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  ١جلسه: 
٢٥/٦/٦٦ 

با ياري خداوند متعال اين بحث را كه در خدمت شما برادران عزيزهستيم يك سير دارد در بحث موضوع 
 شناسي تا برسيم به اساس صحت و نحوه بيان صحت در بخشهاي مختلف د ردوره كه اين سير غالباً بصورت
مثال ذكر ميود و فرض از اين سير هم اينستكه به حسب نشو و نمايي كه همه ما در نظام ارتكارات موجود 

 داشتيم و داريم ضعف هايش را بشود، مالحظه كرد.
، ولي ميشود گفت كه مواردي را نشان ميدهد كه در مجموع ضعفي را »بحث نقضي«نميشود به آن گفت: 

التفات به يك مطلب را و مفاهمه پيرامون آن را ايجاد ميكند، و در حقيقت اموري ظاهر ميكند و تدريجاً امكان 
كه در ذهن انسان مأنوس ميشود بسادگي (حاال چه ذهن فرد باشد، چه در ادراك يك جمع باشد) تغيير هويت 

امالً نقض نميدهد. كار ميبرد تا اينكه اين تغيير هويت واقع بشود. تا يك مجموعه اي را مالحظه نكند كه ك
ميكند و برايش روشن نشود كه اين پذيرفته شده ها چه لوازمي دارد، انس به پذيرفته شده ها مانع از اينستكه 

 آدم درباره اش بتواند يك حركت ديگر را انجام بدهد.
 چون به يك معنا پذيرفته شده ها هويت فرد را در جمع مشخص ميكند.

ي كينز را ازش بگيريد و بگوئيد كه اينها هيچ ارزشي ندارد براي نشر اگر اطالعات يك دكتر را در نظام پول
در شرايط اضطراره آنهم بايد سعي كنند كه دست ازش بردارند، خوب اين مثل » اكل ميته«حق جر به عنوان 

خود گوشت ميته ميشود ارزش هايش. گوشت ميته هم فاقد مطلق ارزش نيست. عند االضطرار ميشود براي 
 رگ مصرف كرد.نجات از م
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ولي حاال آيا گوشت ميته هم چيزي هست كه حاال مردم برايش يك ارزشي قائل بشوند كه پرورش بدهند 
گوسفند براي ميته درست كردن؟! نه چنين كاري كسي نمي كند. دامداري بكنند، بگويند شما براي چي 

تا وقتي كه يك جاي در زمان غير دامداري ميكنيد؟ بگويند: براي اكل ميته! ارزشش خيلي فق پيدا ميكند 
 اضطرار برايش مالحظه بشود و اين نسبت اصولي در حيات بشر در بعدتي 

بنابراين بحث موضوع شناسي را كه آغاز كرديم با ابداع احتمال، تمثيل آغاز كرديم و سير مطالبي را كه 
تمام ميكند و مقدمه ميشود  عرض كرديم حضور برادرها در اين جهتي كه مجموعه اش يك مطلب را آخر كار

براي اينكه روي مطلب مجدداً از ريشه بحث بشود، كه حاال اگر اين راه درست نيست، راه صحيحش چي 
هست؟ و چگونه بتوانيم جريان بدهيم كارمان را در بندگي خدا به انتها. در بخش ادراكات انتزاعي كار كنيم؟ در 

 دراكات حسي؟بخش ادراكات ارتكاري چكار كنيم؟ و هكذا ا
سير تمثيلي كه مواردي را نشان داده در نقض، به اينگونه بوده كه خالصه اش بصورت خيلي خيلي فهرست 
كليات سعي ميكنيم در اين جلسه عرض كنيم. يك مقدار تفصيلش را به دليل اينكه يكي دو ماه تأخير شد، 

آينده يك مقدار ترغيبي تر دقت بكنيد كه يعني تعطيل بوده. حوزه و بحثها، يك مقدار در عرض يكي دو ماه 
 خاطر برادرها معطوف به آن بشود و بعد انشاء ا... تعالي ادامه بدهيم بحث را.

عرض كرده بوديم كه يك حكمي داريم و يك موضوع، كه اين نسبت حكيمه راجع به يك عنوان كلي هست 
ان كلي چه نسبتي دارد به مصداق؟ كه موضوع همان حكم است، اين يك بحث. يك بحث اينستكه اين عنو

مصداقش هم موضوع هست برا يك حكم توصيفي. مصداق عيني را وقتي شما تطبيق ميكنيد، ميگوئيد: اين 
نمونه خارجي آن عنوان كلي ميباشد. توصيف داريد ميكنيد يك موضوع عيني جزئي خارجي را نسبت به يك 

 گرفته. موضوع حكم كلي تكليفي قرار گرفته. كلي كه قبالً خود آن عنوان كلي، موضوع حكم قرار
 ، نياشاميد خمر را.»ال تشرب الخمر«حكم تكليفي، مثال: حكم تكليفي در باب حرمت خمر رسيده. 

يا » آشاميدن خمر«حكم است، اين نفي حكم است. فعل » نه«، »آشاميدن«آمده روي » نه«نياشاميد كه 
است. » خمر«لي كه شما ميخواهيد دست بگذاريد روي آن بگوئيد اين ميكر، هريك از آنها بهرحال. اين عنوان ك
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مسكر نياشاميد، ميآيد روي اين. اين حكم » التشرب المسكر«خمر نياشاميد، » ال تشرب الخمر«بنابراين اين 

 دوم ميشود حكم توصيفي. وصف ميكنيد اين مصداق را به اينكه اين مصداق آن عنوان كلي است.
ما گاهي عرفي است. نياز به كار و كارشناسي ندارد. گاهي اين حكم توصيفي شما، اين حكم توصيف ش

توصيفي است غير بديهي، غير واضح. ميگوئيد: اينجا بايد از كساني كه خبير هستند درباره شان سئوال كنيد. 
اند حاال اينكه تخصصي است گاهي هم باز خود مصداق به خصوصيتها مستنبطه ميشود. مثل اينكه گفته 

، نماز بخوان. خود نماز را هم توصيف كرده اند، چي هست، چي هست، چي هست، چي هست، الي آخر. »صل«
 باز بازگشت كرده در نهايت به عرف. يعني چه؟

يعني گفته اند: وضو بگيريد. در وضو چكار كنيم كه اسمش وضو باشد؟ آب مطلق بياوريد، و با آن آب مطلق 
عرفي است.باز » صورت است«عرفي است. باز » اين آب است«حكم توصيفي اش » آب«صورتتان را بشوئيد. باز 

 عرفي است و الي آخر.» اين شستن است«
الزم است. يا ميگويند هريك از » دفاع«الزم است. يا ميگويند » حفظ غبطه«گاهيست كه خير، ميگويند: 

چه جوري واقع ميشود؟ هجوم » دفاع«لب، ، اين مط»واجب است دفاع«موارد ديگر.وقتي دستور بر اين است كه 
 چه جوري واقع ميشود؟ مواردي عرفي دارد. نه اينكه كليه موادرش عرفي است.

لم يجعل ا... ال الكافرين «سبيل كفار بر مسلمين نفي شده. واليت كفار بر مسلمين در همه شئون نفي شده. 
قطعاً هست. دست آنها روي دست ما نبايد باشد.  در اينجا آيا نفي سبيل، نفي واليت». علي المسلمين سبيال

راهي بر ما نبايد داشته باشد. حاال اين نفي هم نفي ابدي. ظهورش هم ظاهراً حاال مسئله فقهي اش هم 
همينطور ولي ظهورش هم دراينستكه استثناء بردار نيست سبيل كفار بر مسلمين در اسالم. واليت كفر 

 براسالم، نميشود چنين چيزي.
اال آيا نظام پولي جهان سبيل كفار است؟ يا نيست؟ آيا نظام سياسي جهان همين مرزهاي سياسي ح

 جغرافيايي كه يگر چنين به ذهن ما هم خيلي مأنوس شده.
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به ذهن مثل بنده عرض ميكنم. ديگر چنين محقق است كه يك جايي داريم به نام ايران. آدم از اينجا اگر 

از جاي ديگر بخواهد بيايد اينجا بايد ضوابط اص بين المللي متناسبش را بپذيرد. بخواهد برود جاي ديگر، يا 
اسم بالد مختلف كه ميايد همراهش تقريباً نظام هاي حاكم بر آن و حداقلش كيفيت ورود و خروج و پذيرفتن 

 خصوصيات مرزها ميايد در ضمن.
است؟ هيچي الزمه ندارد؟ مثل اين تقسيمات  آيا واقعاً خود اين تقسيمات از كجا آمده؟ از تقسيمات طبيعي

 شبيه تقسيماتي است كه بين امم قرار بدهند؟ 
قواعدي كه براي اين گونه تقسيمات گذاشته اند چه نحوه قواعدي است؟ آيا اينها تقسماتي است كه سبيل 

اموريست كه نياز به كفار را امكان پذير ميكند؟ نميكند؟ چه جوري هست؟ اينها اوامر بديهي نيست. اينها از 
 دقت دارد.

در اموري كه بديهي نباشد و نياز به دقت داشته باشد، ميشود موضوعات تميزش تخصصي به اصطالح اهل 
خبره الزم دارد. اهل خبره اگر الزم داشته باشد، متخصص الزم داشته باشد و متخصص بخواهد اين حكم 

يا با يك جمع بندي ساده يا اينكه ابزاري دارد براي جمع توصيفي را بكند چگونه اين حكم را صادر ميكند؟ آ
 بندي؟ اطالعي دارد؟ اطالعات خاص را با ابزار خاصي جمع بندي ميكند، به نتيجه خاصي ميرسد.

هرگونه اطالعي را كسي كه اقتصاددان هست نمي پذيرد. براي مسئله گراني و تورم و بخواهد راه حل بدهد 
خاصي را تقاضا ميكند. ميگويد در اختيار من بگذاريد. بعد هم به نحوه خاصي اينها و توصيف كند. اطالع هاي 

را نسبتشان را به هم مالحظه ميكند. با ابزار خاصي. طبيعتاً احكام متناسب با اين ابزار و اطالعاتش را هم بيان 
 ميكند.

ن دو كيفيت را مالحظه كند. عرض شد ابزار كارشناس، ابزار مالحظه مجموعه است. زيرا ميخواهد نسبت بي
نه اينكه ميخواهد انتزاع كند، تجريد كند و تجزيه كند دو صفت را از همديگر و بعد لوازم يك صفت را بر آن 

 صفت بار كند. ميخواهد نسبت بين دو صفت را مالحظه كند.
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واند نسبت سپس عرض شد كه در مجموعه نمي توانيم بگوئيم مالحظه حركت بالمره لحاظ نميشود و ميت

بين وضعيت موجود و وضعيت مطلوب را ارائه كند. مالحظه كيفيت حركت اجزاء و تغييرشان و مالحظه كل و 
چگونگي امكان انتقال از وضعيت موجود به وضعيت مطلوب ممكن نيست مگر با ابزاري كه تناسب داشته باشد 

 د.با توصيفي را كه از مطلوب ميدهد و توصيفي را كه از موجود ميده
در اينجا ارزش دخالت پيدا كرد. حكم ارزشي چيزي نيست به جز بيان توصيفي از حركت. نهايت نه حركت 
را مالحظه انتزاعي بكند. اين اينگونه ميشود و اينگونه شدن مستقل از ادراك از اصل حركت نيست. اگر حركت 

يك معنا دارد. اگر بالغير شد كه نميشود  ماده باشد و مستق بالذات يك معنا دارد. اگر خير، واجب بالغير باشد
شما بگوئيد مطلوب را من هرگونه خواستم معين ميكنم. مطلوب را آنگونه كه مشيت بالغه اوست مجبوريد 
معين كنيد، و اال ميشكند. قبليت استمرار ندارد. يعني بدون شناختن معني رشد، معني شناختن مطلوب و 

 ا او نميشود.ارزش و هماهنگ كردن حركت متناسب ب
از اينجا يك قدم فراتر گذاشتيم، معلوم شد كه نه تنها شناختن موضوعات، ابزار اسالمي و غير اسالمي 
ميخواهد، بلكه خود موضوعات به لحاظ تأثيرشان در حركت، به لحاظ اينكه كيفيات مختلف شيء متحركند 

اي از موضوعات را، چرا؟ چون عالم، عالم  داراي نسبت تأثيرهاي متفاوت هستند و اينها اسالمي داريم دسته
ابتالء است و غير اسالمي داري يك دسته اي از موضوعات، و معلوم شد كه برنامه ريزي و تغيير وضعيت در 
مبتالبه ثاني ما تأثير دارد. از اين وضعيت خارج ميشويم به كدام وضعيت؟ به وضعيت دومي كه خيلي بيشتر 

فاده كنيم يا اينكه كمتر؟ به اضطرار بيشتري به لسان شرع بيفتيم؟ يا به اضطرار بخواهيم عنوان ثانوي را است
 كمتر؟

از اينجا يك قدم باالتر برداشتيم. عرض كرديم كه خوب حاال اگر خواستيم موضوعات اسالمي را شناسايي 
تغيير بدهيم؟ يا  كنيم ميتوانيم از منطق آنها استفاده كنيم و موادش پيش فرضهايش را در مرحله اجراء فقط

اينكه خود آن منطق هم بر پيش فرضهايي استوار است كه عوض كردن به تنهايي مواد معادله مان كارساز 
 نيست؟
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از اين قسمت سراغ اين آمديم كه منطق كارش چي هست؟ منطق بحث از صحت نتيجه ميكند و صحت 

كار ميگيريم، ولي اين منطق هيچگونه تأثيري نتيجه نمي تواند نسبتش را منطق جدا بشود. بگوئيم: منطقي را ب
در صحت نتيجه ندارد! ميتوانيد بصورت موجبه جزئيه (معذرت ميخواهم) سالبه جزئيه از اينطرفش بگوئيد. 
بگوئيد كه ممكن است كه منطق صحيح باشد،مواد نا صحيح باشد و نتيجه غلط. ولي نميتوانيد بگوئيد: هيچ 

نتيجه اش تأثير داشته باشد. از شما سئوال ميكنيم آنجايي كه مواد درست  موردي نداريم كه منطق در صحت
باشد، منطق چكاره است؟ ميگوئيد: خوب حتماً منطق حكومت ميكند. ميگوئيم: در آنجا تأثير دارد در صحت 
نتيجه. ميگوئيد: بله. تأثير في الجمله منطق در صحت كافي است براي اينكه بگوئيم منطق از صحت بصورت 

 مطلق جدا نيست.
حاال ببينيم اگر اينطوري شد تعريف از صحت، آيا در روش كارشناسي به چه چيزي است؟ قدرت عملكرد 
عيني، حسي، اصالت حس؟ اين را آيا ما ميتوانيم در همه جا بياوريم يا نه؟ قدر متيقن اينستكه د رباب ارزش و 

حس را بياوريد. اگر اصالت حس را بياوريد اين با اصالت  باالتر در باب ادراكات كلي انتزاعي نمي توانيد اصالت
مادي يكي در مي آيد. حاال اگر نتوانيد آيا ميشود گفت: يك منطقي عليحده در باب انتزاع داريم، يك منطقي 
هم عليحده در باب عمل داريم؟ هردو هم دو تا صحيح دارند، دو تا تعريف براي صحت دارند كه اين دوتا تعريف 

بتي به هم ندارند؟ بينشان يك انفصال حقيقي وجود دارد؟ يا ميشود گفت كه اينها حتماً نسبت دارند هيچ نس
 باهم؟

اگر فرض دوم تمام باشد، ولو به صورت تمثيلي، يعني قابل تصور باشد كه بي نسبت بودنشان ممتنع است و 
تصديقاً آيا نتيجه ميرود؟ نتيجه ميتوان  نسبت دارند. ولو عرض كردم تصوراً قابل تصور باشد اعتنايش، نه اينكه

گرفت كه نظر بايد يك صحتي داشته باشيم كه جامع باشد نسبت به عمل و ادراكات كلي مان. علي فرض اين 
كه اين مطلب تمام بشود تصوراً، در مقام تصور قابل مالحظه باشيد، آنوقت سراغ اين مطلب بياييم كه صحت 

اقع خارج دارد يا نه؟ مجبور شديم از اينجا توجه كنيم كه معرفت چيست؟ يعني چه؟ آيا صحت برابري با و
اصال؟ معرفت يعني چه؟ در معني معرفت عرض كرديم كه علم نسبت به يك چيز را اگر بخواهيم تعريف بكنيم 
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يري نمي تواند برابر نباشد با نسبت آن چيز به غايت. اگر نسبت يك چيز را به غايت برداريد، بصورت نسبت تأث

مالحظه نكنيد، اين قابليت تعريف ندارد، جايگاه مشخص نيست و علم به اين مرتبه منوط به اشراف به حقيقت 
شيء است كماهي، همانگونه كه هست، و اين در دسترس اختيار ما قرار نمي تواند داشته باشد. محدوده اختيار 

 ما اين نيست.
ماداريم نسبت به اين پيدا ميكند، به اين امر پيدار  پس علمي كه ما داريم از چه قبيل است؟ صحتي كه

 ميكند. به هرميزان كه نسبتش بيشتر بشود، نسبتش به علم بيشتر شده است.
پس آن چيزي كه ما داريم چي هست؟ آن چيزي كه ما داريم حجيت است، نه علم. جزميت است نع علم. 

 نهايت جزميت.
 پيدا كند به علم. به اين نسبتي كه اشياء به غايت دارند.هماهنگي اش ممتنع است، اال اينكه نسبت 

اين نسبت اشياء به غايتش هم ما نمي توانيم چنين به اصطالح ربطي به آن پيدا كنيم. اال اينكه وحي بيايد. 
وحي شد بيان نسبت بين اشياء و غايت. كليه توصيفها و كليه احكام همگي به نحوه اي حكمند. چه شما يك 

ئي بخواهي بدهيد كه آقا خوب است اينجوري تنظيم بكنيد، چه بخواهيد يك توصيفي بكنيد. بايد به دستور جز
 گونه اي ربط به اين نسبت داشته باشد.

در كنار اينمطلب دو مطلب ديگر بيان شده. يكي بصورت ساده اينكه بگوئيم علم حضور عند النفس است و 
ن بيان با بيان كسي كه علم را الزمه قانونمندي ماده ميداند در به حكم عليت قهراً حاصل ميشود و گفتيم اي

 نتيجه مشتركند و هيچكدام قدرت تعريف علم را و تبيينش را و جدا كردنش را از جهل ندارند.
انشاء ا... تعالي در جلسات آينده براي اينكه باز بيشتر به ذهن برادرها بيايد، اينرا يك چند جلسه توضيح 

ح ميكنيم. بعدش انشاء ا... تعالي مالحظه منطق انتزاع و منطق ارتكاز و منطق عمل و صحت و ميدهيم، تشري
 جريان آن را براي بعد از انشاء ا... تعالي اينكه مقدمات را بيان كرديم، خدمتتان ميرسيم.

 و السالم عليكم و رحمه ا... و بركاته و صلي ا... علي محمد و آله الطاهرين
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بحث چند قسمت دارد كه اين قسمت هايش را در مقدمه بحث شناخت شناسي و معرفت گفته شده در 
سال قبل هرچند بصورت تمثيلي كه همان قسمت ها را در چند جلسه آينده يك مقدار فشرده تر براي ياد 

هه آخر ماه صفر هست خالصه اي از بحث را سعي ميكنيم به آوري انشاءا... تعالي تا تعطيالت كه به مناسبت د
عرض برادرها برسانيم و اميدواريم كه بحث شناخت شناسي ومعرفت را از بع از ماه صفر دنباله اش را ادامه 
بدهيم كه هم بينش تعطيالت كمتري باشد و هم برادرهايي كه قبال در جلسه تشريف نداشتند آشنايي بيشتري 

 همراه بحث جلسه انشاء ا... تعالي حركت كنند.پيدا كنند و 
اهم مباحثي كه در جلسه قبل كه كل بحث ها يك دور بصورت خيلي ساده بيان شد حول اين بوده كه در 

شناسايي » موضوع«قسمت موضوع شناسي قسمت اولي كه سرفصل است اين است كه با مجموعه سازي، 
ايجاد ميشود، مبتالبه جديد درست ميشود و » موضوع«از ميشود. قسمت دومش اين بوده كه با مجموعه س

قسمت سومش اين بوده كه منطق ايجاد موضوعات از ارزش جدا نيست. قسمت چهارم، نسبت را كه بايد 
مالحظه كنيم بين اين منطق و ارزش، چگونه ممكن است كه به عنوان معيار صحت و ربطش در بخش مختلف، 

 مت بعد وارد شدن در باب خود شناخت شناسي.بخش هاي مختلف ادراك هست و قس
حاال در اين قسمت اول به مقداري كه بشود در يك جلسه خالصه اش كرد عوض ميكنيم، ولي طبيعتاً به 
اين معنا نيست كه برادرها رجوع به پياده شده هاي نوار و يا نوارهاي قبل نكنند. خود مباحث را هم مالحظه 

 در يك مقداري كه مي شود در يك ساعت همان قسمت اول را عرض ميكنم. بكنند و لكن خالصه اش را من
موضوع «موضوعات بعد از اينكه توجه ميشود كه يك حكم توصيفي درباره اش داريم وقتي ميگوئيم 

، معرفتي، ادراكي، چيزي را نسبت ميدهيم به يك چيز ديگري. ميگوئيم: اين وضعيت اينگونه هست. »شناسي
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نمي كنيم. توصيف يك حكم نظري نيست. يعني نمي آئيم يك نسبت نظري خاص را به يك ديگر حكم نظري 

مفهوم نظري خاص حمل كنيم. بلكه موضوع ما يك مصداق خارجي است كه ميخواهيم يك نسبتي را بدهيم به 
 يك موضوع خارجي. اين موضوع اينگونه است.

لب. مي گوئيد: اين بيمار حالش بحراني است. نمي وضعيت، مثالي را ميزنيم كه برادرها منتقل بشوند به مط
اين بيمانر، بيماري اش ». اين بيمار«گوئيد: عالئم بحراني شدن وضعيت بيمار بصورت كلي چيست؟ ميگوئيد: 

حصبه است. حاال يك سري عالئم شما داريد كه آمديد نسبت بين آن عالئم را با همديگر سنجديد. فرضاً تب 
 است. آيا به هر حرارت بااليي برسيد ميگوئيد: اين حصبه است؟ يا نه، هر حرارت بااليي دارد. حرارت بدنش باال

را بهش نميشود گفت: حصبه. ميشود آدم سرماخوردگي باشد، سينه پهلو باشد، يك بيماري. شايد تعداد خيلي 
 زياد بيماري باشد كه حرارت بدن باال برود. شما بهش نمي گوئيد: حصبه.

چنين باشد، وضعيت فرضاً دستگاه گوارشي چنان باشد، وضعيت جريان مايعات خون  دماي بدن اگر
اينجوري باشد. شما اموري را در ارتباط با هم مالحظه ميكنيد تا يك نسبت توصيفي را نسبت به يك بيمار 

صاف بگوئيد. آدم سالم را هم كه بخواهيد وصف كنيد باز همين كار را ميكنيد. نسبتي بين يك مجموعه او
 ميدهيد و بعد ميگوئيد: اين در حال سالمت است.

آيا اين فقط در باب بدن كه ارتباط اعضاءاش و اجزاءاش با هم يك ارتباط حقيقي هست اينجور بيان 
ميكنيد؟ يا اينكه در باب اموري هم كه اينگونه وحدتشان بصورت يك مركب حقيقي در خارج مالحظه نميشود. 

اهيد صحبت كنيد، نسبتي را بين مصرف، توليد و نحوه توزيع مالحظه ميكنيد، اگر در باب گراني هم بخو
ميگوئيد: وضعيت بحراني است، يا ميگوئيد: تورم هست. هرچند هم وقتيكه به يك بيمار حصبه اي ميرسيد 
ممكن است يك ادراك ساده براي كسي كه با يك تخمي هاي ابتدائي مالحظه ميكند، بتوانيد در بين مردم 

هده كنيد. آنهم مجموعه ساخته، نه اينكه مجموعه نساخته. قدرت تبيين بين نسبت ها را ندارد. فرضاً يك مشا
مادربزرگي هم ميآيد باالي سر بچه زاده اش تا ديد ميگويد: حصبه است. يك دكتر هم ميآيد ميگويد: گمام 
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جواب آزمايش ها بيايد، نظر قطعي ميكنم حصبه است، ولي در عين حال اين آزمايش ها را ببريد بكنيد تا من 

 بدهم. 
 درطب گياهي هم باز نسبت بين اموري را مي سنجند، تا نسبت را نسنجند كه نميشود گفت.

حاال در بازار هم ممكن است صرف مشاهده گراني بگويند: تورم است. ادراك ابتدائي ازش باشد، ادراك 
م چه اندازه است؟ در چه وضعيتي قرار دارد؟ توصيف بكنند تخميني ازش باشد. ولي بخواهند بگويند: ميزان تور

وضعيت را، هم بتوانند آن توصيفي را كه كرده اند از وضعيت خالصه اش كنند در يك جمله بگويند، هم بتوانند 
آن را تشريح كنند و وضعيت را جوري بيان كنند كه علت را هم معرفي كنند. بگويند: علت از شبكه و روابط 

 ست؟ يا توليد است؟ اين عدم توازن كجاست؟توزيعي ا
اگر بخواهند نسبت بين امور را مالحظه كنند، مجبورند كه در مطالعه شان روي يك خصوصياتي حساسيت 
داشته باشند. اگر بخواهند حساسيت داشته باشند روي يك خصوصياتي، سئوال هايي را بخواهند طرح كنند 

ن اين سئواالت بكنند كه اين جواب هايي كه آمده چه جوري هست، نسبت به عينيت و بعد مالحظه نسبت بي
 بدون ساختن مجموعه ممكن نيست.

 ، چه نحوه برخورد بكنيم با مجموعه سازي؟»مجموعه الزم هست«اگر بگوئيم: 
هركسي هر سئوالي و هر كسي هر علتي را بنظرش آمد در باب پيدايش تاثيرات مادي در شكل اقتصادي، 

 ل قرار بدهد؟ تعريف هاي متناقض بدهند از يك وضعيت؟ يا علت اصالً الزم نيست شناسايي بشود؟همان را اص
توصيف بدون شناختن علتش، بدون شناختن اينكه اين عوامل روي هم چه اثري را ميگذارد براساس چه 

ينجا بصورت ساده قابل علتي؟ اينكه نميشود. چه در دستگاه مادي باشد، چه در دستگاه الهي باشد. بنابراين در ا
مالحظه است كه وصف شما بريك پايه اي استوار است. اگر بگوئيد كه نه، ميشود وصف كرد بدون شناختن 
علت، ميگوئيم: بله، اين هم وصف، يك رقم وصف هست كه آدم كيفيت را بگويد اينگونه حركت ميكند و قدرت 

بي را نداشته باشد، اندازه گيري در اينكه بگويد: اين علت يابي اش را نداشته باشد. ولي كسي كه قدرت علت يا
در چه مرحله اي از بحران است، چه جوري مي خواهد بكند؟ اگر ميخواهد ميزان بحران را ذكر كند، يعني 
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قدرت توصيفي اش به حدي باشد كه پيش بيني آينده را هم بكند، چه جوري ميتواند هيچ علتي را نشناسد به 

هم حساسيت شان را نسبت به علت تميز ندهد و بعد هم بگويد در چه مرحله است و رسميت و عوامل را 
 چطور بشود قيد كه نمي شود بگويد.

ما اكتفا مي كنين به مخمي هاي ابتدائي، عادي. پيش بيني «حاال اگر نتواند اصالً اين كارها را بكند. بگوئيم: 
يمي بكنيد كارهايتان را كه مبتال به مشكل نشويد؟ خوب، حاال بعدش شما ميتوانيد يك تنظ». هم نمي كنيم

سبيل كفار نفي بشود بر جامعه اسالمي؟ پيش نيايد؟ دفاع بكنيد از حريم اسالم و مسلمين؟ در حاليكه اين 
 نميشود.

منظم ميكند. خوب اين همه دوست ميدارند » احكام«كسي بگويد كه ما احكام را پياده ميكنيم، خودش 
د. خصوصيت پياده كردنتان آنها چه جوري هست؟ كالم در همين است، و اال كيست كه احكام پياده بشو

 دوست نداشته باشد احكام پياده بشود؟
اگر كسي بخواهد حكم احكام معيشتي اسالم را در زندگي فردي اش پياده كند حتماً او را به رشد و سعادت 

خواهد هزينه بكند براي مصرف كردن، براي خريد منزل، ميرساند، كما اينكه در احكام عبادي اش. مثالً وقتي مي
تومان در جيبش هست، از هرچيز حاللي را كه ديد خريدش حالل  ١٠٠صبح كه از در خانه مي آيد بيرون اگر 

است شرعاً و ممنوع نيست يك خرده بخرد؟ بدون رعايت نسبت وضعيتي را كه براي مصرفش الزم دارد. اصالً 
 اين معقول هست؟

 از در خانه مي آيد بيرون، برخورد ميكند به مغازه توليد وسايل منزل، يا توزيع يا فروشش، هركدامش حاال
 ١٠٠باشد. يا به كمد سازي برخورد ميكند يا به مغازه اي كه مثالً ضبط صوت و يخچال و اينها هست. با اين 

اسب محرمه اينها جاي دارد؟ يا حالل تومان چه ميكند با اين مغازه؟ ميگويد اينها حرام است خريدنش؟ در مك
چه جوري تعيين ميكند نيازش را. براي امروز ». مقدار نياز«است؟ اين كه حق به خودش ميدهد بگويد: 

تومان به خريد اين چيزها. بايد يقين  ١٠٠تومان بيايد در اين مغازه، نميرسد  ١٠٠چيست؟ حاال اگر بخواهد با 
قلم را اجاره بكند همه را با همديگر براي  ١٠٠اب اجاره هم كه نمي تواند اين از باب اجاره استفاده كند. از ب
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دقيقه اجاره بكند، بعد بگويد: من استفاده ام از اين است كه تصرف ميكنم، درب  ٥يك شبانه روز. بايد مثالً 

به مغازه خواربار  اينها را باز ميكنم و مي بندم و چرخي مي خورم تا آخرش به يك قسمت از پولم. ميآيد ميرسد
 فروشي آنجا هم كه جز مكاسب محرمه نيست. همه اش حالل است خريدنش.

تومان و  ١٠٠كلمه اي كه رويش تكيه داريم اين است كه اين نياز از كجار تعريف ميشود؟ نسبتش با اين 
ف حقه الهي، مقدور هزينه شما از كجا؟ حاال ميرسد به يك جلد كتاب بسيار بسيار خوب و ارزان، از معار

تومان. اين كه ديگر خيلي  ١٠٠تومان است. بدهد همين كتاب را بخرد  ١٠٠قيمتش هم الحمدا... خوب است، 
تومان؟ حاال ظهر هم  ١٠٠خوب است ديگر. ميتواند بگويد كه من روي اين هيچ تكليفي نداشتم؟ روي اين 

تحت نفقه اي دارم. واجب است انفاق بر او ميخواهد برود منزل، كتاب هم دستش است. يا اينكه بگويد من يك 
 شرعاً. اگر بخواهم براي او خوراك تهيه بكنم، هزينه مصرفي ام مزاحم است با خريد اين كتاب در اين روز.

 امروز بايد بروم كتابخانه مطالعه كنم اين كتاب را. اين پول را حق ندارم.
مثال اول ميگوئيد: آقا اصالً منفعت اين عقالئي ندارد اين فقط در باب كتاب خريدن پيدا ميشود؟ اين كه در 

كه اين اجاره بكند، درها را باز كند و ببندد. همه جا ميشود اين حرف را زد؟ يعني آنجائي هم كه شما الزم 
باشد اطالع پيدا كنيد از يك تكنيك خارجي و صرف مشاهده اش الزم باشد، مشاهده بشود و برگرديد، آنهم 

را بگوئيد؟ فالن نمايشگاهي هست كه صرفاً شما اين پولتان را ميتوانيد برويد آنجا ببينيد و  ميتوانيد اين
برگرديد. حق بيشتري به شما نميدهند. يا اينكه مي گوئيد: تا در چه شرايطي باشد؟ نسبت بين نيازها چه 

تاب هم نخريم. زيارت باشد؟ در مجموعه هزينه يك سالتان چه نسبتي را بدهيم هزينه امور فرهنگي؟ ولو ك
ببريم خانواده را يا وقت بگذاريم، صرف كنيم براي روضه. چه مقدار صرف امور سياسي؟ ببينيم االن دنياي 
اسالم در برابر كفر چه موضعي را دارد؟ چه مقدار صرف نسبت تأثير مادي و اقتصادي؟ متناسب با كدام 

ست؟ جزو مسئولين كشور هست؟ جزو عادي خصوصيت؟ كيست كه اين سئوال برايش مطرح شده؟ طلبه ا
هست؟ چه مسئوليتي دارد؟ چه جور ميشود كسي بگويد كه من احكام را پياده ميكنم در زندگي خودم و 
نسبتي بين نيازها برقرار نمي كنم؟ ميشود گفت: اينها بديهي است عقل خدا به آدم داده احترام هم دارد عقل، 
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ي از امور هم كه به سادگي حل نميشود و جزو امور تجربي است، خوب، آدم با عقلش كار ميكند. يك دسته ا

متخصص دارد، تجارب دارد، انباشته شده. از تجارب بشر استفاده مي كنيم، از عقل بشر استفاده ميكنيم ميشود 
 اينجوري گفت.

ي هست بين آن كالم بعد هست در باب اينكه در اول كار عرض كرديم كه ما بايد برسيم ببينيم آيا ربط
توصيف و ارزش يا نه؟ فعالً در اين كالم ما ميخواهيم معطل بشويم، يك مقدار دقت كنيم. ببينيم آيا واقعاً 

 نمي كند.» بهنيه گزيني«كيست كه تعيين اولويت در زندگي شخصي اش نمي كند؟ 
را در يك لحظه وارد  گزينش بين امور نمي كند. احكام را كه ميخواهد پياده كند در زندگي اش، همه احكام

مي بيند؟ يا هيچكدام را نمي بيند؟ بسته به اختيار خودش است. احكام بي تفاوتند نسبت به شرايط اين مطلقاً. 
هركدامش را دلش خواست االن مي گويد پياده مي كنم. اين تدبير منزل، تنظيم منزل در هر قسمتي اش. حاال 

ي مادي اش هم، چه جوري ميشود به صورت مجموعه در همين قسمت مادي اش، در همين قسمت مصرف
مالحظه اش نكرد؟ يعني به ذهن نمي آيد كه اين طرف قضيه قابل بحث باشد. اين طرف قضيه ممكن است 

 است.» معمول به«باشد، ولي » مغفول عنه«
 شما كسي را پيدا نمي كنيد كه بگوئيد بالمره از مجموعه نگري استفاده نمي كند.

هيچ تعيين اولويت نكند و نسبت بين امور را در معيشتش مالحظه نكند، او را نميشود پيدا آن كسي كه 
 كرد.

في الجمله در اندازه مختلف، افراد تنظيم مي كنند كارهايشان را. نسبت بين كارها را با همديگر مالحظه مي 
 كنند. نهاي يك كسي محدوده هاي بسيار بسيار كوچك، يك كسي گسترده تر.

چاي هم كه درست ميكنيد خوب مقداري كه چاي ميريزيد با مقداري كه آب ميريزيد مختلف است،  شما
مساوي نيست. نمي گوئيد هم اين ربط به همديگر ندارد. در خريد چاي هم و ظروفش با ظروف ديگر منزلتان 

ه يك تعداد تا ميخرم، ظروف ديگر غذاخوري ب ١٢باز يك نسبتي هست. هيچكس نمي آيد بگويد من قوري 
 نامربوطي! نسبتي برقرار ميشود بين اينها.
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كسي بگويد: من خيلي مثالً مهمان دارم، روضه خواني دارم، بنابراين ديگ زياد مي خرم. به بشقاب برسد، 

تا هم ديگ مي خرم. نسبتي بينشان  ١٢، ١٠تا بشقاب بس است،  ١٢تا  ١٠بگويد: بشقاب خوب، لزومي ندارد 
 هست.

 وعه، استفاده از مجموعه را در زندگي شان، درتمام خصوصيات عيني بكار ميگيرند.مردم، مجم
 نسبت ها را هم اعتباري نمي دانند، نسبت تأثير برايش قائلند.

ميگويند: كار فالن فرضاً جمعيت به گره خورد، براي اينكه فالن الزمه شان متناسب با فالن بخش نبود. كار 
 سرويس تداركاتي شان مثالً چنين بود.فالن جمعيت درست شد، چون 

، اثر حقيقي هم نفي ميشود يا اثر حقيقي هست و تناسب »هيچ تناسبي حقيقي نيست«اينكه بگوئيد: 
حقيقي نيست؟ نسبت ها حقيقي نيست و اعتباري، ولي آثار مجموعه و پيدايش مجموعه حقيقي است. اين چه 

نقطه تأثير كه ما ميآئيم، در نتايج كه مي آئيم، حقاً اينها  جوري است؟ ميشود كسي ادعا بكند كه در اثر و
نسبت هايشان بهم اثر دارند؟ و اين اثر متناسب با اين نسبت ظاهر ميشود؟ و آن اثر متناسب با آن نسبت پيدا 

 نميشود؟ بعد بگوئيم: خوب، حاال آيا مالحظه نسبت بين اينها هست يا اعتباري است؟ بگويد: اعتباري است.
گر نتيجه هم بصورت اعتباري حاصل ميشود؟ يا اينكه پاي نتيجه روي جايي بند نيست؟ عليت اگر رابطه م

اش قطع است بين نيتجه و مقدماتي را كه فراهم فرموديد، كه خوب اين نتيجه اين اشياء نميشود. اگر رابطه 
 دارد، خوب پس حقيقي نباشد؟

ه باشيد در دسته بندي غير از تعريفي كه در اينجا ممكن است تعريف براي ربط حقيقي يك نحوه داد
 ميدهيد، ولي عليت را كه در اينجا تشريف دارد. عليت از بين نرفته.

آثار مختلف ميشود وقتي مجموعه مختلف بشود. مالحظه حضرتعالي هم نسبت به آثاري كه هست كه 
ت كه اينها را معلول ميدانيد نسبت به ميگوئيد تورم است يا چه هست يا چه در باب اقتصاد، معنايش اين اس

 يك علت هايي، به يك نسبت هايي بين اموري هست كه اين معلولش هست،.
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امري كه تقريباً در بين يك دسته از بديهيات است ممكن است مثالً در بين دسته اي ديگري اصال قابل انكار 

شما به يك كارشناس بگوئيد، بدون سئول باشد روي عدم آشنايي به مطلب. روي عدم انس وعدم توجه به آن. 
از عينيت و بدون مالحظه آن سئواالت و بدون مالحظه اش يا ضرايب فني، بگو: وضعيت چه جوري است؟ مي 
گويد: چه جوري بگوي چه جوري است. به يك دكتر بگوئيد كه بگو اين وضعيت حال اين بيمار چگونه است و 

آزمايش ها را بكند، سئواالت را بدهم، بعد نسبت بين سئواالت را در چه وضعيتي هست؟ ميگويد: خوب بايد 
 ببينم.

منطق مجموعه نگري: منطق مالحظه نسبت، شما بگوئيد: منطق ندارد. من ميگويم: روشي كه به كار گرفته 
ميشود براي نسبت توصيفي به يك مصداق خارجي، اين بدون روش كه نمي شود. و اال درجه دقتش ضرورتاً 

مي آيد. باال بردن نسبت درجه دقت، تابع عليت نيست؟ همين جوري ميشود؟ اگر تابع عليت است، عليت  پايين
در منطق صوري عليت است، ولي در اينجا عليت نيست؟ باال بردن ميزان حساسيت چه در طريق باطل، چه در 

يست؟ تابع اختيار نيست؟ طريق حق، باال بردن ميزان شدت چه در طريق باطل، چه در طريق حق، تابع عليت ن
 چه جوري ميشود احكام را جاري ساخت؟ آن طرفش سئوال است.

بنابراين بصورت ساده تمام صحبت اينستكه اگر ما مجموعه بسازيم براساس يك پيش فرضهايي، سئواالتي را 
 از عينيت بكنيم. 

گيري (حاال هرچه باشد،  نسبت بين آنها را مالحظه بكنيم براساس يك نظام حساسيتي، براساس يك سمت
فعالً كاري به اصل آن نظام حساسيت ها و ارزش ها نداريم) مي توانيد خوب درجه حساسيت بگوئيد چقدر االن 
چه وضعيتي هست، چه كارهايي بكنيم؟ كجا برويم؟ حتي توصيفي كه اگر چه كار بكنيد چطور ميشود؟ اين 

كه يك توصيفي است از تجربه مثالً، » اگر چكار بكنيد« ؟»بدون مالحظه نسبت ها«كي مي تواند آدم بگويد: 
معنايش اينستكه اين مطلب نسبتي به ساير مطلب ها دارد تا ميگوئيد: توصيف دوم چطور ميشود؟ اگر نسبتي 

 نداشته باشد، چه ربطي دارد بين كاري را كه شما مي گوئيد كه اگر اين كار بشود آن نيتجه را ميدهد؟
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وئيد: مجموعه در خارج هست. آثار عليت هم ظاهر است. بنابراين مجموعه حقيقي است. حاال يك وقت مي گ

مثل اندام يك انسان است. ولي ما آن را نميتوانيم بشناسيم. اين يك حرف ديگر است. غير از اين است كه 
ام دادم، فالن مجموعه اول بگوئيد نيست، چيزهايي است جدا جداي از هم. اينكه ميگوئيد: من فالن كار را انج

اثر در مجموعه حاصل شد. يا ميگوئيد: وقتي اسكناس متورم شد، قدرت خريد من خود بخود كم شد. يعني 
تصميم گيري بانك مركزي در كيفيت نشر اسكناس يا كيفيت تخصيص اعتبارات، يعني به چه دسته اي از افراد 

 جامعه جقدر قرض بدهيم؟
 ميگوئيد اثر دارد در قدرت خريد من در اينجا نشسته ام. به چه دسته اي چقدر قرض ندهيم. اين

 اين مثال را كمي توضيحش ميدهم، هرچند در آنجاها خيلي توضيح دادم.
ميگوئيد: االن در تخصيص به كساني كه قدرت مديريت ندارند بيشتر اعتبار داده ميشود. ميگويند: رعايا، 

به او اين سري جوايز را ميدهيم. حجمش چقدر است؟  كشاورزان، هركس كه اينقدر گندم تحويل داد، ما
حجمش زياد است. همه چيز هم ميدهند. اينجور كه به اصطالح در فرض فعال ً ما قرار ميدهيم. فريزر ميدهند، 

 تلويزيون ميدهند، تلويزيون رنگي ميدهند. 
ورد در بازار بفروشدش. شما چه اشيائي كه او بتواند بكار بگيردش در آنجا، چه اشيائي را كه بخواهد بيا

اعتراض ميكنيد، ميگوئيد: اينگونه خرج كردن براي نرخ اسكناس مثالً مضر است، پايين مي آورد. خوب اگر 
مجموعه نيست كسي به شما بگويد: چه ربط دارد به شما؟ پولي هست جاي ديگر، مال كسي ديگر، اختيارش 

ارد به پول شما؟ اصل خود اين كار، تو پرانتز من اينرا در دست كس ديگر، به يك عده ديگر هم ميدهد. چكار د
پاورقي عرض كنم. ممكن است اين كار يك اثر اقتصادي داشته باشد، يك اثر سياسي. اثر سياسي اش كامالً به 
نفع جامعه باشد و اثراتي و اقتصادي اش هم به نفع باشد. حاال من كاري ندارم درباره نقد خود فعل. مالحظاتي 

 ش انجام گرفته باشد و سرجاي خودش هم مطلوب باشد. درست باشد كاري كه ميكنند.روي
ولي من سئوالم اينستكه : كسي كه ميگويد: اگر اين پول را بدهم، قرض كسانيكه مديريت كشاورزي را 
بلدند، بگويند قرض ميدهيم به كساني كه بخواهند كشت و صنعت بزرگ درست كنند، به كساني قرض ميدهيم 
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كه بخواهند كانال هاي بزرگ بزنند، زه كشي هاي بزرگ بكنند، آبياري هاي فرضا مكانيزه بكنند، شما ممكن 
است در آنجا به فرض محال در يك جامعه اي فرض داشته باشد كه نرخ اسكناس باال برود به جاي اينكه پايين 

پولتان در صندوق بود، در جعبه بود، بيايد و آن قدرت خريدش بيشتر بشود، چه ربطي دارد به پول شما؟ شما 
 در كيفتان بود و درش را هم قفل زده بوديد. 

ربط حقيقي هم بنا بود بينش قطع باشد. شما مختاريد تصميم مي توانيد بگيريد كه اين پول را من صرف 
 چي بكنم و چقدر چي با آن بخرم. قدرت خريدش هم دست خودتان بايد باشد. چه جوري است؟ چه نسبتي

 دارد؟
فرسخ هم با شما فاصله دارد. تصميم گرفته كه به كسان  ١٠٠آنهم درباره يك پول ديگر، يك جاي ديگر، 

فرسخ از شما فاصله دارند. چه جوري كسي ميتواند منكر بشود ربط حقيقي را و  ٢٠٠ديگري بدهد كه آنها هم 
قتصادي و بعد هم اعتراض بكند و بگويد بعد بين كميات اقتصادي، كيفيات اقتصادي، نسبت ها و روابط هاي ا

 اصالً مجموعه اي در كار نداريم. اين حرف ها يعني چه؟
اين حرفها را ميشود يك جار زد كه با يك لساني كه فقط خودمان مثالً بتوانيم تكرارش بكنيم. ولي رونق 

ي كساني كه بگويند: تكرار در عموم هم ندارد كه هيچ، در عمل هم خودمان منافي اش عمل مي كنيم. يعن
مجموعه امري حقيقي و روابط علمي نيست و قابل مطالعه هم نيست و نسبت تقريب را هم نميشود برد باال و «

، اينها در عمل شخصي شان هم اين را انجام » پيش بيني وضعيت هم در كار نداريم و مكلف هم به آن نيستيم 
 م نيست.نميدهند. يعني وفاي به قولشان در فعل خودشان ه

ممكن است كسي بگويد: هيچ عيبي ندارد كه آدم خود يك چيزي بگويد و عمل هم نكند. اين چه دليل 
دارد بر صحت و كذبش؟ نسبت به عينيت، صحت را دادن و بعد آن را هم جهت مخالفش را اخذ كردن، آن چه 

فعل خود هست و بين قولي  جوري ميشود؟ و باز فعل خود را هم تصديق كردن؟ بين اين دو تصديقي كه بين
حاال انشاء ا... تعالي ديگر جلسه آينده دنباله بحث  ، اين چه نحوه نسبتي است؟»مجموعه نيست« كه ميگويد: 

 و السالم عليكم و رحمه ا... و بركاته و صلي ا... علي محمد و آله الطاهرين   را عرض ميكنيم.



 
 

 ٣جلسه: 
١/٧/٦٦ 

بحث اول اين بود كه مجموعه نگري وسيله شناخت موضوعات است. موضوعات شناخته نمي شوند، اال به 
مالحظه نسبت و اين هم معمول به همه افراد هست. لحاظ نسبيت امري كه قابل اجتنب باشد. مثالي هم كه 

تا قوري نمي خريد، يك استكان و نعلبكي. مي  ١٢كه شما در زندگي معمولي تان هم  عرض كرديم، گفتيم
قوري خريدي؟ ميگويي كه مهمان زياد مي آيد و بايد متعدد باشد ت ابشود چاي درست كرد، به  ١٢گويم: چرا 
 همه رساند.

تا استكان  ٧كان؟ خوب، تا است ٦حاال اگر كسي بيايد در همين مثال هم تخديش بكند، بگويد كه حاال چرا 
تا استكان و نعلبكي باشد،  ١٤تا استكان،  ١٢تا باشد؟ خوب،  ٦تا و نصفي  ١٢و نعلبكي. چرا در جاي استكان 

 تا؟ ١٢چرا 
عرض مي كنيم كه يك نحوه مالحظه نسبت در اين لحاظ شده كه شما به يك نسبتي ميتوانيد تغييرش 

بي دارد با حاصلي كه مي خواهيد از آن نسبت تقريب تغيير بكند، بدهيد. خوب عنايت كنيد كه يك نسبت تقري
شما دچار مشكل ميشويد، حاال يك قوري ما فرض مي كنيم معمولي، متعارف كه براي يك خانواده خوب است. 

و ميرسد به يك نسبتي كه  ١٢تا، و  ١٠تا،  ٩تا،  ٨تا. بعد يكي ديگر اضافه كنيد  ٧تا استكان را بكنيد  ٦شما 
گر تناسب ندارد حجم ظرفيتي كه براي توليد چائي هست با حجم ظرفيتي كه امكان مصرف را ايجاد مي دي

 كند.
استكان و نعلبكي ظرف براي مصرف است. قوري ظرف براي توليد است. تناسبي بين اين دو تا ظرفيت اگر 

ك مقدار از استكان و نعلبكي ها مالحظه نشود، نسبتي اگر بين اينها دوتا لحاظ نشود، ميرسد به يك جايي كه ي
تعطيل از استفاده ميماند، يا از تمام ظرفيت مفيد بودنان استفاده نميشود. هر روز آدم مثالً در يكي از استكان و 
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نعلبكي ها چائي بخورد. حاال اگر تعدادش خيلي زياد شد، به اين كه هر روزي آدم در يكي اش هم چائي بخورد 

هم مجبوريد كه يك نسبتي را مالحظه كنيد. پس زمان مصرف را هم حتماً مجبوريد نميرسد. شما باز آن را 
دخالت بدهيد. نحوه مصرف را هم مجبوريد دخالت بدهيد. نميشود بگوئيم كه نحوه مصرف اگر بخواهد در زمان 

رد، هيچ خاصي اين چاي مصرف بشود، با اينكه زمانش بخواهد آن خصوصيت را نداشته باشد، هيچ رابطه اي ندا
 نسبتي ندارد نميشود چنين چيزي باشد.

حاال ظرف توليد شما براي مجلس روضه خواني، عزاداري حضرت سيد الشهدا صلوات ا.. عليه قوري تهيه 
نفر چاي  ١٠٠كرديد، قوري بزرگي هم تهيه كرديد، كنار سماور گذاشتيد. خيلي خوب ظرفيت به اندازه 

 كند اين سماور.بخورند، اين ميتواند آب جوش درست 
 استكان چاي را درست كند. ١٠٠اين قوري هم چائي را ميتواند ظرفيتي كه بتواند مايه 

درست كرديد و حاال با آن آب جوش مخلوط مي كنيد و چاي ميآوريد. حاال اگر شما استكان كم باشد، در 
نفر را  ١٠٠استكان و نعلبكي  نفر را چاي بدهيد طبيعي است كه اگر بخواهيد با يك ١٠٠يك استكان بخواهيد 

تا زمان نوشيدن چاي بايد حساب بشود نسبتش براي پذيرايي اينهايي كه مي  ١٠٠چاي بدهيد به هرحال 
خواهند بعد از روضه چائي بخورند و بروند. براي آن آدمي هم كه ميرود اين استكان را چائي مي كند و 

 زمان توزيعش هم بايد مالحظه بشود.برميگردد آن زمان را هم بايد لحاظ بكنيد. يعني 
همين قوري چاي در موقعي كه در شرايط ديگري باشد، ممكن است شما بگوئيد: امتناع عقلي ندارد، غرض 
ظرفيت هست، مردم تو دستشان هم ميتوانند چائي بخورند راست است، اين ممكن است در يك وجه خاص 

باشد در سرما و بتوانند آب جوش را تحمل كنند در اضطراري هم خوب كاري باشد. اگر دستشان يخ زده 
دست. ممكن است ريخ تو دست اينها. ولي در مجلس روضه نمي شود اين كار را كرد. آن نحوه استفاده، آن 
نحوه مفيديت، خصوصياتي دارد كه حتي تغيير فرم ظرفش، نه اينكه ظرف نداشتند و در دست و از ظرفيت 

د مطلقا اثر نداشته باشد. فرم ظرفش استكان دسته دار باشد يا بدون دسته باشد، دست استفاده كردند، نميتوان
 موثر است. اينجوري نيست كه هيچ اثري نداشته باشد.
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 اين اثرها را كجا مي خواهيم بررسي اش كنيم؟ در نسبت تأثير. (خوب عنايت بفرمائيد)

تأثير را هم مي كند. يعني همين كه راحت عرف، مردم، مالحظه نسبت را كه مي كنند هيچ، مالحظه نسبت 
مي گوئيد: راحت تر است، سهل تر اين چاي توزيع ميشود، سهل تر مصرف ميشود. راحت تر است و سهل تر 
است، معنايش مالحظه يك نسبتي است. معناي شمالحظه تناسب بين يك ظرفي با يك فعلي هست كه شما 

رفيت بشقاب را درست بكنند براي چاي خوردن، ولو يك مي گوئيد: سهل تر است. مشكل تر است. اگر ظ
استكان چاي هم بگيرد، ظرفيتش را از نظر عقلي داشته باشد، ولي كيفيت اين ظرفيت در نحوه صرف و آن 

 خصوصيتي را كه ميخواهند رعايت كنند فرق دارد.
و مجموعه هم چيزي پس بنابراين نسبت بين امور (خوب عنايت كنيد) نسبت بين اموري مالحظه ميشود 

نيست جز مالحظه بين نسبت ها. در معيشت در هر قسمت جزئي اش هم شما بگيريد تا قسمت كلي اش، 
مالحظه نسبت ها هست. در عينيت ا زهر قسمتي اش كه شما نگاه كنيد مالحظه نسبت هست. يعني مسائل 

 روي هم مالحظه ميشود. نسبت به يكديگر ميشود.
ا متعدد غير از انتزاع و جدا كردن اوصاف متعدد و الزمه يك وصف را ديدن، هست. مالحظه نسبت بين اوصف

مالحظه نسبت تأثير و خصلت مجموعه و منتجه، غير از مالحظه كال و جزء و نسبتشان با همديگر هست. 
معذرت مي خواهم، كلي و جزئي و نسبتش به همديگر هست. مي بخشيد كل و جزء ننويسيد. كلي و جزئي 

يمي را انتزاع مي كنيد و نسبتش را با همديگر مي بينيد و مي خواهيد الزمه يك مفهوم را ببينيد غير از مفاه
اين است كه خصلت هاي متعدد متنوعي را نسبتشان را به هم ببينيد براي توليد يك مجموعه، تا يك خاصيت، 

 يك اثر بدست بيايد.
امكان پذير » مجموعه«با » موضوع شناسي«فقط حاال قسمت دوم بحث از همينجا و رودش هست كه نه 

» ايجاد موضوع جديد«ممكن هست، بلكه » مجموعه سازي، نسبت بين سئواالت را مالحظه كردن«است، با 
يعني نسبت تأثير را تغيير بدهيم. نسبت تأثيري كه تا ديروز بوده، به يك نسبت ديگري كه هم تأثير از نظر 

 كيفيت مطلوب تر باشد.
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 تر باشد يعني چه؟ يعني كماً و كيفاً وضعيت اين عوض شده باشد، بهتر شده باشد.مطلوب 

پس ما يك موضوع جديدي داريم كه براي اينكه به او دست بيابيم بايد مجموعه درست كنيم. مبتالبه جديد 
 بوسيله مجموعه سازي و برنامه اي كه تنظيم مي كنيد ايجاد ميشود.

در بين استكان و نعلبكي، اين دو تا ظرفيت، ظرفيت توليد و مصرف نسبت هايي را كه عرض كردم 
هست،فقط در يك منزل نيست. در توليدات يك كشور هم همينطور است. نسبتي كه بين توليدتان هست با 
جاده هايي كه ماشين مي آيد و ماشين هايي كه مي آيد اينها را ميرساند و تعداد گراهائي كه هستند تناسبي 

نحوه توزيع قدرت خرديتان تناسب دارد. تناسبش را عوض كنيد، ولو توليد بشود. همانجوريكه اگر يك دارد، با 
نفر با سماور درست ميشد يك نفر مي خواست يك استكان، يك استكان بردارد بياورد جلوي  ١٠٠قوري براي 

ول بكشد براي يك استكان، دقيقه ط ٥مردم تا چاي مصرف كنند در مجلس عزاداري و برگرداند، دوباره بياورد 
دقيقه بعد از روضه خواني  ٥٠٠دقيقه الزم هست براي چاي خوردن صبر بكنند. اين  ٥٠٠مي شود  ١٠٠ضربدر 

ساعت وقت بخواهند بنشينند، نفر آخري بنشيند تا چائي گيرش بيايد. در  ٨معنايش اين است كه فرضاً حدود 
ساعت  ٨متناع اجتماع نقيضيعين هم بوجود نميآيد، آدم عمل نميشود، در عالم ذهن هيچ مانعي ندارد، ا

بنشيند چائي هم بخورد، خوب تبرك هم هست مال مجلس عزاداري هست و بركت همه عمرش هست. ولي 
اين در عمل با كارهاي ديگري كه در جامعه وجود دارد نيمسازد. مزاحم است. كارهاي ديگر رد انقض عملي 

 نظر نيست، نقض علمي هم هست. ميكند. نقض فقط در باب مالحظه
عين اين مالحظه نسبت در باب توليدات يك كشور و مصرف آن هم جاري هست. ظرفيت و حجم توليد و 
نحوه خود ظرفيت توليد و اين كه آيا متمركز توليد بشود؟ غير متمركز توليد بشود؟ ظرفيتش چه جوري باشد؟ 

و وسيله رساندنش چه جوري باشد؟ تناسب دارد. عين جاده اش چه جوري تناسب داشته باشد؟ حمل و نقل 
همين مطلب كه ميگوئيد تناسب دارد خود اين وضعيتي را كه شما برنامه ريختيد با انتقالش به نسبت تأثير 
دوم. نسبت تأثير دوم عرضمان چيست؟ آثاري را كه براي يك مرحله بعد مطلوب شماست و ميخواهيد وضع 

 ز چه مقدماتي آغاز كرده باشيد؟ به چه نيتجه اي مي رسيد.آنجوري باشد، فرق دارد. ا
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همانجوري كه از هر مقدمه و به هر نحوه اي كه تنظيم بشود مقدمات، نمي توان به نتايج منطقي واحدي 
رسيد، از هر نحوه اعمال مختلف متعاقبي و به هر نحوه تنظيم و ترتيب يا تقدم و تأخير هم نمي توان به آن 

 . مالحظه يك نسبتي الزم هست.يك غرض رسيد
شما بخواهيد مشرف بشويد براي زيارت حركم مطهر با مالحظه زمان خاصي، خوب يك نحوه سرعت، يك 
نحوه حركت و يك مسير خاص متناسب هست. اگر راه را انداختيد از راه دوري حركت كرديد، يا سرعتتان يا 

بعد بشود رسيد به حرم. ميگوئيد مثالً از خط مستقيم از زمانتان، يكي از نسبت هايتان بايدتغيير بدهيد با 
همين طرف كه بروم براي مشرف شدن زيارت اين يك جور، دايره هم دور هم ميشود زد رفت، نه اينكه نمي 
شود. ولكن بگوئيد: من زمان رسيدن به حرم مطهر، سرعتش را، واحد طولش مساوي ميگيريم و بعد هم راهش 

، يكي اش دورتر دوتايش هم يك زمان برسد آنجا. ميگويم: اين عليتي را كه شما در باب را، يكي اش نزديك تر
نظر ميگفتيد، در باب عمل بكار نگرفتيد. نسبت هايي را كه در باب نظر مي گفتيد، در باب عمل به كار 

 نگرفتيد.
عين همين مطلب نتايج، رشدش نميتواند از راههاي مختلف با حفظ زمان و خصوصيات به يك چيز برسد 

در باب مطلوب هاي مختلف هست و متناقض. اگر مطلوب جمعي از بشر رسيدن به شهوات باشد و پيدا كردن 
را رسيدن به كثرت حرض باشد، تعريفي را كه در توسعه اقتصادي ذكر ميكنند نهايتش پيدايش حاالت روحي 

بتواند برساند شخص يا جامعه را هست، تحرك هاي مادي شديد هست. خوب، طبيعي هست كه مقدماتي كه 
اين فرق پيدا » والذين آمنوا اشد و احبا لل..«به چنين چيزي با مقدماتي كه شما ميگوئي ما ميخواهيم جامعه 

 مي كند كار. او شدت دنياي را مي خواهد، شما شدت آخرتي را ميخواهيد.
و آن عبارت از اين است كه (تو حاال همينجا من يك نكته اي را در حاشيه عرض كنم حضور مباركتان 

پاورقي) اين موانع عيني كه ميگويند براي اجراي احكام، اين يك حرف تعارفي نيست، عذر نيست. گاهست ما 
موانع عيني اجراي احكام «به دليل اينكه جداي از مسئوليت اجرائي قرار داريم بنظرمان مي آيد وقتي ميگويند: 

مقاصد ديگري دارند، اغراض ديگري دارند، حاال مي خواهند عذر بياورند،  اين حرف، حرف دروغي است و» اوليه
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يك عذر من درآوردي مي تراشند و ميگويند: احكام اوليه موانع عيني دارد اجرائش. اين حرف يك تخيل است 

اينها كه ممكن است براي بعضي پيدا شود. واقعاً دستگاه كفر تمدني را كه ساخته است سازگار با اسالم نيست. 
براي رشد معارف حقه و پيدايش ملكات فاضله انساني نساختند تكنيك شهرسازي جديد را نساختند تكنيك 

 خانه سازي جديد را نساختند تكنيك كليه قسمت ها را، اينها براي اين جهت نساختند.
ي كه يك عده ممكن است براي بعضي كه به سادگي نگاه بكنند بگويند: شهر كه فرقي ندارد، شهر يعني جاي

منيزل براي سكونت درش هست، يك عده مغازه و اداره براي اداره و كارخانه و اينها براي توليدو توزيع و مصرف 
 و حمل و نقل ها و مديريت، خوب اين چه فرقي مي كند؟ ولي فرق دارد.

سالم، تناسباتي كه، نسبت هايي كه در بخش هاي مختلف هست، در يك شهري كه قوانينش بر اساس ا
ملكات روحي اش براساس اسالم هست، با شهري كه بر آن اساس درست نشده حاال من يك چيز جزئي را در 

 همين پاورقي هم كه هستيم عرض ميكنم.
 به عنوان مثال: شما مالحظه بكنيد يك حكم كيفري اسالم را،اگر كسي در خانه كسي نگاه كرد، آن

 ي قرارگرفته، آزاد است كه با تير بزند چشم او را كور كسي كه در منزلش، حريمش مورد نظر اجنب
 كند. حاال خانه هاي آپارتماني تهران شما مالحظه بكنيد اگر اين جواز اعالم بشود و وسيله اينكه

 مردم هم تيراندازي بكنند به چشم، تفنگ بادي، چيزي در اختيار مردم قرار داده بشود گفته بشود 
 تمان مي سازيم پنجره هايش مشرف هست، حرفي نيست، عيبي ندارد. كه خوب، هركسي، ما آپار

 ولي پنجره مشرف كه الزمه عقلي اش نيست كه آدم نگاه بكند. اگر هركسي نگاه كرد حق دارد آن 
 كسي كه منظور و مورد نظر قرار گرفته تير بزند به چشم او.
 بروي هم هستند، او مدعي ميشود كه ايناول اينكه طرفين ميزنند به چشم هم، دو تا خانه اي كه رو

 نگاه كرده بود، من زدم. او هم ميگويد او نگاه كرده بود، من زدم. دوم اينكه ظرفيت بيمارستان هايي
 بخواهند يكي يك پانسمان جزئي بكنند، در كار نيست.

 ذالك« نه اينكه معاذا... اين باصطالح سبك ديدن حكم سبك باشد. حكم عظيم است، سنگين است
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اين كتاب و آنچه كه ترجمه آن بدست معصومين بما رسيده امري است كه ريب نيست » الكتاب ال ريب فيه

درش، كه هدايت است براي متقين. براي تقوا شك ندارد براي پرهيز، براي رشد، براي رسيدن به ملكات همين 
 احكام هست. ولي اين تناسبات با اين نحوه شهر درست كردن نميسازد.

حاال شما بگو به كسانيكه در ساختمان سازي و مندس جديد هستند و در شهرسازي هستند، بگوئيد 
آپارتمان سازي كنار، منزل ها يك طبقه، فوقش دو طبقه، آنهم جوري كه مشرف نباشند بر غير. اين را باور 

نظرشان، نه اينكه شما االن نميكند برايشان خيلي عجيب هست، ميگويند: نمي توانيد اين كار را بكنيد. آنها 
خيال مي كنيد كه من اين حرف را كه ميزنم معنايش اين است كه در شهرسازي جديد خانه يك طبقه وجود 
ندارد وجود دارد، در يك تناسباتي، مي گويند: كسانيكه سطح درآمدشان از اينقدر باالتر باشد، اينها مي توانند 

.(خوب عنايت بفرمائيد اين عرضي را كه مي كنم حضور مباركتان) زمين در شهر به اين نسبت گيرشان بيايد
متر اين با الگوي توليد و توزيعتان نمي سازد.  ٣٠٠و  ٢٠٠ميگويند: اگر بخواهيد به همه زمين بدهيد يكي مثالً 

ويد: با اين كارخانه و اين بانك و اين تشكيالت نميسازد مي گويند: نه ما الحمدا... زمين زياد داريم. مي گ
صحبت اين است كه حمل ونقل اينها، به موقع رسيدن اينها، سرويس گذاشتن براي مدرسه اينها، سرويس 
گذاشتن براي بهداشت اينها، شما فكر همه جايش را كرديد يا فقط يك بخشش را نگاه ميكنيد؟ مي گويد: 

هاي كوچك داشته باشند، قشرهايي مي توانند خانه يك طبقه داشته باشند، قشرهايي ميتوانند آپارتمان
قشرهايي هم بايد شهرك هايي باشد كه بله، آپارتمان را بيايند سازمان هاي بزرگي كه توليد مي كنند، كارخانه 
اي توليد كنند قطعاتش را، سوار بكنند، درست بكنند به نسبت فضاي مسكوني خاصي را. بعد هم مي گويند: 

نسبتش هم به ارتباطش به ساير بخش هاي اجتماع اينقدر  فضاي مفيدي كه ميدهيم تحويل اينقدر هست و
 است.

يعني واحد آپارتمان جا دارد در ظرفيت توليد و تكنولوژي شما كه نميشود آن را كند و گفت كه ما اين را 
برميداريم، جايش خانه هاي يك طبقه. اگر اين را برداريد معنايش اين است كه انتزاع كرديد. بريديد، مسئله 

 ت را از مسائل ديگري كه در جامعه وجود دارد و درباره اش فرموديد.سكون
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ميليون (من نميدانم چقدر جمعيت در آن است) اگر اينها را ببريد در  ٨ميليون يا  ٦شهر تهران كه فرضاً 

 يك فضائي كه بگوئيد: خانه ها همه بشود يك الي دو طبقه با فضاي اينقدر، اين سعه اش خيلي فرق ميكند با
 االن. نحوه نزديك بودن و دور بودن به امور ديگر اجتماعيشان هم فرق پيدا ميكند.

نفر ساكن ميگويند آقا در اينجا دارد  ٥٠٠٠حاال در يك شهرك فرضاً از شهرك هاي متعدد آپارتماني 
ن هست، با ساكن را شما اگر توزيع بكنيد توي زميني كه بخواهيد فقط به اندازه زميني كه زير آپارتما ٥٠٠٠

آپارتمان هايش «اينكه وقتي آورديش پائين گفتيد آپارتمان نباشد براي هوا رساندن به اينها نمي توانيد بگوئيد: 
مجبور هستيد » چفت چفت هم مي سازيم دريچه ها متصل باشد، بينش هم تيغه باشد، اصالً هوا نداشته باشد

ي بايد بدهيد ديگر. جريان نور و هوا را اين حياط شما يك حياط بدهيد به هركدام. يك جريان نور و هواي
نفر را در اين شهرك ها جا  ٥٠٠٠داديد، آنوقت فقط مساحت زير بناي ساختمان تنها نيست، اين آپارتماني كه 

طبقه هست ده به يك آن  ١٠داده، براي هر طبقه اي به نسبت مساحتي كه زير اين آپارتمان قرار گرفته، اگر 
استفاده اين آپارتمان هست، اين اشكويه هست، اين بخش، اين خانه هست. زمين سهمش فضايي كه مورد 

متر.  ٢٠متر. آنوقت فضاي جنبي و جاده و غير ذالكش حساب بكنيد فوقش بشود  ١٠متر است،  ١٠٠شده. اگر 
ارند زندگي متر فضا د ١٠٠متر ميدهم براي مسكون اين عده اي كه در  ٢٠ولي اين را اگر بخواهيد بگوئيد من 

 مي كنند، نمي توانيد اين كار را بكنيد. موانع عيني وجود دارد، تعارف نيست اين مطلب.
موانع نسبت به رشد وجود دارد، گاهي شما فقط اينكه يك نفر مراجعه بكند به يك عالم اخالق و در يك 

همين را فقط لحاظ  شرايط خاص خصوصي، يك نسبت هايي آن هم از رشد را در بخش عباديات بهش بدهيد،
مي كنيد. گاهي اين فرد را با همه ارتباطاتي كه به جامعه دارد كه سالم و عليك كردنش هم با ديگران، تأييد 
كردن و تكذيب كردنش هم نسبت به اينكه مسكن چه جوري باشد، چه جوري نباشد، اين را در همه 

 خصوصياتش مي گوئيد، فرق دارد.
ب هستيم. پاورقي بسته شد) موضوعات جديد، مبتالبه جديد، نسبت تأثير موضوعات جديد (تو متن مطل

موضوع شناسي «جديدي است كه متناسب است با حركت از وضعيت اول به وضعيت دوم و ما نه فقط براي 



 ·····························································································  ٣٣ 
هم ما منطق را الزم داريم، ما » موضوع سازي اسالمي«مجموعه سازي مي خواهيم بلكه براي » اسالمي

الزم داريم. براي ايجاد تمدن متناسب با بندگي خدا و متناسب با اين احكام، موضوع سازي مجموعه سازي را 
 الزم داريم و اين امر منحصر در بخش شهرسازي هم نيست.

در حتي تعاريف و مطلوب هايي كه در علوم تجربي در بخش هاي كوچك كوچك تا بزرگ بزرگش هست 
 اين مطلب جاري است.

ءا... تعالي مراجعه هم ميفرمائيد. وقتي مي گويند: آهن، آهن براي چه كاري؟ باچه قبالً عرض شده، انشا
درجه مقاومتي؟ در چه شرايطي؟ مطلوب شما، توصيف شما، ادراك شما از آهن فرق پيدا ميكند با مطلوب 

ل شما ديگري كه در جهت ضد قرار گرفته، نقيض قرار گرفته، از جهت ديگر دارد حركت مي كند. كارش را باط
توصيف ميكنيد، به يك معنا ضد گفتن صحيح است، ولي به معناي ادقش باطل ميدانيد اصالً. سراب ميدانيد 

 تعريفش را تعريف سراب ميدانيد.
گرمي آتش، آتش چي هست؟ » النار حاره«مثالي را كه قبالً عرض ميكرديم از حرارت و آتش بود. گفتيم 

ه برافروخته چوب را نديده، فقط چيز برقي ديده، اجاقي برقي ديده، خوب در نظر كسي كه در تمام عمرش قطع
اصالً آن ناري كه در نظر او مي آيد با اين ناري كه در اين نظر اين طفل مي آيد كه در يك چنين خانه اي نشو 

لنار « و نما كرده، فرق دارد. خود حرارت در نظر فيزيكدان وقتي ميگويد: همه اشياء داراي حرارتند، اين با،
فرق دارد. او اصالً چيزي را بدون حرارت نمي بيند. ميگويد: حرارتش اينقدر، درجه زير صفر است. نمي » حاره

گويد: حرارت ندارد، قالب يخ هست، ميگويد: حرارت اين اينقدر زير صفر است. چه موجوداتي درش ميتوانند 
عل. با حرارت اين چه كارهايي را ميشود انجام زنده باشند، چه نحوه حركت هايي حرارتي درش وجود دارد بالف

داد. توصيفش از حرارت، متبادرش، مرتكزدر ذهنش، با ارتكازي كه براي ذهن بنده و جنابعالي هست فرق دارد. 
ميدانيد فقط در همان شكل خاص » نار«تركيب خاصي را كه شما به آن ميگوئيد نار، نمي آيد شعله را كه شما 

يش، توصيف هايش و موضوعاتي را كه مي سازد متناسب با مسيري است كه دارد حركت بيان كند. تعريف ها
 ميكند.
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مبتالبه هايي كه متناسب با رشد هست در جريان رشد، اگر بگوئيد كفار براي ما بسازند با همان منطق ما 

نيست. خوب، اگر  بسازيم معنايش خالص شدن از عنوان ثانوي يا محدود كردن آنها يا محدود نگهداشتين آنها
» في مقام االبتالء«، »في مقام االضطرار«بنا شد چطور ميشود؟ عنوان ثانوي هم كه مثل عنوان اولي است. ولي 

در مقام ابتالء ميدانيم حكم تكليف اش را، عنوان اوليه حكم خداست، ولي چه بايد كرد؟ بايد يك صورتي را 
، تا مضطر بشويم كه اسالم قابل اجرا نيست. مضطر بشويم به پيش گرفت كه مرتباً عنوان ثانوي بيايد، بيايد

اينكه هدايت بشر دست انبياء نميتواند باشد. يا اينكه بايد يك سيري بكند كه ملكات فاضله حاصل بشود. سير 
 به يك طرف ديگري باشد.

ي آمد و مي خورد آن قصه را، شايد همه برادرها اطالع داشته باشند قضيه آن گربه اي كه گوشت طلبه را م
و گفت كه آخر من تو را مي خورم جاي اين گوشت ها. حاللت مي كنم مي خورم. بعد هم تو كيسه گذاشتش و 
رفت بيرون از شهر، به اندازه اي كه ديگر يقين كرد كه ديگر حاال بخواهد برگردد نميتواند، اضطرار است. راست 

ش. ولي اقدام به مقدماتش چه؟ حين اكل فعل حرام نميكرد ميگويد، آن موقع اضطرار بود و جايز هم بود براي
 ولي مقدمات چه؟ مقدماتش اگر جداجدا فرض بشود، حرام نيست. 

» قبح تجري«اصل مشي بصورت انتزاعي حرام نيست، راه را رفتن ديگر. اصل قصه مجرد از عمل فوقش 
طرار است، جدا جدايش شما بكنيد هيچ داشته باشد. بعد هم آنجا كه رسيده، آنجا هم كه شرايط، شرايط اض

نسبتي بين اين اعمال متعاقب نبينيد. مقدماتش هم نميشود گفت حرام است حرامي انجام نگرفته. اين آيا 
ميشود اين امر را پذيرفت؟ اگر بشود پذيرفت كه آنوقت در اصل مسئله واليت و سرپرستي به طرف خداي 

رد دقت قرار بگيرد. ظاهر اين است كه نميشود پذيرفت. انشاا... تعالي متعال، معنايش اين است كه آنجا بايد مو
 ديگر در جلسه سوم بقيه را عرض مي كنيم.

 و السالم عليكم و رحمه ا... و بركاته و صلي ا... علي محمد و اله الطاهرين



 
 

 ٤جلسه: 
٥/٧/٦٦ 

برادر حجت االسالم حسيني: قسمت سوم صحبت بطور خالصه در باب اينستكه ارزش و منطق شناسائي با 
هم رابطه دارد. در جلسه قبل عرض كرديم كه اگر نسبت تأثير را مالحظه كنيد، تناسب را مالحظه كنيد، 

دقيقتر اين مطلب را تشريح مي كنيم، البته تفصيل  نميشود رشدش از مخلوقات جدا باشد. در اين جلسه كمي
 آن در بحثهاي قبل گفته شده برادراني كه مي خواهند مطالعه كنند به آنجا مراجعه كنند.

گاهي است كه ارزش بصورت يك نسبت بيان ميشود و گاهي بصورت يك حكم ارزشي و تكليفي بيان 
و بعد مي گوئيد » شايسته است«مي بينيد مي گوئيد  ميشود. يعني در خود ارزش هم اين دو تقسيم را هم

حكم » بايد انجام گيرد«شايسته است كه اين فعل انجام گيرد، تناسب دارد، بعد هم مي گوئيد » بايست«
 ارزشي جداي از نسبت ارزشي نمتواند مالحظه شود.

كه نفس طريقيت هم يعني همان بحثي را كه در عالم اقتضاء قبل از عالم انشاء ميشود، در آنجائي 
موضوعيت داشته باشد، جداي از نسبت باشد حكمي كه تعجيزي هم هست نميشود مطلقا جداي از نسبت 

كه موضوع تعجيز است، براي » بايستي«باشد. بايست تعجيز داراي يك نفعي و تناسبي را سير باشد كه حكم 
 يك فعل واقع شود.

اي با نسبت ارزشي ندارد. توضيح في الجمله اش را كه  نميشود بصورت مطلق بگوئيد كه اين هيچ رابطه
عرض كنم، مي گوئيد ترك خمر و فعل صلوه و ترك فالن گناه براي رفتن بطرف غايت الهي تناسب دارد. كه 
اول بايد خاصيت تكويني در خود بودنش باشد يعني اين دو كيفيت يك نسبتي داشته باشد (چه اين نسبت را 

كنيد و بگوئيم تناسب ندارد و براي رفتن بطرف خدا مزاحم است. چه نسبت ايجابي را به لحاظ سلب مالحظه 
مالحظه كنيم و بگوئيم تناسب دارد و مؤيد و زمنيه ساز بطرف خداست. چه در شرب خمر بگوئيم مانع است و 
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ي كه چه در فعل صلوه بگوئيم اين مناسبت دارد و مهيا مي كند، زمينه است) بايد در نفس خود موضوع

نسبتش را مالحظه مي كنيم و مي خواهيم بگوئيم شايسته است يا شايسته نيست خصلتي باشد اگر يك 
خصلتي نداشته باشد و امر و نهي روي آن بيايد. امرو نهيي است كه پايش به جائي بند نيست. پس يك عالم 

 ر بيايد.اقتضائي داريم اقتضاء در مرحله بودن كه دنبال آن بايد عالم انشاء و دستو
اگر گفتيد همة بايستها، تكليفها و احكام ارزشي جداي از تناسبات ارزشي نيست. يك نسبتهاي ارزشي بايد 
باشد كه آن نسبتهاي ارزشي را هم گاهي خودش مالحظه ميشود و گاهي است كه خودش صراحتاً بيان نشده 

غرض از امر تعجيزي، دستوري كه ولي حامل يك مطلبي است. در امر تعجيزي حاصل يك نسبت ارزشي است 
طرف بفهمد كه نمي تواند اينستكه همين مطلب را بفهمد. راه فهميدنش اينستكه چنين دستوري به او بدهند، 
تا جلو برود و ببيند قدرتش را ندارد. با هواي نفس تا آخر دعوا آن (تا آخرين مرحله و مرتبه) آدم زورش به 

اگر فرض شود كه كسي زورش به همه برسد، زورش به خودش نميرسد. همه ميرسد جز به هواي نفس. يعني 
ولي اين احساس عجز مطلوب است و الزم است اين صريح امري كه دارد حامل يك معنائي است كه آن معنا 

 حتماً همراهش تناسب ارزشي است.
 پس بنابراين بايدها از شايسته ها جدا نيست، نبايد ها از ناشايسته ها جدا نيست.

نمي توانيد بگوئيد ولو به نحوي يا به گونه اي ارتباط بين آنها برقرار نيست. يعني هيچگونه ارتباطي بين 
شايسته و بايست وجود ندارد. يا نميشود گفت كه بين دستور و مصلحت مطلقا قطع رابطه است يا هيچ 

 نيست. »امر«مصلحتي نيست، واسطه در مصلحت هم نميتواند بشود و هيچ چيزي پشت سر 
باز در اينجا استناد به تعميم عليت مي كنيم و مي گوئيم اگر بگوئيد هيچ چيزي پشت آن نيست پس صدور 
اين امر چكاره است؟ (در اين قسمت از بحث سعي مي كنيم با همان منطق پذيرفته شده آقايان همراه باشيم تا 

يم كه) تولد شئي بال علت، تساوي وجود و عدم را بعد ببينيم مثالها به چه صورت در مي آيد فعالً در اينجا هست
مي آورد و مانع حكم اولهي يعني امتناع و اجتماع نقيضين است نميشود گفت هيچ چيزي پشت آن نيست. امر 
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شده و هيچ تناسبي در آن وجود ندارد (به گونه اي) حال بخواهيم اثبات كنيم، مقدم است يا مؤخر است؟ 

 همراهش است؟
دارد؟ مستقيم يا غير مستقيم است؟ فعالً كاري به اينها نداريم. فعالً اصل اين مطلب كه بين چقدر تناسب 

غايت كه يك حكم تكليفي است و بين شايسته و سزاوار كه يك نسبت ارزشي است رابطه نميتواند بالمره قطع 
يم ميگوئيم آيا شايسته باشد بلكه حتماً يك گونه رابطه است.اگر يك گونه رابطه باشد قدم دوم را برميدار

 معنايش اين نيست كه سزاوار وجود و ايجاد است؟ 
تناسبش نحو تناسبي است كه نسبت به غايت مالحظه ميشود و شايسته گفته ميشود نسبت ارزشي، تناسب 
بين دو كيفيت نسبت به غايت است بنابراين شايست و ناشايست نميتواند از توصيف حركت مطلقا جدا باشد 

 با هم نسبت به رسيدن به اين مقصد شايسته است. اين دو
آن دو نسبت بهم ناشايسته است (تناسب ندارد) براي رسيدن به اين مقصد يعني در حقيقت ارزش از مقصد 
است كه در نسبت ارزشي بين دو كيفيت ظهور پيدا مي كند. بنابراين براي كفار كه مقصدشان دنياست، نبايد 

اشد. حال اگر گفتيم تناسب بين دو كيفيت با غايت، معني تناسب در كيف حركت ارزشهايشان ارزش الهي ب
است، قيد كيف را نسبت به حركت مورد توجه قرار مي دهيم (به آن عنايت كنيد) گاهي بحث از اصل حركت 
بصورت تجريدي است و گاهي از كيف حركت بحث ميشود. بعد از اين قدم كه توجه به كيف حركت داريم، آيا 

 وصيف از كيف حركت، توصيف از كيف هستي است يا نه؟ پيداست كه توصيف از كيف هستي است. ت
اينكه بگوئيم هستها و بايدها جدا هست، يعني چه؟ چگونه جدا هست؟ كيف حركت نسبت به غايت خاص 

امر  توصيف ميشود و معني ارزشي را از آن مالحظه مي كنيد (يك دقت كوچك ديگر بفرمائيد) ارزش كه يك
خيالي نميتواند باشد. ارزش يك امر باطل و بالعلت نميتواند باشد اگر گفتيد ارزش يك امر پوچ است، ذوق 
هركسي يك چيزي را زيبا مي داند، پاي آن هم به هيچ جا بند نيست يا بايد به جبر قائل شويد و بگوئيد 

ت. و اگر از اين طرف آن را به نهايتش اخالق پايش به جبر برمي گردد و هيچ چيزي پشت سر ارزش نيس
فطرت برگردانيد و بگوئيد كه همانجا آن را ببنديد و قفلش كنيد و نگوئيد براي رسيدن به غايت، يك تناسبي 
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دارد، خطا و صحيح هم دارد و قابل اصالح است. اگر هم بخواهيد بگوئيد اين غايت است كه اين تناسبات را 

مشيت ايت و نهايتاً پاي ارزش در آنجائي مستقر ميشود كه پاي هستي  تمام ميكند بنابراين تناسب غايت با
استقرار و قوام دارد. يعني تناسب به كمال مطلق و چيز مطلق (و باالتر از اين مفاهيمي كه ما ميتوانيم ادراك 

اخالق  كنيم كه او منزه از هرگونه ادراك و فهم و توصيف ماست)، برمي گردد و پاي ارزش آنجا مستقر ميشود.
پايگاه دارد و پايگاهش هم بسيار محكم و قرض است. از تناسب به كيف فعله جلت عظمته كه عدل است اصالً 
ارزش پيدا ميشود از مشيت اوست كه ارزش اصالً ميتواند وجود پيدا كند و ميتواند بگوئيد تناسب حاال تناسب 

 كجاست؟ بدون علت كه نميشود تناسب را مالحظه كرد.
و هم تا آخر كه » بالحق قامت السموات و االرض«ن ارزش و اخالق هم پايگاهش، پايگاه حقي است، بنابراي

آن را مالحظه كنيد از فطرت همة موجودات اين تناسب در آن هست، تا مرحله انشائي كه ما رسيديم. يعني 
 ب با غايت باشد.چه؟ يعني همانجور كه هستي بي غايت معنا ندارد، كيف هستي هم نميتواند بدون تناس

توصيف از كيف هستي گاهي است كه براساس اصالت حس مادي قرار مي گيرد كه در اخالق ضرورتاً 
شهوات را اصل دانسته است و نهايت رشد دائم التزايد شهوات الزمه اش، شهوات در نظام توحشي است كه آن 

نكه دائم التزايد نميتوان آن را فرض كرد، ولو را بتواند بپذيرد. اگر بگوئيد حكومت عفن، ظلم مطلق به معناي اي
 ١٠سال و  ٥٠در يك مقطع ولو در صد سال دويست سال حكومت جنگل نميشود، هرج و مرج نميشود در 

سال حكومت هرج و مرج نميشود. اگر گفتند كه دائم التزايد بودن ولو در مرحله اي خاص، ولو در يك دقيقه، 
ه مالحظه نستبهاي جمعي را بكنيم، اين به معناي قبح ظلم حقيقي نيست در صد سال، الزمه اش اين است ك
 كه بگوئيم همه بر آن متفق هستند.

اين به معناي حسن عدل حقيقي نيست كه بگوئيم همه بر آن متفق هستند. ظلم عظيم و اعظم از همه 
ا... واقع ميشود. سخن  ظلمها در جامعه كفر صروت پيدا ميكند در همة روابط اجتماعي آنها، سد عن سبيل

قبح آن عقلي است و بعنوان بديهي عقل تمام ميشود، نه اينجور » ضرب يتيم«گفتن از مصاديق جزئي كه 
نيست. تصويب ميكنند و ميگوئيد بايد يك هيروشيما زير و رو شود. در آن بچه هست، پيرزن هست و همه چيز 
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طفل از  ٤٠٠مردم اينجوري تنظيم شود و روزانه  است، تصويب ميكنند و مي گويند الزم است قوت و غذاي

گرسنگي در عالم از دننيا ميروند و اين را عقال مي پذيرند و صحه مي گذارند و مطلب براي آن دارند اگر مالك 
عقل در همان باشد كه متعارف است و بگوئيم جزء بديهيات عقل عملي قبح ظلم و حسن رد امانت است. مگر 

 چيست؟ آنها خود را امناء مردم مي دانند.امانت در نزد آنها 
باصطالح شياطيني كه بعنوان متفكر شناخته شده اند زحمت مي كشند در دپارتمان جامعه شناسي و برنامه 
ريزيهاي توسعه و مي فهمند كه اينجوري در آنجا گرسنگي ميشود و آدم از گرسنگي ميميرد و مي گويند اين 

ت ندارد. يعني آنها مي گويند ضرب يتيم در چه نسبتي قرار بگيرد تا بگوئيم مطلب براي بشر الزم است، قباح
قبيح است يا نه؟ اوال و بذات مجرد از همه چيز، يتيم اينجوري كه نداريم كه در هيچ نسبتي نباشد. همه اش 

 آن ثانياً و بالعرض ها هست.
ه باشد حتماً اصالت شهوات در مي آيد بنابراين در دستگاه اخالق فاسدي كه براسا اصالت حس و اصالت ماد

يعني توصيف از هستي، با توصيف از شايست از هم قابل تفكيك نيستند. نه در ابتداي كار و نه در منتهاي 
نمودها و امثال آن و نمونه هايش تا اتخاذ تصميمها بنابراين مطالعه كيفيات هستي بعنوان اينكه علم متكفل 

تواند جد از مالحظه تناسبهاي ارزشي باشد، همانگونه كه فلسفه نمي تواند مالحظه كيفيات هستي است، نمي
 جدا از ارزش باشد.

(تقرير مطلب) قسمت اول بحث اين بود كه ارزش تناسب كيف حركت است قسمت دوم اينكه كيف حركت 
يم براي با هستب وجود و اصل حركت نسبت دارد يعني همانطور كه براي اصل هستي ميگوئيد غايت مي خواه

كيف آن هم غايت ميخواهيد. قسمت سوم بعد از ربط بين فلسفه و ارزش ربط بين ارزش و علم را در اينجا 
 عرض مي كنيم.

وقتي مي خواهيد در بين دو كيفيت هستي مطالعه كنيد و نسبت تأثيرات را اندازه بگيريد و موضوعات 
ل حركت يا اصلكيف حركت هيچگونه فلسفه اي جديد براي مطلوبهاي جديد پيدا كنيدنمتوانيد در باب اص

 نداشته باشيد و در مورد نسبت تأثير حرف بزنيد (بعلت تعويض نوار يك جمله ضبط نشده است).
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بعد نسبت بين اينها را ببينيد اين قانون را و آن قانون را و سپس براي مجموع اينها سيرش و الزمه تمدن و 

دستگاه بدست آورده اند، اين مطلب قابل انكار نيست. اينكه فرضيه آنها هم زندگيشان و رفع نيازشان را از اين 
زير بنايش يك اصول پذيرفته شده اي است تا برنامه ريزي تغيير مي كند، آن اصول پذيرفته شده هم غير قابل 

 قبول داريد. انكار است و آن را هم قبول داريد. اينكه كنترل كنيم و ببينيم اين اثر هم شد يا نه؟ آن را باز
نسبت تقريب و نسبت تأثير را بطرف مطلوب باال مي بريم. ولي اين وسط را ميگوئيد مستقل است. چگونه 
مستقل است؟ ممكن است به ذهن كسي برسد كه اينها توهم مي كنند كه اينها بهم نسبت دارد. اصلش همان 

ان است كه با شاهده اش هم كنترل شده و به آزمايشي است كه انجام داده اند. آن آزمايش هم يك فعلي از انس
 هر طرف كه بخواهيد آن را بگيريد ميشود.

با عنايت به اينكه الزمة باال بردن نسبت تأثير، مالحظه نسبت بين خصلتها هست كه مشروحش را قبالً 
د نسبتي عرض كرديم مطلب رد ميشود و در اينجا فقط به آن اشاره مي كنيم. توصيفي را كه از هستي ميده

است كه بين اوصاف مختلف برقرار كرده و يك مجموعه ساخته است براساس آن تئوري كه دارد و از آن هم 
نسبت تأثير خاص ميخواهد. يك توصيف ساده و جدا و منتزع از ساير اوصاف نيست. حال اگر چنين باشد و 

هكذا توصيف عينيت هم كه انجام  مفروض اين باشد كه توصيف از هستي و توصيف از ارزش بهم رابطه دارد و
 مي گيرد كه علم باشد، مربوط به مطلوب در باب ارزش و مربوط به فلسفة طلبي را كه مي كنند است.

فلسفه اخالقشان است (دنبال همان مطلوب اين تئوري درست شده و آزمايش انجام گرفته و قانون بدست 
گوئيم روابط هستي همين است و ال غير معنايش اينستكه آورده. در اينجا دو فرض داريد، يك فرض اينستكه ب

كفار كه قدرت دارند و نسبت تأثير را براي گسترش فساد درست كرده اند و مطلوبهاي خودشان را توانسته اند 
در عالم پياده كنند عالم ابتالء و عالم امتحان وعالم دنيا اينگونه است كه اگر كفار بخواهند دنيا را به نفع 

 ن استخدام كنند ميشود ولي كيفيات ديگري در اين فرض اول وجود ندارد كه قابل كشف باشد.خودشا
آدم بخواهد انگور را خمر كند ميشود بخواهد سركه بكند نميشود. اين معنايش اينستكه سعة عالم اختيار 

نيدو بگوئيد اختيار براي پرستش خدا بسيار ضيق است. اختيار را چه در ابتدا در علت انتخاب معلل به علت ك
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نه، محكوم رابطه، نه حاكم بر رابطه، فاسد ميشود. چه بگوئيد در مقام امور ذهني اختيار هست دستش را 
نميتواند ظلماً توي گوش كسي بزند. اين هم اختيار در مقام تحقق قفل ميشود، فقط تحقق آن تحقق باطني 

 ميشود.
اي انسانها بله، ولي عينيت را ديگر نميشود در اختيار زمينه چه در مورد اختيار بگوئيد بله حركت دست و پ

سعه بندگي يا سعه فساد و كفر و طغيان آورد، معنايش اينستكه اختيار نباشد. اگر عالم، عالم اختيار است، اگر 
 مفروض اينستكه عالم جائي است كه كل نمد هوالء و هوالء بايد همانجور كه كفار آزمايش ميكنند و ميتوانند
نسبت تأثيرها را، ميتوانند مجموعه سازيها را، ميتواند شرايط را، بگونه اي فراهم كنند كه براي شهوات سهولت 
و گستردگي پيدا شود. بايد يك دسته از قوانين هم در هستي باشد كه اگر متدينين آنها را هم كشف كنند 

اي ما بسته است معنايش اينستكه براي انسان سعه براي بندگي خدا ايجاد شود اگر راه براي آنها باز است و بر
عالم اختيار نيست و در چنين مضيقه اي قرار مي گيرد. واليت در مقام جامعه كه ميرسد بايد هميشه واليت 

 كفر باشد. معاذ ا... از اين حرف.
ق حجت بر خدا هست كه مردم تسليم واليت كفر نشوند و دنبال والت حق و عدل باشند بالعكس آن صاد

است. آنها دوام و استمرار نميتوانندداشته باشند. آنها زود شكننده هستند فرضيه هاي آنها بايد هر روز متناقض 
 درآيد.

بايد فرضيات اين طرف متكامل شود نسبت رشد اين طرف بايد اصالً قابل قياس با آن طرف نباشد. كيف 
كيف حركت وارونه باشد، چون الي رحتمه است  حركت عالم الي رحتمه تبارك و تعالي است. اينجور نيست كه

 شما ميگوئيد عدل است هرچيزي سرجاي خودش است.
بنابراين با التفات به اين معنا ارزش در نسبت بين كيفيتها تناسبات كيف حركت است كه وقتي واسطه اش 

مراه هست آنوقت ميشود روي آن مي آيد. بايسته است، تناسب دارد، عالم هم ه» بايد«اختيار واقع ميشود امر 
 روي آن بيايد و تكليف تشريعي هم هماهنگ با نسبتهاي تكويني بيايد.» بايد«
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سئوال: در مرحله سوم همين حرف قابل قبول است كه پاسخي را كه با غايت خاص مفهوم ارزش دارد.اما 

در مرحله عمل، اين اين چه جوري منتهي ميشود به اينكه نفس رابطه در عينيت منهاي كاربرد من و عمل 
رابطه را به چه كيفي بكار ببرند، نفس رابطه در عينيت تناسب با غايت نداشته باشد؟ تمام حرف اينجاست. 
آنهائي كه ميگويند علم جهت دار نيست مي پذيرند كه بايد ها و نبايدها به رابطه با غايت بر مي گردد و تناسب 

گويند فعل يعني استخدام رابطه در چه جهتي. ميشود اين رابطه  فعل با غايت، منتهي كالم بر سر اينستكه مي
را در جهتي استخدام كرد كه متناسب با غايت خلقت باشد ميشود در طرفي استخدام كرد كه متناسب با غايت 

 خلقت نباشد. 
 پس همه بايد ها و نبايدها روي استخدام من نسبت به اين رابطه ميرود نه نفس رابطه با غايت.

 س رابطه تناسب با هر دو غايت دارد، اين چه جوري تمام شد؟نف
در اين استداللها ممكن است يك استدالل ديگر با مقدمات ديگر مطلب را تمام كند ولي نفس اين استدالل 

 چگونه اين را تمام مي كند كه نفس رابطه حتماً در طريق يك غايت در نظام حاصل ميشود.
را كه » شايست«قبل از اينكه بگوئيد استخدام و قبل از اينكه بگوئيد بايد، برادر حجت االسالم حسيني: 

 ميشود گفت. مناسبت كيف حركت، از هركيف حركتي ميتوان رفت الي ا...
سئوال: كيف حركت برمي گردد به اينكه من رابطه را چگونه انتخاب كنم. به نفس رابطه در عينيت بر نمي 

 گردد.
ني: يك سئوال ديگر دارم ما ميگوئيم اگر دين نيامده بود انسان يك كيف حركتي برادر حجت االسالم حسي

داشت آيا هركيف حركتي خالصاً للله انجام گيرد (دين نيامده دستوري هم نداده) هر كيف حركتي خالص براي 
 خدا قرار گيرد كافي است؟

 جواب: نه.
 برادر حجت االسالم حسيني: چرا نه؟

 ا غايت نيست.جواب: چون متناسب ب
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 برادر حجت االسالم حسيني: كيف ها كه خودشان خاصيتي نداشتند. دو تائي هم كه الي ا... است.

جواب: كيف رابطة دو تا، ربط انسان با خارج كيفش جهت دار نيست كه حركت انسان را ميسازد؟ يا كيف 
 طبيعت است... خود مصنوعان عيني؟ يا خود طبيعت؟ در يك قدم بعد، روابطي كه حاكم بر

 برادر حجت االسالم حسيني: كيف رابطه انسان با شئي.
جواب: بله رابطه انسان با شئي بخصوص وقتي كه جزئي شد قطعاً متناسب با غايت است يا نه؟ نفس رابطه 

 طبيعي...
 برادر حجت االسالم حسيني: آيا انسان بعنوان يك كيف طبيعي قابل مالحظه است يا نه؟

 .جواب: بله
برادر حجت االسالم حسيني: شئي هم بعنوان يك كيف طبيعي قبل از اينكه اختيار و فعل و اين حرفها را 
بياوريم، چرا بين اين دو كيف طبيعي ميگوئيد تناسب است يا تناسب نيست؟ اراده و اختيار را نياروده ايم كيف، 

ه تبع شما انتزاع ميكنيم. كيف ربط با نفس دو كيفيت را همانجور كه حضرتعالي انتزاع فرموديد ما هم ب
ميگوئيد كلمه تناسب را نميشود روي آن آورد. هركيف ربطي براي هر غايتي نافع است؟ اگر اينجوري بفرمائيد 
در معني عدل بايد صحبت كنيم نه عدالت درباره انسان. عدالت درباره كل موجودات جهان تا برسد به انسان. 

هم روي كيف مي آوريد و مي گوئيد كيف خاصيت دارد تا چه كيف بچينيم  اگ تناسب به غايت و عدل را
متناسب با چه اثري باشد (تا كيف جديد)، به عبارت ديگر مكان بريده از زمان نيست، نسبت بين زمان و مكان 

 است كه كيف را نشان ميدهد.
زاعي. ميشود هم چنين كسي كه آن فرمايش را مي دهد يك مكان انتزاعي درست ميكند و يك زمان انت

كرد، اصالً هردو، دو مقوله هستند. مقوله اين و مقوله كيف. اگر اينها را جدا بدانيم ميشود چنين چيزي رافرض 
كرد كه هرچيزي به درد هرچيزي ميخورد و به هر مقصدي، اگر ميخواهيد بگوئيد نسبت بين وضعيت اول و 

نسبت است آيا ميشود اينجوري گفت؟ اگر گفتيد نسبت دارد  دوم است و نهايتاً هم بگوئيد بين زمان و مكان
هيچ فرقي بين فلع انسان و جهان و بين دو شئي از جهان نيست. اگر نسبت بين زمان و مكان قابل لحاظ است 
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تا نسبت شئي را بشود به غايت معين كرد، هيچ فرقي نميتواند داشته باشد بين خمر خوردن و آب خوردن كه 

ت و بين درست كردن دو شرايط طبيعي براي استراحت، براي ماشين سوار شدن و به جايي فعل انسان اس
 رفتن.

 جواب: درست كردن بله. رابطه اي كه در هستي است چه؟روابط موجود است.
برادر حجت االسالم حسيني: حاال اگر شما فرموديد كه كليه علومي كه شهرسازي و چه و چه و الي آخر 

 است.
ه نسبتهاي بين شيطنت ها مي باشد، هيچ طاعتي در آن نيست. يك وقت ميگوئيد آيا حكومت همه مالحظ

بر آن و اشراف بر آن در طاعت خدا واقع ميشود؟ حتمًا ما مي گوئيم قدرتي كه آنها را منحل در دستگاه خودش 
 كند و آنها را بشكند و توصيف جديدي براي آنها بدهد در همة مراتب دارد. 

ينكه به غلط افتاده به دليل فالن بيماري است و علت پيدايش اين بيماري هم اين جور است، يعني بگوئيد ا
اينجوري نيست كه آنها در سنگر خودشان باشند و دست ما به آنها نرسد ما هم در يك سنگر براي خودمان 

 باشيم و آنها رهم در يك سنگر.
يد توصيفي را هم كه از كار غلط آنها، از شيطنت آنها مي انتم االعلون شما در رتبه باال هستيد اشراف دار

دهيد توصيفي صحيح است ( يعني به صحت نسبت دارد. كه اين سرجاي خودش باشد) آنها خودشان نمتوانند 
 خودشان را توصيف كنند و مرتب دچار بحران ميشوند شما ميتوانيد آنها را توصيف كنيد.

ه معني اينكه آنها نسبت به كار خودشان و مقصد باطل خودشان اين به معني اشراف شما تمام است ب
توصيفهائي كه دارند بطالني كه در مقصد ميگوئيد در ارزش، جداي از صحت و جداي از روابط هستي نميتواند 

 باشد و جاري است هم در صحتشان و هم در تمام خصوصياتشان.
ند در علم كه رسيديد بگوئيد نه به يك منافع مهمي نميشود در فلسفه بگوئيد اباطيل مي گويد مغالطه ميكن

 دست يافته اند برويم آنها را ياد بگيريم و به نفع اسالم بكار گيريم. 
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اخذ مجادلتاً هم در فلسفه مي فرمائيد هم در مقام اضطرار در عينيت مي فرمائيد اخذ به مجادله عنايت 

 داريد كه خيلي فرق دارد.
چراغ را خاموش كنيم و دستگاه را جمع كنيم و سركوه بنشينيم و لباس را در  حال در ما اضطرار هستيم

 آوريم كه اينها تكنولوژي است؟ اينجوري نه. اين درست نيست، براي مرحله انتقال اخذ به مجادله مي كنيم. 
 و السالم عليكم و رحمه ا... و بركاته

 
 





 
 

 ٥جلسه: 
٨/٧/٦٦ 

و ربط » شايسته«با » بايست«و » ارزش«برادر حجت االسالم حسيني: بحث جلسه قبل درباره ربط 
است » شايسته«بود كه از اين باب گفته شد اگر اختيار فرض شود، آن چيزي كه » كيف حركت«با » شايسته«

بصورت فعليت تناسب انجام مي گيرد يعني » بايد«ه است و اگر اختيار نباشد اين همرا» بايد«با دستور تشريعي 
 آن شئي بوجود مي آيد.

واجب بالغير بدون تصوف اين اختيار در خارج محقق ميشود. ولي اگر در محدوده اي است كه تحت اختيار 
 حت نفوذ تشريع قرار مي گيرد. قرار مي گيرد اين امر متناسب با غايت تا محدوده اي كه تحت اختيار است، ت

اگر محدوده اختيار فقط دروني باشد (فقط در نيت خير باشد) و تناسبات مجموعه اي را كه مي خواهيد 
متناسب با آن محدوده است و اگر اين به فعل » تشريع«و » بايد«درست كنيد فقط تا التزامات قلبي باشد، 

تا فعل خارجي است و اگر آثار فعل و نسبت تأثير فعل هم در هم » نبايد«و » بايد«خارجي هم مي كشد اين 
، خارج از »نسبت كيفيتها«قلمرو اختيار است اين تشريع تا آثار فعل نيز مي كشد. بناربراين تصور از اينكه 

ست، با اين سئوال روبرو ميشود كه اگر آثار و تبعات فلع انسان در خارج نسبت به » نسبت انسان با كيفيت ها«
تي مؤثر باشد، آيا آنها هم تحت اختيار مي آيند و كيفيت متناسب با غايت و غير متناسب دارند؟ يا فقط جه

 ميتواند روي آن بيايد؟» نبايد«و » بايد«فعل است كه كيف حركتي است كه 
 اگر بگوئيم كيفيات خارجي هم نسبت تأثيري از افعال انسان پيدا مي كنند آنوقت اين سئوال پيش مي آيد

كه آيا اينها قابل شناسائي و توصيف نيستند؟ آيا فقط در فعل است كه ارزش مي آيد؟ اگر آثار فعل روي 
كيفيات خارجي مي آيد و ميتواند كيفيات خارجي را قلمرو اختيار قرار دهد و خارج ميتواند براي اختيار سوء و 

ده نشود؟ و نسبت مناسبات بين آنها چگونه يا خير وسيله باشد، چگونه اين تأثيرات بنام بستر شر و خير خوان
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يك دسته اش مناسب با طاعت و يك دسته اش مناسب با معصيت قرار نگيرد؟و اگر گفتيم بسبتر خارجي يك 

نمي گيرد؟ و » نبايست«و » بايست«مجموعه اش مناسب با طاعت نيست، چگونه در رشد و حركتش لقب 
ك دستگاه مادي است با توصيفي كه در يك دستگاه الهي است چگونه ميتواند توصيفي از خارج كه براساس ي

يكي باشد؟ (و از اين باالتر، يك فري را در اينجا در پاورقي عرض مي كنم و چون تشريح نيست روي نتيجه اي 
 كه بايد بگيريم مي آيم)

اش قطع حيقيقت رابطه » ماي«شارحه، ماهوي كه در شرح االسم است، با » ماي«هرگاه كسي بگويد كه 
نيست، ادعاي قطع رابطه بين اين دو، كه من اسم اين را ميكروفون مي گذارم و قوم ديگر يا ديگري مي تواند 

است؟ ما عرض مي كنيم اين مرتبه از » قرار گذاشتن«اسم اين را يك چيز ديگر بگذارد، آيا اين به صرف 
ود و توصيفي برخورد مي كنيد، نميتواند جدا نامگذاري و اعتبار ساده هم با وقتي كه سئوال از كيف اين مي ش

 از وقتي باشد كه سئوال از حقيقت آن ميشود.
(با يك مثال ساده نشان مي دهيم كه ربط آن نمي تواند با ارزش قطع باشد. اگر ربطش با عم قطع نشد با 

 ارزش هم قطع نخواهد شد. به اين سه مرحله در شكل نازلش نگاه مي كنيم.)
بريده باشد، از همه كلمات بريده باشد راحت است كه » نامها«را در نظر بگيريد كه از همه » نام«اگر يك 

است. حاال نام را در سياق يك جمله مي گذاريم. آن هم مشكل » اعتبار«و » قرار«ادعا شود، نامگذاري صرف 
» اعتباري«گفت اين  است (چه نسبت خبري را بخواهيم بيان كنيم چه انشائي و چه وصف كنيم) زود نمي شود

به اين معنا نيست. حاال اگر ادبيات يك قوم را بخواهيم مالحظه كنيم، بخواهيم كيفيت » اعتبار«نيست يا 
ادراكات آنها را نسبت به محسوسات در باب مفاهمه و يا هنر يك قوم را بخواهيم مالحظه كنيم، آيا ميشود اين 

 ادعا را كرد؟
پذيرفته شده هائي كه در هنر دارند با پذيرفته شده هائي كه در فلسفه  ميشود گفت كه ادبيات يكه قوم

دارند بينش رابطه اي نيست؟ هيچ تناسب ندارد؟ (بعد باالترش) آيا نظام تعلق يا نظام حساسيتها هم رابطه اش 
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يشود، با با منطق قطع است؟ اين سه تا، سه مجموعه جدا هستند؟ يا رابطة تغييراتي كه در هنر و زبان واقع م

 توصيفهائي كه از اشياء داريد، قطع نيست؟
اول در مورد هنر و توصيف، (هنر و علم) صحبت مي كنيم و بعد هنر و علم يعني كلمات با معاني كه دارند 
رابا منطق و فلسفه مالحظه مي كنيم تا ببينيم وضع آنها چگونه است.يك موضوع را مي فرمائيد، اين موضوع را 

 يك اسمهاي ديگري توصيف مي كنيد. شرح االسمي به
يعني استفاده از ربط آن ميكنيد. يك وقت مي گويند به اين ميكروفون ميگوئيم، يك وقت است كه 
ميكروفون را كمي تشريح مي كنيد مي گوئيد ميكروفون وسيله اي است كه صدا را به ضبط صوت منتقل مي 

 كند پس يك نسبتي بين اين و ضبط صوت مالحظه شد.
ضبط صوت را كه مي گوئيد هم كلمه ضبطرا مالحظه كرده ايد و هم كلمه صوت را. در توضيح وتوصيف اين 
مجبور ميشويد مرتباً سراغ كلمات ديگر برويد. اينجوري نيست كه بريده محض باشد. هكذا در باب موضوعات 

 علوم هم چنين است.
در دستگاه فلسفي خاصي شرح االسمي به آن  سابقاً فيزيك را فقط به جراثقال مي گفتند، حاال ميشود

برخورد كنيم، كه در آن دستگاه شرح االسم از شرح حقيقت شيء (از توصيف كيفيت شيء) جدا هست. البته 
 به حسب اصول آن دستگاه فلسفي كه كارش جداكردن و حكم دادن است.

 مي كنم جداهست. ولي نميشود گفت كه ربط ندارد چون جدا هست، چرا جدا هست؟ چونمن ادعا
نمي شود كه مصادره به مطلوب كرد! مقتضي دستگاه تقسيم كردن شما جدائي است هما اقتضا را اينجا 
مالحظه مي كنيد و به آن تمسك مي كنيد. وقتي تمسك كرديد ميگوئيم امروز فيزيك. به فيزيك اتمي مي 

ر برگرفتن يا در برنگرفتن را اعتبار كرديد گويند يا فيزيك كيهاني، و شيمي را در برميگيرد. شما ميگوئيد د
ميشد يك اسم ديگري براي آن بگذاريد، بگوئيم سابقاً علوم زير بليط فلسفه بودند، حاال نيستند اين را به چند 

 شكل ميشود بيان كرد.



٥٠ ·································································································································································  
كه  ميشود گفت معناي كله فلسفه در فالن زمان به فالن معناست. تاريخ اين كلمه را بيان كنيم، گاهي است

تاريخ تغيير مفهوم را به عنوان علت تغيير خود اين نام بكار مي بريم و گاهي آن را در تاريخ بصورت اعتباري 
 فرض مي كنيم و درباره اش صحبت مي كنيم.

مي گوئيم فالن موقع مردم به چنين چيزي (به اين ده علم) فلسفه مي گفتند. معناي اين حرف اينستكه با 
تفكيك مي كند، با همان آن را مالحظه كرده ايد ولي اگر ديگري با » فلسفه«را از » و قرا اعتبار«دستگاهي كه 

طبقه بندي خاصي كه از فلسفه متخذ بود اصول موضوعه و حدود اوليه عولم را، جا و نسبتش را به ساير علوم 
را مالحظه كردند و  بصورت كلي مشخص كرد از فالن موقع در اين اصول موضوعه تصرف شد. مثالً وقتي جاذبه

نسبتش را با محاسبه اي كه در آنجا هست مالحظه كردند حدود اوليه اش در هندسه تغيير پيدا كرد، شما 
برخورد كنيد و » اعتباري«دوباره مي توانيد بگوئيد اسم اين هندسه نيست و آن را هندسه نام نگذاريد. يعني 

 همان تفكيك را بكنيد.
اي بود كه نسبت تأثير آن در حيات بشر اين بود حاال مبتني بر هندسه الزم ميشود گفت هندسه محاسبه 

دارند چيزي را بسازند، كه بله آن در فضا حركت كنند. آن هندسه نمي توانست پاسخگوي اين باشد ولي 
د با آن براساس چيزي كه حاال پيدا كرده اند هم ميتوانند هواپيما و موشك بسازند. ماهواره بسازند و هم ميتوانن

 ساختمان بسازند و مقاومت مصالح را كنترل كنند و مصالح جديد براي ساختمان سازي تحويل دهند.
هرگاه كسي مدعي باشد توصيفها به اصول موضوعه ها بر مي گردد و اصول موضوعه سابقاً زير دست طبقه 

ح است كه بگويد قبالً اين بنديي كه در فلسفه و منطق بود شكل مي گرفت حاال شكل نمي گيرد ادعايش صحي
 علوم جزء فلسفه بود و حاال جزء فلسفه نيست.

خاصي (شرح االسمي خاصي) كه شما مي » اعتباري«من باب حقيقت خود اين علوم، نه من باب توصيف 
و  فرمائيد اين را از اينجا به آنجا و از آنجا به اينجا نقل معنا كردند. عليهذا نميشود فرض شود هنر، ارتكازات

پذيرفته شده ها در باب توصيفها و معاني تغيير پيدا مي كند و اين توصيفها بالمره با نسبتهائي كه در زبان 
 دارند هيچ ربطي ندارد، با تشريحهائي كه در زبان دراند هيچ ربطي ندارند.
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مين ادبياتي در ادبايت روز بالوضوح تحريك به هوي مشاهده ميشود حاال كسي دقت كند و ببيند تأثير كه ه

كه براساس مغالطه هاي ديالتيك و حركت تاريخ درست كرده اند چقدر در بين آدمهائي كه احياناً آدمهاي 
خوبي هم هستند و نمي خواهند فساد كنند نفوذ كرده است. ولي چگونه آنها راحت مي گويند تضاد طبقاتي و 

رند يا مي گويند خصلت و ماهيت اين قشر تضاد بين فالن و فالن است و پشت سر هم اين كلمات را مي آو
 چنين است.

يعني صحبت كه مي كنند ببينيد كه چگونه صحبت مي كنند. در ادبيات موجود توصيفهاي موجود جهان 
كه باصطالح به آن علم مي گويند و طبيعتاً راههاي شيطنتي است كه انسان را دور ميكند، ببينيد چقدر اين 

 ؟مسأله نفوذ پيدا كرده است
يك كتاب فارسب را برداريد مثالً همام معراج السعاده كه زمان شبه ما هم نزديك است با يك كتاب اخالقي 
كه خيل در دهنها بگردد و با قلم و بيان روز باشد و حركت انقالبي را هم داشته باشد، اين دو را با هم مقايسه 

ه مفردات دير تغيير مي كند در عين حاليكه لغات كنيد (كار به اجتماع و جامعه و تحول هم داشته باشد) البت
 نو در كتابهاي ادبيات جديد مي توانيد پيدا كنيد.

ولي شما اول سياق را نگاه كنيد و ببينيد مجموعه چقدر تغيير كرده است؟ البته الحمدا... رب العالمين با 
اول انقالب خيلي محسوس است. وجود رهبري حضرت نائب االمام، امام خميني اين مطلب اصالً تغييرش با 

يعني بطرف خدا بيشتر رفته است.اعالميه هاي امام را از اول تا االن در صحيفه نور نگاه كنيد حتماً به يك گونه 
در آن اصل خدا و آخرت و اسالم و دين قرار گرفته است. وقتي حتي تحريك احساسات مردم شده اينگونه بوده 

ني و كفر را ذلت بشمارند. و لكن در ساير نوشته ها و خصوصاً نوشته هائي است كه مردم براي خودشان بي دي
كه باصطالح در برابر استكبار غرب و شرق خود باخته بودند مالحظه كنيد ببينيد چگونه، آنها كلمات را بكار 

 مي گيرند؟
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ته شده هاي در هنر و اصالً ادبيات آنگونه نيست كه هيچگونه تغييري در آن واقع نشود در ارتكازات و پذيرف

باشد و نه به حساسيت برگردد نه » قرار«زيبا شناسي هيچ تغييري واقع نشود يا هر تغييري كه واقع شود صرفاً 
 محض باشد.» قرار«به ادراك توصيفي وصرف مجرد 

د االن مدتهاست كه در خانه ها وقتي ميخواهند براي بچه شان اسم بگذارند ديگر دالباو ژيال نمي گذارن
اسمهاي آمريكائي نمي گذارند، سميه رقيه مي گذارند، اسم معصومين يا كساني را كه به آنها ارادت داشتند مي 

 گذارند باصطالح خودمان مد و زيبا شناسي عوض شده است. و اين فقط در نامگذاري ساده نيست.
گر بخواهيم مثالها و نمونه در نفس ادبيات و مفاهيم هم حتماً هست. در توصيف علمي هم هست و طبيعتاً ا

هايش و خصوصيات نسبتي را بياوريم كمي مبسوط ميشود. انشاء ا... به آنجائي هم ميرسد كه جالل و جمال 
عالم دنيا و شهوات آيا در نماسازيهائي كه در ساختمانهاست، كيفيت ارتباطش و شهرسازها و الي آخر راه دارد 

 يا ندارد؟
مورد توجه قرار ميگيرد. كيفيت ادراكات نه خود ادراكات در بخش محسوسات  و بهرحال هنر به تمام وجهش

چگونه است؟ كيف ادراكات عقلي هم هكذا نميشود گفت هيچگونه رابطه اي ندارد. حاال بعد از كيف ادراكات 
را عقلي و كيف ادراكات حسي (روي كيفيت صحبت مي كنيم) ماشيني كه اين نسبتها را برقرار مي كند و آنها 

 متكيف به كيف ميكند، آيا ميشود آن ماشين هيچ نسبتي به اينها نداشته باشد؟
منطق آن ماشين است، اين كيفيتي را كه شما در محصوالتش مي بينيد متناسب با كيفيتي است كه در 

باشد روابط اين كارخانه، اين ماشين لحاظ شده است و آن رابطه اش با كيفيت تعلق و حساسيتها نمتواند قطع 
و مجموع اين سه تا با هم با كيف سمت گيري و اختيار كه اليه تبارك و تعالي هست يا نه قطع نيست (حاال در 
متن صحبت عرض ميكنيم) اگر نسبت تأثير تناسب با غايت داشته باشد، تناسب با فعله تبارك و تعالي و 

 مشيت او داشته باشد ارزش دارد.
 وض شد، نا متناسبي شد كه در تناسب باالتر منحل ميشود.اگر اين تناسب بوسيله اختيار ع
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ديگر اين اختيار را نميشود مدح كرد،خود اين اختيار را نمي شود مدح كرد، بنده يك چيز بدي ساخته موال 
دستش با اين سنگي كه او در راه انداخته گره نمي خورد. از اين سنگ يك چيز بهتري را براي بندگان صالحش 

 د كرده است. زمينه ايجا
اين قبح فاعلي و فعلي خودش و كيفيت خودش را درست كرده، كار خودش را كرده است ولي اين نتوانسته 
سد جلو خدا ببندد. در دستگاه باالتر منحل شده است ولي كيفيتي را كه اين درست كرده است يك كيفيت 

ب غايت ساخته است منحل دن با ناجور است كيفيتي نيست كه خودش هماهنگ باشد و ناهماهنگ نسبت ه
هماهنگ بودن خيلي فرق دارد. منحل شده هم اختيارات در وجه كلي در سمت گيري كه خدا براي جهان قرار 

 داده و اولياء تكويني قرار داده هيچ چيزي نيست كه در اينجا داراي ارزش و حقانيت نباشد.
دست خدا در نمي رود در اين شكي نيست و كسي در مرحله اي كه اينها منحل ميشوند، نتيجه و سرنخ از 

 نمي تواند سدي را جلو خدا بسازد.
و اما در معناي اينكه بگوئيم آيا هرجور هم درست كنيم متناسب با غايت است (در مرحله اختيار خودتان و 

تأثيرها هم  در واليت خودتان). در مرتبه واليت و اختيار خود وقتي نسبت به كيفيات خارجي بود و كيفيات و
متناسب و غير متناسب داشت، در بستر اختيار خودتان، در بستر رشد خودتان نسبت بين دو كيفيت كه 
نامتناسب با غايت هستند ولو در عمل نتيجه هم بدهند در موضعي كه يك متاءله هست كه ميتواند اين را 

ل هم عمل باطلي است و اين شيء هم منحل كند و بگويد چه نقضهائي دارد و كجا هم مي شكند، اين نحوه عم
بستر نيست مگر براي چيز باطل، به نسبت اختيار ما و آخرش هم دم بريده است وقابل رشدنيست و دنباله 

 ندارد و در اين طرف منحل ميشود. 
از اين موضع كه نگه كنند يعني عمل به اينكه اين جهل است، اين را قبول داريم. علم به اينكه اين راه 

نت است اين علم است اگر فرمول كينز را در باب پول و رفتار اعتبارات كه براساس ربا واقع شده، اگر اين شيط
را يك متاءله نگاه كند خصلت باطني كه ربا در روح انسان بوجود مي آورد، آن خصلت را مالحظه مي كند تا به 
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مي دارد و كجا هم بريده ميشود؟ راه هم اين برسد كه كيفيت تنظيم آن چيست و تا اينكه بگويد چه فساد عظي

 راه شيطاني خاصي است.
اين را ميشود علم گفت ولي نفس اينكه به اين ضريب فني علم بگويم، بگويم توصيفي كه هيچ جهتي ندارد 

 اين علم نيست، اين بستر براي ربا و حرب من ا... است.
ازه داشته باشد ميتواند ترويج فساد كند. راه ترويج سازماندهي اعتبارات با اين ابزار ميتواند سرعت اين اند

فساد است شما با ضريب فني ربا چگونه ميتوانيد صالح ايجاد كنيد اگر كسي گفت روش خود ارضائي جنسب 
چگونه باشد، شدتش چنين است (اين را شنيدم كه در آمريكا يك بيماري ظاهر شده بنام ايدز كه مال 

 ه رجال است.همجنس بازي و اكتفاء رجال ب
شنيدم تابلوهائي در انجا نصب شده كه راههائي كه بيماريها را تخفيف مي دهد و شهوات را تقويت مي كند 
نشان داده است) آيا اين را علم بگويم؟ اين حرف حق است؟ يا بگويم باطل است؟ اين را در باب اختيار انسان 

بت از هستي است درباره توصيف نيست كه توصيف توصيف حقانيت كنم؟ يا اين توصيف ندارد؟ در اينجا صح
 ارزشي كه نيست، توصيف هستي شيء و هستي كيفيتهاي مختلف است. 

علم به اين مطلب ك صحبتي از عمل به آن نيست حاال آيا ميشود اين راه را براي آخرت هم بكار گرفت؟ 
 رت دارد؟اينكه مي گوئيد اين بار ارزشي نداد، اين قابليت واسطه شده براي آخ

قابليت رسيدن به ملكات فاضله انساني و پرورش دارد؟ يا قابليت عبادت غير خدا و اطاعت ابليس و شيطنت 
حقيقتش و كنه اين كيفيت مغاير با پرستش است در «دارد. نميتواند واسطه در طريق طاعت واقع شود. اينكه 

متاسب با «را به نفسه صحبت كنيم و بگوئيم ، اين غير از اينستكه خود اين »دستگاه كل خلقت منحل ميشود
اختيار عباد است، وقتي كه اختيار بخواهد الي ا... تبارك و تعالي باشد. ميشود استفاده الهي داشته باشد و 

چگونه ميشود استفاده الهي داشته باشد؟ در مثالهائي كه نازل هست زود ». استفاده غير الهي هم داشته باشد
ميشود در مثالهائي كه در مجموعه بسيار بزرگ است كه خود ارضائي و فساد و تجاوز در التفات به آن حاصل 
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مقياس عظيم جهاني سد عن سبيل ا... تبارك و تعالي، در مقايس هاي بزرگ جوامع واقع ميشود آن مفروق 

 عنه است. كسي نسبت به پول اينقدر حساي نميوشد كه ماهيت پول چيست؟
رد. بنيان محاسبه ضريب فني آن هم كه روي نرخ رباست. برقراري و چرخش و در باب حواله جا نمي گي

 كنترل آن هم كه جز از طريق نرخ ربا، جور ديگري نميشود انجام داد.
حاال شما بگو اين را من پرداخت مي كنم و تحت پوشش معامالت اسالمي، مضاربه و مساقات و اينها اين را 

كه اين نحوه معامله را با آن نحوه معامله گزينش كرده ايد و يك مركب  درست مي كنم من مي گويم آن علتي
درست كرده ايد چه چارچوبه اي بوده كه علت شده و اين مسائل و احكام را گرد هم آورده ايد؟چرا احكام 

 ديگري را كنار هم گرد نياورده ايد؟ 
ما عوض شود. ماشين توليد كيفي  حاال اگر خواستيم چارچوبه اي را عوض كنيم تا ماشين شرح و توصيف

هنر وارتباط و مفاهمه، ماشين كيف توصيف اگر بخواهد عوض شد، آيا نسبتي بين اين ماشين كه منطق اين 
 بخش است با منطق بخش نظر الزم نيست؟ 

طبيعتا اگر الزم بدانيم بايد صحت اينها را بهم مشروط كنيم. معيار صحت در هر منطقي جزء اصولي است 
آن منطق با آن كار ميكند. اگر بخواهد معيار صحتش اصالح شود، حد اوليه و حكم اوليه و نسبتش بايد كه 

 شرط را قبول كند.
بنابراين مطلق ساختن و جدا پنداشتن بعضي از بعضي موجب اين نميشود كه خاصيت وضعيه آنها هم جدا 

نشناسيد. اگر بخواهيد آن را مشروط كنيد  واقع شود نسبت خودشان را دارند چه شما به رسميت بشناسيد چه
 بايد آن را به رسميت بشناسي.

 و السالم عليكم و رحمه ا... و بركاته





 
 

  ٦جلسه: 
١٢/٧/٦٦ 

كه توصيف در هيچ مرتبه اي بصورت مطلق و بريده از ارزش برادر حجت االسالم حسيني: قبالً عرض شد 
نميتواند فرض شود. زيرا ارزش توجه به كيف خاصي از كيفيت حركت دارد و توصيف جداي از كيفيت نيست 
(توصيف كيف است) و كيفيت جز در حركت، (يعني جز براي غايت، جز ال اقل نسبت داشتن به چيزي كه براي 

 .غايت است) معنا ندارد
ارتباط به حركت دارد خصوصاً در توصيفهائي كه به آن توصيف علمي يا وصف شارح مي » كيفيت«بنحو ما 

گوئيم، طبيعتاً ارتباط دارد. حال ممكن است در يك جا، در مباحث عقلي بگويند، شرح يك اسمي را مي 
 اك نميتواند خراج باشد.گذاريم بدون اينكه بحث حركت داشته باشيم كه در آنجا هم از وصف حركت در ادر

اگر حركت در ادراك بنحو ما پذيرفته شود، اگر دشد براي ادراك بنحو ما پذيرفته شود، يعني به گونه اي و 
 نحوه اي پذيرفته شود، كيفياتش را هم به نحوه اي متأثر ميكند. چنين نيست كه مطلقاً جدا باشد.

دارند آيا پاي توصيفها به يك جائي بند نيست؟ آيا  حال اگر بگوئيم همة توصيفها به حركت و ارزش ربط
معنايش هرج و مرج در وصف است؟ يا صرف اينكه شما ميگوئيد ارزش پايش به جائي محكم و قرصي بند 
است، توصيف هم نسبت پيدا ميكند، و متناسب با هر مرحله اي اگر هماهنگ با ارزش باشد پايش محكم 

منسوب به آنجائي ميشود كه مبداء خير است » خير«ل ارزش ساير افعال ميشود؟ يعني ارزش زبان و هنر، مث
(پايگاه خير است) حال اگر از اينجا يك قدم دقت را بيشتر كنيم و بگوئيم كه آنچه كه درباره كلمات بيان شد 

 كه ضروري است درباره كلمات عادي است ولي بين كلمات وحي با كلمات عادي خيلي فاصله است.
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فرض اختالف ندارد نه فقط » الختالف فيه«چگونه فاصله است؟ مي گوئيم: آنها اقوالي است كه مي گويند 

قرآن، بلكه حديث معصومين هم چنين است، لذا خودشان هم مي فرمايند، علمشان احاطه به حقيقت اشياء 
 دارد. 

ومين(ع) را ميتوان به سخنان مبارك نبي اكرم (ص) را ميتوان نسبت به معصومين (ع) داد و يا سخنان معص
 ساير معصومين و نبي اكرم (ص) نسبت داد.

نميتوان در بين كلمات معصومين متناقض و متضاد پيدا كرد كه تزاحم در مالك و يا تزاحم در مبنا در آن 
پيدا شود. يك كلمه از اين را پهلوي كالم ديگر معصومين ببريد، از يك چوهره برخاسته است و آن جوهره هم 

فش بر اشياء مطلق است (و نسبتي كه بين شي و غايت است كه جايگاهش را در زمان و مكان بصورت اشرا
انتزاعي ميگوئيد، حقيقتشان را كه نسبت بين زمان و مكان به غايت است، يعني حقيقت آن را توصيفي مي 

ر نزد معصومين كند) عين آنچه كه وجودش تكويناً هست در بيان توصيفي آن هم آن چيزي است كه علمش د
(ص) هست، و اين در حاليست كه ولي بررشد هستند و ايجادش هم به اذن خداوند تبارك و تعالي بدست آنها 
انجام ميگيرد (نهايت با امر و اراده و مشيت خدا و اينكه اينها بنده خدا هستند ال فرق بينك و بينهم اال انهم 

د، خداي متعال را اطاعت مي كنند عباد را سرپرستي مي عبادك بنده خداهستند، مشيت خدا را جاري مي كنن
كنند) كه ميشود اينها معيار براي صحت واقع شود و صحت آن با حقانيتش تفكيك بردارد نيست، در باب 

 كلمات آنهاست.
پس كسي گمان نكند كه اگر تغيير در باب توصيف آمد در نتيجه اين كلمات هويتشان را از دست مي دهند 

ص و محكمي پيدا نمي كنند، نه اينجور نيست. جهت ثابت كه تعلق به جلت عظمته است، به مشيته و جاي قر
است، اين امر است كه اتفاق كلمه يا هر كيفيت ديگري با اتفاق تغييراتش و استحكامش و ارزش آن به آنجا 

دارد واقع ميشود و  برمي گردد كه طبيعتاً اين مطلب بصورت مطلق نسبت به آن چيزي كه اشراف مطلق برآن
براي چيزي كه اشراف بر آن نيست، كه ادراك ماست كه رشد پذير است و به مقدار و نسبت تسليم بودن، به 

 استحكام و اتفاق نسبت پيدا ميكند.
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بعد از اين قسمت صحبت درباره اينستكه اگر صحت بين منطق موضوع شناسي و صحت در امر نظر جامع 

در باب ارزش است (يعني هرچيزي كه حقانيت را تمام مي كند، صحت را همان دارد و جامع آن هم صحت 
تمام ميكند) و قبالً هم اشاره كرديم كه تمام شدن حقانيت بصورت انحالل (منحل شدن در طريق حل) غير از 

 هماهنگ شدن باالختيار است. 
ل باشد ولي آن انحالل از منحل شدن اضطراري، هماهنگي باالختيار هم، ممكن است در مرحله اي انحال

قبيل منحل شدن اضطراري يك طاغوت نيست (آن بايد سر جاي خودش بحث شود) فعالً در باب هماهنگي آن 
با صحت صحبت مي كنيم. از اينجا كه خواستيم صحت را و رابطه اش را با ارزش و حقانيت صحبت كنيم، 

تميزي است كه شما آن را وصف كرده ايد، به يك نميشود در باب تميز و معرفت وارد نشويم، صحت يك نحوه 
عنواني معنون داشته ايد كه ميگوئيد اين نحوه تميز ارزشمند است، اين نحوه معرفت ارزشمند است و يا درباره 

 فساد مي گوئيد اين نحوه تميز، تميز نيست، ارزش ندارد. باطل است.
صحت آن چيزي است كه مايطابق الواقع مطابقت گاهي است كه به سادگي از اينجا مي گذريم و مي گوئيم 

با واقع داشته باشد. فاسد هم آن است كه مطابق با واقع نباشد. گاهي هم هست كه اين مطلب را مورد دقت قرا 
مي دهيم كه يعني چه مطابق واقع باشد؟ يعني كسي حرف دروغ نمي زند؟ دروغ قابليت وقوع ندارد؟ كسي 

 خالف نمي كند؟ فكر باطل نمي كند؟ كسي عمل
مي گوئيد نه من از حيث ديگري ميگويم، مي گويم مؤدايش چيست؟ مي پرسند مؤدايش چيست يعني 
چه؟ آثار متوقعش يعني چه؟ آن كسي هم كه دروغ مي گويد ميخواهد يك اثري در جامعه واقع شود و واقع 

 هم ميشود، دروغ در عالم كارآئي دارد فعل خالف و باطل كارائي دارد.
ملعون معاويه كه قرآن را سر ني كرد (با مشاورت ملعون عمروعاص) اين اثر كرد. يك جنگ حتمي كه حق 
بر باطل پيروز شده بود اين عمل اثر آن را برگرداند. مي گوئيد هماهنگي اين كار با اثر بايد منطقاً اثبات شود. 

يد ما طابق الواقع و يك وصف داديد، ما اين حرف يعني چه؟ يعني حق تأمل در ان هست يانه؟ آيا همينكه گفت
همانجا بگوئيم چشم همين است كه شما فرموديد؟ حال اگر آثار داشته باشد ونسبت هم داشته باشد و همان 
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چيزي را كه شما مي گوئيد تصرف در قوه واهمة فرد، اين تصرف و واهمه هم وجودي باشد، و نسبتي بين آنها 

واهمه وجود دارد، كذب هم تنظيماتي به قوه واهمه و تخيل دارد، متناسب با  باشد و اثر عيني هم داشته باشد
آن تنظيمات هم اثر دارد. كيف نفساني هم براي آن كسي كهبه غلط و اشتباه افتاده پيدا ميشود، مي گوئيد 

 نميشود؟
قين به خالف اين آثار كه در عمل ظاهر ميشود به كجا بند است؟ به عبارت ديگر آيا در هيچ جاي عالم ي

وجود ندارد؟ چگونه وصف خالف بودن و كذب بودن و باطل بودن را ميتوان به چيزي نسبت داد؟ جز به 
 مالحظه نسبت آن با غايت؟

عالوه بر اين اختالفي كه در توصيف هستي واقع ميشود، (بهرحال دو فيلسوف داراي دو كيفيت نفساني 
مي گويد اصل وجود است) آيا نزاعي لفظي محض و غير هستند كه يكي ميگويد اصل ماهيت است و يكي 

 منطقي است؟ اين دو كيف نفساني را چگونه ميشود گفت كدام صحيح است؟
به حرف هركدام كه تسليم شويم و بپذيريم من البدو الي الختم طبيعتا حكم ميكنيم به اينكه حرف دومي 

 سنگر خودش پيروز است.باطل است. يعني اين در سنگر خودش پيروز است، آن هم در 
اين واقعي كه ميگوئيد به واقع نسبت دارد يعني چه جوري نسبت دارد؟ غرض از نسبت داشتن به واقع 
چيست؟ واقعيت اينست كه بگوئيم آن فيلسوف براي خودش واقعيت دارد و برابر با حالت نفاساني خودش است 

 به صحت در تعريفش مقابل فساد است. چرا؟ و اين هم براي خودش واقعيت دارد؟ اين بدترين حرف نسبت
براي اينكه يك كسي منكر ميشود و ميگويد اصالً ارزش در عالم نيست دنيا پوچ است. يكي مي گويد دنيا 
پوچ نيست عقايد احترام دارد هم آن كسي كه ميگويد خدا هست محترم است هم كسي كه مي گويد خدا 

 اينگونه است) به هر دو عقيده احترام بگذاريد.نيست آن هم محترم است (در سازمان ملل 
معنايش اينستكه ما هيچكدام از اين دو عقيده را به رسميت نمي شناسيم. سئوال بعدي اين است كه خود 

 احترام چكاره است؟ خود احترام و ارزش فقطبه رفع مشكالت دنيايي است؟
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مشكالت دنيائي است محترم است چون  خود اين هم محل بحث ميشود، بايد گفت كسي كه قائل به ربع

 يك عقيده دارد، كسي هم كه قائل نيست محترم است چون آنهم عقيده اي دارد.
اين هم همان حرف است. كه مي گفت پوچ است و هيچ نيست. نهايت اينستكهاين يك لفافه اي دور حرف 

ميگويد علم وجهل يا صحت و  پيچيده كه زود كراهت منظرش آشكار نيست. و دستش زود باز نميشود كه چه
فساد اگر آخر كار يك معنا پيدا كرد كه با دو لفظ مترادف از آن معنا نام مي بريد، يك چيز شد كه با دو كلمه 

 همان را مي گوييد و بعد دعوي تعريف آن را داريد، چه تعريفي شده است؟
نميشود. در دستگاه منطق تجريدي تعريفي كه برنقيض آن هم صادق باشد كه در دستگاه خودتان هم تمام 

هم چنين چيزي ممتنع است كه تعريف بر خودش و بر نقيضش صادق باشد. چون نفس صدق شكسته ميشود. 
بنابراين مجبور شديم دقت كنيم در اينكه صحت چيست؟ معرفت چيست؟ تا از آنجا بشود نگاه كرد و گفت، 

كنيد كه آن بتواند ريشه اي باشد كه صحت در حاال يك صحتي را تعريف كنيد، يك معرفتي را تعريف 
بخشهاي مختلف به آن نسبت داشته باشد و بعد نگوئيم در اين دسته كه علم صحت و فساد را با يك معيار مي 
سنجيم و در آن دسته از اطالعات هم ك اسمش فلسفه است و نظر به حقيقت شي دارد آن را هم با يك معيار 

عيار صحتهم هيچ نسبتي به هم ندارند هردو بالنسبه به آنچه كه تحت شمولشان ديگري مي سنجيم و اين دو م
 است مطلق هستند آيا خودشان دوتا بهم نسبتي دارند يا نه؟

نگوئيم نه كاري بهم ندارند، دو حقيقت هستند. هرچند آن دو حقيقت نسبت به توصيف يك چيز ناظر 
دهند. فلسفه آنچه را درباره حقيقت عالم ميگويد استثناء نمي باشند و بخواهند در مورد همين عالم ماده نظر ب

كند و نمي گويد آنچه را كه مي گويم درباره همه هستي است باستثناء عالم دنيا يا باستثناء آن چيزهائي كه 
قلمرو علم است. يك چيزداريم درباره اين كه صحبت مي كنيم درباره هستي كه صحبت مي كنيم نسبت به 

مرو علم هم از آن صحبت مي كند شامل است. علم تجربي كيفيات قابل تجربه را صحبت مي آنچه كه قل
 مي باشند و از جهت اينكه هستند موضوع بحث ماست.» هست«كندولي آن كيفيات قابل تجربه 
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داخل در موضوع است و از موضوع ما خارج نيست صحت و فساد رد اين دو كه نميشود مطلقاً بهم هيچ 

 شته باشند و قطع باشند.نسبتي ندا
اگر در باب معرفت بخواهيم توجه كنيم و بگوئيم صحت نميتواند بصورت مطلق جداي از معرفت باشد يك 
نحوه از ادراك را به صحت ملقب كرده ايم. (موصوف و معنون كرده ايم) آيا ميشود گفت كه آن معرفت نيست؟ 

 معرفت و شناخت شناسي مطرح شد.يا بهرحال مرتبه اي از معرفت است؟ بنابراين بحث 
در بحث معرفت عرض كرديم كه كيفيت اشياء، حقيقتي دارند كه اين كيفيت را از آن حقيقت قطع بكنيد، 
بعد نميشود اين كيفيت را مورد بحث قرار گيرد، كيف آن حقيقت است، اين كيف مستقر به چيست؟ به 

يعني به حكم عليت باز بين كيفيت و حقانيت كيفيت حقانيت آن اگر حق نباشد چرا يك كيف ديگري نباشد؟ 
 و حقيقت كيفيت، نسبت برقرار است. 

علم به حقيقتش ممكن نيست جز به نسبتي كه اين شيء به زمان ومكان دارد. يعني به نسبتي كه به غايت 
 دارد. (كه بحث آن ولو بصورت ساده قبالًعرض شده است) (چند كلمه ضبط نشده است)

قابليت اينكه تحت اشراف ما قرار گيرد ندارد، احاطه بركل اين مطلب براي ما ممكن نيست » اين نسبت«
حاال پس بگوئيم هيچ معرفتي به هيچ نحوي نداريم؟ و حركت ما هم نسبتي با معرفت مطلقاًً ندارد؟ و راه بسته 

 است؟ راه معرفت قطع است يا نه؟
تها به غايت دارد، ارائه ميشود. وحي بيان نسبت اشياء به معيار صحت بوسيله كسي كه اشراف بر نسبت كيفي

غايت شد. اعم از اينكه توصيفي باشد يا اينكه تكليفي باشد. وحي از قبيل شناخت اكتسابي انسانها نيست. 
 كيفيتي از هستي است كه حاكم بر جريان هستي است. يك نحوه بيان از حكومن و واليت الهيه است.

ي حاكم بر رشد را بيان ميكند (همين جا يك تاملي بكنيد) اين اشكال جدلي الطرفين جريان واليت و قوان
است كه مي گويند صحت معيار و پايگاه هيچ منطقي قابليت استدالل ندارد. صحت در هر دستگاهي به پايه 

 اش برمي گردد و پايه اش هم قابل تعريف و تصحيح درخود دستگاه نيست.
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اي پوچي درنفس علم است و شكسته ميشود. چرا؟ چون در اينجا و طبق بحث اين سخن جريان دادن معن

ما معرفت و صحت پايه اش خارج از ادراك ما قرار مي گيرد. يعني وحي را كه ما مدعي هستيم اينگونه نيست 
اكات و كه بما وحي شود واحدي از انسانها هم نمي تواند ادعا داشته باشد اال اينكه خداي متعال نه از سنخ ادر

فهمي كه بشر بصورت تدريجي برايش حاصل ميشود، يك نحوه وجود يا علم ديگري را ايجاد فرموده است و 
انبياء عظام (ص) داراي آن هستند و به وجود سيد كائنات، ختم رسل، حضرت ختمي مرتبت (ص) ختم شده 

كه بگوئيد اين هم يك نحوه  است صحت پايه اش اگرخارج از دستگاه ادراكي باشد آيا اين نقض واقع ميشود
 درك است؟

يا جواب اينستكه خير همينقدر كه شما ادني حركتي را غير قابل انكار بدانيد اقرار به اين مطلب است كه 
خودتان تنها نيستيد. قابل پرستش نيستيد يك چيز ديگري هم در عالم هست. هستي جهان مستقل از ما طرح 

 ميشود. در عالم چنين چيزي است.
سئوال اينكه يا اثابات اينكه در عالم چزيز ديگري هم هست آن چيست؟ از كدام باب است؟ عرض ميشود كه 
اين باز ميگردد به اينكه ببينيم مكانيزم شناخت چگونه است؟ ولو بصورت تصور ابتدائي يك مالحظه اي بكنيم 

ازگار با اينستكه بگوئيم اين كلمات از و عبد ببينيم آيا تعاريفي را كه ميگوئيم نقض نميشود و هماهنگ است، س
قبيل كلمات ساير افراد است؟ يا اين كلمات خاصيت ديگري دارد؟ اين كلماتي كه در عينيت است وضعش 

 چگونه است؟
 سه مرتبه از منطق را داريم:

، ) مجرد شناختن اوصاف از هم و بحث كردن در آنها براي يك مرتبه (مثل كاري كه منطق صوري ميكند)١
) يك مرتبه كه حركت را مالحظه مي كند ٢در مقام مخاصمه و الزام كردن خصم به يك نسبتي كارآئي دارد. 

كيفيت حركت را مالحظه ميكند هماهنگي را هم مالحظه مي كند ولي در آن شرط تبعيت از وحي را در مبنا 
 . ولكن كار را تمام نميكند. نمي آورد. اين رتبه باالتر از منطق صوري است چون نظر به كيف حركت دارد
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) مرتبه سوم اينستكه ميگوئيد در دو رتبه قبل از غير قابل انكار ها يا از سابقش جدالً از مفاهيم تجريدي ٣

كه طرف آغاز مي كند شروع كرده ايد، حال بايد نسبت خود اينها را به چيزي كه خارج از اين دستگاه است و 
 ف هستيد كه كلماتي هست، ببينيد نسبتش به اين كلمات چيست؟ معترف به آن هستيد ببينيد. معتر

بنابراين تعريف از صحت و فساد شكسته ميشود اگر بنا شد معيار صحت خارج از دستگاه مالحظه شود ديگر 
ادراك ما به صحت نسبت دارد نه اينكه مطلقاً صحيح است نه اينكه كيفيت يا حقيقت شئي را همانگونهكه 

 بلكه نسبت دارد به علم و صحت كه آن هم مشرف است بر اين تا غايت آن. هست مي شناسيم
به ميزاني هم كه نسبت داشته باشد و نسبتش نزديكتر شود، ارزش آن بيشتر است نه اينكه صحيح تر است 
نسبت به صحت دارد، ارزشش بيشتر است (نسبتش بيشتر، قويتر). ( به اين جمله هم توجه فرمائيد) شهوات 

بال سربشر مي آورد و آورده است. شهوات را كه مي گوئيم ابتدائاً فعل يك عرق خور، قمارباز يا يك كسب خيل 
كه فاحشه علني مبيني دارد به ذهن مي آيد سد عن سبيل ا... به معناي اينكه كسي يك شبهه اي را بيان كند 

پخش كند يا هروئين بكشد،  به ذهن نمي آيد از شهوات اين حدودش در ذهن مي آيد كه كسي كه هروئين
 فساد كند، افعال فاسد را در شكل فرديش انجام دهد.

اگر يادتان باشد ماه مبارك رمضان حضرت امام فرمودند شهواتيكه در عالم ماده مي بنييد حاصل شهوات در 
خيله بشر عالم مثال است شهوات در عالم خيال در عالم كار مي كند. هركار بدي را كه مي بينيد يك روزي م

 به آن التفات كرده تا در خارج واقع شده است.
من نتوانستم يك نمونه پيدا كنم كه قبل از تصور و مرتبه خيال فعل اينكه تصوري در باب آن فعل مالحظه 
شده باشد، تخيلي هم در باب آن شده باشد، به قوه واهمه بشر هم خطور نكرده باشد، واقع نميشود همه 

طين غرب و شرق مي كنند اول در عالم خيال وارد شده و بعد در عالم خارج واقع شده شيطنتهائي كه شيا
است. بلكه بعضي ها در عالم خيال هم خيلي نسبتهايش تنظيم و شكل يافته است يا باصطالح امروزيها تئوري 

 آن درست شده، برنامه ريزيش هم درست شده بعدش محقق شده است.
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اني كه در فرهنگستان همكاري مي كنيد خيلي خطرناك و عظيم است. خيال از اين باب تكليف شما برادر

نكنيد باب ابداع احتمال و تخيل هيچكاري در دنيا نميكند. حاال ما احتمال مي دهيم و يك احتماالتي را جرح 
اين  وتعديل مي كنيم مثالً كفار داردند چه مي كنند آنها هم يك عده اي را مخصوص اينكه در اين باب مشغول

 احتماالت شيطاني باشند، دارند.
اين با يك دقتها و مالحظات و نسبتهائي كنترل ميكنيد و انشاءا... تعالي سعي ميكنيد كه خدمت به حق و 
اسالم كنيد و سعي در پياده كردن دستورات خدا مي كنيد از اينجا بدتر شهوات در عالم معقول است و لذتهاي 

مقش در روح و قلب شديد است و هم دوام و طولش و هم تهذيبش سخت هركدام متناسب با خطرش، هم ع
 است چگونه يك عرق خور سختش است كه از عرق خوردن دست بكشد و مي گوئيد ملكه برايش پيدا ميشود.

چگونه ميگوئيد بايد حالت ابتهال و اضطرار و الجاء به معصومين داشته باشد، در نوع گناهان چنين است و 
فرد به راحتي ميتواند تارك باشد و تصميم به ترك بگيرد. آنكه تصميم گرفته همان است كه معتاد خيال نكنيد 

 به فعل سوء است. چگونه ميتواند اراده كند.
آنكه ميخواهد اراده كند همان است كه اراده اش نسبت به الكل سست است، عين همين مراتب شديدتر در 

ادق است و اينكه امام فرمودند دنيا در آتش عالم مثال ميسوزد، عالم عالم مثال و باالترش در عالم معقول ص
مثال هم در آتش عالم معقول ميسوزد، اگر تسليم بودن از ريشه نباشد، بهر نسبتي، گاهي است كه انسان در 
باب خودش خيلي حاضر به تواضع است ولي در باب كل هم صنفهايش كه ميرسد حاضر به تواضع نيست. وقتي 

گويند شما چيزي متوجه نمي شويد حاضر است تسليم شود. اگر گفتند بشر متوجه نميشود مي گويد نه. كه مي
بشر متوجه ميشود اين آزاديخواهي غربي شيطنتش شديدتر از هم شيطنتهاست همه تكيه هايش براي 

آن مي كنند شيطنتهايش روي همين باب است. يك عنوان كلي را كه غير مستقيم افراد احسا تعلق نسبت به 
مطرح مي كند آنوقت آن را جلو مي آورد و مردم را به اين امر تحريك ميكند. اين مطلب در خود امر عقالني 

 هم هست.
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عقل ما عبد به رحمان، بوسيله تعبد است نه موضوع بندگي است كه بشود خودش را پرستيد. براي عبادت 

راين در توسالت و توجهاتتان در ايامي كه به تناسب موضوع نيست كه بگوئيد ميشود خودش را پرستيد و بناب
پيش مي آيد، حاال ايام سوگواري يا جشنها كه منسوب به معصومين است، آدم توجهش به حسب شرايط و 
زمانهائي كه پيش مي آيد، كه هم شرايط ظاهري در عالم، بحمد ا... در جاهائي كه ما هستيم فرق پيدا ميكند و 

در ان فرق ميكند. اينجور هم نيست كه عالم آفتاب زدنش هر روز فرق نداشته باشد و  هم شرايط واقعي عالم
چيزي نباشد، اينها فرق پيدا ميكند انشاءا... بخواهيد كه خداي متعال ارواح ما را تسليم و مطيع نسبت به 

 خودش و سرپرستي سرپرستاني را كه خودش قرار داده به نحوي كه خودش راضي است، قرار دهد.
 و السالم عليكم و رحمه ا... و بركاته



 
 

 ٧جلسه: 
١٥/٧/٦٦ 

برادر حجت االسالم حسيني: بحث اين قسمت ك هپاي شناخت براي مالحظه معيار صحتي كه حاكم بر 
يان آمده، نميتواند از معرفت جدا باشد و استقالل تناسب اشياء به هم از صحت در ابواب مختلف باشد، به م

معرفت آنها نيست يعني چه؟ يعني آيا معرفت يك چيزي مفروض ذهن انسان است؟ و هيچ ربطي هم به خارج 
ندارد؟ موضوعي براي شناخته شدن ندارد؟ موضوعش و محمولش هردو ناشي از فعاليتهاي انسان است؟ انسان 

حوه فعاليتي دارد (در اين قسمت هر نحوه فعاليتي كه فرض كنيد فرقي نمي كند. اعم از اينكه بگوئيد يك ن
فعاليت روحي يك نحوه معرفتي را مي دهد يا بگوئيد نه روحي نيست. حركتي مادون آن در قلب واقع ميشود، 

سيم كنيد، در اين خالصه يا بگوئيد حركتي است كه مادونش در ذهن واقع ميشود.يا بهر تقسيماتي كه تق
ميشود كه آيا معرفت و محمول و خصوصياتش از خود انسان است و ربطي هم به دنيا ندارد؟ با واقعيت كاري 

 قعيت نسبت دارد؟واندارد؟ و يا نه به 
حال اگر كسي بگويد معرفت بالمره كاري به واقعيت نداردو آن را از واقع قطع بداند و بگويد حتي تناسب هم 

رد، ديگر اين معرفتي نسبت به خارج نمي شود. افراد مختلف نزاعشان سر آن خصوصيات و نسبتها و ندا
كيفياتي است كه هركس مال خودش است، هيچي تصديق و هيچ تكذيبي و هيچ نسبتي به غير خود فرد پيدا 

ات فرد دوم غير از نمي كند. يعني هيچ فرقي ندارد بين اينكه بگوئيم با عالم نسبت ندارد تا بگوئيم ذهني
ذهنيات اين است با آن هم نسبتي ندارد و قطع قطع است. هركسي در ظرف خودش فعاليت ميكند. اگر كسي 

 چنين حرفي بزند و نسبت را كامالً قطع بگيرد، تعريف براي جهل نميتواند بدهد.
اين در ظرف ذهن جهل يعني چه؟ علم نسبت به خارج كه نشد، نسبتي هم كه به طرف مقابل پيدا نكرد 

خودش كسي را كه محكوم به جهل كرده و نسبت هم داده كه اين جاهل است زيرا وقتي كه به يك انسان 
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خاصي نسبت دهد و بگويد اين جاهل است و ياخصلتي را مالحظه كندو بگويد اين جهل است، چون بر اين 

براي جهل، لذا چيزي اثبات يانفي  اساس چيزي غير از فعاليت خودش نيست. نه براي معرفت چيزي است و نه
 نميشود.

مستقل از » حقانيت«مستقل از انسان هست » صحت«مستقل از ما هست » نسبت بين كيفيات«اگر گفتيم 
انسان هست، فعاليت و حركت دروني انسان با آنچه كه مستقل از انسان واقعيت دارد، نسبت پيدا ميكند و در 

اگر اين نسبت چنين شد، معرفت است، اگر «مطرح شود كه بگوئيم » رفتمع«اينجا جاي اين پيدا ميشود كه 
پس اگر ». هماهنگ با متناسب بود معرفت است، اگر نامتناسب بود منحل و شكسته ميشود و معرفت نيست

نسبت بين اشياء، صحت و فساد عدل و ظلم حق و باطل، مستقل از مالحظه ما هم جائي داشته باشد، حاال 
 ه آيا ميشود به آن دست يافت يا نه؟صحبت ميشود ك

پس چنين نيست كه بگوئيم موضوعاً نسبت بين كيفيات عالم از موضوع صحت و فساد و حق و باطل خارج 
است. در رابطه با انسان فقط اين معنا مطرح است چند كلمه در حاشيه عرض ميكنم: يك وقت هست كه مي 

 ميشود: گوئيم تناسبات به اختيار در سه رتبه منسوب 
) رتبه مشت حضرت حق جلت عظمته نسبت به تناسباتي كه بر كيفيت هستي همه اشياء است و هر ١(

باطلي هم منحل در آن است و نميتواند مقابل مشيت بايستد يعني سرنخ كار را از دست خدا در نمي رود، 
كه در رتبه مشيت بالغه هر چنين چيزي نيست معاذ ا... كسي نميتواند چنين حرفي را بزند، بايد دقت كرد 

 باطلي هرقدر هم بزرگ باشد در برابر مشيت او منحل است.
مرتبه پائين تر واليت و الت نور و ظلمت است و در مرحله نازلش هم واليت ما در محدودة اختيارات است 

ج بگذاريم) كه اين محدوده هم از داخل وجود ما تا خارج (در آن نسبت تأثيري كه مي توانيم نسبت به خار
جريان دارد. جهان هم به نسبتي قابل است. تصورف و واليت را قبول مي كنيم (باذن ا...) در محدوده اي كه ما 
ذون و ملزم به رعايت هستيم. يعني اختيار ما چه سوء و چه حسن باشد جريان پيدا ميكند. به اصل مطلب باز 

 مي گرديم.
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د، صحت و فسادي در خارج باشد موضوعي كه مي خواهيم بگوئيم پس اگر بنا شد خارج تناسباتي داشته باش

اشرافي به آن پيدا كرده ايم، اگر موضوع ممنوع ذهن نباشد و يا يك نسبتي مصنوع ذهن به خارج داشته باشد 
 اگر اين حرف را بزنيم، معرفت با آن نسبتي كه هستي دارد خودش چه نسبتي ميتواند داشته باشد؟

است بايد نسبتي كه يك شي به غايت دارد كه جايگاهش، زمان و » هو االشراف«اي معرفت اگر به معن
مكانش، پيدايش و ختمش، تأثير ساير اشياء بر او، و تأثير او بر ساير اشياء، هويتش را در مشيت بالمطابقه 

 بشناسد، نزد او حاضر باشد، مطلب تحت واليتش باشد و بر نسبت مشرف باشد. 
اشراف به حقانيت شي كماهي است و همانگونه كه هست در آن علم وجود دارد) جز براي اينگونه علم كه 

 انبياء (ص) و معصومين(س) نيست و كسي نميتواند مدعيش باشد.
 اين از قبيل علوم ما نيست، متناسب با مرتبه واليت و اشرافي هم كه در مرتبه واليت دارند است.

كسي كه خدا بخواهد به او عطا كند هست. اين علم صحيح است با  چنين علمي براي خداوند متعالي و آن
 از آن تعبير كرد. بر اين مشرف است و احاطه دارد تحت دست اوست. » هو االشراف«كلمه 

وقتي بخواهيم آن را تنزيل دهيم و به لسان نازل بيان شود كه ما بفهميم، (چون اين معنا را كه نميوشد 
دنياي «ا كنيم يا تصورش كنيم). به زبان ما كه مي خواهند بيان بفرمايند مي گويند ماكماهي به آن اشراف پيد

چگونه يك قطره آب تحت تصرف » يقلبها كيف يشاء» «شما در دست ولي خدا مثل يك قطره آب است 
 شماست؟ (البته باذن ا... تصرف ميكنيد يد واسطه الهي هستند عين نازله الهي هستند) چنين علمي كه براي
غير از آنها و براي ما ممتنع است كه حاصل شود، كه شي را كماهي، ارزش آن را به همان نسبتي كه در مشيت 

العلم هو «است بشناسيم (يعني نسبتي را كه به غايت دارد) جايگاهش را همانگونه كه هست، بشناسيم ولي اگر 
ست كه آيا علوم تدريجي الحصول ما اشراف به نسبت كيفيات است، آنوقت سئوالي كه ميشود اين» االشراف

پيدا ميكند؟ تسامحاً ميشود گفت مرتبه اي از علم است. تنازالً ميشود گفت » نسبتي به علم«ميشود يا » علم«
 مرتبه اي از علم و اشراف است.
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يك نحوه ربطي و نحوه نسبتي به علم دارد (متناسب با قرب و بعدي كه نفس خود اين علم به تعلقش به 

ك و تعالي دارد) مرتبه و جايگاهي كه علم مثل ساير اشياء دارد. (علم هم مثل ساير موجودات وجودش تبار
) حجت در نزد خود ١جايگاهي دارد) (علوم ماها را عرض مي كنم) كه جايگاهش گفته شد سه مرتبه است (

بالبر بصورت  ) حجت عند المحاوره است(كه محاوره را هم تقسيم مي كنيم كه يا تعاون٢شخص است (
مستقيم است يا مقابله با خصم است كه آن هم تعاون بالبر است و نسبت به بر و پيشگيري از ضرر است. تعاون 

) حجت عند ا... تبارك و تعالي است، قابليت دارد به حجتي كه نسبت ٣بر تقوي است، محاوره اش هم هست) (
معناي اين را تمام مي كند كه حجيت چه نسبتي د به علم دارد در مقام استحقاق اخذ شود. هرسه وجهش هم 

 دستگاه مشيت و نظام دارد؟
 سئوال: اصالً اين ربطي به اشراف ندارد نسبتي هم به اشراف ندارد.

اشراف در اصطالح فلسفي داريم كه در آن دستگاه علم حضوري ميشود. واقعيت اشياء تحت سلطه اشان 
حضور واقعيت دارند. آن نحوه اشراف ميشود، اما اينكه ما داريم اصالً است نه اينكه ادراكي از اشياء منهاي 

اشراف نيست تناسبي هم با اشراف پيدا نمي كند. يك چيزي است در نفس من. يعني چه كه ميگوئيد تناسب 
با اشراف دارد؟ به همان معنا كه ديوار تناسب با اشراف ائمه (ع) دارد اين هم كه در نفس من است تناسب با 

 اشراف پيدا مي كند.اين سرجاي خودش است آن هم سرجاي خودش است.
با يك تأثيري از » نسبت بين اشياء بهم«برادر حجت االسالم حسيني: ما يك فرق كوچكي را مي گوئيم كه 

ناحيه خود اشياء (كه مي گوئيم قوه اختيار است)، حاصل نشده است و آن قوه را حكومت بر رابطه، يامعني 
 لنسبه بيان مي كنيم. هرچه در باب آن قوه تمام شد.اشراف با

سئوال: بحث سر همين است اشراف بالنسبه به چي؟ به اينكه تحت اختيار خودش است؟ يا نسبت به 
 واقعيت اشياء و جايگاه اشياء؟

نوقت برادر حجت االسالم حسيني: اگر پيدا شد كه اين اختيار ميتواند نسبت سازي باشد كه اشياء ندارند، آ
هر تناسب اشرافي هم بخواهد به هر نسبتي اين معني به آن شود، از اين پايگاه ميشود. يعني اين حرف براي 
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اينكه ببينيم اختيار چكاره است مقدم است (يعني دخالت اختيار در علم) اگر گفتيد اين اختيار محدود به 

تيد اين اختيار هرجا دامنه اش تمام شد، داخل است مشرف به همان داخل است، كاري به خارج ندارد. اگر گف
 اگر گفتيد اين اختيار....

سئوال: هرچه را اختيار تعريف كنيم نهايتش اينستكه اختيار براي خودش يك دستگاهي در درون انسان كه 
 دستگاه اداركي است و مجموعه ادراكات است، مي سازد.

اگر بر اين ملتزم باشيم حلي نمي شود كرد. ولي برادر حجت االسالم حسيني: اين تعبير حضرتعالي است. 
 اگر ملتزم نباشيم بايد ببينيم چه ميشود آيا ميشود آن را حل كرد يا نه؟

سئوال: يعني خالصه تناسب اين با خارج يك چيز است و آن هم يك چيز است مثل تناسب ساير مجموعه 
 ها ميشود، فقط آن اختيار...

 ر فرمايش حضرتعالي را بپذيريم، همينجور هست كه مي گوئيد.برادر حجت االسالم حسيني: اگ
حاال ببينيم آيا علم را ميشود مطلقاً از اين واليت و اختيار جدا كرد؟ و بگوئيم علم جبراً حاصل ميشود و 

 كاري به اختيار ندارد.
ي خودش اختيار يك مقوله از اوصاف نفس است سرجاي خودش، علم هم يك مقوله از اوصاف نفس سرجا

 است كاري بهم ندارند.
علم براي نفس حاصل ميشود (در يك سري اعمالي كه انجام مي دهد اگر غرض شما اينستكه اختيار 
متيواند اين كارها را بكند، ميتواند نكند مثل ساير افعال، عيبي ندارد. ولي اگر بگوئيد در نفس خود علم اختيار 

ن دارد اختيار يك مقوله ديگر است و در باب عمل اختيار تشريف مي دخالتي ندارد و بفرمائيد چه ربطي به اي
آورد، ولو عمل علمي باشد، ميتواند تحصيل بكند ميتواند تحصيل نكند ميتواند مقدمات را بچيند، مي توان 

 نچيند ولي علم ربطي به اختيار ندارد.
ميكروفون را نبيند اگر فاعليت اختيار يك چيزاست و علم چيز ديگري است. ميتواند چشمش را ببندد و 

اختيار به اين معنا كه گفتيد است خوب ربطي ندارد كه بخواهد در نفس و ذات علم اخذ شود. بله آدمي كه 
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عالم هست ممكن است هزار وصف ديگر بتوانيد برايش پيدا كنيد خصوصيات ذاتي اورا هم خيلي ميشود پيدا 

 عدد جاي جدائي دارند. كرد اما ربطي به علم ندارد، مقوله هاي مت
خصوصيات جداگانه ذات هستند و اگر همه خصوصيات هم خصوصيات ذات باشد.ضرري ندارد حال اگر 
حصول علم را جبري بگيريم، نه من باب افعالي كه مقدمات را فراهم مي كند (كه آنها به نحوه اي تحت اختيار 

كه چه ميشود؟و ببينيم كه چه عيبي دارد كه است) بلكه اگر خود پيدايش علم حصولش قهري باش ببينيم 
ربطي به واليت و اختيار نداشته باشد، (تا بخواهيد مراتب واليت ذكر كنيد و بعد هم نسبت به واليت بخواهد 

 پيدا كند يا نسبت پيدا نكند).
خارج عرض مي كنيم علم را از تحت سيطره اختيار كه خارج كنيد از زير سيطره عليت كه نميتوان آن را 

كرد. شما هستيد و عليت. قانون عليت (با اين همه عظمت و جاللي كه همه امور اثباتش با عليت ميشود) كه 
 تخصيص بردار نيست. اگر آن را تخصيص بزنيد نفس تخصيصي به چه تمام ميشود؟ 

د عليت را نمي عليت اطالق دارد همه را فرا مي گيرد و استثناء بردار نيست هرجا را بخواهيد استثناء بزني
شود استثناء بزنيد پس علم ربطش به خارج تحت قانون عليت انجام مي گيرد (قهراً و جبراً) حاال اگر كسي 
بگويد قهراً و جبراً علم تحت عليت است و اختيار هم حق ندارد در اينجا دخالت كند، آنوقت يكي از نقضهائي 

اختيار در عليت چه ميشود؟ اگر اضطرار به داعي شود، كه داريم (كه قبالً عرض شده) اينست كه تحليل خود 
غير از اين است » علت دارد«صورتش صورت اختيار است و كنه آن جبر محض است يك اشكال ديگر اينستكه 

حضور واقع خارجي عند النفس باشد، بله كيفيت همه اشيائي كه در دنيا مي بينيم علت دارد، قانون عليت «كه 
 ن سيب و رنگ و مزه، و طعمش اين است.حاكم بر اينستكه اي

همان عليت هم يك حالتي براي نفس تمام مي كند. حال ربطش به خارج چيست كه بگوئيم ما مشرف 
 شديم و علم پيدا كرديم؟

فرض كنيد حواس شما چيزي را حس كرد و تغييرات مكانيكي تبديل به تغييرات شيميائي شد دست شما 
ين ربط و ترشحات متناسب پيدا شد و بعد هم آن ترشحات منجر به اين شد كه روي چيز گرمي خورد و اثر ا
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در ظرف نفس تغييري پيدا شد و بعد هم آن نفس در اين ظرف برايش تغيير حالتي پيدا شد، كيف جديدي 
حاصل شد. شما به اين كيف جديد چرا لقب علم مي دهيد؟ اين يك چيز است بسيار خوب، يك چيز جديد 

سيار خوب، چه ربطي به خارج دارد؟ غرض شما اين است كه واقعيت با خودش يكي است؟ خوب مي پيدا شد، ب
 دانستيم مگر بنا بود دو تا باشد؟ علم اعالم اشراف به غير دارد، با خودش كه مي دانيم يكي است.

تي است سئوال: مثل اينست كه بگوئيم دو چرا دو تاست؟ يك چرا يك است؟ دو يعني دو اين هم يك كيفي
كه خاصيت ذاتي آن را با ساير امور و كيفيات فرق مي كند اگر كيف مجرد شد حضور براي مجرد هم پيدا كرد، 

 خاصيت ذاتي آن با ساير كيفيات عالم فرق ميكند پس اين به هويت وجودش برميگردد.
اصل شدن، در ان اگر كيف كيف مادي شد، نه ادراك است نه مدرك و نه مدرك. اما كيف قهراً و جبراً ح

دخالت ندارد مرتبه وجوديش در ادراك دخالت دارد. اگر در مرتبه ماده است ادراك نيست اگر در مرتبه 
 مجردات است ادراك است.

برادر حجت االسالم حسيني: ميخواهيم همين را درست بفهميم. مقدمات تمام شد و مقدمه متصل به بحثي 
علم و غيره) چون بحث اين را هم قبالً در خدمت برادران بوديم كه به ميشود كه بعداً عرض ميكنم. (ادراك و 

همين جا رسيديم از جمله اشكاالتي كه بعداً مفصل ذكر مي كنيم اينست كه آيا صرف اينكه شي مجرد با 
واقعيت خودش برابر باشد و تغيير كند، نامش را علم مي گذاريد؟ اگر تغييير خاصي در مجرد خاصي پيدا شود، 

مش علم ميشود؟ و آيا برابر با واقع خودش، مثل يك برابر با خودش، است؟ يا مدعي هستيد كشف خارج براي نا
 نفس، كشف عالم براي نفس.

 و آن تعبير را بيان مي كنيد كه يك عالم معقولي داريم كه نسبت به عالم ديگر متناظر، برابر و مانند است.
همه آنها بعنوان يك واقعيت در نظام هستي طرح ميشود، اعالم  اگر بفرمائيد اين كيف نفساني مستقل از

تناسبش هم نميتواند بكنيد. اينكه بگوئيد علت دارد كه تغيير ميكند صحيح، ولي اعالم تناسب هم نمي توانيد 
 بكنيد، يعني اعالم تناسب مال كسي است كه اعالم به نسبت كند و يك چيز ديگري را حاكم بداند.

 ليت را پذيرفتيم معنايش تناسب است.سئوال: اگر ع
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 برادر حجت االسالم حسيني: تناسب است ولي چه تناسبي؟

 سئوال: تناسب علت و معلول.
برادر حجت االسالم حسيني: سنخيت معلول با علتي را كه ميگوئيد از قبيل نسبت بين زمان و مكان و تعلق 

 بعداً خواهيم كرد.به مشيت است كه فرمايش شما منحل ميشود در عرضي كه 
سئوال: يعني باالخره در كل نظام براساس جبر علي كه حاكم بر كل عليت است اين جايگاه خودش را دارد 
بحث تعلق هم نيست. در همان دستگاه يك جبر علي حاكم بر نظام است، براساس ضرورت علي اين جاي 

 خودش را دارد.
ه اشياء، علت فاعلي آنها خداي متعال جلت عظمته است. برادر حجت االسالم حسيني: در جبرعلي، علت هم

 بنابراين كيفيتي هم كه براي اين حاصل شده علتش خداي متعال است و ربطي هم به جهان خارج ندارد.
سئوال: ربطي ندارد را حرفي ندارم ربط ندارد را مي گويند خاصيت ذاتيش، خارج نمائي است، ولي 

 است. خاصيتهاي فيزيكي اجسام متفاوت
 برادر حجت االسالم حسيني: خارج نمائي خيلي صحبت عجيبي است.

چرا در او منقش گردد صور اشياء؟ در آينه مگر چطور ميشود! تمثيلي كه نميشود قضيه را حل كرد. آينه 
بعنوان يك شي متأثر ميشود بسيار خوب. آب هم بعنوان يك شي متأثر ميشود، سنگ هم متأثر ميشود، 

 با سنگ جداست خاصيت سنگ هم با آب جدا است، خاصيت درخت هم با سنگ جداست. خاصيت آينه
 سئوال: ولي اينجا صفر، صفر برابر است، خاصيت خارج نمائي دارد، اين خاصيت خارج نمائي است.

 برادر حجت االسالم حسيني: ما به صرف ادعاي حضرتعالي قبول كنيم؟
دليل نيست؟ حالتي بنام فاعل يابي را من مي بينيم اين را ما سئوال: تكذيب هم نمي توان كرد، به چه 

 مستند به خودخاصيت ادراك مي كنيم نه به اختيار.
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برادر حجت االسالم حسيني: كالم در تحليل حضرتعالي از اين خاصيت است، نه اينكه در وجودش است. 

اگر جبراً درون رابطه واقع شود آيا  كالم در تحليلي كه مي فرمائيد و ميگوئيد جبراً حاصل ميشود، است كه
 ميشود لقب علم و اشراف را به آن داد؟

سئوال: حضرتعالي مي فرمائيد مشكوك است يا نميشود؟ اگر مي فرمائيد نميشود به چه دليل؟ من مي 
گويم خاصيتي دارد. اين خاصيت مال اين حالت است. چه برهاني است بر اينكه اگر يك كيفي درون قانون 

را هم برمي داريم » اشراف«تحت رابطه حاصل شد نميتواند خاصيت اشراف داشته باشد؟ تعبير به  عليت
 خاصيت واقع نمائي داشته باشد، چه برهاني بر اين طرف است؟

برادر حجت االسالم حسيني: صحبت ما اين است كه شما مي گوئيد واقع نمائي را غير از اشراف مي دانيد يا 
هر دو يكي نيست. به فرمايش خودتا از اصل تناقض استفاده مي » اشراف«و » اشراف« اشراف؟ ما مي گوئيم

كنيم كه اگر وحدت موضوع پيدا شد، وحدت هشتگانه اگر پيدا شد سلب و ايجاب آن را نميتوانيد بياوريد. با هم 
 نيست. نميتوانيد متحد باشد، يا مي گوئيد واقع نمائي اشراف نفس نسبت به خارج است يا ميگوئيد

سئوال: يعني اگر ما در تعريف علم اختيار را اخذ كرديم قطعاً علم متقدم به اختيار ميشود. كالم سر اين 
است كه آنها در تعريف ديگر اخذ نمي كنند و نمي گويند علم يعني اشرافي كه در جوهره اش هم اختيار افتاده 

 هم.است مي گويند علم يعني ديدن خارج، كشف نسبت به خارج، ف
برادر حجت االسالم حسيني: ما نمي خواهيم اين حرف مجمل بماند مي خواهيم همينجا روشن شود. اگر 
براي روشن نشدن آن دليل نقلي بياوريد به آن نظر نمي كنيم. اگر چنين دليلي نداريم كه نمي شود دقت كرد، 

از انكشاف واقع چيست؟ اين  ميگوئيم غرض شما از واقع نمائي چيست؟ غرض از انكشاف خارج چيست؟ غرض
 قهراً اگر حاصل ميشود كه اين مقهور است، مقهور به اين است كه مشرف باشد؟

سئوال: مقهور به اينست كه بداند. حضرتعالي در علم اشارف را اخذ مي كنيد ما اخذ نمي كنيم. چرا مي 
واضح است و احتياج به تعريف فرمائيد علم يعني اشراف. علم يعني فهميدن، فهم هم معنايش جزء مفاهيم 

ندارد و قابل تعريف هم نيست. چون انسان خودش مي فهمد. خود فهم را هم با فهم مي فهمد يعني اگر 
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بخواهد تعريفي از فهم هم بدهد با فهمش مي خواهد آن را تعريف كند. معني فهم را مي فهمد كه ميخواهد 

 تعريف كند.
معنايش متحد شود » نفهمي«را جوري بدهد كه با » فهم«معناي  برادر حجت االسالم حسيني: نميتواند

مثال يكي ميگويد اصل ماهيت است يكي مي گويد وجود است. هر دو هم از اعاظم يك علم هستند. نمي ود 
گفت اعاظم بلد نيستند منطق را بكار ببرند. نميشود گفت همه اينها حاضر نيستند كه منطق را براي هماهنگ 

ان بكار ببرند. اين تحليلي كه دوتا هست (ما كاري ندارم كه يك راست و يكي دروغ است) دو شدن ادراكاتش
كيف نفساني براي دو نفرشان نسبت به موضوع واحد است؟ موضوع مطلب كه واحد است (هستي را مي خواهند 

 بشناسند) 
موضوع ديگر. منطقش هم كه دو تا موضوع كه نيست كه بگوئيد اين درباره يك مومضوع حرف زده، او درباره 

يكي است مي گوئيد مبادي آنها دو تاست. عرض ما اينست كه بهرحال اين دو انكشاف از خارج است يا يكي از 
آنها دروغ است؟ خالصه اينها در عالم همزمان هستند اين مي گويد اصل در عالم ماهيت است او مي گويد 

 ف واقع شده؟ واقعيت مي تواند طرفين نقيض باشد؟ماهيت نيست هردو راست مي گويند؟ براي هردو كش
 سئوال: يكي مطابق واقع است يكي نيست.

برادر حجت االسالم حسيني: پس بنابراين يكي مي شود مطابق با واقع باشد يكي فرضي پيدا مي كند كه 
عا كرد كه مخالف واقع باشد. يك فرضش هم اينستكه هردو مخالف واقع باشند ولي نميشود آن طرفش را اد

هردو انكشاف از خارج برايشان حاصل شده. پس اين مطابقتي كه در اينجا هست آن علمي كه ندارد و مي 
گوئيد غلطاست يعني چطور شده كه غلط است؟ مشرف نيست؟ حالت كه دارد. كيف نفساني كه دارد، كيفش 

 هم به اين معنا برابر با نفسش است. يعني واقعيت دارد دروغ نمي گويد.
فرض اينستكه كذب نمي گويد اصالت ماهوي اصالت وجودي را تكفير ميكند و چنان شديد ميشود و با 
غلظت صحبت ميكند كه بيا و تماشا كن. اصالت وجودي هم اصالت ماهوي را تكفير ميكند و در برخورد و بحث 

ل ميشود، رگهاي و رد غضب بر او مستولي ميشود و صدايش بلند ميشود عصباني ميشود، جد برايش حاص
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گردن برجسته ميشود، فرياد ميزند كه لوازم مطلب را نمي بيني كفر ميشود. اينكه همديگر را تجهيل مي كنند، 
يعني تعريفي را كه از جهل مي دهند با تعريفي كه از علم مي دهند چه نسبتي دارد اختيار كه در كار نيست و 

 عليت كار ميكند، عليت در اينجا چه رقمي است؟ 
در حاشيه عرض مي كنم كه علي فرض اينكه كسي اختيار را در اشراف دخالت داد، ادعاي اينكه توجه به 
يك مطلب ودلباختن نسبت به آن موجب غفلت از مطلب ديگر ميشود، امكان ورود پيدا ميكند. ادعاي اينكه 

مراتب ادراك بهم نسبت پيدا حد اوليه را چرا او اين و ديگري آو گرفت امكن پيدا مي كند كه بررسي شود. 
ميكنند، جا پيدا ميكند كه روشن شود، آنكه در مرتبه نازله است آن چيزي را كه در مرتبه عاليه است نبينيد 
ولي تناسبشان مشخص ميشود به تناسب اختياراتشان، به تناسب شدتشن، ولي اگر ما اختيار را دخالت ندهيم 

 لم و جهل را بهم مي ريزد. اين دو تجهيلي كه برابر ميشود تعريف ع
در جلسات بعد بيشتر توضيح مي دهيم كه آقايان مي فرمايند علم براي نفس است براي نفس مجرد هم 
هست و كمال نفس است و مي گويند اگر مجرد و بسيط هم نباشد اين خاصيت برايش حاصل نميشود.و اضافه 

بت را جور ديگر بيان ميكنند) حضور پيدا نشده، مي فرمايندكه اگر تعدد تا آخر حفظ شود، (چون معني نس
 علمي حاصل نميشود.

دو تا چيزي ك غايب باشند، حاضر نيستند، اگر تعدد را تا آخر كار جلو ببريدو پيش بايستيد علمي حاصل 
نمي شود بنابراين حضور شرطش اينستكه از اين خصال عالم ماده و تعدد بيرون رود و به وحدت برسد و 

 براي نفس مجرد ممكن است. چون نحوة وجودش غير از نحوه وجود سايز اشياء است.وحدت هم 
مثالً آب را هر ظرف و شكلي كه بدهيد آن آب شكل مي گيرد اين به معناي ان نيست كه شكلي كه آن آب 
پيدا كرده عين كيف خود آب نباشد. كيفي كه براي نفس حاصل ميشود با خودش متحد است. ما عرضمان اين 
است كه عين همان اشكالي كه به شناخت شناسي ماديها وارد ميكنيم كه حرف آنها حكومت قانون برعلم و 
ادراك است و در اينصورت اگر كسي درون رابطه باشد مشرف بر رابطه نيست، و اگر مشرف بر رابطه نباشد هر 

 حرفي كه ميزند محكوم به عليت است.
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رد بخاطر خصلت طبقاتي خاص است، ميتوان گفت خود همين اگر كه گفت فالني كه چنين گرايشي دا

حكمي را كه مي كند خصلت قانونمندي وضعيت خودش است چه ربطي به خارج يا ديگري دارد؟ كليه اعالم 
حكمهائي كه يك مادي در دستگاه شناخت شناسي ميكند، اگر پاي دستگاه شناخت شناسي خود بايستد، 

اوست كه اين حرفها را مي گويد و اگر اينگونه باشد ارزش، حق، عدل،  احكامش جبري بوده و خاصيت جبري
 عدالت روي چيز بند نميشود.نه عقاب نه حساب و نه هيچ چيز مطرح نيمشود.

عين همين را ميخواهيم ادعا كنيم كه در باب جبر علي و سراغ شناخت آمدن، چنين چيزي را نه بصورت 
تمام مي كند و از آن همان كاري ساخته است كه از قانونمندي در  قانوني بلكه بشكل علي ا زقانون عليت

دستگاه شناخت شناسي مادي. حل قضيه را قبالً مقداري گفته ايم آنجا طبيعتاً اختيار درمتن قضيه اخذ ميشود 
اگر اخذ شود از فوايدش اين است كه تناسب كه بين اختيار و معرفت كه وحي است و ازسنخ ابتالء ما نيست) 

يشود گفت اين است كه بهر ميزان كه آدم تسليم خدا باشد نزديك به معرفت ميشود. به هرميزان كه رو م
 برگرداند ربطي به معرفت ندارد. ديگري ميتواند اين شخص را اندازه گيري كند با همان معيار و نسبتي كه دارد.

اين مهره كار خود را در عالم سئوال: معرفت هم همان هماهنگي در كل است؟ چيزي منهاي اين نميشود 
 خوب ميكند.

برادر حجت االسالم حسيني: اين مهره كار خودش را خوب ميكند معناي معرفت اگر اشراف باشد به نسبتي 
كه اين تسليم باشد، حركت هماهنگ دارد، اين اساس است. حركت هماهنگش همه وجوه است نه در يك وجه 

خواهيد در عدل و در كل معنا كنيد بايد ديد آيا جور ديگري ميتوان و براي هسيش و كيف هستي آن را اگر ب
 معنا كرد يا نه؟

 و السالم عليكم و رحمه ا... و بركاته 
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و به ابزار و منطق موضوعشناسي و نهايتاً به معيار صحت منطقي آن منتهي شد بحث درباره موضوع شناسي 
و براي شناختن معيار صحت بحث به صحتي كه در بخشهاي مختلف در ادراكات گفته مي شود رسيد و نهايتًا 
به بحث معرفت براي شناختن معيار صحت و در جميع مراتب و رسيديم و بنابراين معناي معرفت مورد دقت 

 رار گرفت.ق
در معني معرفت و غير آن و شناخت شناسي مطرح شد. بياناتي را كه براساس اصل شمردن قانون عليت در 
شكل مطلق و (يعني عليت تجريدي كه در منطق صوري طرح مي شود) از يك طرف و يك جانب و بياني را كه 

شته اشاره شد و در اين جلسه توضيحي درباره اصل بودن خصلت ماده و قوانين ماده از جانب ديگر در جلسه گذ
 مي دهيم.

را كه آقايان مي » معلوم«و » عالم«علم و «اگر بخواهيم مطلب را ساده كنيم و بصورت مثل بگوئيم كه 
فرمايند متحد است يعني چه؟ اينگونه مي توان گفت كه مثالً شما يك سلسله عدسي به شكلهاي مختلف 

كال مختلف هندسي و آخرش هم يك توپ كروي شكل را باال بگذاريد و درست كنيد و معقر و محدب و به اش
به اشيائي كه اينجا هست مثل زير سيگاري و سيگار و فندك نور بتابانيد طبيعتاً در اين شيشه ها انعكاس پيدا 

 مي كند و از هر كدام از شيشه ها كه نور مي گذرد يك شكلي پيدا مي كند.
 ها كوچك مي شوند و يكجا كه محدب است بزرگ مي شوند.يك جا كه معقر است مثالً اين

 بهر حال بوسيله قانون نور مي توانيد شكلهاي مختلف و خصوصيات مختلفي را در آوريد.
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در آخر كار مي گوئيد اين شيشه ها تمام شد آن شكل كروي آخرين پله است مرتبه هاي مختلفي براي 

ات تا مالحظه نسبتها و (ولي در عين حال با حفظ تعددشان) تا اطالعات از تصور ساده و جزئي تا تصور كلي
 مرحله بديهي و اولياي و تا آخر كار كه به علم حضوري ميرسد و وجود دارد.

را » ربط«گفته مي شود؟ وقتي كه پايش به خود نفس بند مي شود. يعني اگر اين » علم «چه وقتي به آن 
از آن مقدمات و وضعيتهاي مختلف و گوناگونش نيست اگر تأثير و ببريد و آن را از نفس قطع كنيد و خبري 

 گفته نمي شود.» علم«تأثري هم باشد و متأثر شوند و بزرگ يا كوچك شوند و به آن 
بايد متحد باشند و يكي شوند اين صحبت يعني چه؟ آيا » معلوم«و » عالم«و » علم «زيرا به بيان آقايان 

 حبتهايشان در امر اتحاد چيست؟دليل آقايان براي روشن شدن ص
برسد حفظ » عالم«دوئيتش تا مرحله اي كه بايد به » علم«متحد نباشد و » عالم«با » علم«مي گويند اگر 

 معناي حضور را مي دهد.» علم«پيدا نمي كند و » عالم«شود و حضور در نزد 
جرد حاصل نمي شود و قابليت اگر حاضر نباشد و غايب باشد علم نيست و اين حضور هم براي شي غير م

 حصول ندارد.
پس نفس و هم مجرد است و هم كيف خاصي را كه دارد و آن كيف و كيف خودش است و در نزدش حاضر 

 است.
همانگونه كه حالت يك شي در نزد خودش حاصر است نمي توانيد تصور بفرمائيد كه حالت شي در نزد 

اشد و هم نداشته باشد. مي گويند هرگاه اين كيفيات باال آمد و خودش نباشد و يعني هم آن حالت را داشته ب
به مرتبه اي كه حالت خود نفس است رسيد و و كيف خود نفس شد آنوقت ديگر درست نيست كه حقيقتاً 

 جدا كنيد.» علمش«را با » عالم«
ي در واقع به تحليل عقلي مي توانيد مراتب مختلف نفس و اوصاف مختلف آن را و مختلف بگيريد. ول

 متحدند و يكي هستند.
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يكي مي شود البته معلوم عند النفس نه معلوم خارجي و معلوم عند » معلومش«و با » علم«با » عالم «

هر سه يكي است و متحدند صحبتي كه درباره » معلوم«به » علمش «كه خود نفس است با » عالم«النفس با 
 اين بيان عرض شد دو چيز است.

 تسليم نسبت به مبناي خودشان بحث مي كنيم): (البته با فرض
را كه در اينجا مالحظه مي كنيد با واقعيت خارج از خود نفس جه نسبتي » معلومي«و » عالم«و » علم) «١(

 دارد؟ 
چگونه مي گوئيد واقع نمائي دارد؟ اگر واقعيت را به خود نفس برمي گردانيد و مي گوئيد خودش و خودش 

اند و خودش و در نزد خودش حاضر است و خودش حالت خودش را دارد و اگر به معناي را مي فهمد و مي د
را نسبت به » واقع نمائي«يكي از واقعيات جهان و خود اين نفس را طرح مي فرمائيد و اين با آنوقتي كه كلمه 

 غير خود واقعيت نفس بكار مي گيرد و دو تاست.
ت. اگر غرض از واقعيت و واقعيت خارج از نفس باشد به معناي يعني واقع به دو نحوه بكار گرفته شده اس

 حضور نيست. به معناي علم نيست.
 اگر واقعيت به معناي اينستكه خودش برابر با خودش است و بنابراين كسي كه مدعي است.

در هستي عالم اصالت با ماهيت است با كسي كه مدعي است و وجود اصل است هر دو از جهت كيف 
و دو كيف دارند و هر دو هم واقعيت دارد و برابر با نفس خودش است. نسبتش به خارج چه نحوه  نفساني

 نسبتي است؟
موضوع مورد شناسائي هر دو كه واحد است و هر دو مي خواهند هستي را بشناسند. و هر دو را هم شما 

 و ديگري را نفي مي كنند.كيف نفساني مي دانيد (نمي شود گفت كيف نفساني نيست) امام مي بينيم هر د
جبراً پيدا مي شود يا اختيار مي تواند در آن تصرف داشته » علم«) حاال سراغ اشكالي دوم مي آئيم كه ٢(

 و اين يك حرف است.» انسان مي تواند عالم شود و مي تواند نشود«باشد؟ 
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ن كيف نفساني حاصل مي شود وقتي براي عالم شدن رفت حتماً عالم مي شود و قهراً به حكم عليت اي«ولي 

 حرف ديگري است.«
اگر حالت نفساني به حكم قانون عليت جبراً پيدا شود و در اينجا خود منطق مورد بحث قرار مي گيرد و 

 است.» نيستي «و » هستي «حداوليه اش 
اجتماع امتناع و «در مقابلش است ) حكم اوليه هم » نيستي «است و به تحليل عقلي هم » هستي «(يعني 
 است. » نقيضين 

يعني نسبت بين هستي و نيستي براين اساس يعني اين حكم بديهي است و مبادي و حدهم بديهي است و 
 قياس شكل اول را هم مالحظه مي كنيد كه آنهم بديهي است.

ل حاال آيا اختالف سر قضاياي بعيده منطق (نه قضاياي اوليه ) ما بين علماء منطق (نه افرادي كه جاه
 هستند) به چه چيز بازگشت مي نمايد؟

بگويم بازگشت به مواد مي كند؟ كه چنين نيست و مواد يكي است. بگويم بازگشت به صورت قضيه مي 
كند؟ كه صورت قضايا هم به شكل اول بر مي گردد. چه چيزي را در اينجا مي شود فرض كرد؟ منطق اگر در 

كه به مواد بديهي واحدي و استوار است و تصحيح بكند چگونه مي نظريات خودش نتواند ابزار بديهي خودش را 
توان آنرا مفيد دانست و اگر منطق مي تواند و اين اختالف را بايد به كجا برگرداند؟ آيا تنها اين نمي ماند كه 

 مي شود كرد؟ حمل منطقش...» حملي«اختالف علماء منطق را حمل به غرض كنيم و اال ديگر چه 
 يد اشتباه شده و يا اينكه ابزار درست بكار گرفته نشده است.سئوال : شا

برادر حجت االسالم حسيني: اگر حمل به غرض نكنيم آيا آن را به بد يا اشتباه بكار گرفتن ابزار برگردانيم؟ 
علماي فن هم اگر نتوانند ابزار را درست بكار گيرند آنگاه براي تصحيح خطاي غير علما اين فن درست شده 

 ت؟اس
؟ اين عصمت مي آورد؟ نگه مي دارد؟ تقي رعايتها؟ واقعاً اگر علماي فنش نتوانند آن را »تعصم مراعاتها«

 رعايت كنند چگونه تقي رعايت فقط اين راه باقي مي ماند كه آن را به غرض برگردانيم.
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است. و مشت حاال روي غرض هم نمي شود برگرداند چون اگر مطلب واضح مي شود و منطق مشت باز كن 

اين عالم پهلوي علماي ديگر باز مي شود. يك جوري كه آدم چوب را بلند نمي كند كه توي سرخودش بخورد ! 
 مهر تجهيل به حرفش مي خورد.

 مهر عدم دقت به حرفش مي خورد. پس قاعدتاً بايد در بكارگيري آن سعي داشته باشد.
 سئوال: چرا اشكال به مواد باز نمي گردد؟

 حجت االسالم حسيني: برادر
 براي اينكه مواد منطق حداوليه منطق است. خود نفس منطق و هستي است و يكي است.

 سئوال : مواد مشترك نيست.
» نيستي«حداوليه است كه به تحليل عقلي مقابلش حد دوم يعني » هستي«برادر حجت االسالم حسيني: 

امتناع و اجتماع نقيضين است كه براساس آن احكام  است. نسبت بين اين دو هم و حكم بديهي اوليه منطق
 ديگر صادر مي شود.

اكنون اشكال ديگري مطرح مي كنيم: درست است كه تك تك قضايا نسبتشان به حد اوليه مالحظه الزمه 
 ذات در وجه متناسب آن قضيه است.

مليه براساس خود منطقي به ما انه كل يعني مجموع قضايا با هم نسبتشان به نحو يك قضيه ح» كل«ولي 
 صوري به حد اوليه است.

بنابراين عالمي كه در قضاياي بعيده منطقي اختالف مي كند و كليه ادراكاتش را به حكم خود منطق حمل 
 (حد اوليه ) دارد؟» هستي«مي كنيد به ادراكي كه از 

ق و حمل مي شود (همة آن عالم دومي هم كه نظر ديگري در قضاياي بعيده منطق دارد و به حكم خود منط
 است.» هستي«لوازم) به حداوليه كه 
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است كه ابده اشياء بود. با اين بيان اشكال بر تعريف بديهي است. اگر اشكال » هستي«بنابراين دو ادراك از 

بر تعريف بديهي نطري واقع شود اين طرفش به حكم خود دستگاه منطقي و قابل ترديد نيست كه اشكال در 
 حسيي و غيرش ديگر واضح استبديهيات 

از آتش چه چيزي به ذهن متبادر » النار حاره«يعني آنگاه خيلي راحت و نمونه هاي مختلف را مي بينيد: 
 مي شود و در بين مفاهيم چه چيز به ذهن انسباق پيدا مي كند و چه چيز مرتكز د ر اذهان است؟

و هيزم و برگ و خار و خاشاك و بوجود مي آيد آتش در نزد طفل روستائي كه از برافروختن چوب درخت 
اين يك ادراك و انسباق است. آتش در ذهن كسي كه به عمرش اصالً چوب برافروخته شده نديده و فر برقي 
بوده شعله اي هم نداشته و غذا را گذاشته و پخته و آورده اند و خورده اند و اين هم يك نحوه انسباق به ذهن 

 است.
كه مي خواهيد آن را بصورت يك وصف و يك خصلت بر موضوع كه آتش است حمل كنيد  »حاره«از كلمه 

 و بگوئيد اين موضوع است و اين هم محمولش است و از حار چه چيزي انسباق پيدا مي كند؟
محمول شما كه حرارت است در نظر كساني كه در فيزيك عالي و اتمي كار مي كنند چيست؟ حرارت در 

 ١٨٠چيست؟ آيا شي بدون حرارت داريد؟ حرارت صفر و حرارتي است مي گوئيد اكسيژن نزد ترموديناميك 
درجه باالي  ١٠٠درجه زير صفر حيات دارد و  ١٠٠درجه زير صفر منجد مي شود مي گوئيد ميكروب سل تا 

 صفر هم حيات دارد.
وئيد هر گونه تركيبي نمي توانيد بگوئيد حرارت صفر براي تحركات يك موجود جاندار حرارت نيست. مي گ

 كه پيدا شود و هر گونه تجزيه اي كه پيدا شود و حرارت هست.
 حرارت را اصالً از حركت جدا نمي كنيد. حرارت و پتانسيل و قوه و نظير اينها جدا شدني از اشياء نيستند.

پس از  البته توجه داريد كه در مورد اشياء مادي صحبت مي كنيم در بديهيات حسي صحبت مي كنيم.
 چيزهاي مختلف منسبق مي شود.» حرارت«و هم » نار«به ذهن افراد مختلف هم » النار حاره«

 ».حرارت «است و هم » نار«سئوال: هر دوتاش هم 
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برادر حجت االسالم حسيني: عيبي ندارد. اين سعه وسيعي ك ه در نظر يكي هست در نظر ديگري نيست و 

 نظر اين است با حد انسباقي كه در نظر او هست متعدد است.معنايش اينستكه حد انسباقي كه در 
 ».النار حاره«است و نه فقط » حاره«او مي گويد همه چيز 

 سئوال: اجمال و قدر متيقن آن بديهي است.
برادر حجت االسالم حسيني: همينكه گفتيد اجمال و قدر متيقن و اولين قدمي است كه اجازه داده ايد براي 

 به تعريف كنيم.بديهي شروع 
راه را از اول نبستيد كه بديهي قابل تعريف نيست بلكه اجازه مي دهيد كه به قدر يقيني اجمالي آن بديهي 

 بگوئيم.
سئوال: (چند كلمه ضبط نشده است) چيزي مي تواند قابل تعريف نباشد ولي قابل شناخت باشد و اگر دقت 

 بيشتري كنيم شناخت بيشتري پيدا مي كنيم.
ادر حجت االسالم حسيني: عيبي ندارد. همينقدر كه مي گوئيد: بديهي را مي توان بهتر شناخت و مي بر

شود محل كالم و ما به النزاع قرار گيرد كه عده اي بگويند تا اينجا را بديهي مي گوئيم و عده اي بگويند دو 
ن كافي است. همانجور كه شما از آن قدم آنطرفتر و وعده اي هم دو قدم كمتر بگويند. براي ما همين قدر متيق

 طرف قدر متيقن مي خواهيد ما هم از اين طرف مي خواهيم.
غرض از بداهت و پذيرش اكثر است يا پذيرش كل؟ غرض چيست؟ بين بداهت و ايمان و باور كه كار اختيار 

است گفته در آنجا حتماً مشاهده مي شود و نسبت هست يا نيست؟ ممكن است ادعاي نسبت شود؟ ممكن 
شود هيچ نسبتي ندارد؟ طبيعتاً اين بحثها را در آينده مبسوط تر وارد مي شويم فعالً صرف توجه به آن را الزم 
مي دانيم براي اينكه ببينيم علم اگر تابع عليت بدون هيچگونه قوه تصرفي مالحظه شود و كيف نفساني محض 

اختيار الزم باشد و پس از اينكه دنبال علم رفتيم بگوئيم  باشد و (نه اينكه براي بدنبال علم رفتن و خواندن آن
اختيار تعطيل است و كاره اي نيست) اين چگونه است؟ بگوئيم اختيار يك وصف مال نفس است و حاال از اين 
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اشكال بگذريم كه آن اشكال ثاني است كه دو وصف حقيقي براي يك موضوع اگر دوئيت آن را حفظ كنيد الي 

 شود؟آخر چگونه مي 
آقايان وحدت تركيبي را كه نمي فرمايند.وحدت حقيقي امر مجرد را مي گويند و اگر وحدت حقيقي دو 

 وصف است و دوئيت آن را تا آخر كار حفظ مي كنيد يا نه؟
اگر مي گفتيد وحدت تركيبي و مي گفتيم بين اين دو وصف نسبت وجود دارد پس بنابراين بين بداهت و 

 و در مراتب مختلف هم مختلف است.ايمان هم نسبت هست 
اگر نه و فعالً حرفي نداريم و كالمي است كه بايد در وجه اثباتي آن شروع به گفتن كنيم حاال در خود اين 

 هستيم و دو وصف كه حقيقتاً مال يك موضوع است دوئيت آن تا چه مرحله اي ممكن است حفظ شود؟
كند؟ دوئيت اوصاف يك چيز را كه يك چيز بودنش بساطت  آنجا يكپارچه است و عقل انتزاع دو خصلت مي

 مي كنيد.» دو«و تجريد دارد از خصوصياتي كه در آن دو قابل مالحظه است و يا اينكه اعتبار 
و اصل آن جدا نشده است يا اينكه اعتباري نيست و اين جدائي را تا داخل و تا ذات و حقيقت اين مي بريد 

ختيار تا نهايت حقيقتش است علم هم تا نهايت حقيقتش يك وصف نفس است و مي گوئيد يك خصلت نفس ا
 و دوئيت را هم حفظ مي كنيد كه اين با وحدت هم نمي سازد.

با حضور هم كه در باب علم گفتيد نمي سازد. با آن اتحادي كه در باب كيف نفساني گفتيد نمي سازد. 
 دوئيت حفظ شده اختيار در نزد نفس حاضر نيست.

ان اشكالي كه درباره علم مي فرمائيد درباره اختيار واقع مي شود. اگر هم بگوئيد نه آنجا متحد مي شوند هم
و پس بايد نسبت از همانجا آغاز شود و به نحوه اي نسبت داشته باشد. اگر نسبت داشته باشند علي فرض واقع 

به امور معقول هم نمي شود بايد در امور  نمائي و بايد اختيار بتواند در واقع نمائي تصرف كند و اين محدود
 محسوس هم بتواند تصرف كند و در خارج از انسان هم بتواند تصرف كند (كه بايد بعد آنها را صحبت كنيم)

هر سه يكي شوند » معلوم«و » عالم«و » علم«(جمع بندي مطالب) قدر متيقن آنچه عرض شد اينستكه اگر 
 گويد اصالت ماهيت و يكي مي گويد اصالت وجود.تحت قانون عليت (جبراً) يكي مي 
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اگر گفتيم جبراً چنين گفتني عيبي ندارد با حفظ اتحاد در مواد و اتحاد در روش معنايش اينستكه هر كسي 
همانجوري كه هست و همانجور حرف مي زند. اگر هر كسي هر جوري كه هست همانجوري حرف بزند و مقام 

 ار خوب و بد و همة حرفها كنار ميرود.اتمام حجت و دعوت انبيائ و ك
هكذا اگر در مقابل آن قانون را اصل بدانيم و قانونمندي مادي را همانجور كه ملحدين مي گويند و اگر قانون 

» من مي دانم«علت پيدايش شناخت است و شناسائي چيزي جز تأثير و تأثيرات قوانين نيست و بنابراين 
 ارج از خود فرد قطع است.و هم نسبتش به خ» اطالح دارم«

من ضبط صوت مي «بار در آن ضبط كرده باشيد  ٥٠٠جبراً مثل ضبط صوتي است كه دكمه اش را بزنيم و 
 بعد دكمه آن را بزنيد و همين را تكرار كند.» من ضبط صوت مي فهمم» «دانم

بق قوانين مي گويد و آيا ايا واقعاً ضبط صوت عالم مي شود؟ چون اعالم مي كند من مي دانم و جبراً هم ط
 ؟ اگر جبرعلي يا جبر قانون حاكم باشد و علم و جهل قابل تعريف نيست.»ايها العالم«مي شود گفت 

اگر اختيار مطلقاً در هيچ مرحله اي از مراحل پيدايش علم ربط و نسبتي به آن نداشته باشد و قطع شود و 
ت به معارف و اشياء يك گونه باشند يعني عرفان هم يك كافر و موحد در فهميدن و در معرفت پيدا كردن نسب

فني شود مثل ساير فنون كه آدم مي تواند آن كار را انجام دهد و با آن مقدمات مي تواند آن نتيجه را ببيند و 
 ندارد.» ربط«هيچ ربطي به اختيار نداشته باشد و نه اينكه بگوئيد تا مرتبه اي ربط دارد و در يك مرتبه 

پيدا مي كند. اگر چنين شود تعريف از علم » ربط» «مرتبه «ندارد بعد از آن » ربط«ئيد تا يك مرتبه يا بگو
 و جهل شكسته مي شود.

در جلسات آينده در خدمتتان هستيم تا وارد يك تصوري از حل آن شويم البته يك تصور مختصري هم 
 قبالً عرض شده و لكن بيشتر دقت كنيم.

مي كه نزديك است همگي در بزرگداشتن عزاي حضرت سيدالشهداء در اربعين و هكذا در اميدوارم در اين ايا
ماه صفر توفيق داشته باشد و از خدا در رتبه اول پيروزي اسالم و حوائج  ٢٨عظيم شمردن رحلت نبي اكرم در 
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همه مستكبريني كه  حضرت بقيه اهللا اعظم (عجح) را بخواهيد و در رتبه ثاني انشائ اهللا پيروزي امام خميني بر

 جسارت كردند و جرئت كردند.
كه نسبت به اسالم هجوم كنند را بخواهيد و اين بزرگ مرد دارد دفاع مي كند و خدا مي داند اگر كسي 
نسبت بين امور را مالحظه كند و اختيار را دخيل در نسبت بين امور ببيند برايش واضح است كه بر كلمه 

 واقع شده است.توحيد در سراسر عالم هجوم 
اينجوري نيست كه موضوعاً آن هجوم محقق نشده باشد. هم در باب فرهنگ هجوم محقق شده و هم در باب 

 سياست هجوم محقق شده و هم در باب اقتصاد هجوم محقق شده است.
دفاع از كلمه توحيد به حكم همة فقها شيعه (بدون استثناء) مشروط به هيچ شرط نيست. هر كسي هر 

كه مي تواند در هر بابي كه مي تواند بايد دفاع كند. حسن اينكه اين جنگ و جنگ بسيار مباركي است  رقمي
چون دفاع از اسالم و توحيد است و اين حسن را به هر زبان و به هر مقدار كه مي توانيد در نشر دادنش موفق 

 زرگ در شرايط موجود است.باشيد بكوشيد و مبادا چيزهاي جزئي و كارهاي جزئي كه طبيعت يك حركت ب
كه در آن يك نقص و چيزي پيدا مي شود و كسي امور جزئي را دخالت دهد و خداي نخواسته در مدحش 

 نسبت به جنگ و تقويت نظام جمهوري كوتاه بيايد. ذهنش را يك چيز كوچكي پر كند.
مش هم در شهرستانها كه بودند به مثالً حاال از دستگاه يزيد بن معاويه هزار رقم ظلم پيدا بود طبيعتاً حكا

 مردم ظلم مي كردند.
حاال كسي ظلم خودش را ببيند بعد بشنود كه حضرت سيد الشهداء روحي لتراب مقدمه الشريف فدا تشريف 

 آورده اند و پسر پيامبر كربال تشريف آورده اند و حاال اين بايستد نزاع كند كه زمين من را گرفته اند يا نه.
ت! حال بر فرض اين مقايسه كه اصوالً باطل هم هست و كسي حاال ايراد بگيرد و بگويد اينجاي چقدر بد اس

 جزئي را شما توانسته ايد از دست فرهنگ غرب در آوريد يا از اين مدلهاي اقتصادي آنها خارج كنيد؟
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مان رقم است. يا بگويد يا امرائ شما توانسته اند اينكار را بكنند؟ و نبايد دفاع كند و و كمك نكند و اين ه

قوت من كجايش كم شده و كجايش بيش شده و بهانه بگيرد در حاليكه من يك چيز ديگري را اضافه كنم 
 براي اينكه خيال همه در امور جزئي راحت باشد.

اكثر اموالي كه اكل و شرب مي شود و تكيه اش به پول نفت است. يعني جزء اموري است كه تصرف در آن 
ام خميني ممكن است. مردم در شكل اجتماعي و وقتي در شرايط اجتماعي تقسيم مي شود خيال مي با اذن ام

 كنند قدرت خريدي كه دارند و خيلي از آن قدرت به هنرمندي خودشان بر مي گردد نه اينجوري نيست.
نزاعهاي جزئي اكثر اين به آن چيزي بر مي گردد كه خداوند آن را به دست ولي فقيه سپرده است. لذا اين 

كه مي كنند و مثالً حق شرعي ما چنين بود و چنان شده خوب اين حق حضرتعالي اگر پول نفت نبود هيچي از 
 آن و حتي يك صدم آن نبود.

پول نفت هم كه جزء انفال است. اينكه با اين معدن چكار كنيد و دست ولي فقيه در مصالح مسلمين است و 
قيامي است كه در دفاع از كلمه توحيد انجام گرفته و اقامه اي است كه االن هم بزرگترين مصلحت همين 

 درباره اين مطلب شروع شده و اين را مهم بشماريد كه ترويج كنيد.
مهم بشماريد كه زير بار بد شنيدن ازانقالب نرويد. خدا مي داند كسي خيال نكند گوش دادن به غيبت كه 

كبيره است و فسادهاي شخصي كه كبائر باشد كه گناه شخصيه است و گناه كبيره است و دروغ گفتن كه گناه 
كسي خيال نكند آنها در نزد خدا خيلي مهم است ولي حاال من نشسته باشم يكي هم يك چيزي عليه انقالب 

 بگويد و حاال فوقش بعد هم يك استغفاري مي كنيم.
ر عظيمي بر مي گردد و آن حقهاي خيال نكنيد اينها قضيه غدير است. همة حقوق به يك حقهاي بسيا

عظيم به دفاع از كلمه توحيد بر مي گردد. اصالً مگر حقانيت حقوق به كجا بر مي گردد؟ كسي آن سهمي را كه 
 خدا به او داه نپرستد و دست از پرستش خدا بردارد.
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ن و كلمه آن سهمي كه دارد مگر خود سهم بودنش به كي بند است/ دست خدا باز است مي تواند از دي

خودش دفاع كند. مي تواند حقوقي را كه قرار داده سلب كند. همانجور كه مي تواند سالمت را بگيرد و عقل را 
 بگيرد.

فاعل است و فاعليت الهيه مطلق است. حاال چهار روز به ما اختيار داده اند سزاوار نيست كه كسي به يك 
البته به كساني هم كه در ادراك ضعيف هستند و نحو در امري كه وظيفه اش حرف زدن است سكوت كند 

متوجه نيستند اسالم در معرض هجوم است من نمي خواهم بگويم به آنها هم مخاصمه كنيد و مخاصمه با آنها 
 هم موجب يك جنجالي شود كه خودش باز دارنده از حمايت از امام خميني شود.

ان صحبت كنيد كه آيا مي شود اينجوري هم فكر و لكن عرضم اينستكه وضع خودتان اينجوري باشد. خودت
 كرد؟ آنجوري هم فكر كرد؟ الاقل در فرضي كه بعضي از افراد دارند تشكيك كرده و آنها را در شك بياندازيد.

مي گويند دنيا آخر شده و چطور شده و من در فالن اداره رفته ام به من كم اعتنا كرده اند يا فالن آقاي 
 كلمه اي را كه گفته و خيلي كلمه بدي است. كوچك يا بزرگ فالن

چرا ما نسبت به بعضي از حقها خيلي حساس مي شويم و نسبت به يك حق اعظمي خيلي بي تفاوت مي 
شويم؟ خداي نخواسته معاذاهللا به پرستش نفس بر نگردد. به پرستش ارتكازات برنگردد به جوري بر نگردد كه 

 راه براي برگشتنش سد شود.
باب امور اجتماعي. در باب دعا هم كه مسلماً دعا مي فرمائيد و از همه بدون تعارف التماس دعا  اين در

داريم. همه محتاج به دعا هستيم. ما هم انشاء اهللا به دعا گوئي مشغول خواهيم بود دعا براي پيروزي پرچم 
ما هم توفيق دهد كه دعا كنيم و به  اسالم بر كفر خيلي بكنيد. (در حاالتي كه برايتان پيدا مي شود) خداوند به

اندازه اي كه قدرتمان برسد مدح كنيم حقايق را و قطع كنيم مخالفين حقايق را. خداوند انشاء اهللا همه را تأييد 
كند و همه حركات و سكنات شما اميدواريم كلها ورداً واحد شود.
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پس از اينكه بحث به اين قسمت رسيد كه معيار صحت روش جمع بندي در امور عيني و معيار صحت در 
امور ذهني بايد جامعي داشته باشند الزم شد به معناي صحت توجه كنيم و بعد از آن الزم شد پيرامون اينكه 

 ر ادراك ما هست يا مستقل از ما در عالم مطرح است دقت كنيم.آيا صحيح و غلط به اعتبا
حركت نحوه اي از بودن است و اين منحصر به حركت خاصي كه در رشد ادراك حاصل مي شود نيست. 
حال اگر اين بخواهد صحيح و فاسد داشته باشد چگونه مي شود؟ بعد عرض شد بدون مالحظه معرفت چنين 

د و عرض شد معرفت نمي تواند حقيقتاً اشراف برشي نداشته باشد و يعني نمي چيزي را نمي شود معلوم كر
شود حقانيت اشياء يك طرف جداگانه باشد و حقانيت معرفت هم يك طرف ديگر باشد و هيچگونه نسبت و 

 ربطي هم به يكديگر نداشته باشند.
وئيد اين حقانيت عالم ارزشي آنوقت بگ» حق است«و » عالم بر عدل استوار است «شما در يك جا بگوئيد 

منحصر در يك دسته از اشياء مي باشد اينستكه » ارزش«ندارد و چنين حرفي را نمي توانيد بزنيد. معناي اينكه 
 حقانيت را به يك دسته از آنها اختصاص مي دهيم.

يم يا و در طرف مقابلش آيا مي توانيم بگوئيم هر چه كه هست حق است؟ عرض كرديم كه همه چيز مستق
 غير مستقيم منحل در نسبتي است كه آن نسبت حق است و منسوب به حق مي شود.

منسوب به ارزش مي شود. اگر يك امري منحل شد و در داخل مجموعه كه بيائيد و به نحو جزئيت و بريده 
ر عظيم تري و متنزع كه بخواهيد نگاه كنيد و آن را باطل مي بينيد و لكن وقتي آن را زمينه براي رشد يك ام

 مي بينيد نسبت آن را با يك امر باالتري مالحظه مي كنيد و آنوقت الزمه ابتالء وجود آن امر مي شود.
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پس بنابراين اگر بگوئيم آن امر شر يا شيي ئي كه در جزئيت باطل است بالمره باطل نيست و مطلب خالقي 

را ببينيم چنين اشكالي وارد است ولي اگر كسي نگفته ايم بله هرگاه اختيار را حذف كنيم و نتوانيم اختيار 
اختيار را مالحظه كند و بگويد اين فرد مي توانست رشد كند ولي نه از طريقي كه خودش لزوماً ضايع و منحل 

 شود.
بلكه خودش مي توانست مؤيد شود. اگر اختيار را بر كيفيت رابطه اضافه كنيد آنوقت اين بيان كه يك امر 

ناحق و زمينه براي حق باشد. با بيان اينكه لزومي هم ندارد كه حتماً در همين شكل باشد. بلكه باطل و يك امر 
در شكل ديگري هم مي تواند زمينه براي حق باشد جمع مي شود و اين مطلب را كه همة اشياء بطرف خدا 

 هستند و پذيرفتن شرور حل مي كند شرور در آن جهت منحل مي شوند.
 شر نباشند. شرور مي توانستند

مي توانستند بوسيله موجود مختار، و قدرت اختيار صحيح جريان پيدا كنند و مؤيد واقع شوند آنوقت هم 
همين رشد حاصل مي شد (اين را خارج از موضوع توضيح داديم كه سزاوار است در پاورقي توضيح داده شود) 

 ي نسبت به غايت نمي تواند يكي نباشد.فعالً متن بحث اينستكه حقانيت علم حقيقي با حقانيت وضعيت ش
يعني مي گوئيد يك علم اشراف واحاطه بر اين شي دارد و تا اين جايگاهش در زمان و مكان مشخص نشود 

 و جايگاهش در مشيت مشخص نشود و طبيعتاً اطالع بر آن و اطالع به حقاينت آن نيست.
نكه بعضي از خصوصيات هم جدا و بريده قطع از بلكه اطالع به بعضي از خصوصيات آن است. و به دليل اي

 حقانيت اين شي نمي توانند فرض داشته باشند.
يعني اوصاف اين هم و اوصا ف اين هستند و بنابراين بدون اشراف مطلق بر يك شي لقب علم و معرفت 

 نسبت به آن شي تسامحي مي تواند باشد اما واقعي نمي تواند باشد.
م فقط براي انبياء (ع) و ائمه طاهرين (ع) حاصل مي شود و علمي كه به حقيقت شي اگر گفتيم اينگونه عل

 كماهي باشد از خداي متعال است و كساني كه او به آنها عنايت كرده باشد.
 بنابراين مربوط به من و شما نيست معيار صحت همان مطالبي است كه به آنها وحي شده است.
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يادي هستند. يكي از آن مخلوقات كه رتبه اش باالتر است و اشراف دارد كانه در عالم و مخلوقات بسيار ز

خود وحي است. اين مخلوق بر اشياء كماهي احاطه دارد. چه توصيف كند و بيان توصيفي باشد چه بيان 
تكليفي باشد و هر كدام از اين دو باشد و آن حق است و براي ادراك ما معيار صحت مي شود و به هر اندازه كه 

 دراك ما هماهنگ و تسليم به وحي باشد قدرت توصيف بيشتر پيدا مي كنيم.ا
به ميزان نسبتي كه به وحي دارد محترم است و به همان » معرفت ما«و » فهم ما«پس آنچه كه ما داريم 

 نسبت صحيح است كه لقب حقانيت به آن بدهيم.
رش هماهنگ با مشيت بالغه حق است صحيح است لقب حسن اختيار بدهيم صحيح است بگوئيد اين اختيا

(به همان نسبت) بنابراين معيار صحت در خارج از دستگاه فهم ما قرار گرفت و كمال و نفس ادراك ما با چنين 
 ادراكي صحيح مي شود.

حاال يك سئوال پيدا مي شود كه در چنين فرضي باز ما ادراك از وحي داريم و وحي كه به ما نازل نمي 
كنيم ادراك از چيزهاي مختلفي داريد و يكي از ادراكهاي شما هم ادراك از وحي است اين شود و عرض مي 

 ادراك وضعيتش نسبت به ساير ادراكات وضعيت محور است.
مانند دستگاه جاذبه اي كه مي خواهد جايگزيني هو شيي ئي را به نسبتي قرار دهد بوسيله محور اين 

 همينگونه است اين محور فضاي ديگري را درست مي كند. تناسبات را مشخص مي كند در ادراك نيز
جاذبه ديگري را درست مي كند و نظام و ساختار ديگري را درست مي كند كه اطالعات شما بوسيله اين 
فضا جاي خود را پيدا مي كند. بنابراين همانجور كه مي گوئيد در عالم مخلوقات همه مخلوق هستند و وحي 

 وضع وحي با موضع ساير مخلوقات فرق دارد.هم مخلوق است و ولي م
در عالم درك خودمان هم كه بعداً صحبت آن را مي كنيم و مي گوئيم همه در ادراك ما هستند ولي در 
صورت تسليم بودن اختيار نسبت به حضرت حق جلت عظمته و وحي جايگاهي پيدا مي كند كه از قبيل ساير 

كي كه ما) از كلمات وحي داريم و برساير ادراكات ما حكومت پيدا مي اطالعات نيست و اطالعاتي كه ما (ادرا
 كند.
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 سئوال: صحت شناخت وحي به كجا بر مي گردد؟

برادر حجت االسالم حسيني: در چنين فرضي و كه فرض اول بگوئيم حقيقت شي فقط دو نزد خدا و از 
يم. يكي از ادراكات هم از وحي است. وحي طريق وحي بيان مي شود. فرض دوم اينكه ما ادراك از همه چيز دار

 براي تنظيم شدن ساير ادراكات اصل قرار مي گيرد.
مرحله سوم اينستكه ما ادراكاتي را كه داريم نحوه هاي مختلفي دارد و گاهي ادراك در مقام مخاصمه و 

ه منكر نازلترين مقابله است (چه نسبت به نفس خودمان و چه نسبت به خصمي كه حالت انكار دارد) نسبت ب
 مرحله اي را كه مي شود آغاز كرد و نازلترين مرتبه اي كه پذيرفته شده عمومي است.

 رويش دست مي گذاريم. براي چه؟ براي نفي و نه براي اثبات. 
حرف منكر با حرف تسليم به خدا فرق دارد. هرگاه حرف منكر را در عالم حقايق منفي و بي ارزش بدانيم. 

بايد بطرف حرفهاي صحيح منحل شود و همين نفي آن را روشن مي كنيم ادراكي كه بين ما و  حرفي است كه
كافر مشترك است و كافر آمده براساس آن ادراك يك ساختمان بزرگ مغالطه اي درست كرده است و اگر شما 

مي  بكنيد و چكار مي كنيد حرف خودش را تحويل مي گيريد و توي سر خودش» جدول بالتي هي احسن«
 زنيد.

و با » مجادله بالتي هي احسن«معلوم مي شود كه حرف درستي دستش نيست و به عجز ميرسد. پس 
فرق دارد و اگر شما يك باطلي را بياوريد كه يك باطل ديگري را بشكند اين در عين حالي كه » حكمت «

 حرف شما هم صحيح نباشد ولي قدرت شكستن آن كه حق است.
دن آن به عجر كه حق است. چون عجز با تسليم بودن كه نمي تواند نسبت نداشته صفر صفر شدنش و رسي

باشد بلكه مرتبه اي از حقانيت در آن هست كه تدريجاً آن نفي ظاهر مي شود. حاال بعد از اين قسمت اگر 
 ما مستقل از وحي قدرت معرفت كماهي مي توانيم داشته باشيم.«كسي بگويد: 



 ·····························································································  ٩٥ 
شما بهر حال يك ادراكي داريد » و يك سئوال ديگر طرح مي شود.«ه حكمت است و اين مجادله نيست بلك

كه به آن ادراك مثالً بديهي عقلي مي گوئيد. لوازم آن ادراك را مالحظه مي كنيد تا هر جا كه جلو رويد باز 
 الزمه ادراك خودتان است يا چيزي وراي آن است؟
برويد ساختماني است كه ادراك خودتان بر پا كرده است اگر بنا شد فرض كنيم وحي نشود. باز تا هر جا كه 

 سازنده اين ساختمان اعالم استغناي نسبت به وحي كند.
آيا تنزيه او مربوط به ادراك خودش است يا نيست؟ هم چنين تكفيرش؟ آيا لوازمي را كه ذكر مي كند در 

ا اينكه مي تواند حقانيت آن را مستقل از باب علت و معلول و لوازم يك امر ادراك شده و مدرك خودش است ي
 ؟ »ادراك خودش هم نسبت دهد

اگر در اين مطلب دقت شود و عرضي را كه در جلسه قبل در امر بداهيت گفته شد مالحظه گردد. واضح مي 
 شود كه الزمه ادراك خودش را دارد بيان مي كند.

ديم چه ضرري دارد؟ خوب قدرت دارد كه حاال اين الزمه ادراك اگر استقالل را در موضوعش اخذ كر
 روبروي وحي بايستد.

 اگر استقالل را در موضوعش اخذ فرموديد به لوازمش كه ميرسيد هر وقت مقابل وحي شد و چه مي كنيد؟
به وحي احترام مي گذاريد و مي گوئيد وحي حكم خالف عقل محال است بدهد و (نه عقلي كه غير از عقل 

د راهش اينستكه وحي به نفع عقل توجيه شود هر جا كه خواستيد به وحي تسليم شويد من باشد) و مي گوئي
 چنين مي شود. 

و هر جا كه خواستيد از حكم عقل دست برداريد و تسليم محض وحي شويد و معنايش اينستكه آن استقالل 
 اوليه را خودتان مشروط كرده ايد.

لوازم آن را مشروط كنيد؟ مگر مي شود الزمه را مشروط كرد  حاال چرا از اول آن را مشروط نكنيد و بعد در
 و شرط به خصوصيت ذات موضوع بر خورد نكند.
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اگر از اول آن را مشروط كنيم اين اشكال پيدا نمي شود في الجمله و بصورت ساده معناي استقالل عقل در 

 احكامش از وحي و اينستكه نسبت بين عقل و وحي را در صحت فراموش كنيد.
و معنايش اين است كه رابطه اين حجتي را كه مي گوئيد با آن حجتي را كه در خارج مي گوئيد ببريد اگر 

 رابطه را ببريد نمي توانيد به مطلبي اشراف پيدا كنيد.
حاال يك مقدار مختصري هم در خود مساله بداهت باز صحبت مي كنيم و انشاء اهللا بحث يك فرضي اثباتي 

 از جلسه آينده دنبال مي كنيم. در امر شناخت را
به بياني كه در جلسه قبل گفته شد (در حدو مرزش كه تا كجا بديهي است و تا كجا بديهي » بداهت«

چنين اشكالي پيدا شده كه گفتيم بديهي ترين امور را مي » بداهت«نيست) قابليت اختالف دارد. يعني در 
(به تحليل عقلي » نيستي «و » هستي «و ايجاب و بين  و اولين نسبتي را كه بين سلب» هستي «فرمايند 

مي شود و بعد از آن اولين شكل » امتناع و اجتماع نقيضين «مالحظه نيستي آن مي شود) برقرار مي كنند 
 تمام مي شود و بعد هم ساير اقيسه.» قياس شكل اول«نسبت حكميه 

بعنوان بديهي » هستي «ر اين اصل موضوعه و بعد عرض كرديم كليه تعاريف و احكامي كه در منطق است د
عقلي و قرار داده شده آنوقت گفتيم نمي توان گفت در مسائل نظري منطق بين بزرگان منطق اختالف است اما 

 هم روش آنها صحيح است و هم ماده يكي است.
اختالف به  باشد. خالصه آيا در خود علم منطق» بديهي عقلي غير قابل اختالف«چرا؟ چون ماده بنا شد 

كجا بر مي گردد (وجود اختالف در بين علماء منطق نه در بين كسانيكه نظرشان ساده و بسيط است يعني در 
 بين كساني كه مي خواهند اين ابزار را در ساختن خود منطق بكار ببرند)؟ 

 سئوال : در برگرداندن مسائل نظري يا بديهي
 سائل نظري به بديهي اختالف از مواد نيست.برادر حجت االسالم حسيني: در برگرداندن م

 سئوال: چون آن برگرداندن خودش نظري است.
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برادر حجت االسالم حسيني: خودش نظري است ولي بايد ببينيم در اين كار نظري (منطق براي كار نظري 

 هم اش دهما و است اول شكل قياس صورت –است. اگر كار نظري از آن نبايد كه بدر نمي خورد) كه صورتش 
 .گردد مي بر بكجا اختالف است »هستي«)  است مختلف بگوئيم نيست كه فلسفه مثل منطق در كه(

 باشد كه اختالف نيست.» هستي «سئوال: بله اگر 
برادر حجت االسالم حسيني: حرف همينجاست. اختالفي كه وجود دارد اگر مي گوئيد نيست. عرض من 

فه كه مي توانيد بگوئيد از راههاي مختلف وارد مي شوند و به نتايج اينستكه در علم منطق به خالف فلس
است. يعني احكام در منطق » هستي«مختلف ميرسند. در علم منطق چنين نيست. در علم منطق حد اوليه 

 نمي تواند به امتناع و اجتماع نقيضين برنگردد.
برمي گردد » نيستي«و » هستي «كه به است و اين حكم اوليه يا موضوعه است » هستي«يعني حد اوليه ان 

 دو حدي مي شود كه غير قابل تعريف است.» نيستي «و » هستي «و درك از 
 سئوال: اين همان دركي است كه فرد دارد.

 برادر حجت االسالم حسيني: اين معنايش اينستكه بديهي نيست.
 سئوال: براي همه هم بديهي است.
 ه همه يك گونه مي فهمند اختالف در لوازم از كجاست؟برادر حجت االسالم حسيني: هرگا

 سئوال: دو گونه نمي توانند بفهمند.
 برادر ججت االسالم حسيني: اگر دو جور بفهمند يعني بديهي را دو جور مي فهمند.

 سئوال: بديهي را دو جور مي فهمند.
 لب به لوازمه معلوم مي شود..برادر حجت االسالم حسيني: اگر بديهي را دو جور فهميدند كه اين مط

 سئوال: دليل بر عدم بداهت آن نيست.
 برادر حجت االسالم حسيني: بديهي آن بود كه در آن اختالف ممتنع باشد يا نه؟

 سئوال: نه.
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برادر حجت االسالم حسيني: در تعريف تنازل كنيم هرگاه در آن اختالف شد و براي اينكه معلوم شود كدام 

 ادراك صحيح است و كدام صحيح نيست نياز به استدالل داريم يا نه؟ تعريف و كدام
 سئوال: بله

 برادر حجت االسالم حسيني: پس در بديهي استدالل هم الزم داريم.
سئوال : نياز به تامل دارد و استدالل نه ! همة بديهيات اينگونه نيست. بعضي از بديهيات است كه براي همه 

 ياز به تامل دارد.بديهي است و بعضي هم ن
است كه واسطه در مالحظه همه بديهيات » نيستي «و » هستي «برادر حجت االسالم حسيني: ابده اشياء 

در ان الزم » نيستي«يا » هستي «واقع مي شود. يك بديهي نداريد كه در آن بديهي استقالل از واسطه بودن 
 شود.

 ينم.شما مي توانيد بگوئيد من واسطه را بالبداه مي ب
نمي توانيد بگوئيد در فالن بديهي مستقل از هستي و نيستي هستيم. ما دست روي بديهي گذاشتيم كه ابده 
اشياء است و واسطه در اثبات است و همينكه به اين اشكال شد و به كل بديهيات اشكال مي شود بنابراين 

اين ديگر كار را تمام مي كند و در اين  گفتن اينكه مابداهت را تقسيم كنيم و بداهت عقلي را هم بگوئيم آيا
چنين اشكالي به ذهن مي رسد و ظاهراً هم اينستكه وجود اختالف بين علماي منطق در احكام نظري كه 

 منطق ولو بعيده اش قابل ترديد براي كساني كه آشنائي به تعاريف و احكام در منطق دارند و نيست.
ن حجيت و نسبي بودن معرفت (اطالق نسبي بودن معرفت) و حاال باقي مي ماند اينكه ببينيم فرق بي

خالصه جاي پاي قرص و محكمي كه بتوان پا گذاشت و كجاست؟ و چگونه سير دقت را پيش برد و تعريف 
 براي شناسائي معرفت داد و كه انشاء اهللا از جلسات آينده به آن مي پردازيم.

ن هستيم يك روز هم از اينجا مي رويم. مباحث هر قدر چند نكته كوچك را عرض كنم. اين عالم كه مادر آ
دقيق تر شود و هم مي تواند حربه براي هواي نفس بدهد و هم مي تواند طريق براي طاعت خداي متعال باشد 
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و اين مباحثي كه در موردش صحبت مي كنيم خودتان اشراف داريد از مباحث دقيقي است كه تأثيرش در 

 ت.ساير مباحث خيلي زياد اس
كسي به خودش اطمينان نكند كه من اهل فساد نيستم و از من ضرري براي مسلمين واقع نمي شود و 
هرگاه چنين مطلبي بخاطر شما برسد پناه به خدا ببريد اولين قدمي است كه ابليس توانسته كار خودش را 

 بكند.
هللا اال القوم الخاسرون به ذهنم مي آيد اعوذباهللا من همزات الشيطان بسم اهللا الحرمن الرحيم فال ياء من مكرا

روايتي ذيل اين است كه (اطمينان از آزمايش خداي متعال) هنگاميكه اين آيه نازل شد و وجود مبارك نبي 
 اكرم (ص) بسيار گريه كردند و آقا علي ابن ابيطالب (ع) خدمتشان آمدند.

ن آيه نازل شده ايشان هم بسيار گريه كردند. و علت گريه را سئوال كردند حضرت اين آيه را خواندند كه اي
جبرئيل نازل شد. عرض كرد حضرت حق جلت عظمته سالم مي رساند كه يا محمد (ص) چرا گريه مي كني؟ 
فرمودند من از آزمايش خداخائنم. خدا مي گويد احساس امنيت از آزمايش من نمي كند كسي مگر آنكه زيانكار 

كرد خداوند تبارك و تعالي مي گويد مگر من شما را امنيت ندادم؟  باشد. جبرئيل رفت و بازگشت عرض
 فرمودند مي ترسم همين هم از آزمايش خدا باشد.

(خوب عنايت كنيد به حسب ظاهر اين روايت ببينيم حال من و شما بايد چه باشد؟) خطاب رسيد كه پس 
به آن كم التفات شده باشد براي چه  همينطور باشيد و وقتي كه شما التفات به يك چيزي مي كنيد كه نسبت

 از اين راه آمديد كه التفات كنيد؟
براي اين بود كه ديديد اين ادراكاتي كه موجود است و مقابل ادراكاتي كه از طرف كفار آمد و در مقابل عمل 

طرح در امور و تنظيم امور نايستاده و اگر ايستاده بود وجود مبارك حضرت نايب االمام نمي فرمودند ارائه يك 
 اقتصادي خدمت به مستضعفين عالم است.

شما براي اين آمديد و به خود مطلب و مطالبي كه بعداً برسيم توصيه بر تقوي كنيد و نفس ابتهاج پيدا 
 نكند به آن چيزي كه مورد نظرش واقع شده و غفلت كند از مقصد و بندگي خدا.
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خنه مي كند. اگر رخنه كرد ذهن و قلب محل جوالن اگر غفلت پيدا كرديد آسيب مي بينيد و ابليس ر

 ابليس شد دور كننده مي شود بجاي اينكه نزديك كننده شود.
از خدا پناه بخواهيد و در حق هم دعا كنيد و از معصومين ياري بطلبيد كه توفيق خدمتگزاري به معصومين 

تعال را خدا تفضل كند و نصيب كند و هر چه التفات دقيقتر باشد هراس و شكرش بايد بيشتر باشد و خداي م
 هراس از اينكه نسبت به آن شيفته شويد در عين حال كه نعمت را از خدا بدانيم (چه ربطي به ما دارد؟) 

ي هم پيدا شد كه التفات به مگر نميشد كه ما ابداً به اين مطلب التفات پيدا نكنيم. شايد حاال مطالب ديگر
 آن زمينه خدمتگزاري به مسلمين را فراهم كند. مي شود آن مطالب را پرستيد؟ مي شود به آنها دلخوش شد؟ 

شاكر بودن غير از اينست. بدترين كفران اينستكه آدم نعمت را بپرستد و صاحب نعمت را فراموش كند 
خوشي ذهني بر ايمان پيدا نشود. احساس سنگيني بكنيم از اشكال مختلف اين كفران مي تواند ظاهر شود. دل

اينكه نكند اينها برايمان وظيفه ايجاد كند و ما غفلت داشته باشيم و درست دنبال كار را نگيريم ما اگر 
 فهميديم درد مسلمين در قبول علوم كفر در عدم مشروط بودن پايه هاي روش ادراكشان است.

آنجا هيچ حقي وجود ندارد بلكه مي گوئيم شرطهائي به تعاريف مي خورد نه (اول هم خيال نكنيم كه در 
اينكه از ابتدا بگوئيم اصل تعاريف باطل است) در اينصورت بايد كاري كنيم كه اين شرط ها جاي شود و در 

 و ساير چيزها تأثير خود را بگذارد و آنها را درست كند.» طبقه بندي موضوعات«و » منطق «شكل 
اول خوف از اينكه مبادا دلخوش به » خوف«اي فرحناك شدن هم جاي شكرهللا است هم جاي دو پس بج

مطلب شوم و دوم خوف از اينكه چرا ثمره اين چيزي كه خدا در دست من قرار داد زودتر به نفع مسلمين به 
 عينيت نرسد.

التماس دعا داريم و محتاج به بركت  اميدواريم كه انشاء اهللا تعالي همديگر را از دعا فراموش نكنيم و از همه
 دعايتان هستيم.

 اميدواريم به بركت اخالص شماها و ولو ما قابل نباشيم و خداوند به ما توفيق بدهد كه بتوانيم خدمت كنيم.
 و السالم عليكم و رحمه اهللا و بركاته 
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بحث درباره اين بود كه شناسايي چگونه واقع مي شود و در مسير اين بحث و در اواخر جلسه قبل صحبت 
 در اين بود كه آيا مي توانيم بگوئيم بداهت تكيه گاه صحت و فساد است يا نه؟

ظاري كه از بداهت است (كه سنگ زير پاي در اينجا يك اشكال مختصري عرض كرديم در باب اينكه انت
همة ساختمان منطق واقع شود) چه نحوه انتظاري است؟ آيا براي امور و معارفي كه ما الزم داريم مي توان 

 چنين كاري را كرد؟
آيا مي توان گفت كه بداهت يعني هستي و نيستي و (اول هستي و بعد به تحليل عقلي نيستي كه هستي 

 شياء است) نسبت به همة احكام واسطة در اثبات قرار مي گيرد؟هم بديهي ترين ا
در اين امر يك اشكال مختصر عرض كرديم و بدينگونه كه ظاهراً اين امر قابل ترديد نيست كه رد قضاياي 

 بعيد منطق (كه نياز به تامل دارد و تصديقش تصديق بديهي نيست) بين علماء منطق و اختالف وجود دارد.
كسي هم همين را قبول نكند مي توان مواردي را خاصاً نشان داد كه علماي منطق در تعاريف و حاال اگر 

احكام و خصوصاً احكام و در قضاياي بعيدة آن و اختالف دارند: اولين مقدمه اين مطلب اينست كه بگوئيم: آيا 
 همة منطق بديهي است يا اينكه همة آن كالً بديهي نيست؟

رتي كه مدون شده كالً بديهي باشد ديگر منطق خواندن اصالً الزم نيست چرا كه اگر همة آن بهمين صو
بديهي را نمي شود خواند و بديهي را همه مي دانند و نسبت بين قضايا و آنچه كه در تعريف و احكام ميآيد هم 

 هست و قابل خواندن نيست.
اياي منطق به اين شكل مدون پس اين قسمت كه خيلي زود روشن مي شود كه به اين معنا و همة قض

خاصي كه تدوين شده الاقل بديهي نيست. قدم دوم اينست كه آيا در قضاياي نظري منطق اختالف هست يا 
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نه؟ در اينجا هم در عينيت مشاهده اختالف مي شود و كتب منطقي هم اقوالي را كه از علماء منطق ذكر مي 

يكي بادش و هيچگونه اختالفي (بهيچ وجه) در قضاياي بعيده كنند و ديده مي شود كه اينگونة نيست كه قولها 
 هم نباشد.

قدم سوم اينست كه اين اختالفات به يك حد بر مي گردد و يعني ورودي در منطق و موادي كه با آن مواد 
 خود منطق (و نه فلسفه) ساخته شده و اينگونه نيست كه ديگر متعدد باشد.

 است.» هستي«طق) يك سنگ اوليه دارد كه آن منطق خودش (ساختن منطق و كشف من
در قبال هستي مالحظه مي شود و بعد اولين نسبت حكميه اي كه برقرار مي » نيستي«بعد به تحليل عقلي 

 شود اينست كه هستي و نيستي برابر با هم نيست و ساير قضايا هم از همين حكم اوليه بدست ميآيند.
و مي توان يك دستگاه ذهني را (با تعبير خود منطق صوري) به آن حد حاال گفتيم كه به نحو قضية حمليه 

 اوليه اش حمل كرد.
يعني در حقيقت كليهة تعاريف و احكام به همان حد اوليه اش بر مي گردد و هر گونه ترديدي كه در نتايج 

 باشد در اينجا ديگر نمي تواند به اختالف در موارد برگردد.
مختلف مي شود و اگر اين امر مختلف شد و ادعاي اينكه اختالفي نمي تواند واقع  بنابراين ادراك از بديهي

شود و يك تغيير مختصري مي كند (كه يكي از برادران هم آن روز اشاره كردند و گفتند كه متيقن است كه 
 اين كه يقين غير از بداهت است خود يك بحث ديگري است)

آيا اختالفات فلسفه با حد اوليه منطق چقدر مي تواند بيگانه بعد از اين و خدمتتان عرض مي كنيم كه 
 باشد؟

 وحدت موضوع فلسفه با حد اوليه منطق چقدر مي تواند بيگانه باشد؟ 
فلسفه هدف بررسي خودش را هستي شناسي قرار مي دهد و حد اولية منطق هم هستي است و حاال 

ده آيا ناشي از اين امر است كه علتي را كه ذكر مي بوجود آم» اينكه اصل در هستي چيست«اختالفي كه در 
 كنند استثناء بردار است؟ مثالً كسي كه مي گويد اصل در هستي وجود يا ماهيت است 
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(هر كسي هر چيزي بگويد و به هر نتيجه اي برسد) آيا مي گويد اين علم درباره هستي بجز هستي اي كه 

شد و آيا آن اختالف اگر در توصيف هستي است و به نحو ما و در حد اوليه منطق اخذ شده است صحيح مي با
 اختالف را مي توان گفت كه بازگشت مي كند به يك قضيه؟

 يعني اين تفكيكي كه بين منطق و فلسفه مي شود و تا چه حد مي تواند تفكيك در حقيقت معنا باشد؟
ك مي كنيم يا اينكه اين تفكيك در اين تفكيك تا چه اندازه صحيح است؟ ما اعتبار مي كنيم؟ ما تفكي
 همان آيا – است حد منطق براي كه –خارج وجود دارد؟ يعني همان كه حد است و همان درك ما از هستي 

 ميگيرد؟ قرار موضوع فلسفه در كه نيست
آيا هيچ نسبتي ندارد؟ اگر همان هم نيست و آيا به نحوي است كه اصالً هر چه در آن موضوع صحبت شود 

لمره اثري در حد اوليه منطق نمي گذارد؟ آيا چنين حرفي را مي توان زد؟ يا اينكه اگر در ادراك از هستي و با
 تغييراتي پيدا شود.

هم در منطق ظاهر مي شود و هم در دسته بندي امور و تعاريفي كه واقع مي شود ظاهر ميگردد و هم در 
نه مثل دو كتاب جداگانه كه اين يك كتاب باشد  نتايج تا آخر فلسفه؟ مثل فصلهاي مختلف يك كتاب است

نقل يك چيز ديگري كه هر گونه تغييري در اين كتاب اصالً ربطي بالمره با كتاب اول پيدا نكند و يا هر گونه 
 تغييري در كتاب اولي هيچ ربطي بدومي پيدا نكند.

وره و مورد قبلول هست و ولي عكسش ظاهراً اينكه تغييرات در منطق و تغييرات در استنتاج در فلسفه را ميآ
آيا سر از كجا در ميآورد؟ مگر خود اين پايه اش به » عكسش مورد قبول نباشد«مورد قبول نيست و خود اينكه 

 چه است كه شما اينگونه تفكيك مي كنيد؟
در حاال يك چند كلمة مختصري هم (در اين دوره بحثي كه فعالً بصورت فرض در خدمتتان جلو مي رويم) 

 ناحية ديگري مطرح مي كنيم و بعد به سراغ مسائل شناخت مي رويم.
فرضي را كه عرض مي كنيم اينست كه يقين و علم را مي توان مطلقاً جدا كرد و مي توان هم گفت كه 

 اينگونه نيست و يعني به بديهي تكيه نكرد و بجاي آن متيقن را مطرح كرد.
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لوازم بريدن و جدا نمودن مطلق ايندو بحث مي كنم: شما وقتي كه  حاال در اينجا من يك مقداري در مورد

يعني » بديهي قابل تعريف نيست«ادراكتان را از هستي و در نتايج مطلق فرض مي كنيد و وقتي مي گوئيد 
هيچ فرقي در نزد هيچكس نمي كند و هيچ مرتبه «قدرت تعريف كلية امور را مطلقاً دارد و وقتي مي گوئيد : 

ادراك مرحلة ديگري از ادراك از هستي (به معناي اينكه بداهت تعريف جديدي داشته باشد ) نيست اي از 
در اينصورت طبيعي است كه اولين قانوني كه بالبداهه درك مي شود و علت «وحد اوليه واسطة در اثبات است 

لذا اگر گفتيد كه  چرا؟ چون هستي با نيستي يكي نيست» هر معلولي علت مي خواهد » و معلول است كه 
معلول بدون علت باشد و بدان معني است كه هستي از نيستي هم مي تواند باشد در حاليكه هستي با نيستي 

 مساوي نيست.
اين عليت را كه در درك خودش هم نسبت بآن (و حتي سابق بر امتناع اجتماع نقيضين) ادعاي بداهت مي 

درك خودتان را از عليت مطلق فرض كنيد (واال اينكه در واقع  شود. اگر شما مطلق كنيد و بعبارت ديگر اگر
 علت معلول مي خواهد حرف ديگري است كه دستگاه ديگري هم مي توان دربارة آن صحبت نمود).

جا ندارد و » لم«و بخواهد لوازم اين درك را جلو ببريد و عمل موجود مختار به هيچ وجه نسبت به اختيارش 
(براي چه) اين با دار اختيار نمي سازد يك پله باالترش هم ينقطع سئوال از لم » لم«اينكه هذا ينقطع سئوال از 

(براي چه) درباره خود حضرت حق جلت عظمته است در باب اينكه آنجا هم نمي توان گفت كه چرا؟ و با اين 
 حرف تنزيه بالمره كنار ميرود و عدل و ظلم مساوي مي شود.

ت بدون هيچ شرط و قيدي و مغاير با اينست كه ديگر شما هر گونه تصوري را در يعني تعميم ادراك از علي
 قبالش بياوريد كه قانون حاكم نباشد و تفسيرتان از قانون دقيقاً مي شود تفسيرتان از عليت.

اينگونه تعميم واضح است كه با دعوت انبياء نمي سازد. رجوع دادن در اختيار به فطرت و يافتي كه انسان 
) كيف نفساني خاصي كه نسبت به بداهت و عليت ١رد و معنايش اينست كه دو امر متضاد در نفس باشد: (دا

) كيف نفساني خاصي كه نسبت به اختيار داريد و حال يا ايندو متحدند (در مرتبه نفس) يا مختلف ٢داريد (
يتشان تا آنجا كه نبايد دوئيت اند، اگر اختالفشان تا حاق نفس حفظ شود و كه در اينجا دوئيت دارند و دوئ
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باشد حفظ شده است و اگر آنجا دوئيت نيست ويكي است و آيا كدام منحل در كدام است و يا هر دو منحل در 

 چه مي شوند؟ بهر حال يك نفس است و معتقد است كه اختيار هست و از طرف ديگر هم معتقد به علم است.
توضيح بحثش الاقل اينجا نيست لذا صرفاً بصورت اشاره آن را در اينجا براي اينكه معطل نشويم چون جاي 

 عرض كرديم.
حاال اگر بگوئيم كه هميشه نسبتي بين بداهت و يقين وجود دارد و بديهي عند الكل متيقن عند الكل است 

يف و آنوقت اگر چنين باشد و منطق براي جدال با كفار در مرحلة خاصي اثر نافع دارد ولي براي اثبات تعار
 چطور؟

براي اثبات تعاريف ببينيم آيا متيقن در نزد مؤمنين (با فرض پذيرفتن اينكه مؤمن هستند و اينكه مؤمن 
 يقينش به خداي متعال در حدي است كه در هيچ چيز بآن يقين نمي رسد) چگونه است؟

آن و اعتراف به آيا در نزد مؤمن مي شود پا روي چيزي گذاشت و آن را محكمتر دانست و بدليل محكمي 
 خداوند جلت عظمته نمود و يا اينكه براي مؤمن قضية بر عكس مي شود؟

كسي كه نسبت به حضرت حق جلت عظمته در حال يقين است و همه چيز را مخلوق خداي تبارك و تعالي 
و بنابراين  ميداند و آثار همة امور را منوط به قيوميت او ميداند و براي چيزي مستقل از او قوامي قائل نيست

 يك چيز محكمتري نداريم كه به آن چيز محكمتر تكيه زده و با آن خدا را اثبات نمائيم.
هر چيزي هر خاصيتي و هر قانوني دارد و خواصش متكي به او (جلت عظمته) است و نه مستقل از او و كانه 

معنا ندارد كه وجود داشته باشد  هيچ چيز (اين كلمه اي را كه بكار مي برم از ضيق تعبير است) واجب تواز او
 كه گفته شود مي توان بر آن پا گذاشت و روي آن محكم ايستاد و خدا را اثبات نمود.

شما وقتي خداي تبارك و تعالي را پرستش مي كنيد و يا مؤمن در فرض يقين و ايمانش وقتي پرستش مي 
از مثبتات قوانين خدا باشد و نيز نه اينكه  كند خدا را بدان معني نيست كه قوانين را پرستش مي كند و يكي

ذهن خودش را و مصنوع ذهن خودش را پرستش كند و يكي از مصنوعات ذهنش خدا باشد و بلكه او خدا را 
 پرستش مي كند.
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ا لبته يك وقت گفته مي شود كه براي مجادلة با كفار و چيزي مي خواهيم و بسيار خوب و مجادله يك 

مخاصمه شما مجبور هستيد تنازل كنيد و به لسان كسي حرف بزنيد كه اين معنا را  فرض ديگر است در باب
 نمي فهمد و نه اينكه آن يك چيز قرص تري باشد.

بنابراين لوازم آن بداهتي كه در ادراكش با كفار مشتركند و نمي تواند به ادراكي كه از كلمات معصوم داريد 
 ه تسليم بود نتان به خداي متعال حد بزند.يا ادراكي كه از وحي داريد و يا نسبت ب

چيزي برهان است كه بآن بديهي برگردد و در «آنوقت برهاني و نيست كه شما در تعريف برهان بگوئيد 
و با صطالح واقع نمايي نمي كند. (حاال اينكه آيا اين واقع نمايي چگونه در آنجا واقع «ماوراء آن برهاني نيست 
 ن واقع نمايي نمي كند و اين واقع نمايي مي كند و خود بحث ديگري است).مي شود كه مي گوئيد: آ

صحبت در بحث منطق و لوازم ادراك را در اين قسمت خالصه مي كنيم و مقداري درباره شناخت صحبت 
 كرده و دوباره انشاء اهللا بر مي گرديم و يك مقدار روشنتر در مورد آن بحث را پيش مي بريم.

كه » كيف نفساني است و طبق قانون عليت هم قهراً پيدا مي شود«ناخت و يا مي گويند: عرض شد كه در ش
در اينصوتر تجهيل غير درست نيست و علم و جهل هم بي معنا مي شود زيرا علم براي نفس طبق قانون عليت 

 حاصل شده است و مثل خاصيت زرد آلو و حال چرا مثل خاصيت زرد آلو؟
ض مي كنم كه از اين جهت كه براساس قانون عليت اين تعدد به وحدت رسيده مگر علم مجرد نيست؟ عر

است و اين كيفيت حاصل شده است و علم از قانون عليت مستثني نيست: همانطور كه زرد آلو از قانون عليت 
 مستثني نيست.

دارد و لذا علم  درست است كه تعدد به وحدت (بنابراين قول) تبديل نمي شود و عالم و معلوم با هم فاصله
حاصل نمي شود مگر اينكه بوسيله در يك جايي كه ديگر كيف خود عالم شود و ولي بحث ما فعالً در خود 

(و بفرض كه از آن تعدد آمده باشد و در اين نفس مجرد كيف عالم شده باشد ) است: » كيف خود عالم«همين 
ديگر هم (يك عالم ديگر هم) خصوصيات حاال اين كيفيت يك خصوصيت خاص خودش را دارد و يك كيفيت 

 خاص خودش را دارد.
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اين متناسب با كيف نفساني خودش مي گويد اصل در هستي ماهيت است و آن ديگري هم متناسب با كيف 
نفساني خودش مي گويد اصل در هستي وجود است ولي حق اينكه اين بگويد آن جاهل است يا آن بگويد كه 

 اين جاهل است را ندارند.
هر دو هم واقع نمايي (به اين معنا و در اين دستگاه كه گفته شود و واقعيت نفس هر كدام از اينها ايجاب 
مي كند كه چنين بفرمايند) دارند و طبق عليت چنين مي گويند در چنين صورتي تعريف از علم و جهل 

 برداشته ميشود 
هلي در اينجا ندارد بلكه شما يك كيفيتي براي و اگر تعريف از علم و جهل برداشته شود و ديگر عالم و جا

يك شي مجردي (بنام نفس آدميزاد) فرض فرموديد و كه يك كيفيت ديگر هم براي ديگري فرض است و 
 واقعيت خارجي از هر دو كيف نفساني هم (كه موضوع بحث هر دو اينهاست).

يدا شده و متناسب با عالم است يا آن هيچ دليلي ندارد تا اين بكي بگويد: آن كيف نفساني كه براي من پ
ديگري چنين بگويد (البته اين بحث در شناخت شناسي مطرح است) هكذا عين قول مادئين است كه اگر طبق 
قانون يا قانونمندي (به جاي قانون عليت ) ماده جبراً علت شود كه اين يك چيز مي گويد و آن هم يك چيز 

ل بدون تعريف مي شود و همينكه يك دستگاه نتوانست علم و جهل را ديگر بگويد و در اينجا هم علم و جه
 معنا بكند و آيا كلية نظراتش قابل اشكال نمي شود؟

اينكه يك دستگاه با ادعاي عموميت مبناي بداهتش و نتواند يك دانه را در لوازم جواب دهد و ادعاي 
 عموميت و اطالقش شكسته مي شود.

ي استفاده بكنيم و مي گوئيم: نقيض موجبة كليه سالبة جرئيه است. حتي يك جدالً اگر از خود منطق صور
دانه هم كه پيدا شود كافي است و عالوه بر اينكه نفس خود اين اختالف هم معرف در اختالف در ادراك از حد 

را با هم  اوليه است زيرا اختالف در تعريف هر جا كه پيدا شد چون مي توان به نحو قضية حمليه مجموعه قضايا
 وصف براي حد اوليه قرار داد پس آن اختالف به اختالف در ادراك از حد اوليه باز مي گردد.
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حاال اگر گفتيم يقين و حجيت داريم و آن را بعنوان فرض سوم مطرح كرديم. يعني آثاري از خارج طبق 

تصور است و هيچگونه دليلي براي عليت ميآيد از سه منشاء درك هم اين آثار ميآيد (فعالً بصورت صرفاً فرض و 
اثبات اين تصور هم ابتدائاً نمي آوريم و بنا هم نداريم كه االن دليل بياوريم.صرف رض آن اگر تصور شود) يعني 
ما يك حسي داريم و يك ادراك نظري و يك ادراك قلبي كه از اين سه دستگاه سه تا آثار متناسب با سه 

 يآيد.مرحله در دستگاه ادراك آدميزاد م
بدان كه انسان را قوه اي است دراكه كه در آن منقش شود صور اشياء «همانطور كه آقايان مي گفتند: 

آيا اين مثال چگونه است و آينه مگر چكار مي كند تاثير و » و در اين گفته ابتدائاً از اينكه«(چنانچه در آينه 
 »تأثر آينه كه با ساير اشياء از نظر عليت فرق ندارد.

هر چيز خاصيت خاص خود را دارد و مثالً سنگ خاصيت «ثي بميان نمي آيد و اگر هم گفته ميشد كه: بح
سنگ خاصيت چوب را هم ندارد و ربطي به مطلب ندارد لذا اينكه هر چيزي «جواب اين بود كه » آينه را ندارد

طلب را ارائه مي دادند و و در نهايت بصورت تمثيلي م» ) يك خاصيت داشته باشد ربطي به حصول علم ندارد
تمثيل هم خاصيتش فقط ايجاد تصور بود حاال ما هم مي گوئيم رفعالً يك تصوري از اين مطلب بفرمائيد تا بعد 

 ببينيم كه آيا اين تصور مي تواند يك وحدت تركيبي را تحويل بدهد يا نه؟ 
عين آثاري كه در خارج است. اين آثار  حاال اگر آن آثار از سه قسمت به دستگاه ادراك آمده و بعد گفتيم كه

هم در آنجا روي هم اثر ي گذارند و ابتدائاً مرتبة تميز ابتدايي را حاصل مي كنند و تميز ابتدائي زمان و مكان و 
تغييراتش با تميزي كه بآن تميز غير ابتدائي گفته مي شود (و مي گوئيم مي تواند تعريف بدهد و نسبت بين 

 اير تميزها بيان بكند) فرق دارداين تميزش را با س
حاال اگر قوة اختيار آمد و محور سمت گيري را بطرف خداي متعال قرار داد يك فضاي متناسب با اين محور 
درست مي شود و نظام حساسيتهاي آدم نظام ادراكهاي نظري آدم و نظام ادراكهاي عيني آدم عوض مي شود و 

موعه و نظام كه طبق عليت از خارج آمده اند و خاصيتشان مطلقاً از بين يعني اينكه ديگر بالمره اجزاء اين مج
 نمي رود.
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بلكه نسبتهايشان با اين محور تناسب پيدا مي كند و اگر نحوة نظام سازي تان با نظام جهان تناسب نداشته 

تناقضي كه  باشد و همديگر را مي شكنند و يعني به وحدت نمي رسند. شكستن در اينجا يعني چه؟ به معناي
يك طرفش عدم باشد نيست و عدم وحدت است و نه عدم و يكپارچه نمي شوند و يك منتجه ندارند و اگر يك 
منتجه نداشته باشند نسبت بين اين نظام و قوة اختيار و يقين نمي شود اما اگر يكي شدند و وحدت پيدا كردند 

 معنايش جزم نيست بلكه تجزم است.«يقين كرد يقين حاصل مي شود در حاليكه اگر يكي نشدند و فرد ادعاي 
حاال انشاء اهللا تعالي از جلسه آينده اين مطلب را بيشتر شرح ميدهيم كه در مرحله نازلة اين شما بتوانيد 

باز قابليت تغيير در سمت گيري پيدا » حدود« محاجه كنيد و يعني نشود سمت گيري را مطلقاً عوض كرد و 
 بكند.

 اصل پرستش را از بين برد و نمي شود مطلقاً خواص اجزاء را از بين برد. نمي شود مطلقاً
 سئوال: در ابتدا كه مي خواهد خدا براي فرد ثابت شود آيا اين را به روابط قلبي بر مي گردانيد؟

 جواب: اگر ادراكش ادراك نازله باشد يك حرف است و اگر ادراكش باالتر باشد يك حرف ديگر است.
 ك عالي باشد اصًال شكستن تعجب آور است و افي اهللا شك؟ در خدا هم مي شود شك كرد؟ اگر اگر ادرا

 در خدا شك شود چه چيزي سرجاي خودش ميماند كه شما بخواهيد بآن تكيه كنيد؟
 و السالم عليكم و رحمه اهللا و بركاته.





 
 

  ١١جلسه: 
٦٦/ ٨/ ٢٤ 

مايك ادراكاتي  -١بحث در باره اينست كه يك فرض را د رباب مسا له شناسايي كنيم مفروض اين است كه 
يك مرتبه  -٢متناسب با محسوسات عالم , يعني مايك ادراكهاي متناسب با عالم محسوسات يا عالم ماده داريم 

راكا تي از آن داريم : متناسب با حاالتي كه برايمان پيدا ميشود مثل فرح , انبساط د يگر هم هست كه مايك د
خاطره احساس سنگيني غم واز حاالت مختلف ديگر كه داريم نيز دركي داريم , مثالً به حرم مطهر مشرف مي 

حساس شويد و زيارت ميكنيد, حالت توجهي پيدا ميشود , احساس مي كنيد كه داريد خطاب مي كنيد وا
 خاص احساس,  شنويد مي جواب كه)  كرد خواهيم كنيد مي احساس مان ء همه …خواهيد كرد ( وانشاء ال

 است سئواالت و داريد كه اي ذهني مشكالت و است اموري يك شدن باز لت حا آن لوازم از,  كنيد مي درك را
را مي كنيد , گاهي تعلق به عالم تمسك ميشويد و احساس احتياج و احساس جود آنها ( ائمه اطهارع) م يا, 

دنيا پيدا كرده و از چيزهاي ديگر غفلت پيدا مي كنيد ( ولويك لحط ) يعني يك خبر دنيا يي , يك مطلب 
دنيايي پيدا ميشود و بقول معروف تمام هوش و حواستان را مي برد ( حاال اعم از اينكه خوف مادي باشد يا 

يك ادراك , يك حالت است غير از آن ادراكي كه از امور حسي داريد ابتهاج مادي ) خوب اين هم يك درك , 
يك دسته ديگر هم از ادراكات داريد كه سنجش مي كنيد , مقايسه مي كنيد وا زعمل خوددرك داريد. اگر  -٣

 و)  مرتبه سه –چنين فرض شود كه سه تا منشاءادراك هست , سه تا هم تأ ئير هست ( از يك كيفتهاي در 
 بلكه باشند منقطع و منعزل هم از كه نيست اينگونه,  داشتن تفاوت حال عين در ها مرتبه اين از كدام هر

 مدركشان كه نظامي وهم دركشان ابزار هم دركهايشان منشاء هم,  هست هستي نظام ودريك مجموعه دريك
ارك و مناشئي درك شده هاهم نظامي كه پيدا مي كنند ) بهم نسبت دارند يعني هم مد درك(  كنيد مي پيدا
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مختلفند. حال چرا اينها را فرض مي كنيم وياي اينها به كجا بند است؟ فصالً تصوير مطلب را اجماال ً مالحضه 

 مي كنيم. 
بعد از فرض فوق , اگر حاال بكويئم , دريك از اين سه مرتبه كيفيتهاي مختلفي متناسب با همان مراتب در 

) متناسب با نسبتي كه بهم ١هست , اين كيفيتها حركت و تغيير دارند : (منشاء ها هست و درمدر كاتتان هم 
). نسبت بين تنا سبشان بهم وتغييراتشان هم. نسبتي است كه اينها ٣) متناسب با تغييراتي كه دارند. (٢دارند (

اال را منسوب به غايت ميكند وجايگاهشان را مشخص ميكند. اگر اينها اين سه رتبه را داشته باشند (ح
 درپاورقي به توضيح آن ميپرداريم ): 

مفروض نيست دربين مخلوقات چنين چيزي وجود ندارد بلكه هر چيزي  "براي  "اگرگفتيم هيچ چيز بدون 
داستن , منهاي حركت وتغيير نمي شود وحداقل مي توانيم در باب امور كه  "براي  "غايتي است ,  "برا ي  "

 "براي  ", يعني مفروض ما اگر تغيير باشد مي توانيم چنين چيزي بگوئيم. اين متغير هستند اين را قائل شويم 
تغيير را كه مالحضه مي كنيم , بدون اينكه اوصاف كم زياد شود , ممكن نيست. يعني اگرگفتيم چيزي از  "و

اوصافش اينجا رفت به آنجا وچيزي از اين حاالتي كه داشت , حاالتش عوض شد وبه آن حالت درآمد بايد از 
چيزي كم زياد شود و نميشود هيچ وضعي نه برآن افزوده و از آن كم شود وبازهم دربارهء آن تغيير را قائل شد 
اگر آن را ثابت فرض كنيد با فرض تغيير فرق دارد. پس اگر بنا شد كه اوصافش هم تغيير كنند , معلوم ميشود 

د كه اين , وحدتش , وحدت تركبي باشد , جايگاه هر كمه اين مركب است ولو مركب ا زاوصاف متعدد. اگر بناش
صفتي وتغيير آن صفت منوط به نسبتش به ساير اوصاف ونسبتش به وضعيت دوم است كه نسبت بين تبديلش 

 "( كه وضعيت زمايش است ) وترتيبش ( كه نسبت آن به اوصاف ديگر است ) را نسبت به غايت ميگوئيم. 
دارد , از ساير چيزها تميز داده ميشود , قابليت اينكه تفاوت داشته باشد پيدا  نسبتي كه به غايت "حقيقتش را 

ميكند , قابليت اينكه موضوع برا يشناسايي قرار بگيرد دارد ( پاورقي را بسته وبه متن وارد مي شويم ) عين 
باشيد ,  همين حرف وسخن را اگر درباره تك تك كيفياتي كه در مدركات نظري وقلبي و حسي است داشته

معنايش اينست كه اينها مجموعه هايي هستند كه ناهم دارند , هر كدامشان هم زمان ومكان خاص دارند 
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وتناسبي با غايت دارند. يك مرحله نسبت دارند , پيدايش مدركات قبالً بيان شده ودر اينجا برآن تأ كيد مي 

ناسب هم باهم دارند وسه تا مجموعه ء ساده د ر كنيم. در مرحله اوليه آثار ميآ يد ( قبل از تصرف انسان ) وت
دورن انسان درست مي كنند. اين سه تا مجموعه زمينهء اختياراست , زمان ومكانش تغيير نكرده به نحوه اي 
كه درسمت گيري برخالف جهت كيفياتي كه در هر سه رتبه از هستي است , باشد. حاال اگر اختيار آمد 

ري ومجور جاذبه اينها را تغيير داد برخالف جهتي كه عالم بآن جهت تعلق دارد ودراينها تصرفي كرد وسمت گي
وسير ميكند , زمان ومكان اينها را تغيير داد دوم عوض ميشود , نسبتشان بهم عوض ميشود , جاي حساسيتها 

ا عوض شد معنا ومفهوم د ربخش نظري فرق ميكند , نعاريفش هم حساسيته –عوض ميشود. وقتي جاي 
عتا ً فرق پيدا ميكند , به همبنگونه د رحاالت قلبي هم وضعش فرق پيدا ميكند , اولويت بند يش , مي طبي

بدهيم ونه به مرحله , قلبي آن زيرا قلبي , مرحله تميز تغايري است , حاال با اين دومي  "اگاهي  "توانيم لقب 
ا اينكه شرط ديگري هم دارد؟ اگر مفروض كي مي توانيم آگاهي , علم واطالع بگوئيم؟ به صرف تصرف احتيار ي

اين باشد كه تصرف هماهنگ با نظام هستي (يعني شد تأكيد بر نسبيت سابق درجهت مشخص شدن بيشتر 
اگر  "جزميت  "نسبتها ي واقع شود , جريان عليت كه تحت قوة اختيار عمل ميكند , دراين سه نظام , ميشود 

اين كيفيتهاي واردةء در دستگاه درك هويتشان را مطلقا ً بدست شما برخالف نظام هستي اعمال اختيار شد , 
نيست , جايشان را مي توانيد عوض كنيد , چوب كه سبك تر از آب است را زير آب ببريد ,ولي چوب فشار دارد 

د. كه از زير آب روي آب بيايد , نمي توانيد هويتشان را مطلقا ً عوض كنيد , بصورتي كه هيچ چيز نداشته باش
اگر چنين باشد , بايد اقتصادي وضعيتي كه خود آنها دارند , يك نحو عليت را , يك نحو نسبت را , يك 
نحوسنخيت را , بپزير , آن نحوه اي هم كه شما تصرف كرده ايد , آن هم يك نحوء ديگر را بپذيرد ,بايد با هم 

پيدا نكنند , يكي نشوند. اگر يكي نشد ,  سازگاردرنيايند , هماهنگ درنيايند , تركيب نشوند , وحدت تركيبي
اگر تناسبها درست نبود , وحدت پيدا نكرد , يك مجموعه نشد نتيجه اش اينست كه يك منتجه بيرون نمي 
دهد نه فقط از كلش يك منتجه بيرون نمي آيد بلكه نسبت به هر جزئش هم نگاه كنيد مي بينيد , درآن هم 

رد , درصورتي كه اينطور باشد چه ميشود؟ دراينصورت جزميت , همان تشتت نشبت به موضعش وجود دا
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ووحدت پيدا نمي شود ووقتي وحدت پيدا نشد , قوةء اختيار ميتواند تجزم را اعالم كند , خودش را به جزم 

كه داد ر, ميتواند اعالم تجزم بكند. درهمه ميتواند هر چه  "معاله اي  "دستش نيست ,  "برهان  "بزند كافر 
مي خورد بگويد , نه مي گردم علتش را پيدا ميكنم ونا هنجاري ونابساماني را برطرف ميكنم نميگويد  شكست

 كه من حرفن , حرف تمامي نيست وشكست خورده ام , وچنين حرفي را نمي زند. 
( نه  حال اگر بگوئيم اين قوة اختيار , رابطه اش باعلم قطع است وهيچ رابطه اي ندارد بايد علم پيدا شود ,

دررفتن وتحصيل كردن كه اختيار نيست و آن يك حيث ديگري است و اين يك حيث ديگر پيدايش علم طبق 
عليت است ودر هر مرتبه اي از آن ونسبت به همان مرتبه الزم مأيد كه درآن صحيح وغلط نباشد. يك وقت 

كه فهمد , اگر اختالف شد ميگوئيد قدرت ذهني ندارد كه بفهمد , ويك وقت ميگوئيد د رهمان مرحله اي 
چطور؟ يعني اگر بگوئيد سوء اختيار درعلم و آگاهي بالمره اثر ندارد , وعلم طبق عليت درهمان مرتبه , در 
هرنسبتي , د رهر مرتبه اي , كه پيدا ميشود , ربطي به اختيار سو ء اختيار فاسد ندارد و موضوعا ً كار عقل 

است , دوتا هستند , اگر نسبتي هم همديگر داشته باشد معنايش نظري وكار عقل علمي خارج از يكديگر 
مربوط بودن آنها دراصل ذاتشان نيست كه بدوني ديگري نتواند كار كند يعني ميشود كه شي غيرمختار هم 
درعالم تريجي باشد , حكومت برربط , اشراف برربط الزم نيست , با محكوميت تحت عليت وبا محكوميت تحت 

حاصل ميشود , اگر محكوم درقانون خاصيتي برايش پيدا شود نمي تواند اعالم واقع نمايي بكند  قانون هم علم
تناسب با واقع را هم نمي تواند اعالم كند. هر گونه اعالمي از آن ناشي از قانون عليت وجبران است. اعالم 

صرف ومحض قانون و محكوم  آگاهي به نحو ه اي اشراف به حد , به نحو ه اي حكومت برحد الزم دارد. محكوم
عليت آن چيزي را كه تحويل ميد هد متناسب با عليت است. اينكه يك فلسوف مثال ً به اصالت ماهيت و ديگر 
ي به اصالت وجود قائل باشد , هر دوموضع از موضع شناخت شناسي , طبق قانون عليت محكومند با اينكه 

لت با واقع نفس خودش است مثل خاصيت سيب و گوجه يكي بگويد اصالت با وجود است وديگري بگويد اصا
فرنگي. اين مزه خودش را دارد , اعالم هم ميكند اثر مزهء خودش , آن هم مزه خودش را دارد واثر مزه خودش 
را اعالم ميكند. به اين علم گفته نميشود ودر اينصورت علم وجهل تعريف پيدا نمي كند. اعالم اينكه من 
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تم وسخنم تناسب با واقعيت دارد اين موضعش با موضع محكوميت محض فرق دارد حاال مشرفم, واقع نما هس

اين ضبط صوت پانصد بارهم بگويد ما عالم هستم , كامپيوتر صد هزار بار بگويد يا بنويسد كه من عالم هست 
 تناسب. كند اعالم نميتواند كه را نماي –وحتي بتواند ايجاد صوت هم بكند آيا عالم است؟ عالم به معناي واقع 

 درعلم براين بنا. دارم تناسبي چنين من وبگويد كند اعالم – واقع ي معنا به نظر مورد درعلم كه را وقعيتي با
باشد ( نسبت به معلوم )  نداشته اشراف اي بگونه اگر,  باشد اشراف بايد اي بگونه و باشد بايد اشراف نحوه يك

ه خواهد شد. حاال انشأ ال.. تعالي درحلسه آينده دنبالهء اين بحث ( حصول علم با حصول جهل واشتباه يك گون
 اختيار : حاكميت يا بعيت نسبت به رابطه ) را پي ميگويم. 

 والسالم عليكم ورحمته ال.. بركاته 





 
 

  ١٢جلسه: 
٨/٦٦/ ٢٧ 

برادر حجت االسالم حسيني : بحث درباب معيار صحت به بحث درباب شناسائي معرفت رسيد واين بحث به 
آنجا رسيد كه آيا اين حجتي كه از جريان جزميت حاصل ميشود و متناسب حجيت چيست جزبوسيله و 

سيله و درزمينه كه ولو در مرتبه حجيت چيست جز بو "علم  "درزمينه اي براي اينكه بخواهيم بفهميم كه 
قدرت باشد كه آن قدرت حاكم بر رابط باشد ( نه نسبت به رابط تابع باشد ) بد ست نمي آيد ( يعني بايد 
نسبتي با كيفيتي باشد كه اشراف داشته باشد نه كيفيتي باشد كه تحت اشراف باشد ) اما اين حكومت بر رابطه 

دارد چيست و چگونه است؟ اگر اين را توانستيم تعريف كه قوه تصرف در روابطي است كه تحت شمولش قرار 
كنيم آنوقت متناسب با تعريفي كه براي اختيار مي دهيم , پايگاه اشراف يا پايگاه احاطه رابط همان نسبت به 

را و تاثير پذيري را از  "علم  "معلوم شود , آنگاه ميشود حدود  "اختيار  "علم ميتوانيم نسبت دهيم. اگر حدود 
از غير پايگاه مشرف نميتواند حاصل شود. اگر تحت اشراف و حكومت قرار گرفت ,  "علم  "يار بيان كنيم اخت

گفته نميشود. آن كيفيتي است كه درهمه اشياء هست اگر  "علم  "اگر جبراً حاصل شود و دورن رابط قرار گير 
ميتوان اختيار را بگونه اي معنا كرد كه چنين حرفي را بزنيم بايد اول درباره اختيار دقت كنيم و بگوئيم آيا 

علت تر شدن  "محكوميت تحت رابطه عليت است. يعني شما ميگوئيد  "جبر "هيچ فرقي با جبر نداشته باشد؟ 
. حاال ولو عليت آن بالغير باشد وبا لذات نباشد ولي بهر ". يا علت حرارت يا سوختن آتش است "كاغذ آب است 

نجا قائل هستيد و برهمين اساس هم سنخيت معلول را نسبت به علت بيان مي حال علت و معلولي را دراي
منطقاً هيچ جا استثنا ء بردار نيست , با همين تعريفي كه ميگوئيم معلول علت  "عليت  "كنيد. اگر بگوئيم 

مي خودش را ميخواهد علت تامه كه حاصل شد , معلول محقق ميشود. اگر اين را گفتيم , اين حرف جبر علي 
 "علت سوختن , اتش است  "سازد ( نه جبري كه درباب علت نهائي مي فرمائيد كه ميگوئيم اگر ميگوئيد 
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درهمين مثالو درعلت لغير وضرورت با لغير اگر گفتيد اين معلول اين علت است , با مناسخ با اين علت است و 

وقتي علت تا مه بود معلول جبراً  عليت هم استثنا ء بردار نيست , معناي اين حرف چيزي جز جبر نميشود
وجدا ناً درك مي  "حاصل ميشود. اگر چنين چيزي بگوئيد وتصميم عليت را قائل باشيد وركنار آن هم بگوئيد 

, يعني وجدانا ً درك مي كنم اين قاعده دراينجا جاري نميشود يعني طرفين نقيض را  "كنم كه اختيار است 
وري طرفين نقيض جزء كيف نفساني شما هست ) بايد بهر حال يكي از اين وجدان مي فرمائيد. ( بنابرمنطق ص

دواشكال داشته باشد و گفتن اينكه چون عالم مجرد است هم مساله ء راحل نمي كند. اينكه گفته شود طرفين 
نقيض ازدو حيث ميتوانند كيف نفساني قرار گيرند ربط منطقي مساله راحل نمي كند , و مطلب را دريك نظام 

و سپس تبيين مي فرمائيد  "اختيار را وجدان مي كنم  "منطق قرار نمي دهد. اگر به اين مطلب كه ميگوئيد 
اشكال نكنيم آيا مي توانيم با نظام منطق آن هم كار  "دوحيث متناقض در نفس واحد وجود پيدا كند  "كه 

عليت را وجدان مي كنم  "طرف كه  با آن "اختيار را وجدان مي كنم  "نداشته باشيم , كه ربط اين حرف كه 
چگونه ميشود؟ ربط منطق آن فرق هم ندارد كه بگوئيد اختيار را وجدان مي كنم وباعليت نمي سازد يا  "

يگوئيد با قانون خلقت انسان را وبعد موجود مختار را اثبات مي كنم اگر اين سير را از آن طرف هم بيائيد فرق 
يد به يك نتيجه اي برسيد كه آن نتيجه متناسب با اصل قرار دهيد و دور ندارد واگر ازآن طرف هم كه بيائ

بزنيد و به يك الزمه اي برسد كه الزمه ذات آن اصل موضوعه نباشد. تعميم عليت به معناي تجريد صوري 
خاص كه از قانون عليت بيان ميشود ( نه علت العلل , حضرت واجب حق تعالي جلت عظمته , در مورد قانون 

را به معناي هماهنگي  "عليت  "ت صحبت مي كنيم. بعنوان يك نسبت حكميه كه بديهي است ) ولي اگر علي
الزم باشد. يعني چه لزوم آن از كجاست؟  "اختيار  "خاص كه درمشيت است بيان فرموديد هر گاه درآنجا 

 "اختيار  "جايگاهي دارد  يعني تناسباتي كه مشيت دارد , نظام كه دارد يكي از آن چيز ها ئي كه درآن نظام
است. حكو مت بر رابطه نه تبعيت نسبت به رابطه ( ميدانش ضيق باشد يا وسيع باشد دراينجا به آن كار ندارم ) 
اختيار حاكم است به رابطه ديگر نميتوانيد بگوئيد چرا اين رابطه را انتخاب كرده است؟ چرا اين نحو حكومت 

ي كه حاكم است به خود قدرت حاكم بر مي گردد. اگر محكوم نباشد كرده است؟ كيف حكومتش در دايره ا
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حاكم است. كيف حكومتش به چه كسي بر مي گردد؟ به آن كسي كه محكوم نيست. چرا محكوم نيست؟ چون 

مجذور  "جايگاهي در مشيت دارد , محكوم نبودن آن , عدم محكوميتش جايگاهي دارد. مثال ً شما فرمول 
را كه مي فرمائيد براي دايره يك سانتي  "ويست با مساحت دايره ونسبتيش بامربع شعاع ضربدر پي مسا

ميگوئيد براي دايره اي هم كه شخاهش يك كيلومتر باشد هم ميگو ئيد. براي دايره هاي هم كه شعاعش صد 
دراينكه سعه  كيلومتر باشد ميگوئيد والي آخر ( ميدان اختيار چه اندازه است؟ فعال ً در آنجا صحبتي نداريم و

پيدا ميكند ضيق ميشود اصلش وجود پيدا مي كند اصلش اعالم ميشود موجد آن ( ايجاد كننده اش ) بقا بالغير 
است سعه وضيق آن الغير است كنيد , جبر واختيار يكي ميشود. يعني اختيار را به نفع جبر حل فرموده ايد. 

تثنا ء بردار نيست. معنايش انيست كه علت را اگر گفتيد علت آن چيست؟ بدون علت محال است واين اس
جوري معنا كرده ايد كه جائي براي علت حكومت و ميشود اين حكومت را خبر نداريد. چرا اضافه كرد؟ اين چرا 
را به خاصيت خود ش بر نمي گرد ايند مثل ساير اشياء ميشود . اگر مثل ساير اشياء شود , تكلف با حفظ عدم 

يگوئيد حدود وظايف واختيارات بايد تناسب داشته باشد. وظيفه كه معين مي كنيد اگر قدرت , محال است. م
اختيار نداده باشيد اين چه وظيفه اي است كه مي دهيد؟ تكليف كردن وامر ونهي وبحث وزجر نظاير اينها 

حكومتش را تناسب با اختياري دارد كه داده شد ه است؟ وگفتن به اينكه حاكم چرا حاكم است؟ نميشود اصل 
زير سئوال برد و بعد گفت چرا اينجور حكومت كردي؟ يك نحو حكومت بايد داشته باشد تا بگوئيد چرا كيف 
حكومتت اينجور بود؟ همانگونه كه وقتي خواص اشياء را مي شماريد به ما هيتشان رجوع مي دهيد و مي 

نحني است غلط است. مي گوئيد مفروض گوئيد ديگر سئوال از ماهيت غلط است. سئوال به اينكه چرا دايره م
درجه داشته باشد خالف فرض است كه مفرمائيد دايره  ٣٦٠ما اين است كه به چيزي ديراه بگويئم كه انحناء 

 "سلب شي از نفس آن  "چرا منحني است؟ اگر دايره منحني نباشد خوب دايره نيست. با اصطالح ميگوئيد 
اين است كه انحناء داشته باشد. كسي كه قائل باشد كه عليت اصل است , الزم مي آيد. در دايره قوام ذاتش به 

نميتواند به اين حرف تمسك كند چرا؟ چون معلول به علت سنخيت دارد وفعل خاص انجام مي گيرد. كيف 
حكومت مشخص ميشود. بعد از تشخص بايد خصوصيتي را درذات علت معرفي كند كه تناسب به معلول داشته 
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فتيد داراي خصوصيتهاي متعدد هم بود ه , اين خصوصيتش ظاهر شده , براي اين حرف هم بايد باشد. اگر ك

علت ذكر كنيد. با تعميم عليت درشكل تجريدي انتزاعي اختيار و حكومت بر رابطه به نحو ما هم , يعني بگونه 
كه فرض شود ( از  و درهر جا "باي نحو كان  "اي هم , نحوجزئي هم قابل قبول نيست. پذيرفتن اختيار 

اختيارات عباد گرفته تا اختيار مشيت بالغه جلت عظمته ) از اصل موضوعمه اي بنام تعميم عليت را زيرپا 
. است)  ارداه –گذاشت در هرجائي كه بتوان كرد بايد براين پايه باشد وبعد بكوئيد خداي متعال مريد ( داراي 

 اينكه. آيد برنمي موضوع اصل اين از مطلب اين ولي است حصحي تنزيه آن. باشد مجبور كه است ازاين منزه
 عليت تعميم از حرف اين ولي است درست حرف اين اسن نقايصي از منزه هم واو است نقض نداشتن اختيار
هيم برنمي آيد. ديگر چه خواسته كه اين حرف به اختيار عباد برسد. حاال اگر گفتيم كه مفا كليه به نسبت

طالق مفهوم قانون عليت , را مابه اينصورت قبول نمي كنيم ويك اصل موضوعه اي از يك جاي اصال ً آ ن قول ا
ديگري درايم و از انجا شروع مي كنيم. اما اگر چنين چيزي گفتيم كه درآن حكومت بر رابطه هم جاداشت , 

حكومت باشد ؟ سنخيت با علت هم معنايش اين شد كه كدام علت؟ علتي كه در موضع اشراف باشد؟ در موضع 
يا علتي كه در تحت اشراف باشد؟ اگر چنين حرفي زده شد آيا كار ديگر مطلقا ً حل است؟ اگر اينجوري گفته 
شد واين استثنا ء زده شد آنوقت بايد سراغ اين بيائيم كه اين تصرف اگر مطلقا ً جبري باشد. يعني خاصيتش 

ر و چيز هاي ديگري كه ميگوئيد مختار نيستد , طبق مشيت در علت و معلول انجام بگيرد مثل سنگ و آج
درهمه جاي عالم است ,  "تصرف مطلق  "خواص وتائثيراتي كه به هم داريد جبري ميشود. اگر بگوئيم اين 

بدون قيد زمان ومكان , اين تفويض درشكل مطلقش ميشود يعني هر نحوه كه آدم بخواهد ميتوانيد حكومت 
ايت تصرف را يك درجه كم مي كينم. ميگوئيم در محدوده زماني عمر خاص كه كند بدون قيد وشرط. اگر حاال 

وجود ا ً اين فرد در هستي محتاج به غير است. بازهم يك مبتالبه هايش است. اگر دهها و صدها درجه هم كه 
رگسترده فرض كنيد كم شود ( مثال محدود به جامعه و محدود به اختيار ات ديگر ان والي آخر ) همه اينها را د

تفويض قيدزده ايد.قيودشما بنقص موضوع تفويص نخورده است. دايره را از دايره بسيار بسيار بزرگ بود, كوچك 
كرده است. حاال اگر بخواهيم بگوئم اين اختيار به نحواي است كه مو ضوعاً در عين حالي كه جبر فاصله دارد , 
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تصرف در محكوم فوق دارد. آن چگونه ميشود؟ انشاء در عين حال با تفويض حكومت به معناي تصرف در غير و

اهللا در جلسه آينده به آن مي پردازيم كه قيد به ذات تعريف از اختياره شود . كه نه جبر با شدنه تفويض , عين 
حال طبيعي است كه از ابتدا هم با قانون عليت فرق پيداكرد. امدوارم كه دقت بفرمايد. هر چه اينجا عنايت 

مي دهيم همين تعريف نسبت به آن اصل است و نسبتبه اين قسمت  "حجيت "و  "عريفي كه براي كنند در ت
 فرع ميشود . تا انشاءاهللا بحث به معياري صحت برسد. 

 والسالم عليكم ورحمه اهللا وبر كاته 
 
 
 





 
 

 

  ١٣جلسه: 
 تذكراتي پيرامون وظائف برادران راجع به جنگ نظامي و

  تذكراتي پيرامون وظائف برادران راجع به جنگ نظامي و فرهنگي -جلسه متفرقه  -كري موضوع: نظام ف 
  حجت االسالم و المسلمين حسيني

 ٢٠٤٤ - ١٣٢٥ - ٠١١٦كد نوار: 
 ٦٦/  ٩/  ١تاريخ: 

  پياد كننده: سيد محمد باقر حسيني ناطقي
  حجت االسالم و المسلمين حاج آقاي حسيني

 »الرحيم...بار الها...بسم اللّه الرحمن «
ها هرچند بصورت اختصار عرض كنم خدمتتان و بعد هم  يك بحث را قبل از شروع به مباحث به دنباله بحث

 وارد بحث بشويم.
بحث بحث مسأله جنگ هست، كه در همه ابعادش بايد هم مورد توجه باشد و هم فرماني را كه حضرت 

ي اين كه گفتند  د انشإ اهللا تعالي به بهترين وجه انجام بگيرد در بارهنائيب االمام امام خميني (مدظله) فرمودن
 ستاد پشتيباني هرچه تصميم گرفت قبول بشود و مردم انجام بدهند.

طبيعي است كه عالوه بر شركت تك تك افرادي كه موظف هستند به شركت در نام نوشتن و رفتن براي 
اي كه بيان شد و وظايفي كه مشخص شده است  ده گانه هاي جبهه و ترويج اين مطلب مواد ديگر توصيه

گيرد هر كسي در قسمت خودش هم مشغول باشد، مذاكره بشود پيشنهاد بشود در عين حال  طبيعتاً انجام مي
كه شوري محترم مديريت چه آقايان و طالبي كه تحصيل ميكنند همه شان در اين باب هر كسي به نظامي هم 
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رسد به مذاكره بگذارد با دوستانش يعني پتانسيل  ، پيشنهادي كه به فكرش ميرسد چيزي كه به فكرش مي

 فكري خودش را سعي كند بوجهي در اين رابطه بكار بگيرد.
گويم تمام وقتش را نحوي كه كار  و مذاكره بكند با دوستانش، در باب آن فكر، ولو قسمتي از وقتش من نمي

اي آدم دارد كه غير از درس و بحث  هاي روز مره اش يك حرف اشيهاش تحت شعاع قرار بگيرد نه، در ح حوزوي
تواند كه آنها را حتماً قرار بدهد در اين باب و حاصلش را هم بصورت پيشنهادات بدهد به  اش دارد مي و حوزه

 مسؤولين چه حوزه و چه جاهاي ديگر مراكز تحقيقي.
رت نائب االمام حضرت آقاي خميني انشإ اهللا و پيدا بشود كه وضع فكر كردن تبعيت كرده از دستور حض

هاي هم  دهد و هم ذخيره بركت و پيشرفت ادراك در همان قسمت تعالي خدا اين را هم ذخيره آخرت قرار مي
هاي حوزه برود به طرف جنگ اگر  رسد اگر فورم و محتواي بحث خوانند، فرض كنيد به ذهن مي كه درس مي
آيد،  در بحث دفاع ببريم اين يك پيشنهاد است كه آدم به ذهنش مثالً مي خوانيم خوب بحثش را درس فقه مي

 [؟]
خواهد برود تبليغ اگر  ها، حاال بي اثر هم نيست طلبه است وقتي كه مي بحث دفاع را شروع بكنيد در بحث

 ر باب حكمش.تواند در تبليغش موفق بشود در امر دفاع، د آيات و رواياتي و فتاواي اقوالي دستش باشد بهتر مي
توانند اين را براي ديگران اثبات بكنند و براي خودشان محرز شده است كه  در باب موضوعش كساني كه مي

هجوم واقع شده است بر كلمه توحيد، اينها مؤثر است در جامعه نشرش، اين كه مرزهاي سياسي و جغرافيايي 
اي را كه اسالم قرار داده كه  هاي عقيدهكه كفار برسميت شناختند و درست كردند اين مالك نيست، مرز

گويد اهل كتاب و غير اهل كتاب و اهل سنت و مثالً شيعه و كفار حربي و غير حربي به هر حال مرزهاي را  مي
 كند. گذارد به حسب اعتقاد و ايمان تقسيم مي كه مي

ي  حاال اگر ينگ دنيا هم كلمه گفتند (ينگ دنيا) بنابر اين اگر در آن طرف دنيا هم در مثل عاميانه سابق مي
آيد ولي به اين معنا نيست  كلمه توحيد در خطر قرار گرفت درست است كه مردم آن منطقه تكليف برايشان مي
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كه مردم ايران تكليف ازشان ساقط باشد، بر همه مسلمين است كه دفاع از كلمه توحيد بكنند در هر جايي كه 

 حمله واقع شده باشد.
هجوم هم در باب فرهنگش هم در باب سياستش، هم در باب اقتصادش واقع شده است نشر و اين كه اين 

هاي سرد كننده زياد است، كه گاه از روي قصد و خداي نا  بشود. معلوم بشود در جامعه، در جامعه زمزمه
اطالع و گاه گذارد در جنگ و گاه بر اساس عدم  شود و اثر مي خواسته امراض نفساني بر عليه نظام جمهوري مي

 شود در اطالعات، و نتايج و تعاريف. بر اساس عدم توانايي منطقي كه بكار گرفته مي
رسد در بحث حكمت و معارف خوب است كه زمزمه صحبت پيش بيايد كه آيا واقعاً دستگاه  به نظر مي

قتي تنظيم بكنيد كند؟ آيا وقتي كه گفت آنچه در خارج هست در عينيت و منطق انتزاعي در ارتكازات چه مي
چيزي را از قبيل معد هست و علت تامه نيست، و در ذهن آن چيزي را كه قرار بدهيم علت تامه است نه معد 

كنيم  كنيم و تعاريف اينطوري مي ها رااينطوري مي براي تصورات. اين چه اثري دارد؟ اگر گفت كه تقسيم بندي
تواند درك بكند يا اين كه مانع  اند كنترل بكند تهاجم را ميو احكام را اينطوري آيا وقتي تغيير وضعيت را نتو

شود از ادراك تهاجم؟ فقط تهاجمي كه عرفي اين قدر ساده باشد كه مثالً هجوم بكند يك كشوري وارد  مي
تواند  ها قزاق و يا مغول و كذا وادارد به اين كه يا اهللا كافر بشويد تا دست بردارم! اين را مي بشود سر كوچه

همد. ولي اينكه يك نظامي درست بكند براي برنامه پولي و بگويند اگر اين قدر واحد اين صدم كم بشود از بف
هاي مورد اعتمادي پول مصنوعي ديگري هم درست بكنند  قيمت دالر يا پول مستكبرين ولو براي يك پول

رتمند جهان درست بشود و هاي قد آخرين طرح [؟] را در باب پول هم بپذيرند كه بايد يك واحدي بين پول
اسمش را هم كذا بگذارند، تا اينكه ثبات پولي جهاني درست بشود، آن وقت ببينيد اين بنفع كلمه توحيد 

شود در اموال مسلمين؛ اين واقعاً در عينيت در خارج هيچ فرقي  است؟ يا هجوم كاملتر و شديدتر وارد مي
قدرت و توليد من هم در اينجا عليحده است و هيچ كند آن پولش عليحده است كم و زياد شدنش و  نمي

نسبتي هم بهم ندارد و يا اينكه اين نسبت دارد؟ حاال اين نسبت را چكارش بكنيم اين هيله و نيرنگ شيطاني را 
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دهد؟ يا اصالً درد از  اند صدمه نزند به ما؟ اين منطق آيا ياري اجازه ادراك اين معنا را مي كه اينها درست كرده

 نيست، تعاريفي كه بشر دارد مستقل از منطق درست شده است؟  منطق
و ادراكاتي كه دارد مستقل از آنهاست ؛ دلبستگي به معارف حقه الهي حتماً صحيح است شك ندارد، ولي 

پرستيم؟ يا مصنوع ذهن ما بايد  اين معارف واقعاً محصول منطق هست يعني ما مصنوع ذهن خودمان را مي
پرستيم؟ چه است قضيه؟ در باب منطق و معارف بحثي است كه حتماً  ن چيزي كه ما ميتبعيت بكند از آ

نسبت مستقيم دارد به جنگ، مسايل را روي هم سنجيدن و مسايل را روي هم نسنجيدن و جدا كردن تا كجا؟ 
د برود اي كه بخواه تواند نسبت پيدا بكند به جنگ، فورم آموزش طلبه بالجمله اين كه محتواي آموزشي مي

براي جبهه بعد كه بر گردد تكليفش مشخص شده باشد كه سه ماه از درس عقب نمانده باشد، زمينه برايش 
 باشد كه اين درس سه ماه را بعد بتواند جبران بكند.

فورم تبليغ ارتباط دارد به جنگ، اينها قاعدتاً مشمول بند چهار سفارشي را كه در ده ماده شده است كه 
 ي و فكري بكمك جبهه بيايند.هاي علم قدرت

شبهاتي كه الي ما شإ اهللا، وسوسه هواي نفس و ابليس در كشور راه انداخته است چه در داخل و چه در 
خارج، از شبهه اين كه نان و آب مان كم شده است چون جنگ هست و اين التفات نكنند كه خوب زمان شاه 

كند كه كدامش را فداي ديگري  يم اينها را كدامشان صرف ميشد اگر بنا باشد كه معاوضه بكن ايمانمان كم مي
هاي هم باشد كه حتماً اينها چيز جنگ نشده باشد با تأمل مطلب  رسد كه شايد راه بكنيم؟ در اينجا به ذهن مي
 هاي هست يا نيست و چطور زود نگوييم كه راه هاي هست.  را دقت كنيم و بگوييم آيا راه
رسد كه اگر نظام اقتصادي اسالم را اجرا كنند  هست؟ يك راه آدم به ذهنش مي من باب مثال چطور راهي

اين مشكالت نيست، حاال نظام اقتصادي اسالم را آن كسي كه حاال فعالً نقد بلد است غير ازاحكام كلي الهي 
مستضعفين  لطف كند در پاسخ فرمان امام در پيام حج كه فرمودند كه ارايه نظام اقتصادي بهترين ارمغان به

كنند گوشش بدهكار نيست اگر هست [؟]  كنيم احدي هم اجرا نمي كسي هم نيست مجري كند، ما فرض مي
عالم، اگر غرض همان جلد دوم تحرير يا مكاسب هست آنكه خود امام هم اعلم درش هستند در فتوا دادن و 
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هاي  اين است كه جلد دوم تحرير را به زباناند آقا لطفاً بهترين ارمغان براي مستضعفين  اند نگفته فتوا هم داده

اند، اين را كه الزم نيست كه در پيام  مختلف چاپ كنيد تحرير الوسيله را و نشر بكنيد در عالم اين را كه نگفته
گفتند آقا  كردند به وزارت ارشاد، سازمان تبليغات، دفتر تبليغات مي اي مي حج بفرمايند اين را كه كمترين اشاره

گوييد نيست همچين  اي بنشينند و ترجمه كنند و پخش كنند در دنيا پخش كند، پس اگر مي يك عدهاين را 
 كنيد؟  چيزي چطوري اجرايش را طلب مي

شد همان اجرا بشود اگر همان چيزي كه زمان شاه بود و  گوييد همان چيزي كه سابق اجرا مي اگر مي
كند نسبت به قوانين مال  ند به مردم، ال اقل گستاخشان نميك بخواهد اجرا بشود روحيات زمان شاه راتزريق مي

 كند. زمان شاه؛ اخالق و ارتكازات آن وقت را تثبيت مي
گوييد من باب ضرورت يك كاري بكنيم كه آن اخالق شكسته بشود و روحيه انقالبي پيدا بشود تا  اگر مي

شود بقدر وسعشان  اين كاري است كه دارد مياي سعي بكنند طرح اقتصادي معين بكنند و بدهند  بعداً يك عده
و قدر ادراكشان روحيه (كمال دقت را عنايت بفرماييد) روحيه پذيرفتن ضوابط زمان شاه را بشكنند، اگر آن 
روحيه تبديل به يك گستاخي نشود كه طبيعتاً شما دفاع از اسالم را در صدر مطالبتان قرار نداديد عمالً؛ بلكه 

 كنيد. دن سر جاي اول را تأكييد ميچسپيدن و محكم مان
رسد كه اين يكي اش واضح است كه اين كارش بكنند لوازم اين كه  اموري را كه گاهي به ذهن آدم مي

گوييد اين حرف را يا اينكه اين لوازمش هنوز  گوييد اين يك كار را اينطوري بكنند مالحظه فرموديد مي مي
كنيم كه يك فرض  آيد فرض مي كنيم از اين حرف پايين مي ل ميشود؟ به هر حال تناز دقت نشده گفته مي

شود، اين از  كنيم طرح اقتصاديي هست و ارايه هم شده است و اجرا هم نمي كنيم، فرض مي محالي را فرض مي
توانيد بگذاريد پاي خطاي كه خودتان مرتكب  اين فرض ديگر باالتر؟ تازه يك خطاي در باب احكام را شما نمي

كنيد نظامي كه پرچم اسالم را بدوش دارد؛ شبهاتي كه هست در اين باب مرتباً در سينه  د و تضعيف ميشوي مي
شبهه ايستادن و درك كردن اين كه اين شبهات بنفع ابليس است نه بنفع آنچه را كه خداي متعال بر نفس 

توانيد  ت، شما نمينفيس و شخص شخيص نبي اكرم (ص) نازل فرموده، اين آب ريختن به آسياب كفار اس



١٢٨  ······························································································································································  
شود اگر  طرفداري از يك حق كوچك بفرض حقانيت حرف تو! بكنيد بنرخي كه يك حق اعظم را بشكند! نمي

زند و يا آن طرف، طرف حق جزئي را  تزاحم در خارج واقع شد بين اين كه اين فعل يا اين طرف را صدمه مي
شود، كسي نگويد من  ع از نبي اكرم را رها بكنيد نميبگيريد و طرف دفاع از كلمه توحيد و دفاع از اسالم و دفا

شود كه خواست پشه را بكشد كه  كنم به اين شكل؛ اين همان دوستي خاله خرسه مي طرفداري از اسالم مي
 نگزد پيشاني آن بنده خدا را و سنگ زد مخش را متالشي كرد.

ها خصوصاً خيلي بايد صحبت  در حوزه اش شود توجيه گري نسبت به نظام؛ اين را در باره نگوييد اين مي
بشود، بايد دقت بشود كه آيا واقعاً هجوم هست يا نه؟ اگر كسي گفت هجوم نيست برايش گران و ارزان پول 
خودشان را مثال بزنيد، بگوييد شما كه مالك پول هستيد چگونه قيمت پول در ارز خارجي ارزان و گران 

 شود يك كاري بكن نشود اين كار. مي
ها  شد آن وقت جوان كند از همان جاها آغاز بكنيد؛ بگوييد چطور مي ز چيزي كه روز مره به آن زندگي ميا
شوند، مجموعه را و  رويم و شهيد مي ها مي گويند به كربال مي رفتند كاخ جوانان و آنطور فساد؛ و حاال جوان مي

د برايش و نتواند منكر بشود تا اين كه نقض نسبت بين امور را در عينيت نشانش بدهيد اينطور كه وجداني باش
 اش را ببيند، نقض تعاريفش را ببينيد تشطتش را مالحظه كنيد. دستگاه محاسبه

 طرف دوم نوار
هاي فقهي بياوريد در ال اقل همان مصداقي را كه  [...] بحث اهم و مهم و بحث خود آقايان را در بحث

ستگاه اگر بنا است مالحظه كنيد با همان دستگاه ال اقل مالحظه خواهند بشناسد ال اقل بگويد با آن د مي
شود، ال اقل همان را بياوريد كه آيا اگر  آورد و منجز تكليف مي بكنيد؛ اين محتمل بزرگ كه احتياط الزم مي

واقعاً جاي خوف براي بيضه اسالم براي از كلمه توحيد باشد اين بحضور مبارك شما كه عرض كنم، احتمال 
 هاي نيست كه خوف عذاب و عقاب درش باشد؟  ز تكليف در اينجا نيست؟ اين احتمال از آن احتمالمنج

هاي مختلف داريد انشإ اهللا تعالي مواظبت برايش داريد، و  به هر حال مذاكراتي كه با افراد مختلف در قسمت
ي كه بتوانيد بكنيد و پيشنهاد سعي ميكنيد كه انشإ اهللا نشر پيدا كنيد، كمك به جبهه از كمترين مقدار فكر
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ي تالشتان ال اقل در خارج از وقت حوزه  كنيد تا مذاكره بكنيد با همديگر، جواب شبهاتي كه هست و همه

شود و تبليغاتتان هم كه مسلماً يقين برايش داريد و جاي ترديدي  آنطوري باشد محتواي بحث حوزه هم مي
كند در باره اصل حكومت آقاي خميني يك  باشد كسي كه شك ميدرش نيست كه بايد در جهت مقابله با كفار 

تواند اين حرف را منكر بشود، پرچم امريكا ادعاي دروغي هم به  حرف برايش بزنيد كه بين الرشد است و نمي
 اين كه بگوييد اين پرچم اديان الهي است ندارد! 

حزبي است كه طرفدار انبيإ است ندارد،  پرچم صدام ادعاي اين كه من پرچم اسالم را بلند كردم، حزب بعث
گويد من اهوإ بشري آرإ بشري تمايالت براي گسترش رفاه دموكراسي شيوه رسيدن به رفاه  پرچم كفر است مي

گويد اين اصل هست برايم در نظام ارزشي و تعيين قوانين بين المللي و رابطه بين  يعني تمتع از اين عالم. مي
با حكم ديني عيسي بن مريم، (عليه و علي نبينا صلوات اهللا) من آمدم در خليج فارس گويد  ها آمريكا نمي ملت
ام؛  گويد من بحسب قوانين بين المللي آمده گويد به حكم موسي بن عمران من آمدم در خليج فارس، مي نمي

است كه پرچمي است كه خودش در ذات پرچمش ادعاي اين كه من طرفدار انبيإ هستم نيست بلكه مدعي اين 
كنيم اهل  من استغناي از انبيإ دارم در مديريت عالم؛ حاال دوتا پرچم رو بروي هم هست ما هم اصالً فرض مي

كنيم ديگر از اين بهتر! اصالً  اين مملكت هم نيستيم، اهل اين عالم هم نيستيم در يك كره ديگري زندگي مي
از جاي ديگر نگاه بكنيم دوتا پرچم هستند يكي مبتني اگر ما نه اهل اين عالم باشيم و نه اهل اين كره باشيم 

شويم خوب  بر دعوت به دنيا هست در ادعا، يكي هم دعوت به آخرت در ادعا بيش از ادعا هم ديگر قايل نمي
 است! طرفداري از كدام يكي از اين دو ادعا طرفداري از رسول خدا هست؟ 

ه باشد ادراكش را و من يك قسمت عظيمش را از دستگاه كسي كه اين را نتواند بفهمد و وسوسه گير انداخت
 اند در اين موضوع؛ لوازم بعيده همان هست. بينيم كه گير افتاده منطق مي

 لوازم بعيده اش در مقام عمل هست، نه در مقام نظر.
 شود كسي منكرش بشود؟  اين يك امر واضح اينطوري را ديگر مي
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كرد؛ اين حكومت را  ران و جاهاي ديگر علي بن ابيطالب را كمكش ميدر جنگ عمر بن الخطاب در مقابل اي

 خواند از خود عمر بدتر است؟ يا شما از علي پاكتر هستيد؟  گوييد كه اين با واليت كارش نمي كه مي
دانيد ولو تضعيف بكنيد اين حكومت را، آن حق از حضرت صديقه  آن حقي را كه شما دفاع ازش را الزم مي

 ق واليت مولي الموحدين باالتر است، اين است معناي واليت؟!طاهره و ح
شود در  شود و به عمل عيني ختم مي غير از اين مطلب كه اصل خود تولي و واليت از حب قلبي آغاز مي

شود و به عمل اجتماعي و طرفداري از يك پرچم در مقابل يك پرچم  عمل عيني هم از عمل فردي شروع مي
 ديگر،

 شود. ر مقابل يك نظام ديگر ختم مييك نظام د
پذيريم كه زندگي مان را تمام تنظيماتش را بسپاريم بدست آمريكا يا روس يا پرچم بين  و ما وقتي كه مي

الملل را قبول بكنيم و غير و ذلك اين در حكم اين است كه نفهميديم جريان واليت را الي آخر، آقاي خميني 
 خواهد برود! خواهد واليت كفار نباشد بر مسلمين زير بيرق كفار نمي خواهد اين كار را بشكند، مي مي

 شود؟  گوييد كه چرا خون ريخته مي آن وقت شما مي
رود و حاال چطور شده است؛ آن كسي  رود مثالً نمي كنيد كه جبهه سرد شده است و كسي نمي تضعيف مي

بگوييد گردن تو سرد شده و تو بايد تحريك بكني تا زند بايد  رود نق مي زند سرد شده و نمي كه اين حرف را مي
 مردم راه بيفتند، تو چكار كردي در اين كه مردم را بيفتند!

كردند كه بدون اين مطلب و اين قيام و اين امري كه بحمد اهللا با ياري خداوند  متيدينني كه خيال مي
شود نگهداشت، هماني بودند كه يا  مي شود دين را متعال و عنايت حضرت بقية اهللا واقع شد بدون اين مي

هاي شاه بي حجاب بودند، بودند و مردم  ها و غير ذلك، قبالً در دانشگاه هاي مستقيم شان يا بالواسطه و نوه بچه
 ديدند كه چطور بودند؛ مي

اي را من اينجا عرض كنم(امروز خيلي مزاحم شدم و بحث  گفت كه حتي يك قصه يا فرضاً يك نفر مي
كرد و دخترش هم داشت دعوا  گفت كه بازاري خودش مرتباً زيارت عاشوري را مواظبت مي ي شد) ميطوالن
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كرد كه ويالون من كجاست؟ شلوغ زياد شد در خانه ديدند ديالون را گذاشته بود باالي سر كمد در حين  مي

 رداريد؛كند كه ويالونت آنجاست برويد و ب زند روي پايش و اشاره مي زيارت عاشورا دست مي
 اين طرز بود، و از آنجا تا اينجا آمديم الحمد هللا رب العالمين! 

به هر حال انشإ اهللا و رحمن سعي در اين كه برابر شبهاتي كه هست ايستادگي بشود، كمك بشود، خيال 
در مغازه  تان تقويت بكنيد نظام را اثر ندارد؛ خيال نكنيد وقتي نكنيد كه اگر در خانه هم حتي پهلوي زن و بچه

آيد اگر بال فاصله شما يك جواب مناسبي را كه در  گويد هيچي گير نمي ستانيد وقتي مي بقالي جنس را مي
گذريد و  عين حال او هم بتواند تحملش بكند مناسب با ظرفيتش باشد بدهيد و ندهيد اين جواب را اين كار مي

 اشد انشإ اهللا تعالي.جواب بدهيد و راه بيفتد جواب دادن، پشت جبهه پشت جبهه ب
 تبليغاتش همه اين را داشته باشند براي پشت جبهه بودن.

كنم در جلسه ديگر  كنم و ديگر رفع زحمت مي امر در باره اموال را من يك چيزي در آخر كار عرض مي
 كنم. بحث را مستقالً شروع مي

المام امام خميني در باب فقه دارند اصالً يك سؤال ديگر كلي است در مطلب كه اختياراتي كه حضرت نائب ا
هاي مفتوحاً عنوة اراضي خراجيه اين را شما يك طرفدار  روي انفال و در باب پول نفت و در باب معادن و زمينه

كنند مستقل از اين قدرت اين را هم يك طرفدار بگذاريد، (مستقل) مصلحت  بگذاريد مصرفي هم كه مردم مي
ود، مصلحت آنطوري است كه كلمه توحيد ازش دفاع بشود، آن يك حرف چطوري است كه اين پول خرج بش

آورند؛ از پول نفت آن را جدا كنيم،  است، يك حرف اين است كه ببينيم مستقالً چقدر افراد خودشان در مي
كند بوسيله فروش نفت جدا بفرماييد، از اراضي مفتوح عنوة و از  بنابر اين از ارز خارجي كه دولت تحصيل مي

آيد با تكنيك خودشان چقدرش هست  عادن و شيالت و اينها هم جدا بفرماييد،اين مقدارش كه مستقالً در ميم
دانم، اختيارات مردم را محدود كردند؛  گوييد نمي رسد؟ اين كه مي حاال؟ ببينيم ده يك زندگي االن برايشان مي

 كجا بود؟  پول كه مال ولي فقيه است، يا در پول خودت، قدرت خريد پولش مال
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يك قدم باالتر از زماني كه حضرت نائب االمام امام خميني قيام فرمودند، از وقتي كه گفتند من مجلس را 

شده چه وجهي  هاي كه منتقل مي شناسم در نظام توزيع اختيارات و نظام توزيع ثروت، ثروت به مشروعيت نمي
يك طور نباشد كه خداي نا خواسته اگر يك  پيدا مي كرده است؟ مگر خود ايشان اجازه بدهند در تصرف؛

زماني هم زمان مبارك و پر بركت نوراني حضرت بقية االعظم (عج) تشريف آوردند يك چيزي خالف مأنوسات 
سازد با احكام رساله كه ما داريم، يا ما مقلد فالني بوديم مدتها ايشان  ذهني ما گفتند بگويند نه آقا اين نمي

به حكم همين قرآن هم حرف زده بود، گفته بود اين اموالي را كه بدست آورديد بر اساس  نائب شما بود و او هم
آيد؛ يك طوري  گوييد نه اين اموال را بدهيد خوب اصالً نه جور در نمي اين احكام اين صحيح است حاال شما مي

بشويد بين  نباشد كه مأنوسات ذهني مان را محكم بچسبيم بطوري كه اگر زمان ظهور هم باشد مخير
پرستيدن مأنوسات ذهني مان و اطاعت از فرمان از پرستيدن خدا ديديم نه مثل اين كه قبلي آرامش بيشتر 

 آورد. برايمان مي
كنند بين اين حكومت و حكومت شاه آنوقت هم يك مرتبه اين حرف را زدند، آن  كساني كه مقايسه مي

 شود. وقت كارشان بد مي
برد چهار روزي  آيد كار را جلو مي خورد ولي خدا هم با نيروي الهي مي ا بهم نميدستگاه خدا به اين چيزه

 گذرد اين مطالب. هم امتحان است به هر حال مي
و لكن انشإ اهللا تعالي سعي داشته باشيد پشت جبهه را در موقعي كه دولت حقه الهيه با اراده تكويني خداي 

جاري نشده و بدست شماها چهار روز هم داده شده است حاال شود  متعال بنحو كه در زمان ظهور جاري مي
چهار صباح هم دولت اسالمي را بدست مسلمين و شيعه و روحانيت سپرده است، اختالفات سر مطلب و خداي 
نا خواسته بر گردد به اختالفاتي كه ناشي از امور ديگري باشد ضعيف نكند انشإ اهللا تعالي سعي بر تقويت داشته 

 باشيد.
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هاي كه باشد كه تقويت بكند، چيزي را نه من باب ضرب المثل نه من  شود مثال هاي هم كه گفته مي مثال

باب مزاح نه من باب تحليل طوري نباشد كه تضعيف باشد اي نحو كان نسبت به اين پرچمي كه برابر پرچم 
 كفر ايستاده است.

ي كه پرچم توحيد راتضعيف كند ولو   تعالي، شايعهو احكام رجح و شايعه و اينها توجه داشته باشيم انشإ اهللا
 شايعه راست باشد نشرش جايز نيست.

اميدواريم كه خدا انشإ اللّه همه مان را مؤيد بدارد در انجام وظيفه و طرفداري از آنچه كه خدا بر نبي اكرم 
ا آقاي خميني، طرفداري از نازل فرموده، طرفداري از اسالم، طرفداري از ولي خدا، طرفداري از نائب ولي خد

كند اين مطلب را، مخصوصاً از اوهام دور بدارد، در  هاي كه تضعيف مي كلمه توحيد، ما را دور بدارد از وسوسه
قلب مان انشإ اللّه تعالي رضايت بر اين كه هرطور آن حضرت تصرف فرمودند و قضاوت فرمودند همان حق است 

 بكند. اين را خداوند انشإ اهللا تعالي جاري
 و السالم عليكم و رحمت اهللا و بركاته.





 
 

  ١٤ جلسه:
٦٦/ ٤/٩ 

از نظر سير منطقي به اينجا رسيديم كه آيا علم  "شناخت شناسي  "االسالم حسيني : در بحث  حجت
 كميت برررابط دارد يا نه؟ وبه بحث اجتيار رسيديم. امروز به بحث اختيار مي پردازيم. نسبتي به اشراف وحا

به يك وصفي برسيم كه از آن وصف هم بشود صدق  "اختيار  "اصل اوليه لين است كه پايستي براي معني 
پردن. را سلب كرد. تعويض يعني س "تعويض  "را سلب كردوهم بشود از آن صدق مفهوم "جبران "مفهوم 

برخي براي حل اين مطلب آمد ه اند فاعليت وقدرت خداي متعال جلت عظمته وعذه اسمه را دريك رتبه ( 
دررتبه ايجاد و ابقاء ) مالك قرار داده اند وگفته آند تعويض نسيت , سپردن نيست منايش اين است كه ايجاد را 

ت. بنا براين سنجش در قالب يك مثال از خداي متعال فرموده است وبقا و استمرار هم به مشيت بالغه اوس
قبيل اين است كه يك وسله برقي يا آدم برقي را داشته باشيد مادام كه به شئي برق مير سد قدرت فعاليت 

تا خدا نخواهد بنده حول و قوه اي براي  "داشته باشيد. هر گاه برق قطع شد , قدرت فعاليتش از بين برود. 
يتش نسبت به همه مراتب هستي هست و اينكه فاعل موجد هستي وقيوم همه ء اين بحث عموم "كارها ندارد 

موجودات حضرت حق است اين بحث ناظري به موضع ال جبر وال تعويض نيست. اين مطلقا ً دست خداي 
متعال است. شما درهمه عوالم د رهيچ مرتبه اي هستي هيچ چيزي را نميتوانيد مستقل ازا او فرض كنيد تا چه 

اينكه مالحضه كنيد. اين فرض , فرض است كه درآن اشكال است وقابليت فرض ندارند. آن كسي كه  رسد به
خيال مي كند دارد فرض مي كند نتوانسته است آن را فرض كند وغفلت براو مستول شده است. ه رفرض را كه 

اهد براي يك فرض لحاظ بكند , همينكه بخواهد آن رض را لحاض كند ( نه حالت انكار و مكابره ) همينكه بخو
اثباتي به جميع جوانبش بد هد , درآن مي ماند. كيف به اينكه در مقام اثبات وخارج وتحقيق ووجود داشتن 

 كسي بتواند چيزي را فرض كند كه او مستقل وبي نياز از خدا باشد. 
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قاء , همه موجود ات اما اين مطلب مساءله جبر وتعويض را حل نمي كند دراين رتبه ايجاد , استمرار و اب

بسته به اراده ومشيت واعطا و تفضل اوست. اگر تنها بكوئيم همين رتبه است وچيز ديگري نيست هستي همه 
چيز به او بسته است غير از اين است كه بگوئيد كيف آن به دست شما وهستي اش به دست اوست. اگر شما 

حو ( نه فقط در مرحله هستي ) استقالل ندارد. دراين رتبه صحبترا تمام كند وبگوئيد هيچ چيزي , هيچ ن
آنوقت چگونه ميتوان از كيفيت رفتار سئوال كرد؟ خود كيفيت هم هستي دارد يك فرم. اگر شما گفتيد فرمش 
هم هيچ نيست و از طرف اوست , عقاب و حساب و آمدن انبيا ء كالً باطل ميشود جبر يعني چه؟ يعني 

اتفاقها مي افتد وهمه كارها انجام ميگيرد. هيچ چيز آن دست بنده نسيت  بهمشيت قاهره حضرت ربوبي همه ء
( درهيج رتبه اي , نه فقط در رتبه اصل هستي , ونه دررتبه استمرار ) كيفيت فعل هم هيچوجهش مربوط بنده 
نمبشود اگر اهل جبران ياكسي چنيني چيزي را بگويد معنايش اين است كه همان كسي كه ميكويد نكن به 

ودش ميگويد نكن. خودش هم دراخرت , خودش را عقاب ميكند وثواب مي دهد. معاذال.. من ذالك ) قطعا ً خ
اين باطل است وضد دعوتي است كه همه انبيا ء كرده اند. اما اگر شما بگوئيد خدا ايجاد مي فرمايد وبستگي به 

ه كيف فعل مطلقا د رامور تشريعي منوط  مشيت او دارد و در رتبه استمرار هم بستگي به او دارد اما د رمحدود
به بند ه است. اين عام وخاص مطلق ميشود. درپاره اي از امور , چيزي صدق مي كند كه بر پاره اي صدق نمي 
كندمعنايش اينستكه يك محدوده را تعويض مطلق كرده ايد ( ولو يك دايره كوچك وكيف فعل باشد ) يك 

قرار داده ايد ( ولو خيلي هم آن دايره بزرگ باشد ) اينكه بگوئيد بخشي از  دايره را هم به مشيته تبارك وتعال
امور جبراست , ( دراين مرتبه ) وتفكيك بين دومرتبه كنيم و بگوئيم دراين رتبه تفويض و دراين رتبه است , 

درخارج وقتي نسبت اينصورت مفهومي را كه بين دو امر باشد بيان نكرده ايم. حاال اگر شما بگوئيد : اينها هردو 
به امر واحد تعلق مي گيرد , معنايش اينستكه نه جبر است نه تفويض. مي گويم : شما تعريفي براي مطلب 

 نداريد درخارج دووصف ضد را ازاوصاف يك چيز معرفي كردن غير از بيان خود وصف است. 
ي اين موصوف به دو وصف اگر گفتيد : دو وصف داريم اين درباره اين موضوع است وضد هم هستند يعن

است كه در كنه آن وصف را نفي مي كند عرض مي كنم : معناي اين حرف اينستكه شما وصف خود اين را 
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نگفته ايد اال سلبي يعني به اينكه ميرسيم نه اين را ميتوانيم تا اخر بياوريم نه آن را تا آخر ميتوانيم جلو 

 ايد. بياوريم. اما خود آن چه شد؟ آن را حل نكرده 
 "بادر نظر گرفتن يك چيز ( فعال ً درمقام تصور ) كه اين حد يث مبارك شريف كه معروف در السنه است 

درصورتيكه جهات صدور ونسبت ومقام بيانش به معصوم برا ي حل  "ال جبر وال تفويض بل امر بين اال مرين 
م منسوب به وجود معصوم در مقام حل مساء له جبر وتفويض تمام شده باشد پس مفروض اول اينستكه اين كال

اين مشكل است. اصل دوم اينست كه مابا شيم واين عبارت وظا هرش درحدي كه فعال ً درك مي كنيم , 
درهمان مقدار ودر همان سطح قابل اتكاه باشد واين جمله يعني مد لول اين ظاهر را هم بنا نباشد با ساير مد 

نه جبر است (  "ال جبر وال تفويض بل امر اال مرين  "ك حديث. دراينجا لولها جمع كنيم , مابا شيم و همين ي
نه نسپر دن به معني مطلق است ال جبر ) ونه تفويض وسپردن است بلكه امر بين اين دوهست حاال مفهومي را 
 كه دراحتمال اول ذگر شد دريك مرتبه جبراست درمرتبه ديگر تفويض است مي شمارند , اين نسبت واكه نگاه
كنيد مي بينيد يك جا محل صدق تفويض را پيدا كرده ايد و يك جا را محل صدق جبر پيدا كرده ايد. بنا 
براين تعريف را ارائه نداده ايد كه صحيح باشد بگوئيم ازاين تعريف سلب كردن جبر وتفويض صحيح است. اگر 

دايره ديگر محل صدق جبر است بخواهيم بگوئيم در يك مرتبه ويك دايره محل صدق تفويض و دريك مرتبه و
يعني جبر و تفويض را نسبي كنيم وبگوئيم نسبت با اين امور تفويض است ونسبت به آن امورد آن محدوده 
جبر است دراينصورت مطلب حل نشده است. حال اگر بگوئيم فعلي كه در خارج محقيق ميشود ( اعم از اينكه 

در باب اطالع باشد وچه درباب حاالت قلب باشد ) فعل يك  در اشبا ء ديگر باشد يا در خود نفس باشد. چه
كيفيت دارد يك تحقيق درآن كيفيت دارد. اين ساختمان يك نقشه دارد وبراساس آن بناكردن اين ساختمان را 
داريم , يعني ساختمان اگر نقشه نداشته باشد نميشود. اگر نقشه تنها را هم ساختمان بگوئيم آن هم نميشود. 

بشر قدرت طلب قائل شويم ( هر موجود مكلفي نه فقط بشر ) مكلف بايد مصحح تكليف داشته باشد  اگر براي
اگر مكلف مصحح تكليف نداشته باشد ولو مصحح تعجبيز ( ولو مصحح به ميزاني كه احساس عجز كند از اينكه 

مصحح تكلف الزم دارد نه  نميتواند هيچ كار ي كند ) اگر مطلقا ً مصحح نداشته باشد عقاب وحساب معنا ندارد
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دارد يا به عبارت ديگر يك قدرت  "قدرت الطلبي  "ما وراء آن. اگر حاال فعل را تجزيه كنيم وبگوئيم فعل يك 

غائي است يك قدرت الطلبي دارد ( غايات كوچك را ميگوئيم نه غايات نهائي را ) اين قدرت الطلب را اگر طلب 
نه استعداد ) جدا كنيم نفس طلب فعليت دارد اما فاصله اين طلب تا محض كنيم و آن را از فعل وفعليت ( 

, شدتي كه "مطلوب قرار گيرد تا مطلوب واقع شود. يك حول وقوه اي ( حول به عبارت ساده گرد يدن وقوه 
توام با آن گرديدن است تغيير بدون اين حاصل نميشود )مي خواهد تا اينكه اين مطلوب جزئي در غايات جزئي 

 ل شود. حاص
هر گاه بكوئيم : بحث جبر واختيار موضوعش , موضوعاً چيزي نيست كه معارض مصحح تكليف باشد و 
موضوعش تحقيق فعل است. اگر بگوئيد : چرا موضوعش , موضوع تحقيق فعل است؟ بلكه بگوئيد خود تحقيق 

 طلب است 
ميخواهد آنكه به او  "عليه مفوض  "عرض مي كنم: تفويض يعني سپردن تصرف در چيزي و تفويض يك 

چيزي تفويض ميشود , دراختيار تصرف قدرت درشئي به او داده ميشود. در حاليكه قدرت تصرف ما نداريم ( نه 
در خارج ونه در اطالع ونه درحاالت قلبي ) قدرت تصرف حا كميت بر رابط معني تفويض است ( هر چند اين را 

كرديم حاال اگر شما به كسي سفارش دهيد اين ميكروفون را بسازد  دربحثهاي قبل بعنوان معارض جبر ذكر مي
وخود تان مواد و ابزار وچيزهاي ديگرش را نداشته باشيد دراينصورت صحيح است اينكه ساخته ميشود بعنوان 

را سفارشي كه شما ديد به شما نسبت پيدا كند. بعنوان مواد وابزار وساير چيزها كنيد به بن بست. اما اگر عليت 
به معناي رابط بين كيفيات هستي وتناسبشان به مشيت بدانيد , همينكه موجود مختاري خلق شده است , 
تناسبات اختيار را طبيعتاً دارد و مصحح تكليف را با لضروره واجد است خلق موجود مختار يعني خلق مصحح 

خصوصيت خاص و ساير هويات تكلف خلقتي كه ال زمه ذاتش تعين خاص , نظير ساير ما هيات نيست. نظير 
نيست. يعني همانجور كه درالزمه ماهيت ميتوانيد بفرمائيد ماهيت آهن غير از چوب است مي توانيد يگوئيد 
فعل را هم چون مختار است انجام داده دلي بنا به مبناي عليت انتزاعي نميتواند چنين چيزي را بگوئيد چون 

ذير در نفس خود ش نيست. حاال اگر چنين چيزي فرض شدآيا ماهيت در دستگاه انتزاعي اهمال واجمال پ
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مطلب را حل ميكند كه بگوئيد يك قدرت الطلبي داريم كه نسبت آن با اوصاف ديگر قطع است واگر آن را 
امداد كنند نسبت بين آن با اوصاف دورني وصف بر قرار ميشود. وبهر ميزان كه آن را امدادنظام ذهنيتش حول 

رخد. نظام حساسيت قلبي اش حول همان محور و سمت گيري مي چرخد, نظام عملش همان محور مي چ
 ونظام تنظيماتش هم به ميزاني كه به حول وقوه فاعل ديگر امداد شود حول همان محور مي چرخد

كالً نمد  "پس جريان اين مطلب تابه مطلوب برسد د رتمام مراتب ومراحل بوسيله حول وقوه ديگري است 
د هوالء ه ردانه ا زمراحل را كه دست روي آن بگذاريد مصحيح است كه كفته شود ( غير از اصل هوالء ونم

وجود استمرا رش ) اين حول وقوه اي كه هست و جريان دارد , نه جبر است كه سفارش دهنده هم خود خداي 
آن داده شد ه باشد. متعال باشد و مطلقاً مصحح تكلف وجود نداشته باشدونه اختيار است كه قدرت وتصرف به 

يعني نه تفويض است كه چيزي به آن سپرده شده باشد. تصرف واقع ميشود ولي نه تصرفي كه جبري بدون 
ارتباط با او ( ولودر مرحله سفارش دادن ) باشد. ولي اينكه تا چه وبه چه ميزان محقق شود. يا واقع نشود. چه 

به آن نشويد. يا خيلي چيزها را نخواسته باشد يك چيزي  بسا شما ممكن است خيلي چيزها را بخواهيد و موفق
جزئي بخواهيد ولي يك چيز مهمي گير شما آمده باشد. درست است كه درهمان سمت گيري است ولي شما 
يك چيز جزئي مي خواستيد وبالمره به عقل شما نمي رسيد ( تازه د رمرحله عقالني هم امداد شده معناي 

طلب باال قتضاء است؟ نه. طلب فقط روي جهت مي آيد. جهت هم از آن جهت خاصي طلب بالداعي است؟ . آيا 
 كه طالبي خاص وزائد برنفس ميخواهد , خارج ميشود وطلب يوجه ميشود كه بحث آن را بعد عرض مي كنيم. 

 سئوال : پس آيا مكلفين بر افعال عقاب نمي شوند وبر طلب عقاب مي شوند؟ 
مينكه شما طلبتان مي آيد وبه ثبت ميرسد , آيا آن را درهمه ء مراحل صحيح مي برادر االسالم حسيني : ه

دانيد كه به شما نسبت داده شود يا نه؟ اينكه تفضال ً تجري را ببخشند , و بگويند تجري را به حساب شما نمي 
 گذاريم يك حرف ديگر است. 

 سئوال : يعني حاصل كالم اين نميشود كه عقاب بر طلب مي آيد. 
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برادرحجت االسالم حسيني : نه. فعي كه انجام مي گيرد وآثاري كه دارد صحيح است كه هر جايش كه 
دست بگذاريد به سفارش دهند ه نسبت داده شود. در هرحال ميتواند سفارشش را پس بيگرد سئوال : آنچه 

 هد. موجب ميشود به فعليت برسد حول وقوه اي است كه كس ديگر داده است , ميتوانست ند
برادرحجت السالم حسيني : اين حول وقوه اي را كه مي دهد مي توانست ندهد , به يك معنا شما درباب 
وجودش هم ميتوانيد اين را بگوئيد. ميتوانيد ه رآن مي توانست آن را بميراند. اصال ً طالب و مطلوب وغيره 

رش را داده كه اين ميكروفون را بسازم ولو رابهم بريزيد ولكن آنوقتي كه اين را مي سازند مي گويند اين سفا
 چيز خوبي نيست. 

 سئوال : پس ازاد گذاشته اند هر سفارش آمد مابد هم. 
برادر حجت االسالم حسيني : به نسبت خاص كه مغاير ساير مصالح نباشد بله ولي درهمان نسبت صحيح 

بزند دراين نسبت ما سفارشات را انجام است كه بگوئيد دراين نسبت اينجوري نسيت كه اين دستگاه را بهم 
,  بسازم خانه برايش اينجوري ً حتما من كه داده سفارش اين. نبود خوبي –داديم ولي اين سفارش , سفارش 

 همين اگر. ايستد نمي سرپا خانه اين ولكن. سازيم مي را خانه,  نخورد ضربه همسايه به كه نسبتي به ماهم
  ميشود خراب شسر روي خانه بيايد برف امسال

 والسالم عليكم ورحمه ال.. وبركاته 
 
 
 
 
 



 
 

  ١٥جلسه: 
٨/٩/٦٦ 

است. چند تامقدمه ابتدائابراي بحث است گفته شود تادرمالحظه  "قدرت الطلب  "بحث امروز درباره 
 ببينيم كه غرضمان ازاين قدرت الطلب چيست؟  وتصورمقدمات

مقدمه اول : درفرضي كه موضوع بحث درباب مفهوم هستي ومالحظه لوازم اين مفهوم باشد , وقتي بحث 
ازضرورت واجب تعالي ازنظرمفهوم هستي مي شود , وازلوازم مالحظهء مفهوم هستي اگر باشد براي ممكن 

ه ازوجود مالحظه كرديد وآن رابه ممكن وواجب تقسيم نموديد , چون الوجود, يعني درآنجائي كه مفهومي ك
است يكي نيست.  "كيفيت وجود  "است اين بحث بابحثي كه درباره  "مفهوم وجود  "موضوع بحثمان 

همانجوري كه مي گوئيد موضوع علم كيفيتهاي هستي است ونه هستي , عرض مي كنيم وقتي درباره لوازم 
به واجب  "احتياج ممكنات  "ي كنيد نظرتان به كيفيات نظرانتزاعي است ولذابحث مفهوم وجودهم صحبت م

باشد , اين احتياج نمي تواند پاسخ قراربگيرد  "مفهوم وجود  "تعالي جلت عظمته دربحث خاصي كه موضوعش 
التفويض الجبرو "دربحثي كه دربارهء كيفيت وجود, دربحث اختيارمي فرمائيد. يعني نمي توانيد بگوئيد كه 

, عرض مي كنيم كه آنجايي كه قيوميت  "رامي توانيم معنابكنيم چون قيوميت موجود ات بدست اوست 
رادرآن سطح, جزء لوازم مفهوم وجود الزم مي دانيد كه بايستي به واجب تعالي بازگشت نمايد , بحثتان كلي 

التفويض درباب كيفيت فعل است , ومنتزع ازكيفيت است ( نه دركيفيت خاص ) موضوع كالم مادربحث الجبرو
 "تناسبات كيفيت فعل است , درحكم عمل درنيبتهايي كه دريك عمل واقع مي شود , است اينكه بگوئيد 

اين نمي تواند براي جبرواختيارپاسخ  "قيوميت اصل هستي الزمه ء ممكن الوجوداينست كه به واجب برگردد 
كنيد ودريك سطح ديگر اختيارمطلق مي كنيد , دليل  باشد. موضوع اين راشما دريك سطح جبرمطلق مي

اينكه بحثتان درباب مفهوم هستي است ( اصل موضومع اي راكه پيرامون آن صحبت مي كنيد ) نمي توانيد 
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اين پناسخ رابراي مابدهيد كه درخارج اينگونه است چون هرگونه قضاوت شما نسبت به خارج براساس يك اصل 

رااصل قرارداده ايد ولوازم همان مفهوم وجود راداريد مالحظه مي  "مفهوم وجود  "موضوعه اي است كه شما 
كنيد. اگر لوازم يك مفهوم ذهني رامي بينيد , وآن مفهوم , بديهي عقلي هم باشد ( يعني ازصحبت هاي قبل 

يف عمل زاجع به بديهي هم تنازل كرده وهمراه شاميآئيم ومي گوئيم بنابرمبناي خودتان ) سخن درباره ك
بواسطه ء قانون عليت نمي تواند برهانا نسبتي داشته باشد, به آن اصل موضوعه اي كه بنام مفهوم وجود 
داشتيد. حاال اگر بگوئيد ماهمين راهم انتزاع مي كنيم وعيني ندارد. يعني مي گوئيد درست است كه حكم 

ماانتزاعش مي كنيم. عرض مي عمل يك چيزخارجي است , درست است كه قضاوت دربارهء خارج است ولي 
مافعالكاربه اصل هستي اش نداريم بلكه  "كنيم اگر انتزاعش كنيد بايد آنرازهستي هم انتزاع كنيد وبگوئيد 

كيفيت فعل خوب وبد راداريم نگاه مي كنيم , خوب وبدي مربوط به كيف است. درباب كيفي آن صحبت مي 
ريفي راكه مي دهيد موضوعي راكه اين تعريف متكلفل صحبت مي كنيد , تع "كيفش  "اگردرباب  "كنيم 

( بنابرمبناي انتزاع داريم صحبت مي كنيم )  "هستي عمل  "است نه اصل  "كيف عمل  "تبيينش مي باشد 
پاسخ اين مطلب  "فعال دردايره ء خاصي مال عبد است ووجودا مربوط به موال مي شود  "بنابراين گفتن اينكه 

نشده است كه آن تعريف بتواند امري رابمانشان دهد كه بتوان ازآن هم تفويض وهم نيست وتعريفيي داده 
بنابرروش انتزاعي ( همانطوركه جلسه  "كيفيت  "جبرراسلب نمود ( از آن موضوع تعريف شده ) عالوه براين در 

ش متعين است ء قبل گفته شد ) ماهيت العلي التعين رانمي توانيد مالحظه كنيد. ماهيت درخصوصيات ذاتي ا
وصف خودش رانمي توانيد مشخص نكنيد , مي توانيد بگوئيد ماعلم به وصف اين ماهيت نداريم ولي نمي توانيد 

نيست بلكه هرماهيتي اقتضايي دارد , اگر انكاربكنيد بازقانون عليت مي  "اين ماهيت  "بگوئيد اين ماهيت 
اقتظاء دايره انحناء نيست , مي توانيد بگوئيد دايره نباشد شكند ( عليت انتزاعي ) يعني نمي توانيد بفرمائيد كه 

ولي اگر دايره باشد انحناء آن همراهش است. سنخيت بين فعل وفاعل به صدواسطه هم كه باشد ( فرض كنيد 
) آخرش بازبنابرتعميم  "به اقتضاء باشد ياصدتاتقسيم كنيد  "اراده مستتبع ازداعي باشد وداعي راهم بگوئيد 

 ي عليت , بايستي اثربه موءثرش سنخيت داشته باشد. انتزاع
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قابليت حل ندارد بايد دو وصف متناقض به يك امرواحد برگردد.  "اختيار  "بنابراين دردستگاه انتزعي 

امرواحد يعني اينكه : مالحظه عليت راكه بديهي عقل مي دانيد بايد به حضورخصوصيتي درنفس برگردد. 
به خصوصيتي درنفس برگردد. حال يانفس درعين وحدتش ملتزم به طرفين نقيض  وجداني هم كه مي فرمائيد

نقيض نيست چون نفس است ونفس مجرد  "است يا ( مي گوئيد ) چون نفس است درآنجا نقيض نيست. اين 
ازنظر عليت يعني چه؟ ياعليت نمي تواند نفس مجرد راتوصيف كند واين يعني فراراربحث عليت ويامي  "است 
نفس مجرد راتوصيف به وحدت كند واين يعني اثبات دوخصلت متناقض براي نفس مجرد : يكي وجدان  تواند

 اختيارويكي وجدان عليت. 
حاال بنابرمقدمه ء دوم ببينيم آيا عليت بمعناي تناسبات هستي يانسبت مي تواند قضيه راحل كند؟ يابحث 

 ونه آنطرف؟ جدلي الطرفين است يعني نه اينطرف مي تواند ثابت كند 
اگر بخواهيم اين قسمت رامالحظه كنيم نيازمند به مقدمات دروني مقدمه اول هستيم تناسب ترتيبي يعني 
مالحظه كردن اينكه هرچيزي مكان خاصي دارد , نسبت خاصي رانشان مي دهد هرچيزمركب اسيت ( 

ضوع كالم ماباشد بلكه هرچيزي كه مامي توانيم مالحظه كنيم نه هرچيزي كه بمعناي مفهوم هستي مو
ماازكيفيت آغازمي كنيم ) متكيف هاي به كيفي راكه ما مالحظه مي كنيم مركبند. تركيب نسبت بين اوصاف 

تا)  ٩است ( اعم ازاينكه يك چيز رانگاه كنيد وبگوئيد ده تاوصف دارد وقتي تمغيير كرد وصفش يازده تاشد يا 
تهاتغييري حاصل شده است يا اعم ازاينكه بخواهيد اشياء وصفي آمد ووصفي رفت معنايش اينست كه مدرنسب

خارجي رامالحظه كنيد وبگوئيد فرضا اين جاذبه اش نسبت به زمين چطوراست , نسبتي نسبت به 
هواچطوراست , نسبتش نسبت به چيزهاي ديگرچطوراست؟ ازكجا شروع كرديم؟ ازتغايرپس تبديلي ومتعاقب 

شتن مكان (ياترتيب ) وزمان ( ياتبديل ) است , نسبت بين ايندو مصحح نسبت بهم است مطلب سوم : نسبت دا
كيفيت تركيب است كما اينكه مصحح كيفيت تبديل مي باشد. اگر بگوئيم آب بخارشد ازيك حالت به حالت 
ديگر وبخارراازآب مطلقا منفصل ندانيم واثررا( به فرمايش شما ) ازموءثرش جداندانيم ويك نحوه استعدادي را( 
كه شمامي گوئيد بصورت فعليت اقتضاء است ) بشناسيم حتما تناسبات داخلي آب هم سازگاري بااينكه آب 
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تبديل به بخارشود رادارد ونسبتي بين تناسبات داخلي آب وتناسباتي كه بين آب وبخاراست نيزوجود دارد. به 

 "سوب به اوهست , مي گوئيم اين ترتيب كه هويت تبديل و هويت ترتيب , هويت مكان داري وزمانداري من
تعلق ياكشيده شده , كشنده اي هم ميخواهد , يك كشنده اي داريم يك كشيده شونده اي اين  "نفس تعلق 

كشيده شونده كه هستي جداازخود اين جاذبه وتعلق ندارد يعني خليقت ختود نفس جاذبه است , تناسباتي 
به واين تعلق است. حاال ( عنايت بفرمائيد ) مجموعه ء راكه درتبديل وترتيب مي بينيد , ازاوصاف اين جاذ

جهان هستي من البدوالي الختم , جهاني كه متكيف به كيف ومتغايرومتغيراست , دشت روي هرخصوصيتي 
ازآن كه بگذاريد پيدايش وزوالش وجايگاهش , خصوصيت تعلقش رابه غايت معرفي ميكند. ارزش وحقانيت 

نيست زمان دراين معنا ودراين بياني كه  "نسبت تعلقي اش  "ا جدا ازجايگاه و هرچيزكه مالحظه شود , طبيعت
داريم عرض مي كنيم , تغييراتي كه يك شي ازيك وضع خارج مي شود وبه يك وضع ديگر قرارمي گيرد , است 

ردوتانمي ( نه زمان انتزاعي بمعناي ظرفيت ) زماني است كه برابرباتغييرات خودشي باشد. ازاينگونه زمان ديگ
اين زمان  "توان پيدا كرد. زمان هرچيزبرابر باخودش است ومساوي ندارد. قابل سنجش به نحوه اي كه بگوئيم 

ديگرنيست. مي توانيم زمان شامل وزمان مشمول رابگوئيم ( آنهم شمول رادرنسبيت  "چندبرابرآن زمان است 
ييري نيست. تناسبات به نفع اين مرتبا دارد تغيير ودرتعلق معناكنيم ) استمرارش استمرارانتزاعي بدون هيچ تغ

باتغييرات اين است , نه اينستكه برابر آن باشد كه  "متناسب  "مي كند , هرچند كه خود اين هم متغيراست. 
بتوانيم واحد زماني بينش انتخاب كنيم ونه بريده است كه آن ظرفي باشد براي اين دومي وثابت هم گرفته 

) تغييراتي مي كند ( ب ) هم تغييراتي مي كند ولي ( ب ) تبديل به چيزديگري مي شود كه شده باشد. ( الف 
آن چيزنزد يكتر است به نحوه حركت ( الف ) هرچند حركت ( الف ) نيز تغييركرده است. پس مطلب دوم بحث 

 دربيان زمان شامل است. 
گيري است وخود اين قوه ء سبقت كير , است , سبقت  "قوه استباق  ",  "قوه طلب  "حال هرگاه بگوئيم 

بازمركب ازاوصافي است كه آن وصفها هم ( اجزاء اين مركب هم ) بهم نسبت دارند ولكن نسبتشان , نسبتي 
 است كه تعلق به خود اين قدرت دارد. 
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قبل ازاينكه خصوصيت خاص پيدا كنند يكي ازآنها تعلق به خود استباق است يعني اگر  "ميل وگريز  "

فته شد كه تعلق به استباق يك قوه است وقدرت انفصال هم يك قوه , انفصال نسبت به چه چيزوتعلق به گ
استباق يك قوه است وقدرت انفسال هم يك قوه , انفصال نسبت به چه چيزوتعلق نسبت به چه چيز؟ درنفس 

جزائش نداشتته باشد استباق شمول زمانيش يعني سبقت گيريش ايجاب مي كند كه زمانش اتصال واقعي به ا
)  ٢) قدرت تعلق ( ١ولكن همين قدرت جدا شدن راداراباشد. حاال يك مجموعه ء دوعضوي مالحظه كنيد : ( 

قدرت انفصال. يك وقت مي گوئيد كه اينها باال قتضا ء تحت نسبيت غيرالهي ( به يك تعبير) وتتحت 
ير سوم ) هستند , يك وقت مي گوئيد خصوصيت قانونمندي ( به تعبير دوم ) دتحت الزمه ء ماهيت ( به تعب

ذاتي اينها اينست كه يكي محورباشد ويكي ديگر اطرافش بچرخد امايك وقت مي گوئيد وضع اين دوعضو 
چگونه باشد؟ آيا قدرت انفصال محورباشد وقدرت تعلق به استباق اطراف اوبچرخد يا بالعكس به نفس همين 

صورت يك وحدت تركيبي , يك مركب ساخته , آن ربط حكومت دارد رابطه هست؟ يعني ربطي كه اينها راب
براينكه كداميك از ايندواصل شود وكداميك ازاين دوقدرت فرع گردد. هركدام كه اصل شود , كيفيت خاصي 
براي طلب پيدا مي شود. اگر گريز اصل شد دراستباق , وتعلق به استباق دوراين چرخيد , بعدا يك لوازم 

گر بالعكس , ميل به استباق اصل شد وگريزتابعي ازآن شد , قدرت انفصال تابعي ازآن شده ديگري داره وا
انفصال ازاستباق پيدامي كند. لذا بسته به اينكه كدامش اصل قراربگيرد , متعلق انفصال مشخص مي گردد. 

درت فاعلي نسبتي كه بين اين دوعضو هم هستب , به خصوصيت رابطه اش معين مي شود. رابطه هم خودش ق
دراينجا دارد كه نفس طلب رامشخص كند , نفس تصرف درخودش دريك مرتبه به خودش سپرده شده است. 
اگر تصرف درخود ( نه نفويض تصرف درغير ) به قدرت طلب سپسرده نشده باشد وبگوئيم درهيچ مرتبه اي 

گاه كنيم ) , اگر چنين طبيعتا جبر ازكيفيت , نمي تواند مستقل ازاقتضاء باشد ( يعني باعينك عليت انتزاعي ن
الزم مي آيد. جبر كه الزم بيايد , طبيعتا اگر گفتيد درهيچ مرتبه اي مصحح تكليف وجود ندارد , معنايش 
اينست كه جبراست. اگر جبر باشد تناسب ندارد كه چيزي راخلق كنند وبعد ا ازاو سئوال كنند درصورتي كه 

ل شده راهيچ ندارد. اين واضح است كه مغاير تمام آن چيزي است كه اوقابليت طرف خطاب واقع شدن وشئوا
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انبياء آورده اند. قول به جبر باهيچكس ازفرمايشات انبياء ( ع ) سازگارنيست , كما اينكه اگر بگوئيد به اوسپرده 

چون شده است ( هرگونه تصرفي ) , دراينجا هم بازقابليت ثواب وعقاب ندارد چرا كه حجت تمام نمي شود 
 هرجور كه حجت رابسازد همانگونه حجت بدست مي آيد زيرا بناست درهيچ رتبه اي باز آن جبر نباشد. 

خوب حاال , كم وزياد كردن محدوده ء عملكرد , اين معنا راحل نمي كند مگر اينكه شمابگوئيد تناسبات 
. "تناسبي چه عليتي بايد باشد  طبق چه "جهان ايجاب مي كند كه اصال معني عليت بازگردد به اينكه بگوئيم 

اين استثنايي كه به عليت مي خورد , راشما هم ملتزم بان هستيد ( درنهايت ). يعني عليتي كه اول بنده 
رامجبورمي كند وبعد خالق رامجبورمي كند وبعد ادراك ودرك رامجبورمي كند , درغايت كارسلب مي شود 

نمي آيد يعني خداي مجبور, طبيعي است كه نه خلقتش ومي شكند چون ازعهده توصيف هيچكدام بيرون 
 ولو –ازروي افاضه است ونه كمال اطالق رادارد واگر ازيك جاهم معاذال... توانستيد نسبت نقض رابپذيريد 

 . كند مي بازگشت ديگر جاهاي كليه به نقص همين عين – نگذاريد رانقص اسمش
ي تناسباتي كه به مشيت , تناسبتي كه به فعله تبارك يعني تناسبات هست "عليت  "اما اينكه بگوئيم 

وتعالي است , تناسباتي كه به غايتي كه حضرت حق قراردادده بان جهت غايي داده , اگر اين رااصل قراردهيم ( 
تناسبات ) دراينصورت بقيه موجود اتي كه طبق قانون عمل مي كنند , اينها هستند براي آن كه مختاراست 

ار اگر باشد , نه فقط مصحح تكليف است ( بعد هاعرض مي كنيم كه ) مصحح اتكاء چون هم چرا؟ چون اختي
 هست. 

 موجودي را براي غايتي خلق كرده اند. اين موجود درتغيير است. دراضطراب است. 
) يكي اينكه اين اضطراب بدون زياد ونقصان  ١اين تغيير مي تواند درسه شكل قابل مالحظه باشد : ( 

) يكي  ٣) يكي اينكه اين اضطراب بيشتر شود. ( ايندوهيچكدم با افاضه نمي سازد) ( ٢ار پيدا كند. ( استمر
اينكه اين اضطراب قابليت كم شدن وتبديل شدن به ابتهاج ( بهجت وسرور , اضافه شدن وجو دي كه مسرور 

ت ازاينكه چيزي ذاتا به او است ) داشته باشد. اين اضافه شدن اين رنج نكشيدن واضافه شدن كه اومنزه اس
متصل شود , اومطلق است , چيزي كم ندارد تاچيزي به او اضافه شود. واگر غرض اينست كه يك حال نفساني 
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پيداكند كه اتكائش , تكاء معرفتي وعلمي وسجودي شود , احاطه ء بيشتر به فقر خود ش واعتماد بيشتر به 

ينكه مشرف باشد پيدا نميشود يعني احاطه در جبر ممكن نيست خدا شود , وعلم ( چنانكه گفته شد ) بدوني ا
, علم براي جبر قبال ً رد شد , براي شئي مجبور احاطه ممكن نيست. حاال اگر گفتيم كه اين شئي داراي اختيار 

 –است آنوقت مصحح تكليف , مصحح علم هم هست , حذف مطلق اختيار نه با منطق ولو در مرحله نازلتر ش 
ال وجهت غايي و اعتقاد به رسالت انبياء متع ي خدا به اعتقاد موضوع اصل كه عاليتر مرحله در ونه ستا سازگار

باشد. عنايت بفرماييد كه هرگاه ما بگوئيم يك مرتبه از قدرت كه مصحح تكليف باشد بايد مطرح باشد , گاهي 
قسمت سوم سخن). اما اگر  ميگوئيم تصرف در غير هم هست و گاهي ميگوييم تصرف در غير نيست. ( اين

تصرف در خود باشد ( در نفس قدرت الطلب ) ولي باستمداد تبارك وتعالي اول ربط پيدا كند به مجموعه هايي 
كه در درونش وجود دارد. مثال طلب مغاير با دستگاه خلقت قدرتي داشت و طلب امري را كرد كه نبايد ميكرد. 

ه و يك منتجه و يك يقين حاصل نميشود. بنا به بحثهاي قبل در برخوردش با آن با آن مجموعه يك نتيج
گفتيم كه جريان عيني عليت جزميت را ميدهد اگر هماهنگ با آنها باشد اگر طلب هماهنگ باشد الزمه اولش 
اينست كه اطالعات با او وحدت پيدا مي كنند. طلب قابليت اشتداد دارد, جزم است , خوب از حساسيتهاي 

ادراكات نظري , آنجا هم دوباره شديدتر شد , آمد به طرف ادراكات حسي , آنجا هم باز قلبي آمد بطرف 
شديدتر شد, آمد در عينيت هم عمل كرد و باز طلب شديدتر شد , يعني اين طلب اولي در امداد مرتبا تاءكيد 

فرض دوم اينست كه  ميشود. پس استقرار و بودن يقين اول, مطلب اول, حالت اول, سازگار شد تا مرحله افعال.
طلب بر عكس و مغاير دستگاه خلقت باشد. امتداد پيدا ميكند امداد ميشود تا بتواند به نظام حساسيتهاي قلبي 
رابطه بگيرد. در اينجا تميزها كه خودشان يك مجموعه بودند, خام بودند, تبديل به حساسيت مشخص و معين 

نند ولي جزميت حاصل نميشود چرا؟چون كيفيت طلب نشده بودند , با اين طلب يك درجه برخورد مي ك
سازگار با كيفيتهاي كه در دستگاه قلبي وجود دارد ( ادراكات قلبي ) با آن آثار اوليه جور نيست , وحدت 
تركيبي پيدا نمي شود , معذا لك اگر اين دست از طلبش برنداشت , تجزم است كه پيدا مي شودو نه جزم. لذا 

هم بيايد و در دستگاه ادراكات نظري هم , هماهنگي نسبتهايي كه بين مفاهيم نظري  وقتي به مرحله بعدي
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بود, وجود نداشته و يك مجموعه مركب را تحويل نمي دهد ,بر يك پايه تعريف نميشود. بعنب كليه تعاريف 

ي باز مويد يكديگر نيستند , باز جاي دست برداشتن وضعيت طلب از خصوصيت اوليه اي كه داشت , هست ول
قوه اختيار مي تواند از دست برداشتن مانع شود و استمرار طلب را بخواهد. در اينجا تجزم مرحله ثاني باز پيدا 
مي شود و لذا امداد ميشود. در اينجا تجزم شدت پيدا مي كند تا ميرسد به مرحله فعل , فعل هم پايش به 

دش ايستاده است. حاال ( شما عنايت فرماييد ) سنگ ميخورد ولي باز دست بر نيمدارد و باز روي لجاجت خو
همه اينها در دستگاه الهي قابل تعقيب است. از كجا؟ از آن وقتي كه : اولين باري كه طلب پيدا شد ( مخالف 
دستگاه ) قابليت اخذ دارد. اگر بخشيدند و گفتند تا به مرحله عمل نرسانيد ما بر شما مي بخشيم بدان معني 

هم قابليت اخذ داشت منتهي ما بخشيديم  "تخفواما في انفسكم  "اخذ نداشت. آنچه كه نيست كه قابليت 
يغفرلمن يشاء. ولي اگر استمرارش تا مرحله اي بود كه در خارج هم واقع شده هر چند در كليه مراحلي كه 

 تصرف 
ه كه دنيارايك درغير كرده , حتي تصرفاتي كه درادرك خودش كرده , وبعد ديگر عينكي براي خودش ساخت

رنگ ديگر ي مي بيند , وهرچند كه بعد ش هم آمده ابزاري ساخته كه اوضاع رايك جور ديكر ي تغيير داده , 
اما درهمه مراتب تصرعاتش , سفارش مال اين بوده , ايجاد آثار براساسي سفارشات بند ه متناسب مصلحت ( 

ت بين دوچيز : يك مشيت بالغه شامل ويك اراده , ونه مطلقا به سفارش بنده ) است , تعقق خارجي نسبتي اس
طلب وخواستن كه اين بنده مي خواهد. حاال اگر اين طلب سازگارنباشد , آنجا كه نمي سازد جلوي آنرا مي 
گيرند. اگر درراه صحيح باشد حتي توفيق اضافه به آن ميدهند. طلبي راكه كرده بود ( طلب بوجه ما ) به يك 

حله ادراكات قلبي تديل شد , باز امداشد وطلب مشخص ترگرديد , تاخارج كه آمد , طلب مشخص تر , درمر
طلب مشخص است وكامال هم همان رامي خواهد ولي ظرفش اندازه اي بود كه طلبي راكه خواست بايد سعه 
ظرفي اش درمرحله دوم طلب يك درجه باقبل فرق كند , دودرجه فرق كند , فوقش درچهار مرحله چهار به 

وميد هند. يك چيز به اومي دهند كه كال وضع طلببش رادريك سطح ديگر ي قرار ميدهد. ويا بالعكس طلبش ا
صد درجه بود ووضيفه ء بندگيش اين بود كه چنين طلبي را داشته باشد , اعال , كلمه رابخواهد. اين خواستن 
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البته حتما درباب شاءن  "ونقص الهمم  عرفت ال... بفسخ العزائم "االن بااين كيفيت بنا نيست انجام بگيرد : 

ولكن مالحظه مي كند كه ديگران خيلي پاشنه شان  "اليشاؤون اال مايشا ء ال...  "نزول مولي الموحدين كه 
راقرص كشيده اند كه بايستند واسالم راازبين ببرند ولي نمي توانند چنين غلطي بكنند كس ديگري است كه 

 مشيتش جاري مي شود. 
 ريم كه خداوند تبارك وتعالي به همه مان توفيق بند گي خودش راعنايت كند. اميد وا

 انشاءال... اميدواريم كه خداوند توفيق بدهد كه به هرنحو كه ممكن باشد خدمت كنيم. 
من گاهي بذهنم اينگونه ميا آيد كه هم ازنظر جانا وماال بايد حضر باشند كه ازوجود مبارك نائب االمام امام 

ي تبعيت كنند وهم درابعاد ديگر واين امر همه ابعاد رامي گيرد وفقط بعد تبليغاتي تنها راهم براي ماطلبه خمين
هانمي گيرد بلكه اگر كسي قدرت ذهني راشته باشد وابداع احتمال كند , ابداع احتمال راهم شامل مي شود , 

 بهر حال بايد كمك كند. 
 والسالم عليكم ورحمه ال... وبركاته





 
 

 ١٦جلسه: 
٦٦/ ١٥/٩ 

بحث درباره رابط بين علم واختيار بود معلوم شد قدرت ( بنام فرض. كه مفروض داشتيم وحول آن فرض 
كيفيات از موضع اشراف سبقت داريم صبحت مي كنيم ) نسبتش , نسبتي است كه زمانش نسبت به ساير 

گرفتن است , يعني زمانش در موضع نسبيت شمولي است نه شموليت بمعنايي كه درشامل و مشمول انتزاعي 
 ويا در شامل ومشمول اضافي ونسبي گفته ميشود. 

بعد از آن عرض كرديم كه حول اين قدرت سبقت گيري است كه كيفيات وارده از سه مرتبه خاص كه تائثير 
قلب ونظر وحس ميگذارند , ارتباط بين كيفيات اين تائثيرات همانگونه كه درنفس قدرت طلب مي گفتيم بر

 قدرت اين ء وسيله به دو هر وانفصا تعلق اين و است انفصالي –يك قدرت تعلقي است به استباق ويكي قدرت 
د , يعني نسبت بين ايندو يرگ مي قرار محور آن حول وديگري ميگيرد قرار محور يكي,  ميشود عوض نسبتشان

, جاذبه بين ايندو بوسيله يك قدرتي كنترل ميشود وحقيقت قدرت طلب درآنجا هست كه ميتواند شكل بگيرد 
ومتكيف شود , عينا ً دربين اجزايي كه وارد دردستگاه مدرك ماهم شده اند باز نسبتهايشان بوسيله ء همان 

د وجريان پيدا كند بصورت قضيه تعليقيه , بهرنسبتي كه امداد قدرت تغيير ميكند ( اگر آن قدرت امداد شو
شود , به همان نسبت وضع نظام حساسيتهاي قلبي ووضع نظام حساسيتهاي نظري ووضع نظام حساسيتهاي 
حسي حول آن شكل مي گيرد ) پس از عرض اين قسمت , قسمت ديگري اضافه شد كه : هرگاه اينها تبديل به 

, يعني تناسبات بين مسبتها مغاير ومتضاد ودريك نسبتي خالف آن آشار كه آمده اند يك وحدت تركيبي شود 
 , نباشد. آنوقت جزميت پيدا ميشود يعني وحدت تركبي بين اينها جزميت را ميد هدويك منتجه پيدا ميكند. 

ا هم ولو تصوراً حاال اگر به صرف تصور دراينجا بگذريم وبينيم كه آيا براين چه آثاري مترتب است و آنها ر
 مالحضه كنيم :
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عرض كنيم : وحدت تركبي ميدهد حجت درنزد خود فرد را , يعني اختيار او قدرت استباق او هم با 
كيفيتهاي وارده سازگار است , درصورتي كه اختيارء اختيار خوبي باشد. درصورتي كه جهت گيري صحيحي 

ين مجموعه ميشود قابليت تركييب با اينها را پيدا مي كند باشد , جهت گيرد. متناسبي باشد , اين يك عضو از ا
, وحد ت تركيبي درحقيقت , درعين اينكه دريك مرتبه بين اجزاء ديگر وقدرت استباق است درعين حال خود 
قدرت استباق هم در دايره باال تر دراين دايره قرار گيرد. يعني كيفيتي را كه پيدا كرده هماهنگ است , كيفيت 

رت طلب با كيفيت چيزهاي ديگر هماهنگ است ويك مجموعه واحد را ميدهند تا جريان عليت حالت اين قد
خاصي را كه بآ ن يقين ميگوئيم بدهد. واگر كيفيت طلب مناسب با اين كيفيات وارده نباشد , هر چند كيفيات 

 هم قبال ًوارده ابتدا ئاً جبر وارد شده اند ,يعني زمينه اختيار اينطور نسيت كه اصل آن 
هيچ چيز درآن نباشد. اگر اين بالعكس متناسب با آنها نمي آيد ورابطه اينها را تنظم نمي كند. را شمادر 
بحث مفاهيم ذهني مي گوئيد : تناقض است ميگوئيد همديگر را نقض كرده ومي شكنند درتناسبات عيني كه 

ي چرخد , همد ديگر باز ميدارند , نيرو ها در ست مي كنيد مي گوئيد اين چرخ كارخانه قفل نقض كرده و نم
يكديگر را خنثي مي كنند , در جهت خاص كه شما هدف گيري كرده ايد كار را جلو نمي برندبه آن نتيجه ء 
مورد انتظار شما نيست. هكذا درباب امور قلبي ميگوئيد : حالت اضطراب پيدا شده است از نظر ذهني متشتت 

ي , اعمالش از نظر عيني غير مثمر است , اينها را ذكر مي فرمائيد , با توجه با است , مضطرب است از نظر قلب
اينكه معناي مثمر نبودن اين است كه هيچ در صد ش به ثمر ننشيد وهيچ اثري نداشته باشد بلكه معنايش 

 اينست كه آن تناسباتي كه براي يقين الزم است در هيچكدام از اينها حفظ نمي شود. 
بحث هست دراينكه اگر يقين پيدا شود ( يعني فرض صحيح آن را مورد دقت قرارميدهيم ) هم  دراينجا يك

جهت است عند النفس , هم جهت است عند المحاوره وهم جحت است عند ال.. تبارك وتعالي. اما حجيتش 
جزم فرق براي خود نفس وجود , وحصول حالت يقين مستند به اين طلب , هماهنگ با اين كيفيات است وبا ت

دارد. اينجا چند تا سئوال مطرح ميشود : آيا يقين بر باطل امكان ندارد؟ جواب اينست كه يقين در باطل را كه 
در كنهش هرقدم جلو برويد , بازيقين بر با طل باشد نميتوان داشت. ميگوئيد يعني چه؟ ميگوئيد يقين برباطل 
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ن را ميكوئيد يقين دارد ولي ما ميگوئيم متجزم است ونه يعني اينكه يك شخص داراي عقايد فاسد باشد. االن اي

اينكه يقين دارد. ميگوئيد چرا؟ ميگوئيم وقتي كه شما بخواهيد اين را بشكنيد ميگوئيد : اگر عنايت به مقدمات 
بكند يقينش شكسته ميشود مواءخذ نسبت به خود اين نميشود بلكه نسبت به مقدمات آن مواءخذه ميشود 

كه اگر به قدم قبلي بيائيم كنه اين يقينش , يقين نسيت بلكه تجزم است. يعني آن جوهره اش  معنايش اينست
از بين نمي رود واالن هم هست. اينكه اعالم ميكند من االن نسبت با اين مورد خاص يقين دارم , اينطور نيست 

تياراتي كه قبالً كرده مجرد كه اين از كليه اطالعاتش واز كليه كيفياتي كه درون ادراكش هست واز كليه اخ
شده باشد. اگر مجرد شده بود نمي شد اورا به مقدمات ذهني اش وبه مقدمات اختياري اش انتقال داد ونمي 
شد براي او از انگيزه وانديشه اش صحبت نمود زيرا بالمره از آنها دراكي نداشت. قدرت تخديش نسبت به يقين 

ست آنها هنوز درآنجا هست و اينگونه نيست كه مفاهمه مسبت بآنها باطل به اين برمي مي گردد كه معلوم ا
 غير ممكن باشد. 

بنابراين يقين را گاهي جدااز وحدت تركبي مي بينيد كه مشتبه به تجزم ميشود وگاهي مي گويئد كه يقين 
ميتواند اصوال همان خصلت وحدت تركيبي است. جريان عليت است. البته قوه اختيار است كه محور اين را 

يا يقين بنا بر اين تعريف مختصر نسبت به يقين ( اشاره اي كه عوض كرديم )  "تجزم  "عوض كند تا بشود 
يك تفاوت كوچكي درحجيت پيدا ميشود , اگر درخاطر مباركتان باشد يك فرض اين است كه حجيت را به 

بياوريم. حجيت در امور حسي امور نظري برمي گردانيم ويك احتمال اينست كه حجيت را در امور قلبي 
بياوريم ويك احتمال هم اينست كه حجيت را در امور قلبي بياوريم. حجيت در امور حسي مجرد ازامور نظري 
وامور قلبي , در مقدماتش كه ميآ ئيد حالت يقينش حتماً شكسته ميشود , اگر درحال نقض باشد اين وضعيتي 

كه نسبت به نظر وقلب دارد. براي هر كدام از اينها برپايه ء خود  را كه نسبت به عمل حسي دارد با وضعيتي را
شان مي توان يك استداللي درجهت تثبيتشان اقامه كرد. چگونه شما ميگوئيد قول فقيه درباب احكام حجت 
است؟ همينطور هم كارشناس مدعي است كهدر مقام عمل حجت دارد. همينگونه بعض از كساني كه فرضًا 

ستند ميگويند براي ما آن امر قلبي حجيت دارد ولي بنابه امور كه عرض شد حجيت به هرسه درامور قلبي ه
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اينها بر مي گردد به نحووحدت تركيبي ونه به هركدام به تنهايي واين با احتما الت فوق الذكر خيلي فاصله پيدا 

 -١ئيد فقهي مستظهر ميشود , ميكند حاال تك تك احتماال ً را هم كه باً ن بپردازيم من باب مثال وقتي ميگو
ذهنش قدرت ابراع احتمال , وارد شدن  -٢فقيه ظواهري از فرهنگ مكتب به اورسيد مالحظه مي كند 

 باطول اجتهادرا بحث خواهيم نمي حاال( شدن مستظهر دارد استنشهار –قدرت  -٣احتماالت متعدد را دارد 
ان ادراك من , براي اين مرتبه از وسع من و همه اين يزم براي,  غبيت زمان براي بگويد ولو است كه وتفصيلي

قيد ها راهم بزند , عرض مي كنيم دركنه اينكه اين قيد ها را دارد مي زند , دقت كيند كه آيا ميتواند حجيت 
را ازساير بخشهاي ارداكش مطلقاً تجزيد كند؟ خوب حاال اگر آورديد روي هماهنگ عمومي اينها نسبت به 

 , پاي اين حجيت را بايد ديد كجا ميتوان محكم وقرص نمود.  تبعيت از وحي
يك احتمال اينست كه بگوئيم پاي حجيت به وضعيت اختيار فرد , مستقل از همه جا بر ميگردد. اين 
احتمال طبيعتاً باطل است چرا با طل است؟ براي اينكه هر كس باگز خودش گز ميكند ومفاهمه هم ممتنع 

يد خيره بايد هماهنگ داشته باشد اما نه دريك دستگاه بلكه هماهنگي هم بين ميشود. يك وقت ميگوئ
نسبتهاي متعدد ادراكي خالي از هيچ مرتبه اي از تناسب به عالم خالقت نيست و طبيعتاٌ طريق تد بير عالم 

بي را به خلقت وحي است اينكه بگوئيم : آنها يي كه قائل به اصل بودن وحي درصحت نيستند , اينها هيچ تناس
هم غلط است  "باالترين نسبت تقريب را دارند  "غلط است. اينكه يگوئيم : "عالم خلقت و مقتضيات ندارند 

دراين سمت گيري آن كسي كه هماهنگي عمومي اين تناسبات را اعالم ميكند , نزديكتر است  "اينكه بگوئيم : 
دراكش را ازروحي درجايگاهي قرار ميدهد كه آن آن كسي كه هماهنگ اينها را به وحي , بر مي كرداند يعني ا

جايگاه مشرق برساير بخشها است ( حتي نسبت به تعلقي كه درقدرت اسنباق مالحظه مي كنيد نزديكتر است 
اگر اين را عرض كنيم طبيعتاً اين امر بد دليل تناسبي كه به يك امري پيدا ميكند كه آن امر حكومت برهمه 

نين پايگاهي مشرف بر هر اقتضايي است درهرمرتبه ء زلزله اي كه هماهنگي را مقتضيات دارد اصولش ) چ
ايجاد كرده باشد. لذا از اين پايگاه مشرف , نزيكترين است , ادعايمان برنزديكي هم اين است كه قدرت شمول 

آنوقت اينگونه زماني نسبت به همه مراتب از اقتضاء را كه درادراكهاي نازلتر هست , دارد , اگر چنين فرض شد 
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شود واين چيزي بگويد وآن چيز ديگر بگويد وهمديگري كل آن را نفي كند. (  "كيف نفساني  "نيست كه علم 

اگر تاريخ فرهنگ كه منسوب به مسلمين است منزه ازاين اموراست ) وبگوئيم فرهنگ ادراكات مسلمين است , 
. اين دسته واين طايقه ميگويند آن طايقه مسلم حتي مشاهد ه ميشود كه حكم به نجات يكديگر نيز كرده اند

نيست. موحد نيست. خدا رحمت مرحوم آقاي حكيم را ايشان در مستمسك العروه ( اگر رجوع فرمائيد ) 
دربخشي نجاسات , دسته هايي را كه خارج از دين هستند ميشمارند وبه وحدت وجود كه ميرسند ميگو يند : 

هم  "( اينها را بعد از خوارج ذكر ميكند ) ودرنهايت ميگويد  "زم بلوازمها والقائلين به وحدت وجود ان الت
يعني همه اينها نجسند : خوارج و كفار و. ... اين يك قول يك طايفه ديگر از فقها , اينها را خيلي  "نجسون 

اينها بالمره اكرام ميكنند اصال ً وحدت را بآ ن معنا شما تصورش را هم نكنيد , آن عرض را كه شما داريد 
ندارند. يك دسته از عرفا ميگويند اصال ً كل آن احكام مي را كه شما گفتيد به عرض بيان شده كه آن غرض 
دست ما است وظاهر ش دست شماست ميگويند به وسيله ء رياضات نفسي و تهذيب نفس قدرت مشاهده پيدا 

كه نابينا هست و نمي تواند ببيند چگونه  مي كنيم , كشف قطاع ميشود , پرده كنار ميرود. ميگويند : چشمي
ميتواند تصديق كند؟ بهتر آن اينگونه است كه اگر يك چشمي كه ضعيف است را فرض ببيند ويا دريك مرتبه 
تعداد شي را عوض ببيند ) ميگويند بوسيله اين عينكي كه با اين فرد داده ميشود , اگر به او بگوئيد آنجا چه 

جواب دهد , يعني مي گويند در استفاده از ظواهر كسي اين عينك را ندارد وارون مي نوشته شده است ميتواند 
فهمند اما عينك را كه بزند , تشخص همان ظواهر را ميدهد. ميگويند : يك مرتبه چشم عينك ندارد ولذا يك 

 ً كل جوري مي فهمند , دريك مرتبه چشم عينك ميزند ديگري رسيد وبا يك ابزار مجهز تري ديد , اصال
مطلب عوض ميشود وچيز ديگري را مالحضه مينمايد اين دسته از آقايان ميگويند اصال صحبتي را كه شما مي 
كنيد ولو منطقاً صحيح باشد مصداقي را كه برايش رائه ميد هيد , اين مصداق ما هسيتم ونه شما. خوب اينها 

دست گذاشت وتناقض در امرشان را اثبات نمود  همانطور كه داراي نكتهضعفهايي استند كه ميتوان روي آنها را
احيانا ً داراي نقطه قوتهايي هم هستند كه روي آنها هم ميتوان دست گذاشت و عكش را اثبات كرد. به اصطالح 

 خود شان التفات به دقائق و ظرايف و لطايفي دارند كه درآن باب نكته قوتشان است. 
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مالحضه مي كنيد , درباب دسته اي از آقاياني كه دقت اصولي عين اين مطلب را كه درباب اين دو دسته 

مي كنند , آن جاهم يك نقطه قوتهاي بسيار برجسته و درخشاني مشاهد ه ميشود وبعد هم احيا ناً دربعض 
 جاها مي ببنيد كه يك فتورهايي قابليت مالحظه داشته واينگونه نيست كه هيچ نباشد. 

ي گويند. كالً ويا لمره آن حرف شما تعطيل است ) اينها يقين را حجت مي اين دسته ( اگر به آن آقايان م
دانند ومي گويند براي فقيه حين اال ستظهار يقين به اينكه تكليف فعلي من اين است , حاصل ميشود. عالوه 

ي احيانا ً براينكه گاهي مشاهد ه ميشود كه التزام به تواتر عقال , ارداك عقال , ونحوه فهم دراين مطلب , چيز
واقع ميشود و دربعض از موارد ممكن است باشد كه دركنار آن نقطه ضعف مشاهد ه ميگردد , خصوصا ً براي 
كفار , درعين حال نقطه قوتهاي بسيار ضعيف مالحظه ميشود كه نمي توان گفت كه هيچ ميزاني از درك آنها 

د. درعملكرد وحاصل و انگيزه وغيره فاسد ند ولي هيچ ميزاني از درك آنها هيچ نسبتي رابه اقتضاء وبرهان ندار
كرد وآنها را شكست داد ونشان داد.  "جدال بالتي هي احسن  "دراينكه ( بگوئيم از همان راهي كه ) ميتوان , 

اگر هيچ چيز درسخنشان نباشد و هيچ جا معني نداشته باشند نميشود حرف را خردكرد وبه اينطرف آورد. يك 
كه بين كيفيتهاي عالم است , ولو درمتربه ء نازلش , مورد تسالم آنها ست واين با آن چيزي  مرتبه از اقتضايي

كه دربدا هت مطرح اسن فرق دارد , درمقام نسبت مشتركي كه درنسبت هست , تكيه كردن به اينكه احتيار 
ولو ازراه دوره , پيدا به معني قدرت طلب قدرت تغيير هويت به نحوه كه هيچ نسبتي به غايت ولو نسبت بعيد , 

 كه نسبتي يك به. است شده متشتت كارش كه فهمند مي كافر دليل –نكند اينطور واقع ميشود. به همين 
 و اين درخواست با مطابق اصطالح با – تقوي يا هوي بطرف جديد كيفيتهاي و دارد تغيير قدرت ميشود امداد

بگوئيد مطلقا ً ديگر هيچ ربط ندارد و نسبيتي دركار  كه اينست از غير اين,  ميشود واقع – مشيت با متناسب
 نيست. 

بعد از اين قسمت حضور مباركتان عرض مي كنيم كه پايگاه مشرف برهما هنگي وقتي كه وحي قرار بگيرد , 
 يعني قدرت طلب تبعيت از وحي را بپزيرد , قدرت حكومت برهمه اينها را به نسبت پيدا ميكند. 
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تغيير پيدا  "علم  "ادراينجا ميخواهيم صحبت كينم عرض از بحث بوده اينست كه اول حال آنچه را كه م

واستعمال علم درعلوم ناقص يا بايد به معناي مشكك گرفته شود ويا بمعنايي كه بگوئيم  "حجت  "ميكند 
جابش شو يك مجازا ً دراين مراتب استفاده ميشود. اگر معناي دارد يك نور هست كه ميگوئيد ديوار ميتواند ح

نور ديگر است كه اينطور نيست. چگونه االن واضح است كه شيشه در نظر جسم است ولي حجاب نور نميشود؟ 
دراجسام ديگر هم اگر نور , وضعيت نور نيت و قدرتش فرق پيدا كند ومثال ً جاذبه با مراتب نازلترش مثل اشعه 

تي اقتضاء پيدا كردن است وغير از نفوذ حقيقي اي است شود و بگوئيد از اشيا ء عبور ميكند , اين هم نفوذ نسب
كه پيدا كند وبه حقيقت شي اشراف پيدا كند. شي هم خودش از حقيقتش جدا نيست , به يك نسبتي ميشود 

 كه آدم بگويد , مشكك است البته اگر مشكك را به اين معنا بكار ببريم كه مثال ً مراتب نسبيت نور بشود. 
 مجازي بكاررود با حقيقت شي ارتباط دارد؟  سئوال : آيا وقتي

جواب مشترك يا مجازي آن معنايي است كه بگوئيم حجيت مقوله ء ديگر است. و هيچكسي علم ندارد جز 
 خداي متعال واليائش. آن علم است. مجازا ً ديگر درمراتب مختلف حجيت آن را بكار مي برم. 

 سئوال : مجازاٌ يعني چه؟ 
عني شباهتي كه دارد. اگر مشترك لفظي باشد , اين يك معناست وشباهت هم ندارد و كال ً جواب: مجازاً ي

 بريرده است. ظاهرًا علم با آن معناي اول ( مشكك بودن ) نزديگتر است. 
حاال اگر چنين باشد از آثار بعد ش اينست كه هما هنگي روش نتجيه گيري واستنتاج با معيار قرار گرفتن 

ود؟ آيا ما چه ميتوانيم بكنيم كه وحي جايگاهش جايگاه مشرف باشد؟ هم برنفس روش وهم وحي چگونه ميش
 محصوالتش؟ انشا ال. .. اميد واريم برادران دراين امور دقت فرمايند. 

 سئوال: اگر بناشد كه ادراك بصورت نسبي باشد مفاهمه مشخص نشد كه. ... 
گر است و آن هم يك جاي ديگر , اما اگر نسبيت باشد جواب : نسبيت يا نسبي؟ اگر نسبي باشد جاي دي

نميتواند رابطه اش قطع باشد بايد درك متقضاي اين را كه اوهم درك ميكند درنزد اين باشد واضافه. يعني 
كلم الناس علم  "ميتواند با او برخورد كند وببيند كه اين درچه مرتبه اي است , يعني اگر بخواهيم بگوئيم 
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عنايش اينست كه آنكه باال تر است مي فهمند كه قدر عقل و فهم ديگري درچه اندازه اي است , م "قدرعقولهم 

چون بين ادراك خودش وادراك او هم وجود دارد از هم بايد بتواند ارتباط برقرار كند ( چون كه با كودك 
عنايي كه عرض كرديم سروكارت فتاد ع پس زبان كودك بايد گشاد ) هم ميتواند حرفهايش را تنازل دهد به م

يعني نسبيت مشرف برآن است ونه ديدني كه معناي اگاهي باشد ) االبته يك تكاتي هم دربين صحبت هست 
كه مابراي اينكه خالصه اش را گفته باشيم و روي بحث سير كرده باشيم , بآن اشاره نكرديم كه مثال ً اين 

وحدت تركيبي ميشود ونه حضور نزد نفس. آنوقت معناي حكومت برزمان ولو درنسبيت معنايش حضور درنزد 
حضور درنزد وحدت تركيبي يعني اينكه وحدت تركيبي وقتي بر جايگاه شئي حاكم است ( ولو به نسبت ) 
زمانهاي مختلف در نزدي زمان وحدت تركيبي كه زمان مشرف برآنها ست را نمي توانيم اشرافش را حد ف 

 ي به اين ندارد. كرده وببريم وبگوئيم اين زمانش كار
سئوال : اين زمان مشرف يعني چه؟ دوتازمان دورن هم كه نيست؟ يك زمان است كه از جزء وكلي تشكيل 

 شده وتعبير به اشراف دراينجا روشن نيست. جزءوكل است دوتا زمان است. 
 جواب : آيا اين دوتا زمان مستقل از هم هستند؟ 

 ي شود اشراف گذاشت. سئوال : ب جزءوكل است ولي اسمش را نم
جواب : با حفظ قدرت استباق؟ يعني با حفظ قدرت اينكه كل ميتواند زمانش را تغيير دهد وجزء به نسبت 
متا ئثر شود؟ يعني اين قدرت را براي طلب قائل ميشويد كه بتواند بروضع سبقت بگيرد يا نه؟ يعني مغير وضع 

ني آن چيزي را كه آقايان درباره نفس ميفرمايند , شما دراينجا در صورت امداد به نسبت ميتواند باشد يانه؟ يع
درباره وحدت تركيبي ميگوئيد , با اين فرق كه اين وحدت تركيبي را ( درباره علم وعالم ومعلوم دارم عرض 

 "افاضه اي  "ميكنم ) بوسيله ء قدرت طلب كنترل لش را به نسبت بدست خود بنده مي سپارند , دراينصورد 
شود ( نه از نظر وجود تنها بلكه ) من بابا اينكه طلب تنها بدون اينكه تحقق پيدا كند چيز ندارد وهم هم مي

 دراين افاضه اي ميشود , بين طلب اين مشيت تناسب است. 



 ····························································································  ١٥٩ 
سئوال : آيا طلب ادراك است يا طلب مجهول ملطق؟ اگر قبل از طلب ادراك صورت گرفته آيا بصورت نظام 

 از نظام صورتگرفته؟ وخود ادراك متائثر از طلب است يا موئثر درآن است؟  صورت گرفته؟ خارج
جواب : خود قدرت الطلب را ميگوئيد يا طلب را؟ طلب مشخص شده كه حتما ً چند ين بار امداد ميشود تا 

 مشخص شود ولي اگر نفس قدرت الطلب را ميگوئيد كيف نفس. .. 
كه ميكند وبراساس آن نظام ساخته ميشود را ميگوئيم. جواب : سئوال : خود قدرت الطلب دراولين طلبي 

اولين طلبش متناسب با وضعيت نفسش است ووضعيت نفسش متناسب هست با اينكه قدرت استباق محور قرار 
 داده باشد قدرت تمايل را يا قدرت انفصال را؟ 

 سئوال : همين محور قرار داد نش تابع چيست؟ 
 به نفس خود اين قدرن استنباق بر ميگردد.  جواب : محور قرار دادنش

 سئوال : يعني آيا به يك قدرت وعلم در رتبه ء سابقش بر مي گردد يا نه؟ 
 جواب : نه : اينها درنزد خودش حاضرند درتغيير خودش 

سئوال : آيا بدون ادراك از وضعيت ميتواند اختيار كند؟ وقتي استباق باال خره به يك طرق تمايل پيدا 
 ميكند متوقف برادراك نيست؟ يعني تائثير علم برطلب دررتبه سابق وبعبارتي همان جبر نيست؟ 

جواب : نه ! سئوال اينست كه آيا علم واختيار دراينجا متحد ند يا مختلفند؟ يعني هما نگونه كه شما درآنجا 
است , كيفي است كه برابر  ؟ دراينجا كيف تحت قدرت است , تحت قدرت استنبا قيه"كيف نفساني  "ميگوئيد 

با خود اين قدرت است وشما نميتوانيد فاصله بگذاريد چون معلومش جزء وحدت تركيبي خودش است , 
ميگوئيد اختيار در آنجا الزم نيست؟  "علم نفس به نفس  "گفت. همانطور كه شما در  "علم  "نميتوان با آن 

ار وعلم فاصله اي بگذاريد چرا كه جزء خودش است , نهايت مادر اينجا ميگوئيم نميتوانيد يبن نفس قدرت اختي
نه جز ئيتي را كه درباب ( شي بسيط كه جزء ندارد ) ربطش باشي ديگر ميگوئيد يك وحدت تركيبي خاص 

 است كه خودش درنزد وخودش حاضر است نه اينكه غير درنزد او حاضر است. 
 سئوال : قبل ار آن وحدت تركيبي متوقف بر چيست؟ 
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 جواب : قبل كه نميتواند داشته باشد. 

 سئوال :يعني طلب رابه وحدت تركيبي تغيير مي كنيد؟ 
 جواب : نه , حصول چيزي كه طلب كنيد. وجود چيزي كه طلب كنيد. 

 سئوال : قبل از اينكه وجود پيدا كنيد
 جواب : قبلش كه معدوم بوده است. 

 سئوال: در رتبه طلب. 
لبي هم نبوده. اين طلب تازه دراينجا قدرتش پيدا ميشود حصول پيدايش قدرت طلب جواب : در رتبه ط

 دراينجا ست. 
 سئوال : يك طلبي واقع ميشود. كيفيت درطلب ( ونه كيفيت درخارج ) چگونه است؟ 

 جواب : وقتي ميخواهيد نفس قدرت طلب را تحليل كنيد , چيزي كه سابق برآن نمي گذاريد. 
 ونه طب كرده ايم؟ سئوال : پس چگ

 جواب : قدرت طلب است ونه فعليت طلب. 
 سئوال : فعليت طلب درعالم خارج؟ 

جواب : نه درعالم ذهن هم نيست , درعالم قبل از ذهن هم نيست , قدرت طلب داشتن , قدرت كاري را 
 داشتن غير از اينست كه شما آن كاررا انجام دهيد. 

 را بكند. ............سئوال : ولي وقتي خواست آن كار
جواب : بعد متناسب با كيفش است ولي كيفش را خودش معين كرده است. خودش موئثر برخورد ش بوده , 

 همينجا ست كه يك مقداري دقت الزم دارد. 
 سئوال : دررابط ء علم وطلب كه ميفرمائيد در مر تبه. ... متحدند. ....

. سئوال : "وجدان غير است  "ا برآن صادق نيست كه گفته شود جواب : آنوقت ديگر لغت علم به اين معن
 تميز با ال قتضاء است؟ 



 ····························································································  ١٦١ 
جواب : ديدن نيست , متكيت به كيف بودن غير از ديدن است , نه علم را به اين معنا ميتوانيد مطرح كنيد 

 ونه طلب را , خارج ميشود. 
 سئوال : از علم ميشود ولي چون طلب اشراف داده. ....

اب : بناست كه طلب هم آن خارج كنيد. يعني بوجود بيايد وبعد طلب كند هنوز قدرت طلب نشده است جو
 , مادر تحليل نفس قدرت الطلب هستيم. 

 سئوال : آن چيزي ك ابتدا ئاً طلب آن تعلق پيدا ميكند. 
 جواب : آن خيلي فاصله دارد. 

فعال براساس طلب انجام گرفتن , اين چند رتبه است.  سئوال : اولين آن آيا با علم حاصل ميشود با بدون ,
 درآن رتبه ءاول كه ميخواخيد پيدا يش قدرت طلب را تحليل كنيد كه ديگر اين فرمايش را نمي توانيد بگوئيد. 

 سئوال : مگر قدرت طلب با نفس متحد نيست؟ 
دي است كه ما هميتش به جواب : اگر پيدايش آنرا تحليل مي كنيد وميگوئيد داخل موجودات يك وجو

خودش سپرده شده , اين با آن حالتي كه خودش كيفيتش را مشخص كرده باشد فرق دارد. شما وقتي كه 
كيفيت اختيار را با كيفيت ميكروفون واستكان و نعلبكي مثال مي زنيد كه ايجاد وجودش برابر با ايجاد ما 

 است كه الزمه ء اين فرمايش جبر است.  هيتش است , دراين جا حرف شما درست در ميآيد و طبيعي
سئوال : يعني قدرت اختيار با نفس انساني متحد نيست؟ وصف مختلف نسبت به يك موضوع واحد نيستند؟ 
انسان است ومختار است وفجور وتقوي به اولهام شده است اينها همه توصف يك معناي مشتركي را ميخواهد 

ار اول را بعد از وجدان اختيار وبعد از علم حضوري به خود اختيار , بكند وبعد در مرحله بعدي است كه اختي
 صورت ميدهد؟ 

 جواب : دراينها يك تفاوتهايي وجود دارد كه انشا ال... جلسه آيند ه بآن ميپرد دازيم 
مي سئوال : وجود اختيار را بما هو وجود آنها هم قائل نيستند كه متاً ئر از علم است. اگر ميگويئد جبر عل

برارده حاكم است بهمين معناست كه در مرتبه اتنخاب , تابع آن ادراكات است كه انتخاب صورت ميگيرد. 
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منتهي دراينجا آن را از طلبهاي مرتبه ثاني پائين تر آورده و ميگوئيد نظام ادراكات تابع طلب اول است و درهر 

ت ميگيرد يا با ادراك؟ آيا وحدت تركيبي حال درباره آن اين سئوال هست كه اين طلب اول بدون ادراك صور
 ادراك دارد؟ باالخره موئثراز آن ادراك است و درهر حال معنايش اينست كه جبرا ً حاصل ميشود. 

جواب : اگر شما گفتيد كه اين قدرت طلب اقتضاء را به خو د ش سپرديد ونه اينكه اقتضاء هم به ايجا د ش 
 ب حل است. بدانيد , اگر به اين عنايت شود مطل

 سئوال : خودش سپرده شده ولي تابع ادراك است يا خارج ازآن؟ يعني آيا ادراك درآن تائثر ميگذارد يانه؟ 
جواب : آيا ادراك موضوعاً دراينجا مطرح ميشود؟ سئوال ما اينست كه آيا غرضتا ن از ادراك چيست؟ آيا 

 ادراك وجدان غير است؟ ديدن است؟ يا اينكه ديدن نيست؟ 
 سئوال : مطلوبي را كه طلب ميكند ادراك ميكند يا نمي كند؟ 

 جوا ب: حاال در پيدا ايش قدرت طلب هستيم وهنوز به مطلوب نوسيده ايم. 
 سئوال : در رتبه ء بعد از پيدايشش طلب , اين طلب جبرا ً انتخاب ميكند. ..؟ 

تمام كرديد , اگر گفتيد اقتضاء را خودش  جواب : در رتبه بعد از پيدايشش هر چيزي را كه درآنجا برايش
 تغيير داد , بعد طبيعي است كه طلب متناسب با اقتضا است وهيچ ضروري هم بكارما نزده است.

 سئوال: خالصه در اصل اوليه اش كه ميخواهد انتخاب كند,قدرتي جعل شدها است, اينجاشده...
اقتضاء منسوب به ايجادكننده است. واگرچنين  جواب : گاهي ايجا شي با ماهيتش است كه در اين صورت

 چيزي را در باب اختيار بگوئيد...
سئوال : اين حرف اصالً فرضش متنا قض است كه ما بكوئيم يك چيزي ايجادشود كه اين چيز اصالً چيزي 

 معيني نيست. اگراصالً تعيني ندارد , پس وجودندارد.
شما مي گوئيد چنين چيزي وجود پيدا نمي كند. ولي  جواب : دقيقاً اساس صحبت در همين جا ست كه

اينكه مي گوئيد تناقض ميشود ووجود پيدا نمي كند , توي چه دستگاهي مي فرمايد؟ اگرشد اين را بر اساس 
 همان بدا هت كذايداريد مي گوئيد كه ضد وجدان اختيار است. ..



 ····························································································  ١٦٣ 
 سئوال :شما اين را در هيچ دستگاهي نمي توانيد بگوئيد.

 اب :در اين صورت امكان صحبت وجود ندارد. جو
سئوال :شما ميخواهيد مارا خلع سالم كنيد. ماهم ميگوئيم اصالً مكالمه را تعطيل مي كنيم چرا كه اگر 
بناشد از هر كجا كه ما آغاز كرديم , غلط باشد ولي هر چه كه شما ميگوئيد آن را در دستگاه خود هماهنگ 

نيم آن را به دستگاه ديگر نسبت دهيد. بنا براين من چرا در دستگاه شما بيايم و به بدانيد ولي تا ما حرف مي ز
چنين هويتي قائل شوم؟ اگر ميفرمائيد هماهنگي؟ اين تازه يك فرض است. بچه دليل يك نظام هماهنگ 

ا اختيار ديگري را نمي توانيم ارائه دهيم؟ ما نظاممان هماهنگ است و درون متناقض هم نيست. جواب: اگر شم
 را تحليل كرديد و درون متناقض نبود, ماهم همراه شما هستيم اما منطق شما قدرت عمل را نمي آورد. 

 قدرت عملكرد عيني است واين حرف ديگري است.  "مدرك  "سئوال : پس 
ن جواب : ولي شما بهرحال داريد عمل مي كنيد ونه بروفق دستگاهتان ولذا است كه بابه بن بست رسيدن آ

 , قرار براين شده كه براي عمل منطق بد ست آوريم وبحث به اينجا كشيده شده است. 
 والسالم علكيم ورحمةال.. وبركاته 





 
 

 ١٧جلسه: 
١٨/٩/٦٦ 

جداكرديم  "اختيار  "رابطور كلي از  "علم  "بتي باعلم دراد؟ آيا چه نس "اختيار  "بحث درباره اين بود كه 
مي  "حالتي  "و  "خصوصيت  "و "كيف  "معناپيدامي كند؟ يااينكه صرفا  "علم  "وآنراجبري توصيف نموديم 

شود؟ همانطوركه قبال هم عرض كرديم اين توصيف , اينراكه بگويد علم واقع نمايي داردراهم ازدست مي دهد. 
هامي توان گفت معلول علتي است وبدنبال علتي پيداشده است. بنابرآن احتمال وقول قرارشد علم جزء تن

متحدنشوند واگر  "معلوم  "و  "عالم  "و  "علم  "نباشد , تا  "كيف نفساني  "اوصاف نفس باشد وچيزي بجز 
شان حفظ نشود ودرنزدنفس غيريتشان حفظ شود ( بناب آن قول ) درنفس حضورپيداننمي كند وقتي هم دوئيت

حاضرشود درآن صورت اين مطلب كه علم معلول علتي است صحيح است , باعلتش سنخيت دارد هم صحيح 
مطلب ديگري است غيرازسنخيت داشتن اوباعلت.  "واقع نمايي "ست؟  "واقع نما  "است اما چرا مي گوئيد 

يت راقائل هستم كيف نفساني اش جبرا حاصل چرا؟ چونكه فرض براينستكه عالمي كه مي گويد من اصالت ماه
شده است براينكه چنين بياني رابكند وعالمي هم كه مي گويد من قائل به اصالت وجود هستم آنهم كيف 
نفساني اشت معلل به علتي است كه آن علت موجب شده كه چنين صحبتي رابكند. براي هركدام ازاينها آن 

د اين باعث خارجي شنخيت دارد دوعلت روي ايندو نفراثرگذاشته اند حالتشان واقعيت دارد يك وقت مي گوئي
دومعلول دراد اماهردو دررابطه با عالم خارج وردرابطه بايك موضوع به قضاوت بپرداخته اند وهريك قول ديگري 
رانفي مي كنندحداقلش اينستكه ايندوقول برحسب منطق صوري دوقول متضاد است كه درباره يك موضوع 

ع نمي شود. بگوئيد كه خصوصياتش مختلف است وازقانون ضدآن خارج است بدليل اينكه اين عالمي واحد جم
 رامي گويد ديگري عالم ديگري رامي گويد اين حرف معنايش اينستكه ربطي به واقع ندارد. 
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 بعنوان كيف نفساني "علم  "اگر بگوئيد مقدماتش مختلف است مامي گوئيم فعال صحبت ازاينستكه آيا 

معرف خارج هست يا نه؟ يعني مي گوئيد بسيارخوب اين اختالف مربوط به مقدمات است ويكي ازمقدمات هم 
غلط بوده است اما فعالبحث مادرباره اين كيف نفساني است كه آيا اين كيف نفساني واقع نماست يا نه؟ واگر 

اقعي خارجي غيرازحالت وقعي نفس بگوئيد واقع نماست معنايش اينستكه يا بگوئيد رابطه اش با آن موضوع و
قطع است يا بگوئيد ارتباط دارند؟ ( گاهي واقعيت رابه معناي حالت عالم بكارمي بريد گاهي واقعيت به معناي 
آنستكه معلوم است درنظراوخارجا , يعني علمش مشيربه طرف خارج است. واال معلوم وعلم وعالم درنزد هردوي 

يعني چه؟ يامجبوريد  "واقع نماست  "مي كنيم كه اگر بخواهيد بگوئيد كه  اينها متحد هستند ) حاال سئوال
بگوئيد واقع نمانست دوكيف نفساني جدا گانه است كه براي دونفرپيدا شده است. ازدوراه هم آمده اند كه منجر 

عرفي علم به اين دوكيف شده است. يامي خواهيد بگوئيد يكي ازآن دوواقع نمانباشد بايد معيارديگري براي م
ارائه بدهيد. زيرا خود اعترافات والتزاماتي راكه داريد درباره اينكه مواد بايد چنين باشد ودستگاه تنظيم ازتباط 
وصورت هم چنين باشد اينهم يك واقعيت نفساني است بنابراين تااينجاي مطلب جدلي الطرفين مي شود. 

گر. حاال اگر ارتباط به خارج ندارد ولكن خودش بعنوان باالتراينكه يگوئيد اين يك واقعيت است وآن واقعيت دي
يك چيزدرعالم واقعيت دراد وهست. عرض مي كنم كه دراينصورت ديگر قدرت تجهيل ديگري را نداريد. يعني 
نمي تواند اين فرد به او بگويد كه ديگري جاهل است ونمي فهمد وبالعكس. اگر علم بخواهد جبرا حاصل شود 

 راهش هست. يك چنين مطلبي سر
عالوه براينكه درلفظ جبر گفتن معنايش اينستكه چه نفس رامجرد فرض كنيد چه بقول كساني كه داراي 
آراء باطل وفاسدي هستند وماده رااصل گرفته وخواصش رامنحصربه آن مي دانند , آنها هم قانونمندي رااصل 

نها هم مي گويند علم بعنوان يك خاصيت ماده مي گيرند وقوانين خواص ماده رادرپيدا يش آثاراصل مي دانند. آ
اي كه احتمال ديگري است  "جبرعلمي  "اي راكه درآنجا بيان مي كنند با  "جبرعلمي  "جبرا پيدا مي شود 

كه مثال علم حضرت حق سبحانه وتعالي اشراف دارد برگذشته وحال وآينده , فرق دارد. جبرعلمي ماديين يعني 
ي گذارد وعلم حاصل مي شود , حال اگر ماده آثارخودش راگذاشت وعلم بعنوان اينكه ماده آثارخودش رام
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نتيجه قانونمندي ماده حاصل شد دراينجا هم تعريفي براي علم وجهل نمي توان معين كرد؟ چون اينجا يك 
منتجه مادي داريد , آنجاهم منتجه ء مادي ديگري , نه صحبت ازواقع نمائي است ونه صحبت ازاينستكه يك 
طرف بتواند به ديگري نسبت تجهيل دهد ( اصال تعريف جهل معلوم نمي شود. اين انسان مطابق باخصلت 
خودش است وآن انسان هم مطابق باخصلت خودش. اگر مطلب دراين قسمت واضح باشد كه گفتن جبروخارج 

چگونه تعريف مي كردن قدرت اختيارازذات علم ( يعني اختيارراجزء مقوم ذات علم نگيريم ) آنوقت جبررا
كنيد؟ ولي اگر گفتيد كه اين قدرت الطلب ( راكه قبال توضيح مختصرش راعرض كرديم ) امداد مي شود , اگر 
طلبش سازگارباعالم نبود نظام قدرمتيقن حاصل نخواهد شد , وحدت تركيبي بين آنچه دربخشي كه مخزن 

ثارنظري وقلبي است ( اگر بگوئيم كه عالم ورودي آثار حسي است وارد شده ودرآن قسمتي كه مخزن ورودي آ
درسه مرتبه ارتبط باانسان دارد ) اگر گفتيم دراين سه مخزن آثاري آمده اند وابتدائا ارتباطي هم دارند ولي 
ارتباط درحد تميز جزئي ( تميز بدوي , تميزي راكه دركودكان مالحظه مي كنيد ) تمام مي شود وگفتيم 

ين پيدا كرد وامداد شد به نسبتي كه متناسب بامشيت بالغه امداد مي شود , اين هروقت قدرت طلب اشراف برا
مخزنها حول محورطلب امداد شده , به نسبتي كه امداد شده است , نظام جاذبه اشان تغيير مي كند. يعني 

كه بين طلب ديگر اين آثاراثر خود رابالمره نندارند؟ ياشما كلمه مشيت رابه نسبت اضافه كرده ايد درنسبيتي 
اين وطلب مروط به مشيت بالغه است قرارمي گيرند. وقتي طلبش خالف نظام عالم است , ولوامداد شده , ولكن 
نظامي هماهنگ كه بتوان يك وحدت تركيبي راتحويل دهد پيدا نمي كنيم ( چه دربخش ادراكات قلبي وچه 

تشتت درتركييبي اگر هماهنگ باشد , دربخش ادراكات نظري وچه دربخش ادراكات حسي ) بنابراين حالت 
يعني طلبش هماهنگ است وبه نسبت جزميت حاصل مي شود. جزميت كه پيدا شد سه نظام قدرمتقين دراين 
سه بخش حاصل مي شود كه باز آنها هم به هم منشوب هستند ويك نظام قدرمتقين رامعرفي مي كنند كه اين 

رسه مرتبه كه حاصل شد , آن طلب جزء آن است نظام قدرمتقين , اين وحدت تركيبي درجزميت د
واختياربعنوان محوراصلي جزء اينست , وحالت به نسبت باعالم داشته باشد وهم آرامش وسرور وابتهاج دارد. 
درچنين فرض زمان اين نسبت برزمان نسبيتهاي ناقص ترمشرف است , قدرت احتجاج برآنها راهم دارداين 
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ين يك نظامي داردكه اين خودش يعنوان يك نسبيت درمختلفي كه درعالم نسبت زمان قدرمتيقن ( قدرمتق

وجود دارد ) برنسبيتهاي مادون خودش اشراف دارد وچون اين نظام قدرمتقين راقبال عرض كرديم درصورت 
هماهنگيش به تبعيت ازوحي است كه تنها ممكن است اين نظام قدرمتيقن پابگيرد واين ازنحوه طلب قبلي 

گيرد كه اگر طلبش طلب هماهنگ است علمش هم كيف متناسب بااين عالم راپيدا مي كند اين كه نشاءت مي 
متناسب باعالم است , برآنكه متناسب نيست مشرف است وقدرت تحليل آن رادارد. ارتباطي راكه بابقيه ازراه 

م رانداشته باشد. تكلم پيدا مي كند , اينجوري نيست كه آنها هم درهيچ مرتبه اي , هيچ چيزازاين عال
سازماندهيشان غلط است ولكن اضطرابشان وجود دارد وخود نفس اضطاب بعنوان يك زمان مالحظه مي شود 
كه ارتباط اين زمان مطمئن برزمان مظطرب اينستكه قدرت احتجاج براورادارد يعني مي تواند ببرد نشانش دهد 

ت , ازقبيل اينستكه مي تواند دستگاه اورا آسيب كه اين طلب غلط است. اين نشان دادن نه ازقبيل ديدن اس
بزند وآسيبهايش رانشان دهد ودردستگاه خوداوتصرف كند, درنظام اوقدرت تصرف پيدا مي كند , اومكوم مي 
شود اوقدرت مقابله بااين راندارد. اين مي تواند مرتبا تجزم وجزميت رامقابله قراردهد وتجزم برابر جزميت , 

 نفوذ ندارد ولي جزم ويقين نفوذ برتاءثيرات تجزم نسبت به خارج رادارد.  قدرت نافذه وزمان
يك نكته ظريفي رادراينجا اشاره مي كنيم كه مساءله اختيارعليت تجريدي وقائل شدن به اينكه هرماهيتي 
خصوصيات شخصي خودش رادراد , قابل حل شدن نيست چرا؟ چون بايد اثرهم سنخ ماهيت علتش باشد واگر 

الشي مالم يتشخص لم  "ئيد يك هستي وجود دارد كه اهيتش معين نيست چون درآن دستگاه مي گويد بگو
نمي توانيم اين رابپذيريم. تشخيص ماهويش رابايد حتما تمام كند وازآن تشخيص ماهوي كه نتيجه  "يوجد 

ب قلب وادراكات عيني مي گيرد كه اين علت براي چه معلولي وبراي چه نحوه اثري , چه درباب ذهن وچه دربا
وخارج , باسد. حاال اگر ماهيت رابراساس اصالت تغيرمعناكنيد , همينطوراست كه مي فرمائيد ولي اگر هويت را, 
كيفت را , ازباب اصالت تغيير معنا كنيد نمي توانيد بگوئيد چنين مي شود. چه رسد به اينكه كسي نسبت بين 

 "الشي مالم يتشخص لم بوجد  "يهذا كسي كه درباب هويت مي گويد تغيير وتغاير رابخواهد مالحظه كنيد وعل
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وهويات را هركدام مي گويد تامشخص نشوند وجود پيدا نمي كنند , ماعرض مي كنيم كه درذهن شما مشخص 

 نشوند يادرخارج؟ درخارج اين معناي تعيني وتشخص راكه مي فرمائيد چيست؟ 
 مجرد ومنتزع ومستقل ازهم مشخص هستند؟ آيا درمنسوب بودنشان بهم مشخص هستند يا

طبيعتا اصالت تغاير مجبور است اينها را جداي از هم مشخص بداند وخصوصيات هر ماهيت را وقتي مي 
معنايش اين نيست كه هيچ ندارد معنايش اينستكه كه  "ماهيت من حيث هي , هي ليست االهي  "گوئيد 

دش كه خودش است. ماهيت دايره , ماهيت دايره است نه هيچ ندارد معنايش اينستكه وجودنداردولي خو
ماهيت مثله , تنها وجود خارجي ندارد. تغايرماهويش كه محفوظ است , تغايرماهويش درنفس تغايرش ازهستي 
اگر استقالل داشته باشد آنوقت طبيعتا درباب مساله اختيارگيرميافتد , وجود كه پيدا كند بايد همان خاصيت 

اثرآن اختياربايد همان باشد كه مناسب باخودش است اين نحوه بيان , درباره هويت وچيستي راداشته باشد 
كيفيت وتغايراشياء درباره شي خارجي وتغييراتش هم عاجزمي ماند , چه رسدبه تصرف واختيار. اين نمي تواند 

الترراعوض مي مالحظه حركت رابكند چه رسد به تصرف كه كيفيت خاص ازحركت است. ازاينجا يك پله با
كنم , اگرنسبت بين زمان ومكان كيف تعلق شد آنوقت كيف تعلق بايد تناسباتي كه مناسب تعلق است برايش 
لحاظ شود هم درتعريف هم درنسبتهائي كه درتعريف واقع مي شود وهم درعينيت وهم دراحكام ودرنسبتهائي 

 كه درعينيت جريان پيدامي كند.
بودن مشيت بعنوان يك تعلق حاكم برهمه اين تعلقها نه به معناي جزء تناسبات نسبت به مشيت واصل 

وكلي كه بگوئيم كل اضافه ازاجزاء ندارد وتغايري آن رامعناكنيم ويانهايتش آن راتغييري معناكنيم بلكه دركل 
رد. موضوعيت پيدامي كند واصل مفروض قرارمي گي "تعلق  "تعاريف هم درتعريف ازكل وهم ازجزء و... درهمه 

اگراصل مفروض باشد آنوقت معناي عليت ازانتزاع بيرون مي آيد مي گوئيم نسبت بع مفاهيم نظري عليت 
 تناسبات تعلقي است كه اينجوري عمل مي كند ونسبت به اختياركه ميرسيد تناسب اين رادرتعلق مي بينيد. 

متشخص شود , اصال  اگر متناسب است نمي گوئيد اثربايد سنخ علت باشد وباخصوصيات شخصيه اش
خصوصيتش اينستكه بتواند تصرف درنفس خودش بكند وطلبش راعوض كند. اين تصرف رابه اوداده اند. 
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اينجوري نيست كه نشود اين تصرف رابه اوداد. اينكه بگوئيم اين خصوصيت چيست؟ اگرچيستي آن رادرماهيت 

دردستگاه اصالت شي  "خصوصيت نداشتن  "مي پرسيد نمي تواند بااين جوردرآيد (خصوصيت  "اصالت شي  "
مي شود ) ولي دردستگاه منطقي كه اصل رابرتعلق اشياء به جلت عظمته , بمشيته جلت عظمته قرارمي دهد , 
نمي گويد اين خصوصيت خصوصيت نداشتن است , مي گوئيم خصوصيت تصرف است , الزمه خصوصيت 

حاظ شده باشد , نباشد وبه نفس قدرت تصرف برگردد تصرف اينستكه معلل به علت خاصي كه قبالدرماهيتش ل
, سنخيت معلول نسبت به علت اگر دراصالت شي باشد بايد بگوئيم اگر معلول سنخ علت نباشد معلول بالعلت 

 است. چون خود علت راروي اصالت شي تفسيرفرموديد. چه واسطه اي براي نسبتتان است؟ 
ض نمود قوه اختياري راكه بگوئيم چون قوه اختياراست مي دراحتمالي كه اصالت شي باشد نمي شود فر

تواند هم اينگونه عمل كند وهم آنگونه عمل كند. بايد حتما معلول سنخيت داشته باشد وخصوصيتي درآن 
علت باشد كه فقط اين ازآن خارج شود. اين منتجه اش است. اين ازقبيل همان اختياري مي شود كه ماديها هم 

اينگونه جبرمي رسانند. نهايتااينجا جبرعلي مي آيد وآنجاجبرقانونمندي مي آيد. آنجاهم مي  معني اختياررابه
گويند هزاران هزارعامل تاءثيردارد. شمامي گوئيد من كاري به هزاران هزارويك ميليون ندارم , بلكه بگوئيد آيا 

رد. به همين دليل هم منتجه قانونمندي تحت قانون عمل مي كند؟ مي گوئيد حتمايك منتجه بيشترندا
روانشناسي مي خواهد علت فعل راكشف كند. مي گويد قانون دارد كه ايشان اين راطلب كرده است اگركسي 
گفت قانون دارد كه قانون تخلف نمي كند چرا مجرم باشد؟ قانون جرم دارد به اين چكاردارد. مگراينكه بگوئيد 

تيم كه ايشان راتاءديب كنيم تاقوانين شكل جمعيش عوض اين مجرم نيست ومابراي اصالح جامعه نيازمند هس
شود ومنتجه هاشكل ديگري پيداكند. آنوقت سئوال اينستكه خود اين عمل شماهم كه تحت قانون استووبال 

 اختيارهرادراكي راكه مي خواهيد نمي توانيد تصوركنيد.
پيدا مي شود كه طلب تناسب حاال آيا اگر هرگاه چنين چيزي مفروض شد كه نظام قدرمتيقن , وقتي 

باتبعيت ازوحي داشته باشد وسبك وسنگين كردن اموروادراكات , ادراكاتي كه ازوحي است وحاكم بربقيه است 
راقراردهد واگر چنين طلبي باشد آيا درخارج آثارش مي شود مثل اثاركسي كه طلبش نسبت به دنيا هست؟ 
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ه هاي متعدد وجود انسان شده , درمرتبه ادراكات حسي كيف طلب ناهماهنگ باتاءثيراتي كه وارد درخزان

وادراكات قلبي ونظري , گفتيم كه آنجا نتيجه اش اضطراب است , نتيجه اين اضطراب بايد درخارج آثاري كه 
شجره خبيثه اجتشت من فوق االرض مالها  "باشد و  "ماله من قرار  "مي گذارد , اضطراب باشد بايد هرروز 

مجبورهستند سياستگزاريهايشان راعوض كنند. كفاريك اصول ثابتي راندارند نه دراخالق , نه  هرروز "من قرار 
 "دررفتارونه درارتباط انسانها باهم وقوانينشان ونه درفرضيات وتوريهاي علميشان , همين موضوع نداشتن يك 

پس بنابراين  "گويند علت شده كه يك عده اي ب "اصول ثابت حاكم درمباني تئوريكي آنها درتوصيف ماده 
درحاليكه  "اينهاربطي به اتدالل وفلسفه وغيره ندارد , آثاري هم ندارد ومي شود براي اينطرف استفاده كرد 

عكس اين قضيه صادق است چون اين دستگاه فقط بادستگاه كفرسازش دارد , اضطراب وعدم استقرار جزء 
بسترديگروبراي يك چيز ديگر است البته موءمنين  هويت حقيقي آن است وبه درد اينطرف نمي خورد. آن يك

هم دراين عالم ابتالء پيداكرده اند ماهم كه اينجا صحبتش رامي كنيم هم زيرالمپ چراغ نشسته وهم پشت 
ميكروفون صحبت مي كنيم وهم دردستمان سيگاراست وهم لباسمان محصول آنهاست. يعني الگوي مصرف 

ريان رشد دردستگاه الهي باشد واين مقدمات زمينه پيدايش يك ماهم اينجوري نيست كه متناسب باج
احتماالتي است كه انشاء ال... تعالي بعدا به تصديق بانجامد وبعد به مراحلي برسد كه درعينيت ظهور پيدا كند. 

رآنها خداوند انشاءال... همه راموءيد بدارد كه درجبهه فرهنگ وسياست واقتصاد باكفردرگيري داشته باشيد وباآثا
مقابله كنيد. طبيعتا اولين اثرهاي جزئي درتغيير كاربردهاست نه اينكه نيست , ولي اين مراحل خيلي بعيده آن 
است يعني نسبت تاءثير گذاشتن هاي طلب درجزئي ترين مرحله اش است تا انشاءال... ابه مراحل عاليه اش 

تظاهرات ازنظرممانوركم شده است اينجور  برسد. بهرحال درامرجنگ هم برادران يادشان نرود واگرروزهاي
نباشد تاوقتي كه روزهاي تظاهرات است وياروزاعزام به جبه است التفات داشته باشيد وبعد التفات به مطلب 
نداشته باشيد. اميدواريم به بركت تجه حضرت بقيه ال... (عج ) مسلمين درهمه ابعادتوجهاتشان بيشترشود 

 شيم ويك ذهن مارا پرنكند ازچيزديگري بازبمانيم وتوجه مابه بندگي خداباشد.وماهم درخدمتتان مواظب تربا
 والسالم عليكم ورحمه ال... وبركاته 





 
 

 ١٨جلسه: 
٢٢/٩/٦٦ 

اربود ودراين قسمت عرض كرديم اگر لحاظ ماهيت بحث درباب موضوع شناسي ونسبت بين علم واختي
وهويتهابقيد خصوصيات خودشان مستقل ازيكديگرنشود ( حتي مستقل ازايجاد ) وبگوئيم كه ماهيات باهم 
متفاوتند ( درمرتبهء خودشان , ولوايجادهم نشوند ) يعني اقتضائي دارند , اين بااصالت شي سازگاراست واين 

 ارد كيف باينكه اختياررابخواهد تعريف كند , چون تغيررانمي تواندمعناكند. قدرت تعريف خودش راهم ند
حال امروزيك نكته لطيف دقيقي رادرمقام تصورخدمتتان عرض مي كنيم كه شماآن رامورد تقت قراردهيد 

 وسپس برميگرديم مطالبي راكه بعرض رسيده جمع بندي مي نمائيم.
ري عام طلب بوجه مابطرف خود قوه طلب قرارگرفت ( يعني يك فرض ازفرضها اينست كه وقتي جهت گي

خودقوه رادرنس قدرت طلب كه هستيم تشريح كرديم ) كه مي تواند متعلق شود به خودش ويا مي تواند 
ازتعلق به خود پرهيزداشته باشد , يعني قوه استباق سبقت گيريش مي تواند براساس محورقرارگرفتن خود ( 

لش ) باشد ومي تواند ازاين پرهيزداشته , نفرت داشته ومنفصل ازآن باشد كه تازه خودتعلقاتش , خود تماي
 "مي شود و "وحدت تركيبي  "هويت طلب پيداشود كه طلب وطالب ومطلوب دراين مرحله خاصش خصلت 

مي شود , طلبي خارج ازخودش ندارد يك كيف جديدي درخودش پيدا مي شودكه نسبت به  "قدرت الطلب 
ش , خودش موءثرمي باشد , يعني خودش به خودش سپرده شده باشد ( دراينكه چه كيفيتي هويت جديد

پيداكند ). دنبال اين مطلب اگر امدادبشود , گفتيم نظام حساسيتهاي قبلي ونظام ذهني ونظام ادراكهايش 
جهت نسبت به حس , شكل مي گيردوجزميت يا كيف بزرگتري كه مي شود نظام قدرمتيقن ( براي كسي كه 

 گيريش موافق نظام جهان جهان وفطرت وسرشت وبافت عالم است ) پيدا مي شود.
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حاال مي خواهيم اين تصور راضافه كنيم كه اگر بگوئيم همانگونه كه شخص درمرحله امداد مي تواند نسبت 

يهء به زمان ومكان ونسبيت حاالت روحي وكيفيات نظري وكيفياتي كه نسبت به درك ازخارج دارد , ازناح
خداي متعال متناسب بانسبتي كه بين اين طلب ومشيت بالغه است امداد بشود نسبتي راكه اين دارد , يك 
نظام قدرمتيقني محقق بشود, يك زمان ومكان ويقين وآثاري متناسب براوافاضه بشود , ايجادگردد ( ازناحيه 

م به نسبت بين نسبيتي كه بين اين خداوند تبارك وتعالي به امدادي كه خدامي كند ) حاال اگر درخارج ه
يقين وطلب هست ومشيت بالغه الهي شي درخارج ايجاد شود, خوب عنايت بفرمائي : يك مرتبه اش خيلي زود 
رذهن مي رسد , شما يك دستفروشي بزرگ راتصوربكنيد كه اثاثيه اوراق مي فروشد. رادياتوري است وشمايك 

 هم وبعد سازد مي سردكن آب يا يخچال يك وميائيد …كنيد و موتورهم پيدا مي كنيد ويك شيي پيدا مي 
راروي  "ولعنه ال... علي قاتلين الحسين  الحسين علي …ال سالم " آنها وازتركيب كرده پيدا راازآنجا حروفي

آن آب سردكن مي نويسيد , ديگري هم مي آيد همين راياتورراپيدا مي كند ومي برد باآن فرضاماشين درست 
نجين ماشين راخنك مي كند , سيلندر ماشين راخنك مي كند , دراينجا فقط اثرمجموعه , قبال نبود مي كند وا

, بعدا باتركيبي كه شما درست كديد , اثرمجموعه پيدا شد. يعني وجود اثررااگر به خالق بخواهيم نسبت بدهيم 
كه شمادرست كرديد  معنايش اين است كه اشيائي كه دراينجا هست خواصي راداشتند ودرنحوه تكيبي

اثرجديد بوجود آمد. يك احتمال دريك قدم باال تراينست كه بگوئيد اگرمعناي امداد اين باشد كه اثر تنها ايجاد 
نشود ( درمرحله اي كه شماكيفيتهاي درست شده اي را مي آئيد بهم ديگر شكل ونظام مي دهيد ) بلكه 

مود وآلياژ جديدي را بدست آورد كه قبال اين آلياژ نبوده و بگويئد كه مثال ميشود در كيفيت مولكولها تصرف ن
ماده اي به كيفيت نداشتيم اين جا باز قدم دومي است كه بذهن هم نزديك است وخيلي دور نمي آيد چون 
هنوز سراغ قانونمندي ماده , قانونداري ماده اقتصاد داشتن ماده نرفتيم ,تركيبي بين افتضا كرده ايم ويك ويك 

جديد بوجود آورده ايم حاال اگركسي ازاين جا يك قدم باال تر بگذارد وبگوييد هويت اشيا كه بجز كيف افتضا 
تعلقشان نيست (دردستگاهي كه نه مكان را به تنهايي وانتزاعي اصل بداند ونه زمان وتغيير انتزاعي اصل بداند 

رد ,جايگاه كه دارد , را توجه دارد ) بلكه نسبت بين ايندو كه ميشود نسبيتي كه اين كيفيت در كل مشيت دا
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قانون شي اقتضاي شي وخود شي به  "اگردراين موضوع تشريف بياوريد ودقت , ديگر مانع نيست كه بگوييم :

 "امد اد الهي ايجاد ميشو د. 
حاال اينجا من يك پاورقي ميزنم وكمي توضيح ميدهم وبعد دوباره به متن صحبت برميگرديم. آنجايي كه 

يد ميشود تركيب بكنيم ,اين راديوتور رابرداريم واين دستگاه آب سردكن را درست كنيم درآن جا كار برد ميگفت
علم ميتواند الهي وغير الهي باشد ولي الاقل مجموعه سازيتان حتما بايد الهي باشد. درآنجايي كه آلياژ را درست 

باشد. درتمدن كفريك آلياژهايي باشدكه آن  مي كنيد بايد يك قوانيني هم براي تكريب ومركبي كه ميسازيد ,
آياژهافرضادردستگاه اسالمي نباشد. دراين مرتبهء سوم اصوالقانون وقانونمندبه امدادالهي ايجادمي شود. 

مي گوئيد قيوميت عالم به اينست كه  "ال..الاله االهوالحي القيوم  "شماچگونه دربحث زمان مي گوئيد 
د دهد , اگر مفروض اين باشد كه منهاي ايجاد اواقتضايي وجود ندارد وگفتيم كه اونگهداردواوافاضه كند واورش

اقتضاء مال ماهيت بودن , دروقتي است كه بصورت اصالت شيي واصالت مكان ببينيم. قانون وقانونمند 
 هردودراينجا ايجاد مي شود. بنابراين سلسله علوي كه پيدا مي شود, معلوماتشان وخود آن علمي كه پيدا
ميشود, نسبت به دورابطه بين دوكيفيت هستي , وخود آن كيفيات هستي , اينها كال اگر درجهت باطل باشد به 
امداد الهي است براي متاء له ويك دسته براي كافروملحد بلكه مي گوئيد درجهان دودسته قانون دارد : يك 

دوامداد جاري مي شود : يك امداد  دسته براي متاء له ويك دسته براي كافروملحد بلكه مي گوئيد درجهان
الهي واليه , يك امداد ديگرآن امدادي است كه غيرمستقيم بايد الهي شود , كسي كه راه باطل رابگيرد آنوقت 
هم مصنوعات شان جهت داراست وبسترطغيان است , هم آن مصنوعات اقتضائي كه دارند درحقيقت اقتضاءشان 

نبوده كه اينها بخواهند آن راكشف كنند. بنابراين قول اينطورنيست آن مطلب هست. يعني آن خواص درماده 
كه چيزي باشد ( چيزي باشد درآن فرض است كه قبال اقتضاء رابصورت اصالت شيي بخواهيد لحاظ بفرمائيد ) 
چيزي نيست جزامداد هاي الهي. همانجوري كه مي گوئيد وجود ماده وجودا وبقائا ودررشدش همه متكي به 

لق است , دراينجا هم مي گوئيد دركيف وجود وكيف هستي , مبتني براينست كه حضرت حق جلت فاعل مط
) هويت اشياء وقوانينشان معلوم ١دراينجا ( "وال موءثرفي الوجود االال... تبارك وتعالي  "عظمه افاضه بفرمايند : 
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ابقه اش ايجاد اسمائي است كه ) مرتبه سابق برايجاد اين درمقدمه ء س٢شد كه بعداز امداد ايجاد ميشود.(

شمابآنها علم مي گوئيد , ايجاد نحوه كيفيتهايي است كه شما با آنها علم مي گوئيد ومي گوئيد علم است نسبت 
به كيفيات هستي. عرض مي كنيم اينكه مي گوئيم اين علم منسوب به او هست واقتضائي كه دربينش است , 

د توانستند كشف كنند وفرضيه اشت پيدا شد وبعد ش هم كشف وهمان علمي كه دررتبه ء سابقش مي گوئي
شد , افرضيه اشت به امداد ايجاد مي شود ( متناسب باطلب وتناسبي كه بين طلب شخص واختيارشخص 
 ومشيت خدا دارد ) تابرسد به شي خارجي اشت تابه قوانين شيي خارجي. حاال درچنين وضعي راكه آنها دارند. 

 كارعرض كنيم وديگرصحبت راتمام كرده ومطلب راجمع وجوركنيم.  يك تكمله اي درآخر
كه دوكيف مي تواند  "كيف نفس  "اين مطلب , مطلب لطيفي است , عنايت فرمائيد. علم دراينجا مي شود

پيدا كند. يك كيف ابتهاجي ويك كيف اضطرابي. كيف ابتهاجي مرتبا وجودش بيشتروشايستگي قرب باالترپيدا 
خيلي فرق دارد با آن كيفي ازنفس كه درجهل است ومرتبا وجودش دراضطراب شديد ترقرارمي  مي كند واين

گيردولي اينكه علم وجهل چيزي جزقرب وبعد نباشد , گاهي است كه اين رامي گوئيدبرمي گردد به اينكه 
يد خير. اين متحد باشد ,مخلوق بذاته تعالي , كه اين بنا باآنچه كه عرض كرديم باطل است. گاهي مي گوئ

هستي اش هستي اي است كه اوايجاد فرموده , خلق فرموده , وكيف تعلق به مشيت است كه دراينجا قرب 
وبعد نسبت به اضافه شدن است, قرب وشايستگي نسبت به رحمت پيدا مي كند وبعد پيدامي كند, به غضب 

رمي گرددبه كيف تعلق كه ولكن غضب ورحمتي كه مناسب بامشيت است , تناسبات خودشان , هويتشان ب
دركيف تعلق هم يك كيف تعلق عام وشامل داريم كه آن مشيت , خود مشيت بالغه است كه وحدت دارد 

 وبرهمه اينها حاكم است ولي نه نحوه حكومتي كه آن عين اينها باشد واينها عين آن باشند. 
فيقي داد كه دردنبالهء بحث بحضورتان عرض كنم كه اگر خداوند تبارك وتعالي به فضل وعنايتش تو

حضورتان هستيم. بحث هم بحث بسيارلطيفي است وپايگاه سه منطق راهم مابذهنمان مي آيد كه دراينجا 
حضورمباركتان عرض كرده ايم وبحث ريشه اي هم هست كه انشاءال... تعالي كليه ء تعاريفي راكه شمامي 

. براساس اصالت شي است يعني تعاريف را آورده ايد روي بينيد واشكاالتي كه مي شود راديگرمي توانيد ببينيد
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نفي واثبات تمام كرده ايد ياروي توجه به زمان تنها يااينكه نسبيت بين اينها وباصطالح گفتن اينكه اشياء يك 

 نسبت تعلقي داشتند. 
ا ( امام درمجموع من خدمتتان عرض كنم كه بنابه شرايط موجودي كه براي مسلمين هست واموري راكه آق

خيميني ) درباره ء امرپشتيباني ازجبهه وعيره فرمودند , االن مااينطورگمان مي كنيم كه وظيفه ء مان اينست 
كه يك مقداربيشتردرخدمت جنگ باشيم بهرمقداركه مي توانيم فكركنيم وكاركنيم. هرچند اين مباحث هم 

ين مرتبا رشد مي كند هست , ولي درشرايط جزو مسائل اصولي وريشه اي ارتكازات وتعاريفي كه دربين مسلم
خاصي قرارداريم كه شماهركدامتان به يك نسبتي هم به فكرهستيد وهم حاضرهستيد كه عند اللزوم همكاري 
كند. من تابعدازماه مبارك زمضان ازبرادران , ابتدا ئا اذن مي گويم كه مشغوا اين كارهاباشيم وديگر جلسه 

يك بارراخوب است برادران سراغي بگيرند. ماهروقت ولودوجلسه هم بتوانيم وقت راتعطيل كنيم , نهايتاماهي 
بگذاريم , دلمان مي خواهد كه بيائيم يك تكه ء ازبحث هم كه باشد , بازجلوترببريم وخدمتتان عرض كنيم كه 

يك  اينجا چگونه مي شود كه اين قسمت هم تعطيل نشود , چون من خودم نيزقائل هستم به اينكه اينطرف
جنگ مهمي وجود دارد بين اسالم وكفروبآن يقين دارم ودرخاتمه اش اگربخواهيد كاركنيد , روي منطق , يك 
چيزكوچكي راخدمتتان عرض مي كنم. شماروي اين مطلب دقت كنيد كه چراكفارمي توانند برمسلمين هجوم 

رمسلمين هجوم واقع ميشود رانمي بياورند وتاوقتي كه كشتيهاي كفاربه خليج فارس نرسند , مااحساس اينكه ب
كنيم !؟ چراوقتي كه نظام عمل مادرهمهء قسمتها , حتي درعمل فكركردن بدست كفارجلومي آيد چه چيزعلت 
اين غفلت شده؟ آيا واقعا متدينين اهتمام به اصل طرفداري ازخداندارند؟ مطمئنا انيجوري نيست. قلب وذهن 

, در بندگي خدازحمت مي كشند واينطورنيست كه زحمت نكشند  وعين شاهدبراين است كه متدينين ازعلما
ولي ارتكازات وپذيرفته شده ها چه قسمتش هشت وچه هست مانع شده ازاينكه اينها وقتي كه دوكيفيت ذهني 
راكنارهم مي گذاريد , مي گويند پيدايش علم به نتيجه قطعي است ولي دوتاكيفيت عيني راكه كنارهم بگذاريد 

ي رانمي گويند؟ اينكه ادراكات عيني رابرايش حسابي قائل نيستند وبعد اين درنهايت نتيجه اش , چنين چيز
اين شده كه كفار يك چنين قدرتي پيدا كنند , گاهي شهوات فقط دراعمال خالف مثال عفت وخلف عفت نفس 



١٧٨  ······························································································································································  
ارقبليها اين راسفت ومي بيند كه انگ "وجوناآبائنا  "مالحظه مي شود , گاهي هم اينكه آدم يك چيزي راكه 

چسبيده اند , ماهم سفت بچسبيم , گاهي هم به حساب اينست كه احترام بآدم بگذارند براي اينكه اگر آدم 
حرفي رابزند كه ديگران مي زنند , احترام آدم رادارند ومي گويند محترم است لذامي گويد بخوانيد چيزهايي 

د. حرفي رانزند كه كسي ناراحت شود. درعين حالي كه راكه ديگران خواندند , تامثل ديگران محترم شوي
درسابقين ماازعلما حتماازخيرات وبركات بسيارزياد است وقابل ترديد نيست ولي آن خيرات ازانس آنها به 
كلمات معصومين است يا ازانس آنها به ادراكات رايج است؟ يعني به هرحال اين كرامت نفسي راكه پيدا كرده 

ق صوري حاصل شده ياازتبعيت ازوحي پيدا شده؟ ياازالتزام به خداومالحظه ء ورع و... اند ازدستگاه منط
پيداشده؟ واصوال چرادراموراجتماعي حساس برخورد نيم شود برخالف وحي كه آنچه راكه مشاهده ميشود 

وده كه اينست كه ازقو همه ء انبياء كه نقل مي كنند خصوصا ازحضرت ختم انبياء ( ص ) , ايشان اينطورنب
نسبت به اموراجتماع بي تفاوت باشد وفقط نسبت به زهد ورههانيت اهتمام داشته باشد. اين چه مطلبي است 
كه ادراكات مارابه اينجا كشانده كه مامعناي حتي عادل را ( چه كسي عادل است وچه كسي فاسد است را) 

موراحتماعي را ( قصورونه مقصر) به ورع تفصيربرقاصرنسبت به اموراجتماعي مي كنيم ( نوعا )؟ يعني تصوردرا
شخصي وضرنمي دانيم ( ولوصاحب قدرت فكري قوي باشد)؟ چراداخل همه ء مراجع فقط آقاي خميني ( ايده 

كسي كه فرياد نزند مرتكب كبيره شده  "ال... بنصره , ايده ال.. بوليه ) فقط اهتمام شديد داردومثال مي گويد 
ين مطلب قصوردارند؟ اينكه ايشان ( امام خميني ) چنين مي فرمايند حتمابراي كسي اند؟ يااينكه آنها ديگر ازا

كه ملتفت باشد وفرياد نزند , حتمامرتكب كبيره شده وآنهايي هم كه قصوردارند ومقصر نيستند مرتكب كبيره 
نباشد , چه كبيره  شده اند منتهي گناه كبيره پايشان نوشته نمي شود نه اينكه ياري نكردن ازاسالم گناه كبيره

اي باالترازاينكه كسي دفاع ازحصن اسالم نكند !؟ اين اكبركبائراست درذنوب. يعني كسي كه نمازشبش خيلي 
خوب باشد ولي اباعبدال... رادرميدان بفهمد ودرعدم بلوغ ذهني وادراكي باشد ونتواند متووجه شودونحوه انس 

 ءنوس روي همان مطلب باشد. وبارآمد نش وطلبش درجامعه يك طلبي باشد كه ما
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درهرحال درمجموع من عرضم اينست كه انشاءال... تعالي دردفاع ازجنگ هم شما قرص باشيد وكارتان 
رادرمنطق هم جداي ازدفاع ندانيد. اگر كارهم طوري نبود كه من احساس وظيفه بكنم براي شركت مستقيم 

لي خوب شرايط االن جوري است كه مامجبور درآن , حتما سعي مي كردم بيشتردخدمت برادران باشم و
هستيم بآن بپردازيم ودرآن بافكركنيم. اميدوارم كه شماهم , هم مارادرانجام وظيفه ءمان دعاكنيد وهم وقتي 
كه كاريك مقدارشكل كمي ترپيدا كرد , ازشما طالب وآقاياني كه درفرهنگستان هستند , تقاضاي كمك مي 

جا كمك مي كنيد كه درخدمت حضرت نايب االمام امام خميني باشيم انشاء كنيم ويقين داريم كه شمادرآن
 ال... تعالي ودرياري اسالم ودفاع ازكلمهء توحيد كوشاباشيم.

 و سالم عليكم ورحمة ال... وبركاته





 
 

  ١٩جلسه: 
  اش با علم تكليف و رابطهمصحح  -شناسي  موضوع -موضوع: نظام فكري 

  حجت االسالم و المسلمين حسيني
 ٢٠٥٠ - ١٣٣١ - ٠١١٦كد نوار: 

 ٦٦/  ١٠/  ١٠تاريخ: 
  پياد كننده: سيد محمد باقر حسيني ناطقي

  حجت االسالم و المسلمين حاج آقاي حسيني
 »بسم اللّه الرحمن الرحيم...بار الها...«

 طرف اول نوار مفهوم نبود
توانيد  .] مجرد بودن از ماده يك حرف است، مجرد بودن از تغيير و تغاير حرف ديگري است، شما مي[..

بگوييد كه نفس انسان از قبيل اين مواد عالم ناسوت [؟] شما بگوييد نفس بشر نه مثل آب و خاك و سنگ و 
ين كه اينها را تقسيم بندي آهن و چوب است، نه مثل بخار و گاز است، نه مثل اشقه و نيروي جاذبه است در ا

شود  گوييد از اين عالم خارج مي ماند، باقي بماند كي گفت باقي نماند؟ مي گوييد باقي مي [؟] مي اشيإ مادي
گوييم نفس بشر مثل ماديين، مثل آنهايي كه قايل به ماده هستند  بشود كسي نگفت خارج نشود؛ ما كه نمي

وييم قانون تغاير و تغيير برايش صادق است يانه، شما االن هم برويد گ بگوييم جز خواص اين ماده است، ما مي
كنم تغيير تغاير دارد يعني اين مالئك كه با آن مالئكه دوتا است يا  سراغ عالم جن يا عالم ملك من سؤال مي

كنند برايش فرض كمال هست يا نيست، اگر گفتيد فرض  دوتا نيست؟ حركت هم دارنديا ندارند؟ تغيير مي
گوييم بحث ما وارد است، بحث ما كه محدود نبود به اين كه  مال هست متغاير هم هستند بال فاصله ميك

گوييد نفس بنده بانفس ديگري  مركب بمعناي مادي اين عالم باشد، حاال نفس انسان هم شما همينقدر كه مي



١٨٢  ······························································································································································  
جود مبارك سلمان فارسي گوييد حتماً و گوييد نفس عاصي با نفس مطيع دوتا نفس است، مي دوتا هست، مي

گوييم خوب اين شد تغاير، بعد ميگويم  روحش با روح خالد بن وليد ملعون دوتا روح است يك روح نيست، مي
گويم مغايرت دو زمانشان باهم در عين  گوييد بلي، مي براي اين دوتا روح كمال و نقص هم فرض دارد مي

كيب دارد، سنخ تركيبش از قبيل تركيب سكنجبين نسبتشان معنايش اين است كه حتماً روح يك نحوه تر
گوييد اوصاف رذيله نفس از بين رفت، اوصاف حميده پيدا شد  ها، مي نيست، از قبيل تركيب نيروها[؟] نسبت

 ها عوض شد هويتشان زمانشان خصوصيات هم عوض شد.  گوييد تناسبات جاهاي اين وصف خيلي خوب مي
شود در باره نفس مفَري براي اين بحث نيست كه  كه صحبتي كه ميپس بنابر اين، قدم اول اين است 

تواند باشد گردن يك چيزي بيندازيم كه ديگر در باره او نشود صحبت كرد،  بگويند تجرد نفس. وسيله فرار نمي
 شود. گوييم اينها نفس مجرد است، بايد مطلب را برايش برسيم كه چه مي راحت بشويم، مي

گوييد قابليت تهذيب دارد، معنايش اين است كه داراي  گوييد كمال و نقص دارد، اگر مي نفس اگر برايش مي
 اوصافي است، اوصاف قابل تغيير است.

اگر گفتيد قابل تغيير است معنايش اين است كه يك جريان ترتيبي هم قبلش [؟] حاال اگر گفتيم مركب 
داراي تغيير هست و بنابر اين با مجرد بودن حل  است و قابل تغيير هم هست، اوليش اين بود كه نفس حتماً

دانستيم يعني اين فرار فرار صحيحي نيست كه كسي بگويد مجرد  شود، و قسمت دوم را هم كه الزم مي نمي
قسمت اول بود، قسمت دوم آن است كه ما در تحليل طلب بايد به چيزي برسيم كه عنوان طلب برايش صادق 

شود در  طوري بگوييد طلب، يعني مركب است اگر بنا شد در مقدمه اول معلوم ميتوانيد اين نباشد. يعني نمي
كنيم قدرت طلب، به پله بعدي كه  جواب آنها در عين حال اين كه مركب است، حاال وقتي كه تجزيه مي

ت شود بگوييم كه ما آن را اين وحدت تركيبي مطلبي هست قدر رسيم ديگر آنجا طلب را نبايد بگوييم، نمي مي
شود قدرت  طلب، باز برويم پايينتر يك چيزي را پيدا كنيم كه آن باز صادق باشد برايش قدرت طلب، معلوم مي

 طلب تحليل نشده است.
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اگر قدرت طلب مال نفس مجرد به تعبير آقايان نيست و مال نفس مركب است حاال خصلتي است كه 

حيح نيست كه شما هيدروژن و اكسيژن را هم منسوب به مركب هست، مثل سياالن آب، خصلت آب را ديگر ص
كنيد بايد به چيزي برسي كه اگر تركيب شود  اش مي كنيد و تجزيه بگوييد همين خصلت. حاال كه تحليلش مي

ظاهر بشود قدرت طلب؛ نه اين كه مثل اينكه اكسيژن و هيدروژن اگر تركيب بشود جسم سيالي كه مثالً پاي 
د و يا گچ با آب مخلوط كنيد و بسازيد بايد آن جسم با او اوصاف خاصي كه گل بريزي و يا كارد خمير كني

 گوييد پيدا بشود. مي
نبايد بگوييد كه رتبه قبلي اش هم همان طلب است، رتبه قبلي اش بايد اجزاي باشند كه طلب برايشان 

 صادق نباشد، در تركيبشان.
طوري باشد كه با قدرت طلب فرق داشته باشد.  گوييم در مقدمه دوم، پس بنابر اين قدرت استباق كه مي

بينيم چيست، در حاليكه  كنيم مي اش مي مصحح تكليفي كه بخواهيم ما اين مصحح تكليف وقتي تجزيه
 خواهيم ببينيم كالً اين با علم چه ربطي دارد؟  تركيبش را ببينيم چيست؟ مي

طلب راوصف وحدت تركيبي يك مجموعه  تواند مجرد باشد، بعد قدرت كنيم كه نفس نمي اول اثبات مي
 شود از تركيب اوصاف. اي دارد كه اين يك قدرتي دارد يك خصلت جديدي پيدا مي گيريم يعني يك منتجه مي

شود، بايد يك اوصافي تركيب بشوند يك قدرت طلبي پيدا بشود  كند نفس پيدا مي اوصاف تركيب پيدا مي
وصف ديگر  ٢٠بگوييد نفس انسان فقط قدرت طلب هم نيست،  حاال آيا قدرت طلب ممكن است نفس را شما

هم مثالً بايد داشته باشد، ما كاري به آنها نداريم، بايد فرضاً اين قدرت هم با يك چيز ديگر هم تركيب بشود تا 
نهايت نفس انسان [؟] ما فعالً در باره يك وصف هستيم بنام وصف اختيار كه در اينجا بحث شده است بعنوان 

 اش صحيح است لقب نفس انسان برايش داده بشود؟ رت طلب، در چه مرتبهقد
گوييد كه [؟]  ) نفس مجرد [؟] قدرت طلب مركب است، نفس هم به عبارت شما مركب است، بعد مي١ س

 [؟] آيد يعني تجزيه قدرت طلب اين از تجزيه قدرت طلب تجزيه نفس بدست مي
 مركب است؟ ج) تجزيه نفس مركب است يا بخشي از نفس
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 ) بخشي كه بعد ١ س

خواهم بگويم كه فرض دارد كه همه نفس همين باشد، فرض دارد كه نفس پانصد قسمت باشد يكي از  ج)مي
قسمت هايش هم كه تجزيه كردن، نفس برايش گفتيم مجرد نيست تمام، مركب هم هست تمام، ولي مركب 

 درت طلب كه اجزإ قدرت طلب دقيقاً برابر است با اجزإكند كه فقط برابر است نفس با ق بودن نفس اثبات نمي
 نفس.

 )[...]١ س
 ج) يعني نفس داراي وصفي هست،

 در وحدت تركيبي بايد اثر اين نفس ظاهر بشود، اثري اين جز بايد ظاهر بشود در بقيه اوصاف.
ت كه به حساب فرض كنيد شما پانصد وصف داريد در اين پانصد وصف در وحدت تركيبي شان خصلتي اس

 آن صحيح است تركيبشان.
گذارد روي اين معنايش اين است كه  گذارد روي بقيه و بقيه اثر مي گوييد اين اثر مي يعني وقتي كه مي

 قدرت طلب اينطوري نيست كه بود و نبودش در مجموعه يكي باشد.
] در خود نفس هم اين را فرض [؟ معنايش اين است حاال ولو از هزار راه هم بگوييد كه بغل اين بسته است

 كنيم. مي
اي هم كه اين باشد اثري تركيب  گويم به هر حال بودنش غير از نبودش است. كمترين مرحله ولي من مي

بشود مصحح تكليف بايد به همان نسبت بايد به وجود بيايد. يعني در نسبيتش يك نسبيتش مجبور كامل كه 
شان بهم مجبور نبايد باشند. يعني يك درجه تغيير را كأنه پذيرفتيد در كلي اجزإ، مجبور، كل، مجبور نسبت بين

ميان اين پانصد تا يك درجه تغييري كه تغيير جبري نباشد، همين كه يك درجه يك عضو يك مجموعه 
 آيد ولو وصف جديد داشته باشد. متغيري شد غير مجبور منتجه از حالت مجبور بودن در مي
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ركيب شدند آن خصلتي هم كه پيدا شده در منتجه غير از اين خصلت همه پانصدتا وصف باهمديگر ت

گويم در منتجه هم اين مطلب ظاهر است كه خودش و همه اجزايش و روابطش مجبور  اينهاست، ولي من مي
 نيستند يك درجه تحرك وارد شده است.

 صرف اين تحرك كافي است كه بگوييم كه مصحح تكليف است.
آييم سراغ تحليل يعني تجزيه قدرت طلب ديگر به اجزايش هم نگوييم دوباره  وقتي مي حاال بايد قاعدتاً

قدرت طلب است، چون اين بايد خصلت منتجه باشد، ديگر بايد آنها يك چيز ديگري باشد كه از تركيب آنها 
 اي بنام قدرت طلب پيدا بشود. يك منتجه

 ) مگر قدرت استباق [؟] قدرت طلب نيست؟١ س
[؟] قدرت استباق، اگر قدرت استباق تعريفش عين  چطوري تعريف بكنيد اوصاف ذكر كنيد براي ج) تا

 تعريف قدرت طلب شد يكي هستند.
حاال ببينيم اگر يكي بشود معنايش اين است كه بايد بگرديم يك چيزي ديگري پيدا بكنيم، براي تحليل و 

 تجزيه قدرت طلب.
 ها پيدا بشود قدرت طلب.براي معرفي اوصافي كه از تركيب آن

 دانيد قدرت طلب را؟ ) مركب از چه اوصافي مي١ س
 شود چنين چيزي را فرض كرد؟ خواهييم ببينيم آيا مي ج) حاال مي

شود يك همچنين چيزي در اينجا در  كه بگوييم تعلق، انفصال. ميل، گريز و قدرت استباق مثالً آيا مي
 اي را كه اول [؟] نكته پاورقي بايد يك دقتي داشته باشيم آن

هاي كه مصحح تكليف الزم نيست داشته باشند، كافي است كه فقط يك راه داشته  نسبت به همه مجموعه
 باشند و بايد هم يك راه داشته باشند.

 تواند در شرايطي واقع بشود كه راه جز يكي نباشد. مصحح تكليف نمي
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اي است كه يك  كه در اوصاف است نحوه تقسيمات نحوهحاال اگر بگوييم در جوهره قدرت طلب تقسيماتي 

 آيد فقط.  شود، يك منتجه از اين اوصاف در مي راه فقط درست مي
 آيد. اي است كه در صورت تركيب يك طلب كاناليزه شده در مي وضعيت و كيفيت اوصاف بگونه
براي مصحح تكليف درست خواستيم  طلبي را كه ما مي آيد. اين با آن قدرت طلب بقيد خصوصيت در مي

 نيست.
پس نحوه ارتباط اجزاي قدرت طلب و نحوه وحدت تركيبي اش بايستي يك نحوه وحدتي تركيبي باشد كه 

اش قدرت طلب باشد، خصوصيت درش اخذ نشده باشد [؟  او وحدت تركيبي او سازگار باشد با اينكه منتجه
ريم وجود داشته باشد در اوصافي كه تشكيل دهنده ]اين عدم خصوصيت او، اين عدم خصوصيتي را كه الزم دا

قدرت طلب هستند چه نحوه ممكن است؟ آيا در وحدت تركيبي شان يعني در كيفيت ارتباطشان باهم كافي 
 تواند ثابت باشد اجزايش عدم خصوصيت درشان شرط باشد؟ است باشد؟ يا نحوه ارتباط مي

شود اگر اين اوصاف روابطشان بالمره تغيير  مجموعه ذكر مي اوصافي كه بعنوان اجزاي ترتيبي يا مكاني اين
هاي قبل يعني نسبتشان بهم قابل فرق كردن نيست. اگر نسبتشان قابليت فرق كردن را  نكند بنا بر بحث

نداشته باشد نسبت خاص باشد، خصوصيت در نسبتشان قطعي باشد، اگر خصوصيت در نسبتشان قطعي باشد 
 ن هم بايد خصوصيت داشته باشد.نسبيتشان كيفيت تعلقشا

اگر خصوصيت از قبيل خصوصياتي باشد كه درش خاصيتي را نشان بدهد جبري عين همان جبر هم 
شود با منتجه يعني به عبارت ديگر، همانگونه كه ميگوييد منتجه قابليت تحرك دارد اجزاي اين  متناسب مي

هاي ديگر قدرت تحرك ندارند، صحبت در  ن مجموعهها باشد كه آ بايست از قبيل ساير مجموعه مجموعه نمي
گوييد اين  كنيد به قدرت الطلب، مي گوييد اين مجموعه يعني مجموعه كه وصفش را مي باره اين اين كه مي

گويم به اجزايش هم  يك منتجه خاص صحيح نيست نسبت برايش بدهيد، يك درجه تحرك را دارا است مي
بدهيد، يعني صحيح است كه بگوييد يك مجموعه بزرگ داريم بنام نفس توانيد خصوصيت خاص را نسبت  نمي

 يك بخشش متحرك است تحرك اين بود و نبودش در كل مؤثر است.
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بالعكسش هم صحيح است كه بگوييم هر گاه كلي منتجه خاصي نداشت و نسبتي به خصوصيت بگوييم بايد 

ش با حذف خصوصيت مجموعه، ممكن است در حتماً تحرك داشته باشد عين همين وصف را در باره اوصاف
اي  تواند بگويد اين عدم فيكس بودن بگونه مجموعه آدم بگويد خصلت جديد است كه بايد بگوييم، ولي نمي

 منعكس نيست در اجزإ، بايد هم اجزإ هم منتجه يك عدم فيكس بودن يعني اين تحرك را بپذيرند.
بط همگي فيكس هستند يعني اجزإ درشان خصوصيت خاص يعني اگر گفتيد اجزا همگي فيكس هستند، روا

و نسبيت خاص و روابط خاص شرط است، شرط در اصل بودنشان است، منتجه خصلت جديد دارد ولي خصلت 
 جديدش درش اين خصوصيت كه بايد خاص باشد افتاده است.

زإ از قبيل سنخ طلب پس بنابراين، تحرك كل بايد يك نحوه بپذيرد تحرك اجزإ را، هرچند سنخ تحرك اج
 نباشد، صادق برايش عنوان طلب نيست، ولي تحرك پذيري را همه شان دارا هستند.

شوند هم خودشان و هم رابطه شان بهم  گوييم بايد اوصافي كه مالحظه مي اگر چنين بنا شد آن وقت مي
 اين تحرك را بپذيرد.

هاي  كند معنايش اين است كه نسبت ي ميپذيرد و عدم فيكس بودن را نف اگر گفتيم اين تحرك را مي
هاي تركيبي كه در اينها هست يك نسبتي كه بالضرورة ثابت باشد[؟] حاال اگر گفتيم  ترتيبي يعني نسبت

شود خود زمان ارتباطشان يعني اصل  نسبتي كه بالضرورة ثابت باشد نيست در بين اينها آيا در اينجا اصل مي
 اجزايشان.شود  شود رابطشان يا اصل مي مي

رسد كه رابطه يعني كيفيت تنظيم شان بايد مقدم بشود بر خالف ساير اشيإ كه  ظاهراً دراينجا به ذهن مي
گفتيم نسبت بين ربط است و شي در اينجا خود ربط مقدم بودن يكي محور شدن يكي و سياره شدن يكي  مي

گيرد،  اي است كه بين ميل و گريز انجام ميخواهييم بگوييم خود رابطه  ديگر حاال قدرت استباق در اينجا مي
 اين رابطه زماناً مشرف بر هردو هست. 

 )[...]١ س
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گوييم يعني آنها تحت شمولش هستند. تحت شمولش هستند يعني  ج)مشرف هست كه داريم در اينجا مي

ل در اين قسمت از گوييد كه رابطه بين تنزيلش بكنيد در پاورقي بعنوان مثا هر گاه اين رابطه مثالً شما مي
 صحبت.

گوييد جاذبه بين دو چيز فرض كنيد به مقدار انرژي كه دو چيز دارند به مقدار مثالً جرمي كه دارند  شما مي
كنيد كه چه هست، اينجا  آوريد روي خود شي صحبت مي شود، يعني مي به مقدار حرارتي كه دارند معين مي

دوتا حاكم است به اين كه كدامشان محور بشود، كدامشان  گوييد ربطي بين اين گوييد، مي اينطوري نمي
  سنگينتر بشود و كدامشان سبكتر بشود و كدامشان حول او بچرخد، تقريباً قدرت استباق درونش است

 دوم نوار ٢٠٥١ – ١٣٣١ - ٠١١٦كد نوار: 
 رود [؟] تحليل كند قدرت طلب مي [...] يك خصلتي باشد كه او را تحليل كند، اگر 

 كنيم. آن وقت بخواهيم منتجه را تجزيه بكنيم كه دوباره منتجه را در جز ذكر نمي
 كنيم در اينجا ببينيم چند وصف است و چطوري ربط دارد بهم؟ اگر بخواهيم به اين منتجه را ذكر نمي

 ها هم باز اگر مركب باشند ما كارش نداريم آنها را. آن وصف
 كنيم دو وصف يكي قدرت تعلق، كه قدرت تنافر انفصال. ذكر مي
 س)[؟]

شود بعنوان  گوييم نفس اين قدرت مي كنيم، مي كنيم طرف برايش ذكر نمي ج) حاال ابتدإً خودش را ذكر مي
 يك موضوع موضوع صحبت قرار بگيرد اتصال انفصال اين دوتا قابل مالحظه شدن هست در عنوان.

 كنيم. ضد همديگر اين دوتا را مالحظه مي تعلق و تنافر
گوييم كدام يكي از اين دوتا محور باشند كدام يكي از اين  كنيم مي بصورت اجمالي طرف برايش ذكر نمي

 دوتا تابع آن محور باشد. آيا اتصال محور باشد انفصال حول محور اتصال [؟] يا بالعكس؟
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ابطه از اين دوتا باالتر باشد. اين دوتا براي او مظروف باشند، اي كه آن ر گوييم يك زمان مشرف يك رابطه مي

آن ظرف نسبت به اين [؟] يك ربطي بايد باشد كه زماناً از اين دوتا زمانش زمان شاملتر باشد اوسعتر باشد، 
 الزم نيست سؤال كنيد چرا؛

 وييد علت مصحح تكليف شد.گ گفتيم كه دو راه حتماً الزم است كه باشد اين دو راهي را كه برابر طلب مي
در درون هم ميگوييد كه بايد اوصاف متعددي باشد به دليل تركيبي را كه صحبت كرديد و مجرد بودن 

آيد، صد تا ما كارش نداريم، مصحح  گوييم حاال صد وصف از تركيب قدرت طلب در مي نفس را رد كرديد. مي
يم صحيح است كه قدرت طلب بعنوان يك بخش خواست، گفت تحرك قدرت طلب را كارش داريم؛ تحركي مي

از كل متحرك باشد كل ديگر فيكس در نيايد حاال بالعكسش را هم گفتيم صحيح است، بالعكسش هم اين 
است كه صحيح بگوييم كل اگر متحرك شد منتجه خاص نداشت اجزايش هم منتجه خاص نداشته باشند حاال 

دانم؟ من مصحح تحرك او را الزم  د چند جز دارد من چه ميگوييد اجزايش منتجه خاص نداشته باشن كه مي
 دارم االن در قدم اول، اولين چيزي كه براي من مورد بحث است مصحح تحرك است.

 )[؟]١ س
گوييد دو راه بايد باشد دو  كنيم؟ مي ج) بعنوان طلب، من اگر تحرك را بخواهيم نقل بكنيم به اجزإ چكار مي

 خواهد از يك منتجه بودن درش بياوريم. تواند محور بشود يعني ميخصلت بايد باشد، يكيش ب
گوييد كه اين دو  كنيد و مي حاال از يك منتجه بودن اگر بخواهد در بيايد وصف اتصال و انفصال را ذكر مي

 كند. وصف اگر هر كدامشان ترتيباً مقدم قرار بگيرد هر كدامشان حول آن محور بچرخند فرق پيدا مي
آيد  خواهيد بگوييد كه مصحح تكليف دو راه بايد جلوي طلب باشد بعد در جوهرش كه مي تي مييعني وق

گوييد طلب يك نحوه تحرك است مسيرش، كه بايد اين تحرك را بياوريد در  گوييد مصحح تحركش، مي مي
 داخل اين بگويد كه تناسب دارد با اجزايش، اين دوتا حد اقل چيز است كه الزم دارد.
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بت بهم بين اين دوتا هست كه آن نسبت بايستي مشرف باشد قدرت مقدم قرار گرفتن يا مؤخر قرار يك نس

گرفتن پيدا بشود حاال اين كه زماناً شامل است از قبيل جاذبه يا نسبتي كه بين اشيإ است [؟] تحت قانون قرار 
 گرفته باشد خود نسبت قابل عوض شدن شد.

پذيرد عوض شدن را بنابر اين  هم اجزإ عوض شدن را هم رابطه ميپذيرند  اينها هم عوض شدن را مي
مجموعه كه در درون قدرت طلب هست چه اجزايش مساوي باشند، چه روابطي كه دارند اين تحرك را 

 پذيرند ظاهراً. مي
 )[؟]١ س

هست گيري  آيد بايد نتيجه بدهد قدرت طلب، در داخل بايد بگوييم كه قدرت سبقت ج) در داخل كه مي
گيري غير از قدرت طلب است، طلب معنايش اين است كه بوجه نظر به مطلوب دارد. ولو به  وقتي سبقت مي

وجه اجمالي. استباق نبايد نظر به مطلوب داشته باشد، اگر استباق فرض كنيد نظر به مطلوب داشته باشد 
 دهد. طلبي مي معني

 باز معني طلب هستند. اگر گفتيد منتجه معني طلب است نه اين كه اجزا هم 
فرق بايد باشد بين خصلت منتجه كه طلب صحيح است برايش بگوييم كه نظر به مطلوب دارد ولو خودش 

كنيم. و بين استباق كه سبقت بايد نظر به مطلوب نداشته باشد، سبقت بايد جز ذاتش  باشد حاالبعد بحث مي
 گيري نه به طرف هدف. گيري. سبقت باشد سبقت

 ) [؟]١ س
ج) حاال اگر گفتيد منتجه داراي خصلت جديد است، خصلت جديد غير از خصلت اجزا است نسبت دارد به 

توانيد  توانيد از مجموعه مجبور منتجه غير مجبور بدست بياوريد، ولي مي شود نمي اجزا ولي غيريتش لحاظ مي
يد كه آن خصلت آن طلب از مجموعه متحركي كه قابليت حركت دارند بگذريد و يك خصلتي بدست بياور

 كند. كند در نفسش نفسش هم با او حركت مي وقتي تصرف مي
 در نفس خودش.» له التصرف«كند،  خواهيد بگوييد كه تصرف مي قدرت طلب را مي



 ····························································································  ١٩١ 
لكن نفسش همراهش حركت نكند، نفس قابليت حركت پذيري او را نداشته » له التصرف«اگر اين را بگوييد 
صرف است؟ اگر داخل اين يك چيزي شد مثل سنگ، هرچه هم طلب بكند ربطي به اين باشد، اين چه له الت

 نفس ندارد.
 ) [؟]١ س

گيري  زنيم، طلب آن است كه مطلوب دارد طلب بوجه مطلوب دارد ولي استباق سبقت ج) رنگ طلب نمي
 كند. گيري فرق مي گيري غير از مطلوب داشتن است. مطلوب داشتن بوجه با سبقت است، سبقت

 ) [؟]١ س
 ج)همه اينها را ما بايد بگوييم تا بعدها برسيم به آن.

 ) [؟]١ س
ج) مصحح تكليف ببينيم آيا تازه كه مصحح تكليف كه درست كرديم اين علم حتماً جز مصحح تكليف 

 هست يا نيست؟
 ) [؟]١ س

ه چيزي حاصل نشد كه آن كنيم، اگر رسيديم كه از نتيج ج)اينها كه بحث بعد است و قاطي مقدمه نمي
 اشكال را بر طرف بكند آن وقت بايد اشكال طرح بشود، و اال اگر موضوعاً جاي ديگر باقي نماند براي اين سؤال.

 ) [؟]١ س
 ج) اگر غرضتان حجيت بمعناي پيدايش جزميت و حدت تركيبي است غرضتان از علم چيست؟

 ) [؟]١ س
خواهد؟ يا  صرف چيزي است كه ديگر آنجا هم باز مصحح تكليف ميگوييم، استباق از  ج) استباقي كه مي

 گيري غير از وصفي است كه مصحح تكليف باشد. سبقت
دهد كه مثالً قدرت  ) [...]يك چيزي ولو بنحو خيلي اجمالي مبين علم باشد [؟] قدرت الطلب نتيجه مي١ س

 ب اشراب دارد.تواند طلب بكند و هم بر طل الطلب يك چيزي است كه توأم هم مي
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 اشراب بمعني علم است.
 [...] آيا نسبت به طرف 

اي اينجا مطرح ميشود يا [؟]  نسبت به طرفش اينجا باالخره مايك چيزي كه بتوانيم بگوييم يك درجه
 منتفي است؟ 

ج) حجت كه خيلي فاصله دارد، حجت بمعناي پيدايش وحدت تركيبي آنچه كه در اعضاي قلب و ذهن و 
كند كه آنجا [؟] قدرت طلب بعد از  شود، با اختيار كه قدرت طلب است يك نسبتي پيدا مي رد ميحسي وا

شود يعني يا وحدت تركيبي پيدا  اينكه آمد و ارتباط پيدا كرد به سه فضا در هر مرتبه برايش حجت تمام مي
 شود. شود يا وحدت تركيبي پيدا نمي مي

 برسيم، فعالً خود قدرت طلب را. اين كه صحبت ديگر است كه بعدها به آن 
) [؟] باالخره من وحدت تركيبي آرامش براي من حاصل شده است يا نشده است؛ اين آرامش را مرتبه ١ س

 [؟]
ج) عرض ما اين است قدرت طلب هماهنگ نشد تركيبش نيامد مجموعش [؟] يعني اين طلب مرحله شدت 

اهنگ يك فرض نا هماهنگ، در فرض نا هماهنگش كند و دو فرض يك فرض هم يافته دو شكل پيدا مي
تواند بپذيرد، در گسترده شدن، عين همان وقتي  وضعيت خود قدرت طلب با مجموعه [؟] تحركش را هم نمي

 گيرد و گسترش [؟] كه در مجموعه هماهنگ قرار مي
 ) [...]١ س

 ج) آنجا ميل يك قوه هست و گريز هم يك قوه است مثل دوتا خصلت.
كنيد كه چرا اين مقدم  كنيد شما داريد مصحح پيدا مي صلت اتصال يا انفصال شما درش شرط نمينفس خ

كنند و  كنيد براي اينكه [؟] اگر گفتيد قطب ان اس همنامها همديگر را دفن مي شد نه اينكه مصحح پيدا مي
يد چرا، چرايي را مال آنجا گوي همنامها [؟] اگر دوتا قطب همنام كنار هم قرار بگيرد يا دوتا غير همنام مي



 ····························································································  ١٩٣ 
آوريد و اال در نفس خود اين كه قوهاي داشته باد كه اين قوه قوه تعليقي باشد اگر اين محور قرار بگيرد  مي

 شود. شود نگيرد هم نمي اينطور مي
خواهيد بگوييد اگر گفتند قدرت طلب تصرفي را كه در  كنيد نه در وصفش، مي شما در اعمالش صحبت مي

كنيد آن اجزاي داخلي اش قابليت دارند كه قبول بكنند تصرف را، قبول تصرف غير از اين است كه  خودش مي
 علت تصرفش چيست،

كند اجزايش پذيراي خودش هستند آن وقت  اگر گفتيد كه قدرت طلب مصحح تصرفي كه در خود مي
 اجزايش را بگوييم مصحح تكليف است!

 شود. بينيم كه چطوري مي فعالً مي
 )[...]١ س

 ج) قدرت تحرك الزم دارد كافي نيست؛ همين صحبت ما اجزاي بود كه جز لوازم هستند.
 )[...]١ س

خواهيم بگوييم كه زماناً طوري است كه هر گاه اين تغيير كند يعني يكي از  ج) قدرت استباق آن وقت مي
اين را هم روابط دروني قدرت طلب بايد پذيرا  تواند تابع قرار بدهد، تواند محور قرار بدهد ثاني مي اين دوتا را مي

 هاي دروني قدرت طلب بايد پذيراي تصرف باشد. باشند هم اوصافي كه هستند يعني نسبت نسبيت
خواهم بگوييم، منتجه اي  گوييم كه حتماً مصحح تكليف نيست ولي منتجه مي تا اينجا خود اجزإ را كه مي

اي است متحرك كه حاال ببينيم كه آيا اين  ت فيكس نيست، منتجهشود ديگر از سنخ اشيإ ثاب كه حاصل مي
شود اين  خواهد عين علم است و يا علم بعداً پيدا مي خواهد يا علم نمي تحركش چطوري است علم هم مي

 شود در صفحه بعد. مرحله ديگري مي
 )[...]١ س

ر مصحح تكليف درش ضرورت پيدا خواهيم نيايد، اگ ج)گفتيم اول اول بحث گفتيم كه ما مصحح تكليف مي
تواند تكليف باشد، يعني ما فعالً نسبت به علم  كرد كه بايد علم باشد بايد باشد، اگر گفتيم كه علم نباشد هم مي



١٩٤  ······························································································································································  
تواند باشد در تكليف اولين شرطش  خواهييم ببينيم اختياري حتماً الزم است، جبر نمي االن ساكت هستيم، مي
ببينيم آيا در اين كه نفس اين وجود اختيار چه چيزي اصل است اصلش تحرك  خواهم وجود اختيار است، مي

است، قابليت تحرك بايد داشته باشد در قانون نبايد باشد چه خودش و چه اجزايش، حاال آيا اين تكليف در 
سازند.  ميگوييد علم، پس جوهر تكليف با جوهر جبر تنافر دارند ن شود كه آن زمينه را مي اي هم واقع مي زمينه

شود برايش گفت مصحح تكليف؟ يا بدون نسبت به علم  كند به علم يا اينكه مي ولي آيا اين در نسبت پيدا مي
 خواهيم صحبت بكنيم. هم باز مصحح تكليف است، شرط دوم است كه مي

 شرط اول در نفس خود مجبور نبودن به قانون بايد تمام بشود.
 )[...]١ س

حرفي است بعنوان شرط الزم، بعنوان اين كه چه نسبتي با علم دارد در باره كفايت  ج) حاال جبر نباشد يك
 اين كه مصحح تكليف است، در كفايتش صحبت است.

 )[...]١ س
 آيد كه الزم است دقيقاً مشخص بشود، كه غير از [؟] ج) يعني اولش هم در عين حال به ذهن مي

 طرف دوم نوار
ست واقع نمايي يعني چه؟ اگر شد كيف طلب و اينكه طلب باشد اين يك نحوه ج)[...] يك چيزي در عالم ه

 طلب است و آن هم يك نحوه طلب است.
تواند داشته باشد، آن وقت كيفيت مضطربش يك كيف  تحركي را براي نفس قايل شديم كه دوتا كيفيت مي

 است، كيفيت مبتهجش هم يك كيف است.
با خود ذي وصف است نه اشراف به شي ديگر، در هر سه فرض وجود  اگر غرضتان از يافت برابري اوصاف

 دارد، هم در فرضي كه علم را جبري بگيريد در هم فرضي كه علم را مردد بين مضطرب و مبتهج بگيريد.
 شود. معناي علم عوض مي



 ····························································································  ١٩٥ 
اين قسمت بشويم آيد قبل از اين كه وارد  كند، حاال من به ذهنم مي معناي اشراف هم به اين بيان تغيير مي

 ببينيم علم و معرفت چكاره است اول از همان مقدمات [؟] تا برسيد به اينجا.
كنيد نه اين كه مبتهج  شما چون در خاطر شريفتان براي اين معني علم اشراف به معلوم خارج از نفس مي

چطوري در  هماهنگ است با جهان به دليل ابتهاجش، مضطرب نا هماهنگ است به دليل اضطرابش، شما
گرفتيد و ديگر علم به غير  گرفتيد علم و عالم و معلوم را متحد مي آنجايي كه علم را براي نفس مجرد مي

بيند جايي را، حالت ما اشكالي را كه برايش وارد  خودش نبود علم كيف و حالتي بود، حالت غير از اين كه مي
 كرديم يك حالت بودن است، اين [؟]

شود كه آيا  ردد بين دو حالت يا حالت ابتهاج يا حالت اضطراب. آن وقت سؤال اين ميشود م كه اين هم مي
شود؟ تكليف  اگر چنين چيزي بشود كه علم اينطوري منحل بشود، به حالت، حالت قرب و بعد تكليف چطور مي

د اشراف نسبت شو شود يا اينكه اعالم به غير مي شود؟ معناي خطاب ايجاد زمينه براي تقرب مي مثل قُرب مي
 به مطلبي بحثي است كه بايد [؟]داشته باشيم.

گويند  فرق آن چيزي را كه ما در اينجا عرض كرديم تحرك پذيري اش است و آن چيزي را كه ماديين مي
دانند يك حالت است، تحرك پذيري بين دو  پذير نيست آن چيزي را هم كه علم را معلل به علت مي تحرك

 كند، اين خالصه مطلب. ق پيدا ميحالت اين موضوعاً فر
 )[...]١ س

 شود حالت.  شود، علم مي گيرد عوض مي ج) اصالً معناي علم را اول مورد تصرفتان قرار مي
 )[...]١ س

گردانيد، حالت ابتهاج و  ج) اصالً بحث از چيز ديگر است، ميل و گريز را شما بال فاصله به هوا و تقوا برش مي
 اضطراب.

مضطرب است بايد يك حال داشته باشد. غير از وقتي كه مبتهج است همين قدر برايش كافي وقتي كه 
 است.



١٩٦  ······························································································································································  
 حين االضطراب اين كه مضطرب است حجت بشود براي چه؟ 

 )[...]١ س
اند اگر از اين راه آمد شاد است  ج) بنابر اين بيان اگر تكليف شد بستر ابتهاج، يك بستر ابتهاجي گذاشته

 اگر از اين راه نيامد رود تاآخر مي
تواند بگويد؟ بعد بگويد  )اين آمدن و نيامدن اگر خدا روز قيامت از او بپرسد چرا از اين راه رفتي چه مي١ س

 دانستي و غلط است و رفتي يانه؟ گويد مي اين طرف رفتم، مي
هايه همه ابتهاج است نه ج) اگر فرضش بكنيم حالت نفساني، اين اگر از راه ابتهاج بيايد تمام تبعاتش الي ن

شود تا قيامت. ابتهاجي را كه حاال در نماز شب دارد فردا  تر مي چيز زايد بر ابتهاج، بستر ابتهاج مرتباً گسترده
 چهره همين ابتهاج است كه در بهشت دارد.

كه چيزي  ابتهاج از ركون به موال و اتكاي به موال و تسليم شدن به او هم حاال است و هم بعد است نه اين
 شود بر اين. زايدي واقع مي

معناي مصحح تكليف بودن در اين صورت اين است كه يك بستري است دوتا بستر هست در جلويش، در 
كند در آن بستر  بستر رشد قرار گرفت، در بستر رشد كه باشد در بستر ابتهاج است مرتباً رشد وجودي پيدا مي

 بيند. قرار گرفت مرتباً رنج و الم مي
كند، هر مرحله از  خواهد كه استمرار پيدا كند يا همينطور اين ابتهاج استقرار پيدا مي )[...]خودش مي١ س

گيرد يا اينكه ابتهاجش استمرار پيدا  ابتهاج متقدم به مرحله قبلي است و باالخره اين قدرت طلبش را بكار مي
بگذاريم؟ دارد كه حجت برايش تمام بشود يا نه؟ دانم علم و...چه اسمش را  گوييم نمي كند در اينجا ما مي مي

 صرف خود. 
گيريد؟ حجت را اگر  ج) تمام شدن حجت اگر بمعناي پيدايش وحدت تركيب باشد، حجت را شما چه مي

 كند. حالت خاص وحدت تركيبي باشد چرا پيدا مي
 اگر حجت به يك امر زايدي بر وحدت تركيبي باشد آن يك حرف ديگر است.



 ····························································································  ١٩٧ 
 كنيد؟ گويند كيف نفساني چه تفسير مي را شما در وقتي كه مييافتن 

 )[...]١ س
گوييد كيف نفساني يعني نفس اين دانايي هم جز اين كيف نفساني است يانيست؟ يعني حالتي  ج) اينكه مي

 دارد.
 درك از حالت بمعناي خود نفس حالت است. 

شوند حالتي ، موصوف به وصف است، نه  ن هردو ميخواهم عرض كنم در دستگاه كفار با دستگاه متألهيي مي
 اين كه مطلع بر نفس است.

 گويند اين يك حالت حتماً جبر است؟ شما كرديد دو حالت. گوييد حالتي دارد، نهايت آنها مي شما مي
حالت خود حالت، [؟] شما بگوييد من حالتي دارم كه آن حالت متناسب است با [؟] خود اين كه جناب 

 فرماييد حالتي است.  م چنين ميعالي ه
 گوييد عين علم است علم يعني اشراف به معلوم؛ شما اين كه مي

 )[...]١ س
گوييم مضطرب و غير مضطرب،  ج) خوب ما تعريفي از علم و جهل بايد بدست بياوريم بر تعريفي كه ما مي

 شود عالم. شود جاهل، [؟] مي مضطرب مي
 )[...]١ س

توانند معنا  يان فقط فرق بين تفسير ما و تفسير آقايان اين است، آقايان ديگر جهل را نميج) عين اينكه آقا
 شود امر عدمي  ي كه باشد همان كيف نفساني است جهل مي بكنند، چون كيف نفساني در رتبه

د كنن شود امر وجودي آن وقت جهل هم خصلت و اوصاف دارد به روايت هم تكيه مي بنابر بيان ما جهل مي
 شود به [...]  گويند لشكر جهل موصوف مي مي

 )[...]١ س



١٩٨  ······························································································································································  
گويند حالت است  اش مبتهج است و يكي اش مضطرب است بنا بر بيان ما، به بيان آقايان كه مي ج) يكي

شود كيف  شود دوتايش علم است، اگر علم بمعناي كيف نفساني است جاهل كه نمي ي نقص و كمال مي مرتبه
 ، جاهل هم نفس دارد نفس هم متكيف به كيف است. نفساني نداشته باشد

 )[...]١ س
ج) خود كيف نفساني براي خود نفس ذات نفس، نه نسبت به معلوم، نسبت به معلوم كه آن وقت هيچ هنوز 
متحد نشده است علم و عالم، در اتحاد علم و عالم ديگر چيز زايدي كه شما نداريد داراي كيفي است، جاهل 

 ي است.هم داراي كيف
  و السالم

 
 




