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 ١جلسه: 
 موضوع: برخورد مباحث دفتر با مباحث حوزه 

 ))١حجت االسالم و المسلمين حسيني ((
 ٢٥٤٥ - ١٦٣٤ – ٠١٣٧كد نوار: 

 ٦٨/  ٨/  ٢٠تاريخ: 
 پياد كننده: سيد محمد باقر ناطقي

 گزارش يكي از اعضأ جلسه :
هاي مختلف كار خيلي انجام نشده است، مقداري  فعالً اين فهرست خيلي ناقص است، چون در قسمت) ١س

، تا آن جلساتي كه فيش شده، »كرديم از آن كه بيشتر، مباحث دفتر است (از خدمت حضرت عالي استفاده 
با مالحظه بعضي از جلسه، منتها  ٣٣حدود سي و دو يا سي و سه جلسه است فهرستي است [اين] تقريباً از آن 

ها، عناوين كلي را  هايي كه آنها دارند بخاطر نزديكي به اذهان حوزوي كتابهاي فقهي كه با توجه به فهرست
 تنظيم كرديم تا از اين جهت عناوين كلي اش را سعي كرديم.

د به طور بيشتر به آنها نزديك باشد يعني ترتيب آنها را داشته باشد، حاال براي اين كه خيلي طول نكش
 شود: مختصر بيان مي

تعريف است، بحث تعريف واليت، از ديد لغوي تعاريفي كه شده است، مالكيت  -١عناوين كلي كه داريم 
 است.» سر پرستي رشد«هاي كالمي و فقهي و همين اصطالحِ  اند و اصطالح طاعت و [امثال] اين معنا كرده

 ها به معني واليت اجتماعي هم بحث شده است؟  كتابحجت االسالم و المسلمين حسيني: به معناي در 
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گيرد معموالً جاي  كنيم فقط مباحث همين جا صورت مي ) خير. وقتي تعبير به واليت اجتماعي مي١س

هاي در زمينه حكومت، فلسفه حكومت دارند ولي آنها ديده  ها كتاب ديگر بحثي به اين صورت ندارند البته غربي
 نشده است.
 ا!ه ج) غربي

 هايي دارند ولي به اين ترتيب نيست و آنها هم ديده نشده است. ) در مورد فلسفه حكومت كتاب١س
هاي لغت هست و تعريفي كه حضرت عالي  در تعريف واليت، باصطالح همان بيشتر تعريفي كه در كتاب

مالكيت «ند [يعني] كن البته اين معنا خيلي نزديك است به معاني كه مي» سر پرستي رشد«داريد به معناي 
هم غايت آن براي رشد است، اگر [اين گونه] فرض كنيم اين تعاريف دفتر به » مالكيت طاعت«[چون] » طاعت

 شود.  تعاريف ديگري كه هست نزديك مي
اي كه  و ادله» ضرورت سرپرستي«، » ضرورت حكومت«، » ضرورت واليت«اي كه هست در واقع:  بحث عمده

دليل تقريباً در همين مباحث دفتر موجود است. (مباحثي كه شما باال  ٢٣كه حدود براي اين موضوع است 
 فرموديد).

 اند. اين مطلب بيشتر مباحثي است كه حاج آقا فرموده
هاي فقهي اينها است  اي است كه در كتاب تا، از ادله فقهيه ٢٣اي فقهيه هم، چهار يا پنج مورد از اين  از ادله

باشد كه در اينجا موجود است، از  ث حاج آقا، ناظر به آنها بوده و در واقع نقد ادله فقهي ميكه بعضي از آن مباح
ها يا الزمه انجام بعضي امور عامه، قدرت در  قبيل اين كه حكومت، الزمه رفع حوائج انسان يا الزمه رفع تزاحم

است. كه يكي از » زمه تأمين امنيتال«اي كه آنها دارند تحت عنوان  سايه حكومت به وجود آمده است؟ اين ادله
باشد. يعني مبناي حكومت را به نياز بيشتر برگردانيم اين ادله كه در كتب فقهي است به اين ترتيب  نيازها مي

گردد و كه حاج آقا مباحث آن را نسبت به اين داشته و در مباحث، ناظر بوده كه  است كه به همين نياز بر مي
باشد، ولي عمده دليلي كه ما داريم؛ يكي همين مباحثي كه حاج آقا دارند و به پرستش  بعنوان نقد اين ادله مي

گردانند كه در روايات هم اين معنا زياد است، روايتي كه  و ضرورت پرستش و ضرورت واليت و حكومت بر مي
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يا بهترين راه  شود)، در اصول كافي است: يكي ضرورت وجود امام براي بندگي خدا، (كه از روايت استفاده مي

بندگي خدا. يا شرط قبولي اعمال، اهتمام به امام عادل هست، يا شرط ايمان، رجوع به امام و تسليم امر او بودن 
 يعني اطاعت كردن امام است.

كه البته بعضي از اين موارد، خواست معصومين است ولي حاال ممكن است اگر شود تنقيح مناط كرد يا ال 
و اين كه دليل نباشد اشعار به اين معنا باشد كه به همان دليلي كه لزوم اطاعت را براي اقل تأييدي است، ول

 آورد.  امور اجتماعي مي
ج) در نوشتن بعضي از روايات احتراز شود از دو چيز، يكي تنقيح مناط، مگر اين كه لسان دليل، كاشف از 

باشد و حتي استفاده تأييدي از روايت نشود  اين باشد كه اختصاص ندارد يعني خود روايت در بيان علت حكم
يعني نسبت، به روايت داده نشود مگر يا با يك بحث قوي كه آدم بتواند نسبت دهد يا اين كه لسان روايت 

 اي كنيم. حداقل همان يك روايت صريح باشد و به دليلي كه مبناي ما اين است نخواسته باشيم چنين استفاده
ت است، يعني در روايات، خيلي از روايات، اختصاص به معصوم (ع) دارد كه مشكل ) بله. البته اين درس١س
 است.

 در آن مباحث، بحث حكومت براي ايجاد نظم، مورد نقد واقع شده است.
 ج) يعني خالصه، شجاعت يك فقيه را در استفاده از روايت به آن معنا نداريم.

شجاعت را پيدا كنيم ولي در اين بحث كه فرصت ممكن است سر جاي خود اگر اهل استنباط باشيم، 
بررسي و دقت و جمع و بندي كار كردن، كه به هر حال كمال دقت شده باشد نداريم، و هيچ وقت نبايد عبوري 

 كنيم. اجتهاد 
 ) احتماالتي كه در بحث صحبت كرديم مانعي ندارد؟ ٢س

آوريم كه اسم آن احتمال است، اصل  الي را ميخواهيم يك مطلبي را تمام كنيم، عمالً احتم ج) نه. ما مي
 كنيم. دهيم جرح و تعديل مي شود. و در مباني عقلي احتمال مي كاري است كه به آن استدالل مي
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) با توجه به اين كه قسمتي از استداللها در بحث واليت، تمسك به اين گونه روايات است يعني اگر ٢س

هستيد كه روايات را آورده [؟] مطرح كنيد بعد هم ببينيد مناسبت با بخواهيد كه بحث شما ناظر باشد مجبور 
 آن، اين است.  بحث دارد يا ندارد، اگر قرار است بحث جنبه تعدي پيدا كند الزمه

ج) فرمايش شما متين است، بايد لسان فقهي هم پيدا كند ولي لسان فقهي با ابزار فقهي بايد انجام گيرد اگر 
د آن انجام گيرد و تمام شود، اگر بعد از آن (يعني عنوان بعدي زماني از نظر برنامه كاري) لسان معقول است باي

بحث روائي را كامل كرد، بعد مرحله سوم آمد بحث روايتي را، را اصل قرار داد پس بحث عقلي را فرع قرار داد، 
 آيد يك چنين چيزي كه حاال ببينيم چه رقم است. چطور اين به ذهن مي

شود يا  ي كه در مباحث كالمي و عرفان است كه توسط همه حركات انسان خداي متعال پرستش ميروايات
 شود، اين موارد را كه بايد در كتب اخالقيمان زياد [؟]  عصيان مي

ها است كه وجود امام حي و ظاهر را  ) يا مثالً روايتي هست در زمينه ضرورت وجود امام بعضي روايت١س
 د اينجا براي واليت عامه نه واليت خاصه بتوان استفاده كرد.كند، شاي اثبات مي

ها،  ها، نگراني در خود روايت دليل هم ذكر شده است مثالً وجود امام حي و ظاهر براي رفع اختالفات، حيرت
 باشد] ها، راهنمايي و هدايت مردم و آگاه نمودن مردم از قوانين الهي [مي ها، سختي نا همواري

اي وجود امام حي و ظاهر است كه اين موارد تقريباً مجموعاً در يك روايت است. حاال اين موارد اين ادله بر
 هم اگر بخواهد استدالل شود طبيعتاً بايد بحث شود.

 ظاهراً نياز نيست تك تك اين ريز عناوين اكنون گفته شود.
ه مطالبي الزم است بيايد، ذكر ضرورت. و اين كه تحت هر عنوان چ -٢تعريف.  -١ج) فقط بعد از اين كه 

 شود.
) يكي همين تعريف واليت، يكي ضرورت واليت است، ديگري جايگاه و اهميت بحث واليت است. چه ٢س

 جايگاهي دارد؟ بحث كالمي يا فقهي است و يا هردو جنبه را دارد؟ 
 ج) بعضي از امور آن در اين جنبه است و بعضي از امور در آن جنبه است.
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كه در مورد واليت است و در تعبير » اصل االسالم نامي و فرعه السامي«بعضي از روايات داريم كه  ) در٢س

باشد، هست يعني از آنهايي است كه هم اصل، حساب شده است و هم فرع، حساب شده  روايت هم چنين مي
هم جنبه كالمي هم  كنند به اين كه شود، استدالل مي اي كه از سخنان بعضي از آقايان مي است و استفاده

فرمايند هردو است چطور؟ مرز آن كجا  جنبه فقهي دارد و ولي اين جا مطلب تمام نشده است كه اين كه مي
شود و تا كجاي در كالم ادامه دارد. اين به صورت كلي در مباحث دفتر، در  است؟ در فقه از كجا شروع مي

اند ولي مرز اين  اين مباحث را دارندو فرموده مباحث حضرت عالي گفته شده است و هم حضرت آقاي جوادي
 دو خيلي روشن نشده است ما كه چيزي پيدا نكرديم.

ها، فلسفه اصالت  بعد از اين جايگاه و اهميت واليت، انواع حكومت است كه در تحت فلسفه اين حكومت
تمامي عقايد، يا حكومت ماده، فلسفه اثرات ماده و پرستش ماده و عدم كمال بودن آن يا فلسفه احترام به 

دموكراسي سوسيالستي، كه چند جلسه در اوايل مباحث به آنها پرداخته شده است. و حكومت اسالمي هم 
 مجموع مباحث هست، كه اثبات گر اين است.

آيد، عدم امكان دو نظام والبي بر حق است؛ يعني حق  يكي ديگر از مسائلي كه تحت انواع حكومت، مي
 ز آن هم شكل خاصي دارد.ضرورتاً بيشتر ا

 بعد از انواع حكومت، عنوان بعدي اين است كه واليت از آن چه كسي و با چه شرايطي است؟
 ج) اگر بخواهيم اينها را در بحث زمان و مكان، يك مقداري 

) عناوين به صورت كلي كه نوشته شود آن وقت مقدار زياد بحث [اين] است كه نحوه ورود و خروج بايد ٢س
طور باشد؟ اين جايگاه بحث واليت، اولين كالم بعد از تعريف يا قبل از تعريف است؟ عناوين را هر كسي چ

اند، عناويني را داريم كه حاال اگر در تنظيم آنها مقداري وقت  تواند پيدا كند آنها هم اين كار را انجام داده مي
 مفهومي ما باشد. تواند چهار چوب شود كه اين مي بگذاريم خيلي چيزها روشن مي

اي كه موجود است بنويسد يا  آن وقت طبيعتاً، در مقال اگر كسي بخواهد كار تتبعي كند، براي آن ادله
 بخواهد در همان چهار چوب مفهومي آن بحث كنيم، امكان دارد.
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 شود. شود، ضرورت مشخص مي ج) گاهي جايگاهي كه گفته مي

 ناويني هم در مفرداتي است كه بنويسيم.شود، حاال ع ) بعد اين بحث پيدا مي٢س
) شرايط رهبر مثالً از جمله شرايط عقلي و شرايط نقلي كه وارد شرايط نقلي مباحث خيلي نشده است ١س

شود، شرايط نقلي هم كه از  و بيشتر شرايط عقلي پرداخته شده است. شرايط عقلي ضرورتاً براي رهبر ثابت مي
گويند براي رهبر  ظاهر اين است كه معموالً شرايطي كه فقهأ براي مراجع مي شود، روايات زيادي استفاده مي

هم بايد باشد مثل: مرد بودن، عادل بودن، شيعه بودن و امثال آن كه اينها بيشتر همان مباحث دفتر هست و 
 جاي ديگركمتر بحث شده است.

يفي دارد؟ اول اينكه بايد در تمام عنوان بعدي وظايف والي و حدود اختيارات او است، يعني والي چه وظا
دار است يعني موظف به اين كه جامعه را رشد  ابعاد زندگي بشر حاكميت به خدا دهد و رشد جامعه را عهده

دهد. و اينكه مباحثي كه فرموديد با توجه به بايد نسبت تأثير ايمان را در مقابل كفر باال ببرد در معيار صحت 
شود هم در اينجا بعنوان  ردو جنبه را دارد يعني هم در معيار صحت مطرح ميهم، البته بعضي از مباحث ه

 شود. وظيفه مطرح مي
بعضي مباحث از قبيل اين بحث اصالت تعلق، بحث رشد، بحث كمال، بحث وحدت و كثرت، مباحث [؟] كم 

 و كيف رابطه، ارتباط اينها با وحدت كثرت تركيبي اينها در اينجا مطرح است. 
ديم امكان داشته باشد بعنوان اين كه وظيفه والي اين است و براي اين كه انجام وظيفه كند نياز به فكر كر
 اينها است.

شود. حاال  شود، تعيين مي او مشخص مي  و طبيعتاً حدود اختيارات والي هم در همين محدوده كه وظيفه
 عناوين ريزي هم وجود دارد.

ردم است، مولي عليهم و وظايف آنها كه از قبيل: وجوب اطاعت يكي هم وظايف موّلي عليهم، وظايف م
محض و وجوب قبول مسؤوليت، اينكه خروج از واليت چه نتايجي را دارد؟ خروج از نور است، مسأله نيابت از 
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ولي در نظام واليت، حرمت استخفاف به امام عادل، اين هم يك بحث است، بحث ديگر هم كيفيت اعمال 

 باشد. ن ميواليت و ابزار آ
كند مثالً  براي اين كه ولي بتواند عمل كند و اعمال واليت كند يا آن ساختار چهار تا تشكيالتي، فرض نمي

چهار تا تشكيالت باشد، نيازي به مالحظه آثار و آثار عمل است، نياز به شناخت زمان و مكان است و براي اين 
متناسب با آن برنامه ريزي كند نياز به شناخت زمان و  كه جايگاه فعلي جامعه را از حيث رشد تشخيص دهد و

مكان دارد. بحث زمان و مكان در اينجا بيشتر ممكن است متناسب باشد بعنوان يكي از ابزار كار والي براي 
اعمال واليت، مطرح شود. به طور كل لزوم مالحظه زمان و مكان در الگوي تخصيص رابطه اينها باهم، رابطه 

شود. يا مسأله لزوم شروع از  كه دو بحث از يك چيز هستند، كل اين مباحث در اينجا مطرح ميزمان و مكان 
 اقتصاد، بعد از برپايي نظام واليت، اين هم يكي از ابزار كار ولي ممكن است حساب شود.

ت يا چگونگي نظام والئي، بواسطه هم جهت شدن اختيارات، اين كه همه اختيارات بايد جمع شود و يك جه
 بحث اختيار را متناسب داشتيم كه اين جا مطرح شود.  پيدا كند و تابع اختيار ولي باشد. همه

بحث بعدي رابطه احكام واليت با احكام التزامي الهيه است كه متناسب با اينجا خود يك عنوان ديگري پيدا 
امور جاري تقريباً نزديك به  كند كه كل مباحثي كه در اينجا است از جمله: وجود يك امر ثابت و حاكم و مي

هم است بعد اين كه امر ثابت چيست؟ امور جاري چه هستند؟ احكام حاكم بر جريان رشد، احكام رشد، اينها 
باشد مسأله فعليت تحققي، فعليت تعلقي، رابطه  مي ٣٠و  ٢٣و  ٢٢و  ٢٦و  ٢٥و  ٢٧عمدتاً مباحث جلسات 

ت تكويني، اجتماعي و واليت تشريعي، يا مسأله مصلحت نظام و احكام حاكم با احكام جريان رشد رابطه والي
شود البته به تناسب بحث كيفيت اعمال واليت و ابزار  مصلحت احكام، تمام موارد در اين رابطه، اينجا مطرح مي

 آن، منتهي در عنوان بعدي كه اينها يك بحث مستقل است.
عبادت و پرستش در مراتب مختلف آن بحث بحث آخر هم معيار صحت عمل والي است كه بحث معناي 

شود، تما م اين  عدم جواز بي اعتنايي نسبت به لوازم و كارها و عبادات، يا عباداتي كه موجب خشنودي كفار مي
شود و معيار صحت عمل والي اين است كه پرستش، پرستش خدا باشد و آثار  موارد بعنوان مقدمه مطرح مي
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ح آثار مخالفت با خدا را نداشته باشد، خشنودي كفر را به دنبال نداشته باشد پرستش را داشته باشد، باصطال

شود (همين كه تأثير ايمان را در  نسبت تأثير ايمان را باال ببرد اينها بعنوان معيار صحت عمل والي مطرح مي
 برابر كفر باال برده است).

م هماهنگي و تناسب با رشد است؛ يعني اين بعنوان يك معيار كلي، معيار كلي ديگري كه استفاده كردي
هماهنگي در مجموعه ادراكات. هماهنگي اگر بيشتر شد يا به تعبير ديگر شدت كه بيشتر شد در يك جهت، 

 اين خود يك معيار براي صحت عمل والي ممكن است حساب شود.
 .اين مباحثي بود كه استفاده كرديم و فكر كرديم دسته بندي آن به اين ترتيب باشد

 ج) جمعاً چند عنوان شده است؟ 
ام هر كدام از اينها هشت تا، ده تا، دوازده عنوان  هاي كلي؟ خير. زير آن است كه من جمع نزده ) عنوان٢س

 دارد بعضي از آنها هم بيشتر دارد.
 ج) عناوين كلي چند تا شد؟ 

 تا است. ١٠) عناوين كلي ٢س
تر كنيد موجب تسلط بيشتر به مطلب  بتوانيد دسته بندي را كليتر كنيد؟ يعني هرچه  توانيد كلي ج) نمي

 شود. مي
ها تا جايگاه خود  خورد، تقسيم كنيد بعد برسد به جزئي يك بار كلي كلي كنيد با كمترين تقسيمي كه مي

عنوانها با همديگر يك مقدار بيشتر مشخص شود. همين طور موضوعات را كنار همديگر نگذاريم، ببينيم هر 
 گيرد. تري قرار مي ضوعي چطور تحت يك عنوان كليمو

اينها است پيدا كنيد بعد دقيقاً عنوان كلي را فرض   مثالً اگر شما بتوانيد يك عنوان كلي كه شامل همه
توانيم تنها به سه عنوان ختم كنيد، سه عنواني كه جامع  كنيم مي كنيد. حاال در دسته بندي كه ما نوعاً مي

 شود. مه اينها مانع مياست و نسبت به ه
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بعد هر يكي از آنها را بمنزله عنوان كلي فرض كنيد و اگر امكان دارد آنها را تقسيم كنيد، به طور مثال 

كنم هر كدام آنها را هم به سه تقسيم كنيد. اين عمل را ادامه دهيد تا جايي كه عناوين ريز شوند (اگر  عرض مي
 وعه داشت.زير مجم ٥تا  ٣عنواني مثالً به جاي 

دسته بندي بيايد و يك روش دسته بندي » يك«عيبي ندارد، و لكن از اول اهتمام بر اين باشد كه حتماً در 
 در آن حاكم باشد.

هايي كه مأنوس بااذهان حوزه است البته نه بطور  س) اين عنوانها را كه بر گزيديم متوجه شديم بيشتر كتاب
 خاص اينگونه هستند.

آيد [بهتر است] يك بار تسلط كامل بر جايگاه مباحثتان در نزد خودتان محفوظ باشد، [بعد  ج) به نظر مي
 ببينيم] به چه لسان به حوزه بگوييم.

) تقسيمي در ذهن نداريد؟ اگر بتوانيد عناوين شامل را بگوييد تا دوستان بهتر اين توضيحات را به ذهن ٣س
 آورند.

شود. و لكن اينطور تقسيم كردن  ثالً ساختار واليت و ثمره واليت ميج) تمام اينها تحت موضوع واليت و م
 شود چنين كاري را كرد. كنم خيلي نافع به حال جلسه نباشد و اال مي قبل از اين كه به نوشته بياوريم فكر مي

ي يك موضوعي را مالحظه  فرماييد اين بر يك مبنايي است ارائه ) اين تقسيمي را كه حضرت عالي مي٤س
كنيد مبادي آن را بحث كنيد واليت را اول تعريف كنيم و ضرورت آن را تمام و بعد هم ساختار آن را بحث 

 كنيم مثالً اينطور كه متعارف است... 
ها را كسي كه بخواهد دسته بندي كند  آن اين است كه همين  ج) همين عناويني را كه داريد يك مرتبه

تواند؟ كه  تواند يا نمي ، از ده تا پنج تا كند، از پنج تا دو تا كند اينكه ميتر بكند سعي كند در صورت امكان كلي
خواهد كند، در جاهاي مختلف دقت كند درباره اين  دو تا واقعاً شامل بحث باشد پيرامون آن دوتا بحث كه مي

 دوتا چه مطالعه دارند.
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اشته باشيم تا اينجا مصداقاً پياده ) مستلزم اين است كه تقسيم بندي منطقي براي هر موضوع معيني د٤س

 كنيم روي مصداق [؟]
اي انجام  ج) اين كار از آن طرفي است كه فرضاً اگر بنده بنا باشد اين كار را انجام بدهم آن كار را به گونه

كنند] بدون آن مبنا  كنم و لكن [اگر] آقايان [فكر مي دهم كه اول بر اساس مبناي دسته، دسته بندي مي مي
 شود. بينند نمي ترين تقسيمات برسند. تأمل كه كنند مي توانند اين كار را كنند كه به كلي ميهم 

كنيم ضرورت واليت بعنوان يك  ) آن كه يك سطح بودن عناوين است، يعني مثالً يك وقت صحبت مي٤س
شروع بحث جسارتاً  عنوان، وظايف مولي عليهم بعنوان يك عنوان. اينها ظاهراً هم عرض نيستند، حاال من براي

كنم تقسيم بندي از خواصي كه بايد داشته باشد اول اين كه در عرض [؟] مثالً عناويني كه انتخاب  عرض مي
كنيم ظاهراً يك وزن داشته باشد شايد كه خيلي امكان نداشته باشد كه مثالً يكي موضوع جزئي است و  مي

اي است من چون در بحث باال  هم كه فرموديد، مسئله شود و از نظر شما يكي هم موضوع شامل بر هردو تا مي
هم پيگيري كردم فهرست آنها هم بر اساس آن نحوه كه حاج آقا فرمودند آمده است. آن مقداري تابع سؤاالت 
دوستان بوده است، يعني جايي دوستان گير داشتند توقف نمود، مسأله تشريح كردند را شما آن جريان را هم 

خواستيد عرض كرديم، بنابر اين راهش اين است كه در اين عناوين دقيقاً  ديد، همان تصوير را تبيعتاً دنبال كر
ترين آن اين است كه ضرورت يك چيز را تمام كنيم، خود موضوع و آثار آن  كنيم مثال متعارف تقسيمي كه مي

در تعريف آن و در وظايف آن  آيد، ها مي گوييم مثالً در آن مقايسه ساير حكومت را هم توضيح دهيم آثار كه مي
آيد به مجردي كه ما  خواهيم مقايسه تطبيقي كار كنيم همه جاي آن تطبيق، مقايسه مي آيد وقتي مي هم مي

شود. البته به  آيد، [باقي هم] بعد مشخص مي تعريف كرديم [؟] به مجردي كه موضوع و ثمرات آن را گفتيم مي
اند اجتهاد زمان و مكان را در آن  حاج آقا خيلي وسيع گرفتهها خيلي سخت است چون  نظر من، اين بحث

روند در بحثي كه مقدمات و الگو است اينها هم  ها مي مشخصاً خواستند تبين بيشتري نمايند االن كه بحث
توانيم بحث الگو  خواهيم عرضه كنيم قطعاً نمي گيرد يك بار كه مي دقيقاً بايد دست ما باشد كه كجا قرار مي

 و يا حتي بحث،  بكنيم
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). .. اين كه جدا كرديم تقريباً به اين صورت بوده كه مباحثي كه وجود دارد تقريباً يك دسته بندي پيدا ٣س

كند، مثالً اين عناوين موجود را هم عرضي آنها را خيلي لحاظ نكرديم مثالً وظايف مولي عليهم كه در عرض 
شد بگنجانيم. در اين مباحثي كه  داخل يكي از عناوين ديگر نميبقيه آمده است و شما اشاره فرموديد اينها را 

بندي شود در حذف و يا تغيير يا اين كه جايگاه هر كدام را پس و پيش كنيم، امكان اين  موجود است اگر دسته
 كار وجود دارد.

ييم، يعني كنم، همين وظايف مولي عليهم را اگر كه ما ساختار نظام واليت را بگو ) يك مثال عرض مي٤س
تطبيق عيني آن را بدانيم، جايگاه مجلس كجاست، جايگاه مردم كجاست، خود به خود وظايف هم از ناحيه 

گوييم به تعبيري كه حاج آقا فرمودند نحوه جريان واليت،  شود، يعني مي والي هم از ناحيه مولي عليه روشن مي
خواهد،.  واليت است، حاال اين واليت تحقق عيني مي  اگر پذيرفتيم واليت در عالم را، كه جزء حقايق عالم يكي

كند  .. اگر آن يك نحو جريان است هم وظيفه مولي عليه هم وظيفه والي هم ساختاري كه ارتباط را حفظ مي
 مثالً تحت اين عنوان بيايد.

ت و هاي وحدت، كثر نه اينكه من بخواهم بگويم كم يا زياد كنيم آن وقت خيلي هم سخت است اين بحث
آيد شايد آنها در بحث مقدمات فلسفي آيد يعني شايد الزم باشد شما اگر گفتيد در  امر ثابت و مطالبي كه مي

اصول اعتقادات است، يك اصول ما قبل از اعتقادات داريم حاال مباحث ايمان باشد، مباحث عقلي باشد مثالً 
تفكر، نحوه برخورد با عالم، رسيدن به احكام عقلي شايد آنجا بايد بحث شود، اين كه اصالً ساختار فكر، ساختار 

دانم اينها چطور بايد باشد ممكن است بحث اختيار را كه فرموديد يك مورد آن از  فعالً يااحكام ايماني، من نمي
ناحيه جريان واليت است كه اختيار عباد يكي هم اصل بحث اختيار است حتي به يك مرتبه قبل از بحث 

 آيد.  مي
 اين گونه بحث اين است كه يك دوره اعتقادات بحث شود.  ر بخواهيد آنطور بحث كنيد الزمه) اگ٣س
گويم، وقتي بنا شد به يك فهرست جامع و مانع في الجمله برسيم اينگونه است،  ) من طرفين آن را مي٣س

 حال نحوه ادامه كار را بايد...
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مثل بحث اختيار، يا خود اصالت تعلق، بحث  ) اينها تقريباً مباحث مبنايي است مباحث مطرح شده٢س

وحدت كثرت تركيبي تقريباً فلسفي و مبنايي است چون اصل بحث اينها نيست و اينها در مباحثي هم كه حاج 
 شدند. آقا فرمودند ابتدا معموالً اوايل مباحث مطرح مي

خود موضوع باشد بهتر جا  ولي تناسب به اين بحث و باصطالح نحوه ورود در اين بحث اگر مستقيماً روي
شود به مطلب و مبناي آن يا اينكه  رسند، اشاره مي افتد و جايگاه اين مباحث هم در اينجا يا وقتي به آن مي مي

شود مثالً همين بحث رابطه زمان و مكان اين براي چه مطرح  اگر بحث هم شود همانجا در جاي خود بحث مي
 يت اعمال واليت است.شود در اينجا، به عنوان اينكه كيف مي

اين مثالً در آن رابطه، حاال اگر اين را اول آوريم [شايد] بحث آن حالت روشني و جاي خود را پيدا نكرده 
 باشد، به اين جهت اين تغيير و [؟]

رسد چهار عنوان اصلي است، اگر اين چهار عنوان در نظر گرفته شود، يكي ضرورت جايگاه  ) به ذهن مي٤س
ها، وظيفه فقيه، والي و نحو ارتباط ولي  يعني فلسفه حكومت، مباحث ساختار واليت، انواع حكومت واليت است،

و والي، ديگري كيفيت جريان واليت است كه شايد مباحث ابزار واليت زمان و مكان، الگو، اصالت تعلق شايد به 
 مناسبت در اين مطرح شود يكي هم ثمره واليت است.

آيد كه نحوه كاري كه دوستان بنا دارند كه باهم روي قضيه به  وقت هم به ذهنم ميج) در باقي مانده از 
آيد خال است، دنبال چه مطلبي  صورت مستقل و فارغ از د فتر (مؤسسه) كنند چه حساب به ذهن آنها مي

آقاي  هاي پنجشنبه تدريس داشتند آقاي مكارم و است؟ يعني بعنوان وقتي كه بعضي از برادران قبالً در شب
 نوري بحث داشتند، 

دانستند براي رفع حوائج مردم در سؤال و جواب  يك عده از آقايان يك سري از مباحث اجتماعي را الزم مي
كنم عارف و  كردند فكر مي آمدند، شركت مي بدانند مدرسه امير المومنين، قبالً مدرسه حجيته براي بحث مي

كردند بعنوان بحث  ي آنها هم يك چنين بحثي را مطرح ميها زمان آقاي بروجرد صدر هم بودند آن وقت
اي است بعنوان اينكه خال در جامعه است كه حتماً بايد به آن پرداخته شود و احساس يك  تعطيلي و حاشيه
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وظيفه دنبال دارد بعنوان همكاري با دفتر در يك چيزي كه، ضرورت آن را دفتر تشخيص داده است اينها هر 

كند و متناسب با آن هم شايد انتظاراتي را تنظيم  ري و يك نحوه وقتي را از برادرها اشغال ميكدام يك نحوه كا
شود به اينكه ببينيد طرفين چه  كند يعني به عبارت ديگر نحوه انجام وظيفه در خدمت برادرها موكول مي

 كنند تا بتوان كمي هماهنگ كرد. انتظار خاصي را دنبال مي
خواهند دنبال بحث واليت را بگيرند و روي آن  ع پيداكردم اين است كه برادرها ميآن مقداري كه من اطال

 دقتي شود.
اي،  ولي اين كه خواستن دل به چه حسابي است اين نه اينكه حاال غرض حقيقي و كنهش، غرض مرتبه

فيت آن را شود كي كنم، نه عالم معمولي غرض را در آن حدي كه مي اي عالم مثالي را عرض مي غرض ثانيه
 تبديل كرد و كار را بر آن تنظيم كرد.

اي دارند بر  اند طبعاً يك سابقه اند و اين قسمت را بر عهده گرفته ) برادرها كه مشغول اين كار شده٣س
 اند. سازي به فرمان امام (ره) كرده گردد به كارهاي عملي كه در ستاد زمينه مي

 والسالم
 صادقي، جمشيدي، الهي، معصومي، محسني و سبحاني. ) با حضور آقايان: مير باقري،١
 
 
 
 





 
 

 ٢جلسه: 
 موضوع: واليت

 ٦٨/  ٩/  ٥تاريخ: 
ي اين بود كه واليت تكويني و تشريعي و اجتماعي صحيح  حجت االسالم و المسلمين حسيني: بحث درباره

؟ در صورتي كه مفروض بدانيم كه ربوبيت اصل هست. حاال يك مقدار در است يا كل آن واليت تكويني است
شود باز گشت  كنيم تا ببينيم كه غرض چيست؟ بعد هم مي توضيح اين مطلب انشاء اللّه تعالي صحبت مي

 درباره اينكه يك همچنين ربوبيتي حتمًا الزم است يا الزم نيست در آن صحبت كرد.
گردد، حاصل اشكال آقايان  گردد و واليت تشريعي به اختيار بر مي اختيار بر نمي آيا بگوييم واليت تكويني به

اين بود (آن طوري كه ما استفاده كرديم) آيا واقعاً اگر طلب واليت بنا شد مفروض باشد كه اصل باشد؛ يعني 
تحت تصرف ولي شود، سرپرستي است  ببينيم آيا اثر دومي كه دارد نسبت به آنچه كه تحت تصرف آدم واقع مي

 شود.  واقع مي
ي نازله اين است كه انسان واليت  اينها آيا تكويناً منسوب به ولي نيست؟ حاال اگر گفتيم كه واليت مرتبه

 خودش به خودش داده شده است. 
باز اين واليت خودش به خودش داده شده است يعني چه؟ يعني نيابت از طرف موال در وجود خودش، 

ه اين كه حاال اين نمايندگي و اين سلطنتي را كه بر خودش دارد گاهي سلطان جائر است و خودش دارد. البت
گاهي سلطان غير جائر است. اگر در عبادات خود، در رفتار فردي و جمعي خود، درست عمل كرد. نسبت به 

در نفس خودش  والتي كه باالتر از او قرار دارند تا ولي اعظم الهي درست عمل كرد؛ اين يعني تصرفاتي كه
 كند، تصرفاتي الهي است. مي
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هرگاه كه هواي خودش را تابع هواي موال قرار داد، رضاي خودش را تابع رضاي موال قرار داد، ميل خودش را 

ي موال، در واقع شدن كيفيات ديگري كه تحت تصرف او از  تابع ميل موال قرار داد طبيعي است كه نماينده
شود؟ معنايش طلب  شود. حاال اگر قرار نداد چطور مي گونه تصرفات الهي مي طرف موال است. تصرفات اين

ي متناسب با شأن خودش نيست؟ طلب واليت حيواني است، و مادون،  الواليه نيست؟ يا طلب واليت در مرتبه
 مادون حيوانيت.

مايندگي سوء استفاده يعني چه؟ يعني اگر بنا شد چيزي خلق شود، براي اين كه او را بپرستد نماينده از ن
شود از نمايندگي سوء استفاده كند، در اين شكل،  شود لكن مي كرده است، تكويني هم است، امداد هم مي

 شود. شكل حيواني مي
شود به خود  شود، سعه قدرتي كه پيدا مي طلبد، اين گسترش كه پيدا مي خواهد اين مصنوعي را كه مي مي

شود و اال اصل  خواهد، اين واليتش شكل حيواني مي د، اين كه اين تصرف را ميشو اين برگردد ولو اين واقع نمي
شود متعلق به غايت است و در وحدت تركيبي (بحث كه بعداً  ي حقيقي و آن چيزي كه پيدا مي مطلب، جوهره

د، شود ولكن اين دنبال اين است كه اينها در خود آن حل شون اگر الزم شد، به عرضتان برسانم) منحل مي
ي  خواهد اين نحوه خواهد شايع به طرف مقصد الهي حركت كند، ولو اين طلبي كه مي شايعين شوند، نمي

كند در كل منحل است؛ يعني چه در كل منحل است؟ يعني اين براي باالتر مركب  گسترش قدرتي كه پيدا مي
 شود. مي

ت باالتر الهي منحل است؛ يعني هيچ شود، در والي ولكن آنچه هم كه درست شده به دليل اين كه مركب مي
 تواند به واليت الهي برسد. تواند به پاي بقايش برسد، دوام، نسبت تأثير، باال رفتن و گسترش آن نمي وقت نمي

شود. ولكن اين مطلب است كه اين شاه به اينكه اينها خودش را  شود، شبيه بستر رشد آن مي شبيه بستر مي
 زنم، بپرستند، اين را يك چند مثال كوچك ميبپرستند، نه اينكه خدا را 

 پرستند؟  فرماييد كه خودش را مي س) مي
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ج) بله. آنها متعلّق به مشيت اين شوند، اين شاه اين طور ولكن شايستگي اين شاه را ندارد، توهم اين مطلب 

اين كه كُنه اين مطلب كند؛ يعني نفس طلب آن است نه  شود، نه اين كه واقعيت پيدا مي براي آن حاصل مي
ي طاعت  ي بعد است. فعالً شما در آن مرتبه شود به حقيقت آنها كه اين بحث مرتبه هم تكويناً جاري مي

كند، در  مالحظه كنيد، غرض اين است كه بگوييم واليت، واليت تكويني است و در خارج وجود آن تصرف مي
حاال اگر كسي چنين چيزي را بگويد آن وقت واليت شود،  تر مي ي مراتب بزرگ پرستش خداي متعال در همه

شود؛ يعني حدود، حقوق و حدود چيزي را كه معين كردند و تعقباتي را كه  ابزار واليت نبوي تشريعي نمي
ي شهر  معين كردند مناسباتي در جهت پرستش خدا است. همان طوري كه شما يك تنظيماتي براي اداره

ي رفت و آمد مسيرها  نويسيد، براي اداره اي براي رانندگي مي شهرباني، آئين نامهكنيد، فرض كنيد فرماندار،  مي
گوييد اينها ابزار اداره  گذاريد تا مردم بتوانند بروند و بيايند، بعد مي گذاريد و يك مناسباتي مي يك عالمتي مي

ي انسان كه  ل كائنات و تاريخ و خاصهگويد اينها ابزار اداره است. اگر بر ك گذارد و بعد مي است. يا قوانيني را مي
تاريخ انسان يك اشراف ديگري سر جاي خودش دارد، اينها ابزار واليت نبوي باشد و لذا به همين دليل اصالً 

كنند، حالل است تا قيامت و حرام آن حرام است تا قيامت، تاريخ را  گوييم حاللي را كه ايشان معين مي مي
ر واليت نبويه است، ابزار سرپرستي ايشان است، همان طوري كه طريق رسيدن كنند ابزا ايشان سرپرستي مي

كنيم. در يك سطح بزرگ تاريخ   احسان و لطف خداي متعال هم است، در وجه ديگري كه آن را مالحظه
(ص) منسوب است. نسبت به خداي   مناسبات پرستش حضرت حق است، اينكه به يك مرتبه به نبي اكرم

ي اعظم قرار دارد، و هم كثرت و وحدت آن بنابر بحث وحدت تركيبي ايجاد همه شؤون  بهمتعال هم در رت
 طلبد. مادون را را الي اللّه تبارك و تعالي مي

 گيرد؟  حاال اگر يك همچنين حرفي را بزنيم، آيا واقعاً واليت تشريعي در قبال واليت تكويني قرار مي
مان چيست؟ اگر شما تكوين را  يم و در اينجا معناي اصطالحي) يك رتبه قبل آن تكوين را بايد ببين١س

گيريد و همان متعلق آن ايجاد شده باشد  گيريد؛ يعني به ازاي آن تكوين را وجود خارجي مي ايجاد در خارج مي
گيريد، بعد در تشريع در مقابل اين تكوين منافاتي ندارد كه يك فعلي با مفاد تشريع  و يك موقع اين را مي
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بق شود؛ يعني عمل مكلّفين هم اين طور است، ولي در عين حال در مقابل آن وجود خارجي يك مفاد منط
گيريم، منتها عمل مكلّف به ازاي آن مفاد و يا آن قانون يا هرچيزي كه اسم آن را گذاشتيد، سپس برگرديم  مي

كنيم، به اين معنا كه بياييم يك خواهيم اصطالح جديد در مقابل اصطالح تكوين پيدا  و ببينيم اگر واقعاً مي
معناي عامي را در نظر بگيريم كه شامل هردو شود و به اين شكل شايد اشكال نداشته باشد، ولي اگر خواستيم 

شود؛  كنند، مشي كنيم به اين ترتيب وحدت ما براي اين دو درست نمي با همان اصطالحي كه قوم مشي مي
 شود. مييعني نفي تقابل به اين شكل برداشته ن

توان به كار برد، يكي اصطالح را خيال كنيم  ج) در باب اصطالح، به خاطر داريد كه چند رقم اصطالح مي
ام را  گذاريم مثالً من اسم بچه يك عنوان و اسمي است كه به يك مفهوم ذهني يا عيني يا حالت قلبي نام مي

غرضمان از اين اصطالح اين مفهوم است. يك  كريم يا حسن و غيره بگذارم و اين را هم يك اصطالح بگوييم،
 گوييد كه بايد نظام تعاريف شما همديگر را تأييد كند و هماهنگ باشد. وقت است كه مي

ي تعاريف اگر بر يك پايه بازگشت كرد و توانستيم صحت وسقم  و يك همچنين صحبتي داريد كه مجموعه
اش، پايه محكمي باشد كه  اعتبار اصطالح، اگر پايه گويم جعل اصطالح و را به آن نسبت دهيم آن وقت نمي

تواند از پايه غير محكم هماهنگ همه را يكي كند، همه اگر به يك واحد تبديل شد، آن وقت  طبيعتاً نمي
آيد كه معني تكوين و  ي خاصي داريد كه تعاريفتان در آنجا جا دارد. حاال به ذهن مي گويد شما يك فلسفه مي

بريم، وقتي كه قيد توضيحي  ه در اينجا به كار ببريم و در همان اصطالح متعارف به كار نميمعني تشريع را ك
گوييم حاال شما از موضع حوزه اشكال  شويم، مي كنيم و وارد بحث مي زنيد، وقتي كه سؤال مي كنار آن مي

عريف ما را بر مبناي كنيد، يعني چه؟ يعني در حقيقت از مبناي فلسفي تعاريف شما اشكال كنيد؛ يعني ضعف ت
 خودتان مشخص كنيد.

توانيم اول اشكال كنيم، يعني بايد روي مبناي تعريف بياييم، مبناي تعريف را  ) پس اينجا ديگر ما نمي١س
 شوند، توانيم خود مبناي تعريفي را قبول كنيم و بعد بگوييم اين دو يكي يا جمع مي نفي كنيم و اگر نه ما مي
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آيند خود آن را مورد بررسي قرار  فرماييد اول مي نا اين طور است كه صحيح هم ميي ابطال مب ج) نحوه

آيد، براي  گويند علي فرض كه لو سلم كه اين طوري باشد، تعاريف آن درست در نمي دهند). گاهي هم مي مي
در صورتي كه توانيد  شود؛ يعني مي شود، اين طوري هم مي رسيم نقض بر آن وارد مي اينكه قدم به قدم كه مي

در مبناي خودتان قدرت اين را داشته باشيد كه بياييد تعريف ما را تحليل كنيد اين تعريف، تعريف خاص و 
 معرف مطلب نيست.

كنيد با مبناي خود تعريف متداول كه نيست؟ چون اگر تعريف  ) اآلن نقضي كه حضرت عالي وارد مي١س
 متداول را كه بگيريم آن بحث كه عرض كرديم،

توانيد آن را به تكوين و تشريع تعريف كنيد. اگر اصل  ج) يعني اگر اصل را ماهيت يا وجود بگيريم، شما مي
 توانيم نقض كنيم. شود و بالعكس مي را تعلّق و [؟] واليت بگيرند، به اين نقض وارد نمي

گفتيد، بايدتان بريده است  ي تكويني بودن فرموديد و بايد از موضع برگرديم و بگويم اين بياني را كه درباره
از اين، فلسفه اخالق را داريد يا نداريد يا فلسفه اخالقتان را در وضع ربط بين تكوين و تشريع براي من بگوييد، 

گوييم كه خود اختيار را براي  گوييد كه يك موجود مختار و يك موجود غير مختار داريم، مي اختيار داريد، مي
خالق شما اختيار يك طرف آن شد عليت جبري هم يك طرف ديگر آن بالفاصله از من بيان كنيد و در فلسفه ا

گردد به اين كه تعريف شما براساس دستگاه خودتان نسبت به اختيار و نسبت به شي  تان بر مي فلسفه ارزشي
بنايتان غير مختار است؛ يعني از عليت كه جبر است و از اختيار، بايد جمع بين اين دوتا را به ما براساس م

ايم. همان اشكالي كه  تحويل دهيد، آن وقت ظاهر مطلب اين است كه ما تا حاال جمعي از آن دستگاه نشنيده
 شود. ي دوم تعريف ظاهر مي آنجا است دقيقاً اينجا در رتبه

كنيم، اولين عبارت شما هم اين بود كه طلب  ) اين يك مقداري، البته ما در حضورتان استفاده مي٢س
فرماييد  كند، متوجه تبيين آن هستم كه چطوري مي دانم واليت آنجا چه كار مي ه را اصل بگيريم من نميالوالي

شود كه اين گونه تعريف كنيم و جدا فرض ببينيم و يا اين  اگر سؤاالت وجود و ماهيت باشد، منجر به اين مي
 رسد كه خيلي روشن نباشد. ن ميفرماييد به نظر م كه تقابلي ببينيم و اگر كه نباشد، اشاراتي كه مي
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گويم و اگر  ج) اگر الزم باشد در هر كجاي آن كه اذن بفرماييد، بگوييد كه اينجا را بيشتر بگو همان جا را مي

كنم شما اختيار را با عليت  رويم، به نظر شما بستگي دارد. سؤالي را من عرض مي بگوييد جلو برويم جلو مي
 توانيد جمع كنيد؟ مي

 لي القاعده بايد جمع كرد.) ع١س
توانيد جمع كنيد! عيبي ندارد. اگر بخواهيم مقدار بحث اختيار را كنيم، معناي اختيار اين است كه  ج) مي

 كند يا حاكم بر قانون است؟  تحت قانون عمل مي
 كند، يعني حاكم بر معنايش را معنا كنيم. ) اختيار حاكم برقانون عمل مي١س

هاي   يب خاصيت سيب دارد، گوجه فرنگي هم خاصيت گوجه فرنگي دارد، اين انسانج) يعني اختيار، س
كنيم كه چرا سيب  مختار مثل خاصيت سيب و گوجه فرنگي خاصيت هاي مختلفي دارند، بعد هم عقابشان مي

 خاصيت سيب دارد؟ 
 ) به اين شكل نه!١س

را دارد، گوجه فرنگي هم خاصيت خود را  گوييد، سيب خاصيت خود ج) در امور غير مختار شما اينطور مي
 دارد، در عليت،

 ) اين تحت اجزاء،٢س
ج) قانون آن است، حاال ما در آن دستگاه هستيم، نه در دستگاه خودمان، در دستگاه خودمان ممكن است، 

يم، كن شويم، بنا بر مبناي متعارف و مصطلح سؤال مي مطلب يك طور ديگري شود كه اآلن آن وارد بحث نمي
حاكميت بر قانون؛ يعني حاكميت بر علّيت، در جريان ولو اصل پيدايش آن عليت باشد، ما هيچ حرفي نداريم، 

رود، سعه مقدار اختيار آن  شود، يك وقتي از دنيا مي آيد، يك وقتي ايجاد مي موجود مختار يك وقت به دنيا مي
است. ولي شما يك حوزه كوچكي به اندازه يك يك حدي است. همه اينها را قبول داريم، اينها تحت عليت 

كشيد. آن دايره  ي يك متري در دل يك منظومه شمسي مي ي بزرگ يك دايره دايره ريزي و در دل يك دايره
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گيريد، اين يك دايره يك متري را خارج از اين قانون  آن را تحت قانون عليت و جبر مي  منظومه شمسي همه

 پذيرد. گيريد، علّيت اين را نمي مي
كنيد؟ اگرچه ما  ) تلقي من اين است كه نقض روشن نيست كه حضرت عالي چطوري نقض را وارد مي١س

كنم كه اگر دوستان عنايت كنند  كنم و گمان نمي در خدمت شما بوديم، ممكن است روشن شود، ولي فكر نمي
ست كه اگر حضرت عالي اين را خواهيد نقض بفرماييد. لذا تلقي من اين ا كه اصالً حضرت عالي كجا را مي

بفرماييد كه يك، مفهوم طلب واليت چيست؟ دوم، اين كه چطور براساس طلب واليت واليت، نسبت به مادون 
شود اين تفكيك را در آن انجام داد كه يكي را بگوييم تكويني و  نسبت به موجود مختار و غير مختار ديگر نمي

 ست.ديگري را بگوييم تشريعي، عرض من اين ا
اند و منوط  ج) معناي آن اين است كه بحث اثباتي آن را شروع كنيم و بگوييم، اين بحث اثباتي آن را گفته

گويند پنج حرف درست داريم، كه مبناهاي آنها هم  به اين است كه اول آقايان به نفي توجه كنند، يك وقتي مي
اند باشد، آن وقت معناي آن اين است كه تو گوييم كه اين طوري نمي با همديگر جمع ندارد. يك وقت مي

صحت يك چيز بر اساس آن مبنا اثبات شود همان چيز از همان وجه، اثبات شود، بطالن آن براساس مبناي 
 آخر.

فرماييد كه ما يك موجود مختار داريم و يك موجود  ) حاج آقا عرضم اين است، اآلن حضرت عالي مي١س
 غير مختار،

خواهيم محاكمه كنيم، بنا نداريم  زنيم؟ وقتي مي يان؟ ما اآلن در مبناي آقايان حرف ميج) بنا بر مبناي آقا
 كنيم. كه در تعريف آقايان نقض وارد مي

پذيريد؛ يعني يك نوع كثرتي  ج) عرضم اين است، خود حضرت عالي يك نوع تقسيم بندي را به يك معنا مي
فرماييد انسان باآلخره با اين سنگ فرق  پذيريد؛ يعني مي را در مبناي خود يك نوع كثرتي را حضرت عالي مي

اند، آن وقت اعمال واليت  دارد، هردو هم تحت واليت نبي مكرم هستند و متناسب با واليت ايشان خلق شده
 ايشان نسبت به اختيار مادون با اعمال واليت آنها نسبت به اين سنگ دو نحوه اعمال است.
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 است. ج) چون به حسب مراتب مختلف

) يعني آنجا اين طور نيست كه ايشان براي واليت نسبت به جمادات تشريع كنند، مثالً، احتياج به ١س
 تشريع داشته باشند و اينها، 

 شود، اين طور بفرماييد. ج) بفرماييد معناي تشريع در آنجا يك طور ديگري مي
تخاب و ارشاد شوند، بعد يكي را انتخاب ) يعني عرض من اين است، احتياج به ارشاد داشته باشند و ان١س

گوييم  گذاريم؛ يعني مي كنند، امتثال و ثواب و عقاب به اين معنا قطعاً نيست، حاال ما اسم اين را تشريع، مي
 سرپرستي اختيار به سوي رشد، به امر و نهي است، به جعل قانون است.

 ج)كتك كه در كار نيست؟
بريم. اما سرپرستي رشد نسبت به جمادات چه؟ باز هم  بط جبري نمي) عرض من اين است، ما تحت روا١س

 به جعل قانون و تشريع است؟ 
توان  كنيد مي كنم و ببينيد كه آيا اين اختياري را كه شما توصيف مي ج) حاال من يكي، يكي عرض مي

ن را كتك بزنيد و گويد، اگر كسي در كار اجتماعي خالف كرد، آ تشريعي و اين رقمي آورد؟ تشريعي كه مي
كنم، بعد اكثراً دلشان موعظه  گويد من واعظ هستم، موعظه مي جلوي آن را بگيريد، به چه اختيار؟ نمي

خواست، گفت خواه از سخنم پندگير، خواه مالل، اكثراً دلشان خواست كه بيايند و عمل بكنند، خوب ما هم 
گويند، اگر با اين دستگاه مقابله كرديد  ماع كه ميدهند، در اجت خوشحال هستيم و آخرت براي آنها پاداش مي

رسد  اول برويد و به او بگوييد، بعد هم با اوقات تلخي بگوييد، بعد هم كتكش بزنيد، و بعد هم به آنجا مي
 گوييد او را بكشيد،  مي

كنيم، اول تعلق بريد، كه اگر بخواهيم آبرو بردن را توصيف  قدرت اختيار اجتماعي آن را، اول آبروي آن را مي
پسندد، تعلق اجتماعي آنجاست، اين را كه  كنيم؛ يعني اجتماع وقتي يك مطلب را مي اجتماعي را از او سلب مي

هايي كه ما از نظر عالم ظاهري، ولي الهي را در ظاهرات  شود كشت؟! حتي در موضع توان حذف كرد و نمي نمي
بينيم، حضرت سيد الشهدا (ع) اين وجود  د و ضعيف ميبينيم، در ظاهر اختيار عباد بد شده باش ضعيف مي
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مبارك آبروي يزيد را برد، تعلق اجتماعي را از او سلب كرد، بساط حكومت او را پشت سرش به هم زد. با 

گيري معصومين كالً بساط واليت طاغوت به هم ريخته شد. شما قطع داشته باشيد، هيچ كس اين مطلب  موضع
اي كه خالفت اسالمي باشد در كار نبود،  مر بنا داشتند بت پرستي را بياورند، اصالً قصهشك نكند كه ابوبكر و ع

تمهيد مقدمات بود، براي اين كه بت پرستي را سر كار بياورند، صرف آمدن ائمه و به موضع گيرهاي مختلفي 
در يارانشان صحبت كه داشتند سبب شد كه آنها هم بگويند ما طرفدار خدا هستيم، يك جو، در خودشان و نه 

اي [اعتقاد به خدا و ائمه نداشتند بلكه] از اول قيام نبي اكرم مجبور شدند از  دعوت الي اللّه نبود. در هيچ رتبه
ي طاهرين كه از نظر ظاهري  نظر اجتماعي بيايند و بگويند به خدا و پيغمبر ايمان و اعتقاد داريم. استواري ائمه

 اي را كه داشتند آن مطلب را شكستند. ماعي رتبهمراتب ديگر است، در واليت اجت
گويد  حال برگرديم در آنچه كه در حكومت عدل مسلم است، در حكومت عدل كه مورد نظر شما است نمي

آورد، به اصطالح خود  خواهيد يك امر فاسدي را شايع كنيد، عيب ندارد! آزاد هستيد! دموكراسي نمي شما مي
خريد و فروش آن، خواندن آن ولو براي اطالع اينها حرفهاي است كه يك وقتي همين ممنوع بودن كتب ضالل 

ي آزادي قلم چيست؟ آيا  در مجلس خبرگان صحبت از آزادي قلم بود، يعني چه منظور شما؟ از اين قصه
منظور شما اين است كه ما يك حرف حّقي نداريم و هر كسي بيايد حرفي بزند، همه روي حرف او مشكوك 

گوييد، اگر معناي دعواي  يا اينكه يك معناي مهاجه را حرف است و معناي دعواي فرهنگي را ميهستيم؟ 
گوييد قبول داريم، آن وقت ديگر معنا ندارد كه در جامعه باشد و اثر سياسي از آن بگيرند و در  فرهنگي را مي

 مراكز تحقيقات بايد دعواي فرهنگي باشد، عيبي ندارد.
كردند)،  ي فرهنگي علم و كتل درست نمي آمد در يك مركز فرهنگي، (در يك محدوده يابن ابي العوجا هم م

بگويد بياييد بت پرستي كنيد و براي بت پرستي تبليغات راه بياندازد، و امام معصوم هم بگويد عيبي ندارد كه 
، آن هم يك دهند كه كار سياسي انجام دهد، فرهنگ را در موضع فرهنگ تبليغات كند، به او اجازه نمي

گوييد  كنيد و مي درگيري و نزاع بسيار محكم فرهنگي در جاي خود آن عيبي ندارد. شمايي كه ممنوع مي
زند، يعني چه؟ يعني آزاد است؟ يا به لسان شما از نظر تكويني جلوي آن را  كند، حد مي جلوگيري مي
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د، جلوي رسم شدن شرب خمر را گيري گيريد، جلوي رسم شدن زنا را مي گيريد جلوي وقوع آن را مي مي
گذاريد روابط اجتماعي، بر مباني ديگر درست بكنند، اين را شما براي آن گوييد اختيار يا جبر  گيريد، نمي مي

 گوييد؟ البته ما صحبت ديگر به معناي واليت اجتماعي داريم. اجتماعي مي
 ) عرض من اين است واليت اجتماعي با فرض وجود حكومت همين است.١س

خواهيد بگوييد  كنيد آنجا مي ج) اگر بنا شد همين باشد، بنابراين آن دايره تشريع را در اينجا چكار مي
گوييد  توانند اشاعه ندهند و ما راه را نشان داديم، يا مي توانند فساد را اشاعه دهند، مي تشريع است كه عباد مي

شود؟ اين يك صحبت ديگري است؛  تشريع چه مي گيريم؟ به عبارت ديگر بگوييم تعريف جديد جلوي آن را مي
يعني اين كه بگوييم ابزار واليت نبوي است، اين غير از آن چيزي است كه يك وقت بگوييد ابزار سلطنت رسول 

يا ابزار رشد ايشان نسبت به مولي عليهم اين است و آن هم تاريخي است و آن وقت بر همه تاريخ » ص«اللّه 
شود در يك زمان خاص و متناسب با  رسد تا آنجايي كه مي د وصي و نائيب وصي، ميگويي است و بعد آن مي

گيرند، جلوي  ي آن كه هستيم جلوي آن را مي  گيرد، فعالً در اين رتبه شرايط زماني و مكاني خاص انجام مي
 كنند؟ گيرند يا موعظه مي وقوع آن را مي

فرماييد يك اختيار به اين  ختيار باشد، را نفي مي) حضرت عالي در بحث واليت اجتماعي اين كه دو ا٣س
معناست كه آزادي و دموكراسي و هر كسي مثالً هر طوري دوست دارد انجام دهد، اين يك معناست. و يك 

كند،  معناي اختيار اين است كه شخص به انتخاب خود انتخاب كند، حاال يك وقت واليت الهي را انتخاب مي
تواند بر اين شخص تحميل كند، و  كند، حكومت قطعاً واليت الهي را مي انتخاب مييك وقت واليت شيطاني را 

 جلوي واليت شيطاني آن را بگيرد.
 گوييد واليت تشريعي است يا نيست؟  هاي اجتماعي مي ج) عيبي ندارد! پس در بخش تشريع

مقابل واليت تكويني قرار كنيم، واليت تشريعي را كه در  ) اصالً واليت تشريعي را اين معنا را نمي٣س
احكام خداي متعال را جعل بفرمايند و در مقام حكومت » ص«كنيم به اين معنا كه نبي اكرم  دهيم، معنا مي مي

 اگر بياييم واليت تشريعي را ثابت كنيم آن احكام را اجرا بفرمايند.
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دهيد،  ز تشريعي را تكويني قرار ميتوان اين طور سؤال كرد كه اين را شما ج را مي  ج) عيب ندارد! اين مسأله
 كند، جزء واليت تشريعي است و يا جزء واليت تكويني است؟  اين كاري را كه حكومت مي

) يعني شق ثالثي ممكن است واليت اجتماعي باشد، چنانكه مرحوم كمپاني هم يك چنين بحثي را ٣س
 اند. فرموده

گيرد و تصرف در شدن  و حكومت، جلوي تكوين را ميكند يك والي  ج) مانعي ندارد، عملي كه ايشان مي
 كند؟  كند يا اينكه ارشاد مي مي

كند. تكوين گرفتن؛ يعني اين كه آن تحقّق خارجي و ايجاد  گيرد و نه ارشاد مي ) نه جلوي تكوين را مي٣س
لياي خداي متعال خارجي كه از ناحيه موجد باشد، جلوي آن را بگيرند و در آن فقط از ناحيه خداي متعال و او

شود، ارشاد به اين معنا هم كه بيايد  توانند باشيم، اين به معناي تكوين مي كه متصرف در كائن هستند مي
ي خاصي آن  ارشاد كند و به دست خودشان به اين معنا نيست، واليت اجتماعي به اين معنا كه در يك محدوده

 د.كن ي خاص، هدايت مي اختيار اشخاص را در آن محدوده
كند، به طرف خاصي يا اين كه ارشاد  ي خاص اختيار افراد را به ابزار خاص مجبور مي ج) در محدوده

 كند؟  مي
 گذارد غير از اين كار انجام دهد. ) مجبور به معناي تكوين؟ مجبور به معناي اين كه نمي٣س

 گذارد اختيار او اصابه كند. كشد؛ يعني نمي كشد وقتي مي ج) مي
 نه به معناي تكويني كه خلق جور ديگر بيايد تصرف تكويني كند.) او ٣س
) شما واليت تشريعي و واليت تكويني را قائل هستيد. تشريع وتكوين، واليت تشريعي و واليت تكويني ٢س

 تفاوت آن وسيع است.
 .كند آيد ايجاد مي ) اين مطلب كه واليت تكويني تصرف در كائنات كند به تصرف موجدي كه مي٣س

همين را بفهميم، يعني چه؟ در اين مورد خاص، اين محدوده تصرف در » تصرف در كائنات«ج) حاال 
 كائنات؛ يعني چه؟ يعني در شدن بودن؟ 
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 ) يعني در ايجاد.٢س

 كشد. اين يك تصرف است يا نيست؟ كند و مي شود و اين آقا را مجبور مي ج) در ايجاد اين تصرف واقع مي
 نتها متعلق آن ايجاد نيست.) تصرف است، م٤س

كشد،  كنيم؛ اين كه دارد مي دهد، حاال ما سؤال مي ج) اين اعدام كه معناي ايجاد به يك نحو ديگر هم مي
 كند؟  كند؟ فعل دارد چه مي چه دارد مي

) غرض اين است، هر كجا تصرف است، تصرف يك نوع واليت تكويني است تصرف بدون واليت تكويني ١س
د، هر كجا تصرف است حتماً واليت تكويني هم است. عرض ما اينجاست كه آيا اين تصرف حق است يا معنا ندار

باطل؟ يعني از طرف شارع مأذون در اين تصرف است؟ حق دارد كه اين اختيار را بكند يا حق ندارد؟ ما تشريع 
اين به فعليت هم نرسد، واليت گوييم واليت تشريعي؛ يعني حق در تصرف داشتن، ولو  گويم، مي را براي اين مي

تكويني؛ عبارتست از تصرف عيني، ولو اين كه اين تصرف بر خالف اذن باشد، تصرفي كه بر وفق اذن است، نه 
 اذن تكويني، اذن تشريعي.

 آيد كه تصرف است. ج) پس تا نصف راه را حضرت مي
 د باشد.توان ) تصرف عيني، حتماً يك تصرف تكويني است، اين اعتباري نمي١س

 ج) به عبارت ديگر تصرف در جميع مراتب آن تكويني است.
 ) واليت عيني، هميشه تكويني است.١س

 ج) بفرماييد هر جا تصرف است واليت هم است، متناسب با همان جا.
) هر كجا كه تصرف است، واليت تكويني هم است، منتها كالم سر اين است كه آيا كسي حق اين ١س

 ي شارع مأذون است؟ يا اينكه مأذون نيست. از ناحيه تصرف را دارد و
كنيم، اينجا جلو برويم انشاء اهللا تعالي به آن  ج) عيبي ندارد، ما فعالً در همين جا يك مقدار بحث آن را مي

تواند اين را تشريعي كند يا  كنيم كه اين مأذون است و يا مأذون نيست، آيا مي رسيم و صحبت آن را مي هم مي
 تواند تشريعي كند؟ نمي
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شود؛ يعني ممكن است در همين  ) به اصطالح شريعت ابزار واليت نبي اكرم (ص)، اين هم تمام نمي١س

مقام هم كسي تفكيك كند و بگويد مقام جعل احكام، مقام ارشاد است. يك رتبه بعد واليت، مبتني بر اين 
 احكام است.

ن موضوعي كه هست آن را تمامش كنيد، كه هر جا اسم كنيم). بحث اآلن، آ ج) (بين آن دو هم بحث مي
خواهد، حاال يا تصرف آن تصرف طاغوتي باشد، يا تصرف آن تصرف الهي باشد، يا  تصرف آورديم والي تصرف مي

كند، اين تمام  ي تصرف آن تصرف تكويني مي هرچه كه اسم آن را بگذاريم، هرجا كه متصرفي است، در حوزه
 ي نيست.است، روي آن هيچ حرف

كنيم؛ به اين معنا كه در ايجاد و  ) اين تصرف تكويني كه مورد بحث است نه، به تصرف تكويني معنا مي٤س
شود؛ يعني مطلقاً تصرف در خارج را تكويني معنا كرد، منتها يك اصطالح  اعدام فقط تصرف كند. ولي مي

 شود. جديدي مي
توانيد بگوييد ايشان واليت تكويني  تصرف است، ميج) ببينيم تصرف اول معلوم شود كه آيا كسي كه م

 ندارد؟ 
شود  ) يك بحث هم است كه من چند وقت پيش شروع كردم، سر همين قضيه كه آيا هر تصرفي مي٣س

يانه؟ ديدم اگر ما بخواهيم اين را به عنوان تصرف فرض كنيم، بگوييم واليت؛ يعني تصرف. ديدم هر چيزي 
م واليت دارد و هم مطلق عليه، حتّي وجود يك شخصي، خود آن در اينجا اثر در وجود آن هم مؤثر است و ه

كند، يعني وجود و عدم هر چيزي اساساً مؤثر آثار اين واليت  كند، بودن در آنجا باز هم اثر مي اين محيط مي
 شود. مي

 ج) آقا اين از بركات اجدادتان هست! 
تبيين بفرماييد، بعد حضرت عالي يك مصداق از ايشان پيدا ) واقعاً تفاوت ماهوي تشريع و تكوين را ٢س

رود باز  اي سريع جلو مي رسد) مقدمه گنجد، (به ذهنم مي خواهيد ببينيد اين جزء كدام دسته مي كنيد، مي مي
گويند  كنند، مي كنم) به مبناي شما اشكال مي گويند؛ يعني آقاي حسيني (جسارت مي ايشان در مبناي ما مي
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شود و تعريف آن را بگوييد،  ت تشريع و تكوين، فارقشان، مميزشان و دسته بنديشان از كجا پيدا ميشما والي

بعد ما بايد بتوانيم يك نحوه واليت معرفي كنيم: شما بفرماييد جزء كدام است؟ يا بگوييد واليت ثالثي است؛ 
 ماند. اگر از يعني اين بگذريم، آن وقت هميشه در ذهن شما مي

گوييد، فرمايش آقا را قبول داريد كه هر جا تصرف است، ولو  ين قسمت اول كه شما تكوين را ميج) در هم
گيري كُنه خودتان، همين كه حق تصرف داريد؛  شما در خاطر خودتان، ولو در نفس خودتان، ولو در جهت

 معناي آن اين است كه يك نوع واليت داريد؟ ولو اصالً تحقق پيدا نكند.
ي است، نه به نحو موجد در تحقق شئ  ها تصرفات خارجي هم به نحو جز العله عضي وقت) آخر ما ب١س

كنيم به اين كه متعلق آن متصرف، وجود  گيريم، ما تصرفات تكويني را اطالق مي خارجي يك موعد قرار مي
 خارجي شود و تحقق در خارج شود. بله، تأثير در تحقق دارد، تأثير در ايجاد دارد.

 كند. كند و ايجاد مي به همان چيز تصرف تكويني مي ) نسبت٣س 
 ج) نسبت به همان قبول داريد.

ي اين به نظرم رسيد كه ما قبل از اين كه وارد اين نكته شويم، كه اصالً آيا واليت تكويني  ) بعد از دنباله١س
ه واليت تكويني و است يا نه، برگشتم به اين كه خود واليت چيست؟ يعني واليت كه بعد آن را تقسيم ب

تشريعي كنيم يا اصالً تقسيم نشود يا بشود، فرع بر اين است كه اصل واليت را بفهميم، اگر هم صرف به همين 
دهيم، اصل  معنا بگذرانيم و بگوييم واليت؛ يعني سر پرستي، يا نوعي از سلطنت، يا با قيوداتي كه براي آن مي

دانم) اگرچه با مبناي جنابعالي يا با مبناي  (يعني من خودم هنوز نميگردد كه آيا واليت را  مطلب به اين بر مي
ديگر بخواهيم بپذيريم، نفهميديم واليت بايد باالخره در هر طرفي تكليف آن به اين معنا معلوم و روشن شود 

شود،  كه آيا يك امر وجودي است، فرض بفرماييد نحوه آن را خواهيم گفت تواني است، اگر اين در كسي يافت 
، كه حاال اين هم اعمال بشود يا نشود، يا اينكه نه يك حقّ اعتباري است، به يك »ولي«گوييم  براي آن مي

 كنند. دهند. در واقع واليت اكتسابي است بايد آن را كسب كنيم، يا نه اينكه اعتبار مي كسي مي
 ج) اعطايي است.
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نه، ايجاد يك قدرت در شخص والي است، كه با ) اعطاي چيست؟ اعطاي اعتبار يك حق است؟ يا اينكه ١س

اين قدرت اعمال تصرف كند يا غير تصرف كند، اگر اولي را پذيرفتيم؛ يعني گفتيم واليت حق است، اين اين 
گوييم در اين نوع واليت يك نوع واليت داريم  گرديم و مي طور نيست كه هر كس بتواند والي باشد، بعد بر مي

گوييم آن حقي كه نبي گرامي داشته براي اين كه بتواند به مردم  گذاريم، مي مي» تشريعي«كه اسم آن را 
گوييم و اين را هيچ كس غير از ايشان نداشت و  بگويد بكنيد يا نكنيد، اين حق را براي آن واليت تشريعي مي

است، مثًال  لذا ولي فقيه هم آن كسي است كه داراي اين حق است. ولي فقيه؛ يعني كسي كه داراي اين حق
 كنم، عرض مي

 ج) در همان ريشه كه هستيد اگر واليت را بگوييد، عين پرستش است.
ديگر پرستش معنا » ولي و والي«) واليت اگر به معناي واليت خداوند، به عنوان اصل واليت باشد؛ يعني ١س
 ندارد.

 ي حضرت حق و اعطا و افاضه، [...] ج) چرا؟ ربوبيت است از ناحيه
گفتن، شما متصرف نيستيد؟ » سبحان اللّه«قت پرستش به سبحان اللّه گفتن است، حاال در همين يك و

چرا هستيد، متصرف در ذهنتان هستيد، متصرف در قلبتان هستيد، متصرف هستيد، براي شما هم اين مطلب 
 شود حاال اگر شما به جميع مراتب خواستيد خداي متعال را بپرستيد. اعطا مي

كنيم، حاال  ي فعل شد؟ يعني يك فعلّيتي است كه منع مي فرماييد واليت از مقوله ن بياني كه مي) با اي٣س
 كنيم.  به هر نحوي و به هر شدت و ضعفي آن را منع مي

كنيد و اعطاي واليت به  توانيد واليت كنيد، طلب واليت مي كنيد، شما خودتان نمي ج) شما طلب واليت مي
 شود. شما مي

 كند؟  كند، طلب مي فرضاً خداوند متعال وقتي كه بعنوان والي عمل مي) يعني ٣س
 ج) نه، ربوبيت است از آن ناحيه، ربوبيت و افاضه است.

 ) پيغمبر خدا چه ايشان هم همان؟ ٣س
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ج) نه فرق ايشان خيلي زياد است، آن به معناي واليت تشريعي نيست، واليت تكويني چيزي جز اين نيست 

 كند. خواهد خدا را به جميع شؤون بپرستد و خدا به او اين توانايي پرستش را افاضه مي تي ميكه حضرت وق
اين توانايي پرستش اگر ما براي آن يك وحدت تركيبي و كثرت تركيبي قايل باشيم، آن وقت طبيعي است 

شما بگوييد حاالت  كنم، اگر تر ايجاد شود؛ يعني من باب مثال عرض مي كه يك والت ديگري در مراتب پايين
هاي مختلف آن، مختلف در مناجات كردن است، اگر حضرت  مختلف هر كس گرفتاري به حسب گرفتاري

ها پرستش كند، چطوري شما در دعاي ابوحمزه كه  بخواهد مناجات را به همه رقم كند، با همه لسان
زند، ولي در  ف با خدا حرف ميهاي مختل بينيد كه با لسان آيد، مي خوانيد، پشت سر هم سخنان كه مي مي

ها را در آن واحد  هاي مختلف، ولكن اگر كسي بخواهد بگويد كه همه لسان صفحات مختلف و در پاراگراف
گوييد  گوييد آن حاالت ايجاد شود، يك وقتي مي داشته باشد اين يك نوع رتبه است. يك رتبه است كه مي

 يم.آنها باش  باالتر آن ايجاد شود، مناسب با همه
قربه «كنيد  ، كار يك گرفتار را حل مي»قربه الي اهللا«دهيد  گيريد مي مثالً شما چطور به يك مريض دوا مي

دهيد، بايد اين تصرف را بگوييم، تصرف نازل است، با  ؟ نسبت به غير ولي به خاطر خدا فعلي انجام مي»الي اللّه
كنيد كه خدايا اين را شفا  الي سر يك مريضي دعا ميرويد با كند، شما مي شود، طلب ايجاد مي اين ايجاد مي

كنيد،  كنيد، گاهي اين دقت را نمي بده، باالي سر يك مريض روحي كه دچار ضعف در اعتقاد شده است دعا مي
ي حضرت حق ربوبيت و  آن وقت مناسبات پرستش بحث ديگري دارد.به هر حال اگر بگوييم واليت از ناحيه

اينها پرستش است و تعلّق به جميع مراتب پرستش است. آن وقت به تبع جميع مراتب  ي افاضه است. از ناحيه
شود مناسبات آن بايد ايجاد شود. طلب تصرف است و اين تصرف هم مرتباً افاضه  پرستش با اعطايي كه مي

 شود. مي
ي  ي كه در ناحيهي خداوند متعال است با واليت گردد كه واليتي كه در ناحيه ) نهايتاً به اين بر مي١س

 كند. بندگان است با هم فرق مي
 ج) قطعاً.
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كه سياق اين آيه نسبت به واليت » انما وليكم اللّه...«ي قرآن دارد  ) و حال آنكه مرحوم عالمه، در آيه١س

 اند، يكي است. خداوند متعال و رسول آن و كساني كه ايمان آورده
 يد سر پرستي، معناي افاضه، گوي ج) نه سياق و ربوبيت، وقتي كه شما مي

) يعني همان سنخي كه واليت خداوند متعال است، همان سنخ را واليت پيغمبر دارد، و همان سنخ را ١س
 ها را هم جدا كند). الي آخر. منتها ممكن است (البته نوع واليت

متعال و خواهم يك سؤالي از حضرت عالي كنم، اگر گفتيد كه سرپرستي خداي  ج) من همين جا مي
اي هم باشد كه نفع آن به خودش برگردد،  تواند افاضه ي خداي متعال، اضافه به معني االيجاد است، نه مي افاضه

به روش اصوليين » غني عن العالمين«گردد  كنيد كه نفعي به خود خدا بر نمي شما اين را عقالً تمام مي
كنيد، لوازم  ن روايت شريف را با روايات ديگر جمع ميكنيد، اي گوييد كه اين آيه را با آيات ديگر جمع مي مي

گرداند، ولكن نبي اكرم پرستش در  كنيد، خداي متعال هيچ وقت نفع به خود بر نمي آن را نگاه مي  خطاب همه
ي عالم گسترش پيدا كند اگر گفتيد شأن ايشان اين رتبه به اصطالح است، آن وقت يك فرق با شأن باالتر  همه

د. البته واليت هم صحيح است كه بگوييم سرپرست خداست، و هم بگوييم سرپرست نبي اكرم است، كن پيدا مي
ي فعل تبارك و تعالي كه  و هم بگوييم سرپرست ولي از طرف اوست. همه اينها صحيح است و لكن نحوه

 ي افعال انسان باشد. تواند از قبيل نحوه نمي
كردم  يجه همين گفتار شما باشد كه من بايد اين را عرض ميتواند واليت نت ) لذا به همين جهت نمي٣س

شود كه واليت يك چيز  گويم. نتيجه اين مي آن را مي  كه اين نتيجه را بگيريم حاال كه شما فرموديد من نتيجه
تواند يك  وجودي باشد، نيست. چون اگر بخواهد يك چيز وجودي باشد، واليت خداوند متعال با بندگانش نمي

 شد.سنخ با
 ي اينها طلب ايجاد است؟  ج) از ناحيه

) عرض كردم اگر چيز وجودي باشد اين فعل است و آن انفعال، اين ايجاد ربوبيت است و آن تعبدي و ٣س
كه نسبت به پيغمبر » انما وليكم اللّه و رسوله و الذين آمنوا«اش هم همين  پذيرش عبوديت و پرستش. حاال آيه
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؛ يعني ما كه از لحاظ قرآن روايات »انما وليكم اهللا«هم به دنبال او همه داللت دارند و نسبت به ائمه و بعد 

شود كسي غير از خدا واليت باالصالة داشته باشد.  بينيم كه واليت يك چيز است و اصالً نمي رويم، مي پيش مي
خواهم مبنا را در بياورم  يخواهم آن واليت تكويني و تشريعي را درست كنم؛ يعني اول م گويم مي اين را كه مي

تواند يك چيز وجودي باشد و اگر يك حقي شد، آن وقت قابل تقسيم به تكوين و تشريع  كه واليت نمي
 شود. مي

 ج) سؤال: بنابر اين به قول حضرت عالي نبي اكرم واليت تكويني ندارد؟
 كنم اين واليت تكويني ايشان، ) دارد، عرض مي١س

ي مخلوقات و به حضرت حق منحصر است؛ يعني ايجاد كه هيچ  منصرف است از كليهج) اين واليت تكويني 
تواند بكند. واليت تكويني بنابراين باطل است، روايات بسيار زيادي داريم كه بالعكس فرمايش  كس نمي
 شماست.

جازه داد؛ ) اما معناي اين مطلب اين نيست كه اگر واليتي را خداوند در ذيل واليت خود به نبي خود ا٣س
كنيم علّت  هاي كه ما بحث از علت و معلول مي دهم؛ يعني آن علت يعني گفت من اجازه اين كار را به تو مي

اصلي خداست، و باالصاله. علت و علل خداست، اما ما در اين وسط يك چيزي را از خدا اجازه گرفتيم و داريم 
 دهيم، انجام مي

 فرموديد، علت اصلي خداست، ما در عليت اشكال داريم. ج) حاال جسارتاً اين معناي تعريفي كه
) حاال تا عليت! واليت نبي خدا چه تشريعاً و چه تكويناً يك واليتي است كه خداوند متعال به آنها داده ٣س
 است.

شود داده شود (فعالً ما همين جا هستيم)، واليت تكويني به شخصي ولو اين شخص يك مصداق  ج) پس مي
 شود داده شود؟ له التصرف؟ تصرف تكويني. ته باشد، آن هم نبي اكرم باشد، ميبيشتر نداش

 ) اشكال ايشان كه با مبناي اصالة الوجود كه حل است.١س
 اين معنايش چيست؟» هذا عطا ربك فأمنن او امسك«ج) 
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تان در اي را دوس كنم يك مسأله ) ما از بحثمان خيلي [دور] نشويم، عرض مان اين است؛ فكر نمي١س

شود با حد اوليه وجود ماهيت و يا  ارتباط با حوزه هم نپذيرند، گيرم كه در تحليل آن يك كمي اختالف پيدا 
مثالً تعلّق و آن اين است كه خداي تبارك و تعالي موجوداتي را در عالم خلق كرده است و تأثيراتي را هم براي 

كه خداوند تبارك و تعالي براي آنها داده است تكويناً مؤثر اينها قرار داده است، بنابراين اينها نسبت تأثيري 
 هستند.

 ج) اين را قبول داريم.
فرماييد تأثير جزء اختيار نيست و اين تأثيري هم  فرماييد، مي تري مي ) حضرت عالي يك تحليل دقيق١س

حضرت عالي كه هست در مراتب مادون در مشّيت حضرت حق ايجاد نيست، فقط تصرف است. اين فرمايش 
است و اختالفي كه پيدا مي كند، ولي اين كه ما موجوداتي در عالم داريم كه به اين موجودات آثاري داده شده 

اي كه تأثير به آنها داده شده است تكويني است و  است و يك حق تصرفي به آنها داده است و در محدوده
نظام عيني عالم يك نظام تكويني است كه در آن كنم كه دوستان نپذيرند. و  اعتباري نيست.اين هم فكر نمي

اند تصرف  روابط همه روابط عيني هستند، تصرفات. تصرفات عيني هستند، موجودي كه براي آن تصرف داده
شود، نه آن را به جبر و اختيار  فرماييد صرفاً جز به اختيار تفسير نمي كند، منتها تصرف را حضرت عالي مي مي

آورند،  كنند، بلكه نظام عليت را در اختيار هم مي پرتو جبر هم نظام عليت را جاري ميكنند و در  تحليل مي
 حاال آن اشكال سر جاي خود است.

ولي اين محل وفاق است كه عالوه بر اين يك مطلب ديگري را قايل هستند و آن اين است كه ما عالوه بر 
ت، يك امر واقعي و تكويني نيست، اين را در واليت تكويني يك حق داريم، كه آن حق يك امر اعتباري اس

گويند و وجوب طاعت حضرت حق؛ يعني اين كه اختيار هم بايد از او تبعيت كند، يك  مورد حضرت حق هم مي
اي خود حضرت  كنند، در يك محدوده اي مكره مي كنند در محدوده واليت تكويني است كه من را مجبور مي

تر آن ولي الهي  ست من را از يك جهاتي بسته است، در يك مرتبه پايينحق كه به من اختيار داده است، د
 اي پايين بياييم. بندد، در يك مرتبه دست من را از يك جهاتي مي
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گيرند، كه  عالوه بر اين يك حقي قايل هستند كه آن حق يك امر اعتباري است، كه از حضرت حق مي

ها مثل مرحوم صدر حق مولويت از آن تعبير  ضيحضرت حق يك حق پرستش دارد، به اصطالح تعبير بع
گويد اختيارم  بيند و بر اساس حق مي گويند عقل آنجا حقي در مي كنند، مي كنند، حقي را آنجا اعتبار مي مي

 هم بايد تبعيت كند بعد اختيار من بر وفق اختيار حضرت حق باشد.
ها عقاليي  گيرند و خيلي ها اعتباري مي يليحاال اين حق را چطور تعبير كنيم، اعتباري تعبير كنيم، خ

گويند اعتبار عقاليي يا اعتبار است، يك حقّي غير از اين كه غير از آن تصرفات تكويني و نظام  گيرند و مي مي
گوييم اين حق را خداي  فرماييد قابل تصوير نيست؟ كه ما مي ربوبيت تكويني عالم باشد، حضرت عالي مي

ي بعد به  الذات دارد، در اين رتبه اين حق را به نبي مكرم اسالم داده است، در رتبهتبارك و تعالي خودش ب
در عصر غيبت به فقيه كه حق تصرفاتي دارد، به طوري كه تصرفات آن غير » فرض بفرماييد«اولياء تا برسد به 

 او به حق نيست، مأذون نيست.
شود، ولي قبل از اينكه وارد اين مطلب شويم  ج) آن بحث حق را در فلسفه ارزش و در فلسفه اختيار مي

خواهيم  گوييم هنوز يك چيز تمام نشده است، هنوز زود است وارد اين بحث شويم. مناسبات اول كار را مي مي
بببنيم كه اين واليت تكويني را اآلن ولو واليت شيطاني تكويني (بوش) اين را دارد يا ندارد؟ يا آن مردكي كه 

شود، مثل اين ضبط صوت و  كنند و مصنوعاتي كه درست مي رباچف) اينها تصرفاتي ميدر روس نشسته (گو
خرد و متدين است و سركه  ميكروفون و اينها حاصل تصرفات تكويني اينها است، مثل بقالي كه انگور مي

كند  كند، او تصرف تكويني در آن شئ مي خرد متدين نيست و شراب درست مي اندازد، بقالي هم انگور مي مي
 يانه؟ 
گوييم گورباچف كه چه عرض كنم و هر كسي هم حق  ) بله، اگر واليت را به تصرف معنا بفرماييد ما مي٢س

 تصرف دارد، چون هم اثر كرده و هم اثر پذيرفته است.
ج) خيلي خوب، بنابراين، شما اگر واليت را به معناي تصرف تعبير كنيد همه چيز واليت دارد. قدم دوم 

 يعني چه؟ » له حق التصرف«ي حق و باطل آن اينكه تصرف حق يعني چه؟ و اينكه  دربارهبياييم 
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 گوييد. اين نسبت را اول به خود خداي متعال مي

 ) نه. له حق التصرف.١س
 ج) پس چه است؟ 

 ) حق اين كه ما از او تبعيت كنيم.١س
 بينيد. اين حق را به عقل مي   گوييد اين مطلب حق است، حقانيت به چه معنا است؟ ج) اينكه مي

 ) بله. اين حرف در بحث فلسفه اخالق گير است.١س
 بيند، يعني چه؟ شود از آن بگذريم و وارد بشويم، بايد ببينيم عقل مي ج) اين كه گير است و نمي

 كنند. ) اين واقعاً مشكل است، در فلسفه اخالق هم معموالً اين را اشكال مي١س
شود، حق نسبت به خداوند با حّقي كه نسبت به پيغمبر  گوييم و ياگفته مي ّقي را كه مي) اين واليت ح٣س

 كند. شود فرق مي خدا گفته مي
كند؟ يك وجه اشتراك دارند، يك وجه  ج) حق يعني چه؟ تا بگوييم حق نسبت به اين، با او فرق مي
ي حق را و اجازه را و هر چه،  ست كه كلمهاختالف، شما يك انتزاعي فرموديد، يك مفهومي در خاطر مباركتان ا

 گردد؟ حقانيت به چه بر مي
 ) اين قابليت است براي آن چيزي كه محق به او است.٣س

 شود؟! يعني من از حق سؤال كنم، شما به محق برگردانيد! شود، مي ج) اين كه تفسير به خودش نمي
يغمبر خدا باعث شد كه خداوند اين امتياز را به ) كالم قاصر از بيان اين مطلب است، آن چيزي كه در پ٣س

 او بدهد،
 بينيد؟ ج) چرا عقل براي خدا را حق مي

 ) چون همه چيز قائم به اوست.٣س
 ج) اگر همه چيز قائم به او باشد چرا براي او حق ببينيد؟
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جود همه چيز از ) وقتي چيزي قائم به او شد، وجود و عدم اين متوقّف بر اوست. او بايد حق را در و٣س

 جمله ربوبيت افاضه كند.
بينيد؟  گويم چرا حق مي بينم، من مي گوييد حق مي ج) چرا ربوبيت، ما هنوز در مقدمات بعدي نيامديم، مي

صرف قائم بودن به او، دليل بر حق بودن است؟ دليل است بر وجود او نه اين كه حق بودن. يك چيز زايدي، 
ق ديدن يا صرف بودن است؟ بودن يك قائم به حق ديدن است، يك نسبت اضافي اي در كار ح يك چيز اضافه

كنيد، پايه اين نسبت به اضافي به چه است؟ اگر گفتيد همه بر پرستش خدا  مي  است، كه شما آن را اضافه
شود، اصل مطلب اين است كه  مقتور هستند، معناي پرستش هم همين است، آن مطلب يك طوري ديگر مي

حاال چرا عقل را حق ببينيد؟ چرا امتناع دارد كه حق ». خيلي خوب«د اين بودن اين منوط به اوست گويي مي
 نبينيد؟ 

گوييم  آيد، و حال اينكه اين حقّي كه ما در اينجا مي ها پيش مي ي حق ) اين يك بحثي است كه در همه٣س
 نيست كه حضرت رسول، در مقابل باطل نيست، حق و باطل به معناي حق و باطل نيست، اين طور

 فرماييد يعني چه؟  ) همان معناي كه مي١س
 اي دارد يانه؟  فرماييد بر آن وجود يك اضافه ج) همان معناي را كه مي

 ) مجاز بودن.٣س
 ج) بحث مجاز بودن را فعالً نداريم.

ست و آن را ) ما مرادمان از حق همين است. يعني اين حق در مقابل باطل نيست كه بگوييم اين ا٣س
 بگوييم نيست.

 ج) پس خداي متعال مجاز است، صرف مجاز بودن را به دربار خدا،
 فرماييد چرا مجاز است، دليل آن هم روشن است. ) شما مي٤س
 ) مجاز تكويني يا اعتباري؟ ١س
 ) هردو.٣س
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 فرماييد يعني چه؟ حق يعني تكويناً مجاز است؟  ) اين حقي كه مي٤س
، حاال شما حق تكوين دهيد در تكوين مجاز است، حق را به تشريعي دهيد تشريعي ) مجاز بودن٣س

شود. همين است ما هم واليت را به حق معنا كرديم، به همين معنا؛ يعني مجاز بودن در آنچه كه ما  مي
 گوييد در تكوين، مجاز است در تكوين، مجاز است در تشريع، گوييم نسبت به آن حق دارد، شما مي مي

 ) پس تشريع چه شد غير از تكوين؟ خدا تكويناً مجاز است.٤س
 كند. كنيد، مجاز است يعني چه؟ قدرت دارد و خلق مي ج) اضافه چرا؟ خلق مي

 كنيم، خود همين عقل ما هم تحت خلقت حضرت حق است. ) ما در رابطه بعد اين را انتزاع مي٣س
شود، حاال در اينجا  كه آن وقت يك صحبت ديگري ميگويد  ج) يا اينكه معناي حق رايك چيزي ديگري مي

 بيند. دهيد و عقل مي اي از آنچه كه خلق كرده است، چه است كه شما نسبت مي ببينيم آن اضافه
) سؤالي كه من پرسيدم واقعاً روشن نشد، از مبناي حوزه كه چه تفاوت جوهري و ماهوي به تشريع و ٥س

 ريعي و واليت تكويني؟كنيم؟ اين واليت تش تكوين وارد مي
گويند اذن در ايجاد در يك رتبه دارد، اذن در جعل در رتبه آخر دارد. اين بيان آقايان به اينجا بر  ج) مي

 گردد، اذن در ايجاد دارد، در يك رتبه اذن در جعل هم در رتبه آخر دارد، دوا اذن دارد. مي
 ) حاال اگر اين باشد خوب است.٥س
تواند و  به ايجاد است، هست. شما بفرماييد واليت تكويني و آن بايدها را آن كسي مي ) آنچه كه مربوط٤س

 گوييم، اجازه دارد كه اين بايد را بگويد و اين بايد را ايجاد كند، اين را به آن مي
 ج) اين دو ايجاد تكويني كردند يا اين يك ايجاد ديگر است و آن هم يك ايجاد ديگر است؟ 

ين چيز آن اعتباري است و يكي از آن حقيقي است، تشريع ايجاد قوانين اعتباري است، بايد ) نه. آخر ا٣س
 ».له حق الواليه تشريعي«نماز بخوانيد، نبايد بخوانيد، كي حق دارد اين را براي ما بگويد كسي كه 

 ج) ربطي هم به هم ندارند، خداي متعال اذن دارد،
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ن است يك نفر واليت تشريعي داشته باشد به اين معناي كه عرض ) هيچ ربط به هم ندارد، و لذا ممك٣س

 كرديم و واليت تكويني نداشته باشد.
كنم. اگر خداي قلدري داشتيم (فرض محال) شما براي  تري مي ج) حاال من چند اشكالي از يك موضع پايين

 هردو آن حق را قايل شويد.
، هردو حق را دارد؛ يعني يك خداي باطلي كه بتواند ) خدا اگر بخواهد خدا ايجاد كند، خدا هم باشد٣س

 ايجاد كند و بعد هم بتواند قانون بگذارد.
گوييد  شود فرض كرد، سبحانه و تعالي. شما همين كه مي گوييد كه اين نمي ج) بنابراين، همين كه مي

 گوييد. مي كنيد، تناسبات همان را معناي آن اين است كه نسبت هماني كه خلق كرده است بيان مي
 ) منافات ندارد كه تشريع با تكوين تناسب نداشته باشد.٣س

 گوييد. ج) در تناسبات عيني او را داريد مي
 آن يكي شدن نيست.  ) ممكن است حتي تناسب عيني داشته باشند، ولي الزمه٣س

توان خصوصيات  ج) حاال اگر تناسب عيني را ببينيم آيا تا چه اندازه؛ يعني يك مركب را خلق كند مي
اش را به آن ندهند؟ يا تفكيك كرد و گفت آن يك خلق است و اين هم خلق اآلخر؟ ببينيم مناسبات  تركيبي

شود نوار و آرميچر و هد و ترانزيستور و  شما يك مجموعه مركبي را خلق كرديد، ضبط صوت را خلق كرد، مي
 شود؟  ناسبات آن با هم است كه ايجاد ميغيره نداشته باشد؟ مناسباتي در اين نباشد؟ يا اين با م

ي دائمي است و يا مناسباتي است، قطع  آن وقت مناسبات، آيا مناسبات جهت غايي است؟ و مناسبات افاضه
شناسد؟ بعد آيا اين مناسبات عين مناسبات تعلق و عين مناسبات واليت است يا  و بريده نه زمان و نه مكان مي

 بر اين هاست؟  اين كه واليت يك چيز زايد
) يعني بتوانيم اين ادعا را كنيم كه گاهي اوقات تقسيم ما به اعتبار متعلق آن چيزي است كه به آن ٣س

شود اگرچه هر دو  گيرد. يعني گاهي اوقات چون متعلّق مثالً واليت تشريعي، آنچه كه ايجاد مي واليت تعلق مي
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كنيم آن چيز  د، ولي وقتي كه يك چيزي را ايجاد ميگير هاي الهي قرار مي تحت سرپرستي خداوند و نسبت

 اعتباري است، صرف اعتبار است. نجاست، پاكي، وجوب و الي آخر.
 برد! ج) اين همه حقايق را زير سؤال مي

) يعني احكام شرع احكام اعتباري است. البته اين اعتباري بودن آن نه اين كه بي مالك است، مالك ٣س
اما اعتبار آن نسبت به اين كه اين بايد اين طور باشد و آن نبايد آن طور باشد يك آن سر جاي خودش است، 

 دهد. چيزي است كه خداوند متعال براي اينها قرار مي
 دانيد؟  دانيد يا نمي ج) پس خدا را حكيم مي

 گوييم خارج از حكمت است؟  ) مسلّم است، مگر ما مي٣س
 بايد عين روابط آن باشد، نبايد زايد براي آن باشد. ج) اگر حكمت دارد كه تناسب اين از او

) منظور ايشان اعتبار در مقابل حقيقت ايجاد است، منظور نه اعتباري به اين معنا كه هيچ منشأي ٤س
 نداشته باشد.

فرماييد، تناسبات كه تناسبات رشد است، حاال اينجا از حضور  ج) يعني تناسبات رفتن به طرف غايت را مي
 كنيم. تان استفاده ميمبارك

)...حضرت ربوبيت تكويني را معنا فرموديد، عرض ما اين است كه پاي اعتبارات به كجا بند است، اعتبار ٣س
كند، جعل قانون در  آيد قانون جعل مي در فرمايش حضرت عالي يعني چه؟ يك حاكمي گيرم حاكم زور مي

 فرمايش شما يعني چه؟ 
 عيني. كند، تصرف ج) تصرّف دارد مي

گيرد، اين  گويد تو اين كار را نبايد بكني با اين كه به زور جلوي آن را مي ) فرق اين كه به يك كسي مي٣س
كند كه نبايد از چراغ قرمز عبور كرد، اين يعني چه؟ اين جعل قانون يعني چه؟  دو فرق چيست؟ قانون جعل مي

 گذارد رد بشوند، اين دو نوع تصرف است. گيرد و نمي گذارند و به زور جلوي كسي را مي با اينكه يك پليسي مي
 ج) اگر جاهل تصرف كند، تصرف غير مؤثر كه اصًال جعل آن بي معناست،
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 گويد نبايد عبور كنيد، خود نبايد يعني چه؟  ) وقتي مي٢س

 كند. ج) همين است، اين مفاهيم را اگر به معناي تصرف بگيريد، دارد عين تصرف مي
 كند. يك نوع خصوصيت دارد كه آن يكي ندارد؛ يعني اين نحوه تصرّف با آن نحوه فرق مي ) باالخره٤س
كند، آب  ) اين كثرت تركيبي كه است، وحدت كثرت تركيبي دو نوع تصرّف است يك تصرّفي مي٣س

فكيك گويد، از چراغ قرمز عبور نكنيد، ت كند مي خورد. همين آقاي جاعل قانون (حاكم) يك تصّرفي هم مي مي
 بين اين دو نحوه تصرّف ما به االختالف آنها به چه چيز است؟ 

كند، يك كسي ضبط صوت خلق  ) ما به اختالف اين كه يك كسي قدرت تكويني دارد و خلق مي٢س
گويم تقسيم بندي كنيد اين دو تاي آن  كند، اين مثل هم است؟ اين چه تفاوتي است؟ اين ريشه را كه مي مي

 زند. گويم يكي آن اين است، يكي حرف مي ف تكويني است، ولي من ميگويد تصرّ را مي
 كنم. گويم، طلب واليت مي ج) من باالتر از اين مي

گوييم نه شما وقتي خواستيد در قندان  شود، مي كنم قندان در خارج ايجاد مي ) يك وقت من اراده مي٢س
ب با مصلحتي كه براي ايجاد اين در نظر گرفته شده را برداريد اين طور برداريد و يا اين طور بگذاريد، مناس

 است.
كند، تصرّف خاصي را  شود، طالب طلب مي كند كه آب بخورد، وقتي آب خوردن واقع مي ج) طالب طلب مي

 تواند! بنا شد كه سفارش دهنده، در جامعه نمي
اليت اعتباري و حقيقي اش را به و ) به نظر بنده بين واليت اعتباري و حقيقي (فرق) است، جوهره٣س

 كنم كه حضرت عالي بعد فرموديد، اعتبار و حقيقت به يك چيز را نداريم. تفكيك مي
حرفم اين است حضرت عالي ما به االختالف اعتبارات را اگر عنايت بفرماييد كه با تصرّفات حقيقي چيست؟ 

دارند، اگر اين فارق روشن شود كه  فرماييد تصرّف حقيقي هستند. اما يك نحوه فرقي هم كه هردو را هم مي
 تصرّف حقيقي نسبت به اختيار مادون و نسبت به مجبورهاي مادون، نسبت به روابط،
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كنيد اما موفّق  توانيد بكنيد؟ ساختن ضبط صوت را طلب مي ج) مگر در مجبورهاي مادون هر تصرفي را مي

دهند، و يا پنج سال ديگر به خودت  ي ديگر ميكنيد، پنج سال ديگر به يك شويد، فرمول آن را كشف نمي نمي
 دهند، امروز اآلن مصلحت كل نيست. مي

رسد اين است كه اگر آن مقدماتي را كه خدمت شما بحث  بحث امشب تمام شد، سؤالي كه به ذهنم مي
ر آن توانيم به جلو برويم، اگ شده است، اگر در طي يك جلساتي با برادرها باشد كه آن وقت خيلي سريع مي

رسد، ما هم در هر قدم آن (سبحان اهللا) اين  مقدمات نباشد خيلي كُند و در هر قدم آن صد اشكال به ذهن مي
چه رقم صحبت كردني است؛ آنها هم همين طور اگر حضرت عالي محبتي بفرماييد و وقتي باشد كه با برادرها 

ند كه هر دوي آن يكي شوند و به ذهن يك مقداري در آن قسمت مباحثه شود و برادرهاي آن جلسه هم باش
شود. يا اينكه الزم بدانيد برگرديم از اول بحث وحدت و كثرت را  رسد كه نزديك شود واالّ خيلي مشكل مي مي

 كنيم.
) نه حاج آقا بناي اول بحث شما اين بود كه از مبناي خود متعارف نقض وارد كنيم؛ به عبارت ديگر ٢س

م نيستند از مبناي متعارف نشان بدهيم كه تعاريف مثالً قدرت تحليل عينّيت را نشان دهيد كه تعاريف منسج
 ندارند. مثل آن مثالي كه به نظر من يك پله بايد رفت جلو و واقعاً فلسفه حوزه اين ادعاست مگر [؟]

را خوب تواند عليت و اختيار را در يك دستگاه جمع كند، بگوييم [؟] فرض ادعا اگر كسي بتواند اين  نمي
شود، الزم نيست مبناي جديدي هم گفته باشيم، متناقض  تبيين كند و جوابي نيابد اصل اشكال روشن مي

بودن تعاريف متعارف را. نشان داديم حاال در مسأله اين كه واليت تشرعي و تكويني هم تقسيم شود، يك 
 توانيم، نهاي آن اطالعات ميكنم) اين را قاعدتًا م تقسيم اساسي نيست، فرض كنيد (ادعا باز عرض مي

شود نقض كرد، حالت نقضي اين  ج) اينها جهت اثباتي است يا اينكه حالت نقضي است؟ حالت نقضي را مي
 كه اگر استمرار بخواهد پيدا بكند و برادرها خسته نشوند،

كنيم  مي كنيم (اگر ادعايي بناشد)، تقسيم ) سر اين موضوع كه بگوييم اين واليت را كه تقسيم مي٢س
توانيم نشان بدهيم يانه؟  واليت تشريعي و تكويني و اين تقسيم درستي نيست، به تعبير عاميانه، اين را نقضاً مي
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شود، پس بايد يك حرف  اين در همان دستگاه حوزه، به نظر بنده اگر اين تبيين شود، آن وقت آمادگي پيدا مي

رود  دهيم به بحث بايدها و آن مي شود. آن را تكّيه مي الني ميدانم كه آن هم طو نويي بزنيم و اگر نه، و من مي
تواند اين جهت را تحليل كند يا آن وقت، شروع  سر ضرورت بالقياس، الي آخر. تا آن وقت روشن شود كه نمي

كنيم كه يك مبناي اين طوري است و اگر نه چون آن روز بحث از ربوبيت شروع شد و مناسبات ولوازم آن كه 
 شود. ا قايل به ربوبيت حضرت حق شديم اين چطور مياگر م

آن در خاطرم است كه حضرت عالي   ج) حاال اگر بخواهيم آن طوري هم بياييم، يك مقدار در بحث اثباتي
 نظرتان اين است كه زياد اشكال درست شود.

فهميم  وم آن را ميتر است؛ يعني شما فرض كنيد [؟] طلب الواليه مفه ) پذيرش اثباتي آن خيلي راحت٢س
شود من اين عبارت را  منهاي تصديق آن، حاال چه تصديق بكنم و چه نكنم، ولي براي آقايان حتماً پيدا نمي

شود كه  ام مختلف است، همه عبارات است، طلب واليت يا قدرت تصرف، پذيرش اينها اينطور مي اينجا نوشته
شود و شرايط ذهني و روحي پيدا شود كه ما گير نكنيم،  دهد، مگر اينكه اول تمام يك دستگاه غير منسجم مي

خواهيم پاسخ دهيم  كنيم طبيعتاً ناشي از دستگاهي كه مي اين اشكالي هم كه ما در دستگاه متعارف وارد مي
كنيم با توجه به دستگاه درست  درست است، ولي اين را الزم نيست كه بگوييم، هميشه اشكالي هم كه مي

گويم، كه اگر عليت قانون عمومي است، يك  شود. من دقيقاً مثال عليت و اختيار را مي ميخودمان است، ولي 
بينيد كه در فلسفه  كنيد، مي گوييم تابع آن نيست، استثناء برداشته اين را چه كار مي هاي است كه مي پديده

ودن، حادث بودن همين برند، جبر در علم حضرت حق، قديم ب كنند و در خود حضرت حق مي واقعاً جستجو مي
 چرخد. طور مي

 گوييد حق هم است يا مأذون هستند و يا اذن دارند. ج) اين كه شما مي
فرماييد در اصالت وجود و ماهيت اين درست است، اين با يك جمله ممكن  ) نه اين كه حضرت عالي مي٢س

ه ذهن شود، مثالً اصالت ماهيت چطور است يك چيزهاي به ذهن بنده يا آقاي ميرباقري بيشتر از بنده متواتر ب
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آيد و اين را بايد در بحث تعلّق و يا طلب برويم، و يا طلب  آيد يا درست در نمي شود كه اين درست در مي مي

 الواليه يا نظام واليت كل كائنات تا آنجا كه جوابش را بخواهيم پيدا كنيم و اين خيلي راه است.
ذهنم رسيد، اگر مثالً يك بحث نقدي نسبت به بحث واليت در تعريف  ج) حاال من يك پيشنهاد ديگري به

شود كه نوارهاي جلسات  توان كرد، كه همين راهي كه گفتيد كه اشكال روشن باشد، اين كه مي متعارف مي
اي داده شود كه آقايان الاقل اگر بحث آن را  ها، خدمت آقايان به يك نحوه قبل را اگر واضح باشد در آن قسمت

 تر، م نه، ولي نوارها را آشنا باشند و يا راحته
شود، يا شروع  شود، اصالً اينها را حذف كنيد، آن خيلي چلوكشي و بازار دزدي مي يا قسمت ديگر هم مي

كنيم كه آقا واليت سه دسته است، يك واليت اجتماعي داريم، يك واليت تشريعي داريم، يك واليت تكويني 
 آن نداشته باشيم.داريم، كاري به مقدمات 

ي خصوصيات آن وارد شويم. البته  اما واليت اجتماعي كه مورد بحث است و مسأله حكومت است درباره
تر شود. هر  تر باشد، انتظار ثمرات و اين كه تعاريف هماهنگ در بيايد محكم ها محكم طبيعي است هر قدر پايه

 تر برخورد كنيم، وقت هر قدر هم كه ضعيف
كنيم در اولين مطلبي كه واليت اجتماعي طرح شود همان جا باز همين  دم بعدي فكر مي) در ق٤س

 كشمكش وجود دارد،
 شود. شود و آن ثابت مي شود، اين ثابت مي گوييم اين مطلب ثابت مي ج) طبيعتاً ما روي مواضعي كه مي

كند كه ايشان يك قدم بردن جلو ي انتهايي آقاي ميرباقري يك مقدار مسأله را حل  )...شايد همان نكته٣س
ما اگر بخواهيم نقضي به قضّيه وارد شويم، در مجموع شما در اين دو جلسه يك نقضي وارد كرديد و آن اين 

گذارد در مرحله  است كه در واليت تشريعي، اگر قايل به صرف جعل شويم آن طرف محدوديتي كه شارع مي
كنيد، يك نقضي بود كه در واقع به تعريف  شما آنجا معنا مي واليت آن قابل حل نيست؛ يعني يك تصرّفي را

شد، آقاي ميرباقري فرمودند كه روي اين نكته بحث كنيم كه اوالً آيا اين تصرّفي را كه  واليت تشريعي وارد مي
گذاريم؟ كه آنجا هم يك واليتي است  فرماييد قبول داريم؛ يعني تصرّف هم عرض با واليت تكويني مي شما مي
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دانيم يانه؟ در قدم بعد اين تفاوت را هم شما در اينجا ذكر بفرماييد كه واليت تكويني  هر دوتا را يك جور مي و

كند؟ يعني يك نقطه  فرماييد تصرّف چه فرقي مي با اين واليتي كه مصطلح واليت تشريعي است و شما مي
ت آن هم بايد روشن بشود. انشاء اهللا اشتراك دارند كه تصرّف است يك نقطه اختالف هم دارند، كه واضح اس

 اگر از موضع نقض بياييم اين بهترين راه باشد.
 ج) حاال هرطوري كه دوستان حاضر هستند.

»و السالم عليكم و رحمت اللّه و بركاته«  
 
 
 
 
 



 
 

 ٣جلسه: 
 موضوع: ذات و ذاتي

 حسيني حجت االسالم و المسلمين
  ٢٥٤٧ – ١٦٣٦ – ٠١٣٧كد نوار: 

 ٦٨/  ٩/  ٢٧تاريخ: 
 پياد كننده: سيد محمد باقر حسيني ناطقي

براي اين كه وارد بحث بشويم و » بسم اللّه الرحمن الرحيم...بار الها...«حجت االسالم والمسلمين حسيني: 
ناپذير و هكذا سنجش في الجمله, باز به  اش به صورت امور انكار ببينيم آيا تغاير و تغيير كه در شكل ساده

عنوان امر انكار ناپذير و هماهنگي, باز به عنوان امر انكار ناپذير در مباحث اصالت ربط طرح شد اينجا به يك 
تواند باشد، بر  شكل ديگري بخواهيم بحثش كنيم، بحث اول را ببينيم آيا تعريف ما از ذاتي چگونه تعريفي مي

ي  ي ذهن، و نه در مرتبه شود، كه هيچ ذاتي قابل مالحظه نيست. نه در مرتبه طور مي اساس اصالت ربط يك
ي ماهيت, ولو به اشاره مگر اين كه يك روابطي داشته باشد؛ يعني  عين و خارجي از ذهن. و نه در مرتبه

تعلق ببينيم اي از ساير مفاهيم يك ذات قابل لحاظ بر اساس اصالت ربط نيست، حاال در مقدمات بحث  بريده
آييم سراغ فرضي كه  تواند فرض ديگري جز مركب بودن لحاظ بشود؟ ابتدائاً مي اصالً براي اين ذات و ذاتي, مي

مركب فرض نكنيم، بگوييم: يك ماهيت بسيط هست و ادراك از آن هم در مرحله ذهن هم بسيط است. بلكه 
د نيست, حداقل آن حاال در مرحله ماهيت بگوييم در خارج هم تحققش به آن معنايي كه ذاتاً مركب باش

 اش در اينجا مورد نظرمان هست. ذهني
كنيم كه براي آن ذات اوصافي بنفسها ثابت است، خودش واجد  توانيم بگوييم اصالً يك ذاتي فرض مي آيا مي

 شود اين را گفت؟  يك چيزهاي هست, مي



٥٢ ·································································································································································  
نيم, يك ذات بسيط باشد و چند مقوم داشته ك ي اول در خود اين مطلب چند فرض مي ي اول و مرتبه پله

ها بنحو بسيط يك عنوان بگذاريم, بگوييم: فرض كنيد مقومات اين  باشد و چند تا وصف باشد, كه روي همه آن
ماهيت چهار چيز است, اگر هر كدام از اين اوصاف نباشد, ديگر اين ماهيت نيست.يك ماهيتي را مورد توجه 

 ودش چند چيز دخيل باشد.دهيم كه در لحاظ خ قرار مي
كه يك ذاتي خودش باشد و يك دانه صفت[داشته باشد]. اگر چند  ي اول، بعد اين سؤال اين است در رتبه

صفت نشد, بگوييم ذاتي باشد و يك صفت داشته باشد, بگوييم آيا آن هم قابل لحاظ است و يا قابل لحاظ 
 صفت هم نداشته باشد, ببينيم آيا قابل لحاظ است يا نه؟نيست؟ بعد بگوييم حاال يك ذاتي داريم ديگر آن يك 

حاال اگر گفتيم كه چند خاصيت، چند وصف و چند خصوصيت با هم مقوم يك ذات هستند، تعدد را در بين 
گوييد  اين خصوصيات پذيرفتيم، خصوصيات اول، خصوصيات سوم و چهارم و پنجم. اين دوئيتي را كه شما مي

 خواهيد بگوييد دوئيت حقيقي [است].  ت و يا مييا دوئيتي انتزاعي اس
 ي آن ذات نيست.  كنيد كه بحثتان درباره اگر چند تا نيستند و شما چند تا لحاظ مي

خواهيد بگوييد يك خصوصيات مختلفي دارد, شما هستيد كه  گوييد، مي آن ذات را بحسب وجود مختلف مي
مقوم خود آن ذات هست كه بدون احدها ديگر آن ذات نيست.  خواهيد بگوييد كنيد، يا مي اين تقسيمات را مي

بارد بالطبع، «ها مقوم ماهيت است،  ي اين خاصيت  حاال اگر فرضاً چهار خاصيت براي آب ذكر كرديد كه همه
توانيد بگويد كه دوئيت حقيقي هست؟ دوتا وصف يا ،  كنند, آيا مي و نظائر آن اين دوئيتي را كه ذكر مي» سيال
شود؟ دو يكي ذاتاً  خصوصيت است يا نه؟ علي فرض اين كه بگوييد دوئيت حقيقي است, تا كجا دوتا ميدوتا 

بريد  غير از يك است، بحسب خود همين برهان، دوئيت داشتن و دوئيت نداشتن, يكي نيست. اين دوئيت را مي
برداريد, بگويد دوئيت آنجا  خواهيد دوئيتش را كنيد، آنجا مي و پاي اين خصوصيات را به اين ماهيت بند مي

 نيست. 
شود, اين  شود؟ اگر بخواهيد بگويد دوئيت حفظ مي خواهيد بگوييد آنجا هم دوئيتشان حفظ مي يا مي

شود، اين  شودخواهيد بگوييد دوئيتشان تبديل به وحدت مي ماهيت، سه ماهيت، چهار ماهيت، پنچ ماهيت مي
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گفتيد متعدد هستند، متعدد  ها كه مي ها، پس خصوصيت صوصيتكنند اين خ شود؟ تغيير مي تبديل چطور مي

شود، وحدت ضد تعدد  نيستند در ذات، وحدت و تعدد خودش در اينجا اگر مورد توجه قرار بگيرد, جمع نمي
مقوم وحدت اين است كه تعدد نباشد، مقوم تعدد هم » الذاتي ال يتغير و اليختلف«است. مقوم به خود برهان 

 حدت نباشد، اگر ماهيت بسيط است.اين است كه و
كند, كه تغييري در  اگر بناست كه روي اين پا محكم بايستيم, بگوييم ذاتي, ما دام نسبت به ذات پيدا مي

توانيد مقوم ذات بگوييد، كه تغييري در آن نباشد.و حاال اگر بخواهيد ماهيت را  آن نباشد. مقوم ذات مادام مي
 د كه براي ماهيت فقط يك مقوم بايد فرض كنيم.شو متعدد بكنيد پس معلوم مي

كنيد،  شود بياييم بحث كنيم. ببينيم كه شما يك ذات و يك خصوصيت فرض مي بعد حاال قدم دوم آيا نمي
گوييد وصف ذات است, داراي اين وصف ذاتي است  كنيد؛ يعني مي خصوصيت را زايد نسبت به ذات مالحظه مي

آيد، دوتا  جا مي كنيد، اگر متعدد فرض كنيد عين اشكال اول دوباره در اين يا خصوصيت عين آن را فرض مي
 شود. مي

گوييد  گيرد، مي اگر عين خودش فرض بكنيد, آن وقت اختالف آن با ساير ماهيات مورد سؤال قرار مي
يد, كن آن مالحظه مي  گويم اتحادي كه نسبت به همه اختالف آن, به اختالف همين هويت خودشان است، مي

 ها ماهيات هستند, آن چه هست؟  ي اين گوييد همه مي
كنيد، فرد بالذات مابه االشتراك تك تك  االشتراك و ما به االختالف آنها شما صحبت مي يعني بين مابه

ها هستند و عنوان ماهيت برايش صادق است يا فرد بالذات نيستند؟ اگر هستند آن خصوصياتي كه موجب  اين
گوييم مابه  رود، مگر ادعا بكنيد نظر به اجمال و تبيين داريد؛ يعني مسامحة مي , از بين ميشود تغايرشان مي

 االشتراك واقعاً مشتركي ندارند. 
و اال اگر گفتيد يك خصوصيت مشترك است، يك خصوصيت مختلف است, دوباره دوئيت, خصوصيت 

مقوم هم داشته باشد. اگر يك چنين بن  كه يك ذات، يك شكند. اين شود. باز هم اين دوئيت خصوصيت مي مي
ي تعبير كردن. تعبير  بستي را در تعريف ذات و ذاتي مالحظه كرديم و بعد برگشتيم, گفتيم اصالً اين نحوه
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تواند براي ممكن،  ي احديت و صمديت مشكل است, كه اين نمي تمامي درباره ممكنات نيست. اين به يك نحوه

 صادق باشد.اش  به هيچ مرتبه در هيچ رتبه
گويد كه يعني شي  كه خود اين مشكل هست يانه؟ بايد بعداً بحث اين بشود، اين وصف اين را مي حاال اين

مركب وحدت تركيبي، نه وحدتش به معناي وحدت بسيط است و نه كثرتش به معناي كثرتي است كه اين را 
اشيم, براي ما به االشتراك و يك مفهوم طوري نيست كه يك مفهوم داشته ب جداي از هم تمام بكند؛ يعني اين

االختالف هركدامشان عليحده جايي داشته باشند، بلكه توأماً هستند و بهتر اين است كه  داشته باشيم براي مابه
جا اصل لغت وحدت و كثرت تأليفي و تركيبي را لحاظ بكنيم، گاهي يك ما به االختالفي را عليحده  در اين

كنيم، يك كثرتي را عليحده لحاظ بفرماييد,  ه االشتراك را هم عليحده مالحظه ميكنيم, يك ماب مالحظه مي
گوييد  كنيد، دوتا مفهوم كه ابتدائاً اين دوتا مستقل هستند، بعد حاال مي يك وحدتي را هم عليحده لحاظ مي

ام وحدتش به گوييد نه، قو ها وحدت تركيبي هستند, از تأليف اين دوتا يك چيزي پيدا بشود، گاهي مي اين
كثرت است، قوام كثرتش به وحدت است، اين يك حرف است, حاال اگر يك چنين چيزي را بخواهيم دقت 

طوري تجريدي است, بحث وحدت تركيبي كه  كنيم؛ يعني وارد بشويم در اين كه ذات و ذاتي, بحث كردن آن
ي  كنيم و پايه دا را اصالً بحث نميكنيد؛ اين نحو ذات بسيط و بريده و ج باز هم در آينده توصيف بيشتر مي

آيد كه از ساير مفاهيم متأثر است،  اش هم اين نحو نيست, يك مفهوم در ذهنشان مي شناسايي و مفاهيم ذهني
منظم » بهم ريخته باشد«خودش هم نسبت به مفاهيم ديگر اثرگذار است و در نظام فكري شماست، اين نظام 

اي در خاطر  و پايينش تمام نباشد؛ ولي به هر حال شما يك مجموعهنباشد يعني ترتيب اول و آخر باال 
 مباركتان وجود دارد هر يك اجزاي اين مجموعه هم قوامش به كل است و قوام كل هم به اجزاست.

چيز جديد هم بيايد, معنايش اين است كه تغيير هم در كل ، هم در ساير اجزإ و هم در خود اين پيدا 
 شود. مي

دهيد, از اين امر  ك چنين مفهومي را قايل باشيد, در باب بحث ذات و ذاتي كليه تعاريفي را كه ميحاال اگر ي
گوييد مثالً قياس شكل اول منتجه است, يامفهوم سلب و  مستثنا نيستند، قضاياي مطلق ندارند. اين كه مي
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تج نبودن يعني چه؟ نسبت ها قابل دقت هست, كه منتج بودن يعني چه؟ من آوريد, همه اين ايجاب را كه مي

طوري نيست كه يك اولياتي داشته باشيم، بلكه  ها بديهي بودن يعني چه ، خود بداهت يعني چه؟ اين بين اين
توانند يك چيزهاي را تمام بكنند، مشروط تمام بكنند. يعني چه؟  يك غير قابل انكارهايي داريد، كه آنها مي
ودش كه زمان و مكان در آن راه دارد، شما اگر يك ادراك جديدي از درجايگاه خودش قرار بدهند. در جايگاه خ

 گذارد. شويد، و روي ساير مفاهيم تان تأثير هم مي وجود پيدا كنيد, ديگر قايل به اصالت ماهيت نمي
توانيد  شود گفت همين خودش مطلق است و يا مطلق نيست؟ مي در نظام ادراكات هرچند جايي دارد, آيا مي

دهيم و كاربردش در چيست؟ در اين است كه هماهنگي  جريان تغيير اين شكل را ما ارايه مي بگوييد در
دهد ، وحدت و كثرت يافتن, يعني وحدت تركيبي يافتن،  تري به وحدت كثرت باالتري را ارايه مي گسترده

كنيم, يعني  ره ميي كمال وحدت تركيبي سابق است, بنابر مباحثي كه بعداً اشا تر, مرحله وحدت تركيبي بزرگ
توان مفاهيم را نيز مالحظه كرد. چيز ثابت اصالً در آن نيست، باز خود جهت در هيچ  جداي از زمان و مكان نمي

 كنيد اگر بخواهيم مثال بزنيم. ي رشد نيست، باز سؤال از اين كه به چه معنا ذكر مي مرحله
يل پيدا كند، مرتباً نحوه [؟] رشد كردن آن عوض اگر بگوييم مثالً در مراحل استكمالش به رتبه باالتر تما

 شود. مي
اش بر اطالق است و شما آن اطالق را كه بعدها از آن صحبت  قانون بر كل آن ثابت است، ثابت بودن تكيه

 كنيد. كنيم, از آن ادارك نداريد و تمام اوصاف را هم از او سلب مي مي
و مقومات ذات تا وحدت و كثرت به صورت فشرده و اينكه فعالً اين كه امشب عرض شد از بحث ذات ذاتي 

اين زمان دار حتماً هست. حاال ديگر بحث بعدي مان درباره زمان و مكان به صورت فشرده هست, اگر به همين 
 سرعت جلو برويم تا اين كه وارد بحث زمان و مكان بشويم.

دانيد كه اينجا  شود و صالح هم نمي مي ) طبيعتاً اين فرمايشاتي كه فرموديد مربوط به بحث شناخت١س
 مورد بحث قرار بدهيد.

 اش...  ج) بحث ذات و ذاتي



٥٦  ·································································································································································  
 ) نقش اثباتي كه بيان فرموديد.١س

 جا فقط اشاره است. گوييم، اين ج) در جاي خودش مبسوط را مي
فرماييد  يعتاً ميي تغيير در خود ادراكات وحدت و ارتباط و هماهنگي خود ادراكات, اينها طب ) در مرحله١س

 در بحث شناخت باشد!
 شود كه مفاهيم ذهني هم بسيط نيستند. اي مي ج) فقط يك اشاره

اي است و خود  كه فرق بديهي و انكارناپذير چيست و تكيه بر انكار ناپذير بر چه پايه ) و بعد بحث اين١س
 ها باز نسبي هستند, پايشان به كجا بند است؟ اين

شود و مهجور  قابليت انكار را ندارد. در يك مراتبش است كه كافر هم مذعن ميج) جميع مراتب حق 
 شود. مي

)... يعني مدركاتي است كه قابل انكار نيست, بديهي است, حاال يك توصيف از انكار ناپذير و بديهي بر ١س
ي جدل خوب  ط براي مرحلهشود, يك نظام اثباتي ساخت يا اين انكار ناپذيرها فق كه بر پايه انكار ناپذير مي اين

 فرماييد براي بحث شناخت باشد. ها را مي هستند، اين
ي نفي يكي دو مطلبي را قبالً هم فرموده بوديد و  ي نفي احتياج به اين نيست. اما در مرحله فعالً در مرحله

حضرت عالي  كنم. يكي اين كه تلقي من اين است الجمله اشاره شد و من تلقي خودم را عرض مي االن هم في
 دانيد، همه مفاهيم، مفاهيم جزئي هستند. ديگر اصوالً مفهوم كلي در اين نظام اصالً قابل تصور نمي

ج) جزئي به معناي مشروط؛ يعني ولو سعه و ضيق من باب مثل, يعني گسترش ظرفيت و ضيق ظرفيت 
 دارند و لكن كلي به آن معناي تجريد نيستند.

ديقي فرض بكنيم و انطباق بر مصاديق پيدا بكنيم, اين بينش اصالت شيي ) عرض من اين است ما مصا١س
 است هر مفهومي يك مصداق بيشتر ندارد، منتها مصاديق مفهوم وحدت تركيبي در عالم دارند.

 ج) احسنت!
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كرديم مثل اين كه مثالً پنج, شش مواد را باهم بچينند, به  ي تشبيه عرض مي ) ما در مرحله١س
كنيد فقط فلز است، در پله دوم هم فلز هست و هم مثالً هم آهن  ختلف در يك پله كه نگاه ميهاي م تناسب

كنيم سه عنصر درش هست، ولي هر يكي از اين مفاهيم بر يك  است و هم آلمينيوم، در پله سوم كه نگاه مي
هر كجا منطبق واحد شخصي عيني كه وحدت تركيبي در كل دارد, فقط منطبق است، بنابراين مفهوم انسان 

 كند. شود, حكايت از واحد شخصي كه به نحو وحدت تركيبي در كل نظام عالم منحل است مي مي
 ج) احسنت!

) بنابراين اگر ما بگوييم زيد انسان است؛ يعني آن وحدت تركيبي بنحوي با وحدت شخصي خودش در ١س
 جا هست. اين

 ج) در جايگاه خودش.
كند و امر شخصي هم هست, امر  مفهوم انسان از او حكايت مي ) ولي يك وحدت شخصي است كه١س

شود, طبيعتاً هيچ مفهوم تكرر  گويند كلي به تكرر افرادش خارجاً مكرر مي چنان كه مي تكررپذير نيست, آن
 پذيري 

 نداريم.» المفهوم ان امتنع فرض صدقه علي كثيرين فجزئي و اال فكلي«ج) از 
مفهوم خارجاً تكرار پذير نيست؟ هيچ مفهومي بيش از يك مصداق در خارج  فرماييد اصوالً ) يعني مي١س

هاي مختلف آثار  ندارد, منتها مصداقش, مصداق وحدت تركيبي است, كه ممكن است وحدت تركيبي در رتبه
ي باالتر هم بفرماييد ما مفاهيم شخصي به اين معني هم نداريم. بعد  مختلف هم داشته باشد. بعد در يك پله

خود اين مفاهيم بايد به يك وحدت تركيبي شاملي برسند كه يك مفهومي ما داشته باشيم كه برابر كل عالم 
 واقع بشود كه آن هم كتاب است.

گوييد همان ايمان است، تعلق به كتاب است، مراتب مختلف ايمان است، مستبصر به  ج) يا در انسان كه مي
جا خارج تحققاً فعليت دارد,  تعلق به آن هست, نهايت اين كه اينمراتب ايمان است؛ در جميع مراتب يعني م



٥٨ ·································································································································································  
گوييد در رتبه الف است، نه در رتبه ب، پس صحيح است بگوييد مستبصر به نوع ايمان است در  وقتي كه مي

 رتبه الف چون در بقيه آن هنوز تحقق نيافته است، تحقق فعلي نه تعلقي.
 ست؟ي فعليت تحققي نرسيده ا ) به مرحله١س

 طرف دوم نوار
ج)...مكاني هستند زمان و قدر و قيمت اين بزرگ هم كه بشود، اين كجا[؟] تا ابد هم اين بخواهد رشد بكند, 

 اصالً وجود مبارك علي بن ابيطالب در آن رتبه نيست،.
يبي تواند مقابل اين وحدت ترك ) عالم چون يك وحدت تركيبي بيشتر ندارد, طبيعتاً يك مفهوم هم مي١س

 واقع بشود.
ها را در خودش دارد, كه زمان آن برابر با  تواند مقابل باشد, آن تعلق كه به تمام اين ج) مفهوم اتمي كه مي

ي اعالي خداي متعال, حاال نبي اكرم و معصومين، ما در  شود, يعني نماينده زمان كل است, كه فرد اكمل مي
ييم كه يك فرد اتم و اكمل است و لكن ما هم ارتباطشان با خود توانيم بگو جا قلمرو صحبت نداريم, فقط مي آن

توانيم ادراك كنيم، مادونش كه بيايد, آن زمانش برابر با زمان كل است، صحيح  نبي اكرم چطور است؟ را ما نمي
ها ضل او هستند. اين فرق بين اين صحبت هم  است بگوييم زمانش، يك: عين رشد است، دو: بگوييم تمام اين

فرماييد، اين كه اشيإ ديگر ضل ذات حضرت حق ـ جلت عظمته ـ  ال كه حضرت عالي با اين دقت نگاه ميحا
ها ضل مخلوق اتم هستند، آن مخلوق اتم سيدنا سيد الكونين زمانش برابر با زمان. ..] تقرب  شود. اين نمي

 ها...  تعلقش همه اين
ود يكي زمان شامل داشته باشد در عين اين كه ش ج) كه ارتباط مراتب به همديگر چيست؟ كه چطور مي

تواند شامل بشود؟ نظير  ي از وحدت تركيبي چطور مي شود بگوييم كل وحدت تركيبي است؟ مرتبه خودش نمي
اي از وجود مشكك است  گويند بسيط الحقيقة كل االشيا، مرتبه كرديم، چطور مي همان اشكالي كه ما عرض مي

مشتمل بر كل است. اين چطور قابل تصوير است؟ حضرت عالي هم در عين اين كه كه مرتبه است؟  در عين اين
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طوري قابل تصوير هست؟ حاال اين را  فرماييد زماني كه برابر با زمان كل است. اين چه كثرتي قايل هستيد مي

 خواستم عرض بكنم. انشإ اهللا در بحث ديگري در خدمت شما باشيم، يكي اين بود كه مي
شود ، و مفاهيم جزئي هم باز به صورت اصالت شي  معنا مي جا بي يگر مفهوم كلي اصالً در اينبنابراين د

 شود. معنا مي بي
هاي جامعه  شود, جز فرهنگ جامعه پذيرفته كند و جز مناسبات تعلق مي ج) آيا مفهوم كلي شكل عوض مي

اگر گفتيم تعلق جامعه به واليت  شود؟ دراين صحبت است، كند؟ مطلقاً نيست مي يا شكل عوض نمي شود  مي
است و تمام افراد باصطالح اين در همان مراتب هم طبيعتاً بايد از آن ذكري به ميان بيايد، كه اگر گفتيم آن 
طوري است آن وقت ارتباطاتي كه دارند كيفيت هم دارند يا ندارند؟ كيفيت هم اگر داشته باشند نه اين كه 

بريد در مفاهمه,  اين كه وحدتي است بسيط، و كلي شما در همه جا به كار ميكثرتي است بريده از هم؛ و نه 
 ضرري ندارد.

جا ذكرش بود، آن كلي به عنوان وجود ذهني نيست, كلي به معناي وجود  نه اين كه آن كلي كه در آن
شناسي  عيني, يك نحو وجود عيني كه آن وقت به اذهان مختلف هم ارتباط دارد، [؟] در همان بحث شناخت

ها قاعدتاً بعد از بحث واليت بايد اين بحث طرح بشود، ارتباط ولي با مولي عليه  بحث بشود, در اين كه حاال اين
بينيد به امر ثابت آن هم داراي وحدت و كثرت، يك  و متقابالً چه نحو ارتباطي است؟ يك ارتباط تعلق شما مي

شود؟ آيا اين مفاهيم كيف همان ارتباط  نيشان چطوري ميكنيد, ارتباط مكا ارتباطي هم بعداً مكاني ذكر مي
ي فرهنگ و در مناسبات ادراكي نيستند؟ ولكن حداقل بهتر  نيستند؟ مفاهيم كلي، كيفيت همان ها در حوزه

كه آن نحو كلي كه از اصالت  است در اين قسمت از بحث همين قسمت را تمام كنيم نه بيشترش را، قسمت اين
رود  خورد، چون در مقدمات كار همه جا به كار مي ت، چه نحوي است و چه قيدي به آن ميآيد نيس شي در مي

به اتفاق منطق صوري، ما براي نفي كردن طرفين قضيه و ارايه يك مفهوم هماهنگ با مفاهيم ديگر مرتباً از 
كارگيري منطق سازي, نهايت روش ب شود، تا در كل طور مي كنيم، تا آخر هم همين منطق صوري استفاده مي
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شود كه تناسب و نسبت بين امور را  شود كه آن مطلب باعث مي صوري به آن يك مطلب ديگر اضافه مي

 مالحظه كنيم.
فعالً تا اينجا چيزي كه تمام شده است, اين است كه به حكم خود منطق صوري ذات و مقومات ذات قابل 

 مالحظه هستند. 
 كنيم. كنيم سلب مي را در منطق صوري بعد جاري مي فرماييد دو تا حد اوليه ) يعني مي١س

 ج) احسنت!
 دهد. ) اما مفهوم اثباتي معين و مشخصي هم با ضابطه بدست نمي١س

كنيد, كه همان تعلقي را كه آن ادراك  ج) مفهوم را در آخر در هماهنگي يك وحدت تركيبي مالحظه مي
 شود. اجمالي داشتيد تبيين مي

خواهيم بدهيم براساس سلب تناسبات دو تا حد اوليه است؟ آن  ها تعاريفي كه مي پله ي ) يعني در همه١س
 ها در هماهنگي...  وقت بعد اين

 تر از پرستش باشد. ي دقيق كنند، تعلق كه در مرتبه ج) حد اوليه را كه پرستش قرار داديم تبيين مي
م جزئي به آن معناست و نه مفهوم كلي به فرماييد نه مفهو ) در هر صورت بنابراين مفهوم كلي هم مي١س

 باشد. اين معنا مي
 ج) احسنت! ولي فعالً عيب ندارد كه بگوييد...

 كند، و اال مفاهيم شامل و غير شامل داريم. جا معناي جديدي پيدا مي ) عموم و شمول در اين١س
ي شمول از  است. ولي نحوه ج) خود گفتن اين كه زمان اين برابر با زمان كل است, خودش حاكي از همين

 ي تركيبي نيست. نحوه
اش... بحث ديگري كه حضرت  ها باز مربوط به بحث شناخت است, بحث تفصيلي فرماييد اين ) البته مي١س

عالي فرموديد كه ارتباط بين اجزإ و مقومات خود ذات، و بين اوصاف ذات و ذات, قابل تفسير نيست بنابراين يا 
 دت تركيبي بشويم.ما بايد قايل به وح
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گوييد كه اصالً از محل كالم و  طور ذاتي را مي يا اين» كمال توحيد هي نفي صفاته عنه«رسيد به  ج) يا مي

افتقاره «گردانيد به وحدت تركيبي كه بعدش كمال  صحبتتان خارج است. بحث ذات و ذاتي نيست. يا بر مي
كند,  نيست، افتقار به عنوان امر وجوبي رشد مي هست، هرچه هم رشد بكند، افتقار هم امر عدمي» اليه

ي احتياج  تر است, سعه پيدا ميكند، در سعه, سعه كه بگوييم اين رنج از عدم دارد، محتاج تر است، نه اين محتاج
 هم هست.

 شويم. ) در قدم بعد فرموديد چون ارتباط ذات با اوصافش قابل تصوير نيست, بايد ذات بسيط قايل مي١س
 فرموديد اين ذات بسيط بايد در آن سنجش هم صورت نگيرد؟ چون هرگونه سنجشي... م بعد هم ميدر قد

 فرمايند براي ماهيات اين اصالً نيست. ج) آن ذاتي را كه اين آقايان مي
االشتراك و ما  ) يعني قابل مالحظه و سنجش نبايد باشد، چون سنجش هميشه متقوم به مالحظه مابه١س

 ست, نبايد بسنجيم بگوييم دوتا...به االختالف ا
 گونه درك راه ندارد! ج) يعني در يك ثانيه محضِ محضِ محض, هيچ

 كنيم؟ ) به تعبير ديگر يا بنحوي مابه االشتراك و ما به االختالف برايش فرض مي١س
 بكنيد.  توانيد دهيم او را ادراك [؟] بعدا هم نمي كنيم؛ يعني يا صمديت مطلق را نسبت مي ج) يا نمي

 پذيرد؟ ) تعدد هم نمي١س
 تواند باشد، احديت بايد داشته باشد. ج) احديت هم بايد داشته باشد, واحد هم نمي

گوييد نه، اين ذات و اين هم مقوم ذات است بسم اللّه الرحمن الرحيم اين اگر دوتاست،  يا اين كه شما مي
 شود. كنيد، دوئيت حفظ مي چطوري يكي مي

 شود ذوات بسيطه هم تصويركرد؟ اين بود كه حضرت عالي فرموديد كه نمي ) عرض من١س
 ي بعدش بود, اول بگوييد چند تا وصف تا معلوم باشد. ج) نه خير، بلي ذوات بسيطه مرتبه

 ) يعني ذات با اوصاف قابل تصوير نيست، ذات و وصف هم قابل تصوير نيست.١س
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با يكي ديگر مختلف باشد، باز اين مابه االشتراك و ما به ج) ذاتي كه خودش هم عين وصفش باشد, ولي 

 االختالف دارد.
 ) يعني قابل مقايسه باشد؟ ١س

 ج) قابل مقايسه باشد.
 بردار باشد.» دو«) يعني يكي كه ١س

اش را داشته باشد، ولو به تحليل عقلي، ولو شما  ج) احسنت! يكي كه ولو به تحليل عقلي قدرت تجزيه
گويم به چه حساب؟ پس بنابراين شما  چون عين خودش است, خودش تجزيه بردار نيست، من مي بگوييد اين
 گوييد مختلف است. گذاريد كنار كه مي اين را مي

گويم پس به تحليل عقلي قابل تجزيه هست، هم شناخت و هم سنجش و هم  گوييد به تحليل عقلي، مي مي
 دوئيت در آن راه دارد.

گونه قابل مالحظه ما به االشتراك نباشد, آن نحوه بساطت  يد آن نحوه بساطتي كه هيچفرماي ) يعني مي١س
شود  شود. فرض ثاني در بسيطي مي اصالً امكان اين كه ثاني داشته باشد, برايش نيست، فرض ثاني در آن نمي

 كه به نحوي قابل مالحظه ما به االشتراك و ما به االختالف باشد.
كه شما  كنم, براي اين ي [باشد]. البته يادمان نرود كه اين تحليل عقلي كه من دقت ميج) ولو به تحليل عقل

اگر به تحليل عقلي بخواهيد بگوييد يكي مابه االشتراك است، يكي ما به االختالف است, براي هردو عنوان 
دوئيتي را شما عقالً تان هم معنوني در آن شي قايل هستيد، نه اينكه معنون ندارد. معنايش اين است كه  عقلي

توانيد, دوئيت، دوئيت مصداق  گويم نمي گوييد وحدت مصداق دارد، مي كنيد, در مقام تطبيقش مي مالحظه مي
آورد. دوئيت لحاظ عقلي اگر صادق باشد؛ يعني يا صادق است و يا صادق نيست، اگر دوئيت لحاظ صادق  را مي

گويند اگر شي منطقي  شود مي ست كه گاهي صحبت ميخواهد. آن وقت مسأله اين ا است دوئيت مصداق مي
 رود. تواند داراي ابعاد باشد، عيناً واحد باشد و...باشد, ديگر عقل زير بار اين حرف نمي مورد بحث لطيف باشد، مي
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كه يك نوع جديدي از وحدت و كثرت را ما تصوير بكنيم، كه  فرماييد امكان اين ) يعني حضرت عالي مي١س

رت, قابل انتزاع به ذات هم باشد، نه وحدت و كثرتي كه تركيب بياورد, وحدت و كثرت خاص آن وحدت كث
 ها... خودش، كه وحدت جمعي، ذاتي، كثرت، فرقي شأنيه و امثال اين

گوييد همه اين قضيه تا آخر كار به صورت يك قضيه  كند، خود همين را كه مي ج) خودش دارد وصف مي
ي اسماء شما با اسماء و  كنيد. و عيبي ندارد در مرتبه سبحانه تعالي را وصف ميكنيد  حمليه حق را وصف مي

كنيم كه اگر يك وقتي رسيديم اصول اعتقادات اين را  وسايل متعددي را خدا را بخوانيد, بعدش صحبت مي
 كنيد. بحث كنيم، آن خيلي فرق دارد با اين كه شما صحبت از ذات مي

 ) [...]٢س
يد در بحث شناخت شناسي برسيم. انشإ اللّه تعالي كه مثالً اگر بنا شد به معناي اين كه نحوه ج) نه, به آن با

 كنيم. اش چه قدر است؟ اينها را انشإ اهللا بحث مي پرستش باشد, كالً اين سعه
آيد [با  گويد رجل همداني مي فرماييد كه مفاهيم كلي نظير همان حرفي كه بوعلي مي ) بنابراين مي١س
فرماييد ما مصداقش  ] گفت كلي در خارج مصداق دارد و من هم مصداقش را ديدم, فقط حضرت عالي ميخنده

 را نديديم! [باخنده]
 توانيد مالحظه كنيد. ج) قابل ديدن نيست. آثارش را شما مي

 ) ولي هر مفهوم كلي در خارج باالخره يك مصداق دارد, و سعه هم دارد, سعش, سعه مصداقي است.١س
رود,  آيد و از بين مي مهم اين است كه موت و حياتي هم دارد, نه اين كه موت و حيات به اصطالح مي ج)

شود، هيچ كسي  رود, خارج مي شود، مي شما االن هندسه خاصي را كه ديگر كاربرد ندارد, مثل راديو المپي مي
 آن ندارند. هم كاري به او ندارد، بشر اين قدر مفاهيمي داشته كه االن هيچ كاري به

 [...] البته لساني كه درش هيچ اختالفي نيست و حاكم برهنه است. 
 تا آخر آن باقي است.» بالحق انزلناه و بالحق نزل«آني كه 
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شود و ديگر كاربردي هم ندارند, حتي تفسير هم ندارند،  فقط داستانها نيست كه بعضي از داستانها كهنه مي

آن چيزها االن محرك بچه كوچك هم نيست, ديگر بايد يك داستانهاي ديگري داستان غول و داستان برقول و 
باشد، حتي تمثيلي كه عرض كردم، تمثيل يك وقت خوب است كه آدم به صفت حيوانات تمثيل بزند, ولي 

كنند, حيوان نيست، شما از بمب و موشك و داستانهاي جنگي و  وقتي كه االن مظهر قدرتي را كه ادراك مي
توانيد تحريك بكنيد, يك وقتي  كند، يعني قوه غضبيه يا شهويه را متناسب با جريان رشد مي حبت ميجنايي ص

اي بگويد و با همان  يك بيمار رواني را آدم پيدا كند كه به ضعف روحي مبتال شده باشد، بتواند برايش يك قصه
 قصه غول و برقول سر آشتي داشته باشد, اين غير از االن است.

جا اضافه كنم و آن هم در خاتمه بحث بد نيست, كفري  اي را هم اين خواهم يك نكته دليل من مي به همين
كند به كلمه حق خيلي خيلي دامنه وسيعي دارد، واقعاً اين مسأله  كه االن ظهور دارد و بشئوني كه حمله مي

كه يك دين ديگري دارند,  شر االزمنه بودن و آخر الزمان, كه كليه حركات مسلمين را، كليه حركات كساني
شود, فرض داشت كه آن  غير از دين كفار، آئين ديگري دارند، چه وقت نرخ گندمي را كه در دهات قم توليد مي

 كند.  ها, در آمريكا در نرخ قيمت اين تصرف بكنند، اصالً محال است، خيال است، االن تصرف مي طرف آب
د, البته خودشان هم وابسته هستند به [؟] به بانكي، به االن چند شركت بزرگ مخصوص اين تجارت هستن

كنند, يك قدري از  كنند كه گندم چه نرخي باشد، براساس آن تعييني كه مي دستگاههاي باالتر. آنجا معين مي
شود يك چنين تسلطي است، معامالت  ريزند، معامالت بين المللي به دست آنها كنترل مي گندمها را به دريا مي

للي كه كنترل شد, اثرش روي كليه كاالهاي ديگر هم طبيعتاً ظاهر است. اثر آن روي قدرت توليدها هم بين الم
توانيد به يك نسبتي از او اثر  كنند. بعد شما هم بخواهيد يك كار ديگر بكنيد, نمي يعني نرخ پول را محاسبه مي

خورد كه بگويد من اين  تنها كه نمينپذيريد؛ بعد گندمي كه در دهات قم توليد شده است, طرف فقط گندم 
خواهد به  خواهد، رفت و آمد هم دارد، به ساير كاالها احتياج دارد مي گندم را كارش ندارم اين لباس هم مي

گذارد، روي قدرت خريد  ساير كاالها تبديل بكند ، آن تصرف آن طرف دنيا روي واحد پولي اين بنده خدا اثر مي
 گذارد.  م به ساير كاالها اثر ميو قدرت تبديل شدن اين گند
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توانيد ان شاءاللّه با همين كاري كه آقاي خميني در جامعه راه  ها سالب اختيار نيست، شما مي البته اين

 شكند. ها را مي انداخت مقابله كردن در حد شهادت اين مطلبي است كه همه اين بازي
ي است، شيطنت آنها شيطنت شديدي است, آنها كند، و اال دام آنها دام محكم و [؟] جهتش را عوض مي

 برند. ادبيات را همه چيز را تابع اميال خودشان دارند جلو مي
گويند  به شيطنت هايشان لقب علم دادند و كسي قدرت ندارد كه بگويد اين علم نيست دروغ است كه مي

, علم كجا بود؟ بويي از علم در ها شيطنت است ها كه علم نيست، اين علم، دين با علم مخالف نيست ولي اين
شود، كتابخانه و ذهن گرايي است,  اش جز هوا مي گويند حرفهاي شما كه همه شود. مي ها پيدا نمي ميان اين

اينها علم است، و آن چيزي كه كاربردي عيني براي اداره عيني جامعه دارد، محار بشر را در دست گرفته است, 
ها حقوق  دانند؛ يعني اين نيست، بعد باالتر از علم, حق و باطل را هم مي آن علم نيست؟ فن بيست، تكنولوژي

بين المللي را به هر حال حقوق بشر هستند، شما هم بشر هستيد باهم بايد زندگي كنيد، حقوق بين الملل را 
د باشد, رعايت كنيد، مجبور هستيد رعايت كنيد، مگر كسي نخواهد در اين دنيا باشد، و اال هر كسي كه بخواه

عقالي قوم باشد، سران قوم باشد، حق است، چرا؟ چون خدا گفته است كه حق است. چون متصل به يكي از 
منابع وحي است، از طرف خداست. حق است چون كاربرد عيني دارد، [...] البته ممكن است حوزه يك طوري با 

گويد غرض از روابط انساني و  اه ميگويد، دانشگ اين جسارت در آن قسمت دومش نگويد, ولي دانشگاه كه مي
 حقانيت چيست؟ 

حاال اگر شما حق و باطل را هم در همين ميان آورديد؛ ديگر آن حاالت روحي كه با اين مطلب غير حق 
هاي اجتماعي را تبديل به موجهاي هيستريك  گفتند كه آقاي خميني قدرت دارد, عقده شود. مي نسازد مي

 آيند پشتشان ديوانه هستند. ها كه مي بكند. يعني اين بكند، يعني مردم را ديوانه
پذيرد، گرچه در روانشناسي  اين هم از عقب افتادگي شان است. همين را به يك شكل ديگر دانشگاه هم مي

 پذيرند.  ـ هايشان به همين شكل هم مي
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كنند, براي  ست ميشان عناويني را در پذيرند، در جامعه شناسي شناسي شان به همين شكل مي در جامعه

طور  خواهند بگويند همين گويد؛ يعني مي طور مي گويند اسالم هم اين كنند و مي اقوام وحشي بعد مقايسه مي
 است.

گفت كه، گفتند كه زمان مغول پدر سري بوده در فالن جوامع عقب افتاده االن  يك نفر تلفني به من مي
آورند شهادت زن چنين  د [؟] همين است. شاهد هم ميرسم است، اسالم هم همين مطلب را كه واليت دار

اش؛ يعني ارزشهاي حقيقي را  است، حق ارثش چنان است، فالن حقش چنان است, همان برنامه پدر سري
اش مديريت و علوم، پايه  توانند علماً ضد ارزش قلمداد كنند؛ و اسمش هم علم انساني باشد كه به وسيله مي

است و روانشناسي جاي ديگر كه نيست، تعريفي كه از انسان دارند و تعريفي كه از  شناسي علوم مديريت جامعه
 جامعه دارند.

 و السالم عليكم و رحمت اللّه و بركاته.
 



 
 

 ٤جلسه: 
 پياده كننده: علي رضا شريعتي

 ١٦٣٧كد جلسه :
ن عرفاني [؟] و مدح زيبايي خالق [؟] را ، در آن وادي نگاه كن، حجت االسالم والمسلمين حسيني: به لسا

در از زبان و ادبيات عرفان آوردش بيرون برد داد به، مثاليك نفر آن شعر را ، عرض كنم كه [؟] صدايش را 
هست و شراب هست، رنگ شفق هم  شنود، در زمينه شفقي در [؟] دو نفر با دو [؟] اين صحبت درباره مي مي

كه سرخ رنگ است [؟] بعد هم از آن حالل نخواهند از آن حرام اين را هم از روي  گويد از آن مي ت ميسرخ اس
[؟] حالل و حرام و درست مورد اين بخش است. [؟] به او بدهند شفق [؟] سرخ را بايد كه از آن حالت سكر 

كند از اين كه عمومي  يعارفي كه شب تا صبح در هجر بوده و به وصل رسيده است [؟] بعدش خودش قيد م
است و براي همه مردم هست و اينها، از اين ترحم انسان مثالً ظهور حضرت ولي عصر (عج) براي مردم حرام 

خواهم. از آن حرام  است، حاال نه اين كه [؟] از آن حالل نمي خواهم از آن كه عام و در دست همه است مي
اي او [؟] عقيق [؟] زير يك سيستمي كه چهار عالم را در اين گويد زمرد هم بر نمي خواهم، از آن كسي [؟] مي

گويد، عالم تبديل شدن به جنين را  گويد عالم نبات و عالم حيوانيت را مي كند در عرفان مي شعر تصوير مي
گويد زمان شروع رشد است، زماني است كه درخشش به اصطالح [؟]  گويد و [؟] آن جا عالم آفتاب كه مي مي

لقين. اين و الي آخر خيلي زياد... اين اگر در اين باب بگوييم اشعار [؟] و به آن بگوييد هنر اسالمي، احسن الخا
بينيد، و يك اطالع ديگر و يك معرفت ديگر، آن وقت ارتباط هم براي آنها با  آن وقت يك چيز ديگري را مي

شايد اندازه گيري [؟] كارشان سخت باشد حفظ [؟] حاال اين ارتباطي كه دارد، آيا اندازه گيري نشده است، [؟] 
رود. همين  گيريم تا كار را انجام بدهيم، اگر سهل بگيريم براي انجام گرفتن خود كار جلو مي كار سهل مي

حافظ را چقدر [؟] مسلمين پذيرفتند، چه اندازه مقابله كنند. اين هماهنگي، آخر مثال ممكن است اين [؟] را 
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گذارند،  آيد حافظ بر اساس [؟] اين شعرها را گفته است، عرفا احترام مي بعد مي داشته باشد، [؟] هماهنگي

ي روحي را طرح  گذارند، من يكي از آقايان محترم خدمتشان رفته بودم من يك مسئله عرفا احترام شديد مي
اند ي قرآن خو كردم گفتم دواي فالن چيز چيست؟ فورا گفتند يك شعر از حافظ، پشت سر آن هم يك آيه

گفتم كه آيه اش چيست؟ [خنده استاد] [؟] قبال براي مسلمانان بوده است نه آن چيزي كه [؟] براي اين لحاظ 
بينيد يك وقت قدرت مفاهمه  بكنيم. اگر هماهنگي در اسالم بدون منطق و مفاهمه باشد اين اصال آخر كار مي

تواند پيدا بكند [؟]  در كل جامعه عنوان مي شود اين دوست با دوست كه پيدا نشد، بعد يك طور ديگر پيدا مي
دانم كه مشكل با همديگر مشكل به اصطالح قدرت مفاهمه آنها خيلي [؟] اين هم بعضي از  بدترين [؟] االن مي
كنند كه بلند شويد براي فالن مباحث با يكديگر  رسند به امام التماس مي [؟] مي ٢٧يا  ٢٨دوستان [؟] سال 

گردند بر نگشتند آن  كنيم، [؟] را نمي فهميم، شما به ما بفهمان. آنها بر مي ما اشتباه ميهم فكري كنيم، اگر 
شود اين است كه جامعه عمال به تجزيه  دهند ولي آن چه كه در خارج دارد واقع مي وقت [؟] و [؟] انجام مي

ر روي يك ريشه با اخالص دهيم. اين كار را هر دوي ما ب شود يعني هر دوي [؟] يك كار انجام مي كشانده مي
من واقعا خيلي از ما خيلي ها نمي توانند از اخالص خارج بكنند، [؟] اخالق جايش [؟] بشود [؟] و هر كدام در 
يك وادي به عنوان يك هنر، به عنوان يك مربي باشد يا نه اگر باشد اين در وادي خودش لسان مفاهيم نداشته 

فرمايند اين  صه اين را هماهنگ شان تمام بشود، [؟] طبق فرمايش آقا ميباشد با اين [؟] منطقي نباشد كه خال
طوري كه محيط ما [؟] به اصطالح آقايان فقها آن وقت چه كرد [؟] آن وقت در يك محيطي كه بعد از يك 

شد مدتي مثال آره، حاال بعد از جنگ آن طرفي ها بيايند بگويند اين طرفي ها نفهمند. زماني اين كشور غالب با
ترسم از اين كه ديگر نتوانستم [؟] ارتباطات و  شود. يعني من مي زماني آن كشور غالب باشد، اين درست مي

شود دشمن خدايي نخواسته غلبه كند، حاال دشمن را داخلي يا خارجي هيچ فرقي نمي كند،  مفاهمه ضعيف مي
ين حكم بكند يا يك كافر خارجي باشد. چه كافر داخلي بگيريم، يك كافر پيدا بشود خدايي نخواسته، بر مسلم

گويم اين راه ارتباط اين قضايا را روي آن كار كنيم [؟] عينا ادراكات عقلي با ادراكات نظري با ادراكات  مي
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شود اما آن كه فرموديد بايد  حسي اين ها را هماهنگي شان را منطقاً، رابطه هايش را مشخص [؟] اين شروع مي

 فرماييد.  د و همه بايد برگرد به يك اصل [؟] حتما همين طور است كه مييك مبنا و يك اصول باش
 بايد دستگاه و سيستم خاص خودش را داشته باشد، 

ي هنرمندان را  س) يك سوال داشتم كه شايد ما به خاطر اين كه اآلن يك اغتشاش [؟] عمومي ما وظيفه
كنم كه هنرمند در يك مجموعه  نيم نكشيم، فكر ميايم و اآلن بخواهيم يك چيزي را بار هنرمند بك گم كرده

اي قاعدتا بايد تعريف بشود. و اين مجموعه همسان [؟] در جامعه خيلي ها هستند كه بايد كارهايي را انجام 
ي وظايف را بخواهيم به  بدهند كه هنرمند اگر آنها را انجام داد، آن در واقع مثمر ثمر باشد و اثر بكند. اگر همه

كنم كه بشود دو تا وظيفه براي هنرمند تعريف  مند بگذاريم امروز شايد [؟] راه خطا باشد. فكر ميدوش هنر
بينيم در طول تاريخ ده ها هنرمند وجود داشته و به  كنيم مي كرد. يكي وظيفه اصلي هنرمند است كه نگاه مي

اي قرار  مند در چه مجموعهخصوص در [؟] اسالم هنرمند طرز توقع ما از هنرمند چه چيزي بوده است؟ هنر
كرده است؟ و آن را شايد بتوان يك وظيفه اصلي براي آن گرفت، و اآلن به خاطر اين شرايطي  داشته و كار مي

كه فراهم شده، الزم باشد كه از هنرمند به خاطر تواني كه دارد يك در واقع انتظار بيشتري برود كه آن هم بايد 
وي اين ها بايد مقيد باشد و رو به در واقع حساب خاصي باشد. تصور من اين قاعدتا تعريف شده باشد. ولي هرد

كنيم ما يعني چيزي كه اصال  گوييم، واقعا نكند كه بخواهيم، و [؟] مي بود كه ما اآلن از هنرمند تعريف مي
واهيم همه خواهيم هنرمند اين كار را بكند بخ وجود ندارد و ما االن به خاطر اين كه اين مشكالت هست و مي

را به دوش يك نفر بياندازيم، و نفر تازه را بايد تعريف بكند، و به دنيا بيايد. اين سوالي بود كه من داشتم كه 
شود اين طور نگاه كرد كه يك وظيفه اصلي براي هنرمند هست؟ كه كامال مشخص هم هست در گذشته  مي

مين هنرمنداني كه به هرحال آثاري را به وجود بايست باشد اگر حاال فرض كنيد كه ه هم بوده االن هم، مي
آورده بودند كه حاال صحبت است كه آثار مسلمين است يا آثار، نتيجه هنر اسالمي است، به هر حال يك 

بود. در واقع  داشت در واقع هنرمند مي گوييم اين ويژگي ها را كسي مي ويژگي هايي را داشتند كه ما آن را مي
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شد. آن را بايد تعريف بكنيم كه بايد داشته باشند هنرمندان ما اگر چيزي بر آن  ف مييك مجموعه اي هم تعري

 بايد هنرمند انجام بدهد آن را هم به عنوان وظيفه دوم براي آن در نظر بگيريم. 
ج) [؟] اين سوال را [؟] فقها [؟] قيام بكند [؟] اين نحوه كه آقاي [؟] فرمودند [؟] و بعد براي اين بايد 

گويد نه به اين پياز  وييد كه اصال داشتن اسالم يك چيز بديعي نيست كه ايشان اشتراع كرده باشد. [؟] ميبگ
 داغي كه [؟] روي آن پاشيده است. [؟] [خنده استاد] 

 كنند اسالم [؟]  ) آشپزي كه مي١س
ضعيف بوده و نه اين  گوييم قبال ادراك از اسالم ج) حاال ببينيم اين قضيه چه چيزي است؟ جايي كه ما مي

گوييد اگر كسي يك قران از مال كسي را دزديد دستش را ببرند. چرا چون اسالم براي عدل و ظلم  كه شما مي
شود آخرت هم نمي تواند حسابي  برنامه آورده است. چرا؟ چون اگر عقل و ظلم نياورد، هدايت بشر متوقف مي

د در يك فرمول اقتصادي [؟] آن مجازات است، آقايان ريگان باشد، لكن اگر امريكا ميليارد ميلياردها بگذار
مجازات هم ندارد، آقاي صدام مجازات هم ندارد، آقاي [؟] (هم همينطور) واال اگر كسي يك درگوشي به كسي 

رفت ، يا قصاص بايد كرد يا آخرت عذاب بكشد، [؟] براي آنها نگذارد چرا اين  زد [؟] چطور آن بايد پيش مي
گفتند كه اسالم برنامه سعادت براي دنيا و آخرت است، مگر  براي اين كه خدا برنامه [؟] زياد مي طوري است

نمي گفتند در به حضورتان عرض كنم كه كساني كه ظاهر [؟] را هم نگاه بكنيد بالمره براي اين كه تعريف 
باره اين كه (به حضورتان عرض تكنولوژي بايد چطوري باشد، [؟] در واقع توليد تكنولوژي بايد چطور باشد، در

خواهيم عرض كنيم كه ادراك از اسالم و  كنم كه) درباره [؟] به بحث اصلي برگردم كه جمع كنيم انشاء اهللا مي
كرديم، هنر هم همين طور، هنر در تاريخ هم [؟] نه  عدل و ظلم و مسئله [؟] در زندگي فردي مالحظه مي

ت كه عدل و ظلم و خالصه مطلب رشد فرد و جمع روي آن حرف تاريخ در هنر، اگر يك ادراك ديگري اس
ي  كنيد كه اين همه داريد [؟] هستي شناسي شما بعد از اين عالم عالمي است و حاال آخر اين صحبت ها را مي

رفتارش [؟] است. شما حتما بحث حكومت را كه مطرح كرديد با جوانب آن، ديگر نمي تواند در شكل فردي 
ولو خيلي از بزرگان و خيلي از افراد مثل حافظ و اينها در هنرمندان باشند و اينها. [؟] عرفان  طرح بشود حاال
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آيد اين كه فرد انقدر، اگر من زماني به يك طلبه  فردي ايشان باشند تا اين رتبه در عرفان جمع چطور در مي

ت [؟] چكار كردي كدام يك از برخورد بكنم، حاال به حسب ظاهري برخورد دارم اين كه [؟] يعني ادراك اس
نشيند به  اينها را انجام دادي، ديگر اين ادراك را ادراك عرفاني نمي دانند، يك كسي است مرتبا تنها مي

شود [؟] از وقت ها يك كسي كه اصال نمي داند  كشد و احيانا مشرف مي كند و زحمت مي اصطالح زيارت مي
دهم، [؟]  خواهم ببينم، اگر ببينم سرم را به باد مي م بشنوم و نه ميخواه گويند [؟] نه مي اين چيست؟ به او مي

دهم به همين افراد جامعه،  كند من همان عرفان را نشر مي عرفان، آقايان عرفان فقط خالصه كار فردي را مي
صال گويند نه اصال اجحافي نشده است، ا شد، مي گوييد الحمداهللا، خوب شدند اجحاف مي شما در رتبه اول مي

گويند اگر  ي منزوي است، مثال مي ي ساده ي، ساده در آن باغ نيستند نظرشان به زندگي دنيا نظر معيشت ساده
اش را ديگر صرف دنيا نكنيد.  آدم كاسب باشد، اين قلم را رنگ بزند براي شما بگيريد، پنجاه [؟] بدهيد، بقيه

ند، بعد هم مثالٌ ديدند كه كسي دارد بيشتر مشغول خودش باش، به يك جايي برس، خيلي ها اين طوري هست
كند كه مشغول اصحاب و  كوشد، عمر اسير [؟] حاال از دست اين كجا بياييد، چقدر دارد كار مي در امر دنيا مي

اوالد و اين مرهون امام رضوان اهللا تعالي عليه ظاهرا [؟] ايشان حجره شان [؟] مدرسه طوسي بودند، مدرسه 
ن بيست تا سي قدم بوده است، ايشان يك كتابي بوده است در دستش مخالفين يك طوسي با در صحن بي

كند [؟] شش ماه حرم مشرف نمي شد در حالي كه نماز شب را هر شب در  كند احساس مي خورده كه نگاه مي
كه شود بر او، حاال من كاري ندارم  خواند. [؟] وظيفه خود اين واجب است االن [؟] مستحب حرام مي حرم مي

گويم اگر بنا هست متولد نشود شما ببينيد چه متولد نشده است،  اين خالصه مطلب برگرداند متن [؟] ولي مي
خواهيد نظام مديريت را با سيريش به ريشه اسالم  شما كه االن اينجا نشسته ايد نظام مديريت نداريد. مي

گوييد كه بايد يك ابزاري درست كرد كه بر اساس  ببنديد يا واقعا معتقد دارد و بايد از اسالم درآورد بعد هم مي
شرايط مختلف بتواند نظام مديريت به اصطالح رشد خودش را بپذيرد. االن نظام مديريت در وزارت خانه ها اين 
نظام مديريت اسالمي است؟ حاال اگر صرفا بخواهم همان خطبه [؟] را [؟] عليه اسالم واصاله را بدون هيچ گونه 

خواهيم پياده كنيم، فردا صبح  خواهد تا آن را پياده كند. همين مي اره اين كه اين يك مدلي ميدست بردن درب
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بيينيد كه قدرت شمول  شود من عرضم اين است كه شما برگرديد اگر اسالم را يك امر يا يك مكتبي مي مي

معنا نيامده است. كار  دارد [؟] دار اين هم خودش يك حرفي است. اسالم نظام ندارد درباره رشد بشر به آن
شود،  خاقان را به خاقان واگذار. كار اهل دنيا را براي خودشان بگذار. آدم به اندازه اي كه مضطر و مبتال به مي

گويد مجبور است و بقيه آن را مشغول كار خود باشد. آخر [؟] براي چه اگر [؟] براي قرب است قرب  خب مي
قبل به نظرم آمد كه يك كار  ١٤ ١٣اعي و يك وقتي من به مثالً فقط در وضع فردي [؟] يا در وضع اجتم

اجتماعي مهم بوده است مثالً [؟] وقتي يك مقداري تفحص درباره آن كردم احتمال گرفتاري ها و سختي 
زيادي [؟] باشد. به نظرم آمد كه بهتر است كه ما يكي دو سالي خودمان را بشناسيم و بعد وارد كار بشويم. بعد 

رفتم حرم  خوانديم، و صبح مي توانيم خودمان را بسازيم، [؟] صبح ها زيارت عاشورا مي حاال چه طور مي گفتيم
و اينها بعد [؟] به ما واگذار كرده بودند [؟] اجتماعي را گفتيم كه ما يك دو سالي آمديم مرخصي بگيريم بعد 

خواهي برنامه را  خنده استاد] [؟] چطور ميخيلي قرص بياييم. [؟] راضي بكنند كه تاييدي بشوم كه مثال [؟] [
آيي؟ براي مستحبات چرا [؟] زيارت عاشورا  خواني؟ براي چه براي خود سازي مي شروع كني؟ قران براي چه مي

[؟] گفت كه هرچه كار گفتي حرام بود شما گفتي كه مستحبات [؟] و اطاعت است برو و مشغول همان كار شو 
شود؟ حاال واقع آن اين است كه شما چطوري نظرتان نسبت به  پيدا بشود پيدا مي اگر بنا هست كه مثالً چيزي

شود، هنر شما و نه فقط هنر شما، اقتصاد ما اقتصاد غرب  اسالم [؟] نسبت به هنر، اسالم چيزي جديد متولد مي
امالتي كه مردم است شما نظام اقتصادي كال يك نظام اقتصادي داريد، [؟] حكم اسالم غير از اقتصاد است، مع

كردند غير از اين ها [؟] كه حكم كيفيتي و كلي هم كه در آن هيچي نيامده است، نيامده كه امروز اجاره  مي
تواند اين را پياده بكند تا بعد من  بدهند، [؟] بكنند توزيع ثروت اين طوري باشد يا آن طوري باشد مدلي كه مي

ل امريكايي وقتي با احكام فردي اسالمي شما معامله بكنيد يك بگويم توزيع ثروت صحيح انجام بشود. [؟] مد
شوند كه قدرت به اصطالح قدرت مصرف به نفع خودشان حل بشود در اين  عده داراي يك قدرت هايي مي

شود  عوامل مختلف در مدل روسي اش اختيارات سياسي به نفع يك طبقه حل شده است. هر دوي انها را مي
تجزيه اش بكن به صورت تركيبي موضوع را نگاه بكن. به صورت مجموعه اي به آن نگاه اسالمي اش بكنيد [؟] 
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آيد. نظام نمي آيد،  آيد به طور فردي مي نكن. چرا؟ چون در نظر مردم اقتصاد چيزي كه از اقتصاد اسالمي مي

[؟] در هنر و  خيلي خوب، در هنر هم همين طور باشد در هنر اسالمي به اصطالح اگر يك سوسياليستي اينجا
گفتيد كه آن آقاي هنرمند كاري نداشته باشد كه آن سياست گذار روسي چه سياستي را براي پنج  وقتي كه مي

شود ، [؟] هنر خيلي  شود هنر گفتيم آن وقت هنر سفارشي مي سال آينده انتخاب كرده است، آن چيست؟ مي
ت كه با همه وجودم حس كنم كه براي مملكت آن مبادي كه آن سياست مدار مالحظه كرده براي آن كافي اس

الزم است كه االن مثال فالن كار را انجام بدهيم، من عرضم اين است كه اين را چطوري جمع كنيم ببينيم مثال 
داشتيم ولي به  داشتيم يا بايد مي خواهد متولد بشود، خالصه اگر كار نداشتيم، نبايد مي همچين چيزي تازه مي

 ديگر روي دوش شما نمي اندازم، روي دوش فقها هم نمي اندازم، به دليل هر ضعفي از دليل هر ضعفي حاال
ادراك نتوانستم [؟] داشته باشم. ما تاحاال حكومت اسالمي نداشتيم حاال فراموش كرديم [خنده استاد] [؟] تا 

آيد كه  نم گاهي اوقات ميحاال قائل به حكومت در اسالم نبوديم ، [؟] اصال اساس اعتقاد من و شما واقعا به ذه
گويند [؟] كه نسبت  دانيد چرا براي اين كه مي مالحظه اجتماعي جزء جوهره اعتقادات اسالم است، يعني ، مي

به انبياء در مسئله ظلم و اينها بر نمي گردد، اين چه ظلمي است كه درگوشي زدن به يك نفر، ظلم به حساب 
 م به حساب نمي آيد. بيايد، ولي بمب باران كردن هيروشيما ظل

در آخرت ريگان را هر درگوشي كه به يك نفر زده باشد شخصا آنجا بگيرند بگويند شالق بزنيد، بعد بگويند 
 در قضيه [؟] نبوده است فردي بوده است. [؟] همچين چيزي نمي شود. [؟] 

 س) حاج آقا اگر صحبتي در اين ارتباط نيست نماز بخوانيم 
كنيم يك حركتي هنرمند كاري كه  ت اين طور دريافتيم كه ما يك چيزي را شروع مي[؟] از مجموعه صحب

كند ثبت اين حركت است حاال اگر آشنا باشد با دستگاه احاديث و احكام و روايات، دو اين است كه دعوت  مي
ق كه به وسيله كنم، اگر يك واعظ يا يك معلم اخال كنيم، ابعاد گوناگوني را [؟] يعني مثال عرض مي به حق مي

كند [؟] درست باشد ال اقل تبيين به حقيقت باشد، از طريق ارائه در ابعاد  كالم جماعت را دعوت به راه حق مي
[؟] يا به روش هاي ديگر به جز روش كالم و احيانا [؟] اين طريق هدايت و ارائه حق را و دعوت مردم به حق را 
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و حال خارج نيستند، يا در مسير اين حركت و در تاييد اين حركت دهد. انسان ها هم در ذهن من از د انجام مي

هستند، يا خدايي نكرده در غير اين جهت و در خالف اين جهت، و هنرمند بين انسان ها يكي از اينها است يك 
ان خواهم اشاره كنم كه ما هنرمند را از سايرين اصال جدا فرض نكنيم و جدا هم فكر نكنيم. يا به عنو مقدار مي

كند هست يا نيست. در گذشته  فهمد، و در جهت آن حركت و سير مي يكي از آحاد انسان كه اين حركت را مي
چيزي كه ما ديديم از بزرگان تاريخ [؟] اينها فرق اساسي بينشان قائل نبودند. هنرمندها را از يك عالم، از يك 

هم شايد باشند در درجه اجتهاد در عين حالي فيلسوف، از يك فقيه حتي ، عده اي هم بوده اند كه حتي اآلن 
رسد كه ناشي از تجزيه و تحليل هايي است كه در قرون اخير  كه هنرمند هستند. اين جدايي به نظر من مي

اغلب غربي [؟] هنر گذاشته است و حتي اسم هنر اسالمي را آنها گذاشته اند. [؟] من برخورد نكردم جايي كه 
يراني باشد و قيد هنر اسالمي و قيد هنر ايراني باشد. اغلب صحبت از زماني است كه يك متن اصيل اسالمي يا ا

[؟] ايران بود، اين ها هنر سرزمين هاي اسالمي را به نام هنر اسالمي، قائدتا اين اشتباه عظيمي است. حسابش 
دارد. يك  بر مي از اسالمي جدا است، و به اصطالح صور عيني، مطلب اين شد كه هنرمند در اين مسير قدم

كند. اگر در اين مسير، از جزء كمك  كند، يا يك مسيري را بنا مي سازد يا يك نمايشنامه را تنظيم مي فيلم مي
هاي راه حق و اين آدم علي القاعده اطالق صرف هنرمند، كافي و پسنديده نيست. چون  دهنده ها و ياري دهنده

مسلم باشد. دو اين است كه ما هنر اسالمي و هنر مسلمين را به  بايد احاطه نسبي به هنر اسالمي داشت باشد و
نظر من اين شبهه اي است كه از طرف غربي ها ناشي شده است و علي القاعده ما نبايد اشتباه بكنيم، اين طور 

دهم كه يك مجموعه اي را فرض بفرماييد كه عين اسالم است، يعني فردي است كه بين  براي آن تفسير مي
كنم خدمتتان، و اعتقاد غير الهي است، اعتقاد غير الهي به يك دنياي ماوراء دنياي  الهي، جسارت مي اعتقاد

شود در آن حوزه، خود انسان به عنوان محور دخل، تصرف و تغيير را مجاز نمي داند يك  وحي مرتبط مي
تقاد مادي چون همه عالم را كند ولي اع كند. [] و قبول مي مسلمان الهي، يك مسلمان. يعني آن را تبعيت مي

تواند عالم  داند انسان محور است. مي تدوين و فهم آن را استنتاجش را در حوزه اختيار و قدرت و توان انسان مي
را بفهمد، و دنياي قبل و بعد را قبول نمي كند به همين خاطر عمل هنري به عنوان يكي [؟] انسان در اين 
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تواند تلقي هنر ماركسي بشود  باشد. يعني ما يك اعتقادي به نام ماركسي مي تواند دستگاه فكري عين اعتقاد مي

اگر تغييرش انسان خارج از نظام فكري است، چون اساس اين نظام انسان را محور گرفتيم، تغيير هم [؟] ولي 
هنر اسالمي  كنم ما در اعتقاد الهي در واقع ما بخشي داريم كه دنياي وحي و ماوراء است. به اين معني فكر مي

دهد اتصالش به خداوند و انسان عين اسالم  نمي توانيم داشته باشيم، يعني آن چه كه يك مسلمان انجام مي
است. عين وحي الهي بسيار كار دشوار ومشكلي است. ولي اگر بگوييم ملحن از اسالم است يا مخالفت و 

كنم نشود بگوييم اين  م در آن هست باز فكر ميمغايرتي ندارد [؟] يعني؛ حتي اگر شعر حافظ الهامي از قرآن ه
هايش از اسالم است و از آن جا الهام گرفته شده است و  شود گفت كه ريشه اسالم و هنر اسالمي است. ولي مي

آيد كه فرض كنيد از [؟] داري يك دوره اي صفويه را اشاره  اين بعد را دارد و اگر يك هنري براي ما پيش مي
به رحمان و رحيم بودن بيشتر توجه دارند. تا اين كه خداوند طرف مقابل مستكبران و تندي  فرموده است. مثال

شود. و زاييده اش نوعي هنر و نوعي بينش است  ايستد و [؟] يعني يكي از ابعادش در اسالم مي و تيزي هم مي
اين دو نكته را خواهش شود گفت الهام از اعتقاد اسالمي است. بعد  باز نمي شود گفت كه اين عيني است مي

كنم تصحيح بفرماييد. وحي [؟] صحيح نيست اشاره بفرماييد اين كه ما البته به آن معنا كه آقاي حجت  مي
 گويند كه فهم [.....]  مي

كنم احكامي كه فقيه  ج) [؟] ادراكاتي كه منسوب به مسلمين است منسوب به خدا نكنيد. بنده عرض مي
حكام عمومي بدانيد. [؟] نسبت به خدا بدانيد [؟] يعني [؟] علي اهللا نيست. [؟] به [؟] احكام اهللا ندانيد. ا

همچين قداستي رسيد كه مثل بسم اهللا گفتن فقط منسوب به خدا بشود. البته آن چيزي كه غربي ها گفتند 
يني هنر مسلمين راست است [؟] بايد مطلب واضح باشد كه اين نسبت افترايي نيست، اهتمامي است. تخم

نيست، [؟] نيست كه [؟] شود منسوب است. منسوب را به نسبت، من [؟] آن سوالي [؟] روان شناسي اسالمي 
نداريم مديريت اسالمي نداريم، جامعه شناسي اسالمي نداريم، [؟] سياست اسالمي [؟] حاال واقعا يك يك مرد 

ن است كه حاال مثال اين كه لوال ايشان بزرگي مثل آقاي خميني [؟] اداره كند حكومت كند [؟] ولكن واقع اي
شد. به هر حال دستگاه سياسي دنيا يك دستگاه مدلي چيزي دارند كه اگر عوض بشود  واقعا همينطور اداره مي
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كه فرد آن قدرها قدر پيدا نمي كند. فرد وجودش به اين اندازه نيست، حاال الزم است يك چيزي اين طوري 

 بشود يا نه. [؟] 
 له مراتبي كه فرمودند روشن شد س) آن سلس

 ) بله١س
تواند يك هنر اسالمي خيلي اسالمي نباشد خود هنر اسالمي  گوييم هنر اسالمي مي س) يعني اين كه ما مي

باشد، خودش خيلي اسالمي نيست يك قدري اسالمي است ولي هنر اسالمي است. يكي هنر مسلمين هم باشد 
هنر مسلمين نيست. اين از راه خوب و بد بودن از اين راه ها اسالمي  خيلي هم هنر خوبي باشد ولي باز هم

بودن و غير اسالمي بودن آن، چيز نمي شود مثال فرض كنيد كه اين حرف به نظر ما برسد كه از نظر اخالقي 
خيلي حرف پسنديده اي است كه اگر يك چكي توي گوش زدند، تو هم بگير يك چك در گوش او بزن، ممكن 

نظر اخالقي خيلي مطلوب تبع ما باشد. از نظر ارزش هايي كه ما داريم مثال فرض كنيد خيلي خوب است از 
باشد. اما اين حرف اسالمي نيست. يك حرف محدودي است. اين هم كه مثال فرض كنيد دست دزد را ببريد، 

است. اما اين  ممكن است ابتدا به ساكن خيلي هم بي ربط بيايد كه عجيب كه يك همچين كاري خيلي خشن
 چون حكم اسالمي است. ...

 ) هر كسي نگاه كند كه در آن [؟] نيست١س
س) بله، اين ببينيد يك حكم اسالمي است، چرا؟ چون از اسالم نشأت گرفته است و سلسله مراتب روشن 

ن چه كه تا به شود منتسب به اسالم كرد. ما االن در هنر هم دنبال اين هستيم. البته تمام آ است كه اين را مي
حال به آن آمده است يقينا مسلمين است و اگر مثال كليساهايي كه ارمني هاي جلفا ساختند هنر مسلمين 
نيست اما مسجد شيخ لطف اهللا هنر مسلمين است. مسلمان ها آن را ساخته اند. منتها آيا اين هنر، هنر اسالمي 

شود اساس آن از اين جا است كه ما از اين جا  روع ميتواني بگوييم [؟] كرد باز اين جا ش هم هست؟ يعني مي
توانيم يك مقداري، سر سفره هم اين را يك مقداري صحبت كرديم كه اگر ما ببينيم كه، يعني اين جا شايد  مي

بحث به اين برسد كه ما به جاي پاسخگويي در كنار صحبت از هنر اسالمي يك صحبتي هم باز از هنر شيعي 
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گوييد كه ما شيعيان اين مجموعه را ساخته  معلوم بشود هنر اسالمي چيست؟ شما اگر كه مي بكنيم، تا آن وقت

اند به هر حال شيعه يك ساختاري در اسالم است، با طرز تلقيات خودش، اگر بگوييم ال اله اال اهللا يك موضوع 
ا هنر هند و يا ايران، يك ي مسلمين هم قبول دارند. اگر كه ما در هنر مراكش نگاه بكنيم ي اسالمي است همه

تفاوت هايي بين اين آثار هنر مسلمين وجود دارد. اما اگر فرض كنيد در تمام اين مصداق ها نگاه كرديم، و يك 
وجه مشترك خاصي بين هم پيدا كرديم كه از آن مراكشي در آن جا تا اين همه يك موضوع را مثل هم رعايت 

عد رفتيم ارتباط بين اين موضوع را با احكام دين مالحظه كرديم و كردند اين موضوع را اول پيدا كرديم. ب
آورد و به  ديديم بله يك ارتباطي وجود دارد، يعني اعتقاد به ال اله اال اهللا فرم مسجدها را از كليسايي در مي

وه شود گفت كه اين نح كند. مثال اين طور. هر كس كه به اين اعتقاد باشد آن وقت مي كليسايي تبديل مي
آورد و اين يك مورد  عملكرد، منتسب به اسالم است. يعني آن نوع اعتقاد اين نوع عمل را پشت سر خودش مي

اي اما اين كه كاشي كاري مثال اسالمي است؟ نه كاشي كاري به آن  شود يعني يك زمينه فقط موضوع اسالم مي
ن بوده است كه بنا هم آن طوري كه از معنا نيست، اما اگر معلوم شد كه مسلمين در كاشي كاري نظرشان اي

ها را داشته باشد. يا معناي همان  نظر عملكرد جلوه ها و خصوصياتي دارد از نظر بيروني بتواند همين جلوه
فرض كنيد بيان وحدت در كثرت در نظر آن كساني بوده است كه اين نقش هاي متعدد كاشي را گذاشته اند. و 

نشده است. همه جا هركس كس كه به اسالم اعتقاد پيدا كرده است، اين را در همه جا هنوز اين به اتفاق 
فراهم كرده است تازه اين را نمي شود حكم كرد كه اسالمي است. اين هم خطرناك است يعني يك چيزي 
اسالمي است يا غير اسالمي، از راه [؟] و استنتاج بيرون نمي آيد. بعد از اين كه اين موضوع روشن شد آن وقت 
اين موضوع را ما بگيريم، ببريم زمينه هايش را پيدا بكنيم مثل مثال فرض كنيدد كه اين كه اگر مثال غبار به 

اش باطل است. ببينيم كه هرجا در تمام كشورهاي اسالمي وقتي غبار به حلق يك كسي  حلق آدم برسد روزه
المي است بدون اين از يك منبع روشن شود كه حكم اس گويند روزه اش باطل است، حاال اين را مي رسد مي مي

بشود اين را كه گرد كردم آن وقت برود، بررسي بكند كه احكام آن در اقتصادش در احكام الهي كجاست آن 
توان احتساب كرد. ما االن مشكل مان در اين است كه اين دستگاه، يعني سؤال اصلي جلسه از اول تا  وقت مي
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دستگاه اتصال چيست؟ به عنوان نمونه آقا فرمودند كه ما اگر قرار باشد به حاال همين باقي مانده است كه 

مديريت اسالمي داشته باشيم، نامه حضرت امير به مالك اشتر اگر بخواهيم بايد بر اساس آن يك نمونه سازي و 
مالك اشتر الگوسازي بكنيم و آن الگو را پياده بكنيم، خوش به حال مديريت جامعه، اقال ايشان يك نامه اي به 

توان يك الگويي نوشت كه آن الگو را كه فراهم كرديد اقال  نوشته است. كه االن هست كه بعد بر اساس آن مي
ي حضرت امير به مالك اشتر در مورد هنر كجاي  گوييم آقا نامه ديگر تكليف مديريت شغلي معلوم است. ما مي

ار آن گذشت. روشن بكنيم كجاي دين است كه اسالم است، اين خيلي سؤال روشني است و نمي توان از كن
گوييد نامه اميرالمؤمنين به مالك اشتر اصول مديريت اسالمي در آن نهفته است، فالن  همان طوري كه مي

خطبه نهج البالغه اصول مثال رفتار با كودك را در آن مشخص كرديد بگوييد در ورود به هنر كجاي اسالم و چه 
را روشن كرده است و اين نمي شود چيزي كه بتوانيم در دستمان بگيريم.  ي اسالم همه چيز چيزي همه

دانيم. خب  بگوييد باز قبول است، بگوييد ما خودمان را با تمام آيات قرآن و تمام احاديث و احكام مواجه مي
زه ارتفاع كنيم، مثل آقاي حجت كه رفته در احاديث و احكام گشته است و اندا ي آنها نگاه مي رويم در همه مي

ديوار مسجد پيدا كرده است طبق احاديث و روايات فرض كنيد كه اگر به هفت متري رسيد آن باال آيت 
توانيم  الكرسي بنويسيد. بعد از هشت متري به باال فالن آيه را بنويسيد. از اين چيزها درآورده است. ما هم مي

رديم اين است كه آن مالك ها، آن ارزشها و آن چيزي گ برويم از اين كارها بكنيم. چيزي را كه ما دنبال آن مي
كه در فرمان مالك اشتر به عنوان اصول مديريت به روشني ذكر شده است، در مورد كيفيت بروز اختيار در 

كردم  اسالم چيست؟ آن اصول كجاست؟ اينها را به ما بگوييد. من يك مثالي چند روز پيش يك مدتي فكر مي
كنم دلم نمي خواهد نقل بشود كه بتوانم بيشتر روي آن دقت بكنم  خصوصي عرض ميكه نظام چيزي كه فقط 

رسد كه انعكاس كمال و جمال و جالل، در عالم بيرون، در عالم عينيات يك چيزي دارد. هر  به نظر من مي
 ي هر موجودي هندسه به معناي نظام حاكم بر آن ي بيروني اش هندسه كدام يك راهي دارد، كمال نمونه

ي موجود در يك شكل نمايانگر كمال آن شيء يعني هرچقدر در آن هندسه و نظام بيشتري  موضوع، هندسه
كنيم. هرچه در مالحظه جالل در يك شيء از راه ابعاد آن  باشد ما در آن شكل كمال را بيشتر مالحظه مي
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صيات نرمي و زبري دهد. ولي جنس يعني رنگ و جنس و خصو شكل يعني ابعاد آن شيء جالل را تجلي مي

دهند. يعني در مقابل كمال و جمال و جالل ما سه خاصيت داريم، هر  اينها هستند كه جمال را انعكاس مي
شود بر اساس آن  شود. با يك جنسي ساخته مي شيئي هم از اين سه تا بيرون نيست. با يك نظامي ساخته مي

سه چيزي نداريم. نظام آن نمايان گر كمال است،  شود، و غير از اين نظام و بر اساس يك ابعادي ساخته مي
جنس آن نمايان گر جمال است، ابعاد آن نمايانگر جمال است. و در هركدام از اينها در يكي اش كه بيشتر 

چربد ما آن را، مثال فرض كنيد كه ما يك چهار وجهي در نظر بگيريم، يك هرم يك چهار وجهي، مثل يك  مي
ض كنيد اين قدر، چهار وجهي كوچك اين را در نظر بگيريد، مطلق فرض كنيد چهار وجهي كوچك مثال فر

تمام صفحات آن نيز با شيشه است، همه همينطور با شيشه شفاف يك بلور چهار وجهي، وقتي به آن نگاه 
شود كمالي است كه در اين است. اگر كه روي اين اين  كني اولين چيزي كه در اين موجب جزبه مي مي

كنم، اين يك نوع جمال خاصي  ي شفاف باشد توپور همان طور كه عرض مي فرض كنيد شيشه جنسش مثال
كند. اگر اين سنگي باشد، شفاف يا غير شفاف در آن كمال آن تاثير نمي گذارد ولي در جمال آن  هم پيدا مي

ند كوچكي و بزرگي، توا گذارد. اگر بخواهيم در اين جالل و جبروت ببينيم اين ابعاد آن است كه مي تاثير مي
البته هرچه بزرگتر جالل بيشتري را باعث نمي شود، منظورم اين است كه ابعاد در جالل مؤثر است، حاال در 
زير يك گنبد يك مسجد شما بايستيد، و نگاه بكنيد اگر يك هندسه دقيق، چيزي كه حتي يك ميليمتر 

عا بايد اين ذهن خالص بتواند به آن نگاه بكند كه كنيد آن چيزي كه واق جابجايي نداشته باشد، وقتي نگاه مي
در   ي مطلق را ببينيد كمال است، و وقتي اين هندسه كنيد وقتي يك هندسه وقتي شما خالص به آن نگاه مي

يك صور و رنگ ها و فرم هاي خاصي ، فرم اينجا نه به معني هندسه، به معني جنس ها و رنگ هاي خاصي به 
را آن رابطه را هيچ وقت نمي توان » كمال، جمال و كمال«البته آن رابطه بين خود كار گرفته باشد، شما 

فراموش كرد كه اين يكي مثل آن يكي باشد و آن يكي مثل اين يكي است، رابطه اي به هر حال آن قدري كه 
شد، چون شود يك مقداري جمال را بر اساس مناظر جمال با ي بين آنها است، يعني مي فهمم آن رابطه من مي

شما اگر قرار باشد يك تعريفي بر هر يك از اين ها بدهيد، و در اين تعريف بمانيد، در مثال هندسه يك همچين 
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تعريفي مثال در كار معماري و در هر كار ديگري حتي اگر در نقاشي هم اين طوري است، يعني آن هندسه 

مود بر هم يا خطوط داراي زاويه، آن ي چيز نيست، يعني خطوط ع مشخص حاكم هندسه منظورم فقط هندسه
بهترين كالم همان هندسه است، يعني آن نظم و نظام حاكم بر اين صفحه كه نقاشي در آن است، آن نظامي 
كه بر اين صفحه حاكم است آن نظام نمايانگر كمالي است كه در اين وجود دارد. رنگ ها و تناسب اين رنگ ها 

ا و تكچرها و زبريها و نرمي ها و اينها اين بيشتر نمايانگر جمال است و اين و ارتباط بين اين رنگ ها و جنس ه
شود يك همچين چيزي را مثال فرض  ها به اين ترتيب، حاال آيا ممكن است اين بحث را ما داشته باشيم، مي

نرمندي كنيد از راه تعريفات كه در جمال و جالل است، از آنها تعريف بگيريم و آن تعريف ها به ذهن يك ه
بيايد و بعد از اين راه راهي پيدا بكند براي فعاليتي كه در بيرون دارد. و براي هر كدام از اين خصوصيات براي 
اين كه يك موجود كامل را به وجود آورده باشد، در كمال و جالل و جمال آن به اين راه بكشد [؟] داشته باشد 

ار مشغوليتي است كه به هر حال ذهن ما به آن حكم اين مصداق ها درست است درست نيست، اينها يك مقد
 كرده است. 

ج) [؟] كال در اجماع و تبيين وجود دارد، البته با انتساب و مرهون بودن نتايج آن اين را به جاي [؟] اين كه 
 بگوييم واقعا منسوب است اين واقعا نمي شود [؟] منسوب نيست [؟] 

 س) [؟] 
 گيري ما دقيق تر باشد، محو اين كليت نشود. و ال اقل در كليت محور نشود. ) [؟] هرچه ابزار اندازه١س

گوييم در همچين چيزي ضروري است [؟] هست يا نيست، [؟] دارد يا ندارد [؟] آيا همچين  ج) [؟] ما مي
انين چيزي واقعا حكمت [؟] بايد بتوانيم اين مطلب را تمام بكنيم يا نه. اگر اسالم موجوديت نداشت، يا قو

گويند شريك الباري يعني  شد [؟] در مقام فرض كه اين راضي بشود. آقايان فالسفه مي اجتماعي نداشت، مي
شود كه [؟] فقط تصور آن آيا مرگ ربطي هم دارد به خالصه ارزش و  شريك خدا [؟] يعني تصور مطلب مي

يا اين كه جزء ادراكات هست و  آيد دانش ارتباطشان چطوري است، بنابراين هنر جزء دانش ها به حساب مي
[؟] جزء كدام دسته است؟ [؟] نه جزء ارزش [؟] متعارف است، نه جزء دانش. [؟] در حيات فردي نقش دارد 
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در حيات اسالمي نقش دارد، [؟] نمي تواند ساكت باشد [؟] اگر اين ضرورت ندارد خيال راحت باشد. آن هيچ 

خواهيم به هم  خواهيم يك ديگر را گير بياندازيم، گاهي مي مي ضرورت دارد بايد صحبت كرد. [؟] گاهي كه
كنم كه اصال جوهره اي است كه در [؟] اخالص  كمك كنيم، [؟] حاال اين مطلب من از آقايان اين سؤال را مي

شود [؟] آينده اي را كه االن در آن هستيم اگر وضع به همين منوال باشد چه؟ آيا  آقايان [؟] جواب آن چه مي
نر قرض نمي كند ديانت خودش را بنا به خواست. [؟] سياست [؟] يعني اين دانش ها و اين ادراكات اعم از ه

كند. [؟] هنرمند در يك حالت جذبه  گوييم هنر از قلب جوشش پيدا مي تجربي و قلبي اگر هر كدام، ما مثال مي
نتقال به ديگري نيست، قابل كنترل كنيم همان طور كه همه چيز قابل به ا و شيفتگي خاصي از آن كوشش مي

[؟] ديگري نيست. [؟] وزنه اي است كه خودتان را [؟] كنيد [؟] نياز [؟] خيلي سخت [؟] مثال خيلي راحت 
 باشد، كاركرد باشد، [؟] همان هنر بازاري كه در نظر ما خيلي هم كه ما اينجا اسم آن را 

 والسالم
 





 
 

 ٥جلسه: 
 موضوع: زمان و مكان 

 حجت االسالم و المسلمين حسيني
  ٢٥٤٩ – ١٦٣٨ – ٠١٣٧كد نوار: 

 ٦٨/  ١٠/  ١٨تاريخ: 
 پياد كننده: سيد محمد باقر حسيني ناطقي

) بحث در باب توصيف از وحدت و كثرت و همچنين بحث از ذات بصورت نقضي بر اصالت شي به بينش ١س
شود  لتغاير طرح شد باقي ماند بحث از توصيف از مكان و زمان و اينكه آيا با بينش اصالت شي مياصالت ما به ا

 توصيفي از زمان و مكان در مورد اشيإ داد يا تفسير پذير نيست در زماني و مكاني.
 بعد اثابتاً بر مبناي اصالت تعلق توصيف از اين دوتا را ان شإ اللّه.

 »...بار الها...بسم اللّه الرحمن الرحيم«
شود كرد؟ يكي اين كه بگوييم همين كه چيزي  بحث در باره مكان بود، ببينيم كه چه تعبيري از مكان مي

 داراي حجم باشد و جايي را اشغال كند يعني در جايي باشد، همينگونه كه در جايي ديگري نباشد.
 گوييم اين يعني مكان. مي

 مستقل است ذاتاً و كاري هم به هيچ جاه ندارد. يعني در نفس اين كه داراي حجم نيست
 در نفس جاه داشتن يعني اشغال جاه مستقل است بدون ارتباط با چيز ديگري.

 شود گفت علي فرضي كه قايل بشويم چه نقض هاي برايش وارد است؟ اين را آيا مي
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است كه از آن سؤال  اگر همين نسبت به مركب بگوييم، بگوييم شي مركب تحت اين قانون است. صحيح

بشود كه مركب قابليت تأثر دارد، اگر قابليت را ازش نفي بكنيم مطلقا نشكن بشود غير متأثر بشود، غير متغيير 
 بشود اين ديگر مركب نيست.

و هيچ نحوه تأثير و تأثري را به هيچ وجه نپذيرد مركب نيست اما اگر بپذيرد معنايش اين است كه مركب 
 است.

شود گفت  ن است كه يكي بودنش يكي بودن بمعناي بسيط نيست، حاال اگر نباشد، اگر نباشد ميمعنايش اي
شود گفت همين مطلب را در باره  مركب هم از شي يا امر و يا رابطه يا از هر چيزي كه تركيب شده است مي

حدتشان يا نه، اگر شود گفت آنها هم ارتباطي مطلقا ندارند به و اش مي اجزايش يا در روابط تشكيل دهنده
شود گفت، نسبت به  ارتباط نداشته باشند كه ديگر مركب نيست، پس اين را در باره خود مركب كه نمي

كنيد متقوم است به كثرتشان، كما اينكه  اجزايش كه در [؟] نسبت به اموري كه وحدت [؟] مالحظه مي
شود گفت جاه بمعناي داراي  آنها نمي كثرتشان هم متقوم است به وحدتشان، )بنابر بحث گذشته( نسبت به

گوييد كثرتش متقوم به وحدت هست، يعني  حجم بودن خاص خودش است مستقل از غير، بلكه حتماً مي
شود گفت كه  نسبتي دارد با ساير اجزإ و نسبتش هم يك نسبت حقيقي است يك نسبت اضافي نيست، نمي

يابد مركب از او باالستقالل  ب يا اموري كه تشكيل ميروابط تشكيل دهنده مركب يا اجزاي تشكيل دهنده مرك
آيد آنها را جدا  از وحدتشان هستند، هيچگونه نسبتي ندارند يانسبتشان نسبتي است انتزاعي كه ذهن مي

 كنند. اي است كه ذكر مي كند و اال آنها خودشان در عالم خارج نسبت ندارند اضافه مي
 نسبتي دارند و نسبتشان هم حقيقي است.بلكه مجبور هستيم كه بگوييم حتماً 

حاال اگر بگوييم كه نسبت اجزإ يا روابط يا امري كه تشكيل دهنده مركب هست همانگونه كه مختلف 
هستند با هم منسوب هم هستند باهم، نسبتشان هم نحوه ربطشان هم نحو ربط حقيقي است، آيا اين را در باره 

ركبي كه داريم اين برايش صادق است و لكن اين يك شي مركب شود يك كل كوچك م فقط يك شي گفته مي
مركب عليحده، قندان هم  عليحده زير سيگاري قوطي كبريت هم يك شي مركب عليحده، سيگار هم يك شي
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شود گفت؟ يا اينكه در كل بزرگتر كه مالحظه كنيم مجبور هستيم بگوييم  يك شي مركب عليحده اينطور مي

شود اين را  شان به يك ديگر هست مثل اجزاي يك مركب قوام حقيقي شان [؟] ميكه اينها همه شان قوام
يعني چه؟ اگر چيزي مكان يعني « يعني وضع كل شي في موضعه»گفت؟ چه نحوه بايد [؟] حاال عدل است، 

كنيم شود جز امور اضافي، اگر رابطه را رابطه حقيقي فرض ن جاه داشتن باالستقالل، باالستقالل از غير عدل مي
شود من اين قوطي  شود جايش ر هم تغيير داد جاي ديگري باشد، مي بگوييم هر چيزي جاي داشته باشد مي

شود بر عكسش كنم و قوطي سيگار را بگذارم روي قوطي كبريت.  كبريت را بگذارم روي قوطي سيگار، مي
 الحظه كرد.شود از آن طرفي م شود از اين طرفي ديد، مي همينطوري كه در اضافه كردن مي

چكار بكنيم؟ آيا رابطه اين امور باهمديگر قطع است و مكان هر چيزي باالستقالل برابر با اشغال جاه هست؟ 
 يا برابر با خودش هست، مستقل از غير، يا اينكه متقوم است به غير؟ 

ه غيراست، و اين تقومش به غير هم يك تقوم حقيقي است مثل اجزاي مركب، در فرضي كه نگوييم متقوم ب
شود اگر عدل  شود، حاال بشود، چطور مي متقوم به كل هست، ديگر عدل يك چيز اضافي و اعتباري قاعدتاً مي

 شود، او هم بشود خبري نيست. چيز اضافي باشد، ضدش ظلم هم چيز اضافي مي
ضافي بخواهد كسي گيريم، حاال اگر عدل و ظلم جزامور ا آدم بگويد كه عدل و ظلم را اصالً جزامور اضافي مي

شويد براي  فرض بكند با عالم تغيير ابتدائاً سازگار است يا سازگار نيست؟ شما يك حجم مخصوصي قايل مي
كنم تا بعد ثمره فلسفي ازش بگيريم(  شويد براي سيگار )تمثيلي عرض مي كربن، يك حجم مخصوصي قايل مي

ربن يا هرچيز، آن حتماً ميل به رفتن باال دارد شود فرضاً ك شود يك قسمتش مي گوييد سيگار دود كه مي مي
آيد پايين، بالعكسش  ايستد حتماً مي گوييد مثالً آب حجم مخصوصش فالن است روي هوا نمي چرا؟ مي

رود باال، اين اگر صرفاً يك رابطه غير حقيقي باشد ممكن هست؟ ممكن هست كه ما بگوييم  گوييد بخار مي مي
ود اين سبك تر از هوا نيست، يا نسبتش به جاذبه يا نسبتش به پهلو دستي اش يا ر در دود هميشه كه باال مي

 گوييم يك حجم مخصوصي كه دارد بگوييم نيست اينطوري. نسبتش به [؟] مي
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كند [؟] ولي جايش را هم نسبت به چيزهاي ديگر مستقل است؟ بگوييم مستقل است  جايي را اشغال مي

؛ خاكستر هم سر جاي خودش باشد، نه بمعناي اينكه صعود كند، قبالً خوب دود همان سر جاي خودش باشد
سيگار پايين بود حاال هم دود پايين باشد، يا يك وقت هم ببينيد مثالً بالعكس شده است چيزهاي كه پايين 

 گيرد. بايد قرار بگيرد باال قرار مي
از عليت بكنيم تا يك مقدار برويم جلوتر تا  كنيم فعالً استفاده يعني حاال بنا به بحثي كه در تناسبات ذكر مي

 بعداً بحث عليت را مبسوطتر بكنيم.
خواهد؟ اگر بخواهيد بگوييد  شود واقع بشود اين تغيير جا بدون علت؟ اين عوض شدن جا علت نمي اين مي

كه در خواهد جاي دارد متناسب با خودش كه حتماً عالوه بر حجم داشتن جاي خاصي هم دارد  چرا، علت مي
 گيرد. غير او هم قرار نمي

اگر هچنين چيزي كسي بگويد آن وقت معنايش اين است كه ربطش با غير هم مالحظه حتماً بكنيد، اگر 
تواند  آيد؟ و مي ارتباط با غير مالحظه بشود آن وقت سؤال اين است كه بصورت يك وحدت تركيبي در نمي

بيند مثالً سيگار اينجا هست  كند كه هست، مي را آدم حس مي متأثر نباشد از تغييرات ديگران؟ يك تغييراتي
شود، با  شود بعد هم اين هم گرم مي بخاري و شفاژ و منقل هرچه وسيله گرما جاي ديگر هست هوا گرم مي

شود؟  شود، آيا تغييرات ديگر هيچ منتقل نمي سيگاري كه داخل يخچال باشد فرق دارد، گرما به اين منتقل مي
كند؟ يا اينكه اين مؤثر بر هيچ چيز ديگري نيست؟ يا همين كه  دش هست و هيچ تغييري نميدر جاي خو

 گفتيد ربط هست معنايش اين است كه يك نحوه تأثير و تأثري هست دائماً، اجزاي يك مركب هستند.
اگر اجزاي يك مركب شدن ديگر تعريف جاه كه بگوييم هر چيز حجمي دارد و جايش برابر با حجمش 

شود، حاال هم  اش با كل آن مجموعه. يعني حجم باالستقالل نمي شود تابع از رابطه ت نيست، بلكه حجم ميهس
كند تا بياوريد در پايين در  اگر شما يك مثالً ظرف آبي را ببريد در يك ارتفاع بااليي حجمش فرق پيد مي

غيير جاه، حجم نه فقط بي ارتباط كند با ت سطح دريا، معنايش اين است كه حجم انبساط و انقباض پيدا مي
 گوييد. نيست به جاي ديگر بلكه خودش تابعي است از ارتباط با جاي ديگر، در باره وزن همين را مي
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كنيم گوياي ارتباط هم حجم و هم وزن نسبت  پس بنابر اين، حجم مخصوص و وزن مخصوصي كه ذكر مي
و ساير خواص هم همينطور است؟ فرض كنيد  به [؟] آيا فقط در همين دو خصلت است حجم و وزن است

گوييد در فالن شرايط خيلي زود محترق  كنيد احتراق و خاصيت انعكاس به خاصيت و...بعد مي تعريف مي
سوزد، چراغ عإلالدين را برداريد ببريد كله ارتفاعات كوه دماوند داخل  شود، در فالن شرايط خيلي كند مي مي
سوزد. يعني اشتعال را [؟] روي همين مطلب است، الي آخر  كم است، بد مي سوزد، اكسيژن بينيد بد مي مي

شود گفت خواص مركب هيچ كدام ربطي  كنيم، نمي يكي يكي هي قسمت هاي مختلف از خواص را كه نگاه مي
 با ساير اجزإ ندارد.

اضافي باشد  پس فرض اول اين بود كه جاه داشته باشد و اشغال جايش هم مستقل از همه باشد ربطش هم
گوييم كه معني تغيير و زمان  توانست تحويل بدهد عالوه بر اين بعدها مي كه معني و تفسير را عدل را هم نمي

 توانست تحويل بدهد. را هم نمي
و يك بيان ديگر اين است كه بگوييم نه، حجم و خواصش متقوم به كل است وجايگاهش حساب دارد، نه 

اير حجم هاي ديگر بلكه باالتر از ارتباط حقيقي داشتن خود نفس اين حجم را فقط اين حجم مرتبط است با س
 اي قابل تبيين و معرفي هست. دارا بودن هم در يك همچين رابطه

حاال اگر يك قدم باالتر در تعريف عدل برويم، بگوييم عدل يعني تناسب، تناسب چه؟ گاهي هست همين 
شود  عل داشته باشد، عدل تناسب با فاعل داشته باشد. ولي سؤال ميگويند تناسب با فا شود مي معنا تلقي مي

گويند اينجا يعني چه ندارد! خداي متعال جلت عظمته براي هر چيزي جاي سر  تناسب با فاعل يعني چه؟ مي
جاي خودش بنابر حكمت بالغه خودش قرار داده است، يك ترتيبي در عالم هست، مراتبي هست ما دون، 

 فوق، هر چيزي سر جاي خودش هست. مراتبي هست ما
دهيد؟ آقا  گوييد بر چه اساس لقب عدل را برايش مي شود اين است كه اين مراتبي كه مي سؤالي كه مي

شود گفت  حكيمانه است، چرا حكيمانه است؟ چه حكمتي دارد؟ تاشما نياييد بگوييد تناسب با مقصد دارد نمي
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گردد كه  ذات است اين تناسبات و نفعش هم به حضرت حق بر مي شود گفت؟ يا مطلوب به حكيمانه؛ چرا نمي

 سبحانه و تعالي منزه است از اين مطلب.
بينيد، يك آبشاري هست  اي را مي بينيد، عكس يك منظره يعني يك وقتي است كه شما يك تصويري را مي

 است.گوييد زيب بريد و مي و يك سبزه زاري هست و عكس منظره زيباي است، شما لذت مي
گوييد اين  شويد، با شما يك تناسبي دارد، و با لذت بردنتان يك تناسبي دارد و مي شما متأثر از داريد مي

 زيباست.
ولي اگر شما متأثر نشويد، مطلوب بودن براي خود آن باشد، نه براي شما يعني تغيير بنا نباشد در شما 

 دارد، خيلي فرق دارد و فاصله دارد مطلب. حاصل بشود، بلكه آن براي يك تغييري مطلوب باشد، فرق
شود آن  پس مطلوب بودن هميشه تؤام با تغيير هست نهايت اين است كه گاهي تغيير در شما هست مي

طرفش ثابت باشد، )ثابت فرض بشود نه اينكه ثابت بشود( گاهي بالعكسش است، اين طرف ثابت است. آن بايد 
 تناسب با يك تغييري داشته باشد.

 وب حاال تناسب با تغيير داشته باشد را يك كمي درش دقت بكنيد!خ
كنيد آرد و شكر و روغن در يك عياره خاصي بعد  كنيد محيا مي ابزار و لوازم درست كردن حلوا را درست مي

دارد و گچ را  آيد شكرش را بر مي گوييد براي درست كردن حلوا اين اجزإ مناسب است. يك كسي مي مي
شود كه گچ  گوييم اين اجزإ براي حلوا مناسب نيست، اين چه رقم حلوايي مي چ هم سفيد است، ميآورد، گ مي

خورد، روغنش را بر  گويد رنگش كه سفيد است و هم رنگ است بدرد اين كار نمي آورديد به جاي شكر! مي
كنيد  يارش را عوض ميكنيد كه غير مناسب است نه، ع آورد [؟] هر كدام از اجزإ را عوض مي دارد اسيد مي مي

گوييد اين اگر بخواهيد همه اينها را  آورد، سوهان آردي، مي خواستيد اين كيل سوهان مي شما كيل حلوا مي
 شود. شود، حلوا نمي مخلوط كنيد به اين ترتيب سوهان مي
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وقتي( سازند! سوهان يزدي، منزل آقاي آقا سيد جعفر حسيني حفظه اللّه رفتيم يك  )سوهان آردي هم مي

شود تناسب دارد، با مقصدي كه در  حاال ما عرضمان اين است كه تناسب هميشه با سيري كه دارد گفته مي
 شود تناسب. نظر هست مي

يعني به عبارت اخري يك طور ديگر هم شما ميتوانيد مطلب را مالحظه كنيد و بگوييد شي متغيير اگر بنا 
يرش، مراحلي است متناسب با آن سير و رفتن با آن مقصد، هست تغيير بكند به طرف يك مقصدي مراحل تغي

بعد بگوييد هر مقطعي از آن مراحل را كه دست بگذاريم، ترتيبي كه دارند اجزإو تركيبي كه دارند اجزإ مناسب 
 آن مقطع است، مناسب آن منزل و آن رتبه است، مناسب آن مرحله است.

 شود. كنيد خيلي خوب روشن مي حاال اگر عدل را متكي به غايت بخواهيد بيان
 )طرف دوم نوار(

رود. بينشان رابطه هست، تأثير و تأثر هست، جايگاه  گوييد تناسبات مركبي كه به طرف يك مقصد مي مي
 گوييد هماهنگ است با اين مقصد. دارند، مركب هستند، مركبي متناسب با اين طرف، مي
كه بخواهيد نگاه بكنيد و در صفحه مكاني بياوريد او را حاال همين هماهنگ بودن در مقصد را در مقطع 

 گوييد عيارهايشان درست است. گوييد متعادل است اين اجزإ با همديگر و مي مي
كند. در يك مرتبه البته،  ها درست بودن، همان معناي عدل را مشخص مي اين عيارها درست بودن، نسبت

 شود، فعالً در همين مرتبه براي بيان مكان. ود واليت بحثش ميدر مراتب بعدي انشإ اهللا تعالي مفصلتر در خ
اي كه بخواهيم مكان را ذكر كنيم نه فقط متقوم هستند به همديگر بلكه متقوم هستند به  بنابر اين، در رتبه

اش بريده از اين كه براي كجا هست نيست، جايگاهش را هم  همديگر و كلش متقوم هستند با سير، لذا چيستي
 دانيد. مي

معناي « وضع كل شي في موضع»براي اين سير پرورشي مناسب است، آن وقت صحيح است كه بگوييم: 
 حقيقي دارد، متقوم است به اين مسأله.
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گوييم صحيح است بگوييد اتم احسن است، براي اين سير اين  گوييم و احسن هم كه مي نظام اتم هم كه مي

 تمام است هيچ نقصي درش نيست.
شود گفت كه باصطالح ظلماً ايجاد شده است، يا لغواً ايجاد شده است يا لغواً اين را باالتر  اي را نميهيچ ج

 شود. اند،[؟] يك چيزي ديگر هم روشن مي اند و آن را پايينتر گذاشته گذاشته
اگر بنا هست مركب باشد مركب در عين تقوم اجزإ به كل، كل به اجزإ جريان ترتيب طبيعي اش هست. 

ها را مساوي محض گرفتيد نفي تاآنجايي كه نفي  ها مساوي محض باشند؛ اگر همه رتبه شود همه رتبه نمي
شود، اختالف مراتب است قطعي است،[؟] سؤال اين كه انسان در اين رتبه  اختالف بشود نفي حركت هم مي

مجموعه مركب باشد؟ مگر است، چرا سنگ در آن رتبه، و چرا ملك در آن رتبه الي آخر. مگر بنا نيست يك 
شود نباشد و هدفي نباشد و لغواً خلق شده باشد؟ اگر براي غايت هست  تواند، اوالً مگر براي غايت مي مركب مي

شود تركيب نباشد و تبديلي انجام بگيرد؟ اگر بنا هست كه تبديلي انجام بگيرد و تغييري انجام بگيرد  مگر مي
الزم است قطعاً مراتبي الزم است، مراتب هم تقوم است به كل و كل هم  حتماً تركيبي الزم است، اگر تركيبي

 شود. متقوم است به سير پس بنابر اين رتبه داشتن ضروري مي
خواهيد يك مقصد را بفهمانيد به خواننده،  كنيد نوشتن تا آخر صفحه مي شما يك صفحه از اولش شروع مي

اش  فالن شروع كرديد و به فالن حرف ختم كرديد؟ چرا همه يك نفر وكيل مدافع حروف بشود و بگويد چرا از
شود آنطور حتي اين صفحه را  يك حرف را ننوشتيد تا آخر؟ بلكه همه صفحه را از يك حرف پر نكرديد! يا مي

خالصه كرد در يك سطر و يك سطر را در يك كلمه، و يك كلمه را هم توي يك حرف و لكن آن ديگر مطلب 
 رساند. رساند، براي كسي كه نقطه را ببيند و همه صفحه را بخواند مي را برايش شما نمي

 رساند مطلب را. براي شما و ما نمي
اگر بنا هست ما بفهميم و به زبان ما تكلم بشود به ما بايد يك حروفي باشد و يك تقدم و تأخري باشد و 

هاي داشته باشد تا صفحه  مقطعيك جور كلماتي باشد ويك جمالتي باشد و يك سياقي داشته باشد و يك 
 فرماييد [؟] تمام بشود و مطلبي را كه شما مي
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به عبارت اخري اگر بگوييم در نفي اختالف و تغاير مطلقا ادراك نيست نه فقط ادراك نيست تغيير نيست، 

حيه شما رسد ديگر شما اطالعتان هر نحوه ربطي از نا نه فقط تغيير نيست اصالً به يك نحوه از بساطت كه مي
 توانيد شما به او ربط داشته باشيد. شود نمي نسبت به او ديگر قطع مي

حاال اگر ما صحبت بكنيم و بگوييم كه اختالف مراتب، طبيعي سير هست، آن وقت ديگر جاي هم باقي 
ماند كه هر كسي بگويد جايي من چرا اينجاست؟ براي اين كه متناسب اين سير اين است كه جايش همين  نمي

 شود. جا باشد، بهترين جايش همين جاي كه هست از اين بهتر نمي
خودش را نبايد عوضي بگيرد جاي يكي ديگر، آدم گاهي ادراك هم ندارد از منصب مبارك وجود مطهر 
حضرت نبي اكرم )ص( هيچ هم ادراك ندارد يك ادراك لفظي دارد آن خالصه در يك عالمي ديگر، اصالً 

شود نيست ديگر، خودش نيست. نه اين  داند اين را اگر در آن رتبه بگذارند اين ذوب مي داند يعني چه؟ نمي نمي
شود هيچي هيچي. ديگر حاال مثالً چرا خدا پيامبر را در خلق كرده است و من را در اين  كه ذوب بشود هيچ مي

ه رتبه پيغمبر چيست؟ رتبه خلق كرده است يعني چه؟ اول رتبه پيغمبر را براي ما توصيف بكن و ما بفهميم ك
ي از رشحات  تواند بكشد تحمل رشحه كشد به اين مطلب يا بالمره نمي )ص( بعد ببينيم اصالً سعه ذهني ما مي

وجود مبارك ايشان، پرتوي از پرتوي وجود ايشان را بالمره ندارد، بلي اگر شعاع وجودشان را در كل عالم بگيرد 
 د هستيد. اش را هم در رتبه خودتان بگير يك رشحه

آيد به آن رتبه مبارك حضرت مولي الموحدين كه دو  ولي اگر بگوييد كه ادراك از او نداريم آدم يادش مي
گويي خدا را  گويد تو كه مي گويد من خسته شدم از وصف طاووس، بعد مي دهند مي ساعت شرح طاووس مي

 ايل، يكي از مخلوقات خدا.گويي جبرايل را وصف كن صرف جبر براي من وصف كن [؟] اگر راست مي
رسيم آن البته سر جاي  حاال غرض اين است كه ما كه نه خودمان را شناختيم، )در بحث شناخت مي

گوييم بهتر بود كه ما يكجايي ديگري بوديم،  خودش( و نه معناي بهتري را براي خودمان شناختيم، آن وقت مي
است، رب العالمين پرورش دهنده همه عالم اينجا را  بهتر از همين جايي كه تشريف داريد. بهترين وضعيت

 براي شما قرار داده است.
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 ) هر شي خودش خودش است.١س

 كنيم. ج) نه خودش در جايگاه خودش است )باخنده( در تناسبات كل كه نگاهش مي
وحدت  نهايت اگر آدم نه از كل اطالعي داشته باشد و نه از مراحل كل و نه از تناسب تركيب به كل و

تركيبي اينها و تقومش بهم، نبيند اين خودش را هم بالمره ادراكي هم از خودش ندارد و طبيعتاً اين حرفها را 
 شود زد. زند در اين عالم همه رقم حرف مي مي

هر كسي همانجايي كه هست بهترين جاي است. آن وقت طلبكار كه نيست هيچي خيلي هم بدهكار است! 
 اند در آن كل بدهكار است. را كه برايش عنايت كردهبه اندازه هم آنجايي 

حاال بر گرديم در باره امكان صحبت كنيم، آيا امكان در اين فرض بريده و جداي از زمان بنحو مطلق قابل 
رسيم كه زمان از مكان بريده نيست اال اينكه مكان  لحاظ هست في المرة يانه؟ در نتيجه گيري بحث اينجا مي

 ض كنيم، و مكان را باالستقالل قايل باشيم.را انتزاعي فر
آمد اگر چه قطعاً مراد حضرت تعالي اين نيست كه  ) تعريف از مكان باالخره چه شد؟ يعني به نظر مي١س

كند منتها در ارتباط با كل و همان  خواهيد بفرماييد كأنه يك فضاي جسمي اشغال مي حضرت عالي باالخر مي
 ا ازش تعبير به مكان منتها متناسب با كل.كند م فضاي را كه اشغال مي

 ج) كلي را كه موجود است يا كل روند؟ 
 گوييم مكان؟ ) نه، كل روند. عرض من اين است به چه مي١س

 گوييم عيبي ندارد. گوييم مكان مي ج) اگر گفتيد جريان ترتيبي كه متناسب با غايت را مي
گيرند كه اشيإ در آن واقع  مكان، مكان را يك ظرفي ميها در توصيف  ) مهم اين معنا بود كه بعضي١س

 شود. ميشود، كأنه يك جوهري است كه خودش ظرف است فقط و همه اشيإ در آن واقع مي
فرماييد هر كدام يك جايگاهي دارند، يعني يك ظرفي است كه هر  مهم اين معنا بود كه حضرت تعالي مي
شود  كند يعني كأنه يك فضاي است كه همه روند در آن واقع مي مي كدام متناسب با روند فضاي از او را اشغال
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كند،  اش را اشغال مي منتها اين فضا را هر يك متناسب با جايگاه خودشان متناسب با آن روند مركزش را نقطه

 اين كه قطعاً مراد حضرت عالي نيست؟
به همديگر يك نوع ربط دارند عرض من اين است كه خود ترتيب يعني چه؟ مكان يعني چه؟ اينكه اشيإ 

اين قابل قبول، اينكه اين ربط در ارتباط با غايت هست اين هم قابل قبول است، اين ربطها متناسب با ربط 
 تبديلي هم هست اين هم قابل قبول است اما حاال مكان باالخره چه شد؟

مكاني اش شد جايگاهش  ج) پس تقوم شي به غايت يك تقوم زماني دارد و يك تقوم مكاني دارد، تقوم
نسبت به ساير چيزهاي كه در اين كل وجود دارد يعني به عبارت من توضيح فرمايش حضرت عالي را بيشتر 

ها را داخل اين جدا جدا  اي داريم، ظرفي گوييد كه يك سيني داريم، سيني بزرگي مجموعه بدهم گاهي مي
اند. يا اينكه بهترش را بگوييم مثالً بگوييد كه  شغال كردهگوييم هر كدام از اينها يك مكاني را ا ايم و مي چيده

اي خميري چيزي درست كنيد كه بين اشيإ و فاصله بين اشيإ را پر كرده باشد اين معناي ظرفيت  يك ماده
ها به هم ربطي هم ندارند آن خمير هم به اينها ربطي ندارد و اينها هم به آن خمير ربطي  مكاني است، اين شي

گوييد  فقط چيزي كه هست اينها يك چيزي فاصله شان واقع شده باشد از چيز ديگر، اينطور مكان را ميندارد، 
معناي ظرفيت؟ يا اين كه ظرف را هم يك پايه باالتر اصالً ظرفيت هم [؟] جدا گانه هر چيز حجم دارد براي 

 شود. كنيد بهم، يك خمير ذهني درست مي اي كه شما مي خودش از اضافه
گوييد مكان دارد چيزي مكان ندارد هر چيزي حجم خودش را  نتزاع يك كار ذهني است كه برايش مييك ا

 آيد.  كنيم، اين صحبت مطابق با اصالت شي در مي دارد. اين صحبت را ما نمي
اينها ربطشان ربط حقيقي اگر باشد و تازه ربطشان فقط با خودشان هم نباشد، ربطشان با تبديل شدنشان 

د، يعني تقوم كل را كه نگاه بكنيم اين را درش ببينيم تقومي را هم به كل ببينيم يعني عين وحدت هم باش
 تركيبي عين مركب، يعني اين كه اين تغاير مراتب متناسب با سير بطرف غايت باشد.

ي توصيف ) يعني ما مكان به آن معنا نداريم يعني اشيإ تناسبي بهم دارند و به غايت، غير از اين ما چيز١س
 نيم كنيم، اشيإ بريده از هم و بريده از غايت نيستند.
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 اشيإ در ارتباط باهم متناسب با غايت.
گويد هم لقب تناسب به غايت را  گوييد در ارتباط باهم مكان را مي ج) متناسب با غايت، همين كه مي

 شود اين. ش نيست، وقت مياي از بعد آوريد معنايش اين است كه اين ارتباطها هم يك ارتباط بريده مي
شود كه عرض شده، بلكه اشكال  حاال اگر اين قول را ما در باب مكان نگفتيم نه فقط اشكاالت قبلي وارد مي

 مسأله تغيير هم درش وارد هست.
شود به اين معناي اين كه سطح هابي يا مثالً  ) حاج آقا! اصوالً توصيف از مكان يك امر جديدي مي١س

 اشيإ ديگر نيست اصوالً.ظرف نسبت به 
ج) يعني بعنوان يك امر خيالي نيست كه ما يك زمان خيالي درست كنيم و چيز در آن جاه بدهيم، واقعاً 

گفت كه توي بحثي  كنيم يك كسي است قبالً مي جاي دارند و اقعاً نظام احسن است نه اين كه ما فرض مي
ر طورش كرده بود صحيح بود، بگوييد احسن!، گفتيم گوييد نظام احسن ه گفت اين كه مي صحبت كرديم، مي

افتد، گفت بلي بيفتد، اگر بيفتد پس بنابر اين براي جه خلق بكند؟ اضطراب  هر جوري؟ گفتيم ظلم از معنا مي
 و غير اضطراب 

 گويند رتبه حسن و قبح در رتبه بعد از خلق است. ) خيلي طرفدار دارد اين مسأله مي١س
كنيم كه بخواهيم يك دو قدم همراه آنها برويم و ببينيم تا لوازم حرفشان را ملتزم  يج) حاال ما فرض م

 شوند؟ مي
) يعني ظلم هم در باب حضرت حق بي معناست يعني چه؟ هر كاري بكند معيار عدل همان فعل ١س

 اش بعد از فعل است. حضرت حق است هيچ معياري هم در رتبه قبل از فعل نيست. حكمت هم رتبه
 خواهد داشته باشد يا اين هم نيست؟ ) يعني هيچگونه تناسبي هم اين فعل به آن فاعلش ميج

 فرماييد! ) آنجاي كه حضرت عالي ربط را قطع مي١س
ج) نه ادراك ازش قطع است غير از اين است كه ربط هم قطع باشد، اين آخر كاري را هم بگوييد كه اصالً 

 نيست تا بگويد [؟]
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فرماييد، آنجا كه تناسب با طرف معين  تناسب فاعلي مي« انك علي كل شي قدير»فرماييد  ) آنجا كه مي١س

 نيست نا متناهي است طرفش يعني فاعليت در آنجا باالطالق است.
 كند؟  كند خدا را از صفت مخلوق يا اين را هم نمي ج) به هر حال تنزيح مي

 متناهي طرف دارد. ) خالقيت كه صفت مخلوق نيست اما خالقيت آنجا نا١س
توانيم بكنيم  توانيم بگوييم ولي تنزيح هم مي ج) عرض من را عنايت بفرماييد، اين را ما كيفيت ربط را نمي

شود گفت؟  توانيم بگوييم يا اين را هم نمي يانه؟ كه بگوييم از قبيل ارتباط ما با همديگر نيست؟ اين را هم مي
گوييد  ايش اين است كه شما يك امري را سلب كرديد يانه؟ چرا ميهمين كه گفتيد از اين قبيل نيست، معن

 نيست اينطور اين معنايش اين است حسن و قبح را وارد كرديد.
) نه حاج آقا اين حسن و قبح نيست، اين امكان و امتناع است، ممتنع است اين ربط آنجا نه نيكو ١س

 نيست. بحث اخالقي نيست، بحث فلسفي است.
شود جدا باشد كه از[؟] مهم عالم هست كه چطوري اين دوتا را از هم جدا  دوتا باهم ديگر ميج) مگر اين 

 شود حسن را از بودن بريد. كنند، نمي مي
رسيم در همين قسمت حد اقلش اين است كه آن تعريف اگر با آن پا فشاري بشود  به بحثش انشإ اهللا مي

 آورد.  استقالل از خالق را مي
 در جاي خودش و نسبت به غايت.اول استقالل 

انك علي كل شي »توانست مرتبط باشد، هر كيفيتي چون  ) نه ارتباط دارد اما همه كيفيت خلقتي مي١س
 « قدير

 توانست خلق كند يانه؟  ج) اول ما عرض كنيم كه لغو را هم خدا مي
 ) لغو معنا ندارد؛ هر كاري حضرت حق بكند عين حكمت است.١س
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ه بعد از انتزاع خلق، مال رتبه ماست اصالً اين حرفها، در آن رتبه نه لغو معنا دارد، اشكالش اين لغو مال رتب

خواهيم گز خودمان را ببريم افعال خداي تبارك و تعالي را گز بكنيم و لغوي را كه ما  است كه متكلمين ما مي
 خواهيم از خداي تعالي بر داريم معنا ندارد. فهميم مي مي

شود؟ تسبيحي داريم در كار يا تسبيح  شود يا نمي حال خداي متعال از بعضي از افعال تنزيح ميج) به هر 
 هم نداريم؟

 اش ديگر هيچي است. تكبيري، تسبيحي چيزي هم هست در كار يا اين كه نه همه
 ) محدود كردن حضرت حق هم كه ندارد.١س

 كند. ميكند او به لسان طرفداري مخالفت  ج) و لذا او محدود مي
آيد كه در آن متناقض  به هر حال اين دوتا تعريف از مكان را واضح شد كه اين تعريف ما به ذهنمان مي

تواند معين  تواند، بعد خود شي را هم آخر كار نمي تواند بيان كند، بعد خودش شي را نمي است، عدل را نمي
يك ظرف زماني مكاني خاصي [؟] آن وقت گوييم اشيإ جايي دارند ولو بگوييم كه در  بكند. همين كه مي

كنيم كه اين هم انتزاعي است  اختالفي دارند اشتراكي دارند اين اختالفشان و اشتراكشان را با همديگر سؤال مي
 ماند ازش. يا اين هم انتزاعي نيست، اگر گفتيم اين هم انتزاعي است ديگر چيزي باقي نمي

ي شد ديگر خود آن شي را برگشتيد در رتبه ثاني خود مكان را بر اينجا و آنجا [؟] اگر اينجا و آنجا يك
گوييد اختالفي دارند با همديگر هر كدام جايي دارند اگر اختالف با جاه  گرديد. يعني همين كه مي مي

 داشتنشان هيچي نسبتي نداشته باشد بعد [؟] كه در بحث ذات عرض شد.
زمان قابل تفسير نيست؛ تا انشإ اللّه شب آينده در باره بحث  و اما اگر اين قول پذيرفته شد مكان جداي از

 زمان صحبت بكنيم.
 گيرند آقايان؟  آن وقت مكان راانتزاعي محض هم مي

كنند كه  ها بصورت يك جوهري توصيف مي كنند بعضي ) نه، مكان را عرض كردم چند جور توصيف مي١س
 ند.شو ظرف براي اجسام است، كه اجسام در آن واقع مي
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 ج) خوب اجسام واقع شدند بعد اين نظام چرا احسن است، چه حسني دارد؟

تواند دو  گويند يك جسم هم ديگر نمي شود گفت كه اين البته بدون آن بحث آخري است، مي ) بعد مي١س
 ي از اين فضا را اشغال بكند. نقطه

 اش رااشغال كرده است چرا احسن است؟ ج) حاال اين يك نقطه
 گذارند كه متناسب باشد. وقت هر كدام را يك جايي مي ) آن١س

 ج) تناسب يعني چه؟ تناسب كه نسبتش خيالي شد، انتزاعي شد.
چه هم موضوع و جايگاهش انتزاعي شد، هم لقب دومش كه اين « وضع كل شي في موضوعه»تناسب دارد 

 .دهد، تناسب هم همينطور است جايگاهش خوب است. خوب معناي زمان را مي
 و السالم عليكم و رحمت اللّه و بركاته.

دانند كه ارتباط بين دو جسم را تمام  ) بلي اشكالش روشن است ولي عرض را بصورت يك مكاني مي١س
گويند هر  شود، چنين فضاي رامنكر هستند اما مي كند نه يك فضاي مجرد جوهري كه اجسام درش واقع مي مي

ست كه يك عرضي وجود دارد حاال سطح داخلي جسم يا سطح جسمي محيطي به اجسام اطراف خودش ا
خارجي اين جسم را مكان خودشان بگيرند، يا سطح داخلي جسم حاوي را، باالخره يك نوع عرضي قايل 

 هستند كه البته اين قابل توصيف هم نيست.
 باشد.« بودني»شود بايد بند به  ج) عرض كه مي

 ست و نه ربط او به اين معلوم است اين اشكالي كه هست.) بلي، نه ربط او به جوهر معلوم ا١س
 شود. وحدت و كثرت وقتي قابل توصيف نشد ربط مكاني هم طبيعتاً قابل توصيف نمي

 هاي متبان است طبيعتاً. آن وقت شياع متباين توصيف
م است براي خودش و آيد، آن يك عال كند كه از اين برنامه اداره امور بر نمي ج) آدم از همان اولش يقين مي

 اين هم يك عالم است براي خودش، اين عالم را بسپاريد به ملحدين آن عالم را هم بگذاريد به سالك.
 اهل سلوك و اهل معرفت عالم باال كار كنند اينها هم كه نجس و بد هستند در همين عالم [؟] باشند.
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 كند! يعني رابطه به عرفان و اخالق هم پيدا مي

كنند پيداست كه گير اين حرفها نيستند، واضح است  صافاً عرفاي كه توجه به امور اجتماعي ميآن وقت ان
 اين نحوه اضطرار عرفاني نيست كه اند، عرفاني در بيايد از فهمد كه آنها از يك سرچشمه ديگري نوشيده آدم مي

 [؟]
ورد خالصه مطلب، حاال مشكل آ البته خودشان من گمان كنم كه مذعن هستند كه مطالب فلسفه ايمان نمي

آورد ما قبول داريم آن طرفش اشكال دارد حاصل يك نحوه ايمان هست اين را قبول  اينجاست كه ايمان نمي
 نداريم، حاصل خود عقل است.

 و السالم عليكم و رحمت اللّه و بركات.



 
 

 ٦جلسه: 
 ن موضوع: رابطه زمان و مكا

 حجت االسالم و المسلمين حسيني
  ٢٥٥٠ – ١٦٣٩ – ٠١٣٧كد نوار: 

 ٦٨/  ١٠/  ٢٥تاريخ: 
 پياد كننده: سيد محمد باقر حسيني ناطقي

 
 »بسم اللّه الرحمن الرحيم...بار الها...«حجت االسالم والمسلمين حسيني: 

ر كرد چه خصوصياتي دارد و بعد بگوييم شود نسبت به آن انكا ببينيم آيا زمان در ساده ترين امري كه نمي
 ي اين خصوصيت صحبت و تعبير كنيم. توانيم درباره اين خصوصيات را چگونه مي

شود  تواند آن در تدريج نباشد. و متغاير هم هست, يعني تغيير نمي زمان حتماً امري تدريجي است، نمي
 شود. ي تدريج طرح مي هم هست كه مسأله بگوييم با تغيير نكردن برابر است، به دليل همين تغيير كردن

توانيم توصيف  ترين بيان تغاير متوالي، متعاقب، تدريجي، بگوييم ولي آيا معناي آن را مي توانيم در ساده مي
 كنيم و بگوييم كه زمان اول، آن اول، تغاير اول، تغاير قبل، مطلقا از بين رفت، و تغاير بعد آمد؟ 

 معناي از بين رفتن تعين اول بصورت مطلق هست.كه بگوييم در اين توالي 
شخص اول رفته و شخص دوم آمده، چيزي نيست شده و چيز هست شده است. اگر چنين چيزي را بگوييم 

توانيم  كنيم, بعد از دوئيت مي ها را كه مالحظه مي اي هم دارد؟ دوئيت آن در اين صورت, اولي با دومي رابطه
هاي متوالي  بريم تا منفصل شود و انفصال مطلق بيايد؟ طوري كه سكون را جلو ميبگوييم اين قدر اين دوئيت 
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باشد؟ آن وقت ديگر نسبت تغيير كرد, اول به دوم تبديل شد ندارد. اولي رفته نيست شده، دومي هم ايجاد 

 شده است كه همان فساد باشد.
بعداً صحبت آن را در شناخت شناسي  هايي كه اگر اين مطلب واضح البطالن باشد، يعني به حسب چه ادراك

كنند  بايد بكنيم, هم ادراك هاي قلبي, هم ادراك هاي نظري و هم ادراك هاي حسي. اين مطلب را قبول نمي
شود؟ اگر اتصال را هم مطلق كرديد  پس بگوييم هم اولي و هم دومي عيناً متصل است؟ به تدريج برداشته مي

در اول، متحداً به يك يگانگي و به يك حضوري رسيدند كه دوئيت ندارد. پس ي دوم  اي كه گفتيد همه به اندازه
 شود قبول كرد. بنابر اين اتصال مطلق را هم ظاهراً نمي

 شود. اي منجر به اين دو شود, رد مي اگر اتصال مطلق و انفصال مطلق هردو باطل باشد، هر بياني كه به گونه
ايد. بر اين اساس كه قبالً در  مطلق نيست را غير قابل انكار گرفته يعني شما اين كه انفصال مطلق و اتصال

ي تدريج را قبول كرديد. اگر تدريج بالمره نباشد قابل انكار باشد، كه بايد بررسي  تعريف زمان يك حد اوليه
ل زماني طوري ديگر شروع بشود, ولي همين كه تدريج را قبول كرديد؟ به معني اين است كه انفصال و اتصا

 مطلق را نفي كرديد.
) كه به صورت  مان گفتن اين كه يك خصوصياتي از شي ياموضوعي كه مورد بحث است (موضوع منطقي

كنيم به صورت انفصال مطلق تغيير كند. و يك خصوصياتي امتداد داشته باشد، مثل نخ  مفهومي بحث از آن مي
ي تسبيح و لكن يك امتدادي در اينها  ست, مثل دانهتسبيح و دانه هاي آن. كه بگوييم تغيير در مثالً اعراض ه

كنند. آيا اين حل كننده اشكال نيست، براي اينكه هستي اول و دوم در دو عرض كه  هست كه آنها تغيير نمي
گوييد, يا هستند يا نيستند. اگر هستند  ي زماني, دو تدريج و تغاير وضع اول و دومي كه مي در دو مرحله

گونه نيست كه ما بگوييم عرض به اين شي منسوب نيست، اگر بين عرض  بند است، و اين پايشان به يك جايي
ي تسبيح در نخ،  و شي آن تغاير، و دوئيتي باشد كه عرض را وجوداً هم جدا كند، جدا شدن حقيقي، مثل دانه

اگانه مستقل ي تسبيح يك چيز جداگانه نخ نيز يك چيز جداگنه است. اگر بگوييد عرض وجودي دارد جد دانه
شود. در آن چيزي كه موضوع تغيير  كه عرض و وجودش [؟] معنايش اين است كه در آن نخ تغيير حاصل نمي
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شود،  ي تسبيح آنها كون و فساد دارد, معنايش اين است كه در آن چيزي كه تغيير واقع مي است مثل دانه

شود، تغيير حاصل  تغيير حاصل نمي تغييري در حقيقت نيست, ايجاد و اعدامي است. در آن چيزي هم كه
طور است. اين عين همين است كه شما  نشده است؛ باز معناي تغيير, تبيين نشد، تاهر جا ببريد جلو همين

كند. و لكن يك چيز ديگري غير از  گردد, و جوهر هم تغيير و حركت مي بگوييد پاي اين عرض به جوهر برمي
گويم اتصال واقع نشد! اين چيزي را كه جداگانه فرض  أ اتصال من ميكند. آن منش جوهر داريم كه تغيير نمي

شود, يك چيز و يك وجود و يك استقالل عليحده جداگانه است, آن چيزي  كرديد و گفتيد اعدام و ايجاد مي
هم كه ساكن است, جداگانه ساكن است. اين به چه دليل است؟ به دليل اين است كه شما دوئيت قايل شديد، 

خواهيد تدريج به آن نسبت  رود و مي شود و از بين مي حقيقي, نه انتزاعي بين آن چيزي كه ايجاد مي دوئيتي
خواهيد به آن نسبت بدهيد دوئيت حقيقي هم قايل شديد، آن يك چيز  دهيد و بين آن چيزي كه ثبات را مي

 است كه جداگانه وجود دارد و اين هم يك چيز است و جداگانه وجود دارد.
خواهيد منشأ اتصال قرار بدهيد دوئيت پيدا نشد، دوئيت حقيقي  بين متغير شما و آن امري را كه مياما 

 كنيد و يا دوتاي آن را متغير. قائل نشديد، معنايش اين است كه يا دوتا از آن را ساكن فرض مي
كند. در آنها حرفي  ميتغيير آن كند يا تند است؟ ما در آنها صحبتي نداريم. شكل تغيير آن با همديگر فرق 

نداريم. اگر تغيير اتصال دارد به نحوي كه با آنچيز ثابتتان دوئيت ندارد، يا هردو ثابت هستند و يا هردو امر 
 متغير هستند. اگر متغير است. باز حل نشده است. سؤال اين است كه انفصال مطلق است و يا اتصال مطلق؟

امور متغايري بگيريد كه منفصالً هستند. ولكن هر كدام براي ديگري بنابراين، قول به اين كه اين تدريج را 
 رود. موعد است زير سؤال مي

رود وقتي نيست چه موعدي؟ وقتي هم كه هست هيچگونه  هر كدام براي بعدش موعد است، اين كه مي
 شود. تأثيري نسبت به آن چيزي كه نيست ندارد و منجر به انفصال مي

گوييم قوه به معناي موعد نيست، نه تنها به  كنيم، و مي ناي قوه و فعل تصرف مياگر بگوييد كه در مع
ي فاعليتي است, نسبت به آينده.  معناي امكان صرف و امكان محض و به معناي موعد هم نيست, بلكه قوه نحوه



١٠٢  ······························································································································································  
خواهم  ميشود؟ اولي هست يانه؟  اگر نحوه فاعليت باشد, آن وقت بايد بگوييم حين التحقق اولي چطور مي

عرض كنم كه اگر بگوييم حين التحقق, اولي جزء دومي هست ولي جزئيت آن, جزئيت مستقله نيست، جزيي 
 يك كل جديد است، منحل به انحالل كه در وحدت تركيبي صحبت آن بود.

ي شيء در حال آن است. نهايت منحل است در يك  شود كه گذشته در اين رتبه از بحث معنايش اين مي
ي طلبي  ي تأثير آن هم تأثيري بوده كه يك نحوه د. قبالً هم فاعل نسبت به اين كل جديد بوده, نحوهكل جدي

نسبت به اين. و آن طلبش هم طلب فعلي داشته است. اگر طلب, طلب فعلي هم باشد, بايد مطلوب آن هم 
 سبت به تناسبات است.گوييم طلب ن كنيم و مي مطلوب فعلي باشد كه در اينجا فقط تناسبات آن را ذكر مي

ي تحقق دارد، تنها اين خاصيت را هم ندارد، يك خاصيت ديگري  اين خاصيت فعلي خودش را در مرحله
دارد به نام جز المركب، جز كدام مركب؟ مركب بزرگتر از اين تركيب فعلي خود كه بگوييم تناسبات مركب 

ي دوم با افاضه, بدون  ي دوم، مرحله ناسبات مرحلهدوم وجود دارد اين تعلق هم دارد، طلب هم دارد نسبت به ت
افاضه هم ممتنع است اين تدريج واقع بشود, اگر ايجاد جديد و امداد جديدي شود غير از اين قيوميت اين خود 

 تواند در تركيب ثاني تركيب شود. اي برايش داده بشود آن وقت اين مي اين نگهداري خود او اضافه
گوييم فاعليت نسبت به آن هم  كه بخواهد جز آن مركب بشود دارا هست بعداً مي چرا؟ چون تناسباتي را

باشد. تا طلب نباشد،  گوييم به طرف آن كشش دارد. تا كشش نباشد, حركت و تغيير نمي دارد. فعالً در اينجا مي
گر چنين چيزي باشد حاال ا باشد به يك معناي ديگر، تا پرستش نباشد حركت و تغيير نمي حركت و تغيير نمي

تواند تدريجي  ي كشيده شدني است مي ي امتدادي و نحوه گوييد, زمان نحوه گفته شود آن وقت امتداد كه مي
 گوييم كأنه وضعيت فعلي تقوم به گذشته و آينده دارد.  كنيم مي معنا پيدا كند. يك قدم اشاره مي

 ت.ي خود بريده اس ي خودش بريده هست، نه از آينده نه از گذشته
ي آن گفتيم، گفتيم عدل با تناسبات زماني  ي مركب صحبت كرديم و عدل را درباره قبالً هم كه درباره

 گوييم تقوم به گذشته و آينده.  گوييم، مي شود، اينجا همان را مي شناخته مي
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لق و اش را به نحو وحدت تركيبي داشته باشد، نسبت به آينده هم تع آن وقت اگر چنين شد. بايد گذشته

 طلبش را داشته باشد. 
 اش مالحظه شود. اگر يك قدم ديگر هم جلوتر برويم.  تا خصوصيات فعلي

 ) [...] (نامفهوم)١س
ج) تقوم او به گذشته خود تقومي است كه به انحالل در وحدت تركيبي در خودش دارا است، اگر تقوم به 

شد. يعني هردو باهم اين را به دست دادند. يكي بع  نمياش درست  اش نبود, نه تناسبات مكاني و نه زماني آينده
صورت وحدت تركيبي در خودش وجود دارد، يكي محتاج به افاضه است. يعني يك قسمت آن برايش افاضه 

شود باشد. يعني اگر باشد و بگوييد تقوم به  شده است، دارا است، ولي اين داراي او بدون تقوم به آينده نمي
بريم. اگر حركت زماني آن را بريديد, حركت  بريم, معنايش اين است كه حركت آن را مي مي اش را از آن آينده

كنيم اگر  كنيم، و عرض مي ي كوچكي را اينجا اضافه مي شود چرا؟ يك نكته مكاني آن هم به دنبالش بريده مي
بينيم كه مكان  نيم, ميزمان هر چيز را برابر با تغييرات خودش فرض كنيم و اين فرض را يك مقدار مالحظه ك

طوري كه در بحث مكان هم  توانند از هم بريده باشند. اگر مكان و زمان از هم بريده نبود همان و زمان نمي
گفتيم تناسب و نسبتش بريده از زمان نيست. اينجا هم اگر بگوييم زمان هم بريده از مكان نيست آن وقت 

شود بگوييم وحدت تركيبي قبل را دارد, ولي  تقوم دارند, نميشود كه زمان و مكان هم به هم  معنايش اين مي
 كاري به آينده ندارد. 

كنيم. بعد اين مثال را  كنيم، تمثيلي, و زمان را در امتداد ديگري بحث مي يك تقريب مختصري در اينجا مي
 كنيم. در خود بحث منعكس مي

نشإ اللّه عازم زيارت حضرت اقدس هستيد، و يك ي اتوبان از قم به تهران, ا فرض بفرماييد نام حركت جاده
سرعتي دارد، يك طولي را بايد در نظر بگيريد و يك حركتي نسبت به آن طول بسنجيم، و طول را با حركت 

ناميم. يادتان نرود اين واحد  مالحظه كنيم. مثالً فرض كنيد در هر ساعت پنجاه كيلومتر سرعت، را سرعت مي
گوييد  گوييم تا آخر كار در تغيير واحد مكاني ضروري است همين كه مي دها هم ميطول واحد مكاني است. بع
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اش را هم كه بحث  آوريد. فلسفه شود به اين معنا است كه واحد مكاني را مي بدون تركيب تغيير واقع نمي

طول مسافتي گوييد مسافت،  آوريم, چرا؟ مي كنيم يك واحد مكاني مي كنيد. در اينجا سرعت را كه نگاه مي مي
خواهيم بگوييم. اگر مسافت را حركت در مسافت خاصي با يك  آوريد امر مكاني است. حاال سرعت را مي كه مي

كرد، حاال  شود سرعت. حاال اگر تغييرات، مثالً اگر ماشين ايستاده بود حركت نمي سرعت خاص آورديم, مي
 ود.ش كنيم سرعت مي اش مي كند در مسافت طول هم اضافه حركت مي

گوييم در ساعت اول, هر ساعت پنجاه كيلومتر و در ساعت دوم هر  كنيم. مي تغييرات سرعت را مالحظه مي
كنيم تغييراتي در سرعت  ساعت مثالً فرض كنيد شصت كيلومتر است. هر ساعتي ده كيلومتر به آن اضافه مي

حال اگر گفتيد كه اين تغيير، است. حاال يك حركتي اول بود، يك حركتي ديگري در خود سرعت پيدا شد. 
كند. به  كند آن را ثابت فرض نكرديم، يعني تغييرات تغيير سرعت هم تغيير مي تغيير در سرعتش هم تغيير مي

گوييم شتاب مساوي دارد كه در هر ساعت اين قدر درجه بيشتر سرعت  گوييم شتاب، مي تغيير سرعت مي
گوييد كه نرخ و واحد شتابش تغيير كرد. اگر ما بگيريم كه  ؟ ميگوييد گيرد. به تغيير تغيير سرعتش چه مي مي

گوييد مثالً  شوند، يعني يك تغييراتي دارند. مثالً مي اشيإ در حال تبديل شدن با نرخ شتاب خود. شناخته مي
آهن تا آهن هست. فرض كنيد كه مقاومتش در شرايط ثابت, فرضاً صد سال است، همان مقاومت را سؤال 

گوييد نه سؤال  ي اكسيد آهن مي گوييد نه. تغييرات آن اينقدر نيست. درباره گوييم از چوب؟ مي و ميكنيم  مي
كنم پس بنابراين هرگاه نرخ شتاب چيزي عوض شد در حقيقت انگار خودش عوض شده است. واحد آن كه  مي

ي رابطه  گوييد يك نحوه مي عوض شد ديگر انگار نيست. حاال اين تغييرات تغيير را در سه مرتبه كه شما برايش
شود نرخ شتابي فرض كرد و سرعتي را  ي آنها باهم حضور دارند يانه؟ يعني مي توانيد معين كند. اول همه مي

شود؟ كما اينكه شتاب  فرض نكرد؟ يا شتابي را فرض نكرد يا اينكه ظاهراً نرخ شتاب به خود شتاب حمل مي
توانيد بگوييد تغيير نيست، يا  باشند. آيا شما هر سه را ميشود به خود سرعت. بايد سه تايش  حمل مي

توانيد بگوييد سه نحو رابطه نيست؟ اگر سه نحو رابطه باشد انعكاس مكاني ندارد. اگر سه نحو تغيير و سه  مي
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ي مكاني و سه ترتيب, كه بعدًا  بعد تغيير مالحظه كرديد شايد بشود دقت كرد و مشعر گرفت به سه نحو رابطه

 يد به آن پرداخته بشود.با
 (طرف دون نوار)

خواهيم اين است كه چگونه  به صورت آن چيزي كه محل كالم و محل بحث است. آن چيزي را كه مي
شود؟ يعني  گوييد كه تغيير بدون ترتيب نمي شود؟ عين همين را هم مي گوييد سرعت بدون مسافت نمي مي

گوييد به مكان متقوم است. كما  شود؟ زمان را هم مي قع نمياگر شي مركب نبود، ترتيبي نداشت تغييري وا
 اينكه مكان به زمان متقوم است.

تواند فارغ  شود. ارتباط مكاني نمي ها را منفصل كنيم به انفصال مطلق, ديگري بريده مي حاال هر كدام از اين
 منهاي مطلق زمان است. پذيرد ولي هيچ زمان ندارد، كند يا اثر مي گوييم اثر مي از زمان باشد. مي

كند؟ يعني خودش عين همان است و يا غير همان است؟ كما اينكه  منهاي مطلق زمان يعني چه اثر مي
كند وساطت را  كند, يعني حفظ مي كند و ترتيب بالمره و ترتيب ندارد، يعني چه؟ تغيير مي بگوييد تغيير مي

 د؟ پذيري كند؟ يا تركيب را مي گوييد تغيير مي بعد مي
 پس بنابراين، زمان به مكان و مكان به زمان تقوم دارند.

بنابراين, بيان تا اينجاي صحبت اين شده كه حتماً تغيير, نه از قبيل انفصال مطلق است, نه اتصال مطلق نه 
ها تقوم گذشته به آينده و آينده به گذشته در  ي بودن آن نسبت به گذشته و نه نسبت به آينده، بلكه نحوه

ي تحقق است و تازه اين تقومي كه ذكر شد، متقوم است به مكان، مكان هم متقوم است به زمان.پس  رحلهم
 گوييد گذشته را در عين حالي كه دارد متقوم به آينده است. وحدت تركيبي كه مي

شته ي تقوم زمان به مكان و تقوم آينده به گذ ي تقوم آن چگونه است، نحوه پس آن بحثي كه بگوييم نحوه
ي تقوم مكان به زمان  گوييم نحوه است، و اگر بالعكس آن را سؤال كنيد تقوم گذشته به آينده چگونه است؟ مي

 است.
 )...ترتيب مكاني دارند حركت بي معناست.١س
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ج) يعني اگر شما حركت خارجي ميكانكي را بگيريد, ممتنع را مالحظه كنيد، اكنون حركت را در فلسفه 

خواهد؟ تغيير به اصطالح زماني؟ مكان ولو در خود  توانيد بگوييد كه مكان, تغيير نمي مي ببينيد. حال شما
 حفظش كند.

 ) [...]١س
كنيد, اگر در خودش هم حركت را  خواهم عرض كنم كه اين مكانيكي خارجي را كه مالحظه مي ج) مي

 دهد. بياوريد همين حكم را مي
اينجا جا بجايي بكنيم, تا شما بگويد مكان الزم دارد اين را در خود  اين منوط نيست به اين كه من اين را از

توانيد خارج از ترتيبش كنيد و خارج از اثر گذاري و اثر پذيرش اش بكنيد،  شي هم كه بياوريد تغييراتش، نمي
 ت.توانيد بگوييد بسيط هم هس شود در خود مركب از آن حذف كرد اگر گفتيد مركب است نمي نه زمان را مي

كند يانه؟ مجبور هستيد بگوييد  گوييد اين ربطها در زمان تغيير مي ربطي كه دارند به همديگر اين ربط مي
 پذيريد. كند، معنايش اين است كه حركت مكاني را در خود اين مي تغيير مي

ن همان شد، كند به اين است كه تركيب و روابطي را پذيرفته باشد. عي و قوام اين كه شما بگوييد تغيير مي
عين همان هم كه براي او سرعت و شتاب و نرخ شتاب و تبديلي قايل هستيد, عين همين هم مجبور هستيد 

ي ديگر بايد  اش تبديل شد به رتبه براي خود نفس تغييرات فلسفي را قايل شويد تا بگوييد كه مثالً اين رتبه
ها به همديگر، و بعد بگوييد جاي  وني ربط و تقوم ايني تغييرات اوليه قايل باشيد. دروني، بير براي آن يك نحوه

ي ما عوض شد  ي آن پايين آمد. در مجموع اين مجموعه ي اين باال رفت و رتبه اين عوض شده است، رتبه
 وضعيتش به وضعيت [؟] بر گشت.

كند خواهم عرض كنم, آن صحبت را كه حركت امتداد را در خودش ببريم كه زمانش را از مكان جدا  مي
 رسد، ممكن است من بد متوجه شده باشم. دهد. چون به ذهن اينطوري ابتدائاً مي پاسخ نمي
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ي حركت جوهري توجه آنها استفاده كرديم به اين است كه  كه بياني را كه ما از لسان شما آقايان درباره

انتزاع و جدا كردن مسافت را در خودش ببرند و بعد بگويند حركت مكاني نيست. اين همان منفصل كردن و 
 شود؟ شود، چطور تغيير واقع مي مكان از زمان است كه محقق نمي

و جدا كردن گذشته از آينده هم به يك معناي دوم است، البته صورت اين حركت مكاني كه شما ذكر 
تاً از اي دارد. مثال طبيع گوييد با صروت منطقي او يك مختصر فاصله كنيد و سرعت آن را با نرخ شتاب مي مي

خواهييم بگوييم كه آيا ممكن است كه شما بگوييد جا و  جهتي مبعد است و از جهتي مقرب است. ولي ما مي
 ي تغييراتش در زمان عوض شده است. ي شي عوض شد؟ و معنايش اين نباشد كه نحوه رتبه

اش  ي مكاني بهي تغييراتش در زمان عوض شده, معنايش اين نيست كه رت گوييد نحوه و بالعكس وقتي مي
 ي مركب عوض شده است.  در مجموعه

ي تغييراتشان هم در زمان و هم در  ي تالزم وجود داشته باشد با وجود امور مادي در نحوه ) يك نحوه١س
 شود، بين زمان و مكان تالزم وجود دارد يعني اگر در جايي حركت زماني داشته باشيد.  مكان واقع مي

 ج) تالزم است يا تقوم؟ 
ي تالزم باشد, اما تقوم را در اين  كنم اين بيان جناب عالي شايد حد اكثر چيزي را كه ثابت كند نحوه ) ١س

كند. حركت زماني، مقوم زمان, مكان است و يا بالعكس، بلكه نه، اين شي زمان و تغيير در زمان  حد ثابت نمي
گيرد, بودن  مكان و در زمان انجام ميدارد حاال چون مركب است و يا چون مادي است و حركات مادي در 

زمان اصالً از خواص جسم است، اين معنا ندارد كه بگوييم حتماً اين تغيير در مكان هم هست. اما اين كه حاال 
 ي تالزم است. اين زمان تقوم بر همين مكان دارد نه، يك نحوه

كنيد؟ يعني به  كه تالزم را خارج از او ميفرماييد, براي ذات خود زمان است و يا اين ج) اين تالزمي را كه مي
 رود؟  رود يا نمي طوري كه اگر اين الزمه را صرف كنيم و از بين ببريم اين ذات از بين مي

كنيد كه بايد تا ذات اين  كنيد يا نه. اگر قبول مي ) اين بستگي دارد كه شما حركت جوهري را قبول مي١س
 مسأله برويد.
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 هاي ذات است يا نيست؟ مج) اگر ذات شد جزء مقو

 ) طبيعتاً حركت در ذات [؟] ١س
بريد در ذات زمان و مكان ما هم چيز ديگري زايد بر اين  ج) خنده اين به معناي تقوم را وقتي در ذات مي

 نگفتيم!
 ) اگر باز ثابت كرديد كه زمان مقوم بر مكان است يا اينكه نه؟ ١س

اگر شي بسيط باشد و تغيير نكند. نسبت دادن تغيير براي آن ج) هردو مقوبم هستند، ما عرض كرديم 
كند بسيط نيست و مركب است. اگر مركب است, مركب بدون تركيب و وحدت  درست نيست، اگر تغيير مي

 تركيبي و ترتيب, ممكن نيست.
عدل ياد ي تقوم به  گوييد مركب است، مركب حتماً يك ترتيبي دارد كه از آن ترتيب, از آن نحوه اگر مي

گوييم  گوييد تقوم مكان به زمان است، گاهي است مي گوييد به آينده, عدلي را كه مي كنيد، تناسبي كه مي مي
 گوييم تقوم مكان به زمان، تقوم زمان به مكان. تناسبات دارد. مناسبات مكاني، زماني، گاهي مي

در زمان، وحدت به چه است؟ يعني اگر )....اگر ما وحدت تركيبي را اصل بگيريم در هويت شي ما تغيير ١س
 فرض بگيريم كه شي در حال دوم تمام هويت خودش را با تغيير و تركيب از دست داده است.

 گوييم از دست داده است؛ ج) نه، ما هيچ وقت نمي
 ) هويتي غير از تركيب ندارد.١س

هيدورژن، به فرض مثال عرض  كنم، اكسيژن و خواهييم بگوييم كه جز مركب, من باب مثل عرض مي ج) مي
شود، ولي اين قولي را كه  گويند آب مي كنم، واال معتقد به اين فرمول نيستم، اكسيژن و هيدروژن را مي مي
گويد كه اكسيژني كه به صورت گاز است مثل اكسيژني است كه در آب است. هرچند  گويند هيچ كس نمي مي
گويند اكسيژن آب كه كم بشود، آب مثل آب داغ  كند، مي گويند كه ماهي از آن اكسيژن استفاده مي مي
 شود. شود، مثل آتش براي ماهي، ماهي تلف مي مي
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تواند تنفس  گويند آدم نمي تواند از آن اكسيژن تنفس كند ولي حتماً به صورت گاز حتماً نيست, مي و مي

 بكند.
گوييم در اينجا اكسيژن و هيدوژن به  يگويند در آب وجود دارد ولي نه به صورت گاز. م هيدوژن را هم مي

 عنوان جز مركب جديد هستند, كيفيت و آثار ديگري دارند در عين حال كه اكسيژن و هيدروژن هم هستند.
 )...مستقل داريم يا نداريم؟ يعني اكسيژن براي خودش يك هويتي دارد يا ندارد؟١س

 گوييد هويت اكسيژن در شكل فقط گازي است. ج) گاهي مي
تواند باشد، مثالً يك مقدار بدن مبارك حضرت عالي يا حقير آب است در  گوييد جزء مركب هم مي گاهي مي

 عين حال جز مركب است.
شود,  شود، مثالً آب آبگوشت ديده مي هايش آب كامالً ديده مي كنيد، در بعضي گوييد غذايي كه طبخ مي مي

گويند چرا آب دارد. قابل تجزيه هم هست،  ب ندارد ولي ميگوييد اين آ شود. شما مي آب نان سنگك ديده نمي
 بينيد آب به شكل غير تركيبي اش نيست. گرچه آبگوشت را هم كه مي

خواهم عرض كنم كه وحدت تركيبي سابق, اگر جزء مركب جديد قرار گرفت در منتجه كه نگاه  من مي
است؟ قوامش به همان است؟ در وحدت بكنيم، منتج ديگري است, ولي همين منتج قوامش به كدام اجزإ 

تركيبي جديد منحل است ولي به انحاللي كه در وحدت تركيبي جديد هست كه موجب قوام اين كل است 
 يعني جزء اجزايي است كه كل براي آن قوام دارد.

 ) هويت مستقل دارند يا باز هم هويتشان به وحدت تركيبي است؟ ١س
هويت وحدت تركيبي هم وحدتش به تركيب است، يعني تقومي كه به خواهم عرض كنم كما اينكه  ج) مي

گوييد يك واحد ديگري است، اصالً  گوييد وحدت تركيبي، نمي كنيد و مي بينيد به اجزايش ذكر مي وحدتش مي
 كاري ندارد.

ل تواند تفسير كند يا نه؟ وحدت تركيبي اين است كه هويتي براي شي قاي ) آيا وحدت تركيبي را مي١س
 گيرد و در مجموعه در واقع. نيستيم، يعني شي هويتش را از زمان و مكان مي



١١٠  ······························································································································································  
ج) يعني به عبارت ديگر بفرماييد اصالً گفتن اين كه اين شي است, يا اين وحدت است, اين وقتي است كه 

 شما از كثرت تجريدش كنيد، ولي اگر اين را جزء تقوم گرفتيد به اجزإ آن جز هم هست.
 ش هويت دارد يا هويتش را از كل بايد بگيرد.) جزء خود١س

 گونه گفتيم كه هردو مقوم هم هستند. ج) يا هويت هردو متكي به هم است، در مركب اين
اين را عرض كرديم كه كثرت تركيبي, يعني قيد استقالل را زديم. عيب كار اينجاست كه استقالل در 

 بينيد نه براي جز نه براي كل. يگر استقاللي در اينجا نميوحدت و استقالل در كثرت هردو گفتند خدا حافظ، د
طور  شما در وحدت تركيبي, وحدت را و در تركيب را حاق خودش آورديد، در كثرت تركيبي هم همين

 اش را به وحدت آورديد. كثرت را در حاق كثرت, تكيه
 يعني نه براي جزء استقالل ذكر كرديد نه براي كل استقالل ذكر كرديد؛

 ) ]...]١س
گويد در وحدت تركيبي جديد قرار گرفت, كل جديد به كثرت قبل تقوم دارد و كثرتي كه  ج) وقتي كه مي

 ي كثرات به اين كلّ جديد تقوم دارد. اضافه افاضه شده كما اينكه كليه
 ) تقومش به كل جديد در قبل بود.١س

اش باشد, تعلق به  اي از آينده شود بريده يفرماييد نم ج) اين بحث را هم عرض كردم وقتي كه شما مي
تواند جزء مركبي واقع شود و تقوم به كل  در آن فعلي است, معنايش اين است كه مي  اش طلب آينده آينده

 داشته باشد.
هايش تعلق دارد. اگر تعلق نداشته باشد, بعد هم  در آن اول نسبت به آني كه نيامده، گفتيم نسبت به تناسب

 تواند باشد، حاال او كل آمده تقوم دارد به آن, طبيعي است. جز او نمي
اش كه  اش است كه اين اجزا را دارد, هم به آينده از اين طرف هم اين كلي كه آمده هم تقومش به گذشته

 طلب نسبت به آينده را دارد.
 ) حافظ وحدت چيست؟ ١س
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 ج) حافظ وحدت تقوم گذشته و آينده به هم است.

 شود. ان و زمان ميكه تقوم مك
كه چون مكان بدون تعلق نيست، تعلق مقوم مكان است از  سآمد كه دو كيفيت يكي اين ) به نظر مي١س

 اين جهت تعلق به زمان دارد. 
آيند نگاه كنند. هيچ فرقي ندارد. عرض كردم چه بگوييد كه زمان تقومش به مكان است  ج) خود زمان را مي

زمان است؟ هردو باهم ديگر متقوم هستند. يعني بهتر همان عبارتي است كه چه بگوييد مكان تقومش به 
 عرض كرديم گذشته و آينده به هم تقوم دارند، يعني مكان و زمان باهم تقوم دارند.

كه  شود همين تقومات است، هيچ چيز ديگري زايد بر آن نيست. البته براي اين تناسباتي را هم كه ذكر مي
آيد در اين پله از زمان و مكان  شود, بهتر اين است كه از تناسبات عادي يعني به ذهن ما ميتر  اين مثال واضح

خواهد. اول كار بهتر است كه بگوييم اگر بخواهيم حلوا درست  گفتن يك مقدار كمي امعان نظر بيشتر مي
اي ديگري بايد  كيلهي خاصي از آردو شكر بگيريم و اگر بخواهيم سوهان درست كنيم يك  كنيم, بايد يك كيله

شود, كه از اول  گونه بايد شروع كرد نمي شود هر تناسبي, يك نسبتي به آينده دارد اين بگيريم، پس معلوم مي
گوييم  گوييم كه زمان و مكان اصالً بريده نيستند, بعد آن وقت انشإ اللّه تعالي مي كار آمد سراغ ولي آخر مي

 ظام واليت نيست.ي اينها چيزي جز مراتب واليت و ن همه
هاي قبالً عرض كرده بوديم اضافه شد اين  حاال بناً عليه با اين بياني كه عرض شد فقط چيزي كه به بحث

 آيد كه بيان شد. تر به ذهن من مي ي بين زمان و مكان واضح است كه اين رابطه
كنند ما مستفيض  رگواري ميكنند و بز ي مطالعاتي كه برادرهاي عزيز لطف مي حاال در عين حال براي زمينه

كه از  هستيم از محضر شما، آن جزوات ماه قبل را هم اگر تهيه و تقديم شود خدمت آقايان از همان يك، نه اين
ي اول خدمت آقايان تقديم شود مروري كنند. آنها طبيعتاً كمي زمينه ساز است. اينجا  اين دور دوم، همان دوره

 تر و پرتر گفته بشود انشإ اللّه به بحث واليت برسيم. فشردهيك مقدار بنا شده است سريعتر و 
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گيريم، يا يك را يك مركب و ارتباط مركب  ) تلقي من در مجموع اين بود كه فرموديد يا يك بسيط مي١س

 گيريم، و ارتباط مركب، كه ارتباط مركب متقوم به تأثير و تأثر است. تأثير و تأثر جز به تدريج نيست. مي
ي تدريج آن  طور نحوه رف هم كه تدريج جز با تركيب متصور نيست بنابراين زمان و مكان هميناز آن ط

 است و كيفيت تدريج.
كنند چگونه بيان كردند كه ما از حضور  خواستيم ببينيم كه زمان را بنا به بيانهاي كه مي ج) احسنت! مي
 شما استفاده كنيم. 

 عرض غير [؟] كم غير غار كه عارض بر شي  گيرند منتها ) زمان را يا يك عرض مي١س
ج) همين را توضيح دهيد كه هم ما بفهميم هم در نوار ضبط بشود و پياده كنند بعداً، اين كم غير غار يعني 

 شود اجزاي آن تدريجي است.  ديگر جمع نمي ) يعني اجزاي آن با يك١چه؟ س
 ي غار به معناي ظاهر؟  ج) اصالً كلمه

 داشتن.  ) خير: قرار١س
 گيريد؟  ج) آن وقت كم غار را چه چيزي مي

 ) مثل طول و حجم و...١س
 ها ثابت هستند؛ ج) اين

طوري سؤال كنيم از حضور شما كم غار كميات مكاني شد؟ كميات مكاني ديگر تدريجي در آن  ما همين
 نيست؟
 گيرد،. ني در عرض هم واقع ميي آن در يك ظرف زما  ) كان تدريجي هم اگر فرض كنيم اجزاي هر رتبه١س

 ج) هر چيز براي خودش يك زمان ندارد، براي كل آن يك زمان فرض دارد؟
 ي اجزاي آن باهم در زمان حاضر هستند, با زمان هم كه تدريجًا... ) همه١س
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 ج) حاال علي فرض محال، اگر گفته شد هر چيزي زماني مبنا با تغيرات خودش دارد؛ الي نهاية تجزيه شد

كنيد؟ به فرض محال نه اين كه حاال واقعيت داشته باشد، اگر همچنين فرضي شد كه هر  اين را چه كار مي
 شود، ديگر اصطالح, كم غير غار هم نداريم. چيزي زماني برابر با خودش شد, ديگر زمان پاره پاره مي

الفعل قابل تصوير نيست، ) ولي بي نهايت بالفعل كه در مكان ممكن نيست. در اجزاي مكاني نهايت ب١س
 شود كه تغيير آن, تغيير يك زمانه است. حتماً يك نوع كشيدگي و امتداد مكاني و اتصالي مكاني فرض مي

 كند كه آن بسيط است؟ رسيد كه يك عضو به يك جز ولو صغار پيدا مي ج) يعني به يك جا مي
 ) يعني بالفعل اجزايي ندارد.١س

كرديم خيلي ريز است، فرض كرديم اين بسيط است, اين بالفعل هم جز نداشته  ج) حاال اگر ما يك جز پيدا
 باشد، امكان شكسته شدن برايش هست يا نيست؟ 

 اگر امكان باشد اين كاشف از اين است كه بسيط نيست و االن بالفعل جز دارد يانه؟ 
 ) جز منتسب قطعاً ندارد؛١س

كند، جز تركيبي  ركيبي كه خبري نيست. كاري را حل نميي آن مركب است, جز ت ج) جز تركيبي كه همه
شكند، بحث ما در  شود زمان را براي خودشان تغييراتي داشته باشند، او امتداد را مي كه هر كدام از اجزإ مي

 امتداد غار بود.
 فرموديد كه اين شد يك كم غير غار, اين كم غير غار باهم منفصل كه نيستند؟ انفصال حقيقي؟ 

توانستند تبيين كنند؛ كم غير غار را هم  آيد كه كم غار را با خود شي نمي اين بحث پيش مي )١س
گفتند جسم تا خودش يك كشش خاص يا  توانند با شي تبيين كنند، نهايت اين است كه در آنجا مي نمي

 شود لذا مجردات كميت غار ندارند. امتدادي نداشته باشد كم غار براي آن عارض نمي
 گفتند زمان ندارد؟  كنم، مجردات را مي اي مي از همين يك استفاده ج) من

 شود و نه غير غار. ) نه زمان دارد و نه مكان, بنابر اين نه كميات غار براي آنها عارض مي١س
 شمارند يا نه؟ ج) عيب ندارد، روح را جزء مجردات مي
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م نيست. وقتي به تجرد تام برسد ديگر ) حاال تفسيراين براي من روشن نيست هم مادي هم مجرد تا١س

 تغييرپذير نيست. 
 ج) نه. حاال تجرد تامش بعد از مردن است؟ 

كند,  شود معناي تغييري است, يا اينكه تغيير نمي آنجا بهجت و المي دارد؟ اين بهجت و الم كه گفته مي
 دهند؟ گوييد بهجت و المي نسبت براي آن مي بسيطي است و مي

ي دنيا را  سازيد همه گويند با اين گزي كه مي مبناي ما را با مبناي آنها قاطي نكنيد. آنها مي مبناي ماست،
خورد اطاعت خدا كرده  اي كه داريد براي آب و ناني كه مي گوييم در ظرفي كه فعالً در رتبه كنيد. ما مي گز مي

 باشد صحبتي كه زمين و آسمان را به ببنديد در كار نيست.
 ا حاليمان نشد (خنده)مسأله را م

 حاال اگر بشود انشإاللّه و تعالي ذيل اين بحث، مباحثي ديگري نظرات ديگري
ها  ي زمان بحث شده است حركت ي زمان به حالت كم غير غار بحث شده است, اما مسأله )...مسأله١س

در نوارهاي سابق هست. اند آنها  گوييم زمان، و توضيح هم داده عارض بر يك حركت يك نواختي كه برايش مي
مسأله, تقوم زمان بر مكان بحث شده است يعني  ٢٢يا  ٢٠ي اول نوار  هاي دوره در كتاب آموزش فلسفه و كتاب

 تواند حركت را تفسير كند. روشن شده است, آنجا كه تفسير از زمان نمي
دهند كه  چيزي و توضيح ميكنند يك  تا آنجايي كه [...] آقاي مصباح كمي تفاوت دارد كه ايشان اضافه مي

گويد اين زمان به درد تفسير  گويد متفاوت است، كأنه مي گوييم با زماني كه انيشتين مي اين زماني كه ما مي
 خورد. ميكانيكي اشيإ نمي

گونه فرموده باشند  خورد، اگر اين ج) اين نكته را كه عنايت فرمودند گفتند به درد تفسير مكانيكي نمي
 است.  معناي آن اين

» والسالم عليكم و رحمه اهللا و بركاته«  



 
 

 ٧جلسه: 
 موضوع: عليت تجريدي

اي در بحث زمان و مكان باقي  بسم اللّه الرحمن الرحيم. يك نكته«حجت االسالم و المسلمين حسيني: 
اي ولو به صورت خيلي اجمالي (بصورت تمثيلي قبالً در جلسه به آن  مانده است، و خالي از لطف نيست، اشاره

عرض كرديم » اب، نرخ شتابسرعت، شت«اشاره شده است) عرض شد كه در بحث زمان وقتي كه مثال زديم به 
شود، بعد عين همين را به مكان برگردانديم گفتيم كه  ي حركتي است كه در آن طول هم مشاهده مي يك نحوه

از نظر فلسفي هم دوئيتي كه هست و ارتباطي كه دارد، بايد يك نحوه حركت كه طول را هم در آن بتواند قبول 
تر دقت كنيم اين  ثر به چيز ديگري برود، حاال اگر يك كمي دقيقبكند، وجود داشته باشد؛ يعني از يك چيز ا

است كه آن سه نحو حركتي را كه در مثال عرض كرديم، به سه نحو تغيير و به سه طول مختلف بايد در مكان 
كنيم به آن با اين كه از موضوع بحث خارج است به  در هماهنگي با هم بتواند واقع كند، اين را چرا اشاره مي

شود يا  خواهم اشاره بكنيم كه آن اهميت دارد كه بحث حركتي كه فيزيك بعدها صحبت مي نكته مي يك
شود اصول موضوعش از  شود و امثال ذلك، نمي حركتي را كه در تغيير وضعيت در برنامه ريزي طرح مي

اگر بنا شد در خود ي شما بريده باشد، هرچند ما االن وارد خاص خود اين بحث و اثبات اين كه تغيير  فلسفه
شويم، ماشين را كه  مجموعه واقع بشود، نه اين كه اين مجموعه در يك بستر خاص ديگري سير كند نمي

زديم به صورت شتاب و  گفتيم يك انتقالي بود، مثالً يك حركتي بود كه در مكان بين قم و تهران مثال مي مي
بشود، ولي بعد سه نحو تغيير را مالحظه كرديم كه گفتيم حركت و طول و زمان بايد مالحظه  نرخ شتاب و مي

بعد اشاره كرديم كه اين سه تغيير هم بايد به يك نحوه در مكان حضور و قوام داشته باشند، مكان به زمان بنابر 
بحث قبل اگر در خاطر مباركتان باشد كه كلي خصوصيات قبل در مكان حضور دارد به نحو انحاللي كه در 

و تعلق به كليه جريان زماني را هم دارد؛ يعني گذشته و آينده متقوم به هم معنا شد در  وحدت تركيبي است
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اي به مسأله طول خيلي گذرا و مثالي و به صورت تمثيلي شد ما اين جا فقط  دو جلسه، در جلسه قبل اشاره

اشد و بايد حتماً شود بحث حركت در فلسفه، جداي از تغيير وضعيت ب كنيم كه نمي اي را تأكيد مي يك نكته
 سازند برخواسته از فلسفه تغييرتان باشد. اصول موضوعه شناختن تغيير وضعيت و مدلي را كه مي

اگر نباشد و منقطع باشد آثارش خيلي زياد است، كم نيست، اثري كه دارد، اگر قايل شديم كه تناسبات 
 آخر، اين انفصال ممكن نيست.ي عينيت بايد هماهنگ باشد، با ذهن و قلب و الي  واليت در مرتبه

خواهيد به طرف آن مقصد حركت كنيد، اين بايد  و اگر گفتيم شما مقصدي داريد و اختياري دارد و مي
سازيد و  آييد رياضياتش را مي بتواند در مراتب مادون جاري بشود، حاال البته سؤال اين است كه چه طوري مي

ي آن رياضي را تمام كرد، بعد تبديل كردن نتايجش به  فهكنيد، اول بايد فلس اش مي چه طوري محاسبه
ها آنها يك حرفهاي ديگري است، كه براي علوم خاص رشته خودش است، قصد من اين بود  ها و تناسب نسبت

كه اين يك ضعف بزرگ هست كه فلسفه بگويد من كاري ندارم به اين كه حركت از باب تغيير وضعيت چه 
سفه بايد آن بحث بشود، آن در علم ديگري بايد بحث بشود، علمش هم فرضاً فلسفه گوييم در فل هست، من نمي

رياضيات مثالً كيهاني اَتُمي و يا تغيير وضعيت و هر چه باشد ما كاري به آن كه چه علمي هست، االن خاصاً 
شود،  جريدي ميگويم منقطع نبايد باشد. اگر نتوانست حل بكند و گفت من كاري به او ندارم اين ت ندارم، مي

 سازم و كاري به او ندارم. بعدها هم براي برنامه ريزي معنايش اين است كه من مدل نمي
ي چگونگي و  من متكفل تغيير نيستم، ولي مبتالي به تغيير هم هستم؛ يعني به هر حال بايد مسأله

شود قطع كنيد و  اش را نمي شان مشخص باشد، رابطه اش با چيستي و وضعيت، توصيف و تغيير بايد رابطه رابطه
آيد بايد  انتظار داشته باشيد ما متكفل اراده هستيم، سر جاي خودش محفوظ باشد آنجايي كه به نظر ما مي

ي بين زمان و  كنيم، بايد از رابطه مورد اصول موضوع از آن اخذ بشود، يكي از جاهايش آنجا هست كه عرض مي
گوييم فرض كنيد در  اش بشود، حاال بعدها هم مي سبهمكان استخراج اصول موضوع متناسب با محا

شود، آنجاها هم بايد از آنها هم بايد  تر مي شناسي و بحث واليت در اختيار و آگاهي يك مقدار روشن انسان
اصول موضوعي الزم خودش را اخذ بكند ولي يكي از جاهاي مهم آن همين جاست كه بايد بتواند تبيين بكند؛ 
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د حجم را و كيفيت در مكان و زمان و متقوم زمان و مكان را تعريف بدهد و بتواند براي كنترل يعني بايد بتوان

 گوييم معين بكند. هاي متناسبش را بعداً براساس واليت آنچه كه در بحث واليت و شناخت مي آن و نسبت
آن جز اموري است  شود، كأنه اي حساس است كه گاه با بي اعتنايي خاصي از آن صحبت مي اين نكته، نكته

گويند كار قيصر را به قيصر واگذار كنيد، ما كه مأمور آن كارها نيستيم، ما بايد  كه مثل بعضي از متصوفه كه مي
داريد  به لقاء دوست مشغول باشيم و خود دوست اين عالم را خلق كرده است، شما اگر دوست را زياد دوست مي

بيند  عالم خارج بد بگويند! آدم اگر كسي را دوست بدارد وقتي مينبايد بتوانيد تحمل كنيد كه به دوست در 
كند، از دوستش مدح بكند كه اين مدح  تواند تحمل كند، غيرت دوستي ايجاب مي گويد، نمي كسي بد به او مي

زاني كه توان دارد، اين كه بريده بشود بالمره حتي بگوييد كه دشمنِ دوست هم بيايد  را هم جاري بكند تا مي
گويند كه البته اين شكل  اداره را دست بگيرد تا همه جا تا آنجايي كه مثالً زندگي ما را هم مسخر كند و مي

گويند كه يك درويش سني جايي  ها هست، مي ها و مادون اين ها طبيعتاً نيست، براي سني تصوف براي شيعه
 ا به حال رضا رسيديم.بود، يك نفر آمد به او تا مراحل خاصي دست زد، بعد گذشت، گفت كه م

همچنين رضايي از ساحت كمترين درجه ايمان به خدا خارج است، كيف به اين كه اعالترين مراتب حب را 
 كسي ادعايش را داشته باشد.

به بحث برگرديم، به هر حال بايد اتصال فلسفه و علوم در باب حركت علوم را رهبري بكند، اگر جهان 
رود، حرف دارم كاري به شما ندارم، كار بايد داشته باشد، نه درست  امت ميمخلوق خدا هست و به طرف قي

كنيد متناسب با طاعت خداي متعال نيست، متناسب با هماهنگي با  نيست، آن كيفياتي را كه شما درست مي
دهد  ي آن معني مي  حقيقت جهان نيست، هم خود حركت به حقيقت جهان منصوب است و عدل و ظلم درباره

 يف و هم خصوصياتش و الي آخر. هم ك
بعد از اين قسمت كه اشاره كرديم، اصل آن بحث طبيعتاً بايد جاي ديگر بكنيم، ظاهراً بايد بياييم سراغ 

 بحث عليت، بعدش هم سراغ بحث اختيار بياييم. چون بحث علت در آن جلسه صحبتش نشده است؟
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و معلولي را كه با يك چنين مطالبي؛ يعني تقوم  شود؟ علت حاال ببينيم آيا اين بحث عليت چه طوري مي

توانيم بگوييم معلول در نزد علت حضور دارد؟ يا معلول با علت دو تا هست؟ يك  زمان به مكان گفته شد، مي
 علتي داريم، يك چيز معلول داريم، يا اينكه دو نيستند، يكي هستند.

ندارند، كه دو اسم مترادف بر يك چيز است، پس اگر يكي هستند كه شما دو نام گذاشتيد و هيچ اختالفي 
 توانيد بگوييد كه مختلف باشد، بگوييد خود شي نزد خودشان حاضر هست.  تعريف از علت و معلول نمي

گوييد سوزاندن، معلولِ آتش است، آتش، علت سوزاندن است، و اثر  گوييد دوتا است، مي ولي اگر مي
گيريد، آنجا بايد تأمل كنيم، ببينيم آيا زمانِ تأثيرِ، از علت هيچ ندارد،  ميگيريد و اثر را هم غير خود ذات  مي

منهاي زمان است و منهاي مكان است، اگر زمان و مكانش متحد شد، عين هم شد، معنايش اين است كه دو تا 
 ].نيستند، معنايش اتصال مطلق است، اگر زمان و مكانش دو تا شد، گفتيد اين اثر آن هم مؤثرش [است

 حتماً هم زماناً و هم مكاناً بايد مختلف باشند.
كنيم در علل و معالي  حاال علي فرض اين كه دوتا بودند و زمان و مكانشان مختلف شد، آنچه را كه بحث مي

 مادي و متغيير است موضوع بحث ما اصالً امور متغير است.
ي زماني هم دارد، زمان مخصوص هم  گذارد و فاصله كند، تأثير مي حاال اگر گفتيم كه اين اثر انتقال پيدا مي

شود گفت كه از بحث حركت و تعلق خارج است؟ يا اصالً علت و معلول تناسبات تعلق است و بعداً  دارد، آيا مي
 گوييم تناسبات واليت است. مي

ت دارد، اين گوييم مناسب كنيم، فعالً در اين مرحله فقط مي رسيم و بحث تقوم مي به تناسب هم بعدها مي
 تناسب هم عين تناسباتي است كه در تعلق است.

اگر اين طوري بگوييم آن وقت ديگر نه انفصال مطلق را و نه اتصال مطلق قايل شديم، اگر اتصال مطلق 
شود كه ديگر اين اثر براي آن مؤثر نيست،  شود و اگر انفصال مطلق بشود، دوئيتش طوري مي بشود يك چيز مي

. كه در بحث ذات و ذاتي هم در صورتي كه در خاطرتان باشد، اشاره كرديم كه اگر دوئيتش، شود بريده مي
 كند. دوئيت حقيقي باشد، حتي اثر داشتن هر اثري را از خود ذات منفصل مي



 ····························································································  ١١٩ 
اگر بنا شد كه نه دوتا باشد و نه يكي باشد، بايد نسبت داشته باشد، نسبتش هم نسبت فعلي باشد، موجب 

 هم نشود.اتصال مطلق 
تواند وقوع  اي متناسب با زمان خودش بعد از وجود آتش، مي اي، لحظه حاال سوزاندن، اثري است كه لمحه

برد حاال بگوييم  شود معلول ذكر بشود، زمان هم مي پيدا كند. عين خود او نيست اگر عين خود او باشد، نمي
ي زمان بحث شده است،  ر بحث گذشته كه دربارهآنچه كه در زمان گذشته هست در زمان آينده اثر دارد، بناب

معنايش اين است كه به تناسبات آينده تعلقي دارد. حاال اين تناسبات آينده اگر تعلقش نحوه تعلقي باشد كه 
 شود؛ برايش اتصال مطلق را به آينده ايجاد كند كه خلقتش عين خلقت خودش باشد، طبيعتاً آن هم نقض مي

ي   ي تعلقش به آينده بحث كنيم، در نحوه شود پس مجبور هستيم بعداً درباره لق مييعني دوباره اتصال مط
 تناسبات علت و معلولي بايد يك نحوه تناسبات تغيير پذير هم باشد.

كنيم بايد يك نحوه فاعليت باشد، حاال چه نحوه فاعليتي باشد؟ آن جاي خودش بايد  كه آن جا ذكر مي
اي باشد  اش قطع باشد و نه بايد رابطه اين است كه نسبت به آينده نبايد رابطهبحث بشود. تا اين جاي مطلب 

گوييد آتش  كه آينده را با اين يكي كند. عين اين علت و معلول نسبت به هم ديگر در باب امور خارجي كه مي
 سوزاند، علت است، عيناً در باب مفاهيم است. مي

گوييم نه تناسبات تعلق را  ود، اگر چنين و چنان شد، ميش گوييم بحث عليت نقض مي پس آنجايي كه مي
 گوييم تناسبات واليت را بايد مالحظه كرد. بايد مالحظه كرد و بعدها هم مي

 كند. كند، جاي ديگر طور ديگر حكم مي بنابراين عليت يك جا يك گونه حكم مي
 ي ديگر چيز ديگر هست. در يك رتبه يك چيز تناسباتش است، در رتبه

رسد كه يك مثالي هم در اين جا ذكر بكنيم، مثال هم يك مقدار در باب علت و معلول هم  حاال به ذهن مي
 در باب ذهن صحبت بكنيم، هر چند مبسوط اينها بايد در بحث شناخت بشود.

 ) تأخر زماني معلول از علت [؟] روشن نشد، تأخر زماني [؟] يعني زمان را اگر ما نسبي فرض بكنيم. ..١س
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هاي كه  فرماييد، معنايي كه ذكر فرموديد در مكان در علل و معلول ج) ترتب در مكان، شما ترتيب را ذكر مي

فرماييد مثالً  كنيد، آن نحوه ترتيب هست. و عين همان ترتب در توالي هم همين قدر كه مي در مكان ذكر مي
ي علت در مكان  اش از رتبه ستند، رتبهمعلول، شايد اين را بشود گفت در عين حال كه با همديگر متقوم ه

 تر است. نازل
 در زمان هم بايد عين همين را بتوانيد نشان بدهيد.

 ) [...]١س
ج) نه، ولكن تقومي كه داريد در آن تقومش، اين طوري نيست كه يكساني محض هم باشد به حكم خود 

مول پذير هست، ممكن است يك وحدت تركيبي، يكساني تقومي كه دارد محض نيست، تقومش شامل و مش
ي وحدت باشد، خودش منتجه  ي كثرت باشد، ولي نسبت به مادونش در رتبه چيز نسبت به ما فوقش در رتبه
 تر باشد. ي بزرگ كنيم منحل در منتجه باشد و لكن در باالتر كه نگاه مي

هم باشد، اين معنايش اين اش هم باشد، به زمان و مكان  تقومش به اجزاي داخلش باشد، به اجزاي بيروني
 گونه ترتيب و تغييري نيست. نيست كه هيچ

گذارد؛ يعني در يك وحدت تركيبي باالتري قرار  گوييد كه مثالً اين شي بر آن شي اثر مي وقتي شما مي
دارد، ولي آيا اين معنايش اين است كه مساوي هستند، به نحوي كه ديگر نتوانيم براي مركب و تغيير تناسبات 

كر كنيم و بسيط بشود؟ نه. متقوم هستند غير از متساوي هستند، قوام اين به آن است و قوام آن هم به اين ذ
 است.

ولي اين معنايش اين است كه متساوي هستند؟، اگر متساوي باشند اصالً نظام واليت نداريم، هرج و مرج 
توانيد مالحظه بكنيد، كه آنها وقتي  تزاع مياست، بدتر از حرج و مرج. اتفاقاً همين نحوه تساوي را شما در ان

گويند بيايد از يك  كنم مي كنند، مثالً عرض مي كنند، به نحو تساوي نگاه مي آيند ما به االشتراك اخذ مي مي
اشياء مختلفي يك مفاهيم جزئي داريد، بعد بيايد يك وجه مشترك از اينها را بگيريد و از وجوه ديگرش جدا 

الشتراكشان مثالً نوع را تحويل بدهد، انواع مختلفه الحقيقه را هم كه متعدد هستند يك چيز كنيد اين ما به ا
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دهند از همين رقم هستند؛ يعني شما  ديگر انتزاع كنيد، از آن جنس درست كنيد، بعد هم احكامي كه مي

دهي االنتاج است؟ گوييم چه است قياس شكل كه ب گوييد كه مثالً قياس شكل اول بديهي االنتاج است، مي مي
گوييم حاال چه هست كه بيشتر بفهميم، يعني بايد مثالً يك  فهميد، مي بريد و نمي يعني شما خودتان بكار مي

گويند يك مابه  گوييم كبري چيست؟ كليت يعني چه؟ مي كبرا باشد و كليت داشته باشد يك صغري باشد، مي
بعد » العالم متغير«در صغري مالحظه بفرماييد، بگوييد االشتراك بزرگي بايد داشته باشيد وجه اشتراكش را 

ها را  ، شما پس بنابر اين ما به االشتراك»العالم حادث«بعد هم نتيجه بگيريد كه » كل متغير حادث«بگوييد 
كنيد، حاال صدق حكمي كه روي  نسبت به همديگر بريديد و انتزاع كرديد و داريد نسبت به همديگر مقايسه مي

اگر ادراك از  ٣٠٠٠٠شود  گوييد كه ربط اين قطع نمي تان هست نسبت به اين مصداق مي شتراك كليما به اال
اش قطع بشود كه اصالً هيچ چيز سر  كل و كلي قطع بشود اگر بنا باشد ادراك از كلي با ادراك از مصداق رابطه

 شود.  هم بند نمي
كند در آن شدت و ضعفي  ي براي آن صدق ميگوييد اين كل گوييم حاال مصداق كه مي كنيم مي سؤال مي

 گويند از اين جهت كه مصداق است، متساوي است [...] هست؟ مي
از اين جهت متساوي است، هيچ فرقي نيست در اين كه ممكن است اظهر مصاديق متبادر بشود، ولي در 

ها  اول كار از خود اينصدقش نسبت به صدق اين كلي بر مصداق آن حرفي نيست، چون ما به االشتراك را كه 
گوييد اين  بريديم، بعد آن وقت اگر آمديد گفتيد كه اين در بحث اختيار سازگار نيست، قيد به آن بزنيد، مي

گردد و خصوصيت ذات فعل هم بايد  قيد بردار نيست، اگر گفتيد اين سنخيت خصوصيت فعل به ذات فعل برمي
 شود. از منشأ بريده باشد و منشأ نداشته باشد و اال بدون علت ميتواند  با فاعل برگردد، به منشأ برگردد، نمي

گوييم خصوصيت اراده  كنيم مي منشأ هم اگر اراده باشد بايد به اراده بر گردد باز عين همين را سؤال مي
 كاشف از خصوصيت صاحب اراده هست، نهايتاً بايد به خصوصيت ذات برگردد.

ند، بگويد همه جا صادق است، اين قضيه بديهي اال در اين مورد است، ما حاال يك استثنإ اگر اينجا كسي بز
آيد، از اين كه ما به االشتراك و ما به االختالف را شما مالحظه نفرموديد، فقط  گوييم اين استثنإ از كجا مي مي
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قبول داريم، ولي گوييم  گوييد در اين يك مورد اين جاري است، ما هم مي ما به االشتراك را مالحظه كرديد، مي

معنايش اين است كه ما به االشتراكي بود ما به االختالفي هم بود، نظر به مابه االختالف نشد و حكم داديد و 
دارد، همين كه قيد برداشت از  خورد و يك قيد بر مي گوييد حكمي است يك استثناء مي حكمتان خودتان مي

 افتد. بديهي االنتاج بودن مي
اين اگر عليت را در تمام مراتب به صورت تجريدي و متساوي اصل بگيريد يا تناسبات را حاال خود اين كه 

بگيريد، تناسبات را بگيريد، معنايش اين است اين جا يك طور مناسبت دارد، آن جا هم يك طور ديگر مناسبت 
 دارد.

ار بر مسلمين به وضع ي عليه حكومت كف رسد پس تمام اين كه آقايان به وضع مسأله من گاهي به ذهنم مي
 گردد. اش به قياس شكل اول بر مي ها همه كنند و اين اين جدايي علوم از فلسفه عنايت نمي

آنجا آن حكم مطلقي كه شما درست كرديد، قيد الاقل اينطوري باشد، هر عاقلي حداقل او را قبول دارد. كه 
نه كه اين بگويند نص پايش به قياس شكل  قياس شكل اول بدهي االنتاج است، مادامي كه معارض نص نباشد،

اول بند است، نص كه پايش بند به معجزه پيغمبر اكرم (ص) است. پايش به قدرت خداوند متعال بند است، 
پايش بند به قياس شكل اول نيست. بگو ادراك من از وحي، بگو آنها را عيب ندارد، بگو پاي ادراك من از امور 

گويم الاقل اين طوري بگو، بگو آنجايي كه  بيند بند است، آن وقت مي هايم مي به اين مطلبي كه مثالً چشم
دانم كه نبي اكرم  بيند، ديدن من پايش به اين شكل اول بند است، و لكن مي پيغمبر گفت نه، آنجا چشمم نمي

 (ص) ابصر از ماست. 
 گويم چشم نه. هرجا كه اشان گفتند نه، مي

گوييد صحت و سقمش با نص معاض شد يا شكل اول را  را اول مي ي قياس ) حضرت عالي نتيجه١س
 گوييد مي

 ج) اگر گفتيد در نتيجه همه جا مطلق است، معنايش اين است كه اگر رسيد نص را هم بگوييم مطلق است.
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) شكل اول منتج بودنش يك جمله علمي مشروط است؛ يعني اگر كبري و صغري نص بگذاريد، آنجا باز ١س

 نص است.
ج) اگر من بديهي عقلي در صغري و كبري گذاشتم مقابل نص درآمد آن را حاال چكار كنم؟ مگر خود 

 بديهي االنتاج بودن اين پايش روي بداهت بند نيست؟ پايش به جاي ديگر كه بند نيست.
گويند  ميآورد، بفرماييد اگر بديهي نبود،  ) نه، حاال دوتا مسأله است، بلي اين خودش يك نوع بديهي مي١س

 بديهي نيست.
كنيد و  گوييد و تكيه مي گوييم اين مطلب بديهي و تعريفي را كه مي ج) نه خير، چرا بديهي نيست؟ ما مي

 گوييم در اين بداهت بديهي فيه اشكال است. گوييد پا بايد روي سنگ بديهي گذاشت و راه رفت، ما مي مي
آيد از اول خود باب كه راه بيفتيم، (حاال كه صحبت  هنم ميشود، من به ذ نه يك جا، و ده جا اشكال پيدا مي

شد من يكي دو دقيقه راجع به اين صحبت كنم، هرچند قبالً هم صحبت كرديم) اولين صحبت اين است كه 
دهيد، و تحليل  آوريد و سلب و ايجاب را نسبت به او مي خود منطق هستي است و شما همان را مي حد اوليه

گوييد هستي و نيستي متساوي  كنيد و مي كنيد، نسبتش بين آن را مالحظه مي حظه ميعقلي نيستي را مال
 توانيد وارد بشويد و منطق بسازيد. نيستند و تا شما مي

گوييد هستي حد  فرماييد، روي همان هستي بار است، مي ي شكل اول اين بداهتي را كه مي آن وقت پايه
گوييد كه علت و معلول از همديگر اين طور جدا  يز است. شما مياي است كه واسطه در اثبات همه چ اوليه

ي در اثبات است، قانون عليت و حضورش در نزد نفس خود مسأله هستي است،  نيستند يا هستند؟ واسطه
شود، هرگونه مناسبتي را ذكر بكنند، مناسبتي از هستي است،  ي ادراكها مي ادراك از هستي مقدم بر همه

 ها هم عرض همديگر هستند. ند اينتوانند بگوي نمي
كند، هم قياس شكل  كند، هم عليت را درك مي كند ، هم هستي را درك مي ها را درك مي عقل همه اين
كند، كيفيتي از اين اولي است. خصوصيتي از اولي است، حاال  كند و لكن دركي كه از اينها مي اول را درك مي

اصل بشود لزومي نداشته باشد كه به مقدمات و مرتبه و غيره باشد، ولو بالبداهه اين خصوصيت در ذهن شما ح



١٢٤  ······························································································································································  
حاال حرفمان اين جاست كه در قياس شكل اول و منطق، حد اوليه، هم حد خود دستگاه و مناسباتش هست؛ 

تواند باشد، اگر مختلف بود مواد و  يعني در اين جا مواد و صورت با همديگر متحد است، و لذا هم منطق مي
توانست منطق باشد. ماده و صورت متحد است، لذا شما منطق [؟] اختالفي كه در قضاياي  يصورت نم

گوييد از خصوصيات هستي، از خود هستي بديهي، خصوصياتش غير بديهي [است]،  اش است، مي نظري
 گوييم خيلي خوب عيبي ندارد. مي

كسي در خصوصياتش شك ندارد،  فهمند و گوييم اين خصوصيات كه غير بديهي است، اصلش را همه مي مي
فهمند، اين خصوصيات چه نسبتي با اصل هستي دارد؟ خصوصيات بريده است،  فهمند وبعضي نمي بعضي مي

يك كسي ديگر، يك جاي ديگر است، يا هستي و خصوصياتش است؟ نه اين كه هستي عليحده هست و 
تند، يا هستي عليحده هستند و خصوصيات هم عليحده هستند، هستي و خصوصياتش با همديگر متحد هس

گوييد مراتب ادراك از هستي مختلف است.  خود خصوصيات هم به هستي بند نيست، او هم عليحده است؟ مي
شود؟  شود فهميد يا نمي گويم چه طور شد؟ شما يك درك داشتيد و يك هستي داشتيد، هست را مي من مي

يفياتش خارج نيست، هستي با كيفياتش بايد بديهي فهمند، هستي هم كه از ك گفتيم بديهي است و همه مي
شود اگر بين كيفيت هستي و خود هستي اختالف  باشد و اال بين كيفيت هستي و خود هستي اختالف مي

 بشود، در آن خيلي صحبت است. 
به عالوه بر اين، اين اختالف درك از خصوصيات هستي بين بزرگان فن است، كه بايد با اين ابزار بتوانند 

خواستم منطق باشد كه ذهن را از خطا  اي دارد؟ مي وحدت برسند، اگر نتوانند به وحدت برساند، چه فايده
 تصحيح كند، حاال اگر كسي قدر فهم خودش بفهمد، خيلي زحمت كشيديد كه منطلق لطف فرموديد.

اياي حقيقيه حمل آيد، نه تنها منطق به نحو قض عالوه بر اين در مباحث فلسفه هم كه به ذهن من مي
 شود. اش همين طور مي شود، بنابر منطق صوري كل فلسفه هم بر حد اوليه مي

 گويند همه جا همين طور است. ) آخر مي١س
 تواند تحويل بدهد. خواهم اثبات بكنم كه اصوالً اين معرف نيست، بالمره هيچ تعريفي نمي ج) حاال من مي
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گويند هر حقيقتي را اذعان كنيد از  كند، چون مي فرق مي ) در حقيقت تعريف است تعريف ساختار١س

 ترين مثال است. اي شود، اين بهترين و پايه طريق فهم رد مي
گوييد به چه معنا بهتر است؟ بهترين و  خواهيد بگوييد كاربردش بيشتر است، بهترين كه مي ج) يعني مي

 گوييد كاربردش بيشتر است. بدترين كه در فهم ندارد؟ مي
گويند هر منطقي هم كه حضرت عالي بفرماييد، باز پاي صحت و سقم و  ) عبارت اخري است كه مي١س

 آيد. ان مي اذعان و رد و قبول آن به مي
 ج) او پايش به وحي بند است، شناخت دوتا است، يكي تابع و يكي حاكم است.

 گردد. صحت به آن طرف بر مي
 تناسبات ايمان است، مراتب مختلف هم دارد.براساس اصالت ايمان در تبعيت از وحي 

 خواهد، هر كسي هرچه ايمان آورد، گويند منطق نمي ) اين جا ديگر مي١س
 تان از منطق را عوض بفرماييد. خواهد، تعريف ج) نه، منطق به اين معنا نمي

ها،  ريدهد وباالت ي خودش عمل خود را در درك انجام مي مناسبات واليت است، هر كسي در رتبه
 كنند. ها را هدايت مي تري پايين

كند،  كند، اول منطقش را نقض مي عليتي كه بخواهد همه جا مساوي حكم كند، اين هم خودش را نقض مي
گوييد مواد اگر واحد شد، صورت هم اگر واحد شد، آن كسي هم كه هست، اهل آن علم باشد، و مردم عوام  مي

شود، فن علما را اين طور  را نفهميدند، درست نتوانستند بكار ببرند نميشود گفت اينها منطق  [نباشد] و مي
 گفت؛ به قول خودتان بايد در نتايج يكي باشد و در نتايج يكي نيستند.

هكذا در نتايج فلسفه يكي نيستند، هكذا در بيان علت و معلول، آن جايي كه خودش مدعي اين است كه 
خداي متعال، براي فعل انسان تفسير بدهم، براي همه جا، هيچ استثنا توانم براي فعل  من مطلق هستم و مي

ماند؛ يعني يك خداي مجبور، چون اراده و اين كه  شكند، در تعاريف خود مي شود و مي ندارد، بعد وارونه مي
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كند، حاال  يي مخلوق تفسير كند، حاال ادعايش را م ي خالق و نه در باره تواند نه درباره اختيار و [شاء؟ ] را نمي

 گويد حكم من حكم محدودي است. كند، مي يك وقت است كه ادعايش را نمي
تواند كار بكند، استغفر اهللا  رسد به يك جاهاي كه نمي گويد بدون قيد بدهي االنتاج است، بدون قيد مي مي

ه كسي كليد علم آورد، مثل اين ك اين ادعاي مطلق بودن اين انتاج به دليل بداهت، يك نحوه نتايجي را مي
مطلق خدا دستش باشد. وقت ندارد كه برسد همه را بررسي كند وقتي داشت و عمري داشت حاال اگر بگويد 

ي همه چيز نظر بدهد و من هذا است كه بحث  دهيم سرعت و زمان، درباره وقت ندارد، كامپيوتر دستش مي
ي خصوصيات قيامت  حرف بزنيم، درباره ي اموري را كه حد عقل نيست، حد عقل و فهم ما نيست كه درباره

بيني و حرفهاي درشت  ات را نمي  اي؟ ده قدمي زند، آنجا با جسم باشد يا با روح باشد، تو چكاره آيد حرف مي مي
 زني؟  مي

اش تبعيت از نبوت الزم است، بسيار خوب،  خواهي بگويي كه اصل قيامت ثابت است، بسيار خوب؛ باقي مي
گويد هر چيزي كه دستش  شد، اگر بخواهند معراج را هم اين طوري بشود، مجردات را هم ميلكن اگر اين طور 

 دهم. گويد چشم در اين باره نظر مي بيايد، بگوييد نظر بدهد، مي
زند و  كند، حرف مي ي بين مصداق را ما به االختالف و مابه االشتراك را قطع مي آن وقت در امري كه رابطه

د، در حالي كه تعين خارجي با مابه االختالف مصداقي را كه از آن تجريد كرديد، ما به زن مطلق هم حرف مي
االختالف و مابه االشتراك را متحداً متقوم به هم ديگر دارد، يك سفيدي عليحده نداريم كه يك جسم عليحده 

ك شيريني نداريم داشته باشيم، يك حجم و طول و عمق عليحده نداريم, كه يك جسم عليحده داشته باشيم، ي
 كه يك جسم عليحده داشته باشيم.

كنيد و  ها در خارج با همه خصوصياتشان و با همه تناسبشان متحد هستند. شما آن چيزي را كه جدا مي اين
شود, كه آن احكام بعدها بر اين تعريف صادق نيست، كما  بينيد, منشأ يك احكامي مي خصوصياتش را داريد مي

ت خودشان را راحت كردند و گفتند اصالً متكفل اين مطلب نيست, از موضوع و سخن ما اين كه در اين قسم
 خارج است.
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گوييم كه بايد مجردات اين طوري باشد، عالم قيامت  كنيم، به صورت كلي هم مي ما در كليات صحبت مي

د در خصوصيات حرف كنند, بنا نبو اين طوري باشد، بايد فالن طور باشد، خصوصيات دارند مراحل را ذكر مي
 كنند. بزنند، در خصوصيات آن هم صحبت مي

بايد در معراج، خلق و التيام در افالك بشود, نشود, چه طور بشود، لطيف باشد جسمي كه از افالك خارج 
 باشد نباشد.

غرض از اين صحبت اين است كه تناسبات غير از تساوي است و در احكام مطلقي كه شما در كلي 
كنيد بتواند در اصول و فروع يك كل صحبت كند، كل نه كلِ مجموعه،  هايي را كه مي بايد صحبتگوييد.  مي

بايد مناسباتش هم ديگر را تأييد كنند؛ يعني به وحدت برسند؛ يعني وحدتش به كثرت متقوم باشد كثرتش هم 
گوييد عليت،  كيبي بعد ميگوييد وحدت تر كنيد از اول كار مي به وحدت متقوم باشد. اصولي را كه شما ذكر مي

كنيد، اين اصول هم ديگر را تأييد كنند؛ يعني چه؟ يعني  گوييد اختيار و اصولي را تا آخر ذكر مي بعد مي
 بتوانند به وحدت برسند، به هم متقوم باشند. در عين حال كه وحدتشان هم به كثرتشان متقوم باشد.

تواند مالحظه  كند، نه در عليت خارجي مي كار مي ي تجريدي و آن نحوه كه پس بحث عليت به آن نحوه
تواند مناسبات را مالحظه كند و نه در  هاي ذهني مي تناسبات زمان و مكان را بكند و نه در عليت كيفيت

رسيم، بعد  كنيم به حاالت روحي و به معرفت مي حاالت روحي. حاال البته اول ما بحثي را كه در باب اختيار مي
 رسيم. عليت ميانشاء ا... به 

 اگر سؤالي باشد پيرامونش توضيح بدهيم؛ پنج شش دقيقه بيشتر وقت نمانده است.
رباقري: سؤال از جلسه قبل باقي ماند كه تناسب بين دو شي اصوالً چه [؟] چه ربط  حجت االسالم مي

 گوييم؟ خاصي است كه به آن تناسب مي
 ج) تقوم است!

تواند تقوم داشته باشد؟ چرا حرارت به آب تقوم ندارد؟ چه  ه چيز نميس) چرا در تقوم، همه چيز به هم
گويم  گردد، من مي گوييم اين مناسب با آن نيست؟ اگر به هيچ خصوصيتي به ذاتي بر نمي دليلي دارد؟ چرا مي
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ي آب با حرارت تناسب دارد و اصالً اثر اثر آب است، حاال هر طور تفسير كنيم. ربط، دوئيت و وحدت تركيب

گوييم حرارت با آتش وحدت تركيبي  آورد يا هر چيزي، عرض من اين است چه خصوصيتي است كه مي مي
 خاصي دارند، كه اين وحدت تركيبي بين آب و حرارت نيست؟

خواهيد اتكاء به مابه االشتراك را اثبات بكنيد، نقضي را  كنيد و مي ج) يعني شما به ما به االختالف تكيه مي
خواهيد تكيه به ما به االشتراك را اثبات بفرماييد، از  كنيد و لكن مي د، از مابه االختالف آغاز ميفرمايي كه مي

 آيد. اين نقض، آن در نمي
ما به اختالف اين است كه آب يك چيز است و آتش هم يك چيز است، هر كدامشان مختلف هستند و يك 

 ند.زماني و يك مكاني دارند و در مجموعه متقوم به هم هست
خواهد بگويد اين يك خصوصيتي غير از اين دارد، حاال در تفسير تغيير چه كار  غرض از اين چيست؟ مي

گوييد، اين است كه  گوييم بياييد ما به االشتراكش را بگيريد. آن عليتي را كه حضرت عالي مي كنيم؟ مي
 اين مابه االشتراك است. » لكل شئٍ خصوصيه«بگوييم 

كنم به  خواهيد به كليت برسيد. بنده عرض مي قضيه كلي از آن بسازيد، از تناسبات مي خواهيد يك شما مي
ها را جداي مطلق فرض  هم ديگر متقوم هستند؛ بنا به بحث و حدت تركيبي، نبايد شما اين ما به االختالف

 كنيد، و براي تقوم معنايي لحاظ بفرماييد كه معناي جدايي محض يا يكي شدن محض را بدهد.
گوييد  گوييد، مي تقوم حفظ دوئيت و ارتباط است، نه از بين بردن دوئيت و تساوي! در اين تقومي كه مي

 سوزاندن به آتش قوام دارد و آتش هم به سوزاندن قوام دارد.
فرماييد؟ من بر  دهد. حضرت عالي چه طوري تفسير مي س) نظرم اين است كه چرا با آب قوام نمي

فرماييد كه نسبتي است؟  حضرت عالي چه طوري تفسير مي» لكل خصوصيه«ه بگويم گردم، به جامع ك نمي
شود كه تناسب يعني  فرماييد، تناسبات يك مفهومي است كه تا تفسير نشود، روشن نمي همه جا تناسبات مي

 گوييد چون تناسب دارند!  چه؟ چرا آب با آتش تناسب ندارد و حرارت و آتش تناسب دارد. شايد مي
 شود حضرت عالي بفرماييد! گوييم اين جا چون تناسب دارد؛ از قول ما مي نه، ما كه نميج) 
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 كنم تقوم حفظ دوئيت هست. گوييم به اين فرمايشتان راضي هستيم. عرض مي ولي ما نمي

 س) من عرضم اين است چرا اين دو تا با هم تقوم ندارد؟ چرا حرارت به آب تقوم ندارد؟
تواند اثبات  ، چه چيزي را در اين جا مي»وحدت تركيبي«و » وحدت و كثرت«ي كه گفتيم ج) آيا در قدم اول

بكند؟ اگر وحدت تركيبي شد، تركّب بايد پاسخ گو باشد يا بساطت؟ اگر ذات شد، بساطت پاسخگو است و يا 
 تركب؟ 

فرماييد؟ آنجا  ظه نميفرماييد يا اصالً كثرت را مالح س) باالخره حضرت عالي كثرت را در آثار مالحظه مي
 هم يك وحدت تركيبي، برابر يك وحدت تركيبي كل است.

 ج) يعني زمان متقوم است به مكان، مكان هم متقوم به زمان شد.
 س) وحدت و كثرت قابل مالحظه نيستند.

خواهم بگويم كه اگر شما همين قدر كه فرموديد كه زمان متقوم به مكان است و مكان متقوم به  ج) مي
توانيد بفرماييد يا نه؟ آن وقت نبايد آب  زمان است، در كل، عين همين تقوم را هم نسبت به اجزإ به كل مي

 بتواند بسوزاند؛
 سوزاند؟ س) چرا؟ چون خارج ما ديديم كه آب نمي

يم، توانيم صحبت بكن ها از چند جا مي ج) نه، يعني اگر كثرتي نبود، ديگر تركب و تقومي بود؟ عالوه بر اين
 يكي اين كه شما آتش بريده از آب اصالً نداريد، اين خيالي است.

كنم، يا وحدت تركيبي را مقابل وحدت تركيبي را مقابل وحدت تركيبي قرار  ) من همين را عرض مي١س
 بدهيم، اصالً كثرت قابل مالحظه نيست.

 شود.  طوري ميج) چرا، معنايش اين است كه اگر جناب عالي بخواهيد بسيط ببينيد، اين 
يعني اگر شما يك آتشي پيدا كرديد در جايي كه نه هوا و نه آب و... هيچ نباشد، آتش نيست. آن وقت من 

گيرم از شما كه بيايم داخل خصوصيات تركيبي خود آتش و هي بگويم نه، يا نگويم؟ آتش معنايي جز  اجازه مي
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ان از آتش چيست؟ براي مثال بگوييد كه يك كنم، غرضت در كل. اصالً به يك عبارت ديگري من عرض مي

 ي باقيمانده بحث استفاده بيشتري از محضرتان بكنم خورده توصيف بيشتري در دو سه دقيقه
 غرضتان از آتش تركيب خاصي است؟ 

 س) بايد تعريفي داشت باشد يا نبايد داشته باشد؟
 ج) كثرت تعريف غير متقوم به وحدت است؟

 گوييم تناسبات آتش، تناسبات آب. في بايد داشته باشند، چرا ميس) تناسبات يك تعري
 زنيد آن كه در خود مثال اول اين كه خدشه در مثال است. ج) اين مثالي را كه مي

گوييم يك كلي است اجزاي هم كه ما  س) اصالً هيچ چيزي را به هيچ چيزي نبايد نسبت بدهيم، مي
 اصالت شي است. مان، اين بينش گوييم اصالً تعريفي مي

بنابراين اصالً كثرت به اين معنا بايد رها بشود، وحدت تركيبي در كل نظام عالم بايد ديده بشود، آن وقت 
 ي به كل است. تناسباتش هم فقط متقوم به احاطه

گوييد... تناسب تقوم داشته باشد، ادراك حضرت   خواستم همين را عرض كنم، حقيقت آتش كه مي ج) مي
فرماييد، كما اين كه بالعكس آن ثابت باشد عيبي ندارد، كما اين كه آتش به  خصوصياتي كه ذكر مي عالي به

 آيد! ي از چوب مي نظر مباركتان يك قطعه بر افروخته
خواهم بدهم، هر تعريفي كه بدهيد، غير از آب است يا عين آب است؟  اش را نمي س) من تعريف فلسفي

فرماييد نه غيريت و نه عينيت است.  دارد يا عينيت دارد؟ حضرت عالي مي اثرش هم همين طور است، غيريت
 شود؟ عرض من اين است باالخره كثرت آن چه طوري تعريف مي

 ج) كثرت بدون وحدتش را، كثرت تأليفي درست كند.
 شود گفت كه نسبت حرارتم را در همين وحدت تركيبي ببينيم، نسبت حرارت به آب، اين س) باالخره مي

فرماييد همين طوري كه حرارت متقوم به آتش است، متقوم به آب است.  جا يك آب و يك آتش داريم، مي
 خوب باشد، هر تعريفي هم كه از آب و آتش بدهيد. نسبتش با آب و آتش برابر است؟ 
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 تواند در برابري آن طوري داشته باشد. ج) نسبت هيچ چيز به هيچ چيز نمي

 دو تا برابر نيست؟س) چرا نسبتش بين اين 
 ج) براي اين كه كثرت بدون وحدت قابل لحاظ نيست.

 ) نه، براي اين كه، براي اين كه! تعريفش هيچي جز اين نيست.١س
 فرماييد چون نسبت به آتش است! كنم چرا نسبت اين دو تا برابر است؟ مي عرض مي

كه نسبت به صفات ذات به ذاتي   ي اينكهگوييد، در برا را را شما بدتر مي» براي اينكه«ج) عين همين 
 دهيد؟ جواب من را چه مي» براي اينكه«دهيد، جز  مي

 كند. ) من عرضم اين است اگر كسي تفسير نكرد، دليل بر اين نيست كه اين حد اوليه تفسير مي١س
 ج) معنايش اين است كه كاربرد اين با او فرق دارد.

گوييم ذاتش اين طوري است كه  سوزد؟ مي گوييد چرا آتش مي در قدرت شمول و كاربرد اين، شما مي
 بسوزاند.

 سوزاند، چرا روغن چرب است؟  براي اين كه مي
 س) اين به اختالف خود آنها است.

كشيد در حالي كه آن جايي كه بحث ذات است، بحث خداي  ج) شما كه بحث خداي متعال را جلو مي
 متعال نيست.

 موضوع: عليت تجريدي 
 خواهيد اثبات صانع بكنيد، مثل ما كه اصالت ايماني نيستيد! حجت االسالم و المسلمين حسيني:. .. مي

 تواند بگويد خداي متعال. اصالت عقلي هستيد! اصالت عقلي نمي
تواند اين حرفها را بزند؛ اصالت عقلي شما بيايد فلسفه را شيعه  اين حرف مال ماست، اصالت عقلي كه نمي

گوييم  كند ما هم مي ها باشد، بگوييد اين پيروي مي ي كه پيرو ائمه و پيرو خدا و دين و اين بعد با فلسفهبكنيد، 
 گويد. راست مي
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توانم همه چيز را بفهمم، تا آن جا هم ادعا  گويد من مي اي كه خودش ادعاي استقالل دارد، مي ولي فلسفه

ن او را بايد تغيير بدهم، براي اين كه من فهم از نص گويد اگر مسيح هم خالف حرف من گفت، م دارد كه مي
 گويم. گويم، فهم از عالم را من دارم مي دارم و مي

 نه تسبيح و نه تنزيح بايد بكند الي آخر.
ان شإ اهللا تعالي باز در خدمت شما هستيم، در خصوصيات نقض آن آشكارتر است، اين طرف هم ما در بحث 

احاطه مطلق در اين حد اوليه هرگز نخواهيم داشت. متناسب با رتبه ايمان آييم و معناي  شناخت هم مي
 تواند بندگي بكند. مي

نه اين كه احاطه دارد كما هي به اشياء حاال اين آتش را شما چه تعريف خاصي بدهيد، چه از اول از ابتدا 
ته چوب هست. ما همين جا هاي بر افروخ گوييم، به وجه مشتركي كه بين قطعه بخواهيد بگوييد كه آتش مي

گوييم كه اصالً  شود؟ بعد مي ها چه طور مي گوييم اگر آهن بر افروخته شد، اين كنيم و مي يك ذره دخالت مي
گوييد آتش يا نه؟ بعد  اگر بر افروختگي به اين معنا نداشت و توانست طبخ هم انجام بدهد، باز هم براي آن مي

ركيب است يا چيزي ديگري است؟ آتش كه چيز ديگري نيست، تركيب گوييم اصالً ت آييم باالتر و مي مي
بينيد، اصالً نيست و آتشي در كار نبوده است. بعد همين طوري جلوتر تا آن  اكسيژن و فالن و اين كه مي

آن نداريم، عيب ندارد، شما   ها و خصوصيات فلسفي گوييم ما كاري به اين قسمت رويم و مي  تعريف مي
كنيد، بعد كه استقالل هم از واجب  گردانيد، ذات را هم مستقل از واجب تعريف مي به ذات مي خصوصيت را بر

شود، تعدد واجب و آن اشكالهاي ديگر هم  شود، تازه آن وقت اشكال چند تا مي پيدا كرد، خودش واجب مي
 آورد.  الزم مي

 س) [...]
 گوييد؟ به چه ميج) معناي تعريف كردن چيست؟ سؤال مهم اين است كه تعريف 

فرماييد تناسبات كل  كند، عرض من اين است، چرا مي فهميم يعني چه؟ مفهومي به ذهن القا مي س) نمي
 نظام [؟]
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 خواهيد، تا آن وقت بشود بحث كرد. ج) سؤال بنده اين است كه در تعريف شما بگوييد كه چه چيزي مي

آورد كه بعد ارتكاز  ها به همديگر وحدتي مي تقوم اينگويم  آورد، مي گوييد تعريف هيچ مفهوم نمي اگر مي
گوييم مكان يك ارتكازي داريد، جز همين  گوييم زمان شما يك ارتكاز دارد، مي سازد، بعد همين كه مي مي

ارتكاز چيز ديگري هم نيست. نهايت ارتكازي كه بتواند وحدت و كثرت داشته باشد، خودش متقوم به هم باشد، 
 در وجوه مختلف مثالً در تبعيت از بحث داشته باشد.بعد هم كاربرد 

فرماييد تناسب با اين من عرضم اين  س)...كل نظام، كل نظام نه آتش، وحدت تركيبي كل تناسباتي كه مي
اصالً قابل طرح نيست؟ چرا اين متقوم به يك امر آخري » چرا«است چرا با يك چيز ديگر تناسب ندارد؟ اين 

 نيست؟
 اي از بقيه يا...  اين است كه اين را بريده» چرا«گوييد خصوصيتي هست، معناي  قتي كه ميج) احسنت! و

شود  كنم، كل نظام تناسباتي در زمان دارند، كل نظام چرا در زمان مي س) نه،. كل نظام را دارم سؤال مي
 شود؟ نمي» ب«شود و چرا  مي» الف«[؟] چرا 

گوييد اين  كنيم، چرا مي خود شي و همه را با همديگر مالحظه ميج) وحدت تركيبي كل را اگر با غايت و 
 برابر خودش با خودش هست؟

 شود؟  مي» الف«رود، و چرا  ) چرا عالم به اين طرف مي١س
 ج) براي اين كه اين را شما يك پارچه ديديد!

ييد چرا اين كل اين مگر اين جا متقوم به هم نبودند كه يك كل شدند، يعني زمان و مكان يك كل شد، بگو
 كل است.

 چرا خودش خودش است.
شود؟ كل  گويم اين كل مكاني چرا مي بينم و مي س) عرض من اين است كل اين مكان را در رتبه بعد مي

 مكاني دو؟ 
 ج) به بهم تقوم دارد!
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 ) چرا به اين تقوم دارد و چرا به چيز ديگري تقوم ندارد؟ ١س

 فرماييد؟  چيزي تقوم داشته باشد؟ چرا تناسبات مي شود هر چيزي به هر چرا نمي
گوييد كثرت به وحدت تقوم دارد، وحدت هم به كثرت تقوم دارد   گوييم تقوم را اگر مي ج) براي اين كه مي

 معنايش اين است.
 س) چرا به يك چيز سومي تقوم ندارد، چرا؟

 ! [خنده] شما چيز سوم را معرفي بكنيد !ج) چيز سوم را كه ما معرفي نكرديم كه چراي آن را بگوييم؟
 س) اين كثرت به اين وحدت، اين كثرت به يك وحدت ديگري، تقوم داشته باشد!

 ج) علت اختالف همان علت اشتراك است.
اُفتد؛ يعني اين شي شماره  ) اگر بگوييم به يك شي آخري تبديل بشود، سؤال شما از موضوعيت مي٢س

شود، قبالً در امر ثابت يك بحثي   بگوييم سه بشود، ولي ثابت كرديم كه يك چيز ميشود، حاال يك، چرا دو مي
شود، يك چيز را هم كه  دانيم يك چيز مي بود كه چرا يك شي قدرت اين كه همه چيز بشود، ندارد. فقط مي

 شود. گوييم يك چيز مي متعين نكرديم، اين چيست؟ مي
 يك چيز بشود؟» اين«بشود و يا چرا  پرسيد، چرا يك چيز حاال شما دوباره مي

 گويم چرا يك چيز بشود؟  س) نه مي
گويم، همان جا بحث بود كه اگر بنا باشد كه اين بتواند همه چيز بشود، يا بايد يك چيز يا همه  ) مي٢س

 چيز بشود،
 كند. اگر بخواهد همه چيز بشود كه حركت نمي

 س) چرا يك چيز؟ خصوصيت در خودش است؟
تواند يك  گويم آنجا بحث بود كه اگر يك چيزي داشته باشيم، چرا نمي شما در دستگاه بوديد، من مي) ٢س

 چيز همه چيز بشود.
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گردانيد به اين كه تعلقي در  شود، منتها حضرت عالي، عليت را بر مي س) من نظرم اين است همان عليت مي

 ذات شي [دارد].
 كند. شود كه يكسان عمل مي ج) نه، عليتي مي

گويند كه اين افعال مال آدم هست  اجازه بفرماييد! حضرت عالي كه بر قضايا مشرف هستيد، آيا وقتي كه مي
كنند، معنايش اين  كنند؟ وقتي كه نفي اختيار مي پس اختيار ندارد؟! اين مال اين است كه متناسب معنا مي

 ست؟كنند؟ هم چنين چيزي كه ني است كه تناسب اختيار را مالحظه مي
 س) بنابر اين [؟] 

تواند در درون بيايد كه آن يك حرف  ج) اصالً اول كار ما ببينيم غير از اين است كه امر ثابت در حركت نمي
كنيم، معناي مناسبات اين است كه جاهاي مختلف اعمال  فرمايند ما مطلق نمي ديگري است، اصالً اين كه مي

كنيد،  پذيريد. شما در تجريدي كه مي بينيد و اختالف را مي ف را ميتوانيد و عمل كردهاي مختل مختلفي را مي
كنيد و  كنيد، ما به االشتراكي كه بر اساس آن حكم مي بريد و تكيه به ما به االشتراك مي اختالف را از بين مي

 شود. گوييد اختيار نمي مي
 س)...تعريفي روشن نشده است، ادراك وجداني 

رسيم. بين اين كه دو تا فاعل بر يك موجود عاقر، يعني اشتراك دو  شب ديگر ميج) به بحث اختيار، چند 
 شود. فاعل و تقوم دو فاعل در فعل واحد معني اختيار مي

 ) حضرت عالي فاعليت و اختيار را [؟] اين است كه تعريفي از فاعليت داده نشده است.١س
 لب نه خود طلب.ج) فاعليت اگر به طلب تنها برگردد، آن هم به وجه الط
توانيد بگوييد اين شاء  كرديم) اگر نباشد كه ديگر نمي اگر به وجه الطلب برگردد (هماني كه اشاره اجمالي مي

كنيم   سپاريم و تفويض مي گوييد، ما يك چيزي را دست كسي مي دارد و مختار است! يعني گاهي است كه مي
خواهيد در  قطعه ملك را به شما دارند كه شما هر كاري ميكه در آن تصرف كند، تفويض فرمودند، مثالً فالن 

 كنند. گويند آقا حتي طلب و وجه الطلب را تفويض نمي آن بكنيد. يك وقت مي
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گويم پس بنابراين، خليفه يعني چه؟ اگر وجه الطلب را هم حفظ بكنيم، معنايش اين است كه شاء را  مي

حذف بكنيد كه قدرت تغيير در خودش در منزله شاء نداشته  كنيد نه تحقق را، اگر مطلقاً شاء را حذف مي
گوييد اختيار را طوري معنا بكن كه به جبر منتهي بشود،  ها اين عين جبر است، مي ي مرتبه باشد، در همه

شود و مناسبت ندارد، ولي فاعليت دو فاعل بر يك معلول، در معناي امر بين دو امر، به نظر ما  گويم نمي مي
 رسيم. ه هست. حاال ـ انشاء اللّه تعالي ـ در جاي خودش، به بحث آن ميآيد ك مي

»و السالم عليكم و رحمت اللّه و بركاته«  



 
 

 ٨جلسه: 
 موضوع: تعريف تعلق و تناسبات تعلق 

 حجت االسالم و المسلمين حسيني
  ٢٥٥٣ – ١٦٤١ – ٠١٣٧كد نوار: 

  ٦٨/  ١١/  ١٠ تاريخ:
 پياد كننده: سيد محمد باقر حسيني ناطقي

 
بعد از بحث عليت، يك مقداري بحث تعلق » بسم اللّه الرحمن الرحيم«حجت االسالم و المسلمين حسيني: 

 دهم. را امشب بيشتر توضيح مي
صور بفرماييد بعد كنم شما يك آهن و آهن رباي را ابتدائاً ت براي تصوير ساده و تصور از جاذبه عرض مي

كنيد يك كششي بين آهن و آهن ربا هست كه آهن را آهن ربا  بينيد وقتي كه آهن را از آهن ربا جدا مي مي
 كشد. كند. يعني آهن ربا آهن را به طرف خودش مي جذب مي

 شود گفت خود آهن ربا است، براي تصور شود گفت آهن است و نه مي حال اين جاذبه را نه اسم آن را مي
 گوييد جاذبه است. ابتدايي مطلب خوب است، مي

ي مغناطيسي درست كنيم و يك سيم پيچي و جريان الكتريسيته راه  حال اگر به شكل مصنوعي هم حوزه
شود، آنجا يك ميدان مغناطيسي محقق  بياندازيم، بدون وجود آهن, خاصيت آهن ربايي و جاذبه حاصل مي

كه بگوييم جاذبه قابل تصور هست، لزوماً بگوييم جاذبه حتماً دو طرف هم شود، اين دو مثال براي اين بود  مي
توانيد  خواهد نيست، خود جاذبه را در ميدان مغناطيسي و آن چيزي كه ميدان را درست كرده است مي مي

 مشاهد كنيد.
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را حس شود گفت كه آهن ربا هم ميداني را در اطراف خودش دارد ولو آهني نباشد كه شما آن  كأنه مي

كنيد؛ حال البته اين مثال اثر آهن ربا است و اثر چيزي كه براي آن ميدان درست كرده است و لكن آن چيز 
 كه مقصد است از اين مطلب اين است كه جاذبه را توجه كنيم كه تصوري از جاذبه براي مان حاصل شود.

بگوييم هيچ چيزي از اين عالم، عالمي اگر در مقدمه دوم باز به دنبال اين مثال به يك امري معتقد باشيم 
كه در تغيير و تغايير هست، لغواً خلق نشده است، يا هر متغييري طبيعتاً وضعيت منهاي تغييرش مطلوب بذات 

 شود. تواند باشد و اال فرض اين كه متغيير باشد باطل مي و بنفسه نمي
نيست به جهتي » براي«دارد بدون » رايب«در اين مقدمه دوم توجه به اين است كه هر چه كه متغير است 

 خلق شده است.
حال موجود مركب را تا هر جايش كه برويد جلو، مگر اين كه تغيير و تغاير را از آن سلب كنيد و برسد به 

 جايي كه بگويد اينجا تغيير و تغاير معنا ندارد.
 دارد.» برايي«يك  اش پذيرفت كه اين و اال هرچه تغيير و تغاير داشته باشد بايد درباره

توانند خالي از تغيير باشند به  بنابراين بيان، همه مخلوقاتي كه در حال تغيير هستند به همان دليل كه نمي
 طرف يك مقصد عين جاذبه هستند.

از كنهش دور نيست در » براي«جاذبه تعلق به طرفي تمايل و كشش خاصي است به طرفي اگر گفتيد شي
نيست، يعني اين شي خودش منهاي تغيير, مطلوب به ذات نيست. وقتي با تغيير » ايبر«اي بدون  هيچ رتبه

 از آن جدا نيست.» براي«شد آن وقت معنايش اين است كه 
 كنيم كه كششي است به طرف مقصدي است. ترين تعريف ما مشاهده مي بنابراين، تعلق را در ابتدايي

شود كشش باشد و تغيير نباشد؟ اگر مطلقا تغيير را از  ميكنيم، ببينيم آيا  حال بر اين مطلب اضافه مي
گونه سيري  شود، تغيير هيچ نداشته باشد، هيچ كشش حذف بكنيد، از كشش خود نقص كشش حذف مي

شود، حال اگر بنا شد كه به طرفي تغيير كند، تغيير گفته شد  شود، بدون تغيير مي نداشته باشد، باز بسيط مي
خواهد واضح است كه بدون جهت  خواهد هم تركيب مي . بنابراين اگر هم تغيير ميبدون تركيب ممكن نيست
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مساوي محض باشد، معنايش اين است كه » تواند اين تغيير واقع شود. تغييري كه همه جهات براي آ نمي

 خواهد.  كشش را از آن حذف كنيد. كشش، تعلق، جاذبه و جهت طرف مي
خواهد بايد به طرفي كشيده  گوييم طرفي مي خواهد، حال مي قصد ميگوييم كه م همانطوري كه بعدها مي

 بشود.
آن طرف بايد در كل ثابت باشد، يعني به يك طرف در نهايت ختم شود، اگر طرف در كل تعدد پذير شود باز 

از شود. در كل بعنوان يك واحد, يك مسير، امر ثابت الزم دارد و  شود يعني تعلق واقع نمي حركت ميسور نمي
 توانيد مشاهد كنيد. طريق امر ثابت هم شما عين همين مطلب را مي

شود، بدون اين كه در كل يك مسير  شود نظر به تعلق كرد، و گفت كه تعلق بدون جهت نمي پس هم مي
شود مگر اينكه تحت يك امر ثابتي  شود بالعكس گفت كه تغيير واقع نمي شود، هم مي ثابتي داشته باشد نمي

كنيم كه  اين قسمت بحث طبيعتاً هنوز كاري به امر ثابت نداريم، در اين قسمت از بحث مالحظه مي باشد. در
اش بايد با تناسبات مكان مناسب باشد، و هكذا  اگر بنا شد در يك جهت ثابت حركت كند، مراحل زماني

 بالعكسش.
حالل در وحدت تركيبي و ي شي منحل باشد به ان كما اينكه در دو جلسه قبل عرض شد كه بايد گذشته

 آينده را هم تعلقش دارا باشد.
يعني شي كه موجود است داراي زمان و مكان فعلي است. گذشته را دارد لذا مكان دارد، آينده را دارد تعلق 

 به آينده دارد، تعلقش هم بايد فعلي باشد.
طبيعتاً آن را ابتدإً تناسبات امر اي كه نيست چگونه است  حال در اين كه تعلق فعلي نسبت به آينده، آينده

كنيد, مسأله فاعليت و طلب واليت را كه اينها  ثابت و نهايتاً به قدرت تغييري كه در خود اين است مالحظه مي
 براي بعدها است.

 فعالً تا اينجاي بحث اين كه زمان و مكان در عينيت از همديگر بريده و جدا نيستند. 
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اسبات زمان و مكان در شي هست. حال عليت اگر بنا شد كه تناسبات زمان و بنابراين تناسبات تعلق، تن

دهيد جاذبه و تأثيري را كه به شي در  مكان برابر با تناسبات تعلق باشد آن وقت اثري را كه به شي نسبت مي
 اي است كه متناسب با اين مرحله در اين جهت باشد.  گوييد آن نحو جاذبه دهيد مي مكان نسبت مي

 فرماييد. اش را توجه مي فرماييد هم تعلقش به مراتب آينده اش توجه مي م به حضور مراحل گذشتهه
اي است كه تغييرات  كه از اين قسمت عرض شده كه در اين تعريف از زمان و مكان مبدأ اصول موضوعه

گوييد كه بر اساس اين  يكنيد و م اش را شما كشف مي فيزيكي و عيني را بايد بعداً تبيين كنند، ماشين محاسبه
توانيد در  كنيم بعد مي مان هست ما زمان و مكان را تعريف مي اي كه هماهنگ با معارف حقه اصول موضوعه

مدلتان دخالت دهيد و بگوييد حال ببينيد براي رفتن به طرف جامعه اسالمي چه محصوالتي را بايد محاسبه 
 خورد؟ كنيم و به درد مي

كنم همانطوري كه بحث قياس و منطق را در جلسه  قي خارج از موضوع صحبت ميمن در اينجا يك پاور
قبل به آن اشاره كردم، هرچند اين اشاره به اين معنا ممكن است دوستانتان آن را تكرار بدانند و لكن الزم است 

آمده كه نه، اينطوري نيست كه حال آيه » منطق صوري و هم به روش حسي و تجربي«كه توجه شود هم به 
 باشد كه حتمًا دو روش براي استنتاج هست.

قدر و منزلت و «رسيم كه پرستش خداي متعال اصل است در مالحظه و شناختن  و بعدها هم به اين مي
خواهد نياز را بر طرف كند و مصنوعاتي كه متناسبش است و صحيح است اين  و آن چيزهاي كه مي» نيازها

 شود. مطلب قرار گيرد اين بعدها بحث مي
هاي فيزيك را تغيير داد با كارايي  شود فرمول كنيم كه استبعاد نكنيد كه نمي اينجا در پاورقي عرض مي

 عيني كه دارد و دنبال اين رفت كه يك فيزيك جديدي را پي ريزي كنيم.
اساس داديد و بر  اي ديگري را اصل قرار مي شما در علم محاسبه و هندسه تان سابقاً يك اصول و موضوعه

كرديد، يعني هندسه  رسيديد و مدتهاي مديد هم روي زمين عمل مي آن هم به يك تعاريف و احكامي مي
شد, در واقعيت كاربرد داشت هم از نظر فرض  هاي بزرگ ساخته مي شود, عمارت اقليدوسي با آن بنايي مي
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هاي  هاي مختلف را از حجم شد اول تجريد كرد و كشيدگي ذهني قابل مالحظه بود، و با روش منطق صوري مي

مختلف جدا كرد و امتداد را مالحظه كرد و بعد هم سلب و ايجاب را آورد نسبت به امتداد، نقطه و خط را اولين 
تعريف را كرد و بعد هم يك هندسه و يك تعاريف را و احكامي را نسبت به اين تعاريف تحويل داد و بعد هم 

 داشت.  كاربرد داشت، كاربرد عيني و عملي هم
ولي كفار وقتي خواستند كه قدرت اثر گذاري شان را باال ببرند رسيدند به يك جايي كه اين مطلب كه هم 
از نظر ذهني بايد پاي آن محكم بايستند و بگويند اين امتداد يك امري است بديهي و لحاظ عقلي هم دارد و 

هر چيزي، با حكم منطق قياسي صوري هم  شود سلب و ايجاب را آورد، و سلبش هم يك امري است كه باز مي
شود تعاريف و احكام را داد و هندسه را ساخت، درستي اين تمام بر پايه بديهي عقلي هم قرار دارد روش  مي

اش هم از امور بديهي عيني آمده است و لكن تجريد شده است  اند ماده اي را هم كه در اينجا ريخته قياسي. ماده
اند  بول است اينطوري نيست كه بگوييم قابل قبول نيست به احكامش هم عمل كردهلحاظش براي عقل قابل ق

 خواهند غير از اين چيزي كه هستند؟ كه حال چه مي
ها را كنند يعني ديگر كم متصل و منفصل  ولي آنها آمدند خواستند يك اندازه گيري بين كيفيت

شي سبك و شي سنگين و شيء مقاوم و غير توانست نسبتي بين رنگ سبز و رنگ قرمز و رنگ آبي و  نمي
 مقاوم را تحويل دهد.

ها كار آيي تحويل بدهند آمدند چيزي اضافه كردند، قيدي اضافه كردند  توانست در تبديل كيفيت هكذا نمي
اند فرض كنيد هندسه ناقليدوسي و بعدش  اي جديدي قرار داده اند اصول و موضوعه اش را تغيير داده حد اوليه

هايي كه  هاي مختلف بوجود آوردند حال شما اين فرمول دسه فضايي و بعدش هم نسبيتش را در قسمتهم هن
گويد تعلق و رابطه بين  كند، مي كارآيي بيشتري دارند، ولو احكام سابق نظري را در باره مسأله امتداد رد مي

و جاذبه هم انحنا الزم دارد دوتا شي اگر آن رابطه عيني فرض شود بدون حركت و جاذبه ممكن نيست، حركت 
دهند كه ما هيچ مربع  دهند د[؟] و حكم مي كنند يعني اصل قرار مي بعد هم همه فرمول هايشان را ضرب مي

 درجه (بنابر تعريف درجه) نداريم. ٣٦٠داراي 
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رون يا كمتر است و يا بيشتر است، يا چهار پاره خط منحني است كه رو به داخل انحني است و يا رو به بي

 انحنايش هست.
گويند در آنها مقياس دقتتان باال نبوده است آن كاربردها  آن قانون غلط است، كاربردهايي را هم كه دارد مي

گرفتيد، حال چه مانعي دارد كه شما بگوييد كاربردهايي كه فيزيك موجود كيهاني و اتمي و غيره دارد،  را مي
به آخرت چه خاصيت دارد دستورات خدا و پيغمبر آيا در آن ضريب دقتش درباره اين كه ببينيم كه نسبت 

هاي واليت كفري در عالم  كرديد حال مبتال شديد به يك مديريت شود؟ اين را دقت نمي شود يا نمي جاري مي
دهد و  بينيد فعاليتهاي مختلف بشر را شكل مي كه در مقياس بزرگ يك آثاري را ايجاد كرده است كه شما مي

خواستيد  هاي خارجي بشر هم زمينه رشدشان و پرورشان هست و آن ملكات خاصي را كه شما مي اين فعاليت
شود، اگر بنا باشد اين اطالعات موجود دانشگاهي بر اساس اصالت حس شود و اين  حاصل شود حال حاصل نمي

گوييد كه بايد  آورد، شما به حسب احتياجتان مي روش زندگي غربي انجام گيرد، اين يك اخالق ديگري را مي
 يك فيزيك ديگري درست شود.

كشد تا درست شود طول بكشد؛ كسي نگفت كه فردا صبح درست شود! اين كه فلسفه از اين  حاال طول مي
ي قبل گفتيم، سپردن تغييرات و تصرف و واليت در خارج و عينيت  امور بريده باشد همانطوري كه جلسه

 دست كفار و مدل اصالت حس [؟]. حداقل در شكل تصرفات اجتماعي بزرگ به
 حال برگرديم پاورقي را تمام كنيم و در متن بحث بياييم.

 دهد. پس تناسبات تعلق معني عليت را در اينجا در اين فصل از بحث مي
اي كه بين گذشته و آينده وجود دارد، يعني به زور جاذبه  بينيد نيست اال همان جاذبه جاذبه مكاني كه مي

كه جاذبه مكاني هم هست، و به زور جاذبه مكاني هست كه جاذبه زماني هم هست، يعني هردو  زماني است
باهمديگر هستند، در حقيقت تعلق به جهت خاص است كه تغييرات خاصي را در مراحل خاصي الزم دارد و در 

رجي گذاشتيد هر مرحله هم يك تركيبات متناسبي را الزم دارد اسم آن تركيبات را شما تأثيرات عيني خا
گوييد كه اينجا مثالً جاذبه زمين است، اينجا ميل تركيبي است يا اينجا اثر و تأثير است من از [؟] اين تعلق  مي
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شود، باز  دهد چيزي ما ورايش نيست، پس تناسبات تعلق مي گذشته و آينده است كه اين حركات را نشان مي

گفتيم با يك عيارهاي  زديم خدمتتان، مي كه قبالً ميي كوچكي كنم به مثالي  هم من در اينجا يك اشاره
شود، همان مواد، معناي اين آن  خاصي شما سه ماده را قاطي كنيد مثالً عيار حلوا را تغيير دهيد سوهان مي

شود تا  است كه براي مقصد خاص تناسبات خاص است عين همين تناسبات در هر كدام از عناصر هم مطرح مي
 شود. در مركب عين همين مطرح ميهرچه برويم پايين 

 پس اثر و تأثير چيزي نيست جز همين تناسبات سير، كه در شكل مكاني و زماني قابل توجه است.
 شود؟ ) تناسبات زمان و مكان نسبتش با خود شي چطور [؟] مي١س

ثار و اعراض را معلول چون در باب عليت و آثار را از (حاال اگر اين اصطالح را بپذيريم در فلسفه موجود) كه آ
 كند؟ خود ذات بدانيم، بعد تناسبات به غايت چه نسبتي با ذات پيدا مي

 ج) ذاتي نيست جز همين تناسبات! خود همين جاذبه در سيرش هست كه تناسبات است.
 س) در اصطالح ذات باالخره عناصر يعني عناصر قابل مالحظه هست يانه؟ 

تان از ذات اين است كه خود جاذبه و تغييرات خودش, عيبي ندارد ولي ج) يعني شما جز جاذبه، اگر قصد
خواهيد به يك چيزي قايل باشيد غير از جاذبه و بعد بگوييد آن داراي يك خاصيتي است و يك  اگر مي

 گوييم. اي است. اين چيزي غير از چيزي است كه ما مي جاذبه
 طرف دوم نوار

 خود او بنفسه است.ندارد، » براي«ج) و بگوييد خود او 
 گويم ربط او با تغيير چيست؟ و آن وقت يك همچنين چيزي را قايل شديد آن وقت مي

هم ندارد، آن وقت » براي«پذيريد كه ذات تغيير نكند كه اگر تغيير نكند تركيب هم ندارد،  يعني يا مي
كند مربوط به او  ي چيزي كه تغيير ميكند بايد محل كالم قرار بگيرد. يعن اش با آن چيزي كه او تغيير مي رابطه
گوييم اين جاذبه تعلق به او دارد و  گوييم يك چيزي ثابت است، و لكن مي شود. كما اينكه در امر ثابت مي نمي

 او خارج از تغيير است. 
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 س)مقدماتش را كه بايد از محضرتان استفاده كينم! ولي در اين بحث اگر ما نتوانيم مالحظه شي بكنيم، بعد

 گذاريد؟ شود يعني اختيار با عدم اختيار و جبر چه فرقي مي مسأله اختيار چه مي
شود كه اگر  ج) آن را ما بعدش بياييم در باب اختيار انشاء اهللا تعالي بعد كه بحث كرديم در تعلق اثبات مي

 شود. شود تفويض هم محال مي شود، نه اختيار محال مي ذات قايل شويد اختيار محال مي
تواند بشود اگر بر آن حد باشد مگر اين كه شما يك تبيين جديدي  مر بين امرين هيچكدامش معنا نميا

 كنيد كه ما استفاده كنيم.
كنيم در اين حد كه فعالً بحث اختيار نيست، هنوز وارد بحث اختيار  ولي در اينجاي صحبت فعالً عرض مي

گوييم تعلق است به  كنيم، فعالً مي ها حرفها طرح نمي ة و اينايم، بحث را ما در اينجا به نام طلب الوالي نشده
 توان زمان و مكان را تفسير نمود. گوييم به شرط تغيير نمي مقصدي. مي

مگر اينكه شما تغيير را ببريد در حقيقت شي متغير اخذ كنيد، تركيب را ببريد در حقيقت آن شي اخذ 
 كنيد.

ده، اگر ذاتي را عليحده فرض كنيد و تغيير را عليحده فرض كنيد ذاتي عليحده فرض نكنيد و تغيير عليح
گوييم اين دوئيتي كه دارد مفهوماً در خاطر مبارك شما اين دوئيت، دوئيتي است اعتباري يا  من بال فاصله مي

كند و يك چيز تغيير  گويم پس دوتا چيز ساختيد يك چيزي تغيير مي فرماييد حقيقي است، مي حقيقي؟ مي
 ند ربطي هم به هم ندارد.ك نمي

شود مثل امر  كند تعلق به او دارد، آن براي اين مثل بستر است، آن مي اال اين كه بگوييد اين كه تغيير مي
 ثابت كه آن بحث ديگري دارد.

 شود يانه؟ س) اين تناسبات تعلق نسبت موضوعي دارد، به چيزي نسبت داده مي
خودش نفس تعلق است و يا موضوعي است داراي تعلق؟ اگر ج) حال سؤال همين جا است كه موضوع, 

هم يك چيز است! اين دوئيتش را » موضوعي داراي تعلق شد آن وقت تعلق يك چيز است و موضوع آ
 پذيريد ببريد تا وقتي كه آن را از موضوعش جدا كنيد يا نه؟ مي
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ست، ما بحثمان درباره آن چيزي كند و يك چيز ديگري هم ثابت ا اگر جدا كنيد يك چيز ديگر تغيير مي

 ندارد.» براي«دارد و يك چيزي هم » براي«كند، يك چيزي هم  است كه دارد تغيير مي
توانيم در اشياء  اي را هم فرموديد كه جهت در مجموع يعني منحل در جهت واحد باشد ما نمي س) مقدمه

گردد يعني چه مانعي دارد كه  ه بر ميشود اين استداللش به چ جهت مختلف فرض كنيم اال تغيير محال مي
 جهات مختلف به وحدت هم نرسند.

گوييم تعلق منهاي مطلق جهت، تعلقي كه هيچ جهت  رويم سراغ خود تعلق، مي ج) درباره جهت اول مي
ال «شود يانه؟ و در نفس تعلق توجه به آن چيزي كه اين تعلق دارد به او  نداشته باشد به آن تعلق گفته مي

 شود. هست. و اال تعلق گفته نمي» به يتعلق
 شود. در آن هست و اال تعلق نيست، فرض اولتان [؟] مي» ما يتعلق به«يعني اول جهت به طرف 

 س) و براي كل الزم است ما تعلق واحد فرض كنيم؟
هم ج) اگر زمان و مكان قابل لحاظ بود يعني تركيب را جهان را يك مركب واحد ساخت طبيعتاً براي كل 

 هاي مختلفي باشد در مراتب مختلف. يك تعلق است ولي اين مضر نيست به اين كه درونش تعلق
گوييد مركب داراي يك اثر واحد است و اال اگر گفتيم مثالً  خواهد، مي گوييد منتجه واحد مي يك وقت مي

شود  اعتباري هم ميشود تغييرش،  شود تركيبش، اعتباري هم مي وحدت اثرش اعتباري است، اعتباري هم مي
 شود تعلقش. حركت داشتن به طرف مقصدي و اعتباري هم مي

 س) و اثبات وحدت تركيبي كل عالم از ناحيه تأثير و تأثرات است؟
ج) برهان وحدت تركيبي كل عالم به وحدت زمان و مكان است يعني شما اگر گفتيد كه ما تغيير را 

گوييم نسبتي هم به  كند من مي صد تا عليحده عليحده تغيير مي پذيريم، مثالً فرض كنيد صد چيز دارد، مي
گوييد يا منفصل هستند هر كدام يك كل هستند  همديگر برايشان فرض دارد يا نسبت فرض ندارد؟ شما مي

گوييد نسبتي هم بهم دارند، اگر نسبت داشتند به همديگر معنايش اين است كه در يك كل بزرگتر  جدا، يا مي
 جاي دارند.
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 فهميم؟ س) نسبت با همديگر دارند را از كجا مي

واحدي هم » براي«ج) هرگاه كه بفرماييد كه نسبت باهم ندارند، هر كدامشان جدا جدا هستند. آن وقت يا 
گوييد، يعني هر كدامشان را يك كل فرض كرديد، هر كدام اگر يك  متعددي مي» براي«گوييد يا  برايشان مي

 هم ندارند؟ » براي«دارند يا يك » براي«مختلف باز يك هاي  كل باشند اين كل
 س) طبيعتاً اگر جهت واحدي نداشته باشند ندارند.

كنند،  ي از هم حركت مي ج) بنابراين شدند اشيإ متعدد, بريده و منفصل از هم كه به جهات مختلفي بريده
 ريد؟ گي گيريد يا چندتا مي جهتشان هم واحد نيست، خالقشان را هم يكي مي

 حال هردو را فرض كنيد ضرري ندارد، در مقام بحث مضر نيست!
 س) طبيعتاً به عنوان اصل موضوعي توحيد را پذيرفتيد! )خنده حاج آقا و حضار (

 ج) يعني اصالت ايماني هستيد!!
 رسيم! رويم جلو به اينجا مي س) اينطوري كه مي

است كه عدل درباره هركدام از اينها را مختلف حساب ج) حال اگر يك فارق است و مناسب با آن يك آني 
كند، يعني به عبارت اخري در نزد او خالق اگر بگوييد همه اينها  كنيد، تناسب عدل اينها همه را يك پارچه مي
 علي حد سوي احترام دارند در جهات مختلف.

ايش اين است كه يك كسي به طرف كمال است و يك كسي به طرف نقض است يك ارزش هم دارد، معن
شود به  معني عدل را در آن تصرف كرديد و معني مقصد را در آن تصرف كرديد؛ عدل هميشه تعريف مي

كنم) چطوري خدمتتان عرض كردم اگر حلوا بخواهيد  مقصد، يعني شما همانطوري كه (من باب مثال عرض مي
يار از اين مواد براي درست شدن حلوا! گوييد اينها متناسب هستند اين عيار اين عيار اين ع درست كنيد مي

 نسبت مقصد است، مقصد هميشه معرف متناسب است يا متناسب نيست.
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گويم كه چه  ي از مقصد تناسب معني ندارد. اين كه شما بگوييد اينها باهم متناسب هستند من مي بريده

گوييم اين عدم تناسب   تند. ميچيزي شوند و شما بگوييد كه چه چيزي شوند ندارد! خودشان ذاتاً متناسب هس
 نبودند چطوري است؟ 

گفتيد همينطور است.  گوييد متناسب هستند، هر طوري بود مي گفت كه شما مي حال يك وقتي يك نفر مي
كنم مقصد را يك،  گوييد انكار مي اين معنايش اين است كه مقصد را انكار كند، و باالتر انكار كند يك وقت مي

خواهم! اگر شما مطلقا مقصد را از  اينكه براي حلوا رسيدن به درست شدن حلوا من تناسب ميدو انكار كند نه 
شود. اگر شما گفتيد قدر و منزلت  شود يعني تناسب با عدم تناسب مساوي مي آن حذف كرديد عين لغو مي

ند من همه چيزهاي مختلف به جهات مختلف مساوي هستند، همه شان ازيك درجه احترام برخوردار هست
گويم اين درست مثل اين است كه بگوييد ديگر احترامي در كار نداريد، قدر و منزلتي نداريد در كار، پشت  مي

كرديد. يعني اول شما  كنيد نفي تناسب را از كل داخل اينها مي سرش صحيح است كه نفي قدر و منزلت كه مي
شود چون نفي  داخل هر كدام از اينها ميكنيد بعد نفي تناسب در  بين يك شي و شي ديگر نفي تناسب مي

گوييد جهات مختلف مساوي است از اين طرف برود، از آن طرف  شود، وقتي مي تناسب نسبت به مقصد مي
برود، باال برود پايين بيايد، فرقي ندارد در واقع يك قدر منزلت دارد، يعني هيچ مقصدي ندارد، لغويت كه بيايد 

شود، جهات مختلف كه مساوي شد يك اشكال فلسفي  جهات مختلف مساوي ميعبث بودن كه بيايد در مقصد 
گوييد براي صد چيز صد  شود؛ شما مي كند، كه اگر جهات مختلف پيدا شود حركت محال مي دومي پيدا مي

گويم مقاصد باهمديگر  كنم، مي آيم سراغ خود مقاصد صحبت مي اند، من اول مي مقصد ضد همديگر قرار داده
ي ندارند، پس محترم و غير محترم و باال و پايين و مناسب و غير مناسب نداريم، هر چيزي يك مقصد هيچ فرق

گويم اگر كل  كنم، مي خاص خودش را دارد، بعد نفي خصوصيت از مقصد خود يك واحد نسبت به خودش مي
اريد نبايد اينها روي هم مقاصدشان هيچ فرقي ندارد نسبت به هر يك كل كوچكي هم كه شما دست بگذ

مقصدش نسبت به وضعش فرق كند. در وضعيت بودن آن و خروج آن از وضع به طرف مقصد، نبايد فرق كند. 
بعد صحيح است كه بگوييم جاذبه نداريد شما تعلقي نداريد؛ اگر تعلق به جميع جهات مساوي شد نسبت به 
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شد حتي در وضعيت ماندنش دليلي يك چيز نه نسبت به چند چيز تعلق اگر نسبت به جميع جهات يك برابر 

ندارد خروج از وضع، و صحيح است كه بگوييد در جاي خودش هست و جايي نرفته است, الزم نيست جايي 
گويم  طرف برود، و آن طرف ديگر برود مي رود، همين كه گفتيد الزم است برود اگر گفتيد الزم است اين اين

رسيد از تناسبات  روني كه آغاز كنيد به تناسبات يك كل مينسبتي بين مقاصد هست يانه؟ يعني از جاذبه د
گرديد كل جاذبه همه  يك كل به تناسبشان به مقصد از تناسب بين مقاصد به تبديل شدنش به يك كل بر مي

 كنيد. اشيإ را به يك مقصد تعريف مي
اش اين است كه  زمهاي را كه فرموديد براي من روشن نشد كه تعدد جهت ما داشته باشيم ال س) اين نكته

هردو از نظر ارزشي هم باهم مساوي باشند اين استدالل مبتني بر اين است، حال اگر ما بگوييم تعدد جهت 
 محفوظ است اما از حيث ارزش هم الزم نيست برابر باشد، هر كدام هم متناسب با جهت دارند حركت هم. [؟]

گوييم كه پس مقاصد نسبت به هم دارند، نسبتشان هم  يآييم پايينتر م ج) بنابراين، از آنجا يك درجه مي
شود به لحاظ آن جهت يا اينكه  گوييد ارزشها تقسيم مي حقيقي است. منحل هستند در يك جهت كه مي

 منحل نيستند؟ 
اش درجه سه هست  اش ارزشمندتر است ارزش يكي درجه دو هست، يكي گوييد يكي يعني همين كه مي

 ه است نسبت به همه و معيار شده است براي سنجيدن همه يا نه؟ يكي اش اينجا شامل شد
 خواهم بگويم كه  س) ممكن است يك كسي با ارزش باشد و اصالً [؟] ولي مي

اش را  ج) قدرهاي مختلف ضد ارزش، ضد ارزش و ارزش به يك مقصد يكي بايد معيار شود تا بتوانيد يكي
 عيار هم بايد معيار واقعي باشد.اش ارزش؟ آن م بگوييد ضد ارزش است و يكي

بنابراين رسيديم به اينكه اگر نياييم به آن رتبه باال بگوييم همه مقاصد مساوي هستند يك مقصد مقصد 
 شود. ي آن مقصد است كه تعريف مي شود، و مقاصد ديگر به وسيله شامل مي

ي همان تبيين شود يا  ه وسيلهتواند يعني لغو نبودن، خروج از لغويت ب حال ببينيم علت خلقت هم مي
 شود. شود؟ ظاهراً خروج از لغويت هم به همان معلوم مي خروج از لغويت با چيز ديگري تبيين مي



 ····························································································  ١٤٩ 
گوييد اين معيار صحت و حقانيت دومي  وقتي كه مي» براي«آنهايي ديگر بايد بر گردد به اين » براي«يعني 

 شوند. ي اين شناخته مي دارند به وسيله اي كه و سومي و چهارمي است هر كدامشان هر درجه
گويم پس جهات مختلف را منحل كرديد در يك جهت در تعريف، البته در مقام تعريف نه در مقام  من مي

 تحقق.
 س) در مقام ارزش گذاري؟ 

ج) در مقام تعريف از ارزشتان. حال در تناسبات عدلتان عين همين نيست؟ تناسبات تحققتان همين باال و 
اييني در آن نيست؟ يعني آيا ارزش بريده از تحقق هست؟ يعني اگر بگوييم حق است كه اين را هم خلق كند، پ

 كند؟  اين را هم خلق كند و آن را هم خلق كند، اين حقانيت اينها بازگشت به همان جهت اصلي نمي
لغويت قايل بشويم كه حتماً س) با قبول مسأله اختيار و معناي اختيار كامل معلوم نيست الزم باشد براي 

 آن نظام ضد ارزش هم منحل در اين غايت ارزشمند شود.
آيد آنجا اگر نتوانست حل كند شما بگوييد كه ما اين اعتقاد را با آن اعتقاد  ج) بحث اختيار ظاهراً بعد مي
يد، يا اينكه به صورت توانيد بياوريد اينجا و حل كنيد به ما جواب فلسفي بده چكارش كنيم؟ اختيار را شما مي

 كنيد؟ يك موضوع در دستگاه وارد مي
گوييم با فرض اختيار مانعي ندارد دو جهت مختلف در نظام هستي باشد،  دهيم و مي آييم جواب مي س) مي

 يعني يك زمينه بندگي خدا باشد يا نه؟
 كنيد؟ دهيد يا به بعداً موكول مي ج) تعريف اختيار را حال مي

جا حضرت عالي تعريفي  ايم، يا بايد همين ينجاي بحثمان بر سر عليت هنوز به اختيار نرسيدهيعني ما تا ا
 دانيد؟ براي اختيار دهيد يا بايد بپذيريد كه تعريف براي اختيار را براي بعد بگذاريم، كدام را اولي مي

د، يعني نياز به گوييم جبر نبودن را به عنوان اصل موضوعه قبول كنيد شايد مشكل حل شو س) ما مي
 تعريف ما براي اختيار نيست، به عنوان اصل موضوعه قبول كنيم كه جبري نيست.

 شويم. ج) عيبي ندارد تعريف براي جبر را هم بدهيد باز ما ممنون مي
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خواهيد وارد دستگاه كنيد، آن كلمه حاكي از يك مفهومي است آن مفهوم را يا بايد  اي را مي شما يك كلمه

گذاريم يك مقدار بحث  دستگاه متناسب با وضع بحث تعريف دهيد حال يا بايد بگوييد تعريف او را ميبر اساس 
گوييم حال اختيار  رسيم مي بينيم اگر در اينجا خود بحث كامل هست به قدم بعد مي رويم مي را جلوتر مي

مفهوم جبر را هم صحبت كنيم و  آييم مفهوم آن را صحبت مي شود، بعد مي چيست؟ و سر و كارش چطوري مي
 شود. كنيم، مفهوم جبر و تفويض ببينيم امر بين امرين را چه مي مي

كنيم، ال ريب و ال ترديد كه در اينجا عليت آنچه كه در دستگاه  در اينجا ما فعالً عليت تنها را صحبت مي
كنيد جواب  اشاره به آن ميتوانسته است معناي اختياري را كه شما ولو باالجمال  شده است, نمي قبل گفته مي

 تواند جواب دهد يانه، اين براي بحث بعد از آن است. دهد، اين كه يك دستگاه مي
ها بر يك پايه تعريف شوند  هاي متعدد باشد ارزش فعالً در اينجا اين است كه اگر جهات مختلف داراي ارزش

خروجشان از لغويت با يك معيار معين  در تعريف ارزشي معناي آن اين است كه نسبت هايشان به خلقتشان و
گوييم ارزش آن دو درجهاست ، سه درجه است منهاي صفرش  شده است. يعني صحيح است ما همانطور كه مي

گونه است. و تناسب به غايت در مقام ارزش واحد  چقدر است صحيح است بگوييم تناسبش هم به غايت اين
گوييد ما از تمام  گوييد نه، مي ك چيز لغو خلق كند؟ شما ميشود ي شود، حال آيا در مقام تحقق هم مي مي

كنيد؛ گفتن اين كه لغو نيست برابر  گويم پس اثبات تناسب در تمام مراتب مي كنيم، مي مراتب نفي لغويت مي
هاي جدا جدايتان يك كل تحويل  است با اينكه بگوييد متناسب است. همين كه گفتيد متناسب است از كل

تواند در تحقق نباشد،  گوييد متناسب است اين تناسب كل نمي كنيد مي ب و كل را داريد نگاه ميداديد، تناس
متناسب باشند و لغو نباشند ولي در مقام تحقق بي تناسب باشند و لغو » انتزاع و اعتبار يا تخيل«در مقام 

 باشند.
ناسب فاعلي است و اختيار هم در كند حال اين تناسب, ت پس نفي لغويت ما را به حقيقت تناسب ملتزم مي
هاي ديگري است كه بايد جاي خودش بحث شود، در اين  آن راه دارد؟ يا تناسب تناسب فاعلي نيست آنها بحث

گوييد لغو در رتبه ايجاد و خلقت هيچكدامشان نيستند، همه براي مقصد  گوييم كه هرگاه مي رتبه از بحث, مي
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گوييد لغو نيستند يعني متناسب هستند. متناسب با  يم همين كه ميگوي در درجات مختلف الزم هستند. مي

 مقصد كل هستند.
 آيد كه آنها را عرض كنيم. حال چند چيز امشب ما در ذهنمان مي

اش شده است، اما بحث مفصل پيرامون آن نشده است. حال با اين بياني كه تا اينجا بيان  البته اشاره به همه
يرها, الزمه ذاتها و تغيير ذاتها همه در مفهوم تعلق منحل شدند. يعني تناسبات زماني و كرديم، كليه اثر و تأث

 مكاني عين تناسبات نفس تعلق، در جريان رشد شده.
ها هست و ظاهر  رشد يعني چه؟ يعني قرب به مقصد.قرب به مقصد است كه مفسر, عليت تمام اثر گذاري

كه بايد انشإ اللّه تعالي سر جاي خودش بحث شود، كاري بر  مطلب هم اين است البته اين بحث بحثي است
روي احاديث هم شود. اين كه هيچ چيز لغو نيست و همه هم ارزششان متناسب با مقصد هست و اينكه آثاري 

ربط به اين باب نيست يعني تعريف عليت متناسب با مقصد, ظاهراً  هم كه دارند از همين باب هست و بي
عيتش از لسان معصوم هر چند كه ما از ساحت قدس فرمايشاتشان به حقيقته دور هستيم، تعريفي است كه تب

 توانيم استفاده كنيم از نور فرمايشاتشان. ولي به حسب ادراكات مان مناسبت دارد، بحسب ظرفي كه مي
ي است كند طبيع آورد و كلمة حق كه اراده باطل مي آيد يك چيزي را مي يك وقتي است كه جدالً كسي مي

اش بسيار اعظم است و  شود و لكن خود مطلب اين است كه فرمايشات معصومين رتبه كه جدلي برخورد مي
گيرد صحت ايمان به تبعيت از فرمايشات  رسيم معيار صحت قرار مي تاآخر كار در باب معرفت و الي آخر كه مي

ي به خداي متعال به معناي تبعيت آنها گونه ربط معصومين و تمسك به آنها، و بدون تمسك به آنها ايمان هيچ
 ندارد در پرستش خدا موضوعيت دارند، تبعيت از آن را خدا خودش قرار داده است.

»و السالم عليكم و رحمت اللّه و بركاته«  
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 ».وال الضالين
خواهيم به بحث طلب  ، در باب تناسبات تعلق مي»عليت و زمان و مكان«بعد از بحث وحدت و كثرت، 

شود بدون متعلق تصور شود، يعني  الواليه برسيم يا وارد بحث اختيار شويم. قسمت اول اينكه آيا تعلق اصالً مي
اي نباشد! آن طرف  نباشد و اين ممتنع است! كشش به طرفي باشد و كشنده عشق فعلي باشد و معشوق فعلي

شود اين فعلي باشد، حقيقي باشد و  موضوعيت نداشته باشد. اگر عشق فعلي شد، جاي تمايل دارد، كه نمي
شود كشنده  شود نمي خيالي و انتزاعي نباشد، بعد بگوييد معشوق اين خيالي محض باشد، اينكه كشيده مي

ته باشد. اگر شما عنايت بر آن عنايت فرماييد آن وقت تعلق, كشش به امري است كه آن فعليت دارد، حاال نداش
اي هست، به خودش هست و ما در اين قسمت از بحث كاري به آن نداريم. اين كشش, تحقق آن  به چه واسطه

فت كشش باشد و تغيير شود گ توان گفت كه اين كشش هست و تغيير هم هست يا مي چگونه ممكن است؟ مي
نباشد! كشش باشد و كشيده نشود چه معنايي دارد؟ كشش باشد و كشيده نشود اصالً كشش نيست. كشش 

شود تغيير نكند. حال اگر تغيير و كشش را با هم نگاه كنيم  باشد فعليت هم داشته باشد، كشيده هم شود نمي
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را در اتصال مطلق مالحظه كنيم و بسيط تغيير  ببينيم آيا در كُنهش معناي طلب و فاعليت نيست؟ ما كشش

 نداشته باشد كه عنوان كشش بر آن صادق نيست كه امتدادي است ساقط.
  ي تغيير اين است كه بايد   اگر كششي هست و تغييري هست، تغيير بدون فاعليت ممكن است، يك مرتبه

ني از فاعليت در اين نباشد بالمرّه و بپذيرد يا تواند شأ تركيب شدن را، تغيير كردن را بپذيرد، اين پذيرفتن مي
اي از فاعليت را بنا شده باشد كه داشته باشد آن وقت فاعليت منهاي  اي از فاعليت را الزم دارد؟ اگر مرتبه مرتبه

كشش و جدا است و كشش هم علي حده است، جمع آنها تأليفي است يا اينكه كشش و فاعليت هر دو تركيبي 
تا اينكه صدق كشش شود. اگر گفتيم كه فاعليت و كشش از هم جدا باشند فاعليت تنها انفصال  حضور دارند

شود يعني  ي اختيار طرح مي رسد كه يكي از اشكاالتي كه در مسئله آورد، اصالً به ذهن ما مي مطلق را مي
كند؟ اين  را انتخاب ميگويند چرا ترجيح بال مرجح، ترجيح دهد؟ پنج راه جلوي آن است، چرا يكي از آن  مي

ها تأليفي به هم بچسبانيم. اگر فاعليت علي  براي زماني است كه فاعليت را از كشش جدا كنيد و به صورت آن
حده يك چيز ديگر است كشش هم يك چيز ديگر است علي حده، نه اينكه چون فاعل است متعلق است و 

شود كه اين فاعل  ديگري در كار نباشد، مسلماً سؤال مي چون متعلق است فاعل است، تقوم هر كدام از اينها به
كند، اگر تركيبي هم شد همينطور  ي آنها علي حده سواء هست، چرا يكي از آن را اعمال مي كه بر آن همه

تواند  شود، چرا فرق حاصل شود؟ اگر نمي است، يا اگر تركيبي شد و تأليفي نشد فرقي در اين قضيه حاصل مي
گوييد  ود بماند، اينطور فرض كنيم، چون تعلق دارد، چون تغيير ضروري است. خواه و ناخواه ميدر وضعيت موج

بايد به فاعليتش يكي از اينها را حتماً انتخاب كند، انتخاب اينها اگر بازگشت نكند به تعلّق تنها، يعني فاعليت 
آيا صحيح است بگوييم به دليل  ي كثرت و وحدت حول آن مشخص شود، آن وقت يكي را محور قرار دهد، بقيه

شود كه چرا خاص؟ چرا  كند. سؤال مي تواند در كيفيت قبل بماند حتماً يكي از اينها را انتخاب مي اينكه نمي
ي طلب, تصرف كه صرفاً طلب  دهد و بقيه حول او؟ چون فاعل است. فاعل است در رتبه يكي را محور قرار مي

خواهد  آورد؟ مي طلب تغيير در خودش چه چيزي را به دنبال مي تغيير در خودش است، اگر صحبت شود!
 مقصدي را طلب كند، يعني طلب كند تغييري را در خودش.
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شويد  اگر شما گفتيد كه سنخيت خصوصيت مطلوب بايد با طالب باشد به حكم عليت، يعني شما مجبور مي

سنخيت داشته باشد يعني چه؟ سنخيت با فاعليت  طلبتان را هم تعليقي كنيد با تعلّقتان، ولي اگر فرموديد كه
بايد داشته باشد، سنخيت با فاعليت اين است كه تصرف كند، سنخيت با فاعليت نه سنخيت با ذات اين كه 
بگوييد اين فاعليت آن مؤخر از تعلق آن هست. تعلق، تمايل قبل باشد، بعد گفتيد فاعل، فاعلي كه تحت 

ي  ي نيابت است، رتبه اش رتبه خواهد، اگر گفتيد رتبه چيز خاصي را ميي ميل خاصي قرار دارد  سلطه
ي نيابت است، بايد مسانخ با فاعليت باشد انتخاب آن نه مسانخ با ميل سابق  اش رتبه ي تركيبي اش، رتبه هستي

فاعليت بر فاعليت باشد. توضيح وحدت تركيبي بين ميل و فاعليت نه سبقت ميل بر فاعليت مطلقاً و نه سبقت 
كند كه بگوييم چرا اين را انتخاب كرد؟ چون فاعل است. سابقاً هم  بر ميل مطلقا، اين مطلب را قابل تصوير مي

اند آن يك حرف ديگري است،  گفته شده است چون فاعل است، ولي تعريف براي اينكه چون فاعل است داده
كرده است؟ چون متصرف خلق شده است،  ي تصرف، قدرت تصرف، تصرف است. چرا اين تصرف را مسانخ با قوه

آوريد! اگر آنجا  گوييد چون ذاتاً اين ميل را دارد لذا اين انتخاب را بعد از ميل ذاتي مي چگونه در تمايل ذاتي مي
» و بهذا ينقطع السؤال«گوييد اثر ذات نسبتش به ذات ديگر سؤال ندارد!  سؤال كنيم كه چرا اين اثر را داريد مي

 المشمشه المشمشمه بل اوجده، وجود به آن داديم، خاصيت را براي تناسبات ذات و ماهيت و ما جعل اهللا
گوييم آن عليتي كه ذات را اصل قرار دهد مسلمًا  گيريم. و مي گيريد، ما اين را تناسب براي تصرف مي مي

كند، چون تغيير و زمان تواند ذات فاعل را لحاظ  تواند معني فاعليت را اصل قرار دهد، چون هيچ وقت نمي نمي
توانيد بگوييد همان عشق، همان طلب است،  تواند [لحاظ كند]. آيا به اين فاعليت شما مي و مكان را هم نمي

 توانيد بگوييد؟!  ي شاع تصرف؟ يا نمي ي نيابت! در رتبه نهايت در رتبه
هايي  اء اهللا تعالي رجوع به بحثطبيعتاً اين دوره را بنا شده است كه خيلي سريع رد شويم؛ توضيح آن ان ش

دانم داده شده است يا نه؟) اگر  اش هم بنا بود كه خدمت برادران داده شود (نمي كه عرض شده است و جزوه
اينطور باشد آن وقت چون نماينده هست بر آن خطاب و عتاب و إلي آخر صحيح است، نمايندگي در طلب 

ب تصرف در خودش را يك مقدار كمي باز تأمل و دقت تصرف در خودش و غير خودش دارد، حال اين طل
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كنيد. بگوييد وقتي كه طلب كرد و شد اين مطلب؛ وحدت و كثرت آن بزرگتر شد و شدت پيدا كرد، اين شدت 

توانست فاعل كه  گوييد در همان مسير عمومي جهان است، نهايتش اين است كه مي در چه مسيري است؟ مي
شود در طلبي  تر. پس نايب نسبت به موال مي ي مالئكه و باالتر و يا حيوان و پايين بود خودش را بياورد در رتبه

طلبد و فاعليت هم دارد در اين طلبش، چه در راه ملكوتي و چه در راه حيواني, تولي  ي موال را مي كه افاضه
رد. حال اگر بخواهيم كند، به فاعليت تركيبي كه دا دارد به واليت موال و از طرف موال هم در خودش تصرف مي

يك قدم جلوتر برويم و چيزي را كه طلب كرده است عين آن را به او ندهند، متناسب با مشيت و متناسب با 
شود در خارج، ايشان در عدد چهل بود در جدول ضرب اگر ما  خواست اين را به او بدهند، كيفيتي محقق مي

كرد طلبش ملكوتي بود، اگر پنجاه به پايين را  اگر انتخاب ميتصور كنيم، طلب كرده بود عدد ـ پنجاه به باال را 
كرد ـ آمده است فرضاً سي را طلب كرده است، به آن چهل دادند، چيزي كه در خارج محقق شده  انتخاب مي

است چهل است، تناسب دارد به طلب اين كه زير پنجاه طلب كرده است، صحيح است به اينكه در پيدايش 
يح [است]. صحيح هم هست كه بگوييم فاعليت حق و شاع حضرت حق هست در همان كيفيت چهل اين صح

 كيفيت، و بگوييم سي را به او ندادند، [بلكه] متناسب با مشيت را به او دادند. 
يك طرف آن تناسب با مشيت است و يك طرف آن تناسب با خواست است؛ شييي كه در خارج محقق شده 

آيد كه در آنجايي كه تركيب دو فاعليت باشد، صحيح است بگوييم  نظر ما مي است تركيب دو فاعليت است. به
جبر نيست يعني فاعل مطلق حضرت حق بدون اينكه بالمرّ سفارش اين در نظر گرفته شده باشد، از آن طرف 
صحيح است كه بگوييم تفويض نيست، تصرف در غير به آن سپرده نشده است. اين كيفيت دومي كه درست 

ست كه با خودش وحدت تركيبي پيدا كرده است، اين خودش زير پنجاه و سي را انتخاب كرده بود. و در شده ا
عين حال صحيح است كه بگوييم اين شييي كه در خارج واقع شده است كه دو فاعليت در آن تصرف دارند و 

د، يك اصل, ايجاد متصرف شدند، اين شيء يك چيز است نه دو چيز! دو فاعليت يك كيفيت را ايجاد كردن
ي تفويض كيفيت خلقت است كه همان كه  خلقت آن هست كه خلقت آن به يك نسب برده بودند، يك مرتبه
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ي فاعليت در كيفيت است و كافي است بر اينكه نه جبر باشد و نه تفويض باشد، بلكه  برده بودند ادني مرتبه
 امري باشد بين اين دو.

سپرديد، صحيح بود كه بگوييم تفويض  اي را به خود تصرف در غير مي دودهبنابراين با اين بيان اگر هر مح
اي هم به صورت تكويني  غير به او است ولو بگوييد امور تشريعي سپرده شده است و همچنين اگر يك محدوده
شود، بيان مبارك روايت  درست كنيد، بگوييد در آنجا هم به اين سپرده نشده است؛ هم جبر و هم تفويض مي

ال «گويد  گويد در بعضي از امور جبر است و در بعضي از امور تفويض است! مي نمي» ال جبر«فرمايد  كه مي
جبر نيست، تفويض هم نيست بلكه امري بين اين دو تا امر است. به نظر ما بين دو امر با تركيب دو » جبر

ق باشد، سفارش مطلقا از اين شود، قيوميت تنها از حضرت حق باشد، ايجاد از حضرت ح فاعليت ممكن مي
گونه كه وقتي بگوييم سپرده شده كيفيت مطلقا به اين و سپرده شده ايجاد مطلقا به  باشد كافي نيست همان

كند مشكل ال جبر و ال تفويض را كه وقتي بگوييم در بعضي از خصوصيات  آن، به همان دليل برطرف نمي
 يء ثاني فاعليت حضرت حق است. فاعليت اين مطلق است و در بعضي از خصوصيات ش

ي خود فاعليت بگوييد سپرده شده است به خودش، بله  در اينكه نفس طلب و تصرف در خودش در رتبه
فاعل خلق شده است، معنا ندارد كه فاعل هم خلق نشود بعد بگويند مصحح عقاب داشته باشد، حال يك 

كنم در نفس خود فاعليت شركت هم ممنوع است  كنم؛ فرض مي ي ظريف ديگري را هم امشب اضافه مي نكته
گوييد عين همين را در نفس فاعليت بگوييد چرا؟ چون مصحح  كه بگوييم عين همين را كه در محصول مي

توانيد محدوده را كم كنيد تا  رود، اگر در خود نفس فاعليت اين شاع نداشته باشد مي مآخذه و معاقبه از بين مي
توانيد نفس اينكه وجه آن به طرف خداست يا به طرف  ا يا به طرف غير او، ولي نميوجه الطلب كه به طرف خد

غير خدا، اين را با حضرت حق بياوريد، اگر آورديد مصحح عقاب نداريد، و اين به معناي تفويض هم نيست، 
ته باشد، تفويض سپردن چيزي به كسي است نه اينكه نفس خودش برابر با نفس خود نباشد، فاعل فاعليت نداش

ي وجه هم نداشته باشد، اگر فاعل  فاعل وجه الطلب نداشته باشد، يا قدرت الطلب داشته باشد و اعمال در مرتبه
ي وجه و اعمال فاعليت هر چند در نفس  قدرت طلب را داشته باشد منهاي مطلق وجه و گفتيم از اولين مرتبه
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د، پس قادر بر فاعليت نيست، اگر بگوييد تركيبي است توان خود، هر چند در وجه بايد شريك باشد و اگرنه نمي

كنند نه يك فاعل، ظرفيت اين باال و پايين هست قبول داريم، ظرفيت آن در  قابليت تقبيح, هر دو فاعل پيدا مي
اش داده بشود،  نظام عالم باال و پايين است، ولي در هر ظرفيتي كه باشد، در جريان ترتيب هر جا كه نمره

عدد يك باشد دو باشد، سه باشد چهار باشد پنج باشد تا ده، يك طرف جدول ضربتان هم ده است و اش  نمره
اش بعد از كم  بيست هست تا برسد به صد كه ده برابر شده است، اين ظرفيت مختلف است و كسي هم مآخذه

رفيت تو فطرتاً در نظام شود كسي را در قيامت آورد گفت كه چرا ظ تواند در آنجا بكند، نمي يا بيش ظرفيت نمي
صراحت به اين   كند، آيه هم ظاهراً ي اين هم از هيچ كس سؤال نمي عالم پايين بود، سؤال بردار نيست و درباره

گويند كه تو چرا از  كند، بيش از عطا به كسي نمي دارد، خدا برابر با آن چيزي را كه عطا كرده است سؤال مي
 اول كار اين قدر واجد نبودي؟! 

تواند طرف خود را به طرف  اما اين ظرفيت در نفس فاعليت خودش هم فاعليت وجه دارد يا ندارد؟ يعني مي
شوند، آن يك بحث  حضرت حق يا غير حق بگرداند يعني دور يا نزديك كند و اگر نه همه به يك سو منحل مي

كند، كما اينكه نسبت به حضرت  ديگري است كه بعد بايد بگوييم، در نفس فاعليتش بايد اين شاع بر آن صدق
 كند. حق شاع صدق مي

ي خود اين باشد، چه صحيح باشد كه  ي آينده كيفيت تحقق و تصرف در غير را، غير را هر چند كه مرتبه
بگوييم مكتسب خودش هست اين قابليت سؤال و جواب داشته باشد عيبي ندارد، يا در شيء ديگري تحت 

اند، صحيح  ؤال و جواب داشته باشد عيبي ندارد، غير را مطلقا به آن نسپردهتسخيرش باشد آن هم قابليت س
رسد،  است. شاع اين هست. شاع حضرت حق هم هست تا غير، يعني آنچه را كه حال واجب نيست به آن مي

ا ي خودش باشد يا اينكه مثالً تصرف در اشياء ديگر كه ما آنها ر اعم از اينكه وحدت و كثرت گسترش و توسعه
دانيم اينطور نيست كه ضميمه نشود، ما هم باز ميزان اختيار و تصرف اين را، يعني  باز ضميمه خود اين مي

آيد كه لغت تفويض و سپردن باب تفعيل ـ به درد  كنيم، در غير كه مي ي اين را در خارج محقق مي نفوذ و اراده
است نه جبر مطلق است در شاع؛ بايد شاع  خورد ـ غير از نفس فاعل بودن است، در غير نه تفويض مطلق مي
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ايد و چرا آن گونه انتخاب  دو تا باشد تا بشود يكي از آن جا را مآخذه كرد تا بگوييد چرا اين گونه انتخاب كرده

ايد، اگر متناسب با ظرفيت آن انتخاب كرده باشد وجه إلي اهللا تبارك و تعالي را، طبيعتاً قابليت مآخذه را  نكرده
ي نازل  گويند تو بسيار انساني در رتبه اگر متناسب با ظرفيت آن وجه حيواني را انتخاب كرده است، ميندارد، 

ات با حيوانات فرق داشت، طلبي را كه تو كردي، طلب حيواني بود، هر چند  اي و رتبه اي، ولي انسان بوده بوده
نابراين شيء خارجي كه حاصل شده بود دانستيم داديم، ب ي طلب تو محقق نشد به نسبتي كه ما صالح مي همه

 كند. اش را هم پيدا مي نسبتي بين دو طلب بود كه محقق شده بود، ولي در عين حال قابليت مآخذه
 و صلي اهللا علي محمد و آل محمد

خواهيد به حركت  عالي مي آيد كه در اين سير فرمايشتان از بحث عشق فعلي, حضرت ) به نظر مي١س
سير هست و حتماً فاعليت است،   معشوق هست و حتماً رماييد چون عشق فعلي هست حتماً ف برسيد يعني مي

يعني از لوازم عشق فعلي؛ هم سير، هم فاعليت و هم معشوق فعلي است، ولي عرض ما اين است كه اين معناي 
شد كه ما از  هاي قبل بحث اين گونه طرح مي آن اين است كه ما عشق فعلي را بايد مفروض بگيريم در رتبه

عالي به عكس از طريق  رسيديم، اين را حضرت رسيديم و بعد از تعلق به طرف تعلق مي طريق تغيير به تعلق مي
ي تغيير را ثابت بفرماييد؛ آن وقت جاي اين سؤال است كه  فرماييد مسئله عالي مي تعلق و عشق فاعلي حضرت

فش هم تخيلي است، و اصوالً عشق و معشوق؛ اش تخيل عشق است و طر عشق فعلي در عالم داريم و همه
سؤال ديگري كه هست اين است كه آدم تا زماني كه فقط عاشق خودش هست محال است عشق به بيرون از 

 خودش سرايت كند.
 ج) حال ما يك كمي صحبتمان [؟] يا كه اضافه هم بفرماييد.

كند، عشق هم به بيرون از خود آدم  ) يعني هر چند كه محال است علم به بيرون از خود آدم سرايت١س
 محال است سرايت كند.

 ج) عيبي ندارد.
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اي  ) در واقع معشوق انسان معلوم انسان است و حقيقتاً انسان به بيرون از خودش هيچ علم حقيقي١س

گردد، حال حركت نيست  ي علم انسان به خودش و شئون خودش است، عشق هم به خودش برمي ندارد، همه
 غيير نيست نباشد.نباشد. ت

خواستم شما را به اينجا برسانم خودتان از دور فهميديد (با خنده) كجا را بزنيد، پس تغيير در كار  ج) من مي
 نيست. 
گوييم تغيير متقوم است به اينكه تعلقي  رسيم، مي ) عرض ما اين است كه يك بار از تغيير به آن مي١س

در صد روشن نيست، ولي حال فعالً در حال اسكات هست، اما اگر باشد، البته حال آن برهان براي من صد 
بخواهيم از عشق به تغيير و حركت برسيم ممكن است كسي اشكال كند، اوالً عشق نيست ثانياً عشق ـ حتماً 

 عشق به خودش است و تغيير هم نيست، نباشد.
 كنيم؛ براي اينكه سؤال روشن شود. ج) حال ما فرض, يكي يكي مي

هر چند كه عالمش خودش است و معلوم هم خودش است، هيچ معلومي خارج از خودش نيست، ) ١س
گذاريم. حتماً الزم نيست كه بيروني  عشق هم همينطور است يك حالي است در انسان اسم آن را عشق مي

 باشد كه آدم عشقش را,
 ج) اين حال، حال حركت است يا حال سكون؟ 

 ) نه، حال سكون است.١س
 نده باد (با خنده)، حال سكون يعني عشق هم نيست، نه اينكه عشق به خود است.ج) ز
 ) چرا؟١س

 ج) چون حال سكون است، لذا بحث سر عين و شين و قاف نيست.
) نه حقيقت ميل! يك سنخش هم ميل به خود است در موجودي كه ثابت هستند هيچ تغييري هم در ١س

 نكه علم به خود دارند. آنها نيست، ميل به خود دارند كما اي



 ····························································································  ١٦١ 
شود حذف كرد، خود ميل را مالحظه كرد بدون هيچ  ي بين دو است يا دو را مي ج) ميل چيست؟ ميل رابطه

 گونه طرفي؟
آيد كه  علم هم ابتدا به نظر مي  ي بين دو نيست، ) ميل علم است، دوي آن دوي تحليلي است رابطه١س

الم و معلوم آن يكي است، در واقع ميل هم همينطور است، دو دوي خواهد، به دقت كه نگاه كنيم ع عالمي مي
 تحليلي است صرفاً خودش را دوست دارد و عين عشق به خود است و عين علم به خودش است.

شود؟ بعد هم  شود يا نمي ج) دوست دارد، ميل دارد، ميل به عنوان يك صفتي به يك چيزي اضافه مي
 دوست دارد يا نه؟ صحيح است كه بگوييم چه چيزي را

 گردد به اينكه خودش را دوست دارد. ) در تحليل برمي١س
خواهيم چيز زائدي را اثبات كنيم، اول همين كه ببينيم خود ميل چيست؟ وجود  ج) عيبي ندارد ما كه نمي

را هم حذف گوييد ميل يا چيز ديگري؟ يعني اگر مطلقاً جاذبه  فرماييد: وجود جاذبه به آن مي جاذبه را شما مي
گوييم اين مفهومي را كه مورد نظر مباركتان هست، براي ما توضيح  تعلق را هم حذف كنيد، بعد مي  كنيد،

دهيد؟ نه عين و شين و قاف را، اين مفهوم چيست؟ بود و نبود اين چه فرقي دارد؟ چه خصوصيتي دارد؟ براي 
   شود گفت؟ ميل خصوصيتي هم مي

 خود است.  ) اشتياق است، اشتياق به١س
 ج) عرض كردم تعريف بفرماييد كه ميل,

 شود؟ ) اضافه به خودش مي٢س
 گويند طرفش خودش است؟ ج) مي

 ) بله.٢س
 ج) پس شما يك ميل و يك طرفي را مالحظه كرديد.

دهد كه ميل به طرفي كه خارج است و  ) طرفي خارج از ميل اصالً براي ميل معقول نيست، چه معنا مي١س
 شود؟ ارد تعلق بگيرد! منفصل به اين است! معنا ندارد، چه ميلي به منفصل پيدا ميربط ند
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ي  ي خود كلمه خواهيم به اصطالح حال چيز زائدي را اثبات كنيم، داريم درباره ج) عيبي ندارد، ما كه نمي

 كنيم.  ميل سؤال مي
 دهد. ميل، اما اين نشان نميس) بله، مفهوم ميل حتماً متعلق به طرفي است عرض كردم، مثل مفهوم 

ج) پس بنابراين يك ميل داريد كه يك وجودي است غير از آن وجودي كه مايل دهد به آن، هر چند كه 
 خودش هست، ميل عين خود آن شيء هم هست، زائد بر آن نيست.

 رسيم به اينكه اين علم به خودش است. س) فقط در تحليل مفهومي ما مي
 ر ميل هستيم!ج) در علم نيستيم، د

شود شيء عالم به خودش  كند، سؤال يك جا است كه چگونه مي س) ميل هم همان علم است فرقي نمي
بايد غير عالم باشد، اين   خواهد، حتماً معلوم آن هم بايد غير علم باشد، باشد؟ علم صفت اضافي است معلوم مي

 ت، شود؟ خودش عالم به خودش اس غيريت چگونه در آنجا بريده مي
كنيد، غيريت ميل نسبت به آنكه طرف ميل باشد، آن وقت چگونه  ج) اينجا مطلقاً غيريت آن را نفي مي

كنيم، يك عرضي عارض شده  گوييد كه اين قوامش به طرف است؟ ميل را به صورت يك عرض نگاه مي مي
 است بر يك شييي بر يك جوهري بر يك چيزي.

 س) نه. حقيقت اين است كه آن,
 ين ميل موضوعي دارد يا ندارد؟ج) ا

س) حقيقت اين است كه در موضوعات جوهري عرض نيست عين خود جوهر است اين ميل، هويتش هويت 
 خواست. شوند، خودش خودش را مي به خودش است، يعني اينها يكي مي  ميل است، ميل به چيزي هم نيست،

ي ثاني داريد لحاظ  كنيد، خود مرتبه ظ ميي اول داريد لحا خواهد، خود مرتبه ج) خودش خودش را مي
اش را حذف كنيد، بگوييد خودش  ي اول و ثاني خواهد، اگر همين مرتبه كنيد بعد خودش خودش را مي مي

 توانيد بگوييد ديگر خودش مايل هست؟  هست و الغير، مي
 است.س) مايل است يعني ميل به بيرون از خودش، نه! اما خودش عين شوق است، عين بهجت 
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كنيم كه آيا غير از خودش صفتي را  ج) خودش عين علم است، خودش عين بهجت است، اين سؤال را مي

 كنيد؟ دهيد يا غير از خودش هيچ چيزي را لحاظ نمي كنيد و به آن نسبت مي هم براي آن لحاظ مي
 كنيم. س) نه، خودش را فقط تحليل مي

 يد، يك,ج) بنابراين يك موضوعي داريد، يك ذاتي دار
گوييم صفات عين ذات  ي عطف التشبيه تشبيه نابجايي است، چگونه در باب حضرت حق مي س) در مرتبه

فرماييد سنخ  است آنجا، علم هم هست، قدرت هم هست، شوق هم هست واقعاً حب هم هست، اما سنخ مي
شود بگوييم حضرت  است، و نميهايي است كه مالزم با تغيير و تغاير و اينه ديگري از حب است، غير از اين حب

اش هم  حق علم به خودش ندارد، قدرت ندارد، حيات ندارد، هم حيات دارد، هم علم دارد، هم قدرت دارد، همه
دانيم قدرت در ذات هست، علم در  دانيم، ولي مي يك چيز است عين خود ذات، اما حال ذات چيست؟ ما نمي

 ذات هست.
 فرماييد؟ ميج) داخل و بيرون هم برايش فرض 

دانيم عين علم است، عين قدرت است، عين حيات  فرماييم] ولي مي س) نه، اينها نيست. ما نه داخل [مي
 كنيم. تنزيه مي» حد از تغيير از تغاير«ي اينها را از  است، عين حب است اما نه حب متغير و محدود، همه

 كنيد؟  ج) حضرت را از وصف هم تنزيه مي
 كنيم؟ يعني از اوصاف محدود؛ بله حتمًا.  نزيه ميس) به چه معنا ت

 گوييد كه, گيريد؟ مي را به چه معنا مي» وكمال توحيده نفي صفاته عنه«ج) يعني 
 فهمم.  س) اين جمله را عرض كنم كه اصالً نمي

 ج) عيبي ندارد (با خنده).
كنم كه ما تعطيلي هم  رض ميي معارف را بفهمد! ولي آن طرفش هم من ع س) لزومي ندارد كه آدم همه

مثل اين » ان اهللا علي كل شيء قدير«گوييم  كنيم مي نيستيم كه ما حضرت حق را؛ وقتي قرآن را باز مي
ان اهللا علي «فهميم  گويند و نمي شنويم كه يك چيزي مي ماند كه يك نوار به زبان چيني يا ژاپني داريم مي مي
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هو اهللا الذي ال اله اال هو خالق كل «يا مثالً   ايت متشابه را نگوييم،حال رو» كل شيء قدير هو االول و اآلخر

اينها مثل اين است كه با دارند زبان » مصور له االسماء الحسني الملك القدوس السالم المؤمن«يا مثالً » شيء
نيد، تأمل ك شنويد داريد زبان ژاپني گوش مي كنند، و به ما هم نگفتند كه اينها را كه مي ژاپني صحبت مي

كمال توحيده نفي «كنيد, تفكر كنيد، بفهميد، اگر بنا باشد كه تعطيل تعطيل باشد، يك جمله را بگوييم 
 بعد بگوييم كه هيچ چيز! معنايش اين است كه آيات قرآن همه هيچ است.» الصفات عنه

 ايد؟  ج) يعني شما از اين عرضي كه من كردم چنين چيزي را درك كرده
 ون لوازم آن همين است.س) قطعًا، چ

 گويند لوازمش است (با خنده). ي حضرت در توحيد را مي ج) واقعاً عجب حرفي است، خطبه
 اش همين است. س) نه، اين ادراك از اين جمله الزمه

 ج) عيبي ندارد، ما كه نگفتيم.
 شود با ادراك از اين جمله، اين همه را تعطيل كرد!  س) نمي

 همان ادراك خودتان را بفرماييد ما در خدمتتان هستيم. گوييم ج) ما كه مي
گويم اين ضروري است،  گويم ادراك ندارم ولي مي ) عرض من اين است كه اين آخري را كه من مي٢س

دانيم كه  دانيم، اما مي گوييم قطعاً خداي تبارك و تعالي قادر است، كيف قدرت را نمي چطور در آنجا ما مي
 وصف خارج و زائد نيست، محدود نيست، تغيير ندارد، ولي خدا هست و حيات هست. يست،قدرت غير ذات هم ن

توانيد اين را بگوييد و بگوييم  گوييد وصف زائد نيست، در ممكنات هم مي ج) شما در وصف حضرت حق مي
 واجب است! 

 گوييم واجب است؟ ) واال نمي١س
 گوييد واجب است؟ ج) چرا نمي

 ش زائد است؟س) نه به لحاظ وصف
 ي اوصافش عين خودش باشد، بودن هم عين خودش است يا نه؟  ج) اگر وصف زائد نباشد، همه



 ····························································································  ١٦٥ 
 س) عين خودش است يعني چه؟ بله، بودن محدود عين بودن محدود است.

 ج) نه خير، يعني بودن هستي,
 س) هستي محدود، عين هستي نيست بلكه از شئون هستي است.

شود  شود واقعاً سنگ را روي سنگ گذاشت! مي م از اين جلسه (با خنده) با آن حرف ميج) حال واقعاً بگذري
 خدا را اطاعت كرد؟ متيقن اين است كه بايد اطاعت كنيم خدا را.  اصالً

 ها زدند، بندگي هم جوابشان در تاريخ مضبوط است. س) اين همه حرف
 اهللا؟  ند؟ يا التفات نداشتند ان شاءكنيم ملتزم بود ج) به اين لوازمي كه ما داريم عرض مي

 س) نه. ملتزم هم بودند، 
پرستند و نماز براي خودشان  ج) ملتزم بودند كه خودشان عين خودشان هستند، خودشان را دارند مي

 خواندند. مي
 پرستيدند؟  س) نه. چرا خودشان را مي

ني زائدي كه نداريم، خودش است و پرستيدند، به خودشان هم اميد داشتند! يع ج) از خودشان هم مي
شود، در كُنه فرمايشات, در  ترسد و خودش هست! اين قائم به ذات هم مي پرستند، خودش مي خودش را مي

شود، تغيير، سير، عبادت،  شود، آن وقت سير هم برايش محال مي لوازمش كه جلو برويم قائم بالذات مي
شود از شئون وجود. حال اگر اين را اين گونه بگوييم  ، ميشود ي اينها محال مي پرستش، جهنم، بهشت همه

 آيد.  مجبوريم براي اين ميل طرف معرفي كنيم، اصالً ميل را بايد معنا كنيم، از اين شكل در مي
 كنيم كه ميل خارج موضوع دارد. ) حاج آقا يعني ما فرض مي٢س

مودند كه بحث بحثي نيست كه متصل به تغيير ج ) حال ما از همان تركيب، اتفاقاً اين حرف كه حاج آقا فر
شود، قند را در چايي  شود! اين با چيز ديگري تركيب مي گوييم تركيب مي باشد متصل به تغيير است، ما مي

شود معناي آن اين است كه بايد يك ميلي براي اين ميل و آن ميل  شود. تركيب مي اندازيم تركيب مي مي



١٦٦  ······························································································································································  
شود. اصالً ميل در تمام مراحل  د كه تركيبي واقع شود و اگر نه تركيبي نميتركيبي قائل شود و اجازه دهي

 طرف دارد و طرف آن غير از خودش است كما علم.
 رسد، غير از آن است كه, ) تركيب و تغيير به ميل نمي٢س

 ج) بله. اين را كه خودشان عنايت دارند.
فرماييد كشش هست، بعد, سير از  ينجا ميرسيديم به ميل، ا ) من عرض كردم در بحث از حركت مي١س

 فرماييد كشش بدون طرف. فرماييد، مي اين طرف مي
شود؟ اين تناسبات  ج) به دنبال تعلق ـ گفتيم تعلقي را كه قبالً گفتيم تناسباتي تناسب تعلق چگونه مي

وقت علم را هم كه  كند. آن شود. تقوم هم پيدا مي اش تناسبات پرستش مي گوييم در اين مرتبه تعلق كه مي
 كنيم يعني  تعريف مي

س) عرض من اين است كه اگر آن گونه سير بخواهد جلو برود بايد يك كيفيت ديگري شود، اول ما تعلق را 
طرح كنيم بگوييم تعلق است و تناسبات تعلق، بعد يك قدم جلوتر بياييم و بگوييم تعلق بدون فاعليت تناسبات 

 رسد، بعد فاعليت را با تعلق تركيب كنيم. برابري محض ميتواند داشته باشد، به  نمي
 ج) بله. همانطور كه عرض كرديم در خالصه هم گفتيم كه تعلق,

 س) نتيجه اين وحدت تركيبي اين,
 شود اختيار داشتن، واليت داشتن. ج) مي

يچ وقت ميل س ) بعد برسيم به عشق كه همان عشق ميل آگاهانه است، يعني ميل غير آگاهانه را ه
 گوييم. نمي

 گوييد كه بيايد از اختيار هم بگذريد، وارد بحث علم شويد. اي مي ج) عشق در رتبه
عالي هنوز بحث اختيار و علم و اينها، در اين رتبه بحث از عشق  س) عرض من همين است، پس حضرت

در اين رتبه به حد اوليه اضافه فعلي و معشوق فعلي نبايد باشد، بحث از وحدت تركيبيه تعلق, يعني آنچه كه 
 شود مفهوم عشق نيست، مفهوم فاعليت و تركيب فاعليت است. مي
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 ج) درست است.

شود گفت كه  ي بعد كه نتيجه اختيار و طلب اختياري برسيم به ادراك بعد آن وقت مي س) سپس در رتبه
 خواهد. اين عشق است، عشق فعلي هم معشوق فعلي مي

 در ترتيب بحث هم, ج) درست است، اگر
 آمد كه, س) مثل اينكه سير به نظر مي

 ج) به ذهن من آمد كه بحث قبل به جايي رسيده است ما طلب را طرح كنيم،
 فرموديد, ي آگاهي در بحث قبل هم كه بحث عشق را مطرح مي س) يعني حضرتعالي قبل از رتبه

 تواند باشد!  ا نه؟ يعني فاعليت بدون طلب كه نميتوانيم در اينجا مطرح كنيم ي مي  ج) ما طلب را اصوالً
 شود طلب. س) يعني مي

ج) اگر طلب شد، طلب در كل كه بگوييم؛ حال تا بعد تبديل به عشق شود ولي طلب معني عشقي دارد، 
 طلب، طالب نسبت به چيزي طلب دارد، 

 شود س) يعني در اثر تركيبش با فاعليت طلب مي
 شود. ج) طلب مي

 فرماييد از لوازم اختيار هست. گر اضافه شود به آن ادراك كه ادراك هم ميس) ا
كنند، ولي طلب آيا بدون اينكه بگوييد هيچ  ج) يعني اختيار و علم با همديگر باز وحدت تركيبي پيدا مي

بلكه  شود، اش اينجا گذاشته مي ي از عشق پايه شود؟ يك نحو, يك مرتبه كند. طلب گفته مي چيز را طلب نمي
شود در عالم،  كند در تمام مراتبي كه تعلق را گفته بوديم، يعني هيچ تركيبي نمي اين مرتبه عموميت پيدا مي

 ي وجه در آن قبول كنيم. هيچ وحدت تركيبي نداريم. جز اينكه طلب را در مرتبه
 ) [؟]٢س

دي است كه آنچه كه در شود امداد حضرت حق است، ولي امدا ج) طلب كه باشد مناسب او كه ايجاد مي
خارج واقع شده است يك نسبتي دارد به طلب اين ويك نسبتي دارد به مشيت حضرت حق، خالق نيست ـ 
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اي نيست، تفويض هم مطلقاً  هيچ وقت آن خالق نيست، بدون امداد حضرت حق؛ كليد را خاموش كنند كاره

خارج هم به شاع اين و هم به شاع آن  شود در چيزي به آن سپرده نشده است، ولكن آن چيزي كه واقع مي
ام عدد چهار بود، عدد سي را خواستم، يا عدد شصت را خواستم،  نسبت دارد، شما آن وقتي كه گفتيد من رتبه

به من هفتاد را دادند يا به من چهل را دادند، صحيح است كه به شما بگوييم آن موقعي كه سي بود چرا به شما 
ي اينكه متناسب با خواست من بود، من زير پنجاه خواسته بودم، صحيح هم هست كه هفتاد ندادند؟ بگوييد برا

بگوييد مشيت او بود كه بگوييد اگر مشيتي به تنهايي بود، سپرده شده بود به اين مطلقا، اين عين همان سي 
پشت سر كند عين همان  شد! اينطوري نيست كه نه كافر و نه مؤمن عين آن چيزي را كه نيت مي واقع مي

 همديگر داده شود.
گويند وقتي كه شوق  گويند، مي س) اين اشكال، اشكال مشترك الورود است و در فلسفه هم همين را مي

شود به دنبال اراده، به همان معنا كه آنجا هم  كند فعل جبراً صادر مي شود مبادي اراده، اراده كه مي پيدا مي
هم همين گونه است، منتهي دو فرق دارد يكي اين كه خود تحقق  قابل استناد نيست از لوازم جبري است اين

ي تحقق آثارش به تركيب با آنها  اراده منصوب به فاعليت است نه به شوق و رغبت جبري، و دوم اينكه در مرتبه
 اين است.

فع اش مجبور بودن فاعل را نسبت به شوق خاص د كند، اما اولي ج) به تركيب اين دو خيلي فرق پيدا مي
توانيد اين گونه بگوييد، كه عليت  اش را هم در ذات نريخته باشيد اينجا نمي كند كه بحث ذات را، اگر پايه مي

 كند. حكومت مي
ي تفويض به اينجا برسيم  ي جبر در اثر تابعيت تمام است، اما از يك طرف ما براي حل مسئله ) شبهه٢س

 يا مثالً شاع خداوند را شاع عبد بياوريم اين ظاهراً يك,شود،  كه متناسب به طلب من فعل خارج داده نمي
نيت الكافر «اي اول بگويم، اين  كنم، شما در خارج اينكه يك نكته ج) بله، چرا! حال من خدمتتان عرض مي

كنيد كه حال امريكا را شكست دهيد  است، شما قصد مي» نيت المؤمن خيرٌ من عمل«است، » شرٌ من عمل
كنيد، [؟] عزم  كنيد، جزم مي گيريد، عزم مي يد، حال ظرفيت آن نرسيده است، شما تصميم ميدنيا را راحت كن
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خواستيد، كه شما صرفاً سفارش دهنده باشيد عين سفارشات  شود، آن گونه كه شما مي شما در عالم محقق نمي

شد براي آن  فويض ميي اول ت شد، در يك رتبه شد، تفويض مي شما اجرا شود، اگر عين سفارشات شما اجرا مي
كرد همين تفويض را  شكست و تغيير را محال مي ي دوم شاع كلي حاكم بر كل عالم را مي اشكال بود در رتبه

كرد، يعني يك بحث در امتناع جبر و امتناع تفويض است. اما تفويض در اطالقش، شاع كلي حاكم بر  محال مي
شود نهايتش تغيير و طلب را از بين  برد، عالم را متشتد مي يبرد، غايت خواهي را از بين م عالم را از بين مي

كنم اين مطلب در  برد كه من فكر مي برد باز تغيير را از بين مي برد، اما در جبر فاعليت را مطلقا از بين مي مي
؛ آن بحث طرح شد. حال اگر بنا شد كه نه جبر باشد و نه تفويض باشد، بنا شد دو فاعليت حضور داشته باشد

آن وقت دو فاعليت اگر شريك در يك چيز باشند صحيح است اينكه بگوييم نه اين فاعليت است مطلق، و نه 
 آن فاعليت است مطلق، در خود اين تنها.

ي افعال به اين شكل هستند، شايد نه مدرك مستند معصوم براي آن بتوانيم  ) ولي التزام به اينكه همه٢س
رسد، چون  ي فعليت نمي ها به مرحله جي، ولي ما قبول داريم كه بعضي از عزمپيدا كنيم و نه با واقعيت خار

 آنجا اصالً فعلي.
گيريم كه كاري را انجام دهيم، آن كار  هايي كه ما تصميم مي ج) عيبي ندارد، شما بگوييد كه بعضي از عزم

گوييد نسبت تأثير عملكرد او  ميگيرد،  گوييد به صورت نزديك به آن انجام مي گيرد، مي به آن صورت انجام نمي
گوييد  برد، و لكن قبول داريد كه يك نسبتي دارد و مطلق نيست، يعني همان گونه كه علم را مي را مثالً باال مي

 ي من با تحققم با خارج برابري مطلق ندارد، گوييد اراده مي  برابر مطلق با خارج ندارد،
 ) هميشه همين را [؟]٢س

ما   ممكن است بگوييد در بعضي موارد اين گونه است و در بعضي موارد اين گونه نيست، گوييم؛ ج) حال مي
هر گاه شاع   شود؟ بعد در مورد اتفاق را هم بياييم بحث كنيم، گوييم در مورد اختالف چه چيزي اثبات مي مي

هر دو فاعل  شما نسبت به چيزي مصادف شد كه همان هم براي عالم صحيح بود، اين ديگر تفويض نيست و
هم شريك هستند، اگر دو فاعل يك چيزي را بخواهند؛ محقق به دو فاعليت شده است، نه يك فاعليت. شما 
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كنيد به مورد اتفاق  كنيد كه به يك فاعليت محقق شده است، در مورد اختالف آن كه مالحظه مي خيال مي
ود. هذا با اينكه اضافه كنيم خدمتتان كه شود نه اينكه مورد اتفاق چيز براي مورد اختالف مفسر ش مفسر مي

تان با تحقق اين تطابق حقيقي دارد، سرّ آن اين است  حضرت عالي ـ يك مورد نداريد كه مصنوع تمثل ذهني
كه ادراكتان از عينيت كه برابري يك به يك نداشته باشد يعني تطابق حقيقي نداشته باشد، اين كه بگوييد اين 

ايد مشهد واقع شده است ـ  خواهيد مشهد برويد به؛ رفتيه كنند، مي ما اشكال ميعين همان مثال است به ش
گوييد درجه  خواستيد؟ نه، مي ايد، ولي اين عين همان واقع شد كه شما خودتان مي ايد و آمده زيارت هم كرده

خيلي بيشتر از گوييد  گوييد، توفيق، حاالت، گاهي مي زياد است، هزار چيز در اينجا مي اختالف آن كم است،
تان از  شد نشد؛ رفتم ولي قابليت نداشتم، بعد شما ارزيابي آنچه كه اميد داشتم حال پيدا كردم. گاهي مي

توانيد  تان نسبت به آن، هيچ وقت برابري يك به يك ندارد، چگونه مي يعني آگاهي» تان و فعلتان و خارج نفس«
 اب هست، چرا.بگوييد [؟] ولي نسبت دارد، چرا! مصحح عقاب و ثو

 دهد؟ ) اين كلمه روشن نشد كه عدم برابري اطالق چه گونه نتيجه مي٢س
خواهم قوطي كبريت درست كنم، يك چيزي اينجا درست كردم، يك تمثل ذهني دارم در اينكه  ج) من مي

 عيناً اين همان تمثل ذهني هست،
 س) ولو خيال هم كنم؟

 ج) ولو خيال هم كنم كه هست.
 



 
 

 ١٠جلسه: 
 موضوع جلسه: فاعليت تركيبي:

ي بحث را عرض كنيم. در مباحث  حجت االسالم و المسلمين حسيني: خدمت آقايان هستيم, كه دنباله
 گذشته اشكالي برادران نداشتند و صحبتي نبوده است؟

 آقاي رضايي: سؤال خاصي نيست.
 قسمتي گفته شده است؟ ج) در بحث گذشته تا چه

 ها. س) تا بحث تركيب فاعليت را فرموده بوديد, كه تحقق, تركيبي است از فاعليت
 ج) و لذا به اين بياني كه عرض شده, قاعدتاً اختيار تمام شده است.

 است. تحقق فاعلي در مرتبة تحقق » امرٌ بين االمرين«س) بله. ظاهرًا. محكوم به بيان فرموديد, كه مقصود از 
ها اكتفا كنيم و اين  ج) سريعتر جلو بيائيم و به جزئياتش نپردازيم و جزئياتش را الاقل به همان نوشته

شود، همان  ي از بحث طرح مي ي تقومي كه در وحدت تركيبي در اين رتبه كنيم كه, مسئله قسمت، عرض مي
نجا قوام تحقق فاعليت, متناسب با يك نظامي شد. نهايتاً اي تناسباتي است كه قبالً براي وحدت تركيبي ذكر مي

است كه از يك جانبش فاعليت حضرت حق است و از يك جانبش فاعليت كسي كه شاء است. وجه الطلبش به 
شود, نه فقط  هايي كه در نظام فاعليت وجود دارد، آن وقت شيئي كه محقق مي طرفي قرار گرفته، و كلية شاء

  شد جبر، و گفتيم اصالً شد كه حضرت حق يك اختيار است و ال غير! مي ته مييك اختيار نيست، يعني اگر گف
وقوع آن ممتنع است. چون بنا به تعبيري كه شد, در جبر محض تغيير محال است، كون و فساد ممكن است. و 

ود ال ش در تفويض محض هم باز گفته شد, تغيير محال است، اگر بنا شد كه تحقق ناشي از دو تا شاء باشد, مي
كنند، بالمجموع  جبر و ال تفويض، ولي اگر بنا شد كه اصالً نظام فاعليت باشد، جبر و تفويض موضعي پيدا نمي

دهد و فاعليت تركيبي را  موضوعيت ندارند بالمجموع، و اين فاعليت تركيبي است كه, شيء را تحويل مي
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يه كرد و گفت كه بعضي از اين را شاء عبد (تقومش را يك عنايت كوچكي بفرماييد) اينطور نيست كه بشود تجز

اي است  است و بعضي از اين شاء موال است، تا هر جايش كه شما جلو برويد, هر دو حضور دارند، كأنه منتجه
وقوع ثاني, نسبت به تركّب فاعلي. و اين مانعي هم براي قيوميت و مطلق بودن ايجاد و خلقت از ناحية حضرت 

آورد، منتجة كل در عين قوام  اينطوري است، و باز مانعي براي جهت گيري كلّي عالم نمي آورد، كيفيتاً حق نمي
اي  كند و به گونه داشتن به اجزاء، ولي هيچ كدام از مراتب نظام فاعلي، فاعليتشان به ميزاني تحقق پيدا نمي

كه نسبت به فاعليت حضرت شود چيزي  كند, كه با مشيت حاكم بتواند مغاير باشد، اعطا مي تحقق پيدا نمي
 حق دارد و نسبتي دارد به شاء عبد يعني فاعليت عبد.

تواند در زمان بعد از عدد  اش، ظرفيتش عدد چهار است, مي اش را آنجا عرض كرديم كه اين رتبه مثال ساده
  لكوتي بود،كرد طلب م سي تا عدد هفتاد را طلب كند، اين زير پنجاه را طلب كرد؛ اگر فوق پنجاه را طلب مي

اش  كنند، متناسب با مشيت. حاال اين يك رتبه زير پنجاه را كه طلب كرد ولكن عين خود آن عدد را ايجاد نمي
گوئيم نظام واليت هم, اقتضايي دارد. آن را هم شما،  است كه بگوئيم اين يكي اينطور انتخاب شد، يك وقتي مي

بيه, درون اين نظام واليت و برخورد اختيارها و متناسب تمام مراتب شريك هستند. متناسب است با مشيت ربو
با يك پيشنهاد، ممكن است اين جدولي كه تمام اينها را بخواهد نشان بدهد با همديگر, نتوانيم مالحظه كنيم, 

 آيد. تر به ذهن مي در تصور و تصويرش را نشان دادن، ولكن آن قدم اولش كه دو تا شاء تركيب شدند, راحت
آيد و آن اينكه: اگر اين فاعليتش به تركيب است، ميل تركيبي اين تركيب  ؤالي اينجا پيش ميس) يك س

كند، و معنا ندارد نسبت به مشيت ديگر پيدا بكند؟, چون فرض اين است كه اين ميل  خاصي را ايجاب مي
 كند. تركيبي خاصي در آن هست, كه سير خاصي را اقتضا مي

 ج) بله.
دهد، آن وقت اين معنا ندارد ديگر نسبت به مشيت پيدا كند، بايد اين ميل  ت ميس) كه تعين به جه

 تركيبي به نحو مطلق تحقق پيدا كند.
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گوئيد: من بلند شدم كه بروم  زنم حضور مباركتان و اين را تمثيلي توجه كنيد؛ شما مي ج) من يك مثالي مي

ن جازم هم بودم، گفتند نيست. حاال در رنج بمانم يا نه؟ و فالن دارو را از داروخانه براي مريض بگيرم، براي اي
شوم، اگر عنايت فرموده  گوئيد تسليم به مشابه مي اش هست، شما مي گفتم پس بايد چه كرد؟ گفتند مشابه

باشيد در پله قبل گفتيم, كه تعلّق به همه مراتب كثرت و وحدت متناسب با ظرفيت هست، اين فاعليتش در 
خواست وجه الطلبش را طلب  ظيم مجموعه بوده است، اين طلب مرتبة خاصي را كه ميتعيين محور و تن

شد با تعلّق و درست شدن يك  شد، طلب مركب مي كند. ولي طلب تنها در آن نبود، طلب, مركب مي مي
 داد. مجموعه را نتيجه مي

 فرماييد؟ س) شما باألخره در تحليل ميل تركيبي اين چه مي
آورد؛  فرمائيد كه فاعليت اگر منهاي تعلّق باشد, انفصال مطلق مي كه شما چطور مي ج) عرضم اين است

آورد، در پلة قبل اين را  يعني فاعليت تنها موجب تركيب نيست. اگر بدون فاعليت باشد, اتصال مطلق را مي
ام كنند، بلكه پذيرفتيد كه در عين اينكه فاعليت و تعلق هر دو هيچ كدامشان اينطور نيست كه مطلب را تم

اينها دو تاست نه تأليفشان. اگر فاعليت تركيبي طلب رشد ـ وجه الطلب البته, معنايش اين نيست كه نسبت به 
تواند باشد.  تواند باشد، ولي مشخص تحقق نمي محور مطلق باشد، محور مصحح عقاب و ثواب وجه الطلبش مي

مرتبة بعد، تازه دو تا شاء هم نيست, بلكه نظام  مشخص تحقق شاء از اين طرف و شاء از آن طرف پيدا شدن
نگهداريم, بعد بيائيم در نظام شدنش و اينكه شيء   واليت و نظام شاء است. حاال در همين دو تاي آنها را فعالً

تواند مورد فاعليت دو تا قرار بگيرد,  هاي متعدد است, و گفتن اينكه يك موضوع نمي ي فاعليت خارجي منتجه
ل جبر و تفويض است، ولي اگر شما بفرمائيد كه طلبش و فاعليت تنهاي آن اگر مطلق باشد, اساس اشكا

آيد، انفصال مطلق است و تعلق تنها هم به كثرت اگر مطلق باشد, منهاي فاعليت باشد،  گونه حركتي نمي هيچ
كه تقوم داشته باشد، تا به نحوي  ٢شود. تركب اين  پذيري باشد اتصال مطلق مي منهاي تغيير پذيري و تبدل

كند كه اين و ليس  كند, ولي معين نمي فاعليت به تعلق و تعلق به فاعليت، مصحح عقاب و ثواب را درست مي
شود,  شوند! بلكه بيان اينكه اين تعلق به چيز خاصي دارد و غير از آن تركيب نمي إال، با چيز ديگري تركيب نمي
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اش كرد, يا  شود مالحظه اش را مي قبالً مالحظه فرموديد؛ كه ترجيديناشي از همان بحث اصالت ذاتي است, كه 

تواند تغيير در آن ايجاد كند، يعني تغيير پذير  اگر گفتيد اين طلب و تعلقه به هم متقوم هستند و فاعليت مي
يد گوئ دهيد, براي حاكمش هم مجبور هستيد بدهيد، بلكه مي بودن. پذيرا بودن تغيير را كه براي خودش مي

 تغيير جز اين راه تفسيري ندارد.
شود تغيير, اگر جبر و  شود تغيير, اگر انفصال مطلق يا اتصال مطلق بود، تبيين نمي گوييد تبيين نمي مي

آيد, بنا به بحثي كه قبالً شده فارق از اينكه بحث از  گوئيد اشكال ظلم پيش مي تفويض مطلق بود، نه اينكه مي
ه پيدايش تغيير اين است كه بر اساس وحدت تركيبي حركت شود و اال بر اساس ظلم و عدل كنيد، گفتيم ك

آيد. وقتي گفتيد نسبت به فاعليت خودش  آيد, نه اينكه تغيير مي ذات بحث شود, محال است و كون و فساد مي
ا تغيير پذير است، براي خود اين امري كه وحدت تركيبي بين تعلق و فاعليت است, پذيرا بودن تغيير ر

اش همان بود كه  شود, همان مثال ساده پذيرفتيد. آن وقت طبيعي است كه در مرتبة دوم تحققي كه پيدا مي
كند  گوييد چكار كنم؟ دندانم درد مي گويد نداريم، مي گوئيد اين دارو را به داروخانه بدهيد، مي عرض كردم، مي

گوئيد تناسب به  با او ولي او نيست، گاهي هم ميگويد: پس اين جانشينش را بخريد. تناسب دارد  و ناراحتم، مي
گوئيد شاء او داروفروش است،  گاهي مي  كند، آن درد دارد ولي آن نيست؛ يعني مقدورات داروخانه ايجاب نمي

گويد: اگر بنا شود  گويد كه آقا دوا را داشتيم, چرا نداديد مي اش (شاگردش) مي داند. كنار دستي مصلحت نمي
آيد، ده هزار تا مريض اينطوري داريم؛ شاء هر دو هست كه  آمد اين دوا را بدهم كه جور در نميبه هر كسي كه 

در امر بعدي ظهور پيدا كرده است، در كيفيت بعدي [ظهور پيدا كرده است]، و اگر دو فاعليت، دو تا فاعل، 
دو فاعليت باشد، نه نسبت به اين چيزي كه آمد نه تمام عيار مال اين فاعل باشد و نه تمام عيار مال آن، نتيجة 

شود داد، گفت فاعليت جبري است از اين طرف و نه فاعليت تفويضي است از اين طرف، بلكه  طرف مي
خواستم عرض كنم كه اين يك نظام  خواستيم در تقوم منتجه عرض كنيم, مي صحيحش را كه امشب مي

تواند، خيلي از  د نسبت به اين نظام, بهتر ميفاعليت هم است و ظاهراً اگر كسي بخواهد ادعاي وجدان بكن
تواند، زيرا پذيرشش را مردم ندارند؛ يعني براي مردم را يك ظرفيتي  خواهد در جامعه نمي چيزها را كه آدم مي
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كنيد  كند, در اينكه شما چه چيزي را انتخاب كنيد، چكار كنيد؟ كلي دعا مي قائل هستيد چون كه دخالت مي

 ».وجعل افئده من الناس تهوي إليك«نها را متوجه معصومين كن، كه خدايا قلوب اي
هاست, ولي برعكسش هم  هاي متعدد باشد، قوام منتجه حتماً به فاعليت ي فاعليت اگر يك موضوع منتجه

هاي متعدد هست و  ها هم قوامش به منتجه است؟ بله. در عين حالي كه شاء صحيح است بگوئيم [كه] فاعليت
كنيد, ولي ظرفيتش و خصوصيتش را شما اگر نگاه كنيد,  اي از استقالل حس مي ما مرتبهدر نفس شاء ش

ها بريده باشد، داخل نظام واليتي است نه خارج و بيرون از نظام واليت. استقالل  بينيد كه مطلقاً از همه شاء نمي
كنيم، اختيار را تقسيم  رات ميگوئيد در اداره توزيع اختيا دارد، استقالل متناسب با نظام واليت [دارد]. مي

گوئي نه! هركي هركي  گوييم هر كاري بخواهد كند؟ مي گوئيد فالني داراي قدرت است، مي كنيم، بعد مي مي
تواند كار كند، البته وظايف و اختياراتش متناسب با  ي وظايف و اختياراتش, ايشان مي نيست! در محدوده

تواند يك كارهايي بكند،  گوئيد در محدودة اختياراتش, ايشان مي ها مي پائين  منصبش باال است، براي آن پائين
گوئيم آقاي  كشيم يكي يكي بيرون از سازمان؛ بعد مي آوريم, بيرون از آن اداره مي ولكن حاال همة اينها را مي

داشته،  گوئيد ايشان يك منصبي كنند؟! نه، چرا؟ مي مير حسين موسوي اآلن دستور بدهد از او خوب اطاعت مي
كرده يك اثراتي داشته، حاال جاي يك امضا بيست امضا, هم سر رئيس بانك مركزي بكند  آن وقت امضا كه مي

گويد اين  گذاردش، بعد ممكن است تلفني بزند، وقتي كه آمد خانه مي كه چكار بكن، رئيس كنار مي
دادم عمل  ه من شش ماه پيش ميتر است ك ها مهم ها چه بود كه امروز فرستادي؟ از آن يادداشت يادداشت

توانستيد يك شائي داشته باشيد, حاال آنجا  كردي. خوب! آن وقت شما در يك جايي تشريف داشتيد، مي مي
 توانيد چنين شائي داشته باشيد. تشريف نداريد و نمي

اگر بريدة  حاال اگر اينطوري كسي بگويد, كه ظرفيت و ارتباط و تعلق و الي آخر در نظام معنا دارد! شما
محض بشويد از كلية ارتباطات نظام واليت، يعني چه اختيار داشته باشيد؟ شائي داشته باشيد؟ تعلقي داشته 

 باشيد؟ 
 گردد, كه چون وجودش مستقل نيست، بنابراين, اش به اين برمي س) اين جوهره
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 ج) بله، وجود شاء, وجود مشيتش,

 س) اصل خودش، چون خودش,
گوئيد اين واليت در  كنيد، گاهي مي آئيد دربارة سنگ و چوب و الي آخر صحبت مي مي ج) يك وقتي شما

تواند تعلق در  تواند تصرف در غير و مي تصرف دارد، معناي دخالت و تصرف در غير اين در نظام اگر باشد مي
رد, يعني از نظام تصرف در غير و وحدت و كثرت و منحل كردن در خودش در رتبة باالتر، در نظام اين معنا دا

 كه بيرون بكشيد, هيچ معنايي ندارد. 
 تواند مبداء يك نظام شود. دهد؟ يا خودش نمي س) يعني در بساطت مطلق معنا نمي

 تواند مبداء يك نظام بشود، يعني اختيار با, ج) احسنت، خود اين بريدة از نظام نمي
 جهت وحدتي نظام.س) چرا مشيت كامل و مشيت مطلق, يعني به تعبيراتي كه 

گوئيم كه شما صحيح است بگوئيد تابع نظام شدت  كنيم، مي اش را در اينجا داريم نگاه مي ج) جهت كثرتي
يافتن اشتياق نبي اكرم (ص)، اگر خداي متعال بخواهد پرستيده بشود، به همه اشكال و به همه كلمات ـ حتماً 

شود ما بگوئيم كه يك چنين چيزي نشود، ولي اگر  ـ ميالزم است كه بشر خلق بشود و اختيارات و الي آخر 
ي از قرب باشد، فاعليت  ي از اطاعت باشد و اين رتبه بخواهد كه شدت پيدا كند و اين مرحله باشد و اين رتبه

 شود. هايي به طفيل ايشان خلق مي ايشان تقوم دارد با اينكه يك فاعل
 نيست.س) اين معنايش همين است, كه در بساطت پرستش 

 ج) احسنت.
 س) چيزي غير از اين نيست، منتهي,

 ج) در بساطت نه تغيير است، نه تغاير است، نه پرستش است، نه حركت است, هيچ كدام از اينها نيست.
هاي تحت طبع و  شود؟ واليت فرمائيد واليت حاكم بالطبعش نظام ايجاد مي س) در واليت حاكم، يعني مي

 طبعي در نظام واليت.
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شود بدون نظام  ج) داخل نظام واليت هستند، ولي واليت حاكم هم اگر بخواهد سير اتم داشته باشد, نمي

 ي اين مراتب را داشته باشد, در پرستش حضرت حق. همه
شود براي آن امر ثابت،  س) جاي اين سؤال البته اينجا نيست، چون جلسه قبل بود كه پرستش هم واقع مي

امر ثابت شد و ربط با ذات به هيچ كيفيتي نتوانست برقرار كند, پرستش براي ذات هم كه جهت تعلق وقتي كه 
 شود. هيچ وقت واقع نمي

شود امر ثابت و  ج) آن بحث بعد از علم و ادراك بايد وارد شود، پرستش براي حضرت حق و طريقش مي
 گردد پرستش به خود پرستنده. مرضي حضرت حق و شاء حضرت حق، يا اينكه اصالً هيچ ربطي ندارد و باز مي

حجت االسالم ميرباقري: يك وقتي تكيه به فاعليت را با مسئلة مشيت حتمي كه متعارف است، را زماني 
 جوابش را فرموديد,

ج) عرض كردم معناي شاء حضرت حق, همان معناي امر ثابتي را كه در اينجا عرض كرديم، اين خودش 
يك جايش عكس فاعليت است. يك جايش باالتر از عكس آن چيزي است  وحدت و كثرت باالنشاء دارد, يعني

ها در آن منزلت صحيح است طرح شود، امر  شود، وقتي آنجايي كه عكس فاعليت است و تعلق كه خلقت مي
فرموديد، اينطوري نيست كه تناسباتي كه در وحدت و كثرت باالنشائش هست,  ثابتي را كه در آن رتبه ذكر مي

ه باشد به اينكه در خارج هست، با وصف در اينكه ما اثبات كرديم كه اگر فاعليت نباشد, تغيير ربطي نداشت
محال است, يعني او بايد اول تمام شده باشد, كه بدون فاعليت تغيير محال است، اگر اين مطلب تمام نشده 

شود؛ يعني  يبي نباشد تغيير نميباشد, آن وقت بايد برگرديم آن پله را صاف كنيم، اگر بنا شد كه تا فاعليت ترك
در جبر تنها و در تفويض تنها تغيير محال است، حاال مگر آن نقشه, نقشة تغيير نيست! بايد نقشة فاعليت باشد 

كه خدا   شد, قبالً اش گفته مي در رتبه، شاء در يك رتبه نقشة فاعليت است؛ همين تعبيري را كه به نحو ساده
شد, از آن درآورد  اشيد، ولكن از آن تعبير طوري اجمال داشت كه تفويض هم ميخواسته است كه شما مختار ب

گوئيم، فاعليت  شد يك ميدان براي اختيار و يك ميدان هم براي جبر داد، ولي اينجا تركب فاعلي كه مي و مي
ة خلقت اي است كه نقش كنيم؛ در منزلت نقشة همين است، در منزلت باالتر كه مرتبه مركبي را كه ذكر مي
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ها نيست، همة اجزاء هست و با يك شاء خلق كردن هم در آن هست، ما  هست, يا اصالً هيچ كدام از اين حرف

گوئيم تركيب به اين دو فاعل  گوئيم فاعليت در خلقت را دارد، كيف خلق, كيفيت ايجاد را مي هم در اينجا نمي
 است، 
 ) نه! وقتي كه تحليل از كيف عمل يا تغيير بود.١س

 ج) اگر تركيبي شد در نفسش,
 اش. كنم غير از اينكه حاال تقوم دارد يا اصل وجودي كشاند، ايجاد ظاهري را عرض مي ) ايجاد را هم مي١س

 تواند جدا باشد. ج) ايجاد ظاهري كه نمي
وم] شود، نه اينكه [محت تواند باشد، اگر در اينجا يك تناسباتي بود او هم تناسبات مي ) جدا كه نمي١س

است، چون در مشيت, يك وقت مثالً بحث سر اين است كه علمش هست، به نظر من مشكلي ندارد؛ يعني 
اش از اول تا آخر  اش باطل شده! كه علمي است كه آن علم همه علمي وجود دارد, به تعبير گذشته كه همه

گويد هر اتفاقي كه  رد، ميبرد مشكلي ندا روشن است، او چون اين علم را از اين تفصيل علت در عينيت مي
افتد,  بيفتد آنجا بوده است، ولي يك تعبير از مشيت اين است كه غير از آنچه كه آنجا هست, اتفاق هم نمي

خواستم؛ حضرتعالي دو  كنم؛ يعني جواب آن را مي اش را عرض مي حتي در كيفيت عمل، من تعبير عوامي
دهيم, متناسب  ي سفارشاتي كه ما مي آنجا بود در مسئله هايي هم كه فرمائيد, يعني آن مثال مرتبه كه مي

شود و اگر پائين پنجاه بدهيم چگونه!, باز اين انحصارش را  است؛ يعني اگر باالي پنجاه بدهيم چگونه مي
شكند, كه منحصراً اينطوري افتاد در عوام كه  شكند، يعني منحصر بودن وقوع واقعه را به اصطالح مي مي
فرمود، روزي آدم نه يك ذره باالست و نه يك ذره  سانت كمتر و نه يك سانت زيادتر، مكرر مي گويند نه يك مي

خواهيم؛ اگر اين منحصر است به او نقشة بااليي كه ارتباط به اين نقشه وسط  پائين، ما تفسيري براي همين مي
 آيد. ندارد كه باز مشكل پيش مي



 ····························································································  ١٧٩ 
شود؟ اصل اشكال را كه  م؛ خود اصل اشكال را ببينيد چطور ميكن ج) نه ارتباط دارد. من يك سؤالي اول مي

زند، معنايش اين است كه اين فاعليت را حذف  فرماييد كه هرگونه فاعليتي را بدهيم نقشه را به هم مي مي
 كنيم.
 خواهم يك جوابي پيدا كنيم. آيد، مي دانم كه مشكل پيش مي ) نه، من مي١س

 گرديم. كنيم و بعد برمي آئيم نقض مي ج) نه، اول ما از اين طرف مي
 ) آنجا قبول داريم,١س

گوئيد, مسوق تغيير نيست،  خواهم بگويم كه بر جبر مطلق تغيير محال است، شما آن چيزي را كه مي ج) مي
مجوز تغيير نيست، بنا شده اگر فاعليت را حذف كند اين مطلقا، اصالً تغيير نشود، كون و فساد ممكن است و 

اش اين  گوئيد، اگر تغيير را آورديد گفتيد تغيير الزمه محال است، اگر محال شد معناي تغيير را چه ميتغيير 
 كنم, سير است, آن وقت من عرض مي

كنيم, طبق فرمايش خودتان كه بعضي از امور منافات دارد؛  ) چون يك بار ديگر آخر كار تست مي١س
عان به يك مطلبي داشتيم، من عرضم سر اين است كه الزم باشد ممكن است در سيري كه ما داديم, اشتباهاً اذ

 بتوانيم تفسير بدهيم، حاال بعد از اينكه همه اين مطالب را گفتيم بايد تفسير امور برايمان روشن شود.
 ج) بله.

رسد كه اين پاسخ را فرموديد, كه ما مشيت محتوم به  ) يا اينكه حضرتعالي در آن جلسه به ذهنم مي١س
 ن معنا نداريم، غلط پذيرفتيم. من نگاه كردم ديدم خيلي مشكالت ايجاد مي كند.اي

 ي فاعليت, اي؟ در رتبه ج) نه، مشيت محتوم، سؤالم اينجاست كه در چه رتبه
كنم كه مراتب  ) درست مثل طلب و وجه الطلب، يعني اين رتبه را در شدن هم، من باز سؤال مي١س
 ارتباط.

ي خلق است، حتماً ارتباط دارند، ما خلق را از اولش تا آخر گفتيم كه حتماً از  ر مرتبهج) شاء گاهي شاء د
ي كيف  ي كيف است, اگر درباره كس خالق نيست، يك وقت درباره حضرت حق سبحانه و تعالي است و هيچ
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كنيد  ر مياست اولين كيفش كيف تغيير است, پس تغيير را در اصل موضوع اخذ كرديد، بايد تناسباتي كه ذك

 تناسبات تغيير باشد.
) من سؤال را طور ديگري بگويم: حضرتعالي كيف تغيير را از اصل تغيير (هر چه كه فرض بفرمائيد) از ١س

 آن تفاوت,
 ج) از اصل خلق يا اصل تغيير؟

 گوئيم تغيير, كيف تغيير, ) اصل آنچه كه در فلسفه وجود است، فرض كنيد مي١س
 ت!) آن وجودش كه گذش ج

توانيم فرض  فرماييد كه آن خلق است، خلق اصل با كيفش ربط دارند يا نه؟ يا مي ) يك چيزي شما مي١س
 دارد ما بگوئيم خلقش مشيت دست خودش هست يا نيست؟

 رسد. كس هم دستش به آن نمي ج) خلقش يعني تحقق, كه حتماً دست خداست و هيچ
 ) اين تحقق از كيف تحقق جداست؟١س

ي نازله و ايشاء باشد, تحقق حاصل  حقق، تحقق متكيف به كيفي كه متناسب با مشيتش در رتبهج) اين ت
 خواهد. ي تحقق كه برسد ايجاد مي شود، يعني به رتبه مي

فرماييد هست، يعني تحقق خاص  حجت االسالم ميرباقري: پس بنابراين تحقق روبروي معدوم بودن مي
 حقق خاص اينطوري شدن.شود، تحقق دست خداست, اما نه ت نمي

تواند ايجاد نكند. شاء او حاكم و  شود، مي آيد, بعدش ايجاد مي گوئيد كه سفارش اول مي ج) يك وقتي مي
 نافذ است. يعني اين خواسته [؟]

 ) آن وقت اين چه چيز است كه محكوم است؟ فقط خلق، به اين معنا.١س
خواهد طلب كرده باشد.  شود, هر چه دلش مي خلق نمي شود، اگر نخواهد ج) بله، يعني به شاء او خلق مي

 شاء او قاهر و قالب است.
 فرمائيد كه خلق با كيفيت مخلوق, ) پس حضرتعالي مي١س
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 ج) اين با كيفيت سفارش داديد، حاال كيفيت او مشخص شده است، خلق هم هست؛ 

 آقاي رضايي: يا غير متناسب خلق,
 ا داديد خلق بوده، غير متناسب خلق بوده است.ج) يا متناسب به آن نظري كه شم

 حجت االسالم ميرباقري: آنجا تناسب [؟] نيست،
كنم؛ وقتي كه نمرود؛ ابراهيم را در آتش انداخت كه بسوزد، نينداخت كه آتش  ج) من باب مثال عرض مي

 گلستان بشود، با شاء نمرود اصالً خلق نكرد، با شاء ابراهيم خلق كرد.
 گوئيم به شاء خود خدا اينطوري شده است. ) ما مي١س

خواند خدا را كه  ج) با شاء خود خدا، البته ابراهيم از خدا التماس كرد، خدا خلق كرد اين را، با اسمائي مي
 آن اسماء غالب بر عالم بود.

فرماييد مثالً خداوند حتي كيفش را متناسب خلق  فرمايند: تناسب كه مي ) حاال اشكالي كه مي١س
 فرمايد. مي

ج) سؤال همين است كه شائي كه و هيچ چيز جلوگيرش نيست, شاء خلق است. تا او هم نيايد هيچ خبري 
 نشده، خواست هزار سال [؟]

آقاي رضايي: يعني شاء حضرت حق به نسبتي به مشيت اين تناسب پيدا كرده، خود حضرت حق خواسته 
 تناسب پيدا كند.

 اي كه متناسب است. متناسب نيست آن مرتبه ج) كدام مرتبه، آن مرتبه كه
اي معنا ندارد. تركيبش رها  اي كه متناسب است. غير متناسب مطلق كه در هيچ مرتبه س) آن مرتبه

 شود. مي
 فرماييد, ج) مطلق شدن كه به آن معنايي كه حضرتعالي اشاره مي

ت، اصوالً عرضم اين است كه در ي ايجاد دست حضرت حق اس س) يك بحث اين است, كه قيوميت در رتبه
تأثير   ها چطوري است؟ گوئيم قيوميت بر دو مشيت است, تأثير مشيت اين رتبه بايد معلوم بشود, كه ما مي
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ها فقط به وقوعش در وحدت تركيبي است، يعني مشيت از طرف مخلوق هيچ اثري ندارد, جز اينكه اين  مشيت

 تواند تركيب بشود. و ميميل دارد به تركيب و تركيب را طلب كرده 
 ج) تركيب خاص را.

 ) تركيب خاص را طلب كرده و ميل تركيبي است. به ايجاد نيست، روشن است؛٢س
 ج) بله.

 ي قبلش را نه شدت و كمالش را, تواند ايجاد كند و نه وحدت و كثرت در رتبه آقاي رضايي: نه خودش را مي
دارند و نگهدارش هستند، خلقت آن چيزي است كه  نگهش ميج) قيوميت نسبت به چيزي كه ايجاد شده، 

خواهند ايجادش كنند، هر دوي اينها دست خداست، قيوميت تنها دست خدا نيست، شاء در ايجاد  نيست و مي
 هم دستش است.

ي  ببريم؛ در تعين شاء آن وقت نه در تحقق، تحقق خود شاء، متعيناً شاء از ناحيه  س) سؤال را يك پله عقب
 ي عبد, عبد سؤال اصلي اينجاست در رتبه

ي عبد, اگر به وجه الطلب هم استقالل به آن ندهند تغيير محال است، متغير درست نكردند  ج) شاء در رتبه
 و اصالً اگر گفتيد,

ما جعل اهللا مشمشه «زنند  اي مي شود، همان حرفي كه حكما در يك رتبه س) يعني [؟] ديگر آنجا نمي
 ».جدهاالمشمشه و او

 ج) با يك فرق,
كند همين  س) يعني آنجا حضرت حق ايجاد كرده يا بايد فاعل و تغيير ايجاد نكند, يا اگر تغيير ايجاد مي

 است.
ج) نه، با يك فرق كوچك؛ آنها شاء را مسبوق به دو چيز گرفتند, كه ما آن دو چيز را نگرفتيم و اين دو قيد 

دهد مطلب را؛ آنها شاء و ميل را مسبوق به تالئم به ذات گرفتند، ما  غيير ميرا وقتي جزء اصل موضوع بياوريد، ت
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تركّب با فاعل گرفتيم؟ يعني آنها تعلق را سابق گرفتند بر فاعليت و ما گفتيم تعلق سابق بر فاعل محال است، 

 آنهاست؟!  شود از اين چشم پوشيد و گفت مثل حرف آن وقت مي
 در رفت بين دو تا مشيت, كه مشيت مطلق با تعين اين فاعليت, س) نه، ولي يك جايش اين است,

 ج) نه، سؤال اول اين,
 شود، در تحليل از اختيار عبد. س) عرضم اين نيست كه اين [مجهول] مي

ي وجه  معناي جبر در شاء است يا نه؟ و ما در اينجا در رتبه» ما جعل اهللا مشمشه المشمشه«ج) فرمايش 
 الطلب هست يا نيست؟الطلب، تفويض وجه 

س) حاال حضرتعالي هر چه كه هست! مشمشمه، وحدت تركيبي طلب و تعلق است، هر چه هست، ما جعل 
حاال حضرتعالي » ما جعل المختار مختارا، جعل المختار!«وحدت تركيبي؟ وحدت تركيبي خلق كرد، 

گويند مختار: يعني موجودي كه فعلش  كنيم، آنها مي فرماييد كه مختار را ما در تفسيرش دو نوع تحليل مي مي
 مسبوق به شوق است, و اينكه فاعليت مركب باشد.

 ج) و مجهور است.
توانند از اختيار تحليل بدهند, يك بحث است ولي در اينكه خداوند  س) ولي عرضم اين است كه آنها نمي

 اش اختيار است. خاصيت ذاتي» ما جعل المختار مختارا، بل اوجد المختار؛«
است، » و من كمال القدره«تواند خلق بكند نايب، اين  اينكه خلق بفرمايد, خليفه و نايب مي» إذا اراد«ج) نه، 

 سؤالم اينجاست,». اقدار العاجزه علي القدره«
كه قيد به » إذا اراد«كنيم،  كنيد و ما هم از اين طرف طرح مي س) حضرتعالي سؤال را از آن طرف طرح مي

 تواند بزند. د, ميمشيت خودش بزن
 ي ايجاد است.  ج) اين در رتبه
 ي خود تحقق مشيت، اذا اراد كه قيد به مشيت خودش, ي ايجاد، در رتبه س) نه در رتبه

 تواند خلق كند, گوئيم كه آن شائش در ايجاد مطلق است، خليفه مي ج) عيبي ندارد [؟] ما كه نمي
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 مشيت قيد بردار نيست.  تواند قيد نزند. يا اصالً مشيت خودش ميتواند به اختيار خودش قيد بزند به  س) مي

 ج) قيد زدن در اينجا آيا صادق است؟
 س) يك مشيتي در قبال مشيت خودش ايجاد كند, اين تغيير مشيت است.

گوييم  تواند تلفن درست كند؟ مي تواند بكند، شما سؤال كرديد كه مي ج) اگر گفتيم هر كاري كه بخواهد مي
 گوئيد كه نه! اين قيد خصوصي است. تواند تلفن درست كند، بعد مي له ميب

 گوئيم اين قابليت ايجاد ندارد، عرض ما اين است, س) سؤال از اين طرف است، ما مي
گوييد تلفنش را كه خلق كرده، تلويزيون خلق  گويم چرا ناتوان است؟ مي اش تمام شد؟ مي ج) معناي ناتواني

 نكرده.
من اين است كه اين قابليت ايجاد ندارد، در مقابل مشيت مطلق, شاء قابل تحقق نيست، حضرت س) عرض 

 توانند خلق كنند؟ اين قيد به اطالق قدرت هم نيست،  حق شريك و باري مي
 ج) نه، بنا به تصوري كه,

 س) اختيار تأثيرپذير نيست در مقابل مشيت مطلقه,
 و محكم است, بنابر اصالت ذات.ج) اين فرمايش حضرتعالي بسيار خوب 

 س) نه حاج آقا، اصالت ذات نيست، هر طوري كه بفرماييد, عرضم اينست,
 ج) سؤال من هم همين جاست.

 كند, كنم؛ اصالً موجود در مقابل واجب الوجود معنا پيدا نمي س) عرض ديگري مي
 ج) عيبي ندارد.

 س) نا متناهي اگر قيد بپذيرد به هر معنا.
يبي ندارد؛ اين معنا خالف است، ظاهر مطلب اين است كه اگر كسي يك چنين حرفي را بزند و بگويد ج) ع

 ي اينها دروغ است. خلقت ممتنع است، خود خدا است، اين بعثت انبياء و همه
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شود و يك بار هم فلسفي،  عالي تحليالً عرض بفرمائيد. ما يك بار اين است كه بحث كالمي مي س) حضرت

خواهيم بگوئيم اين با آن يكي سازگار  خواهيم اثبات كنيم، مي خواهيم اثبات كنيم مطلب را, يا نمي يا مي
 نيست، آن بحث آخري است.

 گوئيم كه آيا سازگار است يا نه؟ ي اول مي ج) رتبه
ا ) ما از آن رتبه گذشتيم كه روشن شده تا اينجا اگر روشن نشده باشد هيچ! ناسازگاري انكار خلقت ب٢س

وحي تمام است، ما يك تحليلي بدهيم كه هم خلقت را بپذيريم، هم وحي را بپذيريم، هم بپوشانيم، و اين جز 
دانيم، معنايش  به اينكه ما تحليل بدهيم از ربط مطلق و محدود نيست، بگويم كه حضرتعالي قابل تفسير نمي

ي  قيد در مقابل مطلق معنا ندارد, بقيهاين است كه بحث را ول كنيم. اگر آن يك كلمه را ما بپذيريم كه م
فرماييد كه تفسير  ها تفسير شده است، هم اختيارش، هم مشيتش، هم وجودش؛ آن هم حضرتعالي مي بحث

 نكنيم.
 ج) نه

هاي بعد معنايش اين است, كه سؤال از كيفيت نسبت بين مشيت مطلق و  س) عرضم اين است, كه در رتبه
 افتد. ل از موضوعيت مينامحدود هم نباشد. اصل سؤا

شود قاطي كرد. پس يك بحث هست  ها را مي ج) چند تا قسمت دارد؛ در چند تا قسمتش سؤال كن، قسمت
خواند، حاال آنها حق يا ناحق كه حق هم  ها نمي كه اين را قبول داريم كه با وحي و دين و بحث و اين حرف

آيد، اين يك حرف است.  دستگاه انبياء درست در نمي هست, و شكي هم ندارد، (كاري نداريم) آن بحث با اين
پذيرد از كجا در آورديد؟ اين از  پذيرد، مي گوئيد مطلق نمي يك حرف ديگر اصالً ادراك از مطلقي را كه شما مي

 كجا؟ 
 ) چون در شناخت بايد باشد.١س

 ج) بحث در شناخت بايد تبيين بشود و آن حرف ديگري است، 
 در امر ثابت در ادراك,آيد  ) يعني مي١س
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تواند چرا؟ چون حضرت آقاي  تواند با محدود بسازد، اينكه نمي ج) [؟] ما اول اين بحث كه مطلق نمي

 گويم چشم.  ميرباقري ميگويند، مي
 تواند؟ آقا چرا مي آقاي رضايي: حاج

د, بايد با وحدت دهي ج) سؤال ما همين است؛ ما حرفمان اين بوده است, كه ذات تفسيري كه از آن مي
 سازد، دو تا شاء هم شد. تركيبي جلو بيايد، بنابر بحث وحدت تركيبي مي

 سازد؟ س) اصل وجودش چرا مي
 ج) عرض شده حضور مباركتان كه,

 پذيرد،  س) حاال وحدت تركيبي باشد يا بسيط باشد، ذات واجب دو نمي
پذيرد، حكم امتناع يا امكان  پذيرد يا نمي مي گوئيد دو ج) سؤال مهم همين جاست, كه ذات واجب را كه مي

دهيد، روي كدام حد اوليه ساختيم و باال آمديم، يك تعريفي به  فرمود، نسبت حكمي را كه مي را كه صادر مي
 دهيم. كنيم به واجب بعد هم يك حكم رويش مي گوئيد؛ كه وجود, يك بحثي مي دهيد و مي وجود مي

پوشاند،  فرماييد حد اوليةتان واجب را نمي اي كه مي الي حد اوليهس) من عرضم اين است كه حضرتع
 بنابراين اين سؤال موضوعاً از حد اولي حضرتعالي خارج است، چون حضرتعالي ؛ [؟]. ..

 ج) من كاري ندارم,
 پوشاند. س) ولي عرضم اين است كه اين سؤال قابل جواب نيست, از پايگاه اين حد اوليه، چون نمي

پوشاند يا نه؟  خواهم ببينم خود سؤال چكاره و از كجا آمده است؟ نه اينكه اين سؤال را مي من مي ج) نه،
اي است؟  گويم تشمع كبد چه بيماري مي  ها در اسالم براي تشمع كبد چه دارند؟ گوئيد كه مسلمان شما مي

هاي ركيك) از بيماري ايدز,  لخواهم با مثا گوئي براي پيشگيري (معذرت مي گويي بيماري عرق خوردن، مي مي
خورد، شما  پيغمبر اكرم چه چيزي دستور داده؟ سبحان اهللا؛ اين چه سؤالي است (با خنده) اين به اسالم نمي

گوئي مگر  گويم چرا! مي گوئيد كه ديني است كه كامل از قبل از حيات تا بعد از ممات را دارد؟ مي مگر نمي
 گويي پس دواي اين يكي چيست؟  م چرا! ميگوي ها در آن نيست، مي همة برنامه
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 س) گفته خوب! (با خنده)

طور است كه بگويد مثالً براي نوراني شدن قلب انار  ج) نه، آن دارو نيست، مغالطه نكن! يادت نرود. دارو آن
بخوريد و الي آخر، دستوراتي كه هست. چنين چيزي نيست! من صحبتم اين است كه اين سؤالي كه شما 

نويسيم؛ مثل يك  پذيرد, چند تا كلمه دارد و آن كلمات را يكي يكي مي پذيرد و نمي ماييد كه مطلق ميفر مي
خواهيم اينجا هم باشد كه بديهي االنتاج است يا نه؟ نوشتيم روي كاغذ  اي كه در قياس شكل اول كه مي دفعه

نويسيم، كلمات معنا دارد، اصالً ببينيم  ميزير همديگر, كه مثالً اين يكي يكي كلماتي كه در اين به كار رفته را 
از چه دستگاهي آمده كه اين معناها را پيدا كرده است، اگر اين معناها كالً بر يك حدي بود, كه آن حد قابل 

 رود. شود، اصل اين سؤال كنار مي شود كرد، ضد خودش هم با خودش ثابت مي مالحظه نبود، هيچ كاري نمي
 و آله.و صلي اهللا علي محمد 

 س) اين آخري خيلي خوب بود كه سؤال را از موضوعيت بيندازد و اال اگر سؤال موضوعيت داشته باشد.
 اهللا تعالي سؤال را از موضوعيت بيندازد، بعد از اينكه از شناخت رد شديم. شاء ج) نه، اين را ان

 س) نه به سبك جدلي الطرفين، يعني به سبكي كه آدم بفهمد.
 اينكه از شناخت رد شديم و در متد شناخت آمديم، ج) بعد از 

 گويند بر اساس اينكه آدم بفهمد. ) مي١س
اهللا تعالي ببينيم, اين مفاهيم فلسفي كه داريم، اين مقوله فلسفي  ج) بايد از شناخت رد بشويم بعد ان شاء

 چكاره است؟ 
 اللهم صل علي محمد و آل محمد 

 س) توصيفش است.
 مثل, رابط بين روح است و عالم [؟]ي ت ج) مرتبه

 والسالم عليكم و رحمه اهللا و بركاته





 
 

 ١١جلسه: 
 ٦٨/  ١٢/  ٧تاريخ جلسه : 

 موضوع جلسه: شناخت علم
 ٢٥٥٦ - ١٦٤٤ – ٠١٣٧كد نوار: 

 پياده كننده: سيد مهدي ناطقي
 ٨٥/  ١٠/  ١تاريخ تايپ: 

بسم اهللا الرحمن الرحيم الحمدهللا رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك «السالم و المسلمين حسيني: حجت ا
يوم الدين، اياك نعبد و اياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم 

علنا [؟] من الشاهدين و الشاكرين صدق اهللا علي العظيم و صدق و بلغ رسولٌ نبي كريم و ج» و ال الضالين
 بحبيبك محمد صلي اهللا عليه و آله الطاهرين و صلي اهللا علي سيدنا و نبينا اباالقاسم محمد.

 و علي اهل بيته المعصومين المنتجبين المكرمين والعن علي اعدائهم اعداء اهللا من اآلن إلي يوم الدين.
يم معناي علم چيست؟ آگاهي نسبت به چه چيزي است؟ در خواهيم ببين بسم اهللا الرحمن الرحيم. مي«

شود يكي اينكه آن را  كنيم، تا انشاء اهللا هر دو بحث، طبق قاعده يكي  اينجا چند نظر را خيلي خالصه مطرح مي
اي است كه آن قوه، بين اموري كه غير از آدم در عالم وجود دارد  اين طور معني كنيم كه انسان داراي يك قوه

شود، مثل صورت اشياء كه در آينه منعكس  شود و صورت اين اشياء منعكس و منقش مي واقع مي واسطه
شود. بعد در ادامه بگوييم كه ولي علم مطلب نيست، وقتي صورت، آمد كيف نفس و حاضر در نزد نفس شد  مي

ود نفس شود و رود تا تبديل در كيفيت خ شود. پس صور جلو مي و دوئيت آن از نفس برداشته شد، علم مي
بگوئيم تا وقتي كه نفس يك چيز جدا باشد اين كيفيت هم چيزي است جداي از آن و نه دركي واقع شده، و نه 
حضوري وقتي كه كيف نفس شد، آن وقت كيف نفس، در نفسِ خود نفس حاضر است، بنابراين نفسِ عالم 

، برابر است با اينكه نفس به اين كيفيت است، يعني نفس به اين كيف متكيف است، عالم به اين كيفيت است
 متكيف است.
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تمام مقدمات را هم كه بگذرانيم، مقدمات اين است كه كيف نفس شود، يعني يك بار تصوير بيايد و يك بار 

هاي متعددي را در  در اين تصوير تصرفاتي شود؛ تا كيف نفس نشود معنا ندارد كه به آن علم بگوييم. مثال
گوييد سركه  توانيم براي اين مطلب عنوان كنيم. شما مي يت امور ذهني و در خود حاالت ميمحسوس و در كيف

گذارد، اين اثر تا وقتي كه اثرِ  ي شما يك اثري مي تُرش است، خُرما شيرين است، اين حرف يعني چه؟ بر ذائقه
ي ذائقه  كه واسطه است كه قوه خُرماست كاري به علم شما نسبت به خُرما ندارد، وقتي اين اثر آمد و ابزاري را

ي خودش امور ديگري را تحريك كرد، تا اينكه رسيد به جايي  ي ذائقه هم به نوبه باشد تحريك كرد و آن قوه
ظرف نفس بشود و نفس در اينجا يك نحو لذت خاص است. يا اگر تلخ است يك نحو حلم خاص است، يعني 

 ت ديگر از خود نفس جدا نباشد.يك نحو كيفيت خاص برايش پيدا شود كه آن كيفي
رسد  حاال اعم از اينكه آن كيفيت، كيفيتي باشد كه بگوئيد تلخي است يا شيريني، دوئيت اينها آنجا كه مي

اي برطرف شود كه براي واقع شدن كيف نفس قابليت داشته باشد. هكذا تصوير اين تلفن، اين  بايد به گونه
ي ما وجود دارد، كه اثر و كيفيت خود اينها وجود  اثر اينها روي باصرهميكروفون، تا وقتي كه صورت اينها و 

داشته باشد، چه ربطي دارد كه بگوئيد عالم نسبت به اينها علم دارد، هر وقت از يك سيري گذشت و به 
اي رسيد كه كيف نفس بشود آن وقت صحيح است كه بگوئيم در نزد نفس حاضر است، كه بگوئيم علم  مرحله

كنيم آنها را هم خيلي خالصه  هايي بيان شد، كه باز سعي مي است از كيف نفساني. بر اين مطلب اشكالعبارت 
يعني چه؟ يعني اين حضوري كه » نفس در نزد خودش كيفيتش حاضر است«مطرح كنيم: و بگذريم اينكه اوالً 

يعني چه؟ در » يت نفس شوداين كيفيت، كيف«شناسد؟ ثانياً اينكه  فرمود، آدم خودش خود را واقعاً مي مي
بررسي قسمت اولش كه در معناي حضور هست، ما هر كدام واقف هستيم به اينكه خودمان چكاره هستيم؟! 

بينيم خير. اينطور نيست، ما واقف بر آنچه را كه استعدادش را هم داريم نيستيم. باطن خودمان،  درحالي كه مي
گوئيد  توانم اين ادعا را بكنم كه معلوم نيست؟ مي چطور ميباطن نفس خودمان، براي خودمان معلوم نيست، 

ديد و  ديد بلكه حميده مي گوئيد رذائل را قبالً رذيله نمي فالني تهذيب كرد و فهميد چه رذائلي دارد؟ بلكه مي
تواند  گوئيد كه از آن غافل بود، و يا نسبت به آن حساس نبود. خود نفس كه نسبت به خودش نمي گاهي مي
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شود غافل باشد. اگر خود نفس نسبت به خود نفس غفلت داشته  س نباشد. خود نفس كه براي خودش نميحسا

باشد با معني حضور چه كنيم؟ اينكه بگوئيم نفس داراي مراتبي است، بعضي از مراتبش حاضر در نزد نفس 
ش است. اگر هستند و بعضي از مراتبش حاضر نيستند! مگر نفس يكي بيشتر است؟ نفس خودش كه خود

ي خودش غافل باشد، خودش از خودش غافل باشد! اين  شود خودش از يك گوشه خودش، خودش است، نمي
 يك اشكال.

فرماييد حاضر شود؟ اين چطور حضوري است؟ كه در آن  اشكال دوم اين است كه اين كيفت نفساني كه مي
بينيد، نظرتان نسبت به اشياء ديگر عوض  مي كنيد، اشياء را طور ديگري اختالف است؟ ابزار خارجي را عوض مي

كنيد، اين اگر بنا بود كه  نشينيد طور ديگري صحبت مي شود. پشت دستگاه ميكروسكوپ يا تلسكوپ مي مي
ي دقت را باال برد، بنا بود خارج با واقعيتش  گوئيد درجه كيفيت نفساني شما خارج شود، اين ابزار كه آمد كه مي

كنيم عيبي ندارد، علم  خواهد بگويد اين خارج به ضميمه است! ما سؤال مي شته باشد، مينسبت به شما اثر دا
اولي نسبت به موضوع خاصي بود و آن عبارت از قندان، حاال هم كه ضميمه پيدا كرد علم خاصي است نسبت 

ي دراكه اين را بتواند  به قندان. موضوع علمتان كه فرق نكرد، كيفيت ارتباطتان با او فرق كرده، اگر بنا بود قوه
درك كند نبايد واسطه بتواند اثر بگذارد؛ براي اينكه واسطه، نسبت به موضوع واحد واسطه شده به بنابر بيان 

كند كه شما  آقايان. در يك آن يك كسي پشت ميكروسكوپ نشسته، از آن طرف دارد به همين شيئي نگاه مي
زمان هم واقع نشده بلكه در يك زمان واقع شده، قول كدام يك كنيد ولي پشت آن نيستيد، در دو  هم نگاه مي

توانيم نسبت به اين موضوع بگوئيم صحيح است، قول آنكه مصلح به يك ابزاري است يا اينكه نه!  از شما را مي
ي آن موضوع يك كل ديگر  شود؟ يعني ابزار بعالوه صحيح است بگوئيم ابزار موجب از بين رفتن موضع مي

كنيد كه قند اين حكم را دارد غلط است، قند به  بينيد، و اينكه ادعا مي داريد يك چيز ديگري را مياست، شما 
 ي ميكروسكوپ اين معنا را دارد. ضميمه

خود قند در آخر چكاره شد؟ قند كه بنا شد يك چيز واقعي باشد، موضوع علم شما كه قند بود، موضوع علم 
كرديد. به هر حال علي نحو امكان، ابزار كه عوض  دو طريق به آن نظر ميشما كه قندان بود، يك چيز بود. از 
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كند. ابزار ذهني هم عوض شود همينطور! با يك دستگاهي كه بايد با يك  شود آدم طور ديگري صحبت مي

ي رياضي ديگري آمد و به آن نظر افكند، حاال اين نگاه، بدون آن علم و بدون آن نحو محاسبه؛  ماشين محاسبه
ي كار كردن با  دهد، ديگري كه مطلع از نحوه آيد پشت همان ابزار كه مطلع نيست، يك نظر را مي ك نفر ميي

دهد. پس هم ابزار خارجي داريم و هم ابزار ذهني داريم، ممكن  آيد و يك نظر ديگري را مي اين ابزار است مي
حساسيت، به يك موضوع كه نگاه كنيد،  ها همِ چنين است، با دو نظامِ است كسي ادعا كند كه نظام حساسيت

 دو نحو اطالع و تعريف را، نسبت به آن اعالم مي كنيد.
گوئيم با دو ظرفيت روحي يا با دو  كنيم كه از پيچيدگي خارج شود، مي مي  ها را ساده اين نظام حساسيت

شوند و  وجود قائل ميشود؛ كما اينكه در يك زمان بعضي به اصالت  ظرفيت فهم و ادراك، دو نظر داده مي
تر و دقيقترش در مسائل منطقي: يك عالم منطقي به يك  شوند، از اين نازل بعضي به اصالت ماهيت قائل مي

ي ديگري، هر دو هم با يكديگر مفاهمه  شود، و عالم منطقي ديگري به يك الزمه مطلب در لوازم بعيده قائل مي
گويد من اينگونه  فهمم و ديگري هم مي گويد من اين گونه مي يشود بگوئيم كه غافلند، م كنند، نمي و بحث مي

گوئيد دو  فهمم، هر دو هم بنا به بيان شما واقعيت دارد، دو تا كيف نفسانيِ جدا از هم دارند، بعد شما مي مي
ظرفيت از عقل است، دو ظرفيت از روح است، دو نظام حساسيت است. نظام بعيده را يك كسي بيشتر توانسته 

نظام  ي شود گفت كه در هر سه مرتبه؛ چه مرتبه تر ديده و الي آخر. پس مي ند يا بهتر، و يا يكي ناقصببي
شود،  ي ابزار خارجي، تعاريف اين واقعيت مختلف مي ي نظام فكري، چه در مرتبه ها، چه در مرتبه حساسيت

ي است و خودش به عنوان يك حاال بگوييم علم چيست!؟ بگوئيم اصالً نسبتي به خارج ندارد! كيف نفسان
واقعيت، واقعيت دارد و مطلقاً كاري هم به خارج ندارد، يا بگوئيم مطابقت دارد، عين همان است، يا بگوئيم يك 
تناسبي دارد. ظاهراً اين است كه اگر كسي ادعا بكند كه مطابقت دارد، تطابق و تناظر يك به يك دارد، عين 

ارد است، نه فقط اين اشكاالت بر آن وارد است، تغييراتي هم كه در علوم همان است كه اين اشكاالت بر آن و
شود ـ چه ناشي از قدرت ادراك باشد و چه ناشي از ماشين محاسبه باشد و چه ناشي از ابزار خارجي  پيدا مي

 تواند جواب دهد.  باشد اين تغييرات ـ را نمي
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اين يك كيفيت واقعي است جداي از هر چيزي آن  اگر كسي بگويد اصوالً هيچ گونه ربطي به هم ندارند،

وقت در معني كاربرد و كارايي و نسبت دادنِ اينكه اين كيفيت متعلق به خارج است و اينها، بر آن اشكال دارد 
شويم. پس بدان كه انسان را  است. و اگر بگوئيم متناسب است، آن وقت در معني تناسب يك مقدار نزديك مي

كه منقش بشود در او صور اشياء چنانچه در آينه، اين غرض، اگر غرضِ تطابق است يك اي است دراكه  قوه
چنين چيزي نيست. آيا فقط نسبت به محسوسات يك چنين چيزي نيست؟ نه، نسبت به معقوالت هم چنين 

اش، تطابق  كنيد كه كلّي، نسبتش به مصاديق ذهني نظري چيزي نيست، نسبت به عالم مثال، شما تصور مي
شود، چون  ي شكل اول و امثالش مطرح مي ك به يك دارد؟ نه، اين چنين نيست. در همين جاست كه مسئلهي

گيريد، يك ما به االشتراكي، صغرا، مفهوماً خصوصيت دارد و بگوئيد كه  وقتي كه ما به االشتراك را شما كبرا مي
ين چيزي نيست و در آن يك عينِ همان حكم، صادق به هر صغرا است و ربطي بينشان بديهي است، چن

شود و در آن هم صحبت است. البته بهتر است  اشكاالتي وجود دارد. لذا اعتقاد بالنسبت هم بالبداهه حاصل نمي
اهللا تعالي بعد از بحث علم و ادراك ـ يك فصل شروع كنيم  در طرح اين مطلب هم سر جاي خودش، ـ ان شاء

 اييِ قياسِ شكل اول، در تنظيمِ نظامِ مسلمين، و از آن دفاع كنيم.ي كار كه فصل خوبي هم است، بگوئيم توسعه
 كنيم. اش دفاع مي س) از توسعه

دهيم كه  اش محدود به كليات نيست، بعد برايش تعريف مي گوئيم قياس شكل اول، كارايي ج) بله. يعني مي
هاي  تنظيم نظام، چه خاصيتاش راه وجود دارد؟ و در  قياس اول چيست؟ چكاره است و چگونه به كارگيري

 شود. آيد؟ شما به امور كلي محدودش نكنيد، اين بعد از بحث سر جاي خودش بررسي مي مهمي از آن بر مي
اش هستيم يعني او را در امري كه خصوصيات خودش را به  اآلن ما خودمان هم عمالً مشغول كار و توسعه

ا يك مقدار كه از بحثش گذشتيم و در تنظيم آمديم خيلي كند، اين به كار گيري ر گيريم، تعريف مي كار مي
شود شرح داد، كما اينكه تا اينجا هم خودش را در معني وحدت، كثرت، زمان، مكان به كار گرفتيم،  بهتر مي

شناسيد و چطوري از آن  ي بهره برداري از آن است، خودش را چطور مي ي به كارگيري و نحوه اشكال در نحوه
دهيد در حقيقت تكميل است چيزي [؟]. يعني حاال مثالً قياس  ؟ يعني تعريف جديدي كه ميگيريد كار مي



١٩٤  ······························································································································································  
شكل اول را كه در وجه قدرتش، بخواهيم (بررسي) كنيم و نه وجه ضعفش، وجه ضعفش را بايد با خودش 

ما اين را باطل گيرند،  بررسي كرد و تكميل كرد، در وجه قدرتش كساني كه واقعاً در اسكات، كفار را به كار مي
شود تعاريف را  دانيم؟ نه. امور بسيار زيادي كارايي دارد، الاقل اين است كه تعاريفي كه نسبت به آن داده مي مي

 كنند تا [؟] به هر حال. حاال بگذريم. يك مقداري دقت بيشتري مي
در مورد حاالت  ي خارج مطرح كرديم وهكذا در امور نظري هم مفاهيم ذهني همانطور هستند كه درباره

تواند داشته باشد، همه وحدت تركيبي است  رواني هم همينطور است، هيچ كدام از اينها برابري يك به يك نمي
شود، اگر به  ي پرستش ذهني خداي متعال مي و همه طلب الواليه است و بر همين اساس هم برهان، نحوه

ي طاهرين و هم  هم استمداد بجويد از خدا و ائمهپيروي از وحي ملتزم باشد، يعني اگر استنباطي باشد كه 
ملتزم باشد به تبعيت از آنها و ساعي باشد و تالش شش بر آن باشد كه عبادت خدا را در زمين راه بيندازد. بين 

كند كه معارف  آورد، با كسي كه سعي مي كار فقيه به معناي عالمي كه احكام عمل را، احكام تكليفيه را در مي
ي اينها عبادت  كند كه اينها را در خارج جاري كند، فرقي نيست همه ستنباط كند يا كسي كه سعي ميحقّه را ا

 لعلّ شود.
 ي كوتاهي امشب عرض كنم [...] حاال خارج از بحث هم من يك جمله

 طرف دوم نوار
 يك است؟ بهتر ايندفرم مي اخبار لسان در گاهي كه را ساعت تفكرِ واقعاً آيا كه دانند مي بحث قابل ولكن …

امر قيامت و تهذيب و مطلقاً اين امور هست؟ اگر  در تفكر معنايش اين است، عبادت سال هفتاد گاهي سال
كنند فضلِ عالم را  كنند و تعليل مي كسي اين احتمال را بسنجد با آن احتمالي كه فضل عالم را بر عابد ذكر مي

ي آخرت عبادت است،  د اينطور گفت؟ يعني حتماً فكر دربارهشو كند، آيا مي به اينكه سعي در نجات غير مي
شود گفت اين مطلقا به افكاري كه در امر معرفتي است منحصر  فكر در تهذيب حتماً عبادت است، ولي آيا مي

است مثل عبادات خارجي، عبادات خارجي؛ ما يك عبادات اجتماعي داريم كه تولّي مراعات عدل است، مثل 
يك كسبي داريم كه تولي مراعات عدل است و يك كسبي هم هست كه سعيش طلب  كسب، در كسب هم
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اش را اداره كند، آن هم خيلي خوب است. در بعضي از روايات مبارك آن هم نُه  حالل است براي اينكه عائله

 جزءاز عبادت است، ولكن بين خود اينها، اين دو كسب حالل كداميك اشرف است؟ بين عبادات كداميك اشرف
رضوان اهللا «ي شيخ مفيد  ي با دشمنانشان؟ درباره صلوات اهللا و سالمه عليه؟ مقابله«است؟ حمايت از معصوم 

شود كه ايشان بر شكستن دهان مخالفين اهتمام شديدي داشتند، يعني جديت داشتند  گفته مي» تعالي عليه
اش بايستد؛ و اين هم يك توفيقي  سينهخواهد حرف باطلي را در جامعه راه بيندازد بروند روي  كه هر كه مي

خواهد، كه آدم هر جا بفهمد كه مجلسي وجود دارد برود و بايستد و  ي مهمي مي خواهد و هم يك عرضه مي
 بحث كند و [دهان] آنها را بشكند، اين در فرهنگ جامعه يك عبادت اجتماعي است.

، كه تنظيم امور جامعه يا جلوگيري از كفّار هكذا عبادت اجتماعي در نفس نظام واليت، يعني نظام سياست
ي كفار بر مسلمين و هجومشان بر اعتقادات و  اي باشد كه نفي سلطه در هجومي كه دارند، تعريف آن به گونه

هاي شما هستند، يا  شود [با تأكيد] نه مسلماناني كه قوم و خويش ي مسلمين مي اعراض و اموال، شامل همه
ان هستند، در مرزهاي سياسي جغرافيايي خاصي را كه سازمان ملل به رسميت نزديك هستند يا در اير

شناخته، اين احترام براي مسلمين هست، ولي حاال مسلماني كه در فلسطين هست او هم محترم است مالش، 
ناموسش، جانش، اعتقادش هم محترم است؛ حاال ديگر نه! چه احترامي دارد، يعني تصرفات كفار و واليتشان و 

توانيد، از نظر قوانين  آورند حق است ولو شما نمي شان و فشارهايي كه بر مسلمين در سراسر عالم مي تولي
آيند اين طرف و آرزو دارند كه بتوانند اينجا  المللي بپذيرند، (براي مثال) فرض كنيد افرادي از روس مي بين

شود، بايد برگرديد به  يائيد مشكالتي ايجاد ميدانيد كه شما ب شود، مي گوئيم كه نمي زندگي كنند، به آنها مي
ها سراسر عالم كه هستند واليتشان به خدا و معصومين و نظام شما  همانجا. قضيه چطوري است؟ مسلمان

ي  مسلمين ـ كه بحمدهللا خدا به شما بركتي را عطا كرد كه در محل شما يك چنين كاري واقع شد به وسيله
ركتي پيدا شد و يك چنين نظامي پيدا شد ـ هجوم را كسي اينطوري ببيند؛ نائب رشيد بر عليهشيك چنين ب

هاي  گيري بعد هم در شكل فرهنگي و سياسي و اقتصادي ببيند كه در همين جا هم ميدان تاخت و تاز تصميم
آورند، يك چنين هجومي را  مي» اقتصادي، فرهنگي، سياسي«آنها وجود دارد، آنها در همين جا هم فشارهاي 
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ي تهذيب،... تهذيب  ي توحيد، بر مسلمين مالحظه كند. حاال آيا عبادتي كه در فكر هست صرف مسئله ر كلمهب

ي در  ي آخرت و إلي آخر حتماً هست، ولي خالصه حتماً الزم هست، تا تهذيب نباشد اخالص نيست، فكر درباره
ي تهذيب، يا اگر از  ود؟ يا فكر دربارهش شود؟ عبادت فكري هم آيا فقط استنباط از احكام عمل مي چه چيزي مي

ي ساير  ي احكام و عمل و استنباط فقهي و اينكه درباره تر بيايند، فكر درباره آنجا يك قدم اين طرف
 ي آنها جريان واليت خداي متعال هم هست. هايي كه ميدانِ حركت فكر هست، در ضميمه قسمت

بر » ال يبعد«ه روايات هم لسان مباركش مختلف هست ممكن است كسي اين احتمال را تقويت كند كه اينك
دهم، كارهاي  كنم! نسبت نمي كنند، احتمالش را عرض مي اساس اختالف موضوعات است كه روي آن فكر مي

ي عامل و  كه بشود گفت [؟] اخباري را كه درباره» ال يبعد«خواهد تا كسي بتواند نسبت بدهد.  اجتهادي مي
ي با  ولي عادل است. اينكه بگوئيم حركت فكريِ در حمايت ولي عادل، در مقابله ي حمايت از بعد درباره

ي توحيد و نشر توحيد در عالم، در هر سه مرتبه  مستكبريني كه ولي جائر و طاغوت هستند در حمايت از كلمه
ت است كه بايد شود چنين احتمالي را دارد. هر جزء يكي از احتماال مي  نشر آن جزء عبادات مهم واقع بشود،

 شود نه قبول كرد و نه رد!  روي آن دقت كرد، زود نمي
ي عالم بود،  هاي مختلفي را ما كنار همديگر آورديم، يك موضوع، احاديث درباره خوب حاال ببينيد؛ موضوع

شود مجموعه ساخت و  ي واليت بود. يعني مي ي فكر بود، يك موضوع هم احاديث درباره يك موضوع درباره
شود يك حديث را تك مالحظه كرد،  لوازم احاديثي كه در يك باب به تنهايي وارد شده مالحظه نكرد. مي فقط
هاي مختلف همين احاديث  شود موضوع شود احاديثي كه روي موضوع واحد بحث شده تك بررسي كرد، مي مي

ه كرد. البته اضافه كنم كه توان مالحظ را مالحظه كرد و همين طور نسبت بينشان و لوازمشان، اينطور هم مي
اگر اخالص نباشد، خالصاً لوجه اهللا واقع نشود و براي دنيا واقع بشود، براي اين عالم واقع بشود؛ نماز كه بهترين 

خرند. حج ولو صد هزار تومان خرج كرده دو ريال هم  اين را دو ريال هم نمي» أقم الصاله لذكره«ياد هست، 
ها  ها و اين حرف ها و اين سر و آن سر رفتن ش كند! خدا كه محتاج اين دويدنارزد. اخالص نباشد چكار نمي

نيست، اگر اخالص شد آنجاها اثرش و ربطش است مواقف كريمه، و اال آنجا كسي در حال عصيان به خداي 
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به شايد جرمش شديدتر باشد، كأنه همانطور كه نزديكي كريمه بودن آنجا   متعال باشد در آن مواقع طبيعتاً

ي معصوم باشد و به يك قصد وغرض  حسب خصوصيت آنها و نسبت آنها به معصومين هست، كه در خانه
تر؛ مثل عمر بن خطاب از طرد  شود و از طرد هم آن طرف دنيايي بدي آمده باشد مثل عايشه، اين مطرود مي

حفظ كند و عنايت كند و  تر، هكذا در امور فكري و قلبي و الي آخر خدا خودش به بركت نبي اكرم هم آنطرف
 توفيق بدهد. 

و بالجمله ما مدعي اين هستيم كه حاالت روحي هم تطابق در آن نيست به دليل خود همين بحث 
فرمود، علماي تهذيب در باب اينكه آدم زود اين عمل را، بگويد درست شد،  مستطابي كه در باب اخالصش مي

ي حاالت  يعني چه؟ اطمينان به عمل متأسفانه نفي شد، در مرحله ات نيفتاده، درست شد گويند نه، دو ريالي مي
كنم  يتان اوالي از من هستيد. گمان مي ي  روحي هم نفي شده. يك چيزي به ذهنم رسيد مسلماً شما همه

نازل شد، نبي اكرم (ص) را گرياند اينطور به خاطرم هست كه » فال يأمن مكر اهللا«ي مباركه  اينطور بود كه آيه
كني؟ از  كرد از طرف خداي متعال جبرئيل شرف ياب شد، چرا گريه مي از مدتي كه نبي اكرم گريه مي بعد

خوف از امتحان تو، خطاب رسيد كه ـ گمان كنم كه جبرئيل رفت و برگشت ـ عرض كرد يا رسول اهللا خدا 
ترسم خود  موده باشند كه ميگويد مگر من شما دو تا را امنيت ندادم؟ ظاهراً گمان كنم نبي اكرم اينطور فر مي

آيد كه بعد خطاب شد كه در همين حال باشيد، يعني  اين امنيت دادن آزمايش باشد! اين طور به خاطرم مي
نيازي ، الحمدهللا رب العالمين ما خُودم خانُم [با خنده] من خودم خان هستم و اين قضيه  احساس غنا و بي

 گذشته است.
بعد هم در نزد آقايان عرفا اين مطلب واضح است تقريباً تمام ايشان، كه در قدم  اگر چنين باشد؛ تازه در قدم

فهمد، در هر حالي كه باشد، ديده رسيده به فنا، توجه به خودش  بعد از حالت روحي نواقص حالت قبل را مي
ريفي براي گوئيد اآلن تع گويم خيلي خوب، براي خود اين مطلب رشد هست يا نه؟ مي ندارد، چطور شده، مي

گوييم بسيار خوب چشم، شما فاني شديد، رسول خدا هم فاني شد، حاال حالتان در فنا يك  رشدش ندارم، مي
گويم حاال اين رقم فاني بودن تو در آنجا عصيان  رقم است؟ كه استغفر اهللا، غلط بكنم كه اينطور بگويم. مي
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تطابق ندارد، شما اين لحظه به نظر خودت  كنم كه اين معنايش اين است كه شود كرد؟ عرض مي تلقي مي

فهمي كه چرا. التفاتكي بوده و از  بيند ديگر هيچ! يك مقداري باالتر، مي آيد و مي التفات نداشتي، به خود، مي
گوئيم اين  گوئيم نه! ما مي كنيم، چشم. ما كه نمي كنيم، چشم، اظهار فقر مي آن خبري نداشتيم. تالش مي

ن كيف چكاره است؟ كيف تطابق دارد؟ كيف كه تطابق ندارد. بگذريم از اينكه در همان حضور چكاره است؟ اي
شود  ي دراكه آينه در صورت شيء همان طور كه هست منقش مي زنند كه در اين هم كه قوه مثالي هم كه مي

ها  گوئيم آينه ميشود  كنيم، خيلي هم واضح مي اال ما شاء اهللا خدشه است. يك مقدار آينه را محدب و مقعر مي
شود يك مقداري هوا و امواج نوري كه بينش رابطه دارد، برقرار كرده آن را تغيير  موج داشت ولي واضح مي

گذاريم، المپ مهتابي يا المپ آفتابي يا غيره و ذلك  گذاريم، يا المپ كذا مي اي مي دهيم المپ جيوه مي
گوئيد  اال ما شاء اهللا جاي اشكال دارد، حاال اينكه مي گوئيد خيلي فرق داشت. در اين يك وسائطي است كه مي

ي صاف، تقابلش به چه  اش چقدر بود؟ خود مقابل قرار گرفتن آينه ي صاف، با كدام ابزار سنجيديد؟ صافي آينه
معنا بود؟ نوري كه موجب انعكاسش شد، چه نحو نوري بود؟ و الي آخر كه آن هم در آن بوده ما ال يخفي. بله؛ 

 ي اينها عبور كرد.  ود با ذهن عرفي و تصامح از همهش مي
هايي كه اگر در خاطر مباركتان باشد در بحث تغيير و تغاير و  اگر بگوئيم تطابقي در كار نيست خاصه با بحث

ي اينكه در وحدت تركيبي  آن مقدمات؛ كامالً معني تطابق شكسته شده، جايي براي صحبتش نيست، بعالوه
 توانيم به هيچ وجه مطابقت قائل شويم. شده كه نمياينها هم معلوم 

 و صلي اهللا علي محمد و آله الطاهرين
 خواهيد بگوئيد بي صورت نيست؟ مي  خواهيد بفرمائيد كه علم كيف نفس نيست، آقا مي س) حاج

 ج) حاال در مقدمات هستيم، چيزي نخواستيم بگوييم.
دانند و آن  و حصولي و بعد، علم حصولي را كيف نفس مي كنند به حضوري س) اين علم را اول تقسيم مي

 گردانند، [؟]  هم طبيعتاً به علم حضوري برمي
 ج) حضوري كه خود نفس است. 
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گيرند، از آن جهت كه علم به كيفيات  س) نفس و شئون خودش. آن وقت اين را علم به خارج هم مي

ي علم  و تطابق را در آن مرتبه قائلند، در مرحلهگويند  نفساني علم به خارج است به آن علم حصولي مي
 حضوري كه اصالً تطابق معنا ندارد.

 ج) بله.
 اي ندارد كه تطابقي باشد. س) چون محكي

 ج) بله. خودش، خودش است.
ي علم حضوري اصالً بحث تطابق نيست و نسبت به حاالت و اينها هم اين بحث كه  س) بنابراين در رتبه

 حاكويت داشته باشند و تطابقي باشد اصالً در آنجا مطرح نيست.ي  اينها جنبه
 ج) علم حضوري، علمِ نسبت به چيزي هست يا نه؟

آورد، يعني تطابق با غير ديگر مطرح نيست.  س) علمِ نسبت به همان چيزي است كه بالتطابق دارد آن را مي
 يابد. خودش را دارد مي

يابد، خودش را كه يافت، خودش چيست؟ خودش چيزي  رد ميج) تطابق با خودش است و خودش را دا
 كنيد بينش با خارج. است جدا و مستقل يعني دعوي انفصال مي

 ) خير. اتحاد است بين عالم و معلوم.٢س
گوئيم؛ اين خودش با كيف خودش، آيا مطلقا از خارج منفصل است، كه لقب  ج) عيبي ندارد. ما خارج را مي

 برداريم.علم را از آن راحت 
 ) آن موضوعاً مال [؟] مال اينجا نيست.٢س

س) بحث علت و معلولي يك بحث است كه طبيعتاً اينها نظام علت و معلولي را در حصول ادراكات قائلند، 
شود. ولي كالم سر اين است كه ما بين احساس  گويند ادراكات ما بدون تأثير و تأثر خارجي پيدا مي يعني نمي

گذاريم يا نه؟ بايد باألخره وقوف خودمان را به خارج ـ  شود فرق مي ن ساير حاالتي كه پيدا ميگرسنگي و يا بي
اي صورت بگيرد، آدم احساس كند كه دركي دارد باز ممكن است  به هر معنا [با تأكيد]، به طوري كه مفاهمه
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د انسان برنگردد، اصالً بحث [از ها به فهم خو ي بحث بفرماييد درك دارد يعني چه؟ ولي آنكه ، اگر باألخره همه

ها آنچه كه موضوعيت دارد فهم انسان است، حتي در پرستش، آدم تا  ي رتبه شود، در همه موضوع جدا] مي
 كند فهم است. ي مراحل آنكه موضوعيت پيدا مي نفهمد، تا ادراك نكند، در همه

 كنيد. ج) آن اشكالي است كه براي حلش صحبت مي
 اين است كه باألخره اينها در اين رتبه كه،س) حاال من عرضم 

 كنيد؟  ج) اين اشكالي كه ما براي نفس كرديم را شما چكارش مي
گويند نظام علت و معلول را ، منكر نيستند كه  كنم كه باألخره اينكه مي س) من اين طرفش را عرض مي

نباشد، قطعاً تصويري از اين در روح انسان آدم تا نگاه نكند يك فعل و انفعاالتي، روابط علي و معلولي در بين 
ي  شود كه بر اساس آن حالت بگوئيم وقوف پيدا كرد به چهره شود، حالتي براي نفس پيدا نمي منعكس نمي
 خارجي اين.

 خواهم مطلبي را، ج) حاال مي
 چيزها.اي كه در ذهن پيدا مي شود و بين بقيه  س) بعد فرق اين است كه چه فرقي است بين اين چهره

گوئيد حاضر شد در نفس،  ج) نه. من اول كار سؤالم يك چيز ديگري هست؛ سؤال من اين است كه وقتي مي
گويم اين وقوف به خودش چه ربطي به خارج دارد؟ اولين اشكال به  وقف به خودش، خودش حاضر هست. مي

گوييد ما خودمان،  مي كنيد شخصِ حضور است كه آيا نفس پهلوي خودش حاضر هست؟ معناي حضور كه مي
 شناسيم. خودمان را مي

 س) حاج آقا؛ يك بحث بر سر علم حضوري است كه علم حضوري يعني حضور سير،
 ج) اول علم حضوري يعني چه؟

 س) يعني خود معلوم در نزد عالم حاضر باشد.
 يا دوئيت ندارد؟  ج) يعني كيف عالم باشد؟ دوئيت نداشته باشد، خود نفس در نزد خود نفس دوئيت دارد

 س) نه.
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 ج) خود نفس پس با خود نفس دوئيتي ندارد؟ ما اآلن ابداً كاري به اشياء خارجي نداريم.

 ي علم حضوري نفس به خودش است. س) بله، يك نفس به واسطه
 .…ج) كاري هم به صور ذهني و

كيبي با نظام عالم دارد، س) البته آن نقض در بحث نسبت هم مي آيد كه باألخره نفس اآلن وحدت تر
 بنابراين بر هر چه هست وقوف داشته باشد.

 ج) نه.
 س) چون [؟] فعلي است با تركيبات خودش.

ج) نه، آن كه بعد بايد جواب بدهيم سر جاي خودش محفوظ. ما فعالً در فرض اول هستيم، فرض اول اينكه 
 گوئيد خودش، فرماييد مي معناي حضور را درست بفهميم، اين حضورٍ در نزد نفس كه مي

گويند حضور مجرد لمجرد كه برگردد به  س) اين حضور هم جز به بساطت تفسير پذير نيست ديگر، لذا مي
 بساطت. 

 شناسد. ج) خيلي خوب، حاال اين نفس حضور مجرد لمجرد، نفس، خودش خود را خوب مي
 س) چون با پخش بودن و گسستگيِ حضور معنا ندارد.

 ندارد.ج) عيبي 
 س) همان غياب.

 شود؟  ج) يك چيز هست و غياب هم بر آن ندارد، تهذيب مال چيست كه واقع مي
 س) تهذيب مال رشد نفس است نه مال معرفت.

 كنم. ج) من سؤال ديگري دارم مي
كند وقتي تهذيب بكند  كنم؛ يعني اآلن همين كه هست و خودش را درك مي س) من همين را عرض مي

 كند؟ دا ميرشد پي
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داند كه مرائي هست يا نه؟ موجب  شناسد؟ يعني مي خواهم عرض كنم كه خودش خود را مي ج) نه. من مي

 هست يا نه؟ مغرور هست يا نه؟ خودش، خودش را مي شناسد؟ خودش واقف به خودش هست؟
 هاي خودش را تبديل به مفاهيم ذهني كرده يا نه؟ س) يعني يافت

 يم. يافت خودش اآلن براي خودش،ج) نه تبديل به مفاه
س) بله، يافت يك موجود مرائي است و به مفهوم ذهني تبديل نشده است، مثل اينكه آدم گرسنه است و 

 التفات ندارد كه گرسنه است. 
 ج) عيبي ندارد، خودش را تحليل نكرده.

 س) دقيقاً معنايش همين است.
 ج) خودش را توصيف نكرده من كاريش ندارم.

 ) بله.س
 شناسد. ج) تا آخر كار توصيف نكند، ولي خودش خودش را مي

 كند. كند با همه چيزي كه هست. [؟] خودش را درك مي شناسد به اين معنا كه خودش را درك مي س) مي
 ج) نه، 

 كند. س) خودش هر چه كه هست خودش را درك مي
 ج) خودش پس براي خودش ابداً مجهول نيست.

 س) نه.
 يلي خوب، ج) خ

 س) حاال غفلت يعني چه؟ يعني تصوير ذهني از او ندارد.
ي بعد است. پس در حقيقت خودش خودش را  ج) حاال تصوير ذهني دارد يا ندارد، مربوط به مرحله

 شناسد. مي
 يعني به علم حضوري بله، به علم حصولي نه.» شناسد مي«س) بله، چه اشكالي دارد؟ 



 ····························································································  ٢٠٣ 
 خواهم بحث كنم. به علم حضوري هيچ عيبي ندارد؟  يج) نه، به علم حضوري م

 س) بله.
اي از خودش درست كند، آن وقت در  كشد، براي اين است كه يك مجسمه ج) زحماتي كه ايشان مي

كنم، اين دستي هم  كند، نه پهلوي خودش حاضر نيست، من باب مثال عرض مي اش اشتباه مي سازي مجسمه
همان خود است ولكن به ذهنش آمده كه مثالً اين دست بايد دو تا گوش بگذارد، كند، دست  كه دارد نقاشي مي

كشد، خود نفس است كه دارد زحمت  چهار گوش گذاشته يا يك گوش گذاشته. اين زحمتي كه دارد مي
 كند؟ اش اشتباه مي كشد، خودش هم كه برايش حاضر است، چطور در نقاشي مي

 كند. ) دستش البد فرق مي٢س
 كشد؟ پس دستش دست خودش نيست. ور (با خنده) دستش سر خود ميج) چط

 ) [؟] زياد است، تابع نفس كه نيست.٢س
 …كند كه  خواهد خودش را خوب بشناسد، اختيار مي س) چون نمي

 تواند چيزي تمام باشد. شود و مي اي واقع مي ج) پس اختياري هست و واسطه
كه آدم بخواهد كاري انجام دهد اختيار در بين است، بنابراين هر  س) بله، در تبديل هرگاه پاي فعل بيايد

 خواهد وجود را تبديل به يك ادراكات جديد كند، حتماً پاي اختيار در بين است. وقت مي
تواند اشتباه كند. و اال كامالً واقف است.  ج) خيلي خوب، پس بنابراين اين علم از اختيار سابق شد و عمداً مي

 خواست اشتباه كند، ديگر اشتباه برايش محال است، محال محضهرگاه كسي ن
 س) يعني...

 گوئيم  ج) به فرض داريم مي
همينطور است، كه اگر بناي جد داشته باشد بر تبعيت حضرت حق محال است خطا رخ بدهد   س) بله حتماً

 بر آن.
 ج) خيلي خوب.
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ز اين نيست، چيزي جز اين نيست. مگر س) يعني خطا هميشه در اختيار سوء است و چيزي غير ا

 حضرتعالي 
 ج) كار نفس هم كه نيست؟! 

 س) كار همان اختيار است.
 ج) اختيار غير از نفس است (با خنده)، دو تا چيز پيدا كرديم؛ يك نفسي پيدا كرديم كه يك كيفي دارد.

 توانم اختيار كنم. س) نفسي است كه مي
تش و اختيارش را جدا نكنيد تا دو تا چيز شود. آن وقت من بگويم كه ج) نه، بسيط بنا شد حاال بساط

 اختيارش حاضر است يا حاضر نيست؟ 
 س) اختيارش هم هست و حاضر هم هست.

شناسد و هم  شناسد و هم خودش را مي ج) خيلي خوب، پس اختيارش هم حاضر است، هم اختيارش را مي
 كه جد است.شناسد  قربت إلي اهللا، جدي هم كه دارد مي

دهد، مگر منشأ خطا غير از اين است كه آدم سوء، روي مبناي  س) آن وقت ديگر واقعاً خطا به ما رخ نمي
 حضرتعالي كه حتماً همين بايد باشد كه منشأ خطا سوء اختيار باشد. 

ين است كه ج) نه، شما در حل بيائيد در ميدان و اشكال زياد بكنيد، در اينجا فعالً بحثي كه داريم سر ا
اند كه حاال اين در مقام فعل هم اگر اختيارش،  به يك تجرد خاصي رسيده» اختيار، نفس و خصوصياتش«

اختيار الهي است كه در نزد خودش هم حاضر است كه الهي است يا الهي نيست، حاال اين خيلي اشكال تندي 
ه مال نفسي است كه مجرد است، را اگر كنيم، يعني اين اختيار سوئي ك هست و ما داريم اين را غمض عين مي

شود، چون يادتان نرود كه مجرد گرفتيد و اختيار را هم جزء  روي ذات ببريم اختيار سوء برايش ممتنع مي
 »والسالم«      خودش گرفتيد، يك چيز است و غايب هم نيست.



 
 

 ١٢جلسه: 
 ٦٨/  ١٢/  ١٧تاريخ جلسه : 

 موضوع جلسه: واليت (تعريف علم)
 ٢٥٥٧ - ١٦٤٥ – ٠١٣٧كد نوار: 

 پياده كننده: سيد هادي ناطقي
 ٨٥/  ١٠/  ١تاريخ تايپ: 

كنيم و بعد  كيف نفس مي حجت االسالم والمسلمين حسيني: دربارة حضور يك تعريف مختصري دربارة
اگر مركب بگيريم كيفيت   كنيم. گاهي غرض از كيف نفس بنا به بحثي كه عرض شد  يدربارة علم بحث م

شود, در مورد منتجه بايد در آخر بحث با شناخت بيشتر بحث كنيم كه آيا منتجه, حاصل تركيب  منتجه مي
س سه رتبة از اموري است كه در ادراك دخالت دارد يعني حاصل كيفي كه از عالم معقول و مثال و محسو

گوييد؟ يا آن كه غرض شما از منتجه فقط به بخشي است كه در عالم مثال است و موضوعًا  است، را منتجه مي
موضوع آن مختلف است. گاهي در عالم مثال نمونه سازي است نسبت به ارتباطي كه عالم به عالم روح مثال 

اين عالم محسوس يا اين كه منتجه اصالً دارد، گاهي ارتباط آن به خود عالم مثال، گاهي ارتباط به خارج يعني 
باشد, فقط  شود و كيف نفسي كه وجود دارد معناي آن معناي منتجة نظام حساسيتها مي وارد در عالم مثال نمي

در همان رتبه صحيح است كه به آن كيف نفس بگوييم اين كه بگوييم اوصاف نفس متعدد است و در ارتباط 
ها هم يك منتجه علي حده دارند، نظام هستند و آن هم يك  ست لكن خود آنخود به عالم مثال قابل تحليل ا

شود كيف نفس گفت و بالجمله اگر ما منتجه را در هر فرضي كه بگيريم، اين يك چيز  كيفي دارد، كه مي
ماند كه خاصيت منتجه با خاصيت اجزاء خود فرق دارد خاصيت آن, خاصيت مركب است، يعني  متيقن مي

گيرد. منتجة مركب در  نتجه (منتجه شيء) گويي كه به امور ديگري كه وجود دارد واسطه قرار مينحوة ربط م
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گيرد]. ومانعي ندارد كه بگوييم اگر  ارتباط اجزاء دروني يا روابط دروني نسبت به روابط بيروني [واسطه قرار مي

يت و يقين بحث آن را به ميان در جايي گفتيم كه منتجه معناي يك نحو حضوري را كه بعد باز در بحث جزم
كند، تقوم هم به اجزاء دارد به كيفيت روابط دروني  آوريم، منتجه را عيبي ندارد كه انسان بگويد ادراك مي مي

هم تقوم دارد, همينطور كه تقوم به خارج دارد در عين حالي كه اشراف به تك تك اوصاف دروني نباشد، يعني 
اين كيف چه كيفي است كه براي خود نفس اوصاف خود حاضر نيست، اگر  آن اشكالي را كه ما عرض كرديم

شود. اگر كيف, كيف منتجه باشد، هر چند  كيف را منحصر كنيد به كيفيت منتجه اين اشكال ديگر وارد نمي
ي نه تقوم دارد و قوام به اجزاء دارد، ولكن اگر بگوييد اجزاء غير از منتجه هستند نه غيريتي كه به انفصال حقيق

وحدتي كه به اتصال حقيقي آنها را بكشاند؛ چون كيف نفس را كه بحث كرديم گويي نزديك بود بگوييم كه 
شد كه نبايد ديگر  همة آن نفس, پهلوي خود حاضر است يعني مانند اين كه يك نحو تطابقي مشاهده مي

ندارد كه منتجه را اگر گفتيم اوصاف نفس از انسان غائب باشد، بايد انسان خود را خوب بشناسد ولي عيبي 
معناي كيفيت داشتن همان به اصطالح حضور منتجه است، منتجه حاضر باشد ولي اجزاء حضور نداشته باشند. 

كنم كه غرض از اشراف چيست، نسبت به اجزاء نباشد. بعد اين منتجه  (يعني اشراف انسان بعداً هم عرض مي
شود. يك چنين چيزي را ممكن است در جاي خود اثبات  ميگيرد، حتماً عوض  در شرائط مختلف قرار مي

خواهيم چون  كنيم. چرا اين بحث را اينجا مطرح كرديم؟ مي كنيم، فقط اينجا اين را به صورت اشاره عنوان مي
خواستيم بگوييم منتجه, أعم از اينكه براي يك قسمت خاص از حيات انسان باشد و يا براي هر سه باشد، عيبي 

با اجزائ خود مختلف باشد. يكي اين كه خاصا اگر به اصطالح به حالت خاصي كه انسان دارد تفسير ندارد كه 
بشود، آن حالت بايد حتما همان منتجه باشد؛ يك نكتة ديگري را هم اينجا اشاره كنيم و آن عبارت از اين است 

ف نفس ابعاد مختلفي ناشي كه اگر كيف نفس باشد (نه به اين صورتي كه بيان شد) آن وقت بگوييم از كي
گويد عليت را  شود و آدم مي شود. كيف نفس داراي ابعاد مختلفي است، مثالً يكي بعد عليت, از آن صادر مي مي
يابم, اگر اوصافي باشند كه  گويد, اختيار را مي شود انسان مي يابم و يكي ديگر از يك بعد ديگر ناشي مي مي

گوييم وصف نفس است ولو به لحاظ  كنيم و مي ود. در اوصافي كه ذكر ميش همديگر را نقض كنند، الأقل نمي
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وجوه و اعتبار متعدد باشد، حداقل شرط اين است كه همديگر را طوري نقض نكنند كه قول به انفصال حقيقي 

گوييد  كند چون مي در آنها الزم باشد. اگر قول به انفصال حقيقي در آن پيش آمد، وحدت نفس را منفصل مي
گوييد نفس در عين وحدت همة قوا و همة  كند. مي ستي اين خصوصيت به خصوصيتي در نفس بازگشت ميه

شود، در غير  گوييم بسيار خوب! بر فرض وحدت تركيبي اين حرف به خوبي پذيرفته مي ابعاد است، ما هم مي
تواند قول به  نميوحدت تركيبي هم ممكن است شما از اين يك نحو تلقي داشته باشيد, ولي شرط دارد! 

به دوئيت در خصوصيت،   انفصال را ايجاد كند. هر چند دوئيت در وصف (بنا بر بحثي كه در ذات شده است،)
دوئيت در خصوصيت, بايد منفصل كند و دو ماهيت و دو نقش درست كند. اين سر جاي خود اشكال اول است، 

جامع خصوصيات مختلف شود (البته بنا به اصالت,  تواند ولي شما آمديد و بحث كرديد ما هم پذيرفتيم كه مي
شود و اين سر جاي خود محفوظ است) ولي نبايد اوصاف اوصافي باشند و ابعاد ابعادي باشند كه خود  جمع نمي

آنها در ذات خود انفصال را درك كنند. قول به اختيار اين است كه تحت عليت نباشد. حاال اين يك دسته از 
 بحث من نيست. آنها بود، كه مورد

تواند تفسير  گوييم مطلق است هر چه هر جا ببينيد فقط تحت ربط عليت مي ي قول به عليت؛ مي درباره
شود نه چيز ديگر. اين يكي اگر چه موجبة كلي باشد، آن سالبة جزئي باشد ولكن به شرطي كه سلب, جزء ذات 

گردد به يك نفس بر  و به يك كيف نفساني بر ميآن باشد كه بعد را منفصل كند؛ يعني نتوانيد بگوييد هر د
نگردد! يعني چه؟ يعني اختيار ميخواهد بگويد عليت بر فعل حكومت ندارد و اال اگر عليت حاكم باشد ديگر 

توانيم جواب  توانيم يكي از آن دو را تحليل كنيم يا بگويند انفصال آنها را نمي اختيار نيست. قول به اين كه؛ نمي
اند كيف نفساني را بيان كنند و صحيح است كسي از همين راه  ي اين گفته آن است كه نتوانستهدهيم، معنا

اين دو تا يك چنين   آغاز كند سراغ كلية تعاريف بعدي بيايد يعني اگر غلط و صحيح با حق و باطل, در ريشه
ندارد، اثبات وجود ـ سلب  خواهد ادعاي صحت و بطالن را كند، بگويد وقوع دارد, انفصالي پيدا شد, عليت مي

قول غلط كدام است؟ واقعي نباشد، (وقوع نداشته باشد) يعني چه؟ يعني هر چه وقوع دارد، زير چتر   وجود ؛
شود كه يك  عليت است. قول به اختيار و بحث اختيار به هر نحوي، كه شما اختيار را تفسير فرماييد, معلوم مي
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ودي هستند و لذا صحيح است كه جمود عقل و جمود جهل بگوييد. حق و باطلي داريم و هر دو هم امر وج

گوييد صفت حرص صفتي است كه در كافر وجود دارد, ميگوييد با صفت رذيله مبارزه كن و از بين ببر. قول  مي
به اين كه معناي آن اين است كه پاسخ اين مطلب به اين تعبير كه, معناي امور شرور را يعني به طور كل، امور 

اي دارد،  طل را به اين معنا بگوييم كه حسن انضمام ندارد، چطور ندارد، بعد حاصل اين است كه منتجهبا
گوييد نحو تركيب آن، تركيب خوبي نيست. بسيار  آن چيزي كه مي  حاصلي دارد، اثري دارد يا اثري ندارد؟

اي دارد و  د. بعد باالخره منتجهگوييم نحو تركيب خوب نيست و يا مثالً صحت انضمام خاصي را ندار خوب! مي
خواهي چه كار كني؟ نسبت به خود بدهي, بگويي, يعني كيفت ربطي بين  يك اثري دارد يا ندارد؟ آن اثر را مي

خواهي بگويي كه اين آثار درست نيست يا بگويي درست است؟  شود؟ و مي شود يا نمي اين و عالم برقرار مي
ر كه ما بحث آن را در جاي خود باذن اهللا تبارك و تعالي خواهيم كرد، مسألة حل هر دو در يك منتجة بزرگت

گيرد. براي اجزاء در جاهاي  آن فرق دارد با كسي كه اول قائل به منتجه نيست، جمع را جمع عددي مي
شود. اوالً اين قلمروي نيست كه از آن, مبنا حاصل آيد، ثانياً حل شدن در  مختلف, يك هويت جديد حادث نمي

شد. اميدواريم كه خدا تفضالً توفيق عنايت  دهد! و اال تشريع شرايع لغو مي جا پاسخ در اين قسمت را نمي آن
كنيم اين كه به طور جداگانه  تر بحث كنيم. اينجا فعالً عرض مي كند و انشاء اهللا بتوانيم كه در جاي خود مفصل

ك ميدان, ميدان عقل عملي است به طور بگوييم يك ميدان, ميدان عقل نظري است, و به طور جداگانه ي
ها را جداي از هم بحث كنيم، بعد هم در بحث علم و  اي را درست كنيم و حوزه متوالي ميدانهاي جداگانه
آنها كيف نفس هستند، در نهايت شرط اين است كه با همديگر آن   آيد, بگوييم همه شناخت و معرفت كه مي

يكديگر را نشان دهند. چون اگر نفي يكديگر را نشان دادند، آثار آن در  قدر متناقض نباشند كه انفصال و نفي
شود و يا منطق  اي يا دو دستگاه منطقي درست مي شود. يعني در حقيقت منطق دو پايه خيلي از جاها ظاهر مي

ه شود كه هر كدام از اين دو تا درست شود، آن وقت تعريف شما از يك شيء [اين گون اي درست مي دو پايه
خواهي چه كني، چه  گويم در آخر دربارة اين كار مي كنم مي شود كه] بگوييد من با دو نظر نگاه مي مي
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شود به  گويد از جهتي صحيح است، از جهتي مثالً صحيح نيست، از جهتي مي خواهي بگيري؟ مي تصميمي مي

 شود به آن ووقع را نسبت داد. آن وقوع را نسبت داد و از جهتي هم نمي
  باز در اين قسمت اشارة سريعي بكنيم، برسانيم به بحث,حاال
 يكي اينكه ما علم را كيف اما كيف منتجه بگيريم. ) دو مطلب را فرموديد : ١س

زنيم، در يك جا به عنوان آن چيزي كه مورد تصرف ما  ج) منتجه, البته براي علم يك تقسيمات خاصي مي
كنيم. حاال آيا اگر از اينجا  است، بحثي است كه خدمت شما عرض ميباشد و مسألة تمثل و كيف ارتباط ما  مي

توانيم مثالً يقين و جزميت را هم همين بدانيم يا يقين و جزميت يك رتبة باالتري است،  هم باالتر رويم مي
 مسألة منتجة فقط به اصطالح,

 ) مثل اينكه يك پله, بحث جلو رفت.١س
ود، خيلي زود از آن گذشته بوديم, در سه جلسه يا دو جلسة قبل اشاره اي قبال در بحث شده ب ج) يك اشاره

 شده بود.
) يك سؤالي بود كه ما عرض كرده بوديم, اگر حضور مجرد نزد مجرد را ما بخواهيم تعريف علم بگيريم، ١س

اطات اين فرموديد؛ نبايد نفس از خود مخفي شود. ما عرض كرديم اگر كيف ارتباط هم بگيريد نبايد كيف ارتب
موجود مختار, از خود مخفي باشد بنابراين بايد عالم به خود و خفاياي خود باشد. اين ظاهراً جواب آن عرض ما 

فرماييد علم, كيف منتجه است و اين مستلزم اين نيست كه به اجزاء دروني خود هم وقوف داشته  بود كه مي
 باشد.

 عليت آن, ج) آن وقت البته اين يك بيان نسبت به علم و فا
س) البته اگر االن جاي اين توضيح نباشد قابل قبول است, و اال اين مقدار هنوز روشن نشده است. باالخره 

آن باالخره, همه, در اين مجموعه است   كيف منتج متقوم به اجزاء است؟ و كيف ارتباطات نفس، اجزاء و منتجه
 و اينكه بايد وقوف بر مجموعه داشته باشد.
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اي است از سه عالم يا  شود يا مجموعه اي است كه در عالم مثال درست مي آيا اين مجموعهج) حاال 

كنيم كه  اي است كه فقط در عالم معقول است؟ اگر صحبت از يقين و جزميت باشد آن را بعد بحث مي مجموعه
يان گوييد حالت صرف يقين محض است، آن مخصوص عالم معقول ب اگر غرض شما از اين حالت كه مي

شود. اگر غرض شما اين است كه اين در عالم تمثل هم جريان يافته باشد, آمده باشد, آمده باشد آن وقت  مي
توانيد سه نوع را  شود منتجعي كه از سه ادراك, در خود تمثل وجود دارد يعني در عالم نمونه سازي شما مي مي

داريد با عالم خارج، يك تركيباتي تكيفي تمثلي و  توانيد سه نمونه را درست كنيد.) ارتباطاتي درست كنيد، (مي
فرماييد  توانيد درست كنيد و ارتباطهايي هم كه داريد به خود عالم مثال نسبت به آن هم صحبت مي تبدلي، مي

و همچنين ارتباطاتي هم با وضع روحي خود داريد. اينها منفصل و بريدة محض نيستند، از آن هم يك تعاريفي 
كنيد. هر  فرمايد، اينها مفاهيمي است كه بيان مي يد، همين تحليلي را كه براي حاالت نفس ميگوي را شما مي

كنيم دربارة روح و يقين و الي آخر، اينها خود آن حاالت كه نيست! اينها مفاهيمي  چه شما يا بنده صحبت مي
محسوس دارد, يك چنين است كه بيان مي شود، معنا اين است, همانطور كه عالم مثال ارتباطي به عالم 

ريزد و  وروديهايي هم دارد و از آن جا هم يك كيفيت سازيهايي دارد و بعد هم كيفيت خود را باز به هم مي
شود كه بعدا  قدرت تهيه كردن تركيب دوم و يا تمثل دارد. در اينجا يك وحدت تركيبي بزرگ درست مي

اي است كه حتماً شما حاكم  اي دارد! ولي اين منتجه جهممكن است به آن مثالً نظام فكري بگوييد. اين هم منت
هستيد، حاكميت تبديلي و تصرفي هم بر آن داريد. و صحيح است بگوييد به اين حكومتي كه متعلق به شما 

شود، براي تغييراتي كه در تهذيب ايجاد كنيد،  كنيد و براي نفس ظرف مي است, ارتباط به خود نفس پيدا مي
 ارج كنيد و تصرفاتي كه در خود ذهن كنيد.تصرفاتي كه در خ

اگر بنا شود منتجه اينجا باشد، چون فاعليت در همه موارد آن وجود دارد، هم نسبت به كل آن و هم نسبت 
به اجزاء آن وجود دارد و هم نسبت به روابط آن است، اگر معناي علم اين باشد كه حضور اين فاعل در حكومت 

 شود. آن معناي حضور عند النفس يك چيز ديگري مي جا است، بر رابطة در اين
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گوييم حركاتي داريم كه اين  اگر به هرسة اينها با هم، وراء اينكه بخواهيم بگوييم ما تعريفي از آن داريم, مي

گيرد. حالت روحي را چه تعريف داشته باشيد و چه خصوصا در يك بخشهايي كه  حركات با هم انجام مي
يابيد كه وجود دارد.) ممكن  توانيد تعريف از آن داشته باشيد (در عين حالي كه مي نميگوييم  رسيم مي مي

ادراك به معناي ارتباط   است ارتباط به مراتب واليت نسبت به باالتر، در تركب فاعلي به اصطالح ارتباط داريد،
گوييد  م كه مثالً اين كه شما ميسازي داريد. شايد در آن جا اشاره كني داشتن, نه ادراك به معناي تمثل و نمونه

از آن قسمي نيست كه شما بتوانيد براي آن در عالم مفاهيم, » عن االبصار قلوبنا بضياء نظرها اليك: «
سازي و اينكه كيفيت ارتباطش از اين قسم باشد. در عين حال آن سر جاي خود، تا  سازي كنيد و نمونه شبيه

باالتر از شما باشد. اين كه نتوانستند تعريف دهند براي باالتر كه نسبت  اي كه خيلي از مراتب واليت, هر مرتبه
گوييم آن  تواند تعريف دهد. در رتبه حضرت حق (جلت عظمه) مي گوييم هيچ كسي نمي به حضرت حق مي

اي نسبت  كسي كه بخواهد كُنه معرفت پيدا كند كه مطابقت پيدا كند, چنين چيزي ممتنع است، ولي هر رتبه
آيد. آن  اهللا تعالي آن يك بحثي است كه بعد مي تواند, ولي اينكه ارتباط آن چطور است، انشاء تبة مادون، ميبه ر

براي   دهد چون معناي تعطيل و تشبيه موضوعاً دهد و نه معناي تشبيه مي وقت قاعدتاً اين نه معناي تعطيل مي
ز رتبة ارتباطات به اصطالح عالم معقول و رتبة نمونه سازي و مثال سازي است. موضوع آن خروج موضوعي ا

اهللا در جاي خود بحث در   روحيات دارد. موضوع آن از رتبة عالم اختيار و تركيب نظام واليت متأخر است. انشاء
محضر شما هستيم. فعال اينجا يك نكته را فقط اضافه كرديم كه اين بحثي را كه اشاره كرده بوديم كه در 

توانيد بگوييد؛ نفس مركب  منتجه با خاصيت اجزاء فرق داشته باشد، عيبي ندارد و مي بحثهاي قبل اگر خاصيت
البته براي منتجه هم در بحث سه تا جا گذاشتيم كه بحث در جاي   شود. است و منتجه معناي كيف نفساني مي

 خود بيشتر دقيق شود انشاء اهللا. 
ن روشن نشد, شايد قبالً بحث شده باشد كه اگر ) بحثي كه در مورد صحت و مبناي عليت داريد براي م١س

 ما قائل به عليت باشيم, صحت را بايد برابري قائل شويم.
 (ادامة بحث)
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) بله. مطلب دومي كه فرموديد اين بود كه؛ اگر ما براي نفس, وحدت تركيبي قائل بشويم و قائل بشويم ٣س

ت، بايد ادراكات و دريافتهايي كه از اين نفس كه نفس در عين وحدتي كه دارد مركب است و كل القُوي اس
فرماييد بر اين مبنا بايد ادراك, يافت  شود و مي داريم همديگر را نشكنند و اال حتما به انفصال نفس منتهي مي

مصداق در نفس   كنيم، اند ما ادراكات بديهي را از ادراكات حضوري خودمان اخذ مي عليت، آقاياني كه گفته
فرماييد بنابراين هم عليت و روابط  كنيم، مي يابيم و بعد مفهوم عليت را از آن انتزاع مي ا ميخودمان عليت ر

يابيم و اين دو تا يافت، چون همديگر را  يابيم و هم تناسبات اختيار را در نفس مي علي و معلولي را در نفس مي
اين دو تا   اگر حقيقتاً اشته باشد. طبيعتاً تواند اين دو يافت را د شكنند طبيعتاً اين نفس به وحدت خود, نمي مي

يافت در نفس باشد بايد به انفصال برگردد و دو چيز در خارج باشد كه يكي حقيقت و تناسبات آن, تناسبات 
علي و معلولي و جبري باشد و ديگري حقيقت و تناسبات آن, تناسبات فاعليت و اختيار باشد و اين كه بگوييد 

يابيم اين دو تا يافت, متناقض است و  يابيم هم فاعليت و اختيار را مي در نفس خود مي ما هم مصداق عليت را
 اي كه فرموديد نكتة جديدي بود. با وحدت تركيبي نفس سازگار نيست. منتها نكته

 كند! اثبات عدم انفصال در خود نفس كه نمي  ). .. اينكه تفسير كنيم اين ضرورتا٤ًس
تواند در  رسند، چطور مي دو حيثيتي كه با همديگر قابل جمع نيستند به وحدت نمي) اگر دو تا يافت از ٣س

 يك وحدت تركيبي وجود داشته باشد؟
كند  ثابت مي توانيم منسجم كنيم اين چه ارتباطي دارد كه اين ضرورتاً ) تحقيق نظري آن را هم نمي٤س

 نفس منفصل است؟
دو تا يافت كه همديگر را تكذيب   كيبي دارد ممكن نيست،) دو تا يافت متنافي در نفسي كه وحدت تر٣س

 كنند. تأييد نمي  كنند، مي
 كند. ) تفسير آن تكذيب مي٤س 

شود تعريف  گوييد عليت را در يك باب ديگري مي شود، يك وقت شما مي آن يك بحث ديگر مي  ج) نه !
كه حكومت قانون را و علت و معلول را  گوييم كه بر فرض معناي عليت همين جرياني باشد يك وقت مي  كرد،
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شود صحبت كرد! ما اگر بنا بگذاريم كه معناي عليت اين است، كما اينكه آقايان  كند. بر فرض كه مي تمام مي

اند. بنا هم گذاريم كه معناي اختيار هم اين است كه تابع عليت نباشيم و اال اين اختيار, جبر  بنا گذاشته
ين دو تا بنا به علم حضوري مربوط است اين بنا را ما تعريف نكرديم، يافتيم. سه تا گوييم ا شود. بعد مي مي

گوييم اين بناها را  گذاريم، ولي بعد مي گوييم بنا مي گوييم. اول مي كنيم جدا جدا مي مقدمه را در هم نمي
حضور است. اين را  ايم، چون كيف نفس بوده، چون منتهي به ايم! اين بناها را چون يافته بيهوده نگذاشته

في وحدته كل «جنابعالي گفتيد، بعد يك قول ديگر هم اضافه فرموديد و گفتيد؛ نفس هم يك چيز است 
گوييد نه، شبيه وحدت تركيبي گفته شده است ؛ اين دو  گويم وحدت آن وحدت بسيط است؟ مي مي». القوي

شكند! درست نيست، دوئيت   ح است كه ميكنيم. اما اگر بسيط باشد، اگر بسيط باشد كه واض تا را بحث مي
 ايد كه دوئيت آن تمام است. است ؛ شما دو صفت آورده

و اال اگر اعالم انفصال بكند   اما اگر مركب باشد ؛ مركب هم تركيب از روابطي است كه تركيب را پذيرا باشد
د! اگر چيزي را گفتيد كه شود! شرط تركيب اين است كه دعوي انفصال مطلق در آن نشو كه ديگر تركيب نمي

مطلقاً منفصل است اين ديگر چگونه مركبي است كه مطلقاً منفصل باشد؟! حاال شما يافتي را كه داريد، يك 
 يافت, 
 گذاريم. بعد اين كه يافتيم تعريف است. حضرت عالي فرموديد كه اول بنا مي  يابيم، ) اول مي٢س 

گذاريم، براي اينكه مغز حرف آقايان را ببينيم كجاست. ما كه  ج) براي اينكه مطلب روشن شود اول بنا مي
ها  هيچ كدام از اين حرفها را نيافتيم ! (با خنده و تمسخر) ما براي اينكه حرف آقايان را بر مبناي خود آن

د اگر بنا [روشن كنيم]. اين حرف اول، اگر بنا باشد اينگونه باشد. بعد هم اگر بنا باشد اين دو تا اينطور باشد، بع
گوييم اگر دو بعدي بود كه قابليت تركيب  كنند وحدت پيدا كنند، ما مي باشد اين دو تا, كه همديگر را نفي مي

النفس في وحدته «بنا بر قول وحدت تركيبي (اگر چه اسم آن را نياوريم) بگوييد   داشت، شما ممكن بود مثالً
دد را مالحظه كنيد بگوييد ابعاد مختلف و يا روابط مختلف هم كل را مالحظه كنيد و هم قواي متع» كلي القوي

توانيد در وحدت  آوريد كه غير قابل تركيب باشد، ديگر نمي يك چيز درست است، ولي اگر شما دو تا عضو مي
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نفس ببريد حاال يك پله آن را مجبور هستند رجحان دهند. چون كل استدالل آنها بر پاية عليت, در تعريف 

قرار دارد، مجبور هستند عليت را حاكم كنند، چون دستگاه آنها, دستگاهي نبود كه تركب را  نفس و شناخت
اصل قرار بدهد. حاال اگر عكس آن را شما بياوريد؛ يعني اختيار را اصل قرار بدهيد، نظام واليت بنا بر آن 

ت اين گونه نيست، ديگر توانيد عليت را هم در آنجا جاي دهيد، ولي ديگر, علي تعريفي كه عرض كرديم، مي
 روابط عليت نيست.  تناسبات است،

گفتند  ي جديدي كه فرموديد اين بود كه در واقع اين نقض به فرمايش كساني بود كه مي ) نكته٣س
هاي حضوري خود مفهوم  شوند، مصداق آنها را يافتيم و بعد ذهن از يافته بديهيات از علم حضوري انتزاع مي

موديد: اگر براي نفس وحدتي قائل شويد اگر چه وحدت تركيبي, به نحوي كه كل القوي فر كند. مي سازي مي
باشد, پذيراي قواي متعدد باشد، غير ممكن است كه دو يافت متنافي داشته باشد و از هر دو يافت مفهوم 

 بسازد. هم يافت از رابطة علت و معلولي داشته باشد و هم يافت از رابطة اختيار با,
 ق و باطل و. ... [؟]ج) كه ح

) تا اينجا اين بحث تمام است. مگر اينكه نفس را دو چيز منفصل بدانيد كه يكي يك يافت است ديگر, ١س
شود، تناسبات خود را هم  نفس نيست، يكي يافت روابط عّلي است كه آن خود دو تا عالم منفصل از هم مي

 فت اختيار است. اما صحت و بطالن مربوط به,دارد. قدم بعد فرموديد كه پاية حق و باطل بند به يا
 كنيم كه, ج) بنا به بيان آقايان البته ! ما در اينجا سعي مي

شود. چون در مبناي عليت  ) مطلب دوم روشن نيست كه؛ صحت و بطالن چطور بر عليت استوار مي٣س
 شود. معنا مي فرموديد كه اصالً ادراك بي مي

  شود حمله كرد، گوييد از اين جنبه مي مثالً به اصطالح شما مي  گوييم، را مي ج) بله. در چند مرتبه مطالبي
شود  گوييد كه حاال صلح, اينكه حمله نخواهيد كنيد, بعد از اين طرف دوباره ببينيد, مي گرديد مي بعد بر مي

بينيم در همه جا  ميهاي آنها نقض بايد, آن نقضي را كه ما  تعريف  چون كلية  حمله كرد. حاال يك سؤال ديگر؛
تواند تعريف زمان, مكان و وحدت تركيبي بدهد، آن بحث  بتوانيم جريان دهيم. يك بحث است كه, عليت نمي
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تواند مركب نظر دهد. يك بحث ديگر اين است كه  است. يك بحث اينجاست كه پس درباره عليت تجريدي نمي

خواهد در عالم ذهن چه چيز را تمام كند؟  ليت ميحاال بر فرض كه ما آن را نديده بگيريم، تنازل كنيم؛ ع
كند را مثالً مقدمتين را  رسد روابط منطقي نسبتهاي بين مفاهيم تمام مي گوييد كه عليت در ذهن كه مي مي

شود. يا حتي در قياس شكل اول، همة اينها و منتج بودن  كنيم به حكم عليت؛ نتيجه حاصل مي مالحظه مي
گوييد؟ حق و باطل  گيريد، به آن چه مي هايي را كه مي گوييم اين نتيجه بعد مي كند. اينها را تمام مي

گوييم اين حرف صحيح  گوييم, ما كاري به حق و باطل نداريم. مي گويند نه. صحيح و غلط مي گوييد؟ مي مي
انيد مفهوم تو گويند يعني, وقوع ندارد, مي گوييم منظور شما از غلط، چيست؟ مي است، اين حرف غلط است. مي

توانيد اين را جزء لوازم مالحظة مفهوم هستي بدانيد كه اين كار عمالً فلسفة  نيستي را به آن نسبت دهيد، مي
شود يك فلسفة ديگر و يك  كند. انجام اين كار است كه مي نظري را با فلسفة اخالق و عمل و اينها جدا مي

كند و درحقيقت هست  كند؛ يعني نيست را رد مي يدستگاه ديگر كه صحيح و غلط و هست و نيست را تمام م
 كند و اال نيست كه معنايي ندارد چيزي نشان دهد. را تعريف مي

ديديد يعني اگر اختيار  نمي  بينيم، اگر اختيار را اصالً گوييد ما اختيار را مي اي كه شما مي ولي آن پايه
 وجداني نبود.

 شد. ) ديگر بحث عقل و عملي و اينها رها مي٣س
شد. اگر فرض كنيم و بنا گذاريم  ج) اگر به طور كل اختيار نبود، معناي اين كه بگوييد حق و باطل، رها مي

مراتب, نه مخلوق و نه خالق، اختياري در كار نيست.   بر اينكه بگوييم اختيار بالمره نيست، جبر است, در همة
نه كه خود مطلب اينگونه   گوييم، چنين چيزي را مياختيار را از مفاهيمي بگيريم كه عدمي است, (برفرض يك 

تواند تعريف شود, در دست يك مفاهيم عدمي قرار گرفت,  باشد.) اگر اختيار به دليل اينكه به وسيله عليت نمي
گويد كه يك ادراك  شود، انسان در حق و باطل مي شود كه ديگر حق و باطل رها مي آن وقت بالفاصله سؤال مي

دارد. درباره معناي مالئمت و منافرت يك ادراكي از آن است، معناي اضطراب و آرامش ادراكي از  وجداني از آن
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آن است. اگر شما ريشه عقل عملي را تا آخر كار برديد، معنا ندارد كه قول به اضطراب يا عدم اضطراب يعني 

 حاالت روحي پيش آيد! من اينطور ناراحت هستم، آنطور خوش هستم، يعني چه؟
گردد به اعتبار اينكه  فرماييد حق و باطل به اختيار برمي ) حاال من عرضم اين است كه حضرتعالي مي٣س

 گردد. حق و باطل در واقع با فاعل به تناسب و عدم تناسب برمي
 خواهد. ج) بله؛ فاعليت مي

قائل به صحيح و شود براي اينكه ما در بحث شناخت  فرماييد عليت مبنا مي ) من عرضم اين بود كه مي٣س
 فرماييد اين است، چون جريان عليت, غلط شويم. توصيفي هم كه مي

شود، با بحث اختيار سازگار  كنم) صحيح و غلطي كه بر مبناي مباحث تجريدي تمام مي ج) (اين را اضافه مي
پايه است يا روي حق و باطل داريم يا نه؟ دو تا روي يك  نيست، اما ما خود هم صحيح و غلط داريم يا نداريم؟ 

 دو تا پايه است؟ حتما روي يك پايه است و بحث آن را حتما انشاء اهللا تعالي جاي ديگر خواهيم كرد.
دهد، يعني  صحيح و غلط با عليت هم سازگار نيست! اگر ما گفتيم جريان عليت ادراك را مي  ) حاج آقا !١س

رديم، تناسبات علت و معلولي را در برهان مالحظه دليليت مالحظة دليليت, تناسبات دليليت را در برهان نك
 رسند. شود چون هر دو, تناسبات علت و معلولي هستند كه به نتيجه هم, مي كرديم، برهان مغالطه برابر مي

 ج) ولي به دو تا نتيجه.
 ) صحيح و غلط نه با اختيار و نه با عليت سازگار است.٣س

  خواهند بگويند اثر آن فرضاً مغالطه, هيچ اثري ندارد يا اينكه مي خواهند بگويند ج) حاال ببينيم آيا مي
 متناسب با واقع خارجي نيست، خودش يك وقوع. ..؟ 

شود. عليت اگر مبنا براي مالحظة ارتباط مفاهيم در  ) بله ؛ ولي ديگر برابري و يا عدم برابري رها مي٣س
ه جبراً بر اساس اين نظام علت و معلولي تناسباتي ذهن شد، ما گفتيم ذهن يك نظام علت و معلولي دارد ك

  شود، كند، بنابراين ديگر بحث اين كه, اين علم است, اين مطابق است يا مطابق نيست, رها مي تحقق پيدا مي
 تواند مبناي صحت و وقوع باشد. يعني عليت, نمي
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 گويند! ) درباره متناقض بودن عليت را خودشان مي٤س
كه عليت مبناي براي صحت و وقوع هم, درست است كه ممكن است, بگوييم اختيار  ) عرضم اين است٣س

شود، اگر ما بر مبناي اختيار, تعريف از شناخت را بدهيم بايد قائل به حق و باطل در  با صحت وقوع جمع نمي
 همة افعال از جمله افعال ذهني شويم.

 ج) احسنت!
به تركيبات ذهني و كيف تحقق ذهني، كيف تمثل خودش ) يعني بگوييم نفس در فاعليت خود نسبت ٣س

تواند به نحو باطل عمل كند. بنابراين تمثالت ذهني انسان، حق و  تواند حق عمل كند و مي به تعبير ديگر، مي
 كند, نه اين كه صحت و غلط پيدا كند. باطل پيدا مي

 ج) درست است.
و ارتباط حق و يا باطل است. بنابراين ديگر صحت و ) چون نحو ارتباطي با عوالم مختلف است، اين نح٣س

با ادراك  تواند مبناي صحت و غلط باشد، همانطور كه فرموديد, عليت اصالً  شود، اما عليت هم نمي غلط رها مي
شود بنابراين اعالم علم  اي منتهي مي به نتيجه  قابل جمع نيست! نظام عليت وقتي در ذهن مالحظه شد, جبراً

 شود. اعالم جهل كردن رها مي كردن و يا
ج) اشكال جبر, اشكالي است كه تا تصرف بر رابطه نباشد، علم نيست، درست است! اشكال كه اشكال واردي 

 بر آن دستگاه است. اين غير از اين است كه آنها التفات به اين اشكال دارند يا ندارد. 
آورند كه  سبات علت و معلولي ذهن را بيرون ميفرماييد آنها از تنا ) عرضم اين است حضرتعالي كه مي٣س

گويند كيفيتي است كه خاصيت ذاتي آن, ارائة خارج است. به اين معنا عليت را  يعني مي  كنند! ادعاي علم مي
اي كه آن, نتيجه  شود به نتيجه منتهي مي  گويند نتيجة مقدمتين, جبراً كنند، اما اين كه مي در آن جا جاري مي

ر اينطور بخواهند مالحظه كنند يعني روابط دليليت را در ذهن مالحظه نكنند و خاصيت ارائه و علم است، اگ
 توانند... وجود ذهني بودن را مالحظه نكنند ادعاي علم نمي

 ج) دليليت دليل به چيست؟
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ه آن ) ضروري است؛ يعني خاصيت ارائه در مفاهيم، اين برهان بر آن اقامه نشده است كه مفاهيم چرا ب١س

شود كه خاصيت ذاتي آن ارائه و كشف  گويم تابع نظام عليت, چيزي در ذهن پيدا مي گوييد؟ مي خارج نما مي
 است يعني وجود ذهني است.

شود روي اين مسئله عنايت كرد. يكي در باب اين كه آيا واقع نما هست يا نه؟ اين  ج) در چند مرحله مي
بين خود اينها چطور است؟ يعني دليليت بين خود مفاهيم نسبت يك بحث است. يك بحث اين است كه رابطة 

به خودشان در همان عالم ذهن، يعني اگر يك فضاي فرضي و يا رياضي در ذهن درست كنيد و مثالً خط و 
نقطه و بعد تعاريفي و نسبتهاي آنها با همديگر و بعد تعاريف را تمام كنيد و بگوييد مجموع زواياي مربع سيصد 

رجه و مساحتش هم اينطور و مثلث اينطور و ذوزنقه اينطور و. .. اين تعاريف و احكام خود را نسبت و شصت د
گردانيد تا حد اولي، به حكم عليت  گوييد, هر كدام از اينها را كه من بخواهم دست به آن بگذارم برمي دهيد، مي

خورد ؛ كما اينكه در بحث  يد عليت به هم ميالزمة آن قول اين است، اگر نگوي  گويم چرا؟ مرتباً آيد. مي هم مي
دانم،  منطق هم به همين گونه است، يعني در بحث منطق هم شما بگوييد كه من قياس شكل اول را منتج نمي

باشد؟ موجبه  باشد يا نمي گويند كليت كبري تمام است يا تمام نيست؟ اين مصداق جزء آن مي بالفاصله مي
مام نيست؟ تعريفي را كه از كبري داديد و از موجبه داديد نسبتهاي آنها را با بودن صغري هم تمام است يا ت

گويند اين اگر بخواهد انجام نگيرد، يعني شيء خودش خودش نباشد، آثار خود و  كنند مي همديگر مالحظه مي
استه است گذارند, يعني برخ آيند روي خود همان عليت دست مي داللت خودش را نداشته باشد. يعني عيناً مي

در حقيقت سازمان و دستگاه منطق صوري بر اين كه اين داللتي را كه دارد بين اين لوازم, تا آخر كار كه 
  گوييد الزمة آن است. اصالً بينيد، چه تعاريف آن و چه احكام آن به حكم عليت مي رويد و قضاياي آن را مي مي

حظه كرديد، الزمة آن, اين دومي است، الزمة آن. .. خود گوييد اين مفهوم اولي را كه مال همة لوازمي را كه مي
امتداد ؛ امتداد را كه به صورت اثباتي مالحظه كنيد، فرض نفي امتداد براي آن وجود دارد. فرض نفي امتداد را 

خواهم عرض كنم يعني  دهد ؛ تا آخر كار همين گونه است. من مي نسبت به امتداد, خط و نقطه را نشان مي
 كند كه امتداد از آن سلب بشود. كند كه امتناع قطع بشود، ممتنع نمي ميممتنع ن
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گوييد اين تعريف از مربع صحيح است، اين تعريف  گذاريد, مي من عرضم اين است كه, اسم اين را صحت مي

 از چه صحيح است.
فرماييد برهان  مي) يعني حضرتعالي ميفرماييد برهان را به تعبير آقايان اگر من عرض كنم، حضرتعالي ٣س
گويند آن است كه حد وسط, علت سقوط االكبر الي االصغر باشد يعني اگر جريان عليت از طريق حد  را مي

 شود. وسط جاري شد اين برهان مي
 گوييد. تعريفي را كه شما از هرچيزي كه مي ج) اصالً 

مالحظه كنيم, در خود دليليت  ) يعني منهاي تناسب، منهاي اينكه ما بياييم رابطة عليت را در ذهن٣س
دانند كه تناسبات علت و  خواهند بدهند آن دليلي را برهان مي [مالحظه كنيم,] توصيف از دليليت هم كه مي

 معلولي در آن مراعات شده باشد.
 ج) حاال مغالطه يك چيزي را ندارد.

لط اين توهم شده كه اين ) مغالطه آن است كه حد وسط, علت سقوط االكبر الي االصغر نيست، به غ٣س
 علت است.

ج) احسنت! يعني جريان عليت در آن انجام نگرفته است. حاال علت يك چيز, براي شما تصور شده است، آن 
اي كسي بكند, مثالً كسي دلش  يك مغالطه را كه منكر نيستند! كه علت, يك حالتي ممكن است بشود. مثالً

يك حالتي كه براي او پيدا شود، آن را كه قبول دارند! دروغهايي كه در   الًبسوزد و يا اينكه بترسد و يا اينكه مث
شود منشاء اثر هم هست. آن را قائل نيستند كه اين وجود نيست و اثر ندارد، اثر متناسب با خود  دنيا گفته مي

د اثر آن را اگر گويند اين اثري هم كه پيدا ش گويند كه اين صحيح است! مي كنند. ولي نمي آن را هم بارش مي
فهميد كه مثالً اگر اآلن خدايي نخواسته يك خبر ناگواري به مسلمين داده شود كه به وحشت بيفتند.  فرد مي

گيرد، بعد  شود در ماه رجب, نصف تهران را مي همين خبري كه نشر كردند گفتند كه كوه آتشفشان چطور مي
آن زمان معين هم مثل اينكه كرده بودند كه بين معلوم شد كه اين خبر دروغ بوده است. مثل اينكه در 

شود ؛ نه پانزدهم، بيستم هم آمد و گذشت و يك چنين چيزي نشد؛ حاال  پانزدهم تا بيستم بهمن اينطور مي
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گوييد اگر عليت را در همة امور تار آخر رعايت  اگر بعد هم انجام شود ربطي به آن خبر ندارد. حاال اين كه مي

 دهد. با واقع نتيجه مي كنيد اين مطابق
خواهيد اثبات كنيد بگوييد كه چيزهايي كه در عالم  از خود اين دليليتي هم كه هست بعد وجود دارد مي

اي به آمدنش در ذهن داشته است و بعد ارتباط صحيح پيدا كردن اينها  محسوس و ساير عوالم است يك رابطه
گويند آن عالمي را,  كند. مي ه ادعاي تطابق آن را هم ميسازد بلك متناسب با عالم خارج يك عالم ذهني مي

كند، نظام او عين همين نظامي است كه  نظامي را كه به اصطالح فيلسوف كامل عارف در ذهن خود درست مي
خواهند بگويند اين آثار, به حكم عليت آنجا آمده بود، ربطش را هم شما با همديگر طبق  در بيرون است. مي

رديد. چرا مطابق نباشد؟ بهترين دليلي را كه آنها بتوانند بياورند، شايد اين دليل باشد كه آثار از عليت برقرار ك
خارج آمده بود، آن آثار با علل خود به حكم قانون عليت تناسب و سنخيت داشت. غير ممكن است بيرون آتش 

آيد، اين اثر  هم متناسب با آن ميآيد سرما باشد. آن لهب و سوزش و حرارت, اثر  باشد، آن چيزي كه داخل مي
با علت خود سنخيت دارد. وقتي آثار مختلف آمد، شما كه آن آثار را به نظم نكشيديد! با همان قانوني به نظم 
كشيديد كه در بيرون به نظم كشيده شده است. در بيرون در نظام عالم, نظمي كه دارد، نظم علت و معلولي 

شما هم اين آثاري كه مسانخ بود و آمده بود، نظم علي و معلولي به آن داديد.  است در نظام عالم، در عالم ذهن
 پس صحيح است كه بگوييم اين عالمي كه در ذهن شما است با آن عالم مطابقت دارد.

گويند علم حضرت حق هم علم به جزئيات نيست، علم به كليات است، شايد مقصود  ) شايد اين كه مي٣س
گويند علم حسي نيست كه متغير باشد، ولي تناسبات علت و معلولي كه به عالم  يآنها همين باشد كه م

آن   دهد حضرت حق علم به اين تناسبات علت و معلولي دارند، نه به نحو احساس! ولي طبيعتاً تشخص مي
 دهد. تناسبات علت و معلولي همين پديده را تشخص هم مي

 ه ندارد [؟]گويند به جزئيات احاط ج) آن وقت به اين مي
) يعني علم حضرت حق علم حسي متغير نيست، علم به نظام علت و معلولي است كه منتجه آن اين ٣س

 عالم است.
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 باشد. ج) ولي به هر حال همة جزئيات را مطلع مي

) حاال در آن رتبه ديگر مضاحيا للعالم العيني است، بلكه به هر كيفيتي مبدأ تحقق عالم عيني است، ٣س
كنيم،) حضرت حق, يك تمثلي  رض بفرماييد (همين طوري كه ميفرماييد ما از طريق تمثل عمل مييعني ف

داشته باشند (العياذ باهللا) متناسب با خود كه علم به تناسبات علي و معلولي كل نظام عالم تا آخر كه تشخص 
عنايه هم همين است، يعني كند و بعد او مبدأ تحقق اين عالم بشود. علم بال اين عالم را بوحدته درست مي

 گيرد. ادراكي كه مبدأ فاعليت است، بر اساس آن فاعليت بالعنايه, فعل صورت مي
 ج) حاال نقضي كه به اين مطلب بود.

) يعني بحثي كه حاج آقا، فرموديد اگر فرض بفرماييد كه در ذهن هم روابط عالم را روابط علي و ٣س
اك از علت و معلولهاي عالم آن چنان كه وجود دارد پيدا كرديد علمتان معلولي بدانند، ميگويند شما اگر ادر

 شود. مطابق با واقع مي
 ج) بله.

 شود. ) اگر تناسبات علي و معلولي را آن چنان كه موجود است نديديد، علمتان مطابق با واقع نمي٣س
 .ج) يعني همان قانوني كه بيرون نظم داده، همان قانون را شما رعايت كنيد

 كنيد. ) همان قانون را رعايت كنيد به نظم بيروني اطالع پيدا مي٣س
به نظم بيروني بايد هم اطالع پيدا كند. سرّ آن اين است كه آثاري كه آمده طبق قانون علت و معلول   ج) بله،

عليت نظم دهيد. توانيد در آنجا به آن نظم دهيد, بله. بر اساس  با خود اشياء سنخيت دارد. نهايت اينكه شما مي
 شود. (همان قانوني كه بيرون است،) آن وقت شبيه ماكت اين عالم در ذهن شما ساخته مي

گويند كه طبق اين  گيرند مي  سؤال فقط يك نكته است، عرضمان اين بود آقايان اين عليتي را كه علت مي
شود؟ با همة  پذير نيست. چطور ميشود و استثناء پذير نيست، چرا قانون عليت استثناء  قانون جبراً عمل مي

شود اين ساختمان را ساخت.  يعني همة اين ساختماني را كه عرض كرديم نمي  دستگاه برهان به هم مي خورد!
كنيد پاي آن روي عليت است. هر نظمي و  دهيد هر تعريفي را كه هر جا بيان مي هر تعريفي را كه در فلسفه مي
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گوييد پاي آن روي عليت است، يعني اگر عليت را برداريد  هر چيزي را كه ميكنيد،  هر ناظمي را كه اثبات مي

گوييد به حضور در نفس است، ولي يعني  مي  كنيد؟ ماند. بعد پاي خود عليت را به كجا بند مي چيزي باقي نمي
يابد.  ار را ميگوييد در وجه ديگري هم اختي كنيم؛ مي يابد, قبول مي گوييم اينكه مي يابد. مي نفس عليت را مي

اختيار كه تابع عليت نيست! اگر اختيار را تابع عليت ساختيد عليت گفتيد، ايجاد موجود مختار طبق عليت 
 شود، مانعي هم ندارد! مي

 ) يا اختيار علت فعل باشد.٤س
گوييد  بريد؟ اگر مي دهيد يا اينكه ربط آن را از ذات مي ج) يا اينكه بگوييد كيف فعل را به ذات ربط مي

فردي بد كرده، اين ذاتا بايد انسان بدي باشد تا بتواند بد كند, بين فعلش و فاعلش سنخيت دارد. به عنوان 
دهيد. هر فعلي كيفي دارد، فعل انسان هم طبيعتاً داراي كيف است و هر كيفيت فعلي متناسب با  اصل قرار مي

اين كيف را فاعل اختيار كرده است؟ چون ذات او فاعل است، كيفيت فعل انسان هم متناسب با فاعل است. چرا 
چنين است. شما آن جا قصه را (مسئله را ) فقط به ذات ختم كرديد, دو بردار نبايد باشيد، (مسائل را هم خلط 

شود كه  شود اين خاصيت را داشته باشد و هم مي نكنيد!) دو بردار اگر شد ديگر عليت نيست! اگر گفتيد هم مي
شود طور  عليت بنا بود كه فقط اثبات كند كه اين خاصيت را دارد و نه چيز ديگري يعني كه نمينداشته باشد. 

شود اين علت نسبت به اين معلول است. اگر اينطور كه بيان كرديد باشد با اختيار  ديگري شود! مثالً گفته مي
 تواند بسازد! نمي

انند با منطق, حق و باطل را حل كنند, مسئله تو ) جمع آن با اختيار يك مسئله است [؟] و اينكه نمي٤س
 ديگري است.

ج) مثل اينكه ظاهراً اين بحث صحبت شد كه اينها تناسب با خارج و واقع آن كه بحث شد، و هم بحث 
 شود. توانند حل كنند و بنا بر اصل عليت جواب دهند, چون دو تا چيز مي دربارة اختيار, اختيار را نمي

رسد اين كه جمع بين مصداق عليت و اختيار قابل جمع نيست.  ه به ذهن من مياي ك ) [؟] نكته٤س
گردد و اين كه آيا مفهومي ما از عليت در اختيار داريم و يك تحليل ذهني كه از  طبيعتاً به دوئيت نفس برمي
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ي قائل هستند، يعني در مبناي [؟] ادراكات [؟] نظر  گردد؟ باز هم به تعدد نفس بر مي  عليت و اختيار داريم،

 يعني يك هويت ذاتي خود مفهوم قائل هستند.
شود كه مقدمه  حضور عند النفس نيست، در عالم تمثيل و تمثل است! معلوم مي شود كه اصالً ج) معلوم مي

شود كه انسان در عالم مغالطه شكلهاي مختلف غير مربوطي  مي  آنها اشكال دارد. اين حضور عند النفس است؟
شود. معناي آن, اين است كه حضور از بين  گر مالحظه كند؟ به عنوان اينكه مبدأ نفس باشد، نفي ميرا با همدي

 شود, گويند. آن وقت يك چيز ديگر هم تمام مي حضور به اين معنايي كه آقايان مي رود، البته  مي
 
 
 




