اينكه صاحب منصبها را به ابزارشان بشناسيد دوم انيكه ابزارها را به 

علم به توانيد بگوئيد تناسبات نظام واليت تناسبات رتبه تصرف است و  ها بشناسيد، يعني هم مي صاحب منصب
اين معنا ابزار تصرف در نظام واليت شد و آن كسي كه ابزارش باالتر است ظرفيت و سعه تأثيرش هم در نظام 

توان گفت آن ابزاري باالتر است كه ولي  كنيد و برعكس آن هم مي باالتر است، اينجا منصب را به ابزار بيان مي
ك نسبتي هم بين اين علوم يا اين ابزارهاست واگر تناسبات آن در رتبه باالتر و تصرف بزرگتر قرار دارد، البته ي

را به شكل ابزار مالحظه نكنيد و بلكه تناسبات را برابر با كل نظام بدانيد اينها به صورت ارتباطات مقوم به به 
م بينيد و ه ها مي شوند كه واليت نيز متقوم به اينهاست، آنگاه هم تناسب در جهت را در اين واليت ديده مي

تناسبات در زمان و مكان را بنابراين نيم توان گفت علم ماهيچ ربطي به علم موال ندارد بلكه اگر نماينده موال 
هستيد علم شما در ج هت آن كل است و در منزلت خودتان هم متناسب با آن جهت هست موالي شما علم بر 

خش خاص را دار هستيد، شما متقوم به او كل دارد و ابزار تصرف در كل را دارا است و شما ابزار تصرف بر ب
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هستيد و او هم در سعه متقوم به اين است كه بسترش وجود داشته باشد و فاعل تبعي داشته باشد يعني اين 

كند كما اينكه او هم به لسان همه شما خداود را  (ص) ست كه شما رابراي او خلق مي صلوات خدا بر نبي اكرم
تن و حاالت شما شريك است و هم در شفاعت و پذيرفته شدن حاالت شما كند وهم در ذكر گف بندگي مي

كند،  شريك است و هم در ايجاد و سعه شما شريك است او به لسان واليت و سرپرستي خداوند را عبادت مي
شما هم به مادون خودتان تعلق نداريد بلكه تعلق شما به ولي است و فاعليت شما با قابليت توام است و يك 

يت تركيب ياست يعني تعلق شما به واليت موال در خودتان است و تصرفتان به معناي اطاعت از مواليتان فاعل
داريد نه براي وجه خود ماده آن سوالي كه  است، تصرف در مادون را دوست داريدولي براي و جه او دوست مي

علقي كه نسبت به تصرف در مادون آقاي ميرباقري فرمودند ممكن نيست تعلق بريده باشد تعلق به كدام وجه، ت
پرستد و پرستش اوتصرف در مادون  پرستند نه اينكه مادون را مي است خدارا از طريق تصرف در مادون مي

پرستد و به دليل همين پرستش است كه يتيم و اسير و فقير را اطعام يم كند و هيچ جزائي را از  است خدار مي
بيند و  نها نيست خود اينها را هم به يك معنا نيم بيند پرستش موال را ميدلش به دنبال تشكر آ آنها اراده نمي

به همه زبانها و حركات اشتياق به مواله دارد، اگر چيزي را به دست كسي امانت دهند و اين امانت متعلق به 
آن كسي كه دارد ولي نه از جهت خود امانت بلكه از جه  يك شخص بزرگي باشد او اين امانت را بسيار عزيز مي

اورا امين دانسته و اين امانت را به اوسپرده است ا هم دنبال تحصيل رضايت ولي خودش است، اگر نظر او از 
 موال برگدد و به خود امانت توجه كند اين توجه به موال نيست.

 خواهد و اين عيني و واقعي است. برادر نجابت: سوال اين بود كه تصرف تعلق مي
مين حسيني: تعلقش تعلق طريقي است يا تعلق موضوعي؟ اينها فرق دارند زيرا گاهي حجت االسالم والمسل

كنيد  كنيد و همان هم مورد نظر شماست و گاهي چيزي را براي چيز ديگري درست مي در چيزي تصرف مي
 كرديد. كه اگر آن مقصد نبود به اين نگاه هم نمي

عه يابد هست وي ك پله باالتر از اينكه براي خدا خواهد تصرف توس برادر نجابت: تعلق در زماني كه مي
 توان گفت تعلق بريده يم شود... هست حاال مي
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حجت االسالم والمسلمين حسيني: قبل از آن بايد بريده شود و اگر انقطاع حاصل نشود و شما بخواهيد از 

 ودتان يم شويد.جانب حضرت حق تصرف كنيد بلكه خود آن موضوعيت داشته باشد هم منزلت متصرف فيه خ
 خواهيم تفسيرمان هماهنگ شود. برادر نجابت: اين مطلب درست است ولي مي

كند و از تصرف او  شود بعد دوباره تعلق به پيدا مي حجت االسالم والمسلمين حسيني: اول رفع تعلق مي
 آ]د. براي تصرف مي

گوئيم عينيت  ين كه چگونه ما ميخواهد دليل اين صحبت ا برادر نجابت: اگر بگوئيم تصرف تعلق واقعي مي
 كنيم اما تعلق به آنها نداريم. اعتقاد ساز است، ما از آنها استفاده مي

گوئيد تعلق نداريم وقتي از موضع  كنيد كه مي حجت االسالم والمسلمين حسيني: نه تعلق داريد و تعارف مي
تواند بر شماتأثير  ر شما، آنگاه نميكنيد كه معنايش اين است كه مسخر شما باشد نه حاكم ب موال تصرف مي

گويند عيبي ندارد كه  بگذارد، اصل مطلب اين است كه مسلمين براي اين در عالم ذهن اثري قائل نيستند و مي
پذيرند و بعد مشرك  انسان ده چيز را جد جدا دوست داشته باشد، به عبارت ديگر به نظر ما منزلت شرك را مي

را پيدا كرددي كه اين را نپذيرفت تصرف در اين اورا  او حدي از مردم ند، اگرشوند نه اينكه موحد هست مي
 كند. اذيت نمي

شود كه در مسائل روحي و جهتي افراد دخالت كنيم و به تكنولوژي  برادر نجابت: آنگاه منجر به اين مي
 قرا رنگرفت....دست نزنيم و خالصه تفسير ما طوري نباشد كه بگوئيم اگر واحدي از مرد تحت تاثيرش 

تواند تحت تاثير قرار دهد مگر  حجت االسالم والمسلمين حسيني: تحت تاثير كه قرار نگرفت اورا هم نمي
هيچ  توانند اين ضبط صوت را تغير دهند اگر دلباخته آن نشوند اينكه ابزارش را داشته باشد عرفاي فعلي نمي

 نيستند.تأثيري روي آنها نگذارد اما آنها اهل اجتماع 
خواهيم اين را منحل كنيم در حين انحالل بايد تعلق به تغيير اين داشته باشيد به نحوي  اگر شما بگوئيم مي

 كه پرستش خدا واقع شود و اين يك تعلق مادي نيست.
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فرمائيد رشد در اين است كه انسان اصالً تعلق نداشته باشد بايد همين  برادر نجابت وقتي حضت عالي مي

 هم نفي كرد.تعلق را 
خواهد تبديل كند كه اينجا احساس عجز كرده و به  حجت االسالم والمسلمين حسيني: در يك رتبه مي

تواند به فاعليت خودش تصرف كند  طرف موال برگشته و تعلق به تصرف موال در خودش پيداكرده است آنگاه مي
يعني متعلق او اين است كه اين را كيف  كند چون تعلق دارد كه اين را كيف عبادت كند اينجا ديگر تصرف مي

 توان گفت تعلق به اين دارد. عبادت كند، آن تعلق از بين رفت و حاال تعلق به كيف عبادت دارد ديگر نمي
 برادر نجابت: اين باز تعلق است.

ن حجت االسالم والمسلمين حسيني: اين تعلق به اين دارد كه همه عالم را الهي كند حاال چه چيزي در اي
هست؟ اول خود تعلق بدون كيفيت نيست و تعلق كيف دارد يعني عبادت بدون كيفيت محقق شدني نيست و 

 اين به معناي عجب به كيفيت نيست.
 برادر نجابت: اين معناي نفي تعلق نيست.

حجت االسالم والمسلمين حسيني: تعلق به اينكه عالم كيف عبادت شود حتمًا در يك عارف هست و در نبي 
گوئيم واليت متقوم به كثرت بيشتر است كما اينكه كثرت  م (ص) نيز هست. معناي گسترش عالم كه ما مياكر

رساند نهايت يكي از آنها تعلق تصرفي و يكي  بيشتر هم متقوم به واليت است. اين معناي تعلق طرفيني را مي
 تعلق تبعي است.

 زماني است. حجت االسالم ميرباقري: يعني جاذبه مكاني فرع بر جاذبه
كند معنايش اين  كند تعلق را رفع نمي حجت االسالم والمسلمين حسيني: اگر در رتبه اول كه اعالم عجز مي

است كه به خود آن كثرت، تعلق پيدا كند و اين تعلق حيواني است كه بيشتر معناي تعلق به مكان را دارد لذا 
دهد  طلبد مرتباً خودش را در مكان پائين تر تنزل مي مي ينزند و زماني را كه ا استقرار ندارد و مرتب به هم مي

توسعه  كند ولي در و گسترش رضا چيست، هر دو توسعه پيدا مي فرق بين اضطراب و گسترش آن با اطمنيان
 يكي به جهت است و در ديگري اضطراب است.
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بت تاثير اينها در مقصد ها نيست چون نس حجت االسالم ميرباقري: يعني در هردو باالصاه تعلق به كيفيت

 نهايي مطلوب است و منشأ جاذبه است.
حجت االسالم والمسلمين حسيني: منشأ فاعليت است يا منشأ تحقق ؟ يك فاعليت تبعي خاك وسنگ 

شود و يك فاعليت  دارند و يك فاعليت پست تر از تبعي داريم كه فاعليتي از كفار است كه به كثرت واقع مي
يت ملكوتي و الهي است. اين به دليل اينكه نفس فاعليت خودش رامورد توجه قرار داده و اشرف داريم كه فاعل

نه فاعليت موال، فاعليت خودش را پست كرده به عبارت دگير انساني كه مده را انتخاب كند ماده حاكم براو 
چون بر فاعليت او رسد قانون مندي ماد بر او حاكم است  شود كه به نظر مي خواهد شد به نحوي هم حاكم مي

حاكم شده است، آن چيزي كه فالعيت تبعي است برفعل و گسترش و تصرفش مسلط شده است، اينكه اشياء 
مادي را اله خودش قرار داده است نازلت از اشياء مادي قرار ميگيرد و حكومت ماده و سرمايه بر او واقعي خواهد 

تابع ماده است واين از اضطراب جدا شدني نيست، آنگاه  بود و او هم محكوم م اد اتس و اليت اجتماعي او هم
خاهد حول محور فاعليت خودش شكل  مالحظه اين مطلب در لسان فلسفي اين ست كه اسماء تصرفي اش مي

سازد استقرار ندارد اگر فاعل خودش مقصد خودش باشد حركت محال است  گيرد كه چون با حقيقتش نمي
چرخد و عدم استقرارش هم از همين است و مرتب  حول محور خودش ميگوئيم فاعليت  ولي در اينجا مي

شود فاعليت نسبت به منزلتش حيواني شده است. اين تحقق استمراري ندارد و امتداد زماني اش  شكسته مي
خواهيد بگوئيد مطلقاً فاعليت نخواهد بود  شود و شما كه مي شود ولي فاعليت او مطلقاً شكسته نمي شكسته مي

 خواهيد قانون را حاكم بر فاعل كنيد نه اينه قانون را به تناسبات فاعليت معنا كنيد. يل اين است كه ميبه دل
 تواند طرف فاعليت واقع شود. حجت االسالم ميرباقري خود اين نمي

تواند كه فاعليت برقانون حكومت نداشهت باشد، شما  حجت االسالم والمسلمين حسيني: در صورتي نمي
دانيدو اگر حكومت دارد بايد تناسب فاعليت را ذكر كنيد، كه تناسب اين  را برابر با فاعليت مي قانون عليت

سازد در منطق شما نظام واليت اصل  مرتبه زوال پذيري و شكست خوردن است چون با جهت فاعل اتم نمي
 شده نه نظام عليت لذا فاعليت باال در شكسته شدن فاعل پائين حكومت دارد نه عليت.



 ····························································································  ٢٠٧ 
كند و  فرموديد تعلق به خود معقول نيست و اتصال محض حركت را نفي مي حجت االسالم ميرباقري: مي

 وحدت تركيبي فاعليت و تعلق است.
كرديم و از خود قانون عليت برا نفي  حجت االسالم والمسلمين حسيني: در مقدمات مطلب آن را عرض مي

كنيد ديگرفاعليت به جاي عليت به رسميت  واليت صحبت ميعلي استفاده يم كرديم ولي در اثبات كه در نظام 
 شناخته ايد و در اين صورت بايد تناسبات فاعليت را ذكر كنيد.

گوئيم فاعليت يك انسان در يك ظرف خاص بيش از اين نيست و  حجت االسالم ميرباقري: در عين حال مي
 كند كه به خودش تعلق گيرد. ء نمياين منافات با فاعليت ندارد كه بگوئيم تناسبات فاعليت اقتضا

گوئيد اتصال مطلق يا انفصال مطلق الزم است در صورتي است  حجت االسالم والمسلمين حسيني: اينكه مي
تواند با فاعل  كه ع ليت ع ام باشد و تعيم علي تا فالعيت باشد، اما اگر تعميم فاعليت تا عليت باشد اين نمي

 رود. تواند داشته باشد و پائين ترهم مي ولي فاعليت در ميزان كم مي شود باالتر نبرد كند و شكسته مي
 تواند. گيرد درست نيست و مي حجت االسالم ميرباقري: بنابراين اينكه عشق نسبت بخود تعلق نمي

شود و در منزلتي كه در نظام  حجت االسالم والمسلمين حسيني: با اين فرق كه عشق به نظام فاعليت مي
تواند به خود باشد و اگر منزلت حيواني بود و به خودش برگشت آنگاه تحت اعمال  عشق ميفاعليت دارد 

گوئيد  شود و استقرار ندارد و اين شكسته شدن دائمي است يعي همانطور كه مي ما فوق شكسته مي فاعليت
ت او فاعليت ماهيتاً مركب است ماهيتاً اين نحوه فاعليت شكسته شدني است ودر اضطراب است و نحوه فاعلي

است نه اينكه اضطراب زائد بر او عارض وشد كما اينكه براي فاعليت باالتري كه متناسب با فاعليت  مضطرب
موالست نحوه آ، متناسب با ابتهاج است آنگاه فاعليت مضطرب نسبت به فاعليت مبتهج زوال پذير اس و منحل 

ادعا كند صورت برزخي اين به شكل عذاب شود و در مسير حذف شدني است البته ممكن است كسي هم  مي
 شود كه فعال ً به اين بحث كاري نداريم. ظاهر مي

پس تا اينجا علم به معناي تناسبات نظام واليت شد و يك تقسيم كلي براي آن بيان شد كه اگر اين تقسيم 
سقوط است. يك تناسبات با رشد است و اگر الحادي باشد زمانش برابر با  الهي باشد كه زمان آن در نظام برابر
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آيد منطق اصالت حس تناسبات الحادي است درفصل مفاهمه و مطق  التقاطي هم داريم كه به ذهن مي

تجريدي يك منطق التقاطي است و با بخشي از اين وبا بخشي از آن هماهنگ است و منطق واليت منطق الهي 
 و تمسك به موالست.

تصرف شد و در ماهيت آن چه تصور و چه تصديق جهت دار بودن ماهيتش ابزار  حاال اين تقسيم كه علم در
شود؟ ظاهراً بايد  هست در جلسه بعد بايد ديد ايا نظام واليت كه شد آيا جامعه عبادتها اجتماعي اصل نمي

جامعه اصل شودو آنگاه در نظام واليت اجتماعي بايد ديد جاي كلمات و قوانين و برهان و ا ستدالل و تكنولوژي 
 ت و چه نحوه دسته بندي براي آنها مطرح استكجاس



 
 

 دوره دوم) ٥٦( ٩٢جلسه: 
 فلسفه اصول مباني نظام واليت

 بحث: توسعه فاعليت و طلب برابر با مكانيزم جريان عجز است
 اهللا الرحمن الرحيم...حجت االسالم والمسلمين حسيني: اعوذ بااهللا.... بسم 

شود و يك  كنيم. ظرفيت در نظام فاعليت تعيين مي توضيحات مختصري پيرامون بحث جلسه قبل عرض مي
هم اينكه فاعليت دارد  شود كه اين جا هم داراي فعليت تعلقيه است و هم تحقيقيه جايي ه به عبد داده مي

 وفاعليت آن در مرتبه وجه الطلب است.
تواند چهارده واقع شود بلكه وجه الطلب او در اين  آنچهارده اشد وجه الطلب او هرگز نمي فرضاً اگر ظرفيت

تواند فاعليت چهارده  شود البته علت اينكه نمي فاعليت ابتدايي در يكي از مراتب ديگر مثالً فاعليت ده واقع مي
د و موال هم متناسب با مشيت او به واقع شود را بعد بيان خواهيم كرد. حاال فرض كنيد فاعليت ده را انتخاب كر

كن كانه يك عينك شماه هشت و يك  او هشت را دارد آن وقت تمام تعلقاتش حول محور هشت نظام پيدا مي
آيد و يك جهت  شود. بعد بهطرف تكيف مي كند و نظم حساسيتها واوصافش اين گونه مي چنين ديدي پيدا مي

اميم اتخاذ ميكند ارج هم هست اما ا خارج از زاويه عينك هشت ن گيري كه از اين به بعهد آن را شماره مي
تواند جلو اورا بگيرد كه نبيند يعني  تواند ببيندنه بيشتر و نه كمتر، البته فاعليت او هنوز استمرار دارد و مي مي

 آيا بيند حاال استمرار فاعليت و امكان الصرف هست ولي اگر صرف نكرد و رويش را برنگرداند بصورت هشت مي
نسبت به همه اشياء هست حتي كلماتي را كه موال براي تصرف و فاعليت در سرپرستي اين آورده است يا  اين

 اينكه فقط نسبت به اعيان خارجي است؟ 
فرستد آن كلمات در رتبه ايشان  انبياء مي به نظر ما كلماتي را كه موال براي ارشاد و سرپرستي به وسيله

داشته باشد، يعني نه هشت را داشته باشد و نه همان وزني را كه نزد خود موال دارد اگر  حتماً بايد نمود چهارده
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آيه قرآن آنطور كه حقيقتش هست بر كسي غير ازنبي اكرم (ص) نازل شو او ذوب خواهد شد و هر كس به 

ء خارجي كه آيد در ابتدا اثرش مثل اثر اشيا ظرفيت كه مي تواند استفاده كند ولي بر حسب حسب ظرفيت مي
نيست، اين  تحت تسخير شماست، نيست و مثل انسانهاي ديگر و كلمات ديگران كه تحت تسخير شماست،

ا متناسب با ظرفيت شما فشار چهارده را دارند البته تنازل پيدا كرده ولي نه كمتر از سطح فطرت كلمات و آو
آييد و تكيفهاي شماره  كنم. شما مي شما، رتبه شما هم كه فعالً هشت است و علت اين راهم بعد عرض مي

خواهيد هماهنگ كنيد و اين كلمه را هم معناي هشت كنيد  هشت را حول آن طلب و تصرفي كه داريد و مي
 شود. ممكن نمي

تواند كلمه  توان به پيكان بست، بالعكس خودتان هم نمي مثال ساده اينكه الستيك و چرخ تراكتور را نمي
توان دور  و همه چيزها را حول آن سازماندهي كنيد چون همه اجزاء پيكان را هم نمي موال را محور قرار دهيد

ها قابليت دارد كه حول محور آيه قرار گيرد ونهآيه را  چرخ تراكتور قرار داد و آن را محور گذاشت نه اين تكيف
فاعليت شما هست يعني  تواند برگرداند اين عدم سازگاري كه بدليل حضور موال در عالم تمثل و در مثابل مي

توانيد رويتان را برگردانيد يا برنگردانيد  همانطور كه براي شما استمرار فاعليت هست و امكان الصرف داريد و مي
از آن طرف موال هم حضور اسمترار فاعلي دارد و همراه كلمه اش هست اين ناسازگاري را مورد دقت قرار دهيد، 

ز نبودند بلكه اينكه يك جمله و يك آيه بياورند كه مرادي را برساند و در ها كه از بيان حروف قرآن عاج عرب
تواند تحت سيطره  رساند نمي اين مرتبه از عرفان باشد عاجز بودند، شما هم آن معنايي را كه يك آيه مي

لب و خودتان بياوريد، اگر تحت سيطره شما مبيايد يعني اينكه مفهوم واقعي آيه در رتبه شما اين شود كه ط
 كند نه دعوت به شما. فاعليت شما در امور اصل باشد در حاليكه آيه براي اين نازل نشده ودعوت به موال مي

حاال اين ناتواني شما به معناي تعلق به فاعليت موال نسبت به فاعليت خودتان شد يعني اگر فاعليت عوض 
خودتان برگردد، معناي برگشتن وتصرف  طرف درست كردن يك نمونه و مثال بيايد به طرف فاعليت اينكه به

و وجه الطلبش  رسد، يعني اينكه فاعليت شما متعلق فاعليت موال شود چيست اينكه زورش به خود فاعل نمي
يعني اينكه فاعليتش  فاعليت موال قرار گيرد. معناي اينكه وجه الطلب فاعليت، فاعليت موال قرا گيرد چيست؟
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كه شما را چهارده قرار داده است تا فاعليت تعلق به نظام فاعليت موال پيدا نكند قرار بگيرد نسبت به آن فاعلي 

شوند كه فاعليت شما منحل در فاعليت كسي شود كه  فطرت و فاعليت برابر مي تواند چهارده شود، وقتي نمي
خواهد. اللهم  يشما را در چهارده قرار داده است و راضي شود اين حالت رضا كه ديگر هرچه اوبخواهد اين هم م

صادقاً حتي اعلم انه لن يصيبني اال ما كتبت لي ورضني من العيش همان  ارزقني ايمانا تباشر به قلبي و يقيناً
خواهي. اگر در رتبه خودش چنين چيزي حاصل شد نتيجه اش اين است كه فاعل با  چيزي را بخواهم كه تو مي

اعليت خودش است فاعليت در اينجا در نفس وجه الطلب، ]اد و البه در اينجا نبايد گفت ف زور چهارده مي
فاعليت تركيبي شده است نه در ثمره اش كه ناظم حسايستها باشد، چون فاعليت به خود فاعليت تعلق پيدا 

مواله در فاعليت خودش، فاعليت عبد تعلق پيداكرد و شخص طلب  كرده است نهايت فاعليت عبد به فاعليت
نفس طلب و فاعلي ت خودش، اينجا به نمايندگي اوست كه رتبه اش در خود  ب بهكرد فاعليت موال را نس

فاعليت چهارده است و برابر با تمام ظرفيتش است، ظرفيتش از ا سماء تصرفي موال بود وچون فاعليتش متكي 
ديگر عجز  آيد و آن كلمه هم در ظرفيت چهارده نازل شده بود ولي د راينجا به او شد حاالبا ظرفيت چهارده مي

گوئيم وحدت تركيبي پيدا كرد نهايت به اتكاء فاعليت مواله و حول محور سرپرستي موال االن  نيست بلكه مي
متصرف در مادون شده ولكن اين تصرفش در مادون يكتصرف اتكايي است يعني در نفس فاعليت تبعي است 

ت، آنها فاعليتهاي تبعي محض بودند هرچند نسبت به غيرش تصرف است. فرقش با فاعليتهاي تبعي ديگر چيس
ولي اين تصرفي در غير و تبعي در خود فاعليت است. حاال كه اين كار انجام شد با اسم تصرفي و حدت تركيبي 

 كند تا به تصرف در عينيت برسد و صحيح است بگوئيم نماينده موالست. كند و تصرف مي پيدا مي
ورزند و در فاعليتشان تعلق به فاعليت  كفار كه تجزم مي شود كه حاال بخش دوم بحث جلسه قبل مطرح مي

موال ندارند، چگونه خواهند بود. درباره آنها بايد گفت عين همان چيزي كه گفتيم علم براي همه مراتب عمومي 
است و به معناي ابزار تصرف است و تصرف و يقين را هم عام كرديم و گفتيم در همه مراتب هست نهايت هر 

اي نيست  گفتيم هيچ رتبه رتبه خودش لذا معناي علم هم از آن وضع قبل خارج شد، چگونه مي مرتبه حسب
اي نيست كه از نظام اوصاف نباشد يا ابزار نداشه باشد و نسبت به آن كه  كه از يقين خالي باشد يعني هيچ رتبه
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است و بدون يقين محض هيچ  فاعل است نيابت و تصرفي دارد حتي اگر كافر هم باشد يك رتبه از يقين را دار

استقرار ي وجود ندارد و اگر همه مراتب يقين را بهم بريزيد براي مثال اگر در هنگام راه رفتن مرتب زلزله بيايد 
توان راه رفت و اين تنها راه رفتن نيست كه به يك آرامشي نياز دارد بلكه همه شئون حيات شما به  ديگر نمي

ماند. اگر وضع جاذبه و هوا و  ها بهم بريزد اصالً حيات براي كسي باقي نمي رامشآرامش نياز دارد و اگر همه آ
 ماند تا حيات باشد. سائر چيزها به هم بريزد استقراري نمي

كفار مضطرب و خالي از آرامش هستند اما يك رتبه از آرامش را ندارند و رتبه نازله آن را دارند اما رتبه 
شود كه رتبه حيواني آرامش را هم نداشته باشند و اگر رتبه حيواني آرامش  ميملكوتي آرامش را ندارند اما ن

راهم نداشته باشند كه ديگر استقرار ندارند يعني كفار هم يقين و عجز را در مراتب نازله دارند هر چند نسبت 
عاليه تجزم داشته به مراتب عاليه تجزم داشته باشند. تجزم و انكار و عدم نازله دارند هرچند نسبت به مراتب 
ورزند تا ديگر هيچ  باشند. تجزم و انكار و عدم تسليم در يك مراتبي هست ولي در تمام مراتب كه كفر نمي

توانيد  كنند و همان جاست كه شما مي پذيرند و قانون را انكار نمي ها نماند، آنها قانونمندي را مي قراري براي آن
گذاريد و  به سكوت بكشانيد، روي برهان نظم يا قانون عليت دست مي دست روي همان چيزها بگذاريد و آنها را

ها هم دست بردارد ديگر هيچ چيز برايش  ها هم دست بردارد و اگر بخواهد از اين تواند از اين او ديگر نمي
ونه كنند چگ ماند، كفار در ادني مرتبه عجز خود را قبول دارند، حاال آيا كيفيت آن عجزي را كه قبول مي نمي

 است بايد دقت كرد.
كنند، آن اثبات چه ربطي به قانون عليت  حجت االسالم ميرباقري: آنها ثبات در تمثل را مطلقا انكار مي

 دارد؟
شود،  حجت االسالم والمسلمين حسيني: بنا شد ابتدا ببينيم اگر پرستش براي غير خدا باشد چگونه مي

شود حداقل بر اسا برهان منطق واليت اين گونه  قع نميگفتيم عشق به خود ممكن نيست و مبداء حركت وا
وقتي عشق به خود نشد عرض كرده ايم يك فعليت تعلقيه وي ك فعليت تحقيقيه در تعلق هست و يك  است و

وجود كفار هست كه به محصول اسماء تصرفي  شد. حاال آن عشقي كه در فاعليتي كه موجب تركيب شدن مي
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خودش شود،  به لذائذ دنيا دارند كه لذائذ دنيا يعني اينكه يك تغيير حالتي درموال دارند براي مثال عشق 

دنيوي هاي  ها و رفاه گوئيد عشق دارد كه از ميوه گوئيم در قدم اول عشق به چه چيز دارد كه لذائذ است، مي مي
اينجا منزلت  گفتيم نهايت در گويم اين همان ميل تركيبي است كه در فاعليت تركيبي مي لذت ببرد من مي

خواهد، اين مطلب مانع از فعليت تعلقيه كه علت حركت بود، نيست چون فاعليت  تصرفي آن نحوه فاعليت را مي
كند نه در حقيقت تعلق يعني به يك  در كيفيت موثر است يعني فاعليت شما در كيف جريان تعلق تصرف مي

شود ولي كيف آن به  ن بدون فاعليت نميمعنا مجحبور به يك عمل هستيد و جبر د رتحقق ممتنع است چو
دست شماست و اگر كيف جريان تعلق هست يعني كيف پرستش به دست شماست و طريق پرستش به دست 

توان چيزهايي را كه موال قرار داده، قرار داد كه آن كلمات وحي و ائمه طاهرين و  شماست كه در طريق هم مي
توان حيوانيت را طريق قرار داده و مثل شغال زوزه بكشد، آيه  و هم مي نحوه سرپرستي و واليت خودش است،

فرمايد عبادت اينها در اطراف كعبه چيزي جز يك سروصداهايي مانند حيوانات نيست انيها مانند  مباركه مي
كنند. خوب اگر فاعليتش را در توسعه نظام واليت ولي توسعه مادي و  ملك و انسان كه خدا را عبادت نمي

رار داد در توسعه حيواني هم عجز هست ولي نه عجز متناسب با فطرت اين را به صورت انسان خلق حيواني ق
كرده بودند و تمسك به فاعليت موال هست نه تمسك در نفس فاعليت خودش كه فاعليتش ملكوتي شود 

دش را نشان تمسك به فاعليت موال در منزلت فاعليت حيوانات كه توسعه حيوانيت و پستي و بعد ازظرفيت خو
 دهد. مي

پس عجز نيست و تجزم در رتبه تمثل و منزلت انسانيت است و عجز در نفس همان تمثل است اگر تمثلش 
گسرتش حيوانيت باشد منزلت او به نحوي است  حيواني و مادون آن باشد. اگر اسم تصرفي او از قبيل توسعه

دارد و  كند و سير و تعلق هم ، تالش هم ميكه تمسكش به اسماء تصرفي موال در توسعه حيوانيت شده است
شود ولي مناسبات نظام واليت در منزلت پرستش دنياست و آئين  علمش هم مناسبات نظام واليت ناميده مي

دنيا پرستي دارند آنها متدين بهدين دنيا پرستي هستند و دين پست تر از حيوانات رادارند و علمشان هم همان 
شود اتخذت الهه هواه و كان امره فرطا در منزلتي كه در كيف  ا هم به يك بيان گفته ميتناسبا را دارد يقين آنه
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خواهد و موال  فاعلي دنيا را انتخاب كرده ولي در خود دنيا پرستي اش يله و رها نيست و نظم و قانون مندي مي

ر حال پرستش مصنوعات را در آنجا قبول دارد ولي در چهره ماده و ماده پرست است، كفار در ماده پرستي د
دهند ولي نازل ترين اسماء تصرفي كه صالح  خداوند هستند و طريق رشدشان را همان اسماء تصرفي قرا مي

تواند اين گونه خدا را بپرستد اين حيوان با شهوت خودش  براي پرستش خداوند از سوي انسان نيست خوك مي
 كتش يك فاعليت تبعي است.پرستد و اين حر در اكل وش رب و جفت گيري خدا را مي

شود اال براي خدا نهايت رتبه آن فرق  حجت االسالم ميرباقري: اين همان است كه هيچ حمدي واقع نمي
كند يك لذت در منزلت حيواني  كند و آخرش هم نتيجه بگيريم كه اين خداوند را در اين رتبه پرستش مي مي

 هم در جهم به او بدهند.
سيني: توسعه حيوانيت توسعه بعد است اين مثل خو ك نيست تكليف نداشته حجت االسالم والمسلمين ح

دهد و بايد عذاب  دهد نهايت بعد را توسعه مي كند و توسعه مي باشد،بلكه در آنجا هم در نظام واليت تصرف مي
 احساس خالء كند. كند در عالم آخرت هر لحظه بكشد چون فراغ از فطرت ايجاب مي

تواند با كسي كه از رتبه خودش  ا باال بداند و بعد از آن رتبه سقوط كند اين نمياگر كسي رتبه خودش ر
خبر ندارد يكسان باشد پسر شاه معدوم ايران كه االن در خارج است در حال آزار كشيدن است كه چرا سلطان 

فكر كار نيست ولي صدها ميليون جوان هم سن او هستند ولي اصالً به فكر سلطان بودن نيستند بلكه به 
وزندگي خودشان هستندولي اصالً به فكر سلطان بودن نيستند بلكه به فكر كار و زندگي خودشان هستند مثالً 

گويد هنوز مزد كار ديروز خود را نگرفته ام يا مثالً نانواست و فكر پخت نان است اما پسر شاه  اگر نجار است مي
د يا نه، حاال هر چند هم به او بگويند محال است كه رس خائن در فكر اين است كه آخر به سلطنت ايران مي

ملت ايران رژيم شاهنشاهي را بپذيرند ولي باز ته ذهن او اين فكر هست، خوب اين مال فراغ از منزلت است 
البته منزلت توهمي نه فطري و اال فراغ از منزلت فطري خيلي سخت است منزلت فطري يعني اينكه وزن 

ن رتبه ساخته شده است و حاال به آن پائين سقوط كرده است معلوم است شديد مخصوص اين فرد براي اي
شكد البته به فاعليت خودش آن پائين رفته و ديگري به او ظلم نكرده است براي مثال چيزي  ترين عذابها را مي
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يگاه و پائين آيد يعني خالء از جا كه وزن مخصوص آن گاز است اگر آن را زير دريا ببرند خيلي فشار به او مي

 آمدن را كم ندانيد. 
شوند  دهند حتي مؤمنين هم خيلي غصه دار مي گيند منزلت مؤمنين را در آخرت به آنها نشان مي وقتي مي

توانستيم آنجا باشيم. البته هيچ كس جز معصومين بر همه منازل بهشت اشراف ندارد ولي مؤمين  كه ما مي
بوده در آنجا باشند و حاال نيستند و آنجا در دست يك عده ديگري بينند كه بنا منزلت اصلي خودشان را مي

است. براي مثال اگر طوري باشد كه بفهمد آن حوريه بسيار كم نظير دست يك مؤمن ديگري است اينجا دست 
گذاريم كه آن غبطه حقيقي را تا حدي تصور كنيم واال ما كه از عالم معنا ادراكي نداريم، اينكه  روي غيرت مي

اي يك روز به آن رتبه از حظ وادراك در خدمت معصومين برسيد و لي حاال  ينيد منزلت شما بوده كه هفتهبب
در آن منزلت نيستيد و پائين تر هستيد، اين به يك معنا سوختن است اين اختالف در مراتب استحباب است 

سوزاند، هم بر  مغز جانش را ميچه رسد در مراتب حيوانيت كه در آنجا آتش تطلع علي االفهده برايش هست و 
خوراند چون انواع زهرها رادر دنيا پراكند است و انواع دردهاي متناسب  او احاطه دارد و انواع زهرها را به او مي

شود خيلي بيشتر از  شكد ضرر كلمات فاسد در جامعه كه بعداً در بحث ابزار سرپرستي بيان مي با زهرها را مي
 بيعي است كه عذاب شخص نيز خيلي سخت است. ضرر مار و عقرب هاست وط

بنابراين اشكال اول بر شناخت كهعدم حضور بود بر طرف شد و اشكال دوم كه درباره عجز بود نيز برطرف 
شد و اشكال سوم هم كه در معني تجزم بود كه اين تجزم عشق به خود به صورت مطلق است يا اينكه در كنه 

ه اسماء تصرفي موالست نه به فاعليت موال در خودش كه رتبه ملكوتي عشق به موالست و در صورتش هم ب
 است.

آئيم و اينكه اگر علم در اينجا به معناي تناسبات واليت شد كه الحادي،  بعد از اين سراغ بحث داللت مي
اسالمي و التقاطي خواهد داشت اوالً رابطه اش با نظام واليت چيست چون ديگر به شكل فردي ومالحظه 

توان گفت منطق: آله قانونيه تعصم مراعاتها الذهن عن الخطاء في الفكر، يا اينكه اصالً فكر  شود، آنگاه آيا مي ينم
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شو يعني عكس  شود يا اينكه واليت اصل مي جداي از نظام جامعه معنا ندارد و زبان و ساير ابزارها نيز اصل مي

 گويند.  آن چيزي كه ماديون در شناخت مي
 شود. ميرباقري: پرستش هم به معناي حركت فاعلي مي حجت االسالم

حجت االسالم والمسلمين حسيني: حركت را توصيف جديد كرده ايد و قيد به آن زده ايد يك قيد در بحث 
زمان به حركت زده ايد و آن را فعليت تعلقيه و فعليت تحقيقيه كرده ايد و وجود تعلق را در آنجا پذيرفته ايد. 

د زده ايد و گفته ايد بدون فاعليت محال است، قيد ديگر را در آنجا پذيرفته ايد. در رتبه دوم در رتبه دوم قي
قيد زده ايد و گفته ايد بدون فاعليت محال است، قيد ديگر در رتبه سوم اين است كه فاعليت و تعلق با يكديگر 

وند و در رتبه پنجم هم قيد زده ايد ش دهند در رتبه چهارم طلب الواليه مي شوند و طلب را نتيجه مي تركيب مي
و گفته ايد طلبي كه طلب تصرف در نظام واليت باشد كه اين را هم قيد زده و گفته ايد طلب تصرف در نظام 

دهد اما اگر نخواهد در فاعليت  واليت در فاعليت خودش باشد و اگر در فاعليت بيايد معناي پرستش را مي
ت خودش درآن اسمائي كه موال درست كرده تصرف كند و در نتيجه تنزل خودش تصرف كند و بخواهد با فاعلي

گوئيد پرستش نكرد. معناي پرستش شد طلب تصرف در فاعليت خود و اينكه شاء شما حول  كند؟ آنگاه مي
خواهد رضا ياو محور نفس رضاي خود  محور شاء او باشد اين معني پرستشي و به معناي رضوان است، يعني مي

معناي معرفتي وعرفاني اشي از منطق  براي پرستش و سجود چه معنايي اتم از رضوان داريد، در باشد. شما
 كنند؟ تجريدي پرستش را چطور معنا مي

شود كه در آنجا خود معناي حركت حذف شده است،  قبالً گفته ايم در باب حركت، فاعل و شئون چطور مي
تي كي براي كي است كه بهجت ذات به ذات شده است، بعد گفته ايم اگر هم علي فرض حركت واقع شود حرك

 هرچند كه ذات چون واجد است حركت در آن ممنوع است حاال پرستش درعرفان چه معنايي دارد؟
پرستش نفس حال است و حال هم متصل به فاعل و فاعل هم فاعل حق فاعل الهي خودش هست و 

او در نفس فاعليت و در طلب اين دخالت كند به شود تا اينكه  خودش؟ اين در پرستش متمسك به موال مي
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عبارت ديگر اين محور قرار گرفتن غير در طلب اين معناي پرستش است، يعني تمام تمايالت ديگر شما حول 

 گيرد اين همان معناي سجد و خضوع مض است و به يك معنا فناست. اين تمايل شكل مي
دانيد كه معناي همان  اشيد، علت را يك مفهومي ميكنيم احديت مفهومي نتر در باب معرفت ما عرض مي

احديت است ولي اسمش رانمي آوريد، وقتي كفار در باب تحليل خدا پرستي از ديدي مادي خودشان صحبت 
كنند، به نظر مانه عجب به مفاهيم صحيح  تراشند و مطلق سازي مي گويند اينها يك چيزي مي كنند مي مي

فاهيم عام بدانيم و نه ترديد و شك را عام كردن بلكه تناسب هر مفهوم در جاي است كه يك مفهوم را بر همه م
گوئيد مفهوم عليت عام است يعني  شود وقتي مي خودش نسبت به ساير مفاهيم كه وحدت تركيبي مفاهيم مي

د دو گويم معناي احيت هم كه چيزي غير از اين نبود. احديت كه ميگوئي فراگير است و همه جا وجود دارد مي
 بردار نيست و همه جا هست مگر غير از اين است.

 برادر نجابت: اين همان اصالت شك است.
حجت االسالم والمسلمين حسيني: نه، اصالت شك، زماني است كه هرج و مرج در مفاهيم را بپذيريد يعني 

خود اين كه اصالت شك باطل است همان طر كه عجب به مفاهيم باطل است، عجب و شك هردو باطل است. 
گوئيد يا نه؟ يعني اگر بگوئيد تجزيه و  گوئيد اين مطلق است يا نه، آيا اين را متناسب با تركيب مي شما مي

شود اال  اي چه در مفاهيم و چه در خارج واقع نمي تركيب مطلقاً وجود ندارد، درست نيست بگويد هيچ تجزيه
خواهيد اين با بدنتان تركيب  كنيد چون مي را جدا مي براي تركيب، مثالً در خارج تجزيه يم كنيد واين قند

شود. در مفاهيم هم همينطور است و تجزيه براي تركيب است، در  شود، تجزيه هيچ گاه مقصد نهايي واقع نمي
شود، و ممكن نيست كه تجزيه را فقط براي تجزيه جلو ببرد بلكه  غايت هم در مطق صوري همين طور واقع مي

 گوئيم همين را در مقدماتش هم لحاظ بفرمائيد. دهد، حاال ما مي تركيبي انجام ميبه لحاظ يك كيف 
برادر صادقي: در بعضي از حركات اين معنا براي پرستش وجود ندارد مثل آن حركاتي كه فاعليت خودش را 

 شود. دهد و تسليم نمي اصل قرار مي
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تصرف انساني نيست و لذا به او نام كافر حجت االسالم والمسلمين حسيني: بفرمائيد در رتبه انساني و 

 دهيد. مي
 توان گفت پرستش نيست. برادر صادقي: پرستش عموميت دارد و نمي

گيرد شما اگر  حجت االسالم والمسلمين حسيني: پرستش متناسب با ظرفيت است كه لقب پرستش مي
بخواهي كه او در فاعليت تصرف و بخواهيد نماينده موال شويد حق نمايندگي اين است كه در ظرفيت خود 

كنيد به اتكاء او و براي او باشد يعني براي آنچه كه  سرپرستي كند و شما تصرفي را كه در نظام سرپرستي او مي
پسندد و شاء او حاكم بر شاء شما باشد، امام اگر در مقابل قدرتي كه داري كفران ورزيدي و فاعليت  او مي

واگذار نكردي و راضي به رضاي او نشدي و خودت اعالم تجزم كني، الين  خودت را تهذيب نكردي و به او
گوئيد  كني معناي كفران است، يكي از كلمات او با كلمات شما سازگار نيست و شما مي تجزمي را كه اعالم مي

م توان پرستش را از اصل حقيقت عالم پرداشت، عال سازگار است البته در همان رتبه يك پرستش دارد و نمي
توانم يك كاري كنم كه مخلوق خدا نباشم و غايت نداشته  غايت خواه است و مجبور به اين است، من كه نمي

 باشم.
معناي پرستش انسان، پرستش در فاعليت است ولي پرستش عمومي كه بدون آن سنگ روي سنگبند 

شود همچنين گفتيم كه كفار  ميشود ولو از انسان پذيرفته نيست و هركس غير از سالم بياورد از او قبول ن نمي
در مادون انسانيت عجز دارند مانند عجزي كه نسبت به قانون دراند، يعني آن كسي كه به اصطالح دنيا را 

پرستد در يك صفحه در كنه دنيا پرستي اش اين مثل آهن و خاك و فلز كه يل تركيب دارند اين كافر هم  مي
خواهد  گوئيد در عين حاليكه توسعه در خود اين را مي صفحه ديگر ميميل تركيب شدن با اينها را دارد، در يك 

تواند  گوييد اين عاجز است و نسبت به قواني پله ورها نيست و نمي ولي پست تر از اين است، اما در قدم اول مي
را به رسميت  شناسم، ايشان مجبور است كه قانون جاذبه زمين بگويد من هيچ قانوني را به رسميت نمي

تواند بگويد گرايش به هيچ چيز  شناسد ولذابرابر همين هم تسليم شده و ميگ ويد ماده پرست هستم، او نميب
كند؟ (گفت اين بدبخت از نعمت موال  كند ولي از چي طلب مي گويد ماد گرا هستم يعني طلب مي ندارم و مي
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مجبور استت كه براي اين قوانين خواهم بروم از طويله وآخور حيوانات بخورم) و  خورد ولي ميگويد مي مي

تواند قوبل نداشته باشد و لي معناي پرستش خدا نيست وماده را طريق  تقديس و احترام هم قئل باشد و نمي
كانه فاعليتش آثار ماده را متصرف در خودش قرار داده است يك وقت  گرفته و فاعليتش هم مادي شده است

ها  گوئيد خواص ميوه دهم و يك وقت مي متصرف در خودم قرار ميگوئيد فاعليت حضرت حق در نظام عالم  مي
دهم كه اين هم متصرف در فاعليت خودش قرار داده ولي نه اينكه  آنها را متصرف در خودم قرار ميهاي  و مزه

آيات كتاب و طريق آن يعني ائمه طاهرين را انتخاب كند بلكه به آياتي متمسك شدهد كه براي حيوانات قرار 
 اند ا لبته در حيات حيواني هم توسعه خواهد داشت. داده

پرستد ولي  حجت االسالم ميرباقري: حضرت عالي با عرفا در اين قسمت موافق هستيد كه اين خدارا مي
فهمد و پرستش براي غير خد محال است كه واقع شود پرستش هم بدون فاعليت محال است پس  خودش نمي

 پرستش هم همين است.
تواند واقع شود  والمسلمين حسيني: نه ببينيد اينكه حركت جز به طرف مشيت خداوند نمي حجت االسالم

چون اگر به طرف غير مشيت خداوند هم  مطلبي است كه حتي احدي ا زمتكلمين هم با آن مخالفن نيست
همه واقع شود معنايش اين است كه حركت لغو و خلق مخلوق لغو ممكن است در حاليكه محال بودن اين را 

اي حادث شود و شما بگوئيد خالق ندارد يا خلق آن لغو  شود كه يك پديده متكلمين قبول دارند، يعني نمي
شود  رسد كه حركت يا براي تصف در خود واقع مي شود تا ب آنجا مي است اما چند قيد به اين حركت اضافه مي

سبت به فاعليت وشاء خودش كه معناي آن هم تصرفي تولي به واليت والي باالتر يعني موال در سرپرستي ن
پرستش همين است ومادون اين ملوط با شرك است. يعني رضوان رتبه پرستش است و مادون آن بارذائل 

 نفسي همراه است كه اين را هم عرفا قبول دارند، يعني مادون آن پرستش متناسب با اين رتبه نيست.
خداست چون محال است پرستش براي غير خدا  حجت االسالم ميرباقري: پرستش هست وفقط هم پرستش

 واقع شود، چيزي در عالم نيست كه خودش ركن باشد تا ما آن را بخواهيم.
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حجت االسالم والمسلمين حسيني: موضوع كفر و پرستش چيست؟ اگر موضوع پرستش تولي موال در نفس 

موضوع آن خارج از اين باشد چون واليت خود شد براي كسيكه منزلتش نيابتي است لقب پرستش بايد داد اگر 
بنا شده مافهيم مطلق نداشته باشيم براي كسيكه منزلتش منزلت نيابت است ديگر نيابت نيست و كفران در 

 نيابت كرده است.
گوئيد از  گيريد و گاهي تناسب هرشيي را به حسب خودش ميگيرد و مي بندگي را گاهي به معناي عام مي

كند يعني در نظام  رسد به اين كه نسبت به آيات كتاب اعالم مقابله مي مي مادون رضا فران است است تا
رسيم موجود است و متغير و علت غايي  گوئيد به آخري هم كه مي كند شما مي سرپرستي خودش رانازل مي

گويم بله ولي اين چه ربطي دارد به آن مطلبي كه رعض كرديم به لحاظ فطرت خودش اگربگوئي  دارد؟ مي
توان  خودش نيست كه پس كافر هم نيست و اگر خودش خودش است كافر هم هست، در اين رتبه نميخودش 

كشد چون فطرتش همان فطرت انسان است و تكاليف انسان را دارد و  گفت فطرتش رها شده و لذا اعذاب مي
 در مرتبه حيوان آمده است.

جاي او عوض شد باز همان باشد، معناي  سازد كه اگر حجت االسالم ميرباقري: اين با وحدت تركيبي نمي
 كند اين احديت ظرفيت است. اين اطالق ظرفيت در همه شرائط است يا همان امر ثابتي كه جريان پيدا مي

 وقتي در رتبه حيوان پائين آمد آيا در سعه دنيا متصرف است يانه؟ حجت االسالم والمسلمين حسيني:
كند مؤمني كه فطرتش را در مسير  ان نيست يعني چه فرقي ميحجت االسالم ميرباقري: ولي ديگر آن انس
توان گفت ظرفيتش همان سات محال است يك ظرفيت درد و  بندگي خالص به كار گرفته با اين كافر؟ نمي

 وضعيت برابر باشد.
 آورد كه باال بيايد آيا حجت االسالم والمسلمين حسيني: توپ فوتبال را اگر زير آب ببريد چرا فشار مي

شود وقتي به باال رفت تبديل به يك چيز ديگر  ماند، نمي آيد؟ چرا سنگ در هوا نمي اطالق ظرفيتي پيش مي
 شود؟
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حجت االسالم ميرباقري: ولي قطعاً ديگر همان نيست، سنگي كه روي زمين است با سنگي كه وسط اسمان 

 است يك فرقهايي دارد، يعني دو وحدت تركيب دارند.
لمين حسيني: معناي وحدت تركيب را طوري مطلق نكند كه تناسبات خود وحدت حجت االسالم والمس

شود كه اصالً پائين هم  تركيبي هم رها شود و گفته شود اين سنگ را كه باال انداختيم يك چيز ديگري مي
 معناي تعميم عليت است. آيد، اين جور نيست، اين نمي

خواهد پائين بيايد و اگر پائين  ، توپ را باال بياندازيم ميحجت االسالم ميرباقري: بهرحال يك فرقهايي دارند
خواهد باال ببايد، اگر فرق نداشت بايد در هر دو مورد پائين بيايد، حتماً يك تفاوتي در ظرفيتش  بياندازيم مي

 شود. پيدا مي
دام حجت االسالم والمسلمين حسيني: تفاوت داشتن و انحالل خواص قبل در خواص فعلي به معناي اع

 خواص قبل نيست.
كند يا در وحدت تركيب  قبل اين بود كه آ] خاصيتهاي گذشته انحالل و اعدام پيدا ميهاي  يكي از بحث

ها به شكل انحالل در وحدت تركيبي جديد، بر اين اساس ديگر  يجديد هظور دارد يعني حضور عيني همان
يعني اين شخص كافر است و صورت بزرخي اش  شود، اينكه كفار هم مثل حيوانات بي تكليف نيستند باطل مي

هم شكل حيوانات شده است ولكن فطرت اين به نحوي بوده كه نبايد تا اينجا بيايد. براي مثال كه اين فقط 
يك مثل است اگر از عالم امشاج چيزي درست نشود مگر در رتبه نيابت در عالم آنگاه در عالم امشاج انسان 

شود مگر تولي  درست نمي گوئيم اين مسئله هم ف در نظام واليت است، بعد ميدرست شده و اين شايسته تصر
خودش باشد، حاال كسي كه يك چنين بافتي دارد حق  به واليت ولي اعظم باشد و موضوع تصرفش تصرف در

 ندارد آن پائين برود.
مدتي زير دريا باشد گويند اگر... يك  كند، همانطور كه مي حجت االسالم ميرباقري: ولي اگر رفت فرق مي

كند و همين  ماند، يعني گياهان از آن تغذيه مي شود وزير آب مي خاصيت فيزيكي و شيميايي آن عوض مي
كنند و در دريا رفت و  ماند يا ماهيها از آن تغذيه مي شود و ته دريا مي هواي درون توپ جزء بدن گياهان مي
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آيد و منحل در  شود و باال نمي اصالً جزء بدن ماهي مي دهد يعني كنند وديگر خواصش را از دست مي آمد مي

ماند دليل براي خلود در عذاب نداريم،  شود درباره كافر هم ميگويند قرنها در جهنم مي يك تركيب ديگر مي
گويند هيچ آيه و روايتي هم نيست كه بگويد  كنند و مي خلود در جهنم هست ولي خلود در عذاب را نفي مي

دهد و در همان جا  هستند ولي خالدين در جهنم را قبول داريم ولي خاصيتش را از دست مي هميشه در عذاب
 شود و اين با وحدت تركيبي هم سازگار است. برد منحل مي در منزلت حيواني لذت مي

حجت االسالم والمسلمين حسيني: چند اشكال در اين است، اول اينكه آيا در تغييرات صورت قبل در 
ماند يا همه آن هست ولي با وحدت جديد و اگر همه  شود و هيچ چيز از آن باقي نمي دام ميصورت جديد اع

اش باقي است تناسباتش چگونه است؟ حاال اگر خلود در جهنم هست اصل عذاب اينها را چگونه ثابت 
 كنيد؟ اين بحث شأن و ذي شأن است و چه ربطي به عذاب دارد. مي



 
 

 دوره دوم) ٥٧( ٩٣جلسه: 
 فلسفه اصالت مباني نظام واليت

 بحث: فرق نيابت معصوم با نيابت غير معصوم
 باش ولي در غير معصوم ابتدائا تعلق به كثرت است)( (در باب معصومين ابتدائاً به فاعليت موال مي

 بسم اهللا الرحمن الرحيم :ميرباقريحجت االسالم 
در بحث قبل فرموديد در تركيب سه يا چهار چيزدر تكيفات داريم آيا اين در ثمره بحث هم اثري دارد،يعني 

 خود فاعل رابطه بين اثر خارجي و قلبي است؟
 حجت االسالم والمسلمين حسيني: اعوذ باهللا بسم اهللا الرحمن الرحيم

بيند و اين جزء اسماء  راجد او ربط راهم جدا ببينيم اين است كفاعل رابطه را مي ثمره اش در آنجا كه فاعل
شودمثالً ممكن است براي  تصرفي فاعل است، اما در آن جا كه خودفاعل رابطه باشد جز اسماء تصرفي موال مي

جنانچه در آئينه فاعل اين بحث بيان شو كه بدانكه اسان را قوه ايست دراكه كه در آن منقش گردد صور اشياء 
آيد عين آنچه را كه در خارج است  كند وبه نظرش مي بيند ربط را حذف مي در اينجا چون خودش را نمي

شود و آن اشكال اينكه  كند، به هرحال ثمره اش اين است كه به يك اشكال مقدر پاسخ داده مي مالحظه مي
 فرق بين آنجايي كه رابطه ست مثل تصديق با تصور چيست؟

ا در ادامه بحث قبل مختصري پيرامون فاعليت در وجه الطلب و نظام حساسيتها حول آن كه درك و ام
 كنيم. نسبت به باالتر و ارتباط به موال هم هست عرض مي

در اين قسمت يك سوال مطرح است در كه در وجه الطلب به تمام ظرفيت فاعليت نيست؟ در پاسخ بايد 
ا تعلق به كثرت نباشد و تعلق به فاعليت موال در فاعليت خودش سبقت بر گفت در باب معصوم هست، اگر ابتدائ

تعلقش نسبت به ساير اشياء داشته باشد كه رتبه اش رتبه اسمي است و محال مشيه اهللا و محل ظهور فاعليت 
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رف موال و مشيت خداوند متعال باشند بايد تعلقشان به فاعليت موال باشد و بعد از تعلق به فاعليت موال و از ط

به خواست خود موال كثرت ارتباطي را بخواهند كه منحل در وحدت كلمه تعلق به او باشد وشدت قرب آنها به 
باشد كه بهان كيفيتيها خدا را بپرستند و با آن كيفيتها بندگي كنند  خداوند مبدأ پيدايش همه كيفياتي مي

باشد يعني فاعليتشان معلق به فاعليت خداوند باشد پس در باب معصومين، بايد از ابتدا فاعليت و ظرفيت برابر 
كند وهيچ مرتبه ديگري در اين رتبه واقع  كه اين رتبه عصمت است كه ذاتا و اساسا با ساير مراتب فرق مي

 شوند. شود و در طاعت آنها منحل مي شود و همه كثرتها از شئون عبادت آنها مي نمي
ل تعلق به كثرت كه بنابر بحث قبل تعلق به كثرت، فاعليت و اما در غير معصومين كه دوچيز هست: او

نسبت به كثرت را الزم دارد چون تعلق بدون فاعليت نيست و فاعليت هم بدون تعلق نيست پس تعلق به 
كند  اي كه عجز پيدا مي فاعليت در كثرت موال، فاعليت كثرت است كا اينكه موضوع تعلق كثرت است، در رتبه

كند، بلكه تعلق به رفع يد از  ز كثرت ورفعيد از فاعليتي كه مضوعش كثرت است پيدا ميتعلق به رفع يد ا
كند ودر نتيجه  كند بلكه تعلق به رفع يد از فاعليت و تعلق پيدا مي فاعليتي كه موضوعش كثرت است پيدا مي

برخاست موال و كند و پس از تصرف موال در فاعليتش بنا به فاعليت موال در فاعليت خودش تعلق پيدا مي
او فاعليت خداست  كند وبعنوان يد موال متصرف در غير است و محورحب مشيت او در مادون خودش تصرف مي

و بخاطر خدا م يخواهد كه اينها به چه شكلهايي واقع شوند، معجب به صوم و صالتش همنيست چه رسد به 
گويد اهللا اكبر ال اله اال اهللا و چيزهاي  لكه مياينكه معجب به رفتار غير عبادي يا معجب به اشياء ديگر باشد ب

دهد تعلق به اشياء يعني اينكه براي رفع عطش  مختلف رانشان ميهاي  گذارد، تعلق به اشياء اله ديگر را كنار مي
دنبال يك چيز هستي كه جايگزين آب  كند، آب را اصل بدانيد و بگوئيد غير از آب چيز ديگري رفع عطش نمي

گوئيد خداوند  خوانيد الحمد اهللا الذي سقائي گاهي مي كند در دعا مي ه بگوئي خدا رفع عطش ميكني نه اينك
آب را خلق كرده كه با آن رفع عطش كنم اين يك رتبه است، گاهي كنه سقايت و رفع عطش را حمد خدا 

 دانيد. مي
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عدم فاعليت نسبت به كثرت كد يعني تعلق به  بهرحال وقتي تعلق به فاعليت موال در فاعلي خودش پيدا مي

خواهيم بگوئيم اين امر برا يغير معصوين در ابتداي  و تعلقي كه موجب آن كثرت باشد، پيدا يم كند، حاال مي
تاند بهرحال ما در دار ابتاء و امتحان و تكليف هستيم  كارم مكن نيست، غير معصوم از ابتدا او پيش از عجز نمي

ي هم كه بخواهيم بحث كنيم يك مراتبي راي فاعليت هست ويكي از مراتب يعني حداقل از نظر منطقي و فلسف
خواهند نسبت به  هم اين است كه ازعجز محجوب باشد فاعلهايي كه از اين مطلب عاجزند فاعليتي را كه مي

فاعليت نيست و علقي كه دارند براي رفع خود تعلق كه نيست، قبل از عجز و قبل از ادراك ناتواني و قبل از 
اينكه فاعليت موال بيايدو بخواهد اينها را سرپرستي كند، چنين است، شايد هم بتوان گفت يك رتبه فاعليت 
جماد است ويك رتبه فاعليت حيواني است واال معنا ندارد كه بگوئيد در منازل تعلق به كثرت نداشته باشند، 

 مختلفي است. اي ه در فاعليت خودش را ميخواهد باز رتبه تازه وقتي هم كهتصرف موال
در عجز و در عالم تبدل كه معناي تبدل، و حدت تريكبي داشتن كيفيت است، اين فاعل مسلط بر اين است 
كه اين را پاره پاره كند و از اين تكيف به يك تكيف ديگر بچسباند وسنگين و سبك كند وباال و پاين بياورد، 

م كه به عجز رسيد و از موال درخواستت رفع تعلق چون هيچ يك از تصورها بناشد كه بسيط نباشد زماني ه
 خواهد به امور دنيايي تعلق نداشته باشند. خواهد يعني مي خواهد گاهي فقط رفع تعلق از مرتبه مادي را مي مي

براي مثال اسماء تصرفي موال در شكل آيات مباكر براي ارشاد اين يعني به گوشش برسد و بيايد در عالم 
احساس عجز كرده از اينكه آنها را تابع ظرفيت خودش كند حاال گاهي است كه خود كتاب تمثل و ايشان هم 

هم غير از اينكه در ظرفيتهاي است كه خود كتاب هم غير از اينكه در ظرفيتهاي مختلف معاني مختلف دارد، 
الم براي خودش هم داراي معناي مختلف است و صحبت از هفتادبطن هم نيست بلكه به عدد ادراكاتي در ع

آئيد هفتاد بطن دارد كه يكي اش اين  موحدين ممكن است مرتبه داشته باشد و گاهي در هر ظرفيتي كه مي
اي  پذيرد حاال بعضي آيات مشعر به اين است كه عده است كه قطعاً خداوند شرك باهللا و كفرو معصيت را نمي

خواهند  كنند در همين رتبه مي احسا عزج ميكنند واينها را در نكرده است، بعضي وقت  بخاطر بهشتعبادت مي
 كه بهشتي و يا اينكه جهنمي نشوند و بعضيديگر مراتب باالتري را بخواهند.
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شوند  پس ظرفيت هر يك از اينها در غير معصوم با اسماء تصرفي موال درست شده و آنگاه تمام ظرفيت مي

فاعليت موال پيدا كنند و از طرف موال و حدت تركيبي كه رفعتعلق از تمام تعلقها و كثرتهايشان بشود و تعلق به 
شود اين ناتواني فاعل  ها پيدا كنند يعني تصرف كنند در اينها و اين پس از ناتواني فاعليت ممكن مي به تعلق

 بدون عجز ممكن نيست. 
ره ائمه اگز عجز را از شئون اشراف بدانيم درباره كسي كه ظرفيتش ظرفيت تعلق به كثرت است و نه دربا

طاهرين كه خلق آنها از ابتدا اين گونه نبوده است كه تلعق به غير خدا داشته باشند و ابتدائاً در حالي ايجاد 
شده اند كه تعلق به خداي متعال داشته باشند، و كنتم انواراً فجعلكم بعرضه محدقين آنها اول ما خلق اهللا 

اركم ص با ديگران مساوي بودند جمع كنيد بين روايات را  بودند خيال ننيد در عالم ذر و در عالم امشاج نبي
فمرايد  فمرايد اول ما خلق شديم و هيچ چيز ديگر نبود، نمي در اين باره كار اجتهادي كنيد يك جاي ديگر مي

اي كه  اول ما عبداهللا البته اولين عبادت كنندگان اينها بوده اند ولي آنها اولين مخلوق هستند بعد در مرتبه
شود ولي  نازل شده اند همه با همديگري مساوي شده اند كما اينكه نبي اكرم (ص)در شكل انسان ديده ميمت

اين مطلب ناي رتبه ايشان درعالم كون نيست ه اياشن خودشان واسطه در نزول وحي بر جبرئيل بودند، در 
ج تن خلق شده است، فرمايد آسمان و زمين و هرچه در آنهاست به خاطر وجود پن حديث شريف كساء مي

خوب جبرئيل هم ازآنهايي است كه به خاطر آنها خلق شده است، لذا ظاهر مطلب اين است كه حضرت صديقه 
گويند وقتي پدرم اين چنين فرمود  فمرايد بلكه مي فرمايد جبرئيل آمد و گفت خداوند چنين مي طاهره نمي

در قول خداوند تبارك و تعالي به مالئكه يا نزال  خداوند هم اين طور به جبرئيل فرمود، كانه خودشان شاهد
كننده قول خداوند هستند يا اينكه خودشان قول خداوند تبارك و تعال يهستند. ظاهر حديث اين است كه 

كند قبل از اينكه جبرئيل بيايد و بعد  فمرايند خداوند به جبرئيل چنين فرمود و قضاياي آنجا را تعريف مي مي
آمد و اجازه گرفت و براي ما تعريف كرد. البته عيبي ندارد كه در عالم ذر هم نبي اكرم (ص)  فرمايد جبرئيل مي

ها بود و  با همه در صورت مساوي حاضر شده باشد مثل عالم دنيا كه صورت ايشان مثل صورت بقيه انسان 
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اي كندن توانست به ايشان سنگ بزند كسي كه همه اعمال زمين و آسمان دستش هست بر دشمن هم مي

 كردند. خندق كارگري مي
پس حساب آنها جداست اين تعبير بزرگ و حقيقي و مضامين عالي زيارت جامعه كبيره كه درباره آنها 

كنيم چيزي فهميده ايم هنوز هيچ چيز نفهميده ايم وفائلين به آن كلمات  هست كه ما آن وقتي كه فكر مي
ر هر يك از اين كلمات كه مشعر به همه كلمات باشد آن دانند يعني چه فقط ترجمه كافي نيست اگ خوب مي

شود؟ به اين صورت كه هريك از اين كلمات تصيف بقيه كلمات باشد و مجموه اين كلمات  وقت معنايش چه مي
ها هم از  اي كلمات درباره افراد و اوليا و اشخاص مختلفي نيست كه توصيف باشد، درباره يك مجموعه از افراد مي

ا باشند بلكه اوصافي هستند كه وحدت دارند البته وحدت متقوم به كثرت است، اين اوصاف را به همديگر جد
وشد فهم اين زيارت آن چنان كه هست مخصوص اهلش يعني خود  هر تعبيري كه بگوئيد آن وقت معلوم مي

كسي كه  شوند هم آن همه از خيراتش مستفيض مي معصومين است البته فهم نازلش براي ديگران هم هست
شود تا آن كسي كه چهار يا پنج قسمت را باهم  بيند از اين زيارت منتفع مي اينها را تك تك و جدا جدا مي

بيند هم كسي كه بيشتر آن را با هم ببيند ولكن ما ادراكي از حق مطلب نداريم پس غير از آن دسته كه ال  مي
عليت خداي متعال است فاعليت حضر عيسي در هنگام يشائون اال ما يشاء اهللا و از ابتداي خلق فاعليتشان فا

دهد خوب  تولد خيلي پائين تر از فاعليت نبي اكرم (ص) است او در ابتداي تولدش به نبوت خودش شهادت مي
اين خارج از ادراك ماست كودك بايد مدتها بگذرد تا بتواند مطالب ساده توجه كند واين از طريق علم تدريجي 

شود و ميدان تصرفش اگر خيلي هنر كند تمام  كه تا آخرش تدريجي است و عوض ميالحصول ممكن نيست 
اين عالم ماده است البته هيچ كس هم نيست كه ميدان تصرفش همه عالم ماده باشد چه اهل عرفان يا فقه يا 

دارد با صنعت باشد آنگاه كل اين عال دنيا نسبت به برزخ مثل انگشتر در دل صحرا است، حاال اين چه ربطي 
كسي كه متصرف در كل تاريخ است و همه تاريخ از شئون تصرفي او داراي حيات شده و بهتعبيري نور است و 

 تحقق همه اشياء به اوست.
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عالم ماده تعلق به كثرت است و شايد در عالم  در غير معصومين حتماً تعلق به كثرت هست و از شئون

اال آنها هم اذكار مختلف دارند و آزمايش  ثرت مادي نيستملكوت هم يك نحوه كثرت باشد ولي از قبيل ك
شوند وعلم و جهل در آنجا هست و جناب ادم آنها را تعليم كرده است از خداوند سوال كردند كه چرا  مي
كند، اينها كاشف از اين است كه در آن جا يك نحو كمال  خواهند انسا را خلق كنيد كه خونريزي و فساد مي مي

با بحث خودش مطرح است، آنها عصيان اين سنخي ندارند كه اهل عذاب شوند ولي برايشان  و قص متناسب
گيرد كه زير عباي پيامبر بيايد دليل اين است كه او مشتاق  كمال هست و همين كه خود جبرئيل اجازه مي

اي  اريم وكمال است، نبودن عصيان يك صحبت و وجود كمال يك صحبت ديگر است، بهرحال كاري به اينها ند
 مطلب را به صورت احتمال عرض كردم.

شود و طبيعتاً خود تعلق و فاعليت تركيب شده و به فاعليت موال در  بعد از عجز رفع تعلق از كثرت پيدا مي
كنند، ولي قبل از عجز كسي كه موضوع تعلق و فاعليتش تصرف در كثرت است  فاعليت خودشان تعلق پيدا مي

آن كثرت باشد كه تمام ظرفيتش است، تمام ظرفيتش كه يكي از اسماء تصرفي  تواند متعلق به رفع نمي
حضرت حق است يعني فاعليت خداي متعال در اين مرتبه است، فرض كنيد طبق آن مثال فاعليت حضرت 
حق را در مرتبه چهارده داشته است، حاال اگر بخواهيد بگوئيد فاعليت در رتبه چهارده به تمام ظرفيت از ابتدا 
در وجه الطلب وجود دارد معنايش اين است كه رفع يد از چهارده و تعلق به تصرف موال در منزلت چهارده 
داشته باشند نه تعلق به كثرت كه اين خالف فرض است، فرض اين است كه تعلق به كثرت و فاعليت در كثرت 

م كانه ما دو نحو موجود داريم يكي شود. و اما درباره تفاوت منطقي اين با معصو دارد تا وجه الطلب ايجاد مي
تعلق به كثرت و فاعليت در كثرت دارد تا بيايد در مثال رفع يد از كثرت كند كه معناي عجز است، و يكي 
ديگ از ابتداي امر تعلقش به كثرت نيست بلكه تعلقش به فاعليت موالست، بنابراين ابتالء و امتحان به اين 

 آنها مطرح نيست.صورت كه براي ما مطرح است براي 
كنيم، البته آنها تعلق به سرپرستي ما دارند كه  براي مثال ما هرگز تعلق به اكر و شرب بول و غائط پيدا نمي

نفوذ مشيت اهللا درماست اما تعلق به كثرت ندارند، آنها كه متعلق به فاعليت حضرت حق هستند يعني اسم 
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شود و خودش از قبيل ساير اسماء  صرفي موال در كل نميطور نشد اسم ت تصرفي موال دركل هستند و اگر اين

شود، اگر اورا از منزلتش پائين تر بياوريد آيا موال ديگر اسم تصرفي براي تصرف در كل دارد يانه؟ اسم  مي
شود كه  تصرفي برا ي نفوذ مشيت در كل آنها هستند او اسم اعظم فاعليت خداي متعال در عالم است و نمي

به غير خدا داشته باشد فرض ابتالي او يك چيز ديگر است و بين خودش و خدا يك طربي اين اسم تعلق 
 كنيم. هست ولي از اين سنخ ربطها نيست و ما هم برآن احاطه پيدا نمي

 برادر سبحاني: اگر مطلق تعد به كثرت نفي شود فاعليت معنا نخواهد داشت.
كنيد؟ در يك خطبه حضرت علي  ونه تفسير ميحجت االسالم والمسلمين حسيني: پس فاعليت خدا راچگ

فرمايند من از توصيف طاوس خسته شدم و نتوانستم آن طور كه خلق  مي كنند و بعد (ع) طاوش را توصيف مي
گويي خدار توصيف كن اول بيا جبرئيل را براي من توصيف كن علم ما از قبيل  شده آن را وصف كنم، تو كه مي
 خودمان است. اسماء تصرفي سيطره در مادون

 برادر سبحاني: پس همين تعلق به مشيت را هم نبايد بگوئيم.
فهميديم، آن را هم  حجت االسالم والمسلمين حسيني: ان را هم اگر خودشان نفرموده بودن ماهيچ چيز نمي

 فهميم، گوئيم واال معناي آن را ما نمي چو جزء اسماء تصرفي خودشان است ما در منزلت تصرفي خودمان مي
توانيد ببينيد و از ابتهاج تعلق به آنها يك انبساطي برايتان حاصل  شما نسبت به باالتر فقط صرف ربط را مي

شود يعني ادراك از افاضه آنها داشته باشيد واال احاطه نداريد، اگر آنها تحت احاطه شما در آيند يعني آنها 
ادون خودتان تصرف كنيد شما قدم به ميدان يك توانيد در م متصرف فيه شما شده اند در حاليكه شما فقط مي

دانيد قدم او يك متر و نيم بيشتر نيست و مثل خودت است، احاطه بر  گذاريد با اينكه مي قهرمان كاراته نمي
شود كساني را كه آسمان و زمين در قبضه قدرت  اين در زورمادي براي شما مشكل است، حاال چگونه مي

چرخانند، تحت احاطه ذهني مادر  ثل يك قطره آب است كه هرگونه بخواهند ميانهاست دنيا در دست آنها م
 تواند ادعا كند. بيايند، اين انانيت نفس است كه هركس خواست مي
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در مجموع دعاها ورايات و آيات، هدايت از طرف خداوند دانسته شده است، الحمد اهللا الذي هدنا لهذا و ما 

گوئيد، يك  ين را مثالً در هنگام مشرف شدن در آستان مقدس امام رضا (ع) ميكنا لنهتدي لوال ان هدانا اهللا ا
صحبت است كه عقل حالت ميزان يا مصباح يا مفتاح داشته باشد بله، عقل براي كافر كه اكل و شرب حيواني 

د و اورا غلبه كني ك نيد تا بر او دارد حتماً ميزان است و شما هم منطق به هان شكل حياني به آن برخورد مي
به اسكات بكشانيد چون او براي طريق پرستش خودش همان طريق حيوانات يعني مالئمت و منافرات با امور 
مادي را مشناسد ولذا دنبال قانون حاكم بر آن است و تليم قانون عليت است و وقتي دست روي قانون عليت 

لي (ع) ميزان االعمال است يك جاي شود ولي براي يكشخص باالتر ميگ وئيد ع گذاريد تسليم شما مي مي
گوئيد اينكه نماز صبح دو ركعت باشد و  ديگر هم نقش عل نقش مفتاحي است و آن احكام عمليه است، مي

توان اسم آن را اين گذاشت كه به اعتبار يا به جعل موالتس ولي قبول داريد كه در  دوسجده داشته باشد مي
يعني عقل مفتاح است و خاصيتش اين است كه شما را به درخانه ائمه اينجا عقل شما خاصيت اين را نيم فهمد 

 طاهرين برساند.
دهد يك  يك جاهم عقل مصباح است يعني در سعه ظرفيتهاي مختلف يك چيزهايي از حكمت را نشان مي

جا هم بايد گفت كه نور مصباح وشد و مصباح خود معصومين باشند، آنجا كه علي (ع) ميزان است بايد گفت 
 اين ديگر مصباح نيست و حد اقل اينكه به تبع علي (ع) باشند.

شود، يعني اگر در برابر موال به اين اعتماد كنند حجاب است، در آنجا  يك جاي ديگر هم خود اين حجاب مي
گوئيد به حسب ظروف مختلف  نور. حاال گر مي ديگر اين عقلي كه بخواهد روبروي ايمان بايستد تاريكي است نه

گردد كه اصالً آن نحوه تعبير درست نيست و  ان مفاهيم مختلفي را به سنجش نسبت داد، به اين بر ميتو مي
بايد گفت اين قدرت سنجش اگر به موال تكيه كند واين قدرت فاعليت در نفس سنجش تبديل به قدرت قابليت 

كرده فاعليت كند، آنگاه ابزار از موال و فاعليت به فابليت شود و از موال قبول كند و در آن جهتي كه قبول 
شود و آنگاه است كه ما عبد به الرحمن و اكتسب به الجنان است. حاال  تصرف در غير شده و جزء عمل خدا مي

گويد هرگونه كه شما  اين تعبير درست است يا آ،؟ اينكه بهقابليت سنجش را به خود موال تسليم كرده و مي
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كند متصرف در مادون اس و اين  بعد به عنايتي كه خداوند مي تصرف كنيد و شما در سنجش اصل هستيد،

شود.و اگر روابط سرپرستي را محكم ندانيد اال  شود ما عبد به الرحمن وعلم نيز كيف عبادت و پرستش مي مي
به سرپرست و قانونمند و قانون را اصل ندانيد و اينها را ابزار تصرف او بدانيد و بگوئيد سرپرست اصل است، 

خورد. براي  كند و پس از رشد كردن آن ابزار قبلي ديگر به درد من نمي رست امروز با اين ابزار تصرف ميسرپ
مثال اگر براي ما هركدا يك دانه شيشه و پستانك بياورند و بگويند با اينها شير بخوريد آيا اينها ظرف مناسبي 

گوئيد بهتر است در  ي شما شير بياورند ميبراي غذا خوردن ماست يا اينكه اين زشت است، اگر بخواهند برا
گوئيد شير به تنهايي براي ناهار كافي نيست ولي براي كودك يك ساله هم اين ظرف شيشه  ليوان باشد و مي

وپستانك خوب است و هم غذاي خوبي است كه شير باشد وآب هم به آن اضافه كنند چون قدرت جذب اين 
 مايع را به خوبي ندارد.

ل اينكه بايد معلوم را پس از علم دانست يعني معلوم تحت سيطره شما و پس از علم است، البته بنابراين او
گوئيد؟ فعالً همان معلوم هايي كه تحت سيطره شماست، دوم اينكه  سوال اين است كه آيا كل معلومها را مي

دانيد ولي  را درست نمي ابزار تصرف خودتان را حاكم بر آن بدانيد حاال چگونه است كه هميشگي بودن ابزار
قواعدي را كه موال براي سرپرستي شما درزمان خاصي قرار داده است، اين قواعد را از خود موال شريف تر 

گوئيد بالقانون عرفتنك و لوال القانون ما  دانيد؟ كانه قبول نداريم كه بك عرفتك و انت دللتني بلكه مي مي
عرفت به قانون از كجا پيدا شد؟ اگر چيز محكم ديگري داريد كه عرفتك البته اين سوال مطرح است كه خود م

 شود. منتهي اليه تعلق قرار گير اشكال پيدا مي
بهرحال فلسفه و قدرت سنجش وقتي قابل تعرض است كه شايستگي داشته باشد كيف پرستش قرار گيرد، 

ال اين رشد وقتي كه از يك كيفيت گويد بله رشد دارد. حا كند؟ مي اگر از كسي سوال كنند آيا ادراك رشد مي
شود و مبناي در رشد قرب است يا اينكه مبناي  كند كيف پرستش آن عوض مي به كيفيت ديگر حركت مي

رشد آن بعد است يا اينكه نه قرب اس و نه بعد؟ اگر مبناي رشد ادراك قرب باشد و رشد آن تبديل شدن كيف 
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شود كه اولي به تصرف در او و در  شود بلكه موال اصل مي يپرستش باشد طبيعي است كه ديگر قانون اصل نم

 قوانين رشد است.
ضمناً اين تعبيري كه دارند كه علم ظاهر به نفسه است و مظهر لغيره يعني چه؟ ظاهر به نفسه يعني واقع 

ي به نفسه ؟ ظاهر يعني چه و منهاي ربط آ به غير معناي ظهور چيست؟ ظهور را منهاي ربطش به غير معنا
گويند ذاتي علم  خواهيم ربط به غير را درست كنيم. مي گيريد يا به معناي وقوع؟ چون در علم مي وجود مي

واقع هستند مگر  ظاهر بودن است يعني اينكه يك واقعيت يمانند واقعيت سائر اشياء دارد همه اشياء ظاهر و
 شيي غير ظاهر هم داريد.

 حضوري در نفس است. برادر صادقي: علم جداي از نفس نيست، علم
گوئيد ظاهر به نفس عالم  حجت االسالم والمسلمين حسيني: براي خود ع لم ظاهري قائل هستيد يا مي 

است؟ بعنا يكي از اوصاف برايش خصوصيت و وجودي قائل هستيد يا دگير وجود مستقلي قائل نيستيد؟ اگر 
كنم جهل هم  علم نشده و من عرض مي جود مستقل نداشته باشد كه مسئله حل است، كيف نفس كه تعريف

ظاهر لنفسه است، سرورو هم ظاهر لنفسه است بخل هم ظاهر لنفسه است، اگر غرضات اين است كه اوصاف 
گوئيد ظاهر لنفسه و  لنفسه است و ذي وصف است كه همه اوصاف چنين است علم چه خصوصيتي دارد كه مي

ف عالم، علم چه كيفي است كه چنين خصوصياتي دارد. مظهر لغيره است ودر تعريف خود علم نه در تعري
اوصاف ظاهر  گويم از قبيل سائر اوصاف است پس همه گوئيد معنون اين عنوان قائم به ذات عالم است مي مي

توان گفت اينجا ديگر حد اوليه است و سوال نكنيد. اينكه  لنفسه است، خصوصيت خاص آن چيست؟ مي
چه معناست آيا غرض شما از نور يك جريان و يك ميدان مادي خاص است كه  گوئيد علم نور است نور به مي

در اشياءوجود دارد؟ از اين تعاريف جا نزنيد، سعي كنيد معنايي اينها روشن شود. معناي ظهور چيست كه ظهر 
است؟ ظاهر يعني چه واشياء غير ظاهر كدام  لنفسه است، آيا معنايش اين است كه خلقتش دست خدوش

 .هستند
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شود يعني آن ادراكي كه نسبت به ساير  گردد كه در نفس عالم حاصل مي برادر صادقي: به آن ادراكي بر مي

 اوصاف دارد آگاهي است.
حجت االسالم والمسلمين حسيني: اين ادراك يا اين آگاهي يا معرفت يا شناخت كه بهرحال اسم آن ممكن 

شود كه  وظهور براي نفس باشد آنگاه اشكال دوم پيدا مينيست تعريفش چيست؟ اگر تمام اوصاف ظاهر باشند 
پس غيبتي نسبت به اوصاف نيست. آيا اين مظهر لغير هم هست كه مظهر آن در افراد مختلف ظهور متلفي 

بينيد كه اين يك رتبه از ديدن است در  داشته باشد براي مثال در شب تاريك شما بعضي چيزها را از دور مي
بينيد كه اين هم يك رتبه از  از نزديك هم مي يد و اين هم يك رتبه ديگر از ديدن است،بين روز رشن هم مي

 ديدن است حاال بگوييم غير مختلف بوده يا ظهور اين لغير مختلف است و بعد بگوئيم ربطش مختلف است.
گردد و ديگر  ر ميحجت االسالم ميرباقري: اگر ما علم را اسماء تصرفي بدانيم، قانون اشياء به اسماء تصرفي ب

 كند. قانون در رتبه بعد از اسماء تصرفي معنا پيدا مي
حجت االسالم والسلمين حسيني: قانون يعني ان چيزي كه با شما در تصرف صحيح است بعد از شما هست، 
يعني قانون ضبط صوت بعد از مخترعش است، بر خالف قانون سنگ و چوب و امثالهم كه البته در اينجا قانون 

ط مال فاعل تنها نيست بلكه مال نظام فاعليت است ولكن قانون سنگ و چوب و جاذبه و چيزهايي كه در فق
حيطه تصرف شما نيست به فاعل باالتر بر ميگردد. آنكه استمرار دارد مثل قانون تبخير آب كه صد سال پيش و 

ت است كه نسبت به كل دنياي ماده يا هزار سال پيش هم بوده و بعد هم خواهد بود، اين هم يك رتبه از فاعلي
است و باالتر از آن هم چنين فاعليتي هست كهآن فاعليت باالتر نيز متهم دارد در اينكه آثار از پائين بيايد با 

شود و يك تكيف پيدا شود پس  جهتي كه از نظام حساسيت شما آمده است آنگاه با فاعليت شما تركيب مي
كنيد و  آئيد و فاعليت مي شود و فقط تكيف است، بعد مي لم ناميده نمينظام فاعلي سهيم است ولي هنوز ع

كنيد. در اينجا كلمات موال حضور دارد و اين كلمات مختلف  براي بردست كردن يك نظام تمثلي زير و رو مي
است اعم از رتبه كلمات تشريعي كه براي هدايت شماست تا رتبه آثار اشياء خارجي كه همگي در آنجا حضور 

كنيد و بر  كنيد يعني اعالم عجز مي آئيد و ازكلماتي كه در منزلت انساني است تبعيت مي دارند. شما مي
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كني و در رتبه  كنيد و روابط انساني را درست مي گرديد براي بار بعد با كلمات موال و حدت تركيبي پيدا مي مي

است كه قوانين عيني موال در اين بخش هم  شود اين رتبه رتبه تصرف در خارج بعدش باز برايتان عجز پيدا مي
كشاند، در آنجا هم  كشاند همان گونه كه قوانين تشريعي موال شما را در كماالت به عجز مي شما را به عجز مي

پذيريد وبعد با وحدت تركيبي كه با كلمات موال پيداكرده ايد ابزار جديد داريد پس اوالً خود عجز عمومي  مي
مسلم هست نهايت گاهي نسبت به عبادت ملكوتي عاجز هستيد و به كساني كه موال آنها را  است و براي كافر و

در نحوه پرستيدن خودش موضوع قرار داده، تمسك داريد كه آنها عبارت از اسماء خاصي است كه با آنها تكلم 
آنها متمسك  شويد و وجود معصومين (ص) است كه به كنيد يا حاالت خاصي است كه به آنها مبتهل مي مي
شويد اين طريق پرستش ملكوتي و فوق آن است كه متناسب با ظرفيت انسان است كه داراي فاعليت نيابتي  مي

است، از اين فاعل نيابتي عبادت مادون ملكوت پذيرفته نيست فاعلي كه بايد نظام واليت را توسعه دهد و به او 
ر به نظام واليت است، يعني وقتي سراغ حيوانيت رفت و خواص همه عالم را داده اند اگر سراغ مادون برود مض

دهد و فقط خصلت يك حيوان را ندارد بلكه خصلت همه حيوانات را  تركيبي قبلي خود را از دست نمي حدت
 دهد. دارد، اگر خصلت همه حيوانات را داراست در نتيجه در نظام واليت موال حيوانيت را سعه مي

انون است يعني آنها خدا را در شكل حيوانات و در پست ترين شكل ممكن پس براي كافر عجز نسبت به ق
پرستند، در اينجا معنا ندارد كه بگوئيد با اين پرستش مشغول تسبيح و تحميد است بلكه متمسك به عفل  مي

 خورد نه آدم ا مثل حيوانات و بلكه بدتر است، شما مالحظه كنيد شده و بقول آن بزرگورا مثل شغال مرغ مي
اين معادالت كنيز كه علت نشر ربا در سطح جهان شده خيلي ضرر عظيمي دارد. همين ماركس هم در حدود 

اين هم در غرب است كه اين فلسفه  ها را تلف كرد و بدرتر از نيم قرن بر نيم از دنيا مسلط شد و چقدر انسان
گردد و پرستيدن در  دي بر ميكند وچقدر فسا و قتل و ظلم هست كه ريشه آن به فلسفه ما حسي چكار مي

 شكل حيوانات است.
در اين پرستش در شكل حيان عجز هست ولي عجز به شكل حيوانات است، تالئم و تنافر و پرستش به 

 شكل حيوانات است كه ديگر پرستش انساني و ملكوتي نيست.
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توان به هر طرف  ي را نميا حجت االسالم ميرباقري: اگر قانون متأخر از انسان است چگونه است كه هر پديده

 هدايت كرد؟
گوئيد آن را از نظام فاعليت تحت  حجت االسالم والمسلمين حسيني: يعني حاال كه قانون مصنوع شده مي

اراده يك فاعل بياوريم در حاليكه مشيت حضرت حق و تناسب آن با هم هست و خالصه نظام فاعليت است كه 
اي است كه در  بگوييم قانون ابزار تناسبات نظام فاعليت در مرتبهبر پيدايش يك پديده حاكم است، پس اگر 

كند، بعبارت ديگر يك اسماء تمثلي تصرفي قائل باشيم و يك اسماء تصرفي عيني و  قانون مندي تحقق پيدا مي
توان گفت در عين حال كه اين قوانين و  هردو آنها را تابع نظطام فاعليت بدانيم نهفاعل خاص جدا آنگاه مي

علوم مادي هستند متأخر از فاعلند ونسبتي بين فاعليت حضرت حق و فاعليت اين فاعل كه به صورت مادي 
 كندانجام گرفته است. فعاليت مي

 كيفيت تغيير و تبديل فرمائيد همانطور كه تحقق اشياء بعد از طلب است حجت االسالم ميرباقري: يعني مي
است، يعني تحقق نظام عيني عالم متأخر از طلب واليت از جانب  نظام حاكم بر آنها هم در رتبه بعد از طلب

كند اين خودش متقوم به نظام واليت و نظام طلب است و  موالست و آن طلب است كه شكل اين را معين مي
 در نتيجه قانونش هم متقوم به اوست.

سماء تابع فاعليت است حجت االسالم والمسلمين حسيني: برهمين اساس هم نه فقط عليت در رتبه قبل از ا
شود در آن نام ههم اين جمله آمده كه قوام و  بلكه در هم جا عليت بعد از فاعليت است و نظام واليت اصل مي

برپائي وحدتتركيبي به نظام واليت استوار يم گردد. در بحث عرفاني اش هم ميگوئيد شفاعت به شما قبول 
گوئيد خداوند از شما شروع  شود، وقتي به معصومين مي واقع ميشود بكم فتح اهللا وبكم يختم امور به شما  مي
 كند. كند ديگرنمي گوئيد به قانون شروع مي كند و به شما ختم مي مي

گردد كه حتي مشيت  حجت االسالم ميرباقري: اگر با ديد علت و معلولي قانون را صال بگيريم به اين بر مي
 خد را هم حاكم ندانيم.
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گيرد و دست خداوند  مين حسيني: بله بر اساس آن بيان مشيت تحت قانون قرار ميحجت االسالم والمسل

كنند  ها هم از اين طرف افراط مي كند غير از اين است كه مغلول باشد، بعضي مغلول به قوانين يم شود ظلم نمي
، در نتيجه شود و بايد يك كاري كرد كه مقيد شود كنند اگر مغلول نشد يك خداي ديكتاتور مي و خيال مي

گويند نظام علت و معلولي  كنند و مي كنند وحكمت راهم به قانون تفسير مي گويند طبق حكمت عمل مي مي
 بر همه چيز حاكم است.

گردد كه ما رابطه اشياء را يك به يك بدانيم يا نه، ار  حجت االسالم ميرباقري: جوهره اش به اين باز مي
جعله اهللا المشمشه اما اگر فاعليت را در كنه آن برديم بايد از يك  رابطه يك به يك باشد همان است كه ما

طرف هيچ ارتباط معين يقائل نشويم، يعني اگر بگوئيم مشيت مطلق است بايد بگوئيم نه تنها ارتباط يك به 
برد همان  خاهد مي يك نيست كه ارتبطا يك به دهم نيست اطالق مشيت حضرت حق و اينكه به هر كجا مي

 از آن طرف يك به يك كردن جبر است تقييد هم اگر بزنيم اطالق مشيت راا تقيد زده ايم. طور كه
خواهيد اين مفهوم را نسبت  حجت االسالم والمسلمين حسيني: شما يك مفهومي را آورده ايد و و حاال مي

 اي است؟  گوئيم خود اين مطلق سازي مفهوم روي چه پايه دهيد و مطلش كنيد ما مي
يعني مالحظه رابطه يك به يك در خود مفهوم رامي فرمائيد كه اگر مطلق نباشد  الم ميرباقري:حجت االس

 چنين است.
خواهم پايم را روي اين سنگ محكم بگذارم و خدا  گوئيد من مي حجت االسالم والمسلمين حسيني: شما مي

كمتر باشد و اين ديگر چه گويم در ميان ممكنات چه سنگ محكمي است كه از واجب هم مح را اثبت كنم، مي
گوئيد اگر عقل نتواند پايش را روي يك چيزي بگذارد چگونه اثبات كند؟ عرض  سنگ محكمي است؟ شما مي

گوئيد خوب عيب ندارد كه بچه را تشويق كنيد تا راه  كميك وقت در رتبه اش پائين و براي كودك مي مي
داريد در حاليكه جزء ممكنات هستيد، در نزد نفس بيافتد، ولكن شما و اين مفاهيم به چه چيز استقلرار 

گوئيد استحكام همه  توان به آنتكيه كرد يا اينكه مي گوئيد مي دانيد و مي خودتان اين را از خداوند محكم تر مي
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شناسيد؟ عدل كه چيزي ندارد جز  شناسيد يا خدا را به عدل مي چيز به خداست، بعبارت ديگر را به خدا مي

 دهيم. ت فعله جلت عظمته باشد كه اين را در آينده توضيح مياينكه تناسبا





 
 

 دوره دوم) ٥٨( ٩٤جلسه: 
 فلسفه اصول مباني نظام واليت

 بحث: فرق نيابت معصوم با نيابت غير معصوم
 يش جامعه)(واليت مبناي پيدا

 حجت االسالم والمسلمين حسيني: اعوذ باهللا بسم اهللا الرحمن الرحيم 
كنم تا مقدمه بحث واليت اجتماعي و  چند مقدمه براي واضح تر شدن تناسبات واليت و بحث عجز عرض مي

 بحث فلسفه داللت باشد كه از شئون بحث فلسفه داللت، مسئله داللت و الفاظ آن است.
توان گفت براي همه اعم  آيا ممكن است كه همه محكوم يك حاكم باشند، بعبارت ديگر آيا ميحاال ببينيم 

كنيمكه بر اسا  از نبي اكرم (ص) كه سي كائنات است و ديگر مكلفان بايد يك حكم باشد؟ قبل از آن عرض مي
اتب نداشته بحث خودمان محال است كه كثرت متقوم به وحدت و وحدت متقوم به كثرت پيدا شود ولي مر

كنيم آيا همه مساوي و  مراتب داشتن الزمه وحدت است، اگر همه مساوي باشند ما سوال مي باشد، نظام داشتن
جدا جدا هستند كه منجر به اصالت شيي شود و اوصاف را هم از يكديگر جدا كنيم تا هيچ فرقي بين آنها نباشد 

ود كه باطل است و قبالً بيان شده كه اگر بگوئيد نظام و بعد وصف زائد بر ذات هم نداشته باشند و يك ذات بش
 گوئيد اختالف و تركيب هم نباشد يا باشد؟  نباشد آيا مي

گوئيد اختالف و تركيب نباشد آيا تعدد هم نباشد كه اگر تعدد نباشد معنايش وجود يك ذات بسيط  اگر مي
ست كه مركب باشد و وحدت تركيبي است، و اگر بگوييد چنين چيزي موضوع بحث ما نيست معنايش اين ا

شود كه نظام نداشته  داشته باشد و كثرتش متقوم به يك و يك آن متقوم به كثرت باشد كه در اين صورت نمي
شود ونه تعدد مفهومي بلكه بايد در همه جا تركب  باشد، اگر نظام نداشته باشد نه وحدت مفهومي صحيح مي
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كنم. ديگر اشتراك لفظي درباره مفاهيم اساسي و فلسفي كه  عرض ميمفهومي باشد، در پاورقي اين يك مثال 

 رود. خواهد مبين عالم باشد، وجود ندارد و اشتراك معنوي هم كنار مي مي
رو هم مفهوم متعدد چه  رود يعني هم مفهوم مطلق كنار مي مفهوم بسيط و بساطت مفهومي هم كنار مي

 آيد. آنگاه تركب مفهومي جاي آن مي تعدد آن تعدد صوري باشد و چه تعدد مفهومي،
بنابراين ديگر صحيح نيست كه بگوئيد امر ثابت و امر متغير، اين مربوط به آنجاست كه بحث تعدد مفهومي 

گوئيم كه نظام واليت عين همان امر ثابت  است كه ثبوت راجد او حركت راهم جدا ميگيرد، در اينجا بعد مي
 است. بوده و جهت ثابت

خواهيد مراتب مختلف داشته باشد و اگر نباشد  گرديم اصل موضوع اين است كه مي به خود بحث بر مي
توان بيان  شود. اين مطلب را در مثالهاي كوچك هم مي آيد و نظام درست نمي وحدت تركيبي به دست نمي

د اينها را منفصل و جدا كنيد رود يا باي كرد. مثالً اگر بگوئيد همه رهبر باشند اصالً معناي رهبري از بين مي
گوئيد هركس براي خودش رهبر باشد و به محدوده ديگري كاري نداشته باشد يا اينكه بين آنها  يعني مي

شود اين يك اراده دارد او يك اراده ديگر دارد. اگر بگوئيد تركب فاعليت باشد معناي نظسام مراتب  اختالف مي
ست كه يك نفر بگويد چرا نبي اكرم (ص) يك قانون داشته باشد و من شود. پس اين چه فرقي ا تعدد بردار مي

هم يك قانون ديگر داشته باشم، اين مطلب موضوعاً چرا بردار نيست، عالم نظام دارد و هرج و مرج نيست و 
كسي كه محور كل كائنات در همه زامنهاست و اسم تصرفي خداوند در همه كائنات است و اسم اعظم است 

شود صد تا اسم اعظم باشد. تمام احكامش در باب عجز هم كه يك طرف كافر محض  فر باشد و نميبايد يك ن
است و يك طرف اظهار عجز نبي اكرم (ص) نسبت به حضرت حق جلت عظمته است در هر كجا مفهومش بايد 

بدتر از گاو حركت متناسب با همان جا باشد.عجز كافر بايد برابر قانون ماده باشد و مثل گاو حركت كند وبلكه 
كند و تابع قوانين و آثار ماد باشد، وجود مبارك ايشان هم تابع حضرت حق و محل مشيت اوست، اين اشتراك 
مفهومي نيست كه عجز بين نبي اكرم (ص) تا كافر يا اشتراكي لفظي است يا اشتراك مفهومي است، نه در هر 

تعدد پاره كند وهر يك را جدا سازد بلكه معنائيكه در عين كجا متناسب با همانجا معني دارد ولي نه معنائيكه م
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كثرت تقوم به وحدت دارد.اين اول كه نظام وسيستم و مجموعه و وحدت تركيبي وجود ندارد مگر اينكه در آن 
اختالف مراتب قائل باشيد و اختالف مفاهيم هم متناسب با آن باشد، درعين حال اين اختالف باعث پاره شدن 

 آنها از هم نباشد بلكه تركب مفهومي باشد. و جدا شدن
كند؟ قبالً هم در اين باره عرض  مطلب دوم اينكه چرا فاعليت عباد برابر ظرفيتشان در ابتداي كار عمل نمي

كنيم ابتدا ببينيم تعلق  اي هم به مرتبه واله و ولي اعظم مي دهيم و يك اشاره كرده ايم و االن هم توضيح مي
يي بود؟ تعلق به كثرت بود البته كثرت تا پايان كار، پس يك فعليت تعلقيه داشتيم و يك عباد به چه چيزها

فعليت تحققيه، در فعليت تعلقيه فقط دامنه اش عدد چهارده را كه براي االن مثال زديم، نبود بلكه از چهارده 
ت تحققيه هم داشتيم كه هزار هم باالتر بود و جميع مراتب رشدي كه براي اين ممكن است، بود اما يك فعلي

مال چهارده بود كه االن در نظام واليت ايجاد كرده اند، اما آيا اين فعليت تحققيه اش جداي از نظام بود يا ربط 
بر همين اساس هم ميگفتيم اين  شد) به كليه نظام عالم داشت و تعلقي (چون ربط بدون معني تعلق معنا نمي

هنوز رفع تعلق از همه پيدا نكرده است و به  معناي رفع تعلق پيدا كنددر هر قدم كه منزه شود وپاك شود و 
ميزاني است كه فعلي و تحت تصرف اوست ربط پيدا كرده است ولي بندهايي كه باالي سراو آمده بعضي از آنها 
خارج از فاعليتش است ولي تعلق دارد، يعني تعلق هست و فاعليت نيست چون در نظام فاعليت آمده ويك 

 وابستگي تام به همه عالم داشت، البته فاعليت ديگران هم بود يعني عدد اين در يك تاثيري داشت و لي تنسب
اين هست، فاعليتش محدود به  تعلق نظام فاعليت و در يك نظام تعلقات از است نه جداي نظام فاعليت چهارده

 چهارده ولي تعلقاتش به كل عالم ربط دارد.
اعظم الهي اين است كه كل تعلقات مادون او هستند و او هيچگاه از ناحيه  بر اين اسا فرق او با ولي

يگرد، يعني اگر درون اين عدد چهارده بود مادون او كل تاريخ همه عوالم  فاعليتهاي ديگر تحت فشار قرا نمي
تعلق در  است و مافوق او خداي متعال است بنابراين دررفع تعلق در رتبه عجز كه ميرسيم براي اين بنده رفع

خواهم  شود، فرق اين را مي گوئيد رفع تعلق از تمام تاريخ مي ظرفيت مثالً دوازده است اما براي معصومين مي
عرض كنم گرچه در آنجا معناي غرور به قدرت و رفع تعلق نيست در اين كه هست فرق دارد، محدوده مادون 
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ا احاطه كرده اند ولكن مادون معصوم همه تاريخ را گيرد در حاليكه تعلقات بسيار زيادي اور اين چهارده را مي

 متعال مافوق اوست. گيرد و يك فاعليت يعني خداي مي
با كل ظرفيت نيست چون  حاال درباره غير معصوم گفته بوديم ظرفيت او چهارده است ولي فاعليت باز برابر

پيدا كند و تركب بين فاعليت و قابليت اگر فاعليت روي موضوع خود فالعيت بيايد و به رفع يد از فاعليت، تعلق 
رود  بشود در ابتداي كار معنايش اين است كه ابتدائاً فاعليت نباشد و براي مادون عرض كرديم اين سير جلو مي

رسد يعني خواستن تصرف و سرپرستي مواله درفاعليت خودش و هرگاه شد  تازمانيكه به نخواستن فاعليت مي
ليت خودش، موضوع فاعليت نفس فاعليت خودش قرار گرفته است، يعني فاعليتش تعلق به فاعليت موال در فاع

خواسته كه نسبت به خواست موال قابل شود و ازطرف موال در مادون فاعل شود، اگر چنين شد و به تصرف موال 
 شود چون به همان اسمي تعلق پيدا كرده كه درباره خودش تعلق پيدا كرد برابر ظرفيت يعني چهارده مي

خودش با آن اسم ايجاد شده است يعني فاعليت و سرپرستي موال در خودش، اين براي ماكه معصوم ذاتي 
نيستيم در ابتدا ممكن نيست چون يك مختصر غرور و عجز الزمه سير ماست و ما درون وحدت تركيبي و نظام 

نباشد، او اسم تصرفي و واليت هستيم نه رهبر آن، ولي براي رهبر هم درست نيست كه در رهبري اش رهبر 
نسبت به كل  كند، رتبه اش اسمي است كه خداي متعال واليت ربوبيه اش را به وسيله او بر همه عالم جاري مي

عالم رتبه وحدت است و قوام وحدت تركيبي عالم به اوست ونمي توان اورا مثل سايرين دانست، اگر از ابتدا 
يت موال در فاعليت خودمان داشته باشيم معنايش اين است كه در براي ما رفع تعلق باشد يعني تعلق به فاعل

اگر چنين باشد معنايش اين است كه نسبت همه فشارهايي كه بر ما  منزلت خودمان معصوم از خطاء باشيم
آيد احاطه داشته باشيم، فشارهايي كه از ناحيه تعلقات و فاعليتهايي كه در نظام عالم وجود دارد، اگر مادر  مي
گذارد و تحت  شويم، و هيچ تعلقي بر ما اثر نمي لت حكومت بر منتجه عالم باشيم از هيچ فاعلي متأثر نميمنز

سيطره نفوذ ماست يعني مادر دنيا ركن باشيم و قوام همه چيز به ما باشد در حاليكه چنين نيست و بالعكس 
 اين است. 
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يگاه خاصي دارد كه چهارده است در نتيجه مي گوئيد طبيعي است كه اين طور نيست و اين در نظام يك جا

فاعليتش در ابتداي كاردر فاعليت خودش بر عليه تمام فشارها نيست و ابتدائاص به اين چهارده تا كه مادون 
خودش است تعلق دارد، البته نهتا عدد چهارده و يكي از اين عددها فاعليت خودش است و تعلق به رفع فاعليت 

م با ظرفيت خودش داشتهباشد، در مرتبه عجز كه رسيد از تصرف دركلمات خودش نيست كه برابري تا
شود كلمات موالاز چه قبيل هستند؟ كلمات تشريعي موال آمده و متناسب با ظرفيت ايشان ه  موالعاجز مي

صورت چهارده منعكس شده است و ظرفيت چهارده هم ظرفيت تمام وجود اين است و اين به مان دليل كه 
كند كه  بر خودش مسلط باشد و از ابتدا خودش را به موال بسپارد در اين جا هم احساس ناتواني مي توانست نمي

باقدرت خودش كار كند پس از اين احسا ناتواني و ظهور آن و در صورت عدم كفران، واليت مواله در خودش 
كند  فيت خودش عمل ميمتعلق خواهد شد متعلق شدن يعني رفع يد از كثرت، اين بار با قدرت موال در ظر

 كند. يعني وحدت تركيبي پيدا مي
خواهد تا در فاعليتش تصرف و سرپرستي كند رفع يد مطلق از  در اينجا بايد ديدآيا معناي اينك از موال مي

خواهد مواله اورا در اين سرپرستي كند كه  كثرت است تابگوئيم ديگر وحدت تركيبي رها شد يا اينكه مي
بينيد و  خواهد بعبارت ديگرگاهي فاعلي تركيبي را در محصول مي نها انگونه بشد كه موال ميتصرف او در كل اي

بينيد فاعليتي كه به فاعليت موال متعلق شده است از قبيل  گاهي د رنفس فاعليت فاعليت تركيبي را مي
قبيل فاعليتي كه در فاعليت تبعي كه به دليل نازل بودن مرتبه اش ذاتا تابع قرار گرفته، نيست همچنين از 

باشد بلكه اين يك رتبه ديگر است. بنابراين تعلق به اينكه موال  رتبه اتم است و ظرف مشيت است نيز نمي
خواهد يعني به قابليت فاعليت داشته باشد و  فاعليتش را در امور كثير و كثرت قرار دهد بگونه ايكه خودش مي

فاعليت موال در فاعليت خودش قبول كند وقبول فاعليت موال  واهد از همان جهت كه قابل است فاعل باشد مي
در فاعليت خودش ا رفع فاعليت و تبديل شدنش به فاعليت تبعي خيلي فاصله دراد، اين درخواست واسطه 

 فيض شدن نسبت به كثير است.
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را الهي كرده و گوئيد از طرف موال فاعل در غير شود يعني چه؟ يعني اينكه تعلق دارد كه غير  حاال وقتي مي

گوئيد  كنيد در آنجا مي واسطه نفوذ مشيت خدا در غير شود حاال عين همين را در رتبه ولي اعظم نگاه مي
خواهد كه به همه زبانها خدا را بپرستند كه منحل در لمه تعلق به باشد. معناي تعلق ولي  كثرت ارتباطي را مي

ه زبانها خدارا بپرستد كيفيت پرستش را نيز خودش خواهد به هم عظم به جلت عظمته چيست؟ آيا اگر مي
خوانيد قل رب ادخلني مدخل صدق و اخرجني مخرج صدق و اجعلني من  ند معناي صدق كه مي معني مي

 لدنك سلطانا نصيرا در اين رتبه چيست؟
ور خواهد و كيف پربستش را نيز مين ط اين است كه كيف فاعليترا نيز همانطور كند كه خداي متعال مي

خواهد خداوند را بپرستد و خداوند هم بر او  گوئيد نبي اكرم (ص) به هم هشئون و به همه مراتب مي شما مي
كند تا او به همه لسانها خدا را بپرستد ولي نحوه  فرستد و همه جموجودات رابراي او خلق مي صلوات مي

د به معناي نفوذ مشيت الهي در گوييد؟ وقتي نحوه پرستش خداوند متعال تعيين كن پرستش را چگونه مي
جميع مراتب خواهد بود يعني تولي به واليت ربوبيه در همه مرا=تب كه اين معناي كثرت دارد، تولي به واليت 
ربوبيه در جميع مراتب يعني واسطه فيض شدن در تمام مراتب هستي از جهت قابلي اش و از جهت فاعلي اش 

خاهد. پس از جهت فاعلي اش پرستش است ولكن سنخ  ه خدا ميهم پرستش به همه زبانهاست همانگونه ك
پرستش او سرپرستي است و نمايندگي موال در تصرف در همه اينها ست، شكل عبادتش سرپرستي و واسطه در 

 ربوبيت بودن است.
ه از اينجا علت خلقت همه اينها شده كه خداوند هم خواهم خداوند را بهمه زبانها بپرستم شما ميگوئيد مي

پرستد؟ يك تحليل ساده  اينها را به طفيل وجود او خلق كرده است، بعد حاال چگونه به وسيله اينها خدا را مي
گويد ياهللا يكي ميگويد يا رب يكي تصادف رده يكي بدهكار است ديگري آبرويش در خطر  اين است كه يكي مي

لطف معصومين است كه اينها بتوانند خدا را خوانن واين به  اينها به لسانها مختلف خداوند را مي است و همه
 كنند. بخوانند وبعد همبراي آنها مي



 ····························································································  ٢٤٥ 
پرستد كيف پرستش را خود اين پرستنده معين  يك رتبه ديگر اينكه وقتي ميگوئيد به همه زبانها مي

ق در گوئيد صد خواهد كه در فاعليت او تصرف كند و كيف پرستش را او معين كند. مي كند يا از خداوند مي مي
 پرستش اين است كه كيف آن را نيز خدا معين كند كهدر اين صورت نفوذ اراده خدامي شود.

تولي به واليت ربوبيه يعني خواستن اينكه مشيت خدا در همه عالم و درهمه كثرت واقع شود و اين 
همه خواستن بزرگترين عبادت است خواستن و پرستش كه نفس خود آن پرستش تولي به واليت اله يد ر

پرستد و به اين وسيله كه مجراي  مراتب عالم باشد يعني به وسيله سرپرستي در همهكائنات خداوند را مي
پرستد، انگاه بين ايشان و خداي متعال  شود خداوند را درهمه مراتب كائنات مي سرپرستي در همه كائنات مي

نزلتش منزلت و حدت است اگر بعد نبايد چيزي واسطه باشد چون ايشان محور وحدت تركيبي عالم است و م
از ايشان ه يكي ديگر باشد معنايش اين است كه ايشان محور نيست و او محور است در اينجانفس ايجادحضرت 
حق دراو توسعه سرپرستي و صلوات خدابراوست و ايجحا ديگر نفس ايجاد است و واسطه ندارد، از كي طرف هم 

شود  د متعال حالت او با خداست كه براي ماقابل ادراك نيست و نمينفس تعلق اين به خواست و ربوبيت خداون
فهميم كه شاء خداوند همان ايجاد تغيير در ظرفيت مبارك ايشان است محال است  كه قابل ادراك باشد مي

كند وايجاد قرب هم همان ايجاد وحدت و كثرتي است كه  مشيت اهللا و خداوند مرتبا در ايشان ايجاد قرب مي
 و ابتهاج به جلت عظمته است. متناسب با نفوذ مشيت الهي همه اش

بنابراين اشكال برطرف شد كه تعلق به وحدت به معناي حذف مطلق كثرت است بلكه تعلق به ربوبيت الهي 
خواهد و تولي به واليت الهيه است و نفوذ واليت الهي را در همه مراتب  و كثرت سرپرستي در همه مراتب را مي

معناي قرب همي است ابتهاج الحادي هم به معناي نفوذ توسعه اراده حيواني است و ابتهاج الهي  خواهد كه مي
آورد و در اوصاف روحي  نفوذ اين است كه فاعليت حضرت حق باشد و اين در خاطر شما هم كه باشد ابتهاج مي

ت خاصي كه براي تولي به آوردن ودر كل عالم يك عباد اورد و در خارج ه كه باشد ابتهاج مي هم ابتهاج مي
 شود انزجار نيز از عصيان نسبت به خدا و مقابله او در هم مراتب پيدامي شود. واليت ربوبيه حاصل مي
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بنابراين بحث كه باي مقدمه بحث جامعه و فلسفه داللت باشد واليت در پيدايش كثرت اصل است. از يك 

گوئيد تولي هب والي  ش كثرت اصل است و حاال ميگفتيدكمال يافتن شما در پيداي طرف در ابتديا بحث مي
اهللا در پيدايش كثرت اصل است يعني خواستن نفوذ مشيت الهي و ظهور آن در همه مراتب باالترين عبادت 

اي جدا داريم  است و معناي تولي به واليت اين است كه مبناي پيدايش جامعه واليت است نه اينكه يك جامعه
الطبع خلق شد يا اينكه انسانها محتاج هستند و براي رفع حوائج ماديشان در هم جمع و انسان جداگانه مدني ب

شود اين خالفت بدون  شوند و بعد از آن حكومت الزم درند اگر رتبه انسان ترهب خالفت الهي است نمي مي
رستيد به همكاري خواهيد خدا را به معامله هايتان بپرستيد، به تكلم كردن خدا را بپ جامعه واقع شود، شما مي

در توسعه واليت الهي در عالم خدا را بپرستيد و واليت اصل در پيدايش كثرت است ومبداء آن سرپرستي و 
ربوبيت حضرت حق است و بعد زا آن مرتبه واليت ولي اعظم است، بديهي است كه يك تفاوت مهمي در همه 

ابزار تصر فاست يا هر قانوني از قانونها يعني شود.حاال آيا فقط علم است كه جزء مناسبات و  شئون پيدا مي
عليت در مفاهمه و رابطه عليت ودر حاالت همگي  رابطه عليت در آب و خاك ورابطه عليت در مفاهيم و رابطه

گوئيد ابزار عيني است و گاهي  گوئيد و گاهي مي ابزار نظام واليت هستند نهايت گاهي به آن ابزار تمثلي مي
واليت تبعي دارند ابزار واليت ربوبي هستند و خداي متعال عالم را براي سرپرستي خلق  گوئيد اينها كه مي

اي كه  كرده و احتياجاتي كه شما به اب و نان و مسكن داريد اينها بزار سرپرستي شما است و اين سبت و رابطه
تهاي تبعي از يك جه بين شما و آب و خاك و هوا و سنگ وگياه است هم گي ابزار سرپرستي است و همه فاعلي

سازيد و در آنها سهم تاثير داريد  تصرف در آنه به فاعليت شما بر ميگردد كه ازآنها كتاب و قلم و ضبط صوت مي
گوييد اين اسم تصرفي من است و چگونه  ولي در آنجاهايي كه سهم تاثير نداريد همين طور نيست چگونه مي

و خورشيد و  محصول آن است، اسمان است كه اين تكنولوژيگوييد اين تكنولوژي اسم تصرف آن واليتي  مي
بشر خارج  تصرف از حيطه تصرفي براي سرپرستي است نهايت يك منازلي از آن هست كه ستارگان هم اسم

است ويك منازلي از آن تحت تصرف شماست، يك قسمتهايي از آن هست كه در واليت شمادرون حوزه تصرف 
 ت تصرف است.نيست و يك قسمتهايي از آن تح
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حاال گر واليت را در پيدايش جامعه اصل بدانيم اين مفاهيمي كه داريم از چه دسته مفاهيمي هستند؟ آيا 

 ربطي به جامعه ندارند؟
فرمائيد واليت اصل در پيدايش جامعه است روشن نيت يعني  حجت االسالم ميرباقري: اين مطلب كه مي

اليت باشد يا نه افراد براي اينكه بتوانند تولي به واليت ربوبي داشته مثالً جامعه خلق شده براي اينكه ابزار و
 باشند بهصورت اجتماعي زندگي كنند؟

حجت االسالم والمسلمين حسيني: گاهي شما يك رشد و كثرت و وحدت بيشتري براي يك نظام قائل 
ت خالفت است البته نه شويد كه از شئون رشد كردنش خلق بشر و حجر است حاال اين بشر در رتبه منزل مي

خالفت در منزلت تصرفد عالم ملكوت بلكه در منزلت تصرف در عالم ملك كه بايد ولي و سرپرست خلق وشد، 
تواند نفوذ مشيت الهي را در همه شئون عالم جريان دهد؟ فرض كنيد اگر يك  حاال اين سرپرست به تنهايي مي

وثناي الهي را در شكل شعر خيلي خوب بگويد و يك حاالت توانسحمد  نفر انسان خلق شده بود كه اين بشر مي
روحي متناسب با اين حمد وثنا هم داشته باشد حاال گر بناباشد درست كردن ضبط صوت هم مثل گفتن شعر 

تواند مگر اينكه قدرت معجزه داشته باشد واال به  تواند ضبط صوت درست كند؟ نه نمي باشد آيا او به تنهايي مي
خواهد به كيف اعمالش خدا را بپرستد ممكن نيست اگر تصرف در كون نداشته باشد و اال اگر صورت عادي ب

ن و ÷ولياگر بخواهد با ذوب آ تصرف در كون داشته باشد وبهصرف اينكه بخواهد بشود حرف ديگر است،
تد گسترش نظام ها كار كند ممكن نيست حاال اگر بنا باشد به هم شكلها خدا را بپرس پتروشيمي و ديگر دستگاه

واليت در شك عقود و ايقاعات و روابط اجتماعي همه مشغعول پرستش باشند، تولي به والي بدون پيدايش 
 كثرت انسانها ممكن است؟ نه.

اگر بنا شد نفوذ مشيت در همه كيفيتها ظاهر شود حتما كثرت انسانها را الزم دارد و نظام خالفت اجتماعي 
ي اجتماعي هم در شكهاي مختلفي كه در جامعه قابل تصور است ممكن نيست خواهد و نظام رفتارها هم مي

شود يعني  كنم از طريق اين انسانها يك نفوذ قدرتي پيا مي اي خلق شود. حاال من سوال مي االبه اينكه جامعه
گوئيد معامالت مختلف صور عيني مختلف نيز  شود وهمانطور كه مي عينيت به كشلهاي مختلف تبديل مي
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كند معناي توسعه  شود صور مختلف تعلق روحي هم پيدا مي دامي كنيد، صور مختلف مفهومي هم پيدا ميپي

 پوشاند. واليت الهي همه را مي
گوئيد خداوند انساها را خلق كرده و جماعت زيادي از زن و مرد خلق كرده است و اينها را هم  گاهي مي
گويند خوبي  بگيرد اگر از خوبي و بدي سوال كنند ميكند تا هركس به تناسب اعمالش پاداش  امتحان مي

وبدي اولني و مهمترين قسمتش اين است كه او خدا را بپرستد و درپاره از امور كه انبياء آمده اند اطاعت كند و 
در بقيه حوائج هم آزاد است كه اهرگونه خواست مل كند و ازجمله حوائج انسان نظم است ون نبايد هرج و مرج 

گوييد هركجاي آن بود عمل كنيد و  كنيم كه آيا آن نظم موضوع امر و نهي خداست يا نه؟ مي ال ميباشد سو
گفت شما كته يم خوريد ؟ گفتيم چطور؟  هر قمستش نبود خودتان يك نظمي ايجاد كنيد. آن بنده خدا مي

 گفت اين كته يك تاريخي دارد. 
ريختند آنقوت به  جويدند و دور مي پوست آن را مي خوردند بعد اول مردم برنج را باشلتوك و پوست آن مي

خوريد  اي به دست آمد كه شما مي فكر افتادن يك نحوي پوست اين را بگيرند و بخورند و در نهايت اين كته
حاال اين چه ربطي به اديان دارد؟ انسان در جريان رشد حوائجش كه معنوي است و بعد از اين عالم باقي 

و استاد دارد چون احاطه بر آنها ندارد و احكام توقيفيه است ولكن در بقيه امور ربطي به  ماند ياز به معلم مي
ها  دين ندارد و حتي نبايد اينها راهم اصل زندي ود گذاشت رفع حاجت است و البته در يك قسمت از همين

امضاء كرده اند و لي را معنا كرده است و سعي كنيد به آنها مقيد باشيد، يك قسمت را هم  هم عدل و ظلم
امضاء شارع نيست و اين خود انسانها بوده اند كه درست كردهاند، خداوند حكومت را امضاء كرده است ولي 

كنيد اين ربطي به اديان ندارد،  درباره كيف حكومت نظر نداده است و اينك شما بر ضد دموكراسي صحبت مي
ها هم ناشي از  التي برخورد كرده ا ند، البته همه اينمش عقالي عالم حكومت فردي درست كرده اند و با يك

سوء غرض آن حاكم نبود بلكه اشراف بر همه امور براي حاكم ممكن نيست در نتيجه آمندند كارها را تقسيم 
كردند و مشخص كردن هر نفر از باال تا پائين چه كارهايي بكند تا اينكه در نهايت براي كارشان نظام درست 
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گفتند چگونه بهتر است كه اين آقا بر نظام مسلط باشد و تمايل عمومي به سوي او باشد كه راه كردند و بعد 

 اين امر انتخابات است.
گويد  كند و مي كند يك وقت كمي بهتر از اين صحبت مي حاال يك وقت درباره جامعه اين گونه صحبت مي

اي او فرستاده است و شاخصه كسي كه پياده انسان مدني بالطبع است و بهمين دليل خداوند قوانين مدنيت بر
 كننده اين قوانين است را ذكر كرده تا قوانين در جامعه پياده شده ونظم حاكم گردد.

يك وقت صحبت ديگري مطرح است كه جامعه يعني كثرت تابع مشيت و فاعليت حضرت حق است و تحت 
عالم به والي است و ربوبيت اصل در پيدايش كثرت نفوذ او پيدا شده و جامعه تابع نظام واليت است وصالً قوام 

است، اگر ربوبيت وسرپرستي اصل است در جامعه هم بايد همين تفسير را بيان كنيد البته متنساب با خودش و 
 كند. از معناي قوانين كمي فرق مي

پيدا شده  يابد و متناسب با ان همانطور كه تلفن پيدا شده انسان اگر گفتيم نظام سرپرستي گسترش مي
است وقتي تلفن پيدا شد بي سيم و ماهواره نبود كه الزمه اين پيدايش اين امور بود توسعه واليت الهي هم در 
يك مرحله پيدايش انسان بوده است و همه اينها از شئون پرستش حضرت حق است و با معنايي كه براي 

نفوذ خداوند در ع الم است كه در اين  پرستش شد همه اينها شئون تولي به واليت الهيه است و طلب بسط
 رتبه معصومين از طاغوتها و از كساني كه به دنبال حيواني كردن واليت هستند بيزار هستند.

حاال آيا مفاهيم هم مثل همين اسماء تصرفي هستند و قوانين هم مثل اسماء تصرفي اند يا اينكه بعضي از 
رفتارهاي عين مال رتبه باالتر و اليت است كه شما  ت روحيقوانين مثل بعضي از مفاهيم و بعضي از تعلقا

گوئيد قوانيني هست مثال آب و خاك كه در آنها فاعليت تبعي است و  اسمش را بداهت ميگذاريد. چگونه مي
گوييد بايد با فاعليت شما از اينها تلفن و ضبط صوت بيرون آيد كه در درست شدن تلفن و ضبط  لي بعد مي

گوييد اين مربوط به ولي باالتر از شماست. حاال آيا در همه شئون  د ولي در آب و خاك ميصوت سهيم هستي
عين همين وجود دارد يعني قوانين ابزار سرپرستي هستند ولي قوانين در مراتب مختلف قبي، ذهني وعيني كه 

ه واليت ولي اعظم است، توان گفت عالم اقتضاء منسوب ب بعضي از آنها مربوط به رتبه باالتر هستند و ديگر مي
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حاال رابطه آن با فاعليت شما و تولي به والي شما چيست؟ رابطه اش اين است كه شما با نازلترين فرد قدرت 
مفاهمه داشته باشيد و بتوانيد اورا به اسكات بكشانيد يا اينكه معناي واليت شما هم محدود به همان است؟ 

كند  است اگر واليت اجتماعي تان رشد كرد ادبيات هم حتماً فرق ميتوانيد كار كنيد به چه معن لوازمي كه مي
توان از نازلترين مرحله ادبيات تا عالي ترين آن سير كرد؟ بله به شرط تسليم بودن به واليت ولي  ولي آيا مي

 اعظم در هر رتبه كلمات چگونه هستند؟
سبات نظام واليت چه در آن قسمتها كه اينها مربوط به مباحث اينده هستند و ظاهر مطلب اين است كه منا

سابق بر علم است و جزء اسماء تصرفي ولي باالتر است كه شما هم يك نسبتي به آن داريد ولي نه نسبت به 
كنيد همانطور كه ولي شما هم  تولي به اصل آن بلكه نسبت به توسعه آن و ثمراتش در نظام فاعليت دخالت مي

گر هم كه علم شما سابق بر معلوم است وجود داريد و عين همين در كليه در گسترش وجود دارد در بعضي دي
شود، اگر نظام واليت اصل شد آيا مفاهيم و داللت و فلسفه داللت به  قواني جاري است و نظام واليت اصل مي

 گردد. گردد يا به خود موضوعات؟ طبيعي است كه به واليت باز مي واليت باز مي



 
 

 دوره دوم) ٥٩( ٩٥جلسه: 
 فلسفه اصول مباني نظام واليت

 بحث: نفوذ مشيت و توسعه پرستش مبناي پيدايش كثرت است
 حجت االسالم والمسلمين حسيني: اعوذ باهللا... بسم اهللا الرحمن الرحيم 

درباره آگاهي از اولياء نعم است كه در جلسه قبل بيان شد و سپس ادامه بحث كنيم  بحثي را كه عرض مي
 شناخت مطرح يم گردد.

تعلق به كثرت داريم و يك فاعليت كه بعنوان فعليت تحقيقيه و فعليت  در جلسات قبل عرض شد كه يك
همه مراتب كمال ميل  تعلقيه بيان شده بود فعليت تعلقيه عبارت از تعلق به جميع مراتب كمال بود يعني به

دارد و اين ميل فعلي است اما همه مراتب كمال فعلي نيست بلكه بهرميزان كه به او افاضه شود وحدت تركيبي 
فاعليت نباشد  آورد الزمه اين انتقال هم فاعليت است چون اگر اين ميل نباشد يا پيدا كرده و كمال بدست مي

 شود. تركيب نمي
تواند با عالم تركيب  ص) ابتدائاً ميل به كثرت ندارد، پس چه رقم ميلي دارد كه ميگوئيد نبي اكرم ( حاال مي

خواهد ولي نه به معناي  شده و محور عالم قرار گيرد؟ در جواب چند وجه عرض شد يكي اينكه كثرت را مي
ستند. دوم كثرت مراتب كمال بلكه به معناي كثرت ارتباط باموال، يعني كيفيتها براي ايشان لسان پرستش ه

اين كثرت خواستن از قبيل كثرت خواستني كه بعضي يا كل يا يكي از آنها جهت قرار گيرند، نيست بلكه محور 
خواهد يك وجه ديگر اين است كه ابتدائاً اين  پرستش خداوند است و براي پرستش خداوند لسانها مختلف را مي

استمرار فيض و قرب دائم التزايد حضرت حق را  خواهد يعني خواهد، او كثرت تفضل خداوند را مي طور نمي
طلبد و اين استمرار افاضه تعلق، به فاعليت دائمي موالست البته  خواهد و زيادي لطف خداوند و قرب اورا مي مي

 يابد. فاعليت دائم التزايد كه مرتب افزايش مي
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قرار ميگيرد و كثرت ايجاد  يك وجه ديگر آنكه او به ايجاد حضرت حق تعلق دارد وخودش واسطه در ايجاد

 خواهد. مي يا
كند، در اينجا صحيح است كه بگوئيم برابر با تمام ظرفيت است و  بنابراين نوع كثرت او با اين كثرتها فرق مي

 شود. طل و تعلق به فاعليت موال تعلق دارد و فاعليت موال به تمام ظرفيت در او منعكس مي
گوئيم تعلق به كثرت دارد و مثالً ظرفيتش  نازلتر اولياء نعم كه مي اما درباره فاعليت بندگان در مراتب

تواند يكي از اعداد را از يك تا دوازده طلب كند و مواله هم متناسب با مشيت يك عدد ديگر  چهارده است او مي
ف و شود و تكي دهد كه البته متناسب با طلب اين نيز هست، آنگاه نظام حساسيت درست مي را محور قرار مي
گردد يعني تعلق به  كند و به طرف موال بر مي شود آنگاه برابر كلمات موال اظهار عجز مي تبدل حاصل مي

كند و در نظام وحدت تركيبي خودش  كند و اين بار به قابليت قبول فاعليت مي فاعليت موال در خودش پيدا مي
يت او به فاعليت ابزار نفوذ موال در رتبه شود و فاعل شود، البته فاعليت او اسم تبعي مي مثل اسم تبعي مي

شود و چون ابزار نفوذ مشيت موالست در تمام ظرفيتش است از جمله با اسمي كه متناظر به رتبه  چهارده مي
كند چون فاعليت كنوني او فاعليت موالست و برابر با تمام هستي اش و  چهارده بوده وحدت تركيبي پيدا مي

 ت كه موال به وسيله آن اورا ايجاد كرده است.برابر با آن اسم تصرفي اس
شود ولي درباره نبي اكرم (ص)  تواند اين طور باشد چون اصل فاعليت و تعلق او نقض مي در قدم اول نمي

شود چون سنخ خلقت او تعلق به فاعليت است چگونه اين فرد بعد  گوئيم با اصل فاعليت و تعلقش نقض نمي مي
رسد او از ابتدا اين گونه خلق شده كه تعلق به فاعليت موال دار ولي آيا تعلق  اي مي از سير كردن به يك منطقه

او به يك سنخ فاعليت است يا كنه تعلق او تعلق به شاء است و شاء متكثر تعلق به تكثر دارد؟ شما اگر بگوئيد 
ز است وشما همه من همه دستورات شمارا اطاعت كنم كنه دوست داشتن و دستورات من درباره صدهزار چي

كنيد، پس تعلق به فاعليت به معناي بساطت نيست مگر اينكه فاعليت  صد هزار تا را دوست داريد و اطاعت مي
دهد يا تعلق به كثرت يا تعلق به وحدت و  را بسيط بدانيد، تعلق به فاعليت موال، تعلق به وحدت را نشان مي

خواهد و درخواست او  يشائون اال ما يشاء اهللا خواست اورا مي دهد ال كثرت را؟ تعلق به هر چيزي كه او قرار مي



 ····························································································  ٢٥٣ 
فقط يكي نيست، اگر خواست او افاضه هست حتماً كثرت دارد، كثرت همراه افاضه دائم التزايد است نهايت نه از 

ند ولي نه  سنخ كثرتي ك حجاب شود بلكه كثرتي كه منحل در وحدت كلمه تعلق به اوست خداوند عطا مي
به آن مغرور شوند بلكه عطائي كه وسيله بندگي او شود، عطايي كه واسطه در لقاء باشد نه واسطه در  عطايي كه

خواهد بنده اش را از خودش محجوب كند يا از رحمتش محجوب كند، خداوند براي شما  حجاب، خداوند نمي
توانيد از دريچه  يد و ميتوانيد چشم خود را بسته و به مسبب االسباب توجه نكن فرستد شما هم مي نعمت مي

توان  آن نعمت، رحمت خداوند را ببينيد آن نعمت را دوربين و تلسكوپ كنيد و انعام خداوند را ببينيد و مي
گفت اصالً كلمه دوربين و تلسكوپ صحيح نيست و اين اصالً غير از رحمت خداوند چيزي نيست، اين كثرت 

بيند و كرت به صلوات و انعام و افاضه  كه موجد را نمي كثرت حجاب نيست بلكه كثرت لقاء است، چون كسي
 بيند برايش حجاب است. ندارد بلكه رتبه و اسباب را مي

كنيم آ بحثها مال رتبه وحدت تركيبي بود وشما در رتبه نظام فاعليت  حاال در يك قدم باالتر عرض مي
كنيد و اسم تصرف  ت تركيبي درست ميآيد و وحد هستيد. در اينجا اسم تصرفي شما بعد كه بامداد موال مي

كنيد يعني خارج  شويد و وحدت تركيبي با خارج از خودتان هم پيدا مي درست كرده و در عالم متصرف مي
گررفت، اكنون اشياء  شود مثل اسم تصرفي و تكيف كه در تبدل مورد تصرف شما قرار مي متصرف فيه شما مي

شوند و نفوذ شاء خداوند در  تبديل به يك ابزار براي پرستش موال ميگيرند و آنگا  خارجي مورد تبدل قرار مي
آورند در يك رتبه نفوذ شاء اورا در ذهن آورده ايد و در عالم مثال پرستش ذهني خداوند را واقع  خارج را مي

 ساخته ايد و حاال پرستش در عالم خارج را مشخص كرده ايد.
ل دارد كه اگر الهي درست شده باشد البته االن صنايع حاال چه چيز قانونمندي است، ضبط صوت فرمو

الحادي درست شده است اما اگر در نظام الهي درست شده بود به آنها اسماء عيني پرستش هاي  موجود در نظام
گفتيم يعني ابزار پرستش در عينيت كه البته اين فرمول و قانون دارد، قانون در اين رتبه كه  خداي متعال مي

است، چيست؟ وسيله تصرف است، فرمول وسيله تبديل است ماند اسماء همانطور كه بيان شد علم  تابع فاعل
كنيد ابزار تصرفتان در عينيت است و در عينيت كه مرتبه تحقق  كاربردي است و قوانين را كه شما ايجاد مي
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دهيد كيف آن كيف  گوييد قانونمندي است، چه قانوني دارد و چه شكلي است؟ جواب مي خارجي آن است مي

كنم كيف پرستش از ناحيه  پرستش من و كيف پرستش نظام فاعليت در اين منزلت است، من عرض مي
گوئيد وسيله اعطاء است يعني قانون و قانونمند يك نسبتي به شما  شماست ولي از ناحيه خداوند چيست؟ مي

فاضه رب است و در نظام فاعليت كه دراد و يك نسبتي هم به موجدش دارد، نسبت او به موجد همان طريق ا
يابد و پس از افاضه  گوئيد وحدت تركيبي اگر فعليت تعلقي اش اضافه و امداد نشود تحقق نمي مالحظه كنيد مي

شود، حاال در اين منزلت كه اسم تصرفي شما در خارج بود آيا افاضه الزم ندارد؟ چرا  و امداد است كه محقق مي
قانونمندي ايجاد شدهيا افاضه رب است و خود قانونش هم در عالم تمثل با افاضه خواهد پس  حتماً افاضه مي

ايجاد شده است و اين افاضه همان افاضه قدرت پرستيدن است و نفوذ مشيت االهي بر اين شد كهبا اين زبان 
تعلق بيرون  هم بتوانيم اورا بپرستم، بنابراين قانون، ابزار پرستش و وسيله پرستش حضرت حق شد و از وسيله

خواهد  آمد از تعلق به كثرت خارج شد و وسيله پرستش حضرت حق شد، حاال آيا اين معناي كثرتي ندارد و مي
يك دانه باشد يا ميل به افاضه دائم التزايد دارد؟ قطعاً ميل به افاضه دائم التزايد دارد يعني فاعليت دائمي 

 و حدت به معناي بساطت. ن كثرت نباشد و نهحضرت حق وكثرت ايجاد حضرت حق، نه وحدتي كه در آ
بنابراين ميل اوب ه حضرت حق ميل به نزول دائمي حضرت حق است كه مرتباً لطف و عنايت كند و اورا به 

 خودش نزديكتر كند و به زبانها متعددي به او اذن پرستش بدهد و اورا مجرا و نفوذ مشيت خودش قرار دهد.
سم تصرفي است كه در اين رتبه ابزار سرپرستي است اگر كه متصرف فيه شما بنابراين قانون در يك رتبه ا

گوئيد ابازر را اداره و تنظيم امور است يا اختياراتي كه به  گذرانيد و مي ها باشند شما در جامعه قانون مي انسان
ضرورت نظم سوال گييرد و توزيع اختيارات نيز براي نظم جامعه است، اگر از علت  وسيله آنها اداره شكل مي

گذاريم تا تدريجاً در بسرت  گوئيد براي ارتقاء وجدان بشري در هر م رحله يك قانون متناسب مي كنند مي
گوئيد براي سير اين عبادت و بعد آن عبادت را انجام بده،  قوانين براي افراد رشد حاصل شود در عرفان هم مي

 پس قانون يك جا ابزار سرپرستي است.
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گر قانون ابزار اعطاء و تصرف است اشياء متصرف فيه شما شدند و قانون ابزار تصرفي است در يك جاي دي

كه شكل اين را برگرداند وآن را زمينه سرپرستي و پرورش و وسيله اعطا كند، اگر ابزار تصرف در انسانهاست به 
متصرف باشند اگر باال خواهند در نظام سرپرستي  معناي ابزار سرپرستي آنهاست يعني كساني كه خودشان مي

 برويد موجد هست و قانون وسيله افاضه اوست.
كنيد همان طور  مسكن و غذا و دارو و غيره نياز داريم، شما يك وقت براي كسي صحبت مي خوب ما به آب

كند هليله است،  كوبي؟ عرض مي ففرمايد اين چيست كه آن را مي كه اما جعفر صادق (ع) به يكي از افراد مي
فرمايد انسان به اين نياز دارد و خداوند هم آن را ايجاد كرده است، آنگاه از اين رابطه به اثبات وجود  ياما م

گويد خدا هرچه را كه من نياز دارم  پردازند، يك وقت هم انسان در حال ثناگويي خداوند است و مي خداوند مي
ا به هيچ چيز احتياج نداريم جز به تو، يك كنند خدايا م كني، يك وقت در يك پله باالتر عرض مي تو عطا مي

بينيد و يك  گوييد هليله يا آب نعمت خداوند متعال است يك وقت آن را طريق افاضه به خودتان مي وقت مي
بينيد اينكه شما نياز داريد و اين هم نياز شما را برطرف كن، اين جريان رشد  وقت آن را ابزار سرپرستي مي

رشد سرپرستي است. يك كودك هيچ گاه نياز به تلفن يا تلكس نارد ويا حداقل نيازها در حقيقت جريان 
دانيد چون براي تصرف يك ابزار خاص الزم  داند ولي شما خودتان را محتاج مي خودش را محتاج اين امور نمي

ن آنها تا كند و در جريان رشد نيازها و برطرف شد داريد و نياز همراه باال آمدن شما در نظام واليت رشد مي
آنجا كه هزاران بعد ديگر كه االن مورد نظرتان نيست، منكشف شودروشن است كه ما چون به يك چيزهايي 
نياز ناريم احساس نياز در رابطه با ان هم نداريم و اگر خيلي از چيرها رامي فهميديم شديداص دنبال التماس 

الً سالمت تك تك اعضاء بدن اعم از دست و پا رفتيم ابتدا اين نعمتها ظاهري را كه مث براي كسب آنها مي
وچشم و گوش و تمام قوائم و اركان بدنمان رانمي شناسيم ولي همين كه مريض شديم يا مثالً اگر دندان درد 

 اندازيم. گرفتيم سر و صدا راه مي
نداريم و  فهميم اما يك دسته از نعم باطني هست كه اصالً حواس درك آن را درباره اينها يك چيزهايي مي

كنيم، االن در اين اتاق امواج راديو تلوزيوني هست ولي  در آب و هواي برزخ است كه حواس درك آن را پيدا مي
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ابزار حس آنها را نداريد همين طور حواس فهم يك سري از نيازهارا ندارد، اگر حواس درك اينها پيدا شد 

شود. در پيدايش نياز  ت ايجدي حضرت حق پيدا ميشود شدت تعلق شما به فاعلي برطرف كننده آنهم ايجاد مي
 شود. و ابزار رفع آن است كه شدت تعلق شما به فاعليت موال در قرب حاصل مي

حاال در ادامه مطلب اول اگر كسي بگويد نبي اكرم (ص) اسم تصرفي خداوند در كل عالم است، چگونه 
عليت تبعي تعلق به تصرف در خودش داردو تعلق گفتيد يكفاعليت تصرفي و يك فاعليت تبعي داريم كه اين فا

تصرفي به فاعلش تعلق دارد و در عين حال  به فاعليت دارد، اگر خود نفس اسم را نگاه كنيد و بگوئيد اين اسم
كه وحدت و كثرت را از منزلت فاعلش دارا است ولي وحدت و كثرت را بايد در رابطه بين او و خالقش مالحظه 

ق به كثرت قرب و كثرت افاضه دائم التزايد دارد آنگاه خودش به فاعليتش محل مشيت كنيد و بگوئيد تعل
شود  گوئيد چون فاعليت دارد و با دنيا تركيب مي وشد نسبت بهمه عالم، وبه قابليتش تعلق به موال دارد نمي مي

 مشيت است. گوئيد اسم تصرفي موال نسبت به همه و واسطه در جريان پس تعلق به دنيا دارد بلكه مي
و اما در مباحث بعد بايد ببينيم اصوالً دامنه مفاهيم تا كجاست و مفاهيم ابزار دست شما براي اندازه گيري و 

كنيد؟ شما نسبت به اموز عالم برزخ خيلي  تصرف در كل عالم است يا اينكه با آنها در مادن خودتان تصرف مي
كنيد ولي اين طور نيست كه اينها  بندي براي آن مي از حواسها را نداريد، البته اين ادراكاتي كه داريد يك دسته

را به عالم نسبت دهيد، متصرف فيه شما تحت اختيار شماست، شما از جهان جدا نيستيد و درعال خيال 
كنيد بلكه شما در متصرف فيه خودتان تاثير داريد. اين طور هم نيست كه تصديقها و اعتقادهاي  زندگي نمي

ا عين تكبير گفتند علي بن ابيطالب (ع) باشد ميگوئيد در قدر متيقن باهم مشترك شما مثال تكبير گفتن شم
هستيم كه هردو ميگوئيم اهللا اكبر تفسير اين را هم گفته اند اهللا اكبر من يوصف ولي حاال واقعا كدام يك از 

تي احدي از گويم عين همان تكبيري است كه علي بن ابيطالب ح توانيد بگوئيد تكبيري كه من مي شما مي
گويم ما از همان  گويد من به اندازه فهم خودم تكبير مي كند بلكه مي بهترين عرفاي ما هم چنين غلطي نمي

گويند خدارا اثبات كنيم مثل اينكه  اين يوصف هم باالتر از فهم خودمان چيزي نيم فهميم بعضي وقتها مي
اثابت كننده خداوند نيستيد، شما در تصرف  خواهند يك خدايي بتراشند و بعد آن را بپرستند شما كه مي
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كنيد كه اهللا ارزقني ايمانًا  توانيد صحبت از فهم بكنيد ولي در مورد خودتان التماس مي نسبت به مادون مي

رفتيد فلسفه و استدالل آن را ياد  تباشربه قلبي اگر آنطور باشد كه ديگر احتياج به التماس كردن ندارد و مي
گويند فلسفه ايمان ساز نيست به چه دليل است؟ فلسفه  آورديد، اينكه مي ن كامل به دست ميگرفتيد و ايما مي

تانيد ايجاد  گيرد البته در خود آن دشمن هم نمي مسكت صم است نه مغني دوست، يعني جلو تصرف اورا مي
پس يك بحث  ايمان كنيد كه ايمان به فاعليت خود او و لطف موال احتياج دارد. فلسفه مسكت خصم است،

 خواهيم داشت كه وضعي مفاهيم چگونه است.
اي  در جلسه قبل عرض كرديم ك جامعه از لوازم واليت است، نه اينكه واليت از لوازم جامعه كما اينكه عده

كنند انسان مدني بالطبع است و به زندگي اجتماعي مفطور شده و سرشت و فطرت  گمان كردند، اينها خيال مي
ت مثل بعضي از حيوانات كه زندگي گروهي دارند و بعضي ديگر كه زندگي فردي دارند، حاال يك او اين گونه اس

كنند و چون الزم با هم زندگي كنند نياز به نظم و قانون و رئيس دارند  حيوان هم باشد كه با هم همكاري مي
ث جامعه ست چون فطرت اساس جمع شدن آنها به دور يكديگر است يك پايه مهم بحث شناخت روي بح

كنيم. در اين قمست يك  مباني انسان شناسي آن اجماالً بيان شده و حاال مباني جامعه شناسي آن را ذكر مي
عده هم گفته اند انسان كمال طلب است و همه موجودات عالم به طرف كمال هستند و باالترين آنها انسان 

رسد بايد با هم همكاري كنند و براي  ه آن نميخواهد و بهصورت فردي ب يعني خليف ا... است و چون كمال مي
خواهند ولي در اينجاهم كمال هركس به عهده خودش است. شما يك حوائج  اين هممكاري رئيس و نظم مي

ها نباشد و آثار تجارب ديگران منتقل نشود شما  جمعي داريد كه در آنها به همديگر هستيد، اگر كتابخانه
كماالت متعددي داريم كماالت مادي و معنوي كه در كماالت معنوي محتاج توانيد تهذيب كنيد البته  نمي

 توانيد به كمال برسيد. انبياء هستيد و در كماالت مادي محتاج تجارب و ابزار. بهرحال در جامعه است كه مي
شود و وحدت و كثرت جزء به اجتماع  يك صحبت دقيقتر اينكه كماالت در وحدت و كثرت حاصل مي

آورد و ولي سرپرست رشد اين كثرت و جهت آن است، در  شود و تعلق به كثرت و كمال نظام مي حاصل نمي
اينجا كمال هست ولي كماالت جدا گانه در شئون مختلف نيست بلكه كمال در تكنولوژي با كمال ورحي و 
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ل اداره كند، بيند كه آن ولي جامعه را به طرف ما ذهني همه با همديگر ديده و ولي را مسلط بر جامعه مي

يعني بر اسا يك استراتژي و يك محور تبديل به سياست گذاري بپردازد و سپس برنامه ريزي كند و جامعه را 
 به طرف كمال برد.

صحبت دقيتر از همه اين حرفها اين است كه اصال جامعه مرتبه بعد از والي است و واليت مقدم است ظاهرا 
از اينكه با برهان اثبات شده كه نظام فاعليت و حدت و كثرت مطالب مذهبي مشعر بهمين امر است غير 

خواهد و گسرتش نفوذ پرستش  خواهد دوم اين نظام، وحدت و كثرت مي خواهد، اول فاعليت نظام مي مي
 كند پيدايش انسان وجامعه را. حضرت حق و مشيت او ايجاب مي

اهللا نوري كنت نبياً و آدم بين الماءو الطين، در متون مذهبي امده كه اول ماخلق اهللا العقل اول ما خلق 
االفالك ماخلفت اال ال جلكم اينها مشعر بر اين است كه اصل خلقت مراتب مادون به تبع  لوالك لما خلقت

مراتب مافوق است يعني عين نفوذ مشيت خداي متعال و توسعه پرستش او برابر با ايجاد جامعه و رشد است 
كردن و جه غايي داشتن در ايجاد، نه اينكه ايجاد كنند تا نيكوكاران را به بهشت و  يعني براي سرپرستي ايجاد

بدكاران را به جهنم ببرد بلكه براي سرپرستي و ربوبيت و لطف كردن ايجاد كرده است. بنابراين نظام واليت 
اندن فيض به طريق افاضه فيض ربوبي به عالم است يعني در يك منزلت ابزار سرپرستي خداوند و طريق رس

بينيد كه اين نظام است كه هم در ايجاد و هم در سرپرستي و رشد اصل  كنيد و مي ممكنات را مالحظه مي
 است.

حاال اگر چنين باشد كه جامعه به دليل واليت الزم شده است آيا ادراك مستقل از واليت است؟ اگر انسان 
معه است يا اگر ارتباطش به ولي قطع باشد، جناب آدم اصالً در جامعه نباشد ادراكاتش مثل االن است كه در جا

توانست اسماء راتعليم كن يا ظاهراص  كه علم االدم االسماء كلها اگر ارتباط او با نبي اكرم (ص) قطع بود مي
طبق آن روايت شريف كه از جناب مبارك امير المؤمنين صلوات اهللا عليه رسيده كه فرمودن، اگر شيطان 

را كه خداوند در آن قرار داده هكه از نورش چشمها خيره شده و نفسها از بوي عطرش بند  ديد آن چيزي مي
كرد و اين نور نبي اكرم (ص) بود. رحمتي كه خداوند در آنجا قرار داده يعني مقام  آيد حتماً سجده مي مي
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اده و استاد مالئكه خالفت مطلق شايستگي ارتباطاو به اين اسم شريف و نور عظيم است كه اسماء را تعليم د

 شود. مي
اگر ارتباط به نظام واليت اصل شد منزلت ادبيات كجاست؟ اگر سه نظام فرض كنيم، نظام حساسيتها، نظام 
فكر و نظام عمل، اين تقسيم به كه فعالً مباني آن مورد بحث نيست آيا در متون مذهبي هست يانه؟ بحث نيت 

ردفكر و تفكر و همچنين اوصاف نسبت به عمل هم مطالبي داريم، و اوصاف مربوط به آن در مذهب است، در مو
حاال اگر در جامعه چنين چيزي را فرض كنيم نظام تعلقاتي كه به اعتبارات و توزيع قدرتهاي سياسي هست 
نفوذ مشيت و فاعليت و قدرت تصميم گيري هست، در جامعه يك تمايالت و تعلقاتي در يك جهت هست كه 

ده است و باالتر اينكه يك ولي هست و حول آن ولي يك تعلقاتي جمع شده است، پوسته شكل نظام پيدا كر
اش آن سازمان و روحش تعلقات عمومي به آن ولي است ودر انقالب وقتي تعلقات مردم به طرف امام خمين 

امام بود، در  (ره) شد شاه هنوز سر كار بود و اختيارات قانوني هم داشت ولي تعلقها از او كنده شده و به طرف
فرمود غير قانوني است مردم هم شهيد  داد امام مي نتيجه او هيچ كاره بود او دستور حكومت نظامي مي

پذيرفتند نافرماني عمومي به يك بلوغي رسيده بود كه حاضر بودند جان خودشان  شدند ولي نظم اورا نمي مي
كنم آنگاه رئيس  به اتكاء شما مردم دولت معين ميفرمود من  رابدهند ولي تحت فرمان اوفرار نگيرند، امام مي

توانست كار يك وزير  داد و آن شخص در كشور مي هر اقا خود را به يك وزير مي رفت دولت به مدرسه رفاه مي
را انجام دهد. اين قدرت و نفوذ مشيت وفاعليت يك مطلب است البته ساختار و سازمان و پوسته و قالب و نظام 

شود اين يك دسته از تعلقات كه حول محور تصميم گيري و تصرف در  رد كه بعداً بحث ميو اسم تصرفي دا
 گيرد. مي يك وجه يعني وجه وب عد سياسي قرار

ها نسبت به يك كيفيتهاي تمثلي است و اين  يك ارتكازات و پذيرفته شده هايي داريد كه اين پذيرفته شده
شوند يعني شما يك مفاهيم  اسطه بين شما و ديگر افراد ميكيفيتهاي تمثلي در عالئم خاصي ظاهر شده و و

دارد كه همان اسماء تصرفي و نظام تمثلي شماست و يك ابزار براي مفاهمه كه اين ابزار و عالئم چه صوتي 
ديگر بهرحال عالئم خاصي است كه براي مفاهمه استفاده هاي  باشد به وسيله تلفظ و چه كتبي وچه به گونه
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لت اين عالئم مفاهمه منزلت عالم مثال است، پس منزلت هنر خصوصاً هنرهاي اجتماعي در توليد كنيد، منز مي

گيرد در تمثل است، آن تكيف و تبدل ذهني و  و رواج آن شريك است و به عنوان وسيله ارتباط اجتماعيقرار مي
اجتماعي تبديل شده و  آن عجز و تعلق به فاعليت ذهني و آن نظام تمثلي حاصلش هست درباب تمثل به نظام

اي دارد كه همين ادبيات و  شود و ابزار تصرف شما در تمثل ديگران است، اين يك واسطه به ديگران منتقل مي
هكلمات و لسان محاوره است همان طو ركه يك اسماء عيني هم داريد كه نام آن تكنولوژي است هر سه اينها 

 اجتماعي هستند.
دهيم و ربط اين قوانين كه عرض شد با بداهت و  يرامون اينها بيشتر توضيح ميانشاء اهللا در جلسات آينده پ

 كنيم. استدالل را بررسي مي
 والسالم عليكم و رحمت اهللا و بركاته



 
 

 دوره دوم) ٦٠( ٩٦جلسه: 
 سم اهللا الرحمن الرحيم حجت االسالم والمسلمين حسيني: اعوذ باهللا ب

كنيم بحث بسيار مهمي است.بصورت كلي و  اين بحث را كه در ادامه بحث شناخت شناسي عرض مي
كنيم شناختي كه از قبيل وحي است با شناخت ما بسيار تفاوت دارد، آن شناخت مربوط به  اجمالي عرض مي

به انتخاب خود خداوند. و انتجيكم و اختاركم  اي از واليت است كه براي احدي از بندگان ممكن نيست اال مرتبه
گيرد از اين قسم نيست و فاعل آن خود خداي متعال است براي  و نظائر اين، يعني فاعليتي كه در آن انجام مي

مقصدي نه نيابت خاص باشد توضيح بيشتر پيرامون اين مطلب را بعداً متناسب با مرحله بحث خواهيم داشت 
 اندازه كافي است. ولي در ابن مرله همين

اما درباره شناخت تدريجي ما بايد گفت كه در اين شناخت اختالف هست بلكه به يك معنا رشد آن آگاهي 
شود بلكه  در مذاكره و تبادل و اصطكاك و تضارب افكارهاست، و وضع اين فقط به يك انسان تنها تمام نمي

 انسان جامعه و ولي جامعه هست.
 اصل بحث

 در قدم اول از علم يك تعريف جديد ارائه كرديم كه با تعاريف متعارف فرق داشته. بنابراين فعالً
 ـ قولهاي مختلف نسبت به جامعه١

همان چيزي است كه در اذهان است كه قولهاي مختلفي در  خواهيم ببينيم آيا معناي جامعه هم حاال مي
 رابطه با آن است.

 بع بودنالف ـ منشاء پيدايش جامعه بر اساس مدني بالط
يكي اينكه انسان مدني بالطبع است و وقتي خلقت انسان اينگونه بود كه بالطبع مدني باشد يك نيزاهيي را 

خواهد در جمع باشد و نبودن او در جمع  كند كه جزدر جمع حل شدني نيست چون فطرتاً مي احساس مي
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شود و آنگاه نظر و  جمع رف مي كند كه فقط در خالف فطرت و تمايالت فطري است، او يك نيازهايي حس مي

شود. شايد بتوان اين احتمال را تقويت كرد كه الزمه نظر كردن اصالت  حكومت و امثالهم از تبعات اين مي
كند و يك  هاي مختلف را نگاه مي ماهيت به جامعه اين باشد كه بگوئيم اسنان مدني بالطبع است چون ماهيت

ت اجتماعي بودن و نياز داشتن او به جمع است. آن وقت بايد گفت در از اوصاف ماهيت انسان كه مقو ذات اوس
 ذات انسان تنفر از تنهايي و تمايل به زندگي جمعي نهفته است.

توان گفت جامعه خودش بغير از تك تك افراد چيز ديگري است؟ نه، جامعه چيزي  حاال آيا بر اين اساس مي
هستند كه فطرتاً محتاج به يكديگرند و ميل به هم دارند، اما  غير از تك تك افراد نيست، يك افرادي جدا جدا

كنيد، در اين  كند؟ مثل آنجا كه يك قند درون چايي حل مي اين ميل آنها را مثل تركيبهاي انحاللي تركيب مي
توان  كنيد، در اين تركيب نمي كند؟ مثل آنجا كه يك قند درون چايي حل مي هاي انحاللي تركيب مي تركيب
ارا دست گذاشت و گفت اينجا چايي است يا اينجا قند است چون منحل در آن شده است، اما آيا در يك ج

شود؟ نه بنابر مبناي اصالت شيي انسانها منحل  شوند و يك چيز ديگر درست مي جامعه انسانها منحل مي
شوند،  كديگريند نميشود؟ نه بنابر مبناي اصالت شيي انسانها منحل در ي شوند ويك چيز ديگري درست مي مي

انسانها مكلفند ولي چيز جديدي پيدا نشده كه بگوئيم او مكلف است بنابر اصالت شيي تك تك افراد از يكديگر 
جدا هستند و هركدام تك تك مكلف هستند گار كه تكليف را بپذيريم واال تكليف داشتن با اصالت شيي سازگار 

آيد، يعني اگر امورات به ذات بازگشت كرد و ذاتيات است  الزم مينيست و براي اثبات تكليف عدول از اين مبنا 
كند و لوازم ذات تخلف بردار نيست بايد عليت حاكم بر فاعليت شده و فاعليت متناسب با آن  كه عمل مي

پوشي كنيم و بپذيريم كه  فطرت و سرشت و ذات باشد و ايجاد ديگر جاي سوال و تكليف نيست، حاال گرچشم
شو به چه معناست؟ بگذريم از اينكه آنها درباره خود تركيب و تغيير هم  لي اينكه مركب ميمكلف است و

 توانند نظري داشته باند. نمي
بر اسا اين نظر اولين نياز انسانها احتياج آنه به يكديگر است و نايز ثاني آنها اين است كه اگر بخواهند با هم 

 جتماع، نظر و حكومت است.باشند بايد نظر داشته باشند والزمه بقاي ا
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اي بيان كند كه نظام واليت  تواند تعريف حسن و قبح و نقض و كمال را بگونه طبيعتاً اين مبنا نمي

سرپرستي اين امر باشد و ولي به صورت حاكميت دارد كه نظارت كند يعني نظم هست و ولي بايد نظارت كند 
 آب آنها هم از جامعه تامين شود.تا كسي در آن اخالل نكند، حوائج انسانها و نان و 

 ب ـ منشاء پيدايش جامعه بر اساس كمال طلبي
گويد كما لدر همه اشياء علت حركت  داند مي در يك نظريه ديگر كه كمال طلبي را علت پيدايش جامع مي

انساني كه تواند به همه كماالت دست پيدا كند،  و تغيير است و انسان نيز چنين است اما انسان به تنهايي نمي
باي علم خود را از انبياء بگيرد و در مذاكره و صحبت با عقالء فهم خود را باال ببرد، بعلت كمال طلبي است كه 

تواند تكي زندگي كند. ظاهراً اين نظريه و  شود، اگر او در شئون مختلف به دنبال استاد است نمي وارد جامعه مي
و ظاهراً اين بحث كمال طلبي در زمانهاي قبل هم مطرح شده  اين احتمال هم به اصالت وجود نزديك تر است

بوده است و قبل از صدرالمتألهين نيز ذكر كمال طلبي براي جامعه شده است، در اينجا هم تك تك انسانها 
دنبال كمال هستند و چون كمال خاهي آنها در زندگي اجتماعي بهتر تامين يم شود به اجتماع و جامعه روي 

تواند براي جامعه قائل شد، چون اين كمال طلبي  لبته در اينجا هم يك وحدت تركيبي جديد نميآورند، ا مي
كند و براي تك تك انسانها و اشيا اگر يك نخ تا آخر بكشد هر كدام تك تك براي خودشان  هم نظامي پيدا نمي

رد مثل ماست كه از يك مغازه گي اي مي آيد و از ديگران بهره يك كمال دارند بعد اين كمال طلبي در جامعه مي
 خرد در حاليكه اين معناي سرپرستي اجتماعي نيست بلكه سرپرستي فردي است. مي

دهد وبراي دوست  دهد و اورا پرورش مي يك استاد اخالق هست كه براي اين فرد به تنهايي يك نسخه مي
گويد تو زياد روزه بگيرد اما  د ميدهد و جمع بين كار اينها هم نيست، به اين فر همين فرد يك نسخه ديگر مي

كند همانطور كه اگر به مغازه خياطي برود و لباس  گويد تو زياد نماز بخوان، جدا جدا سرپرستي مي به او مي
دوزد و معنا ندارد كه بگوئيد همه لباسها را به يك  بخواهد براي اين يك لباس و براي او يك لباس ديگر مي

پسندد و يكي آن  كند وعالوه بر آن يكي اين رنگ را مي اني افراد ديگر فرق مياندازه بدوزد چون وضعيت جسم
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توان كمال و نقص فرض كرد و چه بسا چيزي كه براي  رنگ ديگر را هر كدام جدا جدا است و براي هركدام مي

 يكي از آنها كما الست براي ديگري نقص باشد و بالعكس.
شود روي همين كمال  ت اخالقي در وضعيت فعلي جامعه بيان ميدر اينجا بيشتر بحثهايي كه پيرامون كماال

وسرپرستي فردي است نه اينكه از جمع و فعاليت جمع صحبت كنند بلكه اگر يك فرد تحت سرپرستي افراد 
گويند خوب نيست انسان متلون باشد و هر روز يك كاري كند، تلون  شوند و مي متعددي در آيد ناراحت مي

گويند در ابتداي سير و  برد و بايد سعي كرد يك استاد اخالق خوب داشت بر همين اسا مي يرسوخ را زا بين م
گذارند يعني فرضاص شما مشغول روزه  سلوك تماس داشتن با اساتيد مختلف خوب نيست چون اينها اثر مي

شما در  در نتيجهگويد اگر فالن كار نيك را انجام دهي ثواب آن خيلي از روز بيشتر است  شده ايد يك نفر مي
شويدن اين آثار  زند شما سست مي آيد يك حرف مي خوانيد يك نفر مي شويد، يا نماز مي روزه گرفتن سست مي

 افراد نيسك است واال صحبتهاي نامربوط كه خيلي آثار بدي دارد.
سه مختصر خواهيم يك مقاي البته ما فعال سعي نداريم كه صحت و غلط مبناي آنها را بررسي كنيم بلكه مي

انجام بگيرد تا بعدا با ريشه بعضي از شبهات آشنا باشيد و اال اثبات هر مطلب كه هركدام چه نظر خاصي دارند 
دهيم كه آيا  يك كار بسيار مفصل و گسترده است كه ما فعالً دنبال آ نيستيم اما آثارش را قدم بعد نشان مي

كند؟ آيا رفتار معصومين صلوات اهللا عليهم  ينيت جاري ميتوان گفت عرفان فعلي جامعه واليت الهي را در ع مي
كنند يعني اگر معناي رشد براي جامعه نبود با بودن آن چقدر فرق  همين طور است كه اين آقاين بيان مي

 دارد؟
 ج ـ منشاء پيدايش جامعه بر اساس وحدت تركيبي 

 تركيبي، يعني يك فعليت تحققي داريممرحله سوم كه به مباني آنها ربطي ناشت اين بد كه بگوئيم وحدت 
يك فعليت تعلقي كه در فعليت تعلقي طلب مراتب كمال در موجود مركب از جمله انسان و اشياء ديگر هست و 

خواهيد بگوئيد از طريق اثارش  شود حاال مي اين از مسئله كما ل خواهي باالتر است چون با ديگران تركيب مي
كنند ولي بهرحال اين به صرت كلي ميگويد وحت و كثرت  ك تركيبي پيدا ميتركيب ميشود يا اينكه خوشان ي
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شود بايد از طريق ديگر اين وحدت  بايد بيشتر شود و اگر وحدت و ثكرت اندام جسمي انسان بيشتر نمي

كنند يا از طريق  تركيبي جديد منحل شود، حاال آيا از طريق مطالب ذهني اينها با يكديگر اتصال پيدا مي
شود يا از طريق فعاليتهاي روحي شان به هم ارتباط  هاي آنها به يكديگر مربوط مي ات عيني شان فعاليتثمر

كنند، اينها فعالً مورد نظر نيست ولي خود بحث وحدت تركيبي و فعليت تحققي و تعلقي و اثبات نظام  پيدا مي
در ايد و جزء المركب نظام شود و داشتن جامعه و وحدت تركيبي كل و اينكه واليت از شكل يك چيز ثانوي 

بعد از جزء شدن حداقل اين است كه تقوم وحدت وكثرت اجزاء به كالست و تقوم كل به اجزاء، اينها مورد نظر 
است و اين مطلب در بحث واليت از آنها خيلي محكم تر است، يعني حكومت بحث وحدت متقوم بهكثرت است 

هستند، حاال ربط بين اينها از طريق اثار و عملكرد روحي، ذهني يا  و افراد و مردم هم كثرت متقوم به وحدت
عيني يا غير آن باشد فعالً مورد نظر نيست، همين قدر بدانيم كه وحدت تركيبي قدرت بيشتري براي بحث 

كند جماعه پس از ولي قرار دارد كانه جامعه را  نظام وكل و مركب و جايگاه حكومت دارد ولي اثبات نمي
 گويد متقوم به يكديگر هستند. دهيد چون مي ولي قرار مي همرديف

 دـ واليت زير بناي كثرت و نظام است
اما گر كسي بگويد در نظام واليت و حدت و كثرت حول محور واليت و در آن جهت و متناسب با آن جهت 

 ١گيرد. انجام مي
 ن آن معنا ندارد.برادر صادقي: در معناي سرپرستي، سرپرستي شوند هم هست و سرپرستي بد
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حجت االسالم والمسلمين حسيني: در سرپرستي يك وقت فرد اتم يعني شخص نبي اكرم (ص) را ذكر 

شود همان طور كه ممكن  كنيد كه خداوند اورا ايجاد كرده و امو محور است و بقيه به طفيل او درست مي مي
ولي اين به حول و قوه شما است به طفيل شما ضبط صوت درست شود چون اين يك كيفيت جديد است 

درست نشده ولي به هرحال اين از اشماء تصرفي شماست كه با امداد رب درست شده است، ولي جهت ان 
آيا تكنولژي هست يانه ؟  كند يا توسعه حيواني، و در توسعه ملكوتي هم چيست، آيا توسعه ملكوتي ايجاد مي

 اينها يك مباحث ديگري است؟
شود و بعد به طفيل او  اي است كه ابتدا ولي اعظم خلق مي گيريم دن سرپرستي ميآنچه را كه در اصل بو
 ٢ها را. كنند از جمله انسان براي او لوازمي را خلق مي

 برادر صادقي: بنابراني بايد بگوئيم اصالت ولي نه اصالت واليت
كرم (ص) و بعد هم حجت االسالم والمسلمين حسيني: واليت يعني سرپرستي خداي متعال نسبت به نبي ا

شود البته در نظام مراتب محفوظ است رتبه نبي اكرم (ص)  شود چون به فرد تمام نمي نظام واليت مطرح مي
 رتبه اتم و محل مشيت الهي است و رتبه ديگران نازلتر ازآن است.

 ـ اولين خصلتهاي جامعه كدام است؟٢
اي جامعه كدام است؟ ابتدا براي معرفي اولين دسته حاال اگر جامعه تابع واليت باشد بايد ديد اولين خصلته

كنيم. شما يك مقياس براي سنجش قدرت در حركتهاي  بنديها جامعه و مراتب آن يك مثال عرض مي
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كيلو در زمان يك ثانيه يك متر حركت كند يك  ٧٥گوئيد اگر  كنيد و مي مكانيكي و نقل و انتقال درست مي

اسب هست  ١٠٠اسب قدرت دارد حاال يك ماشين با قدرت  ١٠فالن ماشين  گوئي شود. بعد مي اسب ناميده مي
گويند اين ممكن نيست چون توانايي اين يك ظرفيتي  اسب با ربا آن حمل كنيد مي ١٠٠خواهيد  و شما مي

رو، ظرف به معناي ظرف و مظروف مصطلح براي اكل و شرب  دارد، كلمه ظرفيت روي توان و مقدار قدرت او مي
از اين مثال همين كلمه ظرفيت را  تانايي و مرز قدرت است لكه ظرف به معناي حد مقاومتنيست ب

 خواستيم، حاال اگر بگوئيم يك فعليت تحققيه و يك فعليت تعلقيه داريم. مي
 الف ـ ظرفيت توسعه تمايالت اجتماعي در جامعه

مسئله سعه صدر و نظام حساسيت اي داريم، شبيه  حتما يك ظرفيت توسعه تمايالت يا تعلقات در هرجامعه
و نظام اوصاف در فرد، يك ظرفيت توسعه تمايالت اجتماعي داريم يك حدي از قدرت در مسير سرپرستي دارد 

تواند و يك بچه پنج ساله يك  تواند يك سنگ يك كيلويي بلند كند ولي يك بچه دوساله مي چگونه كودك نمي
تواند يك وزنه پنجاه كيلويي را بلند كند. جامعه  ساله مي ٢٥رد كند و يك م سن چهار كيلويي را هم بلند مي

هم همينطور است و ظرفيت توسعه و تمايالت به حسب مراتب رشد است يعني به حسب همان وحدت و 
 گيرد. كثرت آنها پشتوانه دارند و اگر آن پشتوانه نباشد آن كار انجام نمي

 ب ـ ظرفيت گسترش قابليت اجتماعي
تدا يك ظرفيت توسعه تمايالت داريم بعد يك ظرفيت قابليت اجتماعي داريم كه غير از تمايالت بنابراين اب

اجتماعي است ظرفيت گسرتش قابليت اجتماعي يعني چه؟ قابليت به معناي فاعليت تبعي بود. در اينجا مسئله 
 ز چيزهاست.قبول واليت و پذيرش داراي يك ظرفيتي است كه اين ظرفيت در جامعه زيربناي خيلي ا

 ج ـ ظرفيت قدرت عملكرد اجتماعي
در سومين قسمت ظرفيت فاعليت اجتماع داريم كه در اينجا فاعليت تصرفي است آن قبلي فاعليت تبعي 

اي كه جورهره يا حقيقت اوصاف جامعه  شوند يعني اين مجموعه بود. حاال هر يك از اينها پايگاه يك اموري مي
گوييد  هستند. پشت سر اين مي رفالن برخوردا گردد و ميگوئيد قدرت عمل ياز نظر مراحل رشد بدان باز م
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وضعيت رواني آنها هم توسعه يافته است نسبت به راه خودشان هرچند اين راه باطل باشد، براي مثال شما گار 
مشاهده كرديد نظم كفار يك نظم عمومي شده است ممكن نيست كه شدت روحي پشت آن نباشد، ولي آيا 

كشند و به نظم  ك افراد آنها رياضت كشيده اند تا به آن نظم رسيده اند مثل عرفاي ما كه رياضت ميتك ت
كند كه تحرك او به صورت  رسند؟ نه اين طور نيست بلكه در آنجا طفل در يك شرائط خاصي رشد مي مي

كنم اتفاقا شدت  يشود عرض م كند. ممكن است بگوئيد خود او از اين نظم چندان منتفع نمي منظم رشد مي
 ٣شود. كند و سرعت فعاليت جامعه شان زياد مي روحي متناسب با حركت در آن جامعه پيدا مي

حاال مهم اين است كه ببينيم جامعه چه تاثيري در پرورش انسان دارد، اين جامعه يك چنين عناصري را 
غير از اين را دور  فته باشد ودهد نه اينكه الزم است آنفرد مهذب باشد و تصميم به تهذيب گر پروش مي

شود و  اندازد. عنصري كه بخواهد در اين جامعه فعاليت كند و عضو باشد تبديل به يك مهره از اين نظام مي مي
گوييد براي ساختن يك ماشين احتياج به مواد اوليه  مجبور است اين گونه فعاليت كند و همانطور كه مي

داريم و نظام  مناسب با آن نظام نياز هم به عناصر پرورش يافته عيمناسب است براي ساختن يك نظام اجتما
 پرورشي شما بايد همان كار را كند.
ـ ظرفيت گسترش قابليت اجتماعي ٢ـ ظرفيت توسعه تمايالت اجتماعي ١بنابراين سه نوع ظرفيت داريم: 

صاد است و سياست ـ ظرفيت قدرت عملكرد اجتماعي. البته اين سه مطلب غير از سياست، فرهنگ اقت٣
شود، يك  فرهنگ و اقتصاد از آثا راين سه ظرفيت است. ما يك تقسيم بندي به سه داريم كه بعداً بيان مي
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خواهيم همين  مسئله مهم اينكه اين سه يعني سياست، فرهنگ و اقتصاد چه ربطي به فلسفه دارد؟ در اينجا مي

ضعيت جايگاه تمايل اجتماعي عين نظام تعلقات اوليه ربط را مالحظه كنيم، آن سه در اين سه منعكس است و 
دهد و اگر جامعه در حال رشد نبوده و هنوز در مراحل واليت قبل باشد  و نظام حساسيت است. ولّي جهت مي

 پذيرد و قابليت و فاعليت تبعي ندارد. اين را نمي
 ـ اشاره اجمالي به ربط جامعه شناسي و تاريخ

كنيم ولي وارد بحث تاريخ شناسي و جريان تاريخ  ربط جامعه شناسي و تاريخ مياي به  در اينجا يك اشاره
شويم چون بايد ابتداص جامعه را تعريف كرد و ربط بين انسان و جامعه را مالحظه نمود آنگاه سراغ تاريخ  نمي

و فقط يم گيرد دريك مرحله تكليف ندارد مگر يك حدود بسيار كم  رفت. يك طفل در مراحل مختلفي قرار مي
توان يك جهتگيريهايي برايش معين كرد. خوب حاال يك بچه خوب پنج ساله با يك بچه بد پنج ساله چه فرقي 

هاي هم سن خودش احسان كند وا حيانًا  تواند مثالً دوازده امام را نام ببرد و به بچه دارد؟ يك بچه خوب مي
گوئيد به اين بچه ياد بده كه خداوند  كند، مي هم مي بعي از سور كوتاه قرآن را حفظ باشد البته اين بچه بازي

گوييد عبارت بلند را كه مربوط به يك  دنيا را براي لهو بازي نيافريده است، ميگويم اين كار ممكن نيتس. مي
نيست وبايد يك چيزهايي از او  گويم اصالً خواستن اين قبيل مسائل از او درست عارف است به بچه ياد بده مي

 ه متناسب با مراحل رشد او باشد. از مسلمين صدر اسالم چيزي را متناسب با مراحل رشد او باشد. خواست ك
از مسلمين صدر اسالم چيزي را متناسب با مراحل رشد آنها بود خواسته اند نه بيشتر، لطفي كه نسبت به 

كه خيلي فاصله دارد بيان  خواهم مثال نور و ظلمت را آنها در مراحل رشد براي آنها قابل درك بود، من نمي
 ٨٤دهد در حاليكه  كنم ولي شما نگاه كنيد نبي اكرم (ص) پس از پيروزي خانه ابوسفيان را خانه امن قرار مي

جنگ عليه پيغمبر كرده است، آنگاه آنها مدتي بعد خانه صديق طاهره (س) را به عنوان يك خانه امن براي 
ميدند كه ار كسي با پيامبر جنگ و دعوا داشته باشد پيامبر هم با او فه سكونت عادي هم قبول نكردند، آنها مي

ديدند،  هم مي كند، اصالً پيامبر كه با زن دعوا نكرد و اينها محبت پيامبر نسبت به دشمن خودش را جنگ نمي
 فهميدند ولي به هر حال يك حاال ممكن است بگوئيد آنها مطالب عرفاني اسلم و اليت اجتماعي آن را نمي
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فهميدند، آنها در يك پذيرش و قابليت اجتماعي بودند و روي آن به فاعليت  قسمتهايي از آن بود كه مي

خودشان متنسك شده بودند يعني فاعليت تصرفي آنها تبعيت از كفر را متصرف فيه خودش قرار داده بود و در 
 دنبال نبي اكرم (ص) نبود. ظاهر اسالم آورده بودند قلب آنها

 يشتر قابليت اجتماعيـ توضيح ب
دهم، اين سه مطلب يعني تمايل، پذيرش و تصرف با هم اساس  درباره قابليت اجتماعي بيتشر توضيح مي

دهد البته دقيقتر اين است كه بحث را روي جريان رشد و ظرفيت بياوريم اما خالصه  امور اجتماعي را نشان مي
گيرد مثل فاعليت انسان است در جهتي  براي رشد مي آن همان تمايل، پذيرش و تصرف است، جهتي را كه ولي

كه ميگيرد و اگر تمايلهاي حول آن فاعليت بيايند و واليتش را بپذيرند اولين قدم آن بايد در پذيرشهاي آنها 
كرد مانند مقابله با استكار عين همان جهت تهذيبي كه در نفس  ظاهر شود، امام امت ره جهتي را مشخص مي

گيرد، حاال مقابله با استكبار جهتي است كه از  صل ميشود ولي همين جهت را نسبت به كل ميبعد از عجز حا
طرف ولي آمده است اما مولي عليه در يك شرائط و وضعيتي قرار دارند كه يا فاعليت تصرفي شان را به نفع اين 

تماعي عوض شود يعني بايد گيرند، اگربكار گرفتند بايد وضعيت پذيرش اج گيرند يا بكار نمي واليت بكار مي
فاعليت تبعي عوض شود، فاعليت تبعي قبل مربوط به نظام طاغوت بوده حاال بايد فاعليت تصرفي را براي عوض 

خواستم حاال هم  زنم اگر زن بگويد من قبالً لباس مد مي شدنآن پذيرش قبلي بكار گيرند، من يك مثال مي
خواهم، مرد هم  خواستم حاال هم مي ن وسيله مال كفار را ميخواهم، بچه هم گفت من قبالً فال لباس مد مي

كرده ام  خواهم، كاسب گفت من قبالً فالن نحوه معامله مي خواستم حاال هم مي بگويد من قبالً فالن ابزار را مي
ا و چك و سفته بوده است حاال هم بايد باشد، عال گفت من قبالً فالن ارتكازات را داشته ام حاال هم همان ر

شود، با اينكه همه علماء هم قائل به رشد ادراك هستند و  خواهم و اگر به انها دست بخورد دنيا اخر مي مي
كند ولي متنسك  هاي قبلي هم در ادراك قويتر تعريف دقيقتر پيدا مي ها و بديهي قبول دارند كه متيقن

علوم  نگي نبايد باشد ام اخميني (ره)شوند و ميگوئيد بحث زمان و مكان و بحث واليت مطلق و انقالب فره مي
است به  انساني دانشگاه را به طرف حوزه فرستاد ولي حوزه مثل سابق گفت كلياتي كه درباره علوم عقلي و نقلي
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خوب اين همان چيزي است  عهده من باشد ولي در علوم تجربي ولو اداره و مديريت باشد به عهده آنها باشد،

نكرد، اينكه فاعليت تبعي نداشته است و با فاعليت خودش در ارتكازات سابق تصرف كه قبالً هم بود و تغيير 
نكرده و جهتي را كه ولي داده در كار خودش پياده نكرده است و به فكر نيفتاده كه چرا استكبار بر مسلمين 

جنگ گرفتند كه چرا  حاكم شده و مسلمين در موضع ضعف قرار گرفته است، بعضي از آها هم اشكال مي
گفتند چره اسالم درد نيا جنگ طلب معرفي شده و ما بايد آن را صلح طلب معرفي كنيم، اسالم  كنيد و مي مي

سازد، با علم همه كه جنگ ندارد و بنايد با علم جنگيدي زيرا جاهل  كه با مردم دنيا دعوا ندارند و با همه مي
اينكه جام زهر بنوشد ايشان تمام وسائلي كه دشمن علم است. وقتي پذيرش عمومي نباشد واليت چه كند جز 

اي هم كه صحبت ايشان را پذيرفته اند رشد كرده  ممكن بود پذيرش عمومي را تغيير دهد به كار گرفته وعده
اند چه آنها كه شهيد شدند چه آنها كه زنده ماندند ولي جامعه چگونه شد؟ جامعه در چنين شرائطي بهيك 

 شود. مبتال ميعجزهايي طبيعتاً براي رشد 
 ـ تناظر تقسيمات انسان در تقسيمات جامعه ٣

آيد، در  به نظر من آن سيري را كه قبالً عرض كرديم كه از يك طرف جهت و از يك طرف آثار عيني مي
آيد و از يك طرف آثاري كه از عملكرد  جامعه نيز عين همين محقق است يعني از يك طرف جهت رهبري مي

 اجتماعي ماست.
و همان پيدايش تكيف و تبدل و عجز نيز در اينجا هست نهايت در يك شكل بزرگتري، اگر بخواهيم تحليل 

دادند وآنجايي  كنيم آنجا كه حضرت امام (ره) دانشگاه را به طرف حوزه فرستادند همان جايي بود كه جهت مي
كشيدند يعني آنجا كه خطاب ركدند حالبت عجز ايشان بود تا آنجا كه جام زهر را سر  كه طلب ياري مي

فرمودند كه متفكرين  كردند انديشمندان دست ما را بگيريد و از اين بيچارگي نجات دهيد و به دنيا مي مي
مسلمان نظام اقتصادي اسالم را تشريح كنند يعني براي پيدايش تمثل عمومي و پيدايش نظام ارتكازات عمومي 

ماعي از مناسبات واليت است، دچار مشكل هستيم و لذا تصرف ما و پيدايش آن چيزي كه در رتبه قابليت اجت
در عملكرد عيني با مشكل روبروست، و سبحان اهللا از مقدسين آنها از اين كه كفر مسلط بر اسالم شود 
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ترسند كه به ارتكازات آنها در بخش اصول اعتقادات دست بخورد، مگر اصول  ترسند بلكه از اين مي نمي

يحي است و توحيد و نبوت معاد را قبول دارد؟ اگر دوران بين يكي از اين دو باشد كه يا اعتقادات كفر صح
قدرت استكبار حاكم شود يا ارتكازات متناسب با درگيزي با آنها را پيدا كنيم، اگر وضع سابق حوزه محفوظ 

وفاي به پذيرفته  بماند بايد سلطه كفار بر مسلمين را بپذيريد، اين چه نحوه طرفداري از دين است، اين
هاي خودتان است نه وفاي به خداوند، در اين مرحله از رشد كه كفار وسائل ارتباط جمعي درست كرده و  شده

اي در  رسانند قدرت اينكه بيايند و تناسبات اجتماعي را در همه شئون بگونه صدايشان را تا درون خانه ما مي
و مفاهيم و واليت به طرف خودشان بكشند حاال در چنين دست بگينرد كه تمايالت ما را نسبت به كاالها 

وضعي آيا موقع تعصب نسبت به ارتكازات گذشته است؟ اين چه رقم احترام خدا را نگه داشتن است كه حتي 
در منزلت دفاعي هم قدرت دفاعي را نداشته باشيم چه رسد به تهاجم، طوري از خدا احترام كنيم كه نتوانيم از 

و ذهني وعيني كنيم معناي اين پذيرش سلطه و هجوم كفار است، اين مسئله جاهل متنسك او دفاع روحي 
همين است كه روي پذيرفته شدهها اجتماعي قبل تعصب سخت دارد انسان بايد دنبال اين باشد كه بدنبال 

ده و ولي از تعلق نسبت به وضع قبل كنده شود و ازآن وضع خارج شده و به وضع جديد وارد شود دشمن ام
خواهد به دين حمله كند وب ايد جلو او را گرفت مگر اينكه از روي جسد ما عبور كند تا حياتي هست بايد  مي

 موال را ياري كرد.
يابد كه آن ظرفيتش متناسب با ظرفيت تمايل  پس اين مسئله قابليتها اجتماعي زماني گسترش مي

ك خفي است كه در نامه هم ذكر شده كه اين اجتماعي باشد و تنسك يك نحوه خمود است كه يك نحوه شر
ند و عالوه بر اين يك نحوه  شود و حيات انساني و ملكوتي را ضايع مي شرك خفي دامنه پرورش شرك جلي مي

كند نظام تعاريفش را  خمود هم هست خمودي كه قدرت رويارويي با طرف مقابل را ندارد، و مرتب سعي مي
ترسد دنيا آخر  ريفش كه در حقيقت ابزار مقابله اش هست ندارد و ميكند و قدرت عوض كردن تعا حفظ مي

شود، اين نه فقط تعلق به آن چه كه بوده هست عدم پذيرش واليت نيز هست وظيفه ولي نيز بيش از جه دادن 
كند نه شخص ولي تنها، نظام واليت اجتماعي است كه بايد ظرفيتش دراين سه  نيست چون نظام كار مي
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باشد تا بعد بتواند در سياست و فرهنگ و اقتصاد ميدان داري كند. اگر مردم تولي به واليت الهي  مرحله باال

كردند آن وقت حتي  رود، امام درباره ضرورت زمان و مكان در اجتهاد صحبت مي نداشته باشند كار پيش نمي
بت از روي مصلحت باشد امام فهميم و شايد اين صح گفتند ما صحبت امام را نمي دوستان اما در حوزه نيز مي

زد آن  كردند و اگر سرد دانشگاه نيز داد مي كشيد آنها اين را توجيه مي بر سر متحجرين و مقدس مآبها فرياد مي
هاي اجتماعي  كردند يعني همه صحبتهاي امام را در قالب پذيرفته شده را هم يك نحو ديگري تأويل مي

گردد كه فاعليت  يا ارتكازات اجتماعي كه جوهره اش به اين باز مي ردند و در شكل قابليت خودشان تأويل مي
كند لذا تصرف آنها هم متناسب با آن نحوه واليت  تبعي شان تابع يك ولي ديگري است و ازاين تبعيت نمي

 است.
خواست معامالتش هثل همان زمان طاغوت باشد و خودش از شركتهاي خارجي خريد كند و  بازاري بود مي

داديم  گفتند ما وجوه شرعي آن را كه مي كردند و مي ر، البته هيچ كدام در صحت كار خودشان شك نميالي آخ
كرد كه بگويد اگر در  آيت اهللا بروجردي، مگر مال مادر آن زمان حرام بود، نه فقيه شك مي مثل زمان مرحوم

ند چون در زمان طاغوت بود مضطر نظام فاسد و اضطرار بود حالل و حاال حرام است مراجع فتوا بدهند و بگوي
آيد و به همين دلي حالل بود اما االن كه نظام الهي است  اليه شما همين بود و كار ديگري از دست شما بر نمي

دهد صحيح است نه فقيه اين فتوي را  اي كه اين حكومت اجازه مي آن نحوه معامالت باطل است و هر معامله
اعتقاداتي كه از عينيت بريده باشد و به عينيت منتهي نشود كارائي ندارد  گفت اصول دهد و نه فيلسوف مي مي

و بايد در اين زمان به دنبال يك اصول اعتقادات ديگري بود كه ربط بين اعتقاد و عمل را مشخص كند ونه عالم 
 زد. تجربي و حسي چنين حرفي را مي

 




