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 _و_یکمبیست_#جلسه

 بسم الله الرحمن الرحیم

 و صلی الله علی محمد و آله الطاهرینالحمد لله رب العالمین 

 ادامه علیت
ویم را در دو جلسه ی قبل مطرح کنیم تا وارد بحث الهیات بمعنی االخص ش هایی که الزم بود مروربرخی از بحث ام

ترین آنها ابطال مثال یکی از مهمکردیم، فقط آن بحث علیت که طرح شد، باز برخی از مباحثش را در مباحثات امروز نیاز داریم. 
و معلول  دور و تسلسل بود. اگر یادتان باشد ما در مبحث علیت یک بحث داشتیم که در نظام علی و معلولی، سیر فضای علت

 به شکل دور، باطل است چرا که به شکل تسلسل هم باطل است.

شما  طور که از اسمش پیداست، یعنی اینکهاینکه دور چیست و تسلسل کدام است، دوستان توجه دارند که دور همان
گوید  میفرایند علی و معلولی را به شکل دورانی تنظیم کنید. حاال یک زمان دور، دوری مصرح است؛ یعنی روشن است. مثال

گوید ب الف است. خب چنین چیزی دور آشکار و صریح است و دور هم باطل است و بطالنش را هم الف ب است و بعد می
 توضیح دادیم، چون در نهایت منجر می شود به حالتی که یک شیء هم باشد و هم نباشد.آن جا 

گویید الف علت ب است، یعنی شما وقتی الف را دارید، ب را ندارید. الف هست و موجب تحقق و ببینید شما می
الف هم باید باشد و هم گویید که ب هم علت الف است، معنایش این خواهد شد که شود. بعد وقتی میشکل گیری ب می

زند و طبیعتا باطل خواهد نباید باشد. خب چنین چیزی در واقع اجتماع نقیضین و ارتفاع نقیضین خواهد بود. اصل را به هم می
 بود.

گویید گویند. مثال میشود به آن دور پنهان یا مضمر میدور گاهی مصرح نیست، چون چند واسطه در میانش ایجاد می
روید و بعد مثال رسیدید به حروف متاخرتر مثال به ست، ب علت ج است، ج علت د است و همینطور جلو میالف علت ب ا

گویید  ف علت الف است. این هم دور است اما چون مقداری واسطه خورده است چه بسا انسان دچار اشتباه ف که رسیدید می
شود، اما در وشن میب، ج، د، ... این دور از جایی باز رگوییم الف، شود مخصوصا اگر اسمش تغییر کند. چون ما که می

بینیم همان الف دهند. هویت و محتوا را که بررسی کنیم میخواهند مغالطه انجام بدهند، اسامی را تغییر میجاهایی که می
گوییم گیرد. میشکل میشوند و مغالطه است و چیز دیگری نیست و این نکته امر مهمی است. اغلب از این ناحیه دچار فریب می

الف علت ب است، ب علت ج است، ج علت فالن است، و فالن حرف علت ی است، اما ی به لحاظ محتوا که بررسی 
 بینیم همان الف است. آن ها هم دور از است لذا باید به محتواها توجه کرد.کنیم، میمی
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ت، به عنوان را که به عنوان چرخه طبیعت و امثالهم هسور مسئله ای است کامال باطل و لذا باید توجه کنیم که آنچه د
  گردیم.دور فلسفی نیست. دور فلسفی باطل خواهد بود. همان جا توضیح دادم و حاال الزم نیست دوباره به این موضوع بر

ت عل حث دیگر، بحث تسلسل بود. تسلسل هم به این معناست که وقتی شما معلولی دارید، این معلول علتی دارد وب
 هم معلول یک علت دیگر است و علتش هم معلول علت دیگری است و به این معنا تا بی نهایت ادامه داشته باشد.

ارد؛ کشف ما د" یک مالحظه دقیقی در اینجا وجود باشد سلسل را باید توجه داشته باشیم که "تا بی نهایت ادامه داشتهت
ه لحاظ نظام تحقق آن ]علت[ باید قبل از آن محقق شده باشد تا ب... و اال گوید که قبل از آن چیزی باشد و قبلش آن باشد ومی

ین علِت این ابعدی را داشته باشیم؛ یعنی بی نهایت امر محقق شده باید داشته باشیم. به لحاظ کشف و فاعل شناسا می گوییم 
در هر صورت محتوای تسلسل  باشد. حاالنهایتی شکل گرفته معلول است. االن کشف کردیم ولی به نحو بالفعل باید فضای بی

 این است.

ی از ادله ر بحث تسلسل هم ادله ی ابطال تسلسل را فراوان ذکر کرده اند. چندین استدالل را مطرح کرده اند که یکد
 ن ها رامشهورش بیان فارابی است که در این خصوص وجود دارد و یک بیان خوبی هم از مبانی صدرا استخراج شده بود که آ

کنید، همه آن ها هویت معلولی دارند و به بیان گوید شما تمام حلقات را که نگاه میگفتیم. مثال توضیح فارابی این است که می
گیرند و قطعا باید در نظر بگیرید که یک حلقه ای که شما بخواهید فلسفی ممکن الوجودند و وجودشان را از ناحیه علتشان می

ه باشد. ضرورِت وجود دارد و واجب الوجود است و معلول چیزی نیست، نباید در آن وجود داشتآن را لحاظ کنید و بگویید 
ا را تفصیل دهد، ولی از این سخن این است که کل این سلسله بی نهایت، گرچه ذهن من نتواند همه آن ها گوید معنفارابی می

تند؛ معنایش این است که کل سلسله هم یکپارچه مکن هسمان ششان معلولند، همه شناسم که همهمن یک نکته اش را می
کنیم که چرا کل سلسله یکپارچه نسبتش با وجود و عدم علی السویه است. کل سلسله را االن سوال می یمعلول است یعن

 حث کردهباز سلسله دارد. این ها را در بحث ابطال تسلسل ج وجودش بر عدمش ترجیح پیدا کرده است؟ نیاز به یک علتی خار
دهد که باید امری خارج از این سلسله، علت کل این سلسله ایم. فقراتش را توجه کرده باشید، ایشان خیلی زیبا و قشنگ نشان می

گویید خارج از این سلسله باشد یعنی وضعیت این سلسله را نداشته باشد؛ یعنی معلولی که بخواهد علت داشته باشد. وقتی می
 لیپذیرد. و بعد بر اساس مبانی صدرا اگر یادتان باشد، استدالپایان می ناشد. به آنچه سلسله با آباشد یا ممکن الوجود نباید ب

هایی بود که با ین بحثا اد.کنم و تذکرش را خواهم دشد که رسیدم به استدالل متناسب با او باز مجددا یادآوری میمطرح می
 ورود به بحث آماده باشیم.که برای  هم گذراندیم. خواستیم یک مروری داشته باشیم

 الهیات بالمعنی االخص
ا در الهیات بمعنی م ات بمعنی االخص هست.یشود، درباره الهر اساس آنچه که تنظیم کردیم که مسئله هفتم میب

 االخص ان شاء الله پنج مطلب را ارائه خواهیم کرد. یکی اثبات واجب الوجود تعالی هست و دومی اثبات توحید واجب الوجود
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هست، همه ی این ها با نگاه فلسفی است. سومی نقد و بررسی پاره ای از شبهات رایج در این بحث هست که به نظرم خیلی 
هاست. مطلب چهارم راجع به صفات باری تعالی و واجب الوجود این بحث نیاز به کار دارد چون اغلب ذهن ها درگیر آن بحث

جم درباره ی فعل باری تعالی یعنی خلقت و فعل هم مباحثی ان شاء الله ارائه است که در صفات بحث خواهیم کرد و مطلب پن
 خواهد شد. 

 اثبات واجب الوجود
ین نکات اطلب اول چنانچه عرض کردیم، اثبات واجب از نظر فلسفی است. من چند نکته را تنظیم کردم  که به تدریج م

 را پیش برویم و این مطلب را به سرانجام برسانیم.

 متعال کار رفته درباره خداونداصطالحات فلسفی به
کنند؛ مثال واژه "واجب کته اول این است که در فلسفه برای اشاره به خداوند متعال اغلب از واژه های اینگونه استفاده مین

مسبب االسباب" یا "سبب ا "گویند "اول تعالی" یا "مبداء" یشود. یا مثال میالوجود تعالی" به لحاظ واژگانی خیلی استفاده می
گوییم برند. اگر مقایسه کنید، در فضای دینی و واژگان دینی نمیاول" یا "علت اولی" یا "علت العلل". اغلب از این واژگان بهره می

"مبدع"  است یا واژه که الفاظی که این دست مفاهیم را برساند وجود ندارد. مثال واژه "حق" را که اشاره کردیم، به این فضا نزدیک
شود که اشراب اسماء و صفات باری تعالی درش شده باشد. مثل واژه "الله"، ولی غالبا در واژه های دینی از الفاظی استفاده می

تواند در اینجا شود پیگیری شود و تحقیق خوب و جالبی میدیر" و چیزهایی از این دست. نکات فراوانی در اینجا میق"علیم"، "
کند به مبدا دغدغه دین یک دغدغه ی جامع و کامل به لحاظ حیات انسانی است؛ یعنی وقتی اشاره میصورت بگیرد. یعنی 

خواهد رویکرد آن حقیقت را در مقایسه با کثرات، خصوصا فضاهای انسانی، نشان دهد. و لذا دائما حق را در جمع هستی، می
لهم را به یک وصف از به او اشاره دارد. یا "علیم" و "قدیر" و امثا ااسماءش که همان الله باشد )الله=الوهیت، تدبیر( در این فض

 کند، توجه کند.اوصافی که نسبتی با کثرات پیدا می

گیری محبت و تمایل ل جاد و شکیهای فراوانی هم به لحاظ تمدنی، به لحاظ روانشناختی، به لحاظ اتواند نکتهین میا
شود. های متکثر بعض از همدیگر باز میجنبهه ما در فلسفه به دلیل اینکداشته باشد. ا تواند در آن وجودهای فراوانی میبه نکته

شود ولی اولین گامی شود، راجع به اسم "الله" و بقیه صفات بحث میمثال در فلسفه درباره اسما و صفات باری تعالی بحث می
شود. مثال ستفاده میاعناوینی که مشعر به این فضا هست،  ید بردارد، اثبات این حقیقت است. بنابرایناکند بکه فلسفه فکر می

کند به ضروری بودن این چنین حقیقتی در نظام هستی؛ یعنی با این رویکرد توجه گوییم واجب الوجود، اشاره میوقتی می
انه او دارند، یک چنین ه پشتوخواهد نشان دهد که اولین حقیقتی که بقیه ی حقایق بمی گویند "اول تعالی"شود. یا وقتی میمی

هاست در این فضا و با این دغدغه "قصویب االسباب" یا "فاعل اول" یا "علت گویند "سبب اول" یا "مسبچیزی است. یا وقتی می
 گیرد.که مورد توجه قرار می
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ین قضیه اکنم دور از انصاف است. در کنند که فکر مینوز جای بررسی بیشتر هست. بعضا هم مباحثی را مطرح میه
شود درحالیکه در فضای دینی از واژه های دیگر، اگر یک مقدار رویکرد ها استفاده میکه چرا در مباحث فلسفی از این واژه

کند و جهات حسن این ماجرا اگر دیده که دارد واژه گزینی می یهایهمدالنه با فلسفه ایجاد شود و آن که فلسفه بر اساس دغدغه
 ابل استفاده و استخراج است. این نکته اول و تمام شد.های خوبی قشود، نکته

 تصویر صحیح از موضوع بحث
رسد مهم باشد این است که ما اوال باید یک تصویر تقریبا روشنی داشته باشیم که راجع به چه کته ی دوم که به نظر مین

کنند، آن حقیقت این کنند و دارند نفی میها مطرح میکنیم؛ چون بسیاری از مواقع حقیقتی که برخیحقیقتی داریم بحث می
اسی و مهم است. مثال اغلب یعنی تصور صحیح از موضوع بحث داشتن، بسیار اس خواهند اثباتش کنند؛نیست که الهیون می

شود این است که خداوند متعال هم یک موجودی در عرض موجودات دیگر، یک عامل از تصوری که از خداوند متعال می
الم ماده فرض عنی ما مثال در مجموعه عواملی است که در نظام هستی تحقق دارد؛ این نگاه تبعات زیادی را به دنبال دارد. یع

گردیم در عرض این عوامل یا فرض کنید قائل به ماوراء طبیعت باشیم، کنید که عواملی داریم، حاال به دنبال یک عامل دیگری می
خواهیم به عاملی برسیم در عرض عوامل دیگر. من یک توضیحی بدهم کنیم و میداریم علل و عوامل مختلف را بررسی می

 کردیم. های قبل تا مباحث علت و معلول هم مطرح میبحث هایی که دیروز هم مرور کردیم و در بحث راجع به

های علمی امروزی، خداوند متعال در ا حتی در نگاهف مردمی یرهای متعاهای کالمی یا در نگاهببینید اغلب در نگاه
اه افقی. توجه بفرمایید که همین االن دارد تحقیقات فراوان گویم نگشود که من به این نگاه میامتداد زمان و مکان جستجو می

توانیم خدا را پیدا کنیم؟ این نگاه افقی، در گیرد که ما مثال برویم در اوِل شکل گیری عالم ماده، ببینیم در آن جا میصورت می
ل تصور کردیم و لذا همانطور که این گردیم. یعنی خدا را در عرض این عوامبخواهیم به دنبال خدا امتداد زمان و مکان ما می

بینید که یک اندیشه ی بسیار خواهیم خداوند را پیدا کنیم. و لذا میها میکنیم، شبیه به این بررسیموجودات را پیدا و بررسی می
جایی  های هستی را کشف کنیم، آیامهمی در اینجا شکل گرفته است که فرض کنید اگر مجموعه علل و عوامل در کار پدیده

ی پدیده های مادی، انسانی، یا هر چیز دیگری، فرض رر یک سدماند؟ یعنی مثال اگر ما بررسی هایمان برای خداوند متعال می
 کنید ما تمام علل و عوامل آن را کشف کردیم. 

تی گویم الهیات مسیحی نیست. الهیات مسیحی حگویند الهیات مسیحی، من میدو نگاه اینجا هست. حتی بعضی می
های فلسفی شده است و اال آن فضای کالمی ناب و چون کالم اسالمی آغشته به دیدگاه -در فضای اسالمی)کالم اسالمی(

های علمی امروزی که وجود دارد، های بدوی و معمولی، در نگاهدر نگاه -کندخالصی که در بعضی فضاها بروز و ظهور می
کنند، جایی دارند کار می ماند. همه این سیستم هام، دیگر جایی برای خدا نمیاگر ما مجموعه علل و عوامل را به دست آوری

ها مطرح است، ماند؛ یعنی اگر ما بتوانیم در این بحثی که درباره ی خودبسندگی علل و عوامل مادی و امثال اینبرای خداوند نمی
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ین جالب هم هست( تمام حکمای ما باالتفاق نظرشان ماند درحالیکه )ااین نکته را به دست آوریم که جایی برای خداوند نمی
این است که شما اگر تمام سیستم علل و عوامل در نظام هستی و جهان را به دست آورید، اصال هیچ منافاتی با اثبات خداوند 

و بگوییم اینجا، متعال ندارد. چرا؟ به دلیل این که خداوند یک عامل از مجموعه عوامل نیست که ما سیستم ها را تنظیم کنیم 
 جای خداوند هست.

یی که این است که کل جهان با طول و عرض و عمق و با همه سیستم ها؟ نگاهی که حکمای ما به خداوند دارند چیست
 به ذات قائم سیستم نای کل آیا گویدمی کنیدمی شما یک سیستمی را طراحی، دقت کنید به این نکته .دارد قائم به ذات نیست

است.  تذا به ممکن سیستم این کل گوید می کنید بررسی را درونی عوامل و علل تمام شما یعنی نیست ذات به مقائ یا هست
ار است مثال بسیاری از مباحث اثرگذ ربو خیلی بحث مهمی است  .و پشتوانه استیوم محتاج به یک ق. دارد وماحتیاج به یک مق

حاال باز اگر نیاز باشد در جای  .تسخیری ام مثاًل فاعلل گفتهفاع فاعل و اقسامگر یادتان باشد در بحث . ادر بحث جبر و اختیار
  .مناسب مطرح خواهم کرد

ایی هفاعل تسخیری یعنی این فاعل با همه سیستم  .فاعل تسخیری یک نکته کلیدی برای حل بحث جبر و اختیار است
ستند به یک منمی زنیم یعنی این که شما میخواهید این را  سیستم های درونی اش را به هم. فاعل دیگر است یکفعل  ،که دارد

لیت و فاعمثال اگر سیستم های درونی فاعل به نح .این علت نمی آید سیستم های درونی اش را به هم بزند .علت دیگر کنید
مبدا در دخالت  ،ریدخواهید فعل یک خداوند متعال یا یک مبدا میخواهید در نظر بگیاگر شما این مجموعه را می طبیعی است،

 در فضا همین کند ایجاد را مجموعه این و سیستم همین خواهدمی زند چونفاعلی و علی سیستم درونی معلول را به هم نمی 
 می نشان هایبررسی اساس یا بر  نیست مختار است، طبیعی کامالً  موجود یک انسان بگویید اگر شما یعنی هست هم انسان

 کنید،میا وقتی شما کل این مجموعه و بسترها مستند به خد .به نحو اختیاری عمل می کند است، مختار کامال انسان که دهد
یک ند به می گوییم مستاش ت درونی امومق تمام حفظ با یعنی بریزد. هم به را اش درونی های سیستم آید نمی متعال خداوند

 ند.این بسته را ایجاد میکا یعنی مبد .ستمبدا ا

عنی به ظاهر ی .جزاتعیا آن م ه و قلبان الله یحول بین المرء فکر می کنم باید این سیستم به هم میریزد مثاًل  :سؤال
 ...سیستم خود بسنده باشد

حاال باید برگردیم به آن آیات و بحث تحلیل معجزه که چیست چون حکما درباره معجزه تحلیل های زیادی  :استاد
اصال  .ان شاءالله جلوتر که رفتیم یک بهانه هایی ممکن است درباره این ها مطرح کنیم .تدارند که حقیقت معجزه چطور اس

چند الیه است  مفقط می خواهم اشاره کن ننی که در نظام هستی هست، سنن و قوانین چند الیه ای است.ما س، در بحث معجزه
در قوانین رده های پایین این به معنی به هم زدن  مطابق یکسری قانون های برتر قوانین رده های باال گاهی دخالت می کنند
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مجموعه نظام درونی عالم نیست یعنی معجزه چیزی خارج از سیستم های حاکم بر کل الیه های هستی نیست حاال نیاز به 
 .توضیح دارد که این چگونه باید تنظیم شود

 ریزه و روابط همه با عالم نظام کل بگوییم فضا این در خواهیممی مادر هر صورت کل این مجموعه مستند به خداست 
 دائماً  لمعا این های پدیده برای شما که لذا یک حکیم مسلمان یک فیلسوف مسلمان هیچ تنافی نمی بیند هایی که دارد کاری
 اینجا تری میقع های بحث ندارد کنید پروردگار نفی یا کنید پروردگار اثبات شما اینکه به ربطی اصال بگردید مادی علت دنبال
نی شما قطعًا باید طه عالم مادی شود اصال امکان ندارد که علت مادی نداشته باشد یعحی وارد که چیزی گویدمی که دارد وجود

 .کل دنبال علل مادی بگردیدالدر رده عالم ماده ب

تمام عالم ماده  (کردیم ن بحثاالن این فقط را به کار می برند به عنوان اصل موضوع است چون عالم مثال را  ) اینکه مثال
ول طزیرنظر عالم مثال است این دخالت عالم مثال نه مثل دخالت علل و عوامل مادی است یعنی در عرض آنها نیست در 

دارد آن را  شطنآنهاست در الهیات فلسفی نگاه طبقه طبقه و الیه الیه وجود دارد یعنی همه آنچه در ظاهر عالم ماده است با
آن عللی که  فیی نیست.(هیچ ن)د شما هر چه در ظاهر عالم ماده بگردید نمی توانید از آن باطن خبری پیدا کنید سامان می ده

 فراوان هایحوزه در فراوان تحقیقات به کلی رنگ یک و است مهم ایناثبات کننده عالم مثال است از سنخ علل دیگری است 
تی در مباحث علوم انسانی مثال بعضی ها در بحث های جامعه شناخبه خصوص  االخص بمعنی الهیات بحث در خصوصاً  است

 ماوراء علل هب نیازی اصالمی گویند که ما می توانیم تمام پدیده های اجتماعی را بر اساس علل و عوامل اجتماعی تبیین کنیم 
  است درست کامال این ندارند. بحث این به توجه آنها نیست. طبیعت

رسی علل که در سطح بر هایی تحلیل اساس بر شما هستند باطنی هایپدیده یکسری ظاهر اینها کل که است بحث این
استدالل ید به باطن نقب بزن آن متوجه شویم اگر بخواهیدن ست هرگز نمی توانید به آن علل و عوامل باطهو عوامل اجتماعی 

 ه شکل الیه الیه عمل می کندبپذیرید این را دقت کنید که کنید یا میهای ویژه خاص خودش را دارد یا آن استدالل ها را رد می
ات از سنخ خاص قیقات را در خود آن الیه ادامه دهید دائمًا در همان فضا هستید اگر می خواهید به الیه دیگر بروید تحقیقتح

اثبات می کند اصاًل  راهایی که مثل استدالل مثال فرض برکه لذا می گوییم تحقیقات فلسفی الزم است د خواهخودش را می
مثل از صنف خاص خودش کشف می  .ربطی به مباحث مادی ندارد یعنی شما برای کشف مثل تحلیل های مادی نمی کنید

 .شود یا علت و استدالل اش را می پذیریم یا نمی پذیریم

م کل این سیست این که می فرماید کل این مجموعه ی زیر مجموعه یک علت باطنی است این علت باطنی در :سؤال
 ۲۳:۴۵علت باطنی نام این  می تواند در چگونگی عملکردش تاثیر بگذارد یا فقط به

 است اصاًل کل این سیستم به وسیله این باطن شکل گرفته استاد:

 هم موثر هستطن پس با سؤال:
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پیوندهایی که  اینیعنی اصال کل  ظاهر این باطن است ،توجه کنید به این نکته اصاًل این .موثر در کل این سیستم استاد:
 .در ظاهر وجود دارد حاکی از نوع پیوند ها در باطن است

 دیگر و کنیممی کشف را عوامل و علل همه کنیم تحقیق سیستم این خود در اگر ما گفت توان نمی تلقی این با سؤال:
 نداریم... نیاز

ری می آن یک سنخ بحث دیگ ؟یک عامل را به دست نمی آورید و آن اینکه کل این سیستم قائم بر چیست نه! :استاد 
آن طرف هم  یعنی شما در آن سیستم و الیه دارید بحث می کنید یعنی اینطور نیست که عالم ماده یک لب داشته باشد و .طلبد

نیست بله ما مرز  اینطور .ماده عالمرخورد می کند که بر فرض میشود این جا دو لبه دارد به هم ب ،عالم مثال یک لبه داشته باشد
 مادی در مرحله وزشیعنی این سیستم موجود در عالم مثال بر .به شکل ظاهر و باطن است ،داریم ولی مرز به شکل طبقاتی

عنی همان یاین تجلی اوست در نظام تشکیکی همه این روابط در آن الیه باطنی تر موجود است  ،کیکی را نگاه کنیدشت نظام 
تمام حکمت  ،آن (،بر فرض تلقی الهیون و باید خدا را اثبات کنیم) .طور که در آن الیه خود بسنده است تا برسیم به خداوند

 .استاش  تنزل این ماده. عالم به میرسیم تا تنزل، تنزل، تنزل، کند.می تنزل که است آنهای موجود در باری تعالی 

غییری ایجاد تاگر ، داخل همین سیستمی که داریم ،عرض بنده این است که اگر ما این تلقی را داشته باشیم !استاد سؤال:
 ؟شود ما باید در عالم باالیی در جستجوی آن باشیم

 استاد: نه!

 ؟اگر تجلی آن باال باشد سؤال:

های یک عالم  اینها تبلور ،م ماده استتمام تغییراتی که در عال .یک چیز دیگری است ،در فضای تجلی رفتید .نه :استاد
 کنار را فلسفی های بررسی اگر آید. شما می دست به فلسفی هایبررسی سری یک اساس بر زدم من که حرفی این .مثال است

اصاًل کلمه  دتوانید تغییر بدهیما متوجه باطل نمی شوید شما فقط در الیه ظاهر هستید یعنی این تجلی را میش اصال بگذارید
ر کنید به هیچ خبری یر کنید تا بی نهایت می توانید سیتجلی و تنزل را نباید به کار ببریم شما همه اش در عالم ماده می توانید س

 .هم از عالم ماده نگیرید

 دنبال به صور میکنیمماده را سیستم خودبسنده ت ،چون فرض کنید در عالمآید؛ الزم می آن موقع در عالم ماده دور سؤال:
  ماده... تجلی هک شود دوری یک هالولمع این باید یا شود، بینهایت ها معلول این باید یا برویم، باید ماده در پیشینی علت

فالسفه می گویند این به نحو تسلسل در بحث زمان اصال محال نیست یعنی اصال فالسفه معتقدند که عالم ماده  :استاد
دارد پشتوانه و سامان  ،نکته مهم این است که یک حقیقت ماوراء ماده که بینهایت وجودی است .یعنی همیشه هست ،قدیم است

حاال در این که به لحاظ مکانی بی  ،بی نهایت بودن را مراقب باشید ،بی نهایت در الیه عالم ماده هست ماده ی دهنده این عالم
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انی احساسم این است که عالم ماده به لحاظ مکانی بی نهایت نهایت است یا نه بحث است من به لحاظ داده های فلسفی و عرف
 ای وسیله اگر مثال بر فرضیعنی شما  ،یر موجود در عالم ماده خارج شویدبه حسب ساست یعنی شما نمی توانید از عالم ماده 

ون آن که به لحاظ سرعت نور هم صدها برابر سریع تر شود هرگز از فضای عالم ماده خارج نمی شوید چ از که کنید درست
بحث های خوبی مطرح می  ابد هماند عالم ماده از ناحیه غزل تا بی نهایت ادامه دارد در ناحیه زمانی هم که فالسفه مطرح کرده

اگر کسی متوجه مسئله تجلی نشود متوجه مسئله الیت  .یعنی این طول و عرض عالم ماده است .شود در بحث های فلسفی
 .در فضای اعداد اشکالی ندارد .های قوام وجودی است و آنها هم همه اعداد استبحث ،و تسلسل فلسفی آن بحث های دور

در آن فضا  .است که علت االن باید باالی سرش باشد وم وجودیبه مق .اند که تسلسل در ناحیه علل اعدادی اشکال نداردگفته
 .شود که دیگر معلول نیستی ختم میاست که می گوییم نمی تواند بی نهایت باشد و باید به امر ضرور

اوریم و در فلسفه اسالمی راجع به تسلط بر زمان صحبت شده که ما بتوانیم زمان را در تسخیر خودمان در بی سؤال:
 .بتوانیم زمان عبور کنیم در فلسفه اسالمی درباره این صحبت شده

ل پردازی های حیحی از آنچه را که االن در خیامن هنوز تصور ص .خواهداما سیر و سلوک می ،بله صحبت شده :استاد
ی اجازه  صال ابه نظرم مبانی فلسفی  ...برخی از این بحث ها صورت میگیرد تسلط بر زمان به نحو زمانمند یعنی به نحوه مادی

رد باطن عالم آنچه به آن تسلط بر زمان می گوییم یعنی باید وا .را اصال نمی دهد یعنی این امر نشدنی و غیر ممکن استاین 
ین فضا برویم مسلط بله اگر در ا .شویم باطن عالم یعنی وارد عالم مثال شویم یا وارد عالم عقل شویم و یا باطنی تر در این فضا

به )ینده برویم ه عالم گذشته و عالم آدی که زیاد تصور می شود که برگردیم بابر زمان خواهیم شد اما تسلط بر زمان به نحو م
 زمان، قتیحق لحاظ به هست گذشته در را آنچه چون. به نظر من این تقریبا اصال امکان پذیر نیست (نحو رجوع و ارجاع مادی

 ،میدار تهگذش از ما آنچه .است نشده موجود بالکل هست بعد یبرا که را آنچه و است شده نابود بالکل. است شده نابود همه
 م،یدار ذشتهگ اءیاش از آنچه. است نزول قوس در شیعقل و یمثال قیحقا م،یدار ندهیآ از آنچه و است شیعقل و یمثال قیحقا
 شودیم لیتبد نآ. میباش داشته را ندهیآ و گذشته زمان، و ماده عالم ی هیال لحاظ به نکهیا نه صعود، قوس در است اءیاش قیحقا

 یعنی الیس امر. است الیس یعنی ،ستین ثابت امر کی یعنی. ستین غار است، غار ریغ کم   آن، (یفلسف انیب در) متصل غار به
 .میکن دایپ آن بر تسلط میتوانینم ماده عالم لحاظ به ما باشد، داریناپا یوقت داریناپا

 دنبال به چطور اصال. دارد ریتاث میبگرد خدا دنبال به چطور و کجا ما نکهیا در چقدر خدا مسئله به یفلسف نگاه دینیبب
 نگرش کی یاتیاله نگرش اصال !م؟یکن جستجو شگاهیآزما در ما که نیا بودن عتیطب ماوراء یپ در ایآ. میبگرد عتیطب ماوراء

 شوند، معتقد خدا به خواهندیم که یوقت آن اند، کرده رشد اریبس یتجرب دانش در که ییها نیهم از یاریبسی حت .است یگرید
د. باش یعقل کی با شودینم نیا که میبگو خواهمیم. زیآم حکمت نگاه کی ،یمجموع نگاه کی مثال. دارند یگرید نگاه کی
 مطالعه سنخ آن اگر شما. ردیبگ صورت مطالعه دیبا گرید سنخ کی از ست،ین یشگاهیآزما و یتجرب ی مطالعه شانمطالعه گرید
. ستین ریپذ امکان نیا ماند دیخواه یتعال یبار اثبات یبرا و عتیطب ماوراء اثبات یبرا تینهایب تا رِ یتح کی در د،ینده انجام را



11 
 

 نادرست نگاه یک با هانیا همه اما هست کننده قانع یبرخ یبرا تالشها نیا از یبعض و است گرفته صورت ییتالشها گرچه
 .ردیگیم صورت دارد متعال خداوند به نسبت

 صورت م،یکن کار شتریب ریمس نیا در هرچه چون میآور دست به قیعم بایتقر تصور کی ما که است نیا موضوع کی پس
 نکته هم نیا. تداش مدنظر دیبا هم را نکته نیا پس. میآوریم دست به میکن اثبات ای ینف میخواهیم آنچه به نسبت یترقیعم
 .شود توجه آن به دیبا که دوم ی

 نفی خداوند متعال ممکن نیست
 صورت هنیزم نیا در که یقاتیتحق کنون تا یعنی کنند،یم متعال خداوند ینف که را یکسان که است نیا سوم ی نکته

 اثبات یابر یلیدل ما ندیگویم که است نیا بحث .است نکرده اقامه تاکنون خدا ینف بر یلیدل و استدالل یکس چیه گرفته،
 مثال ،است گرفته شکل که ییزهایچ از یبرخ با مثال. کنمیم گمان من ندیگویم که است نیا حداکثر ای .میندار خداوند

. ستین خدا یفن یمعن به دیکن نگاه هم را نیا اگر یحت. ستین متعال خداوند به یازین .است بسنده خود ماده عالم که ندیگویم
 است نیا کندیم تیحکا را نیا هم قرآن اتیآ و است نیا دارد وجود که ییزهایچ اکثر. ندارم خدا اثبات یبرا یلیدل که دیگویم

 که دکر خواهم عرض الله شاء ان حاال. زندیم دور غاتیتبل یفضا در هم شتریب .آنهاست گمان هست که یزیچ حداکثر که
  .شودیم استفاده ییفضاها چه از اغلب

 انیب یلیخ که هست هم ما اتیروا در. است نداده ارائه و نکرده دایپ یکس متعال خداوند ینف یبرا یلیدل کنون تا دینیبب
 کرد نگاه توانیم منظر چند از د،یکن یبررس را رهیغ و کفار با السالم همیعل نیمعصوم ائمه مناظرات نیا که دارد یقشنگ و بایز

 زنادقه جزو که دیآیم یکس کی مثال. است جالب و بایز یلیخ نیا خودِ . هاست آن با معصوم امام ی مواجهه نوع آنها از یکی که
 او با آرام یلیخ السالم، هیعل صادق امام معصوم، امام. دارد یحاتیتوض و ندارد وجود اصال خداوند دیگویم حضرت به و است

 هاآسمان یالبا یباال تا که دیکن فرض شما دییبگو من به د،یدار را شاتیفرما نیا که شما د،یگویم او به و کندیم برخورد
 اثبات را خدا خواستیم یراه چه از کند، اثبات را خدا خواهدیم که یراه آن با خواهدیم یعنی. نرفتم من دیگو یم! د؟یرفت

 خدا اثبات یراب یمالک را دنید اگر شما که ندیفرمایم او به. کند لمس را خدا و ندیبب را خدا خواستیم او. حس راه از کند؟
 عالم شرق در! ؟دیرفت نیریز طبقات ای! د؟یرفت آسمان یباال طبقات آن! ست؟ین خدا دییگویم که دیرفت عالم یجا همه د،یدانیم

 امام کنندیم فکر ندارند توجه که یبعض. باشد جا آن خدا دیشا خب !ست؟ین خدا دییگویم که دیرفت عالم غرب در! د؟یرفت
 را کرده یط یتعال یبار انکار یبرا او که یروش خواهدیم د،یبگو خواهدینم را نیا نه. آنجاست خدا دیبگو خواهدیم معصوم
 اثبات داخ بعدا که شود منجر ییجا کی به قاتیتحق که بدهد را احتمال نیا که است ممکن .رفته یراه کی از او. کند خراب

  .شود
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 ای هست درست یالتع یبار اثبات ادله ایآ که مینیبب و میبرو دیبا. ندارد معنا خداوند ینف .ندارد معنا خداوند انکار پس
 آن همه لذا و .ستین یکاف ادله نیا نکهیا شودیم مثال !نه. میکن ینف را خدا که ستین یمعن نیا به نبود درست هم اگر یعنی نه؟

 یخوف آنها مهه است، گرفته شکل یتیشخص لحاظ به آنها یبرا یمسائل کی که ییهاآن مگر کنند،یم را خداوند انکار که یکسان
 کنند،یم نگاه خلقت عظمت به که یوقت مخصوصا. دارند شانیباطن یها هیال آن در یترس کی .دارند خودشان باطن آن در

 بر ها نیا همه که... و را نیا یکی آن و کرده درست را آن نیا که هستند خودبسنده همه هانیا که اندکرده حیتوج آمدند هرچند
 هاهبزنگا در مخصوصا .هست وجودشان یباطن یها هیال آن در یترس و خوف کی یول خداوند، اثبات به نادرست به گرددیم
 یحت یعنی. ردندا وجود متعال خداوند ابطال یبرا یاستدالل و یلیدل کل در یول کنندیم دایپ یقتیحق نیچن کی به یتوجهات کی

 اگر یحت کند انکار تواندینم یکس صادق، امام ریتعب به م،یکن یتلق هم محسوس امر کی را متعال خداوند میبخواه ما اگر
 ،یدیند را نآ شما که هست جاها یلیخ ای .یافتین االن تا تو خب میافتین شگاهیآزما در ما دیگویم. باشد هم یماد و محسوس

 م.سو نکته هم نیا. میکن یط را ریمس نیا میتوانینم نیبنابرا پس .باشد جا آن خدا است ممکن

 متعالهای اثبات خداوند راه
 و هاراهد. کر مخواه عرض الله شاء ان را یفلسف یها راه. است عام نحو به یتعال با اثبات ادله و ها راه چهارم، ی نکته

 چون ،دهم لیتفص خواهمینم را ها نیا از یبرخ که کنمیم مطرح را یفهرست کی من .عام نحو به خداوند اثبات ی ادله
 امگذاشته را اول یهاراه اسم. امکرده مطرح نجایا را راه سه من .متعال خداوند اثبات یفلسف یهاراه طرف به میبرو میخواهیم

 ییکارا هم چقدر دینیبیم که کرد خواهم عرض الله شاء ان که است یعیوس فیط کی خودش نیا ،خدا تاثبا متفرق یهاراه
 راه بعد و .کرد مخواه عرض که دارم فطرت راه به راجع یا نکته کی. فطرت راه دوم، راه ی.تعال یبار اثبات متفرق یها راه. دارد
 .پرداخت میخواه آن به سوم مرحله در الله شاء ان که است یتعال یبار اثبات یفلسف و یعقل یهاراه ،سوم

 متفرق یهاراه

 نکردم میتنظ هم یلیخ من .برسد مطلوب سرانجام به متعال خداوند اثبات مسئله نکهیا یبرا میدار یمتعدد طرق ما دینیبب
 بحث نیا در توانیم متعدد یهاراه از .دارد کار یجا خوب و یقو نامه انیپا کی دح در بحث نیا واقعا اما میگویم متفرق و

 د،یکن دقت را فایشر ی هیآ نیا مثال. بودن دیمف یهابحث شناسانه،روان مباحث یهاراه ،یباشناختیز مباحث یهاراه. شد وارد
 کند؟یم استفاده دارد چه از القهار، الواحد الله أم کرده؟ هاستفاد ییفضا چه از نیا. القهار الواحد الرب أم خیر متفرقون أرباب أ
 قهار، یخدا کی دییبگو اگر شما دیگویم. ستین یفلسف نجایا در استدالل اصال قهار؟ واحد الله ای رندیخ متفرقون ارباب ایآ

 دییبگو ماش مثال هکیدرحال باشد؟ یانسان تیهو لحاظ به دیمف و بایز توانیم چقدر هست، یهست نظام در نیا م،یرح مهرالن،
 .ندارم یاپشتوانه چیه من



13 
 

 آهن شههم که دیریبگ نظر در را عیوس یصحرا کی شما که است نیا امروز  یایدن در انسان یبرا دارم من که یهیتشب
 خشک شهمه ندارد، وجود ییمعنا چیه یعنی کند؛یم رها قراضه آهن از پر یصحرا نیا وسط را انسان امروز یایدن. است قراضه

 بیتخر عوامل و للع ایدن که دیدانیم خب. است پشتوانهیب کامال قتیحق کی یدارا انسان و است خشونت از پر شهمه و
 پشتوانه چیه نبدو را انسان شما اگر. ببلعند را انسان خواهندیم جهت همه از فراوان عوامل و علل و. است دیشد اریبس کننده

 میندار یفلسف یهابحث به کار است؟ بد نیا حاال است؟ زانیم چه به اشیروح یهابیآس دینیبب د،یکن رها جهان نیا در
 یبسترها لحاظ به که اشم د،یرفت تیواقع دنبال به و دیکرد رها را هانیا و دیرفت ییعملگرا یهابحث سمت به شما که االن .اصال

 باست،یز اریبس نید هک کردند حیتصر کردند،یم ینف را نید قبل سال صد در که ییهاآن خود د،یکن رها را هانیا دیگفت تانیکار
 مباحث اساس بر د؟یبزن را حرف نیا دیبا چرا شما اصال. است جالب نیا و .میندار واقع امر لحاظ به اثباتش یبرا یلیدل ما یول

 آن دیگفت شما اصال د؟یکرد مطرح را نه ای دارد تیواقع نکهیا بحث چرا اصال د،یدیگرو آنها با که را ییهابحث و یشناسمعرفت
 . باستیز اریبس نید. دیبرو ریمس نیا از شما اگر .دیکرد ریس فضاها نیا در دارد؟ ییکارآ یزیچ چه مینیبب و میکن منها را

 کار چه انسان با ما ینید یهاآموزه و اتیروا در دینیبب شما ندارم، یکار را اشیکنندگاثبات یهابحث اصال االن
 که یگناه نیخرآ ،یدیناام که دیگویم مثال. کندیم مطرح را نرود دست از انسان دیام نکهیا یبرا هاتالش نیآخر کنند؟یم

 ستد از را زیچ همه اگر شما یعنی است؟ سازنده چقدر نکته نیا .است نیهم کند دچارش را انسان طان،یش که است ممکن
 نید یاخالق یهابحث در که ییهامقوله شما. است بزرگ گناه کی خودش یدیناام. دیباش داشته را دیام ی مسئله دیبا دیبده

 یاریبس در( دیکن کار یانسان علوم در دیتواهیم شما حاال) کندیم تأمل انسان هرچه ن،ید احکام یحت یها بحث در. دارد وجود
 .است العاده فوق ینید یهامولفه واقعا دنیکیم احساس د،یکن حرکت یاجتماع علوم ی هیزاو از اگر شما نید یهاآموزه از

 یهابحث و انهیشناروان یهاپشتوانه لحاظ به دییایب شما م،یدار یاحکام مجموعه رودیم ایدن از کا یکس به راجعا م مثال 
 بعد د،یبپوشان کفن د،یبدار محترم را او است، رفته ایدن از یکس خب دیگویم اسالم .دیکن یریگیپ را مسئله نیا یشناختجامعه

 نیا ییاجاه در یگهگاه من. دیکن ادی را او و دیبرو جمعه شب هر بعد و کنند دفن یمشخص یجا کی را او و شود جمع افراد
 هاوندیپ آن و یشناختروان و یاجتماع یهاجنبه نیا انسان یوقت م،یبگو مفصل را آن ستین فرصت هم االن و کردم ارائه ار بحث

 یشناختروان وائدف است فراوان بس از یعنی زهایچ نیا به دهندیم لیتقل را قتیحق نیا تمام اشتباه به هایبعض کند،یم نگاه را
 در که است نیهم معجزه اصال. هست خودش یجا سر شیملکوت مسائل آن. دارد وجود مسئله نیا در که یشناختجامعه و

 که دیکن رضف اصال م،یندار یکار یباطن یهاهیال آن به اصال د،یکن یبررس منظر نیا از یحت شما .است کامل ها هیال تمام
 فقط و تسین یشناس غرب ما بحث ساخته، ما یبرا غرب که ییایدن در االن .دیکن سهیمقا شما م،یندار فضاها آن به یمانیا
 وندیپ نیا. دندار وجود یوندیپ چیه و ندارد یارزش چیه هم زنده مادر و پدر چ،یه که است مرده که یکس بزنم، مثال خواهمیم

 عیضا دارند هم را بود هاازدواج در شوهر و زن عنوان به که ییهاپشتوانه یحت. هاپشتوانه از شدن یخال یعنی نداشتن، دوجو
 .معنا تمام به تنها یتنها آدِم  کی یعنی. کنندیم
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 که است ابن اردد وجود که ییهاآرامش از یاریبس دیانشسته نجایا اگر االن. خانواده یفضا در دییآیم شما یوقت یول
 کی کم دست .دارند دوست را شما یاعده که دیهست متوجه شهیهم یعنی. دیکنیم خانواده در ییهاپشتوانه کی احساس شما
 را شانیهاییدارا آن از یاریبس هستند حاضر. دارند دوست کامال را شما خودخواهانه عوامل خاطر به نه را شما که هستند عده

 ندارند، توجه هایبعض کنمیم نگاه را یاسالم احکام یوقت یگهگاه من !است مهم یلیخ .کنند حفظ را شما که بدهند دست از
 یهازاتمجا از یاریبس د،یریبگ حجاب مسئله از شما. است خانواده مسئله است ستادهیا آخر تا نید که مهم ارکان از یکی

 د،یکن توجه حاال. است حساس العاده فوق خانواده به راجع اسالم که است نیا مهمش لیتحل کی هست، اسالم در که ینیسنگ
 ییزهایچ یحت د،متعد یفضاها نیا در دیکن نگاه را هابحث همه احکامش، نیا اخالقش، آن د،یکن نگاه را ابعاد آن با نید نیا

 نیب ارتباط ماسال چطور د،یکن توجه را وفات بحث سر مثال م،یکنیم یبررس یوقت نشده، آن به یتوجه چندان کندیم فکر آدم که
 را او دائما ،کند منتقل را او اتیخلق چطور بدهد، شخص نیا به یآرامش کی کندیم یسع چطور و کندیم برقرار وندیپ هانسل

 . کندیم ها گذشته متوجه

 .دیدهب انجام خوب کار مرگشان از بعد دییایدرب نیوالد عاق از دیخواهیم و است نیوالد عاق یکس دیکن فرض مثال
 یکس مثال !کند؟یم توجه ابعاد تمام به چقدر و است سازنده چقدر. دیکن نگاه منظر نیا از شما را الصالحات اتیباق بحث مثال

 دیکن وجهت یکم اگر. بخوانند نماز شیبرا دیدهیم پول است، مرده که یکس کی دییگویم که است یدنیخر نماز مگر دیگویم
 تیخاصیب او یبرا که خواندیم را قرآن و نماز که یکس آن هم. دارد یمعنو ،یاقتصاد لحاظ به متعدد ابعاد چقدر که دینیبیم
 است حاضر یکس کی شود،یم برقرار وندهایپ نکهیا بر افزون شود،یم میترم او یبرا دارد یماد یها جنبه نکهیا بر افزون. ستین

 لحاظ به ،یعاجتما لحاظ به ،یاخالق لحاظ به م،یکن نگاه را وندهایپ نیا کند، روزه و نماز یبرا نهیهز پدرش یبرا مثال که
 .هانیا امثال و یاقتصاد

 یفضا نیا یوقت شما یول دارد یگرید داستان اثبات، یمعن به استدالل که است درست. است استدالل خودش هانیا
 شیخدا تشهو باشد، شیخدا پول باشد؛ داشته متعدد یخداها انسان کی کردم، عرض که یاهیآ آن مثل دیکنیم نگاه را نید

 دیکنیم ار همه تیرعا باش، خدا متوجه فقط دییگویم شما وقت یول .پاره تکه ِت یشخص کی شودیم. ..و سییر آن باشد،
 دارد، وجود درون در که ییهایدگیپاش و هایدگرگون ها،ینگران از یاریبس یعنی. دیآ دیپد یتیشخص انسجام کی تا شده موجب

 ارد،د محبت که است ییجا نگران هم آن کجا؟ هم آن و جاست کی نگران فقط انسان. واحد قتیحق کی به شودیم لیتبد همه
 .ریمس نیا در است ییاستداللها هانیا خود. است یمهم ی نکته یلیخ بخشد،یم زود را انسان گناه هست، مهربان

 شما اگر یول نبوت اثبات! برند؟یم کار به چه یبرا غالبا را اعجاز بحث. اعجاز بحث مثال. کنم باز گری یفضا کی من
 دهدیم رادانجام یکار کی دارد نیا که دینیبیم دیدار را یتیشخص کی شما یعنی. هست هم خداوند خود اثبات یبرا دیکن توجه

 کی ست،ین فعل آن فقط اعجاز چون شد وارد آن به راجع مستقال را اعجاز بحث دیبا حاال [.عاجزند انجامش از گرانید] که
 که ستین نیا فقط یعنی. کرد بحث مستقل خودش یجا در دیبا و است مهم بحث نیا. دارد وجود هم یرامونیپ قرائن مجموعه



15 
 

 بحث خود .است گرید عالم به وصل نیا که دهدیم نشان طیشرا مجموعه آورد،یم سمت نیا به و کندیم جا به جا را کوه نیا
 . باشد یتعال یبار اثبات و متعال خداوند به مانیا و خداوند با ارتباط راه تواندیم نیا خود ا،یانب و ایاول اعجاز

 نید خود اصال. متعال خداوند به گروندگان از یاریبس یعلم و یانسان ،یاخالق عظمت دهم؛ میتعم یکم را نیا من
 نید یهامولفه جیترو موجب خودش نیا باشند، اسوه خودشان اگر نید مبلغان که دیگویم کندیم بحث نید مبلغان به راجع

 م،یگویم ارمد اول راه عنوان به که ینکات نیا و دارم االن که یضیعرا و هانیا یعنی. هست هم نیا برعکس چنانچه شود،یم
 نجایهم من. کندیم عمل گسترده نحو به یول ستین میکن اثبات را واقع میخواهیم یم که آنطور یفلسف یبرهان استدالل گرچه

 است یقیقتح بلکه و ستین یدیتقل اعتقادات که مییگویم اعتقادات بحث در ما خب. یدیتقل ماِن یا بحث که کنم بحث را نیا
 .است یدیتقل احکام ی حوزه در و

 اشد،ب یقیتحق دیتقل اگر دیتقل بحث. است درست امام حضرت حرف من نظر به و ندارد قبول را حرف نیا امام حضرت
 را اعماق آن و یفلسف نیسنگ یهااستدالل آن توانندیم کجا متعارف نحو به افراد از یاریبس خب. گذاردیم اثر جاها همه در

 مثال. ارندد یالتفات کی بعد و کنندیم مالحظه را شانیا یها دقت و ییطباطبا عالمه تیشخص با ما برخورد یول شوند؟ متوجه
. دارد قرار متعال دخداون با نسبت در تیعبود ی قله در شانیا و دهندیم نشان را شانیا ر،یمس نیا در واردند که یافراد نندیبیم
 اند؟دهیرس قیتحق به خودشان مگر هستند، خدا منکر که یکسان. هست هم طرف آن از چنانچه. کنندیم نگاه را مالصدرا مثال ای

 د،یکن نگاه دیگویم مثال. است نطوریهم هم فضا نیا در !نه دیگویم او است، کرده کار همه آن که لسوفیف آن ندیگویم مثال
 گفتم که یخوف همان هایبرخ یبرا. است متعال پروردگار به متعبد شانیا ق،یدق مباحث همه نیا و عظمت نیا با تیشخص نیا

 . آوردیم دیپد را

 کی خ،یتار طول در فاخر و فرزانه واقعا یهوانسان و یاخالق هم و یانسان هم میعظ یهاتیشخص نیا با هایبعض مثال
 متعال خداوند به گروندگان ی حوزه در خیتار طول در شما یعنی. باشند داشته اعتقاد خدا به که نبودند پا و سر یب و یعاد افراد

 خوف نفوس از یبعض یبرا .کنندیم مطرح را بحث نیا دادند که ابدییم را افراد نیتریانسان د،یابییم را افراد نیفاخرتر شهیهم
 مسئله. کندیم جادیا نیقی کامال نفوس از یبعض یبرا و کندیم جادیا یحد گمان و لیتما نفوس از یبعض یبرا کند،یم جادیا

 از یلیخ به ازین. شودیم خدا به معتقد کند تماشا را نیرالمومنیام اگر مثال. الله اتیآ شوندیم افراد نیا خود لذا. است تمام
 .بدهد سوق متعال خداوند طرف به را انسان تواندیم که است یفراوان یهاراه هانیا. ستین اصال زهایچ

 های کشف و شهودراه
 شهود و کشف یهاراه کنم، عرض خواهمیم نجایا من که یگرید یهاراه از یکی. کنم عرض نجایا در گرید زیچ کی من

 افراد از یکی شیپ رفت یکس کی. آوردم متفرق یهاراه نیهم در را نیا. اوردمین قیطر چند نیا در را نیا من چون. است عرفا و
 کی کنند،یم صحبت ندیگویم ثیحد هاآن با فرشتگان یعنی هستند، محدثه افراد از یبعض که کرد مطرح بحث معرفت، اهل
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 که دینیبب بده، من به قتیحق به و مردانه را دستت شما شود؟ینم چرا گفت شود؟یم یزیچ نیچن هم االک که گفت یکس
 دیپد خودش به اعتقاد یبرا ترآسان یهاراه متعال خداوند. است سخت اریبس. است یسخت رله خب. است باز راه و شودیم

  راه، کی نیا. شودیم و است باز راه یول است یسخت راه. است آورده

 راه تواتر نقل کشف از حقایق برتر
 به یلیخهم االن و است یجالب راه یلیخ و کرد مطرح قااشر خیش را نیا که کنم عرض خواهمیم من که گرید راه کی

 قیحقا از شفک نقِل  ِی تواتر یفضا بر هیتک واقع در است، شده دایپ آن به یادیز التیتما هم غرب در یحت و کنندیم هیتک آن
 در مختلف، یهاملت در میدار را یفراوان افراد یول میستین شهود و کشف اهل خودمان ما مثال فرض بر دیکن نگاه. برتر

  .کنندیم گزارش زیچ کی از دارند همه هانیا و. اندرفته را راه نیا هانیا که متعدد یهازمان در متعدد، یهافرهنگ

 تواترِ  ِق یطر زا ما. است متواترات است، آور نیقی که ییزهایچ از یکی. نه ای دیکرد توجه یمنطق یهابحث در دانمینم
 مثال. ردک بحث آن به راجع و کرد لحاظ مستقل راه کی شدیم اصال و است یعال یلیخ راه کی نیا. میکنیم نیقی کشف، نقِل 

 با و باشد آزاد و بدن از مرسل قِت یحق کی. باشد بدن از ریغ انسان نکهیا مثال! دارد؟ معنا اصال بیرجت روح ایآ میکنیم بحث ما
 نیبهتر از یکی یول .است شده مطرح یفراوان یفلسف یاستداللها است؟ ممکن یزیچ نیچن .باشد هرجا در ییهرجا به التفات

. دهدینم توطئه احتمال دهد،ینم کذب احتمال کند،یم مشاهده را هاگزارش نیا یوقت انسان که یفراوان افراد که است نیا کارها
 بیفر را ما خواهندیم و کنندیم نقل نفر کی از دارند همه ای کردند، هم دست به دست ها نیا مییگویم که است یوقت کی

 و دیروب میقد یها زمان در کشف اهل یعرفا مثال دنبال به امش .شهود و کشف قیطر از متعال خداوند بحث همان در .دهند
 ت،یهودی ت،یحیسم انیاد د،یکن جستجو. دیبرو متعدد انیاد در مثال ای. دیجد دوره در دییایب بعد و متوسط دوره در  ییایب بعد

. اندکرده دیتول را هاشادیاوپان و وداها که ییآنها مثال. ستین جالب ادیز انیاد کلمه از استفاده البته ،یشرق انیاد یحت ای اسالم
 که یوقت. هست عالم نیا در مقدس و ناب مطلِق  قِت یحق کی که ندیگویم شانهمه د،یکنیم یبررس که ها نیا همه در شما

 ست،ین یکم زیچ هانیا. کنندیم مطرح نگونهیا گزارش کی دارند همه م،یستین که خدا اسم دنبال که ما د،یکنیم قیتحق خوب
 مهم اریبس نیا. ردمآو متفرقه یهاراه نیا لیذ من آوردم،یم مستقل راه کی عنوان به را راه نیا کاش اصال یعنی. است مهم یلیخ

 . است

 کی یعنی. ستین سلوک راه در بغرنج یلیخ ی تجربه کی بدن خلع نیا و نفس تجرد اصال نفس، تجرد اثبات در مثال
 نیا شما یوقت. رسندیم آن به یانیم به کینزد بایتقر مراحل کی در هستند، سلوک دنبال که یافراد بایتقر که است یاتجربه
 مستندها نوشتند، هاکتاب .است شده بیتعق یلیخ حبتیمس یایدن در مرگ، از قبل یها تجربه مثال. دیکنیم درک را فضاها

 به را ما ستقراا بحث دیینگو تواتر، نام به میدار منطق پشتوانه کی ما چون یول دادند انجام یآمار کامال قیتحق کی و ساختند،
  .ستین بردار شک چیه که رسدیم یحد به یعنی دارد، یمنطق یفن یهابحث و دارد تواتر از جدا یبحث استقرا رساند،ینم نیقی
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 یاریبس نستندتوا کم دست که را یافراد نیا است، بیعج و کنندیم گزارش دارند ها نیا همه مرگ از قبل یهاتجربه نیا
 را یاشخاص ،دمید را یینورها آمده، شیپ ییهاحرف کردم،یم مسافرت داشتم من آنجا و هست ییخبرها که گفتند هانیا از

 کی که دهدیم نشان نیا. است گرفته صورت ایدن تمام در نیا. است گرفته صورت ییگفتگوها و هاصحبت کردم، مشاهده
 میدارن یکار را ها نیا و بالجمله و ها یکارزهیر مییگوینم. هست یقتیحق کی از یحاک الجمله یف کم دست! هست یخبر

 نیا هم یتعال و سبحانه حق بحث در. است مسئله نیا بر یروشن اریبس لیدل کی خودش نیا !هست یخبر الجمله یف یول
 .دارد هم قیتحق و یریگیپ یجا مسئله

 نیا به جعرا کنند دایپ یماد لیدال که بودند نیا دنبالخواندم  موضوع نیهم با رابطه در قیتحق کی لیتحل در سؤال:
 است افتاده اتفاق مغزشان در یخاص ترشحات کی مثال ،دشدن حالت نیا دچار هسانی کک گفتند و مرگ از قبل شهود و کشف

 .بودند داده انجام را کار نیا یمصنوع صورت به و

 یاکدهدانش کی هم تهران در که کنند،یم کار یشناخت علوم هک یکس با میدار یمشکل کی ما و هست یبحث کی :استاد
 هینها در ییطباطبا عالمه یاجمله کی رد،یگیم انجام حوزه نیا در یادیز قاتیتحق هم ایدن در کند،یم کار خصوص نیا در

 که یحاتیضتو با چرا؟ دیدانیم. است کرده فصل و حد را نهایا ی همه که است کرده طرحم هم هیبدا در کنمیم فکر که دارند
 به داد لیتقل را قیحقا آن دینبا .دارد یماد مرحله در بروز کی قطعا است، یتجرد قیحقا یبرا که یاتفاقات دادم، کار اول امروز

. کرد بحث ار آن و ستین یماد و دارد تجرد علم دیگویم که یا یفلسف استدالل آن با برگشت دیبا مثال[. یستیز تیفعال] کی
 یحت مثال شما ینعی. ستین معنا نیا مخالف یایاله چیه یعنی. ستین یبحث نیا در دارد، ما بدن در ییهادامنه علم نکهیا ماا

 ددار که یا دهیپد آن با است زمانمه ترشحات آن. شودیم مغز یفضا در یترشحات کی دییگویم شهود و کشف یفضا در
 . دهدینم لیتقل تترشحا نیهم به را یادراک ی دهیپد آن نکهیا. شود یم ادراک

 یدما لحاظ به علم ی دهیپد که داد نشان خوب و یعال یلیخ. دیبخوان را سمیرئال روش و فلسفه اصول بکتا شما
. است ادراک بروز آن! نه. است ادراک نهما نیا م،یکرد احساس مغز در یرییتغ ما اگر شودیم احساس نیا .ستین ریپذهیتوج
. ندارد یبدن و یماد ی مرحله که ستین معنا به یول است یروان و یروح ی دهیپد کی دنیخند مثال یمصنوع نحو به اگر شما

 ما اگر .دندار یماد بروز که ستین نیا شیمعنا اما است خورده گره نفس ی حوزه بد یعنی. است یادراک قتیحق کی کردن هیگر
. افتدیم اتفاق زمغ در دارد قطعا. دهدیم انجام دارد ژهیو حرکات کی ما دهان و لب مثال و میخندیم میدار مثال که میکرد کشف

 یهالیتحل با د،باش هرچه ای باشد هاالکترون انتقال سنخ از چه باشد، ترشح سنخ از چه حاال که. هست یاژهیو ترشحات قطعا
 دقت اگر ترها،یباطن یهاهیال یمعنا به نه تریباطن شود، تریباطن اگر دینیبیم که یترشحات مثال چون. دارد وجود که یمختلف

 ندیگویم راچ ست؟یچ علم تجرد در فالسفه استدالل مینیبب دیبا ما .افتدیم نجایا در دارد یگرید اتفاق کی است ممکن دیکن
 .است مهم نیا! است؟ یماد ریغ یقتیحق علم
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 یحت من ،یینها قاتیتحق در ما ولو. است مهم چون میبگو شما به هم گرید زیچ کی د،یباش داشته توجه را نکته کی نیا
 ی دهنده نساما که دارد یزیچ کی ماده عالم نیهم که میبرس تینها در م،یبگو خواهمیم هم متعال خداوند ی درباره را نیا

 که دارد یژگیو کی مثال فرض بر او که دیکن ثابت را ها نیا دیبا. است ریتغیال و ثابت او که دیکن اثبات دیبا. هاست نیا ی همه
 دییایب شما مثال .اندکرده تامل یلیخ ها نیا ی درباره .ستین مهم یلیخ نیا .[کندیم تیریمد و کنترل] را ها یدگیچیپ نیا تمام
 اسم سر باشد. دارد را هایژگیو نیا که دارد وجود ماده عالم از یا طبقه کی دییبگو. ندارد اشکال د،یکن طبقه طبقه را ماده عالم

 یژگیو دسته کی ما ندیگویم حکما چون شود، اثبات واقعا اگر. میبگو خواهمیم را ها نیا از باالتر من یحت. میدارن دعوا ها
 به اگر .شودینم ندیگویم فالسفه .دیآورد دست به فرضا را نیا شما. است الزم یهست نظام یبرا ها یژگیو نیا که میدار ییها

 پس. ستین سما سر بر دعوا. باهم میندار یمشکل و شد تمام دارد، را هایژگیو نیا که است ماده عالم از یبخش که دیآورد دست
 دیکرد عمل نجایا در چههر یول است نطوریا ماده عالم از هیال نیا د،یدار ماده عالم از ییهاهیال شما یعنی. دارد وجود مسائل نیا

 خارج امتداد ساحت زا را ما که دارد ییها یژگیو تر یباطن یهاهیال آن ندیگویم فالسفه .دارد تر یباطن یهاهیال در یریتاث
 . کندیم

 ما چون میوگیم که را ها نیا .شود ینم ها نیا و ماده عدم و ماده از یتصور شودیم انجام که ییها بحث نیا در اصال
 از یسر کی اب .هستند دهیعق نیا بر رانیا در که یکسان نه، هم صاحب حاال. هستند هانیا صاحب که یکسان با میکرد برخورد

 ای دارد امتداد ینرژا ایآ مییگویم مثال .ندارم آنها با یکار که است یفلسف سواالت یکسری نهایا دنگفتیم میکرد مباحثه که نهایا
 یانرژ اصال ایآ و یانرژ و ماده ندیگویم نهایا .است یفلسف پرسش کی نیا. ام نکرده فکر نطوریا حال به تا اصال من دیگویم نه؟

 هیشب یزیچ که گرفت نظر در شودینم اگر شود؟ینم ای گرفت نظر در عمق و عرض و طول شیبرا توانیم یعنی ندارد؟ ای دارد امتداد
 .شودیم میدار مجردات در آنچه

 دیگویم و است کرده قیتحق موضوع نیهم به راجعالیزابت کوبلر راس  نام به هست ییکایآمر پزشکروان کی سؤال:
 مرگ از پس یزندگ وجود هم و روح وجود هم ثابت کرده را مرگ یهاتجربه وجود هم یعلم یها روش ی همه با توانستم  من

 حیتوض را ها نیا همه که چرخ زندگی نام به هست یکتاب کی خب و است مرده ۲۰۰۴ درکند. همه این ها را اثبات می یعنی. را
و این که  میدهب لیتقل نسینوروسا به ما که است مخالف هم او اتفاقا. است کرده اثبات را هانیا ی همه چطور که است داده

 ما هک است نیا خاطر به نیا دیگویم. میبده لیتقل مغز ترشحات و نسینوروسا به را مرگ به کینزد یها تجربهبخواهیم 
 یزندگ که کندیم صحبت مفصل نجایا در بعد. کندیم جادیا تیمسئول مانیبرا چون میریبپذ را مرگ از پس یزندگ میخواهینم

 .باشد داشته وجود تواندیم همه نهایا و مرگ از پس

 ندیگویم یوقت چون داده؟ حیتوض اساس نیا بر باشد؟ داشته وجود تواندیم یماد تحوالت و رییتغ اساس بر :استاد
 اثبات را نکته نیا واقعا اگر م،یدار علم از ما که یا یتلق یمعنا اون با ست؟یچ یعلم از منظورشان که کندیم شک آدم یعلم
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 قاتیتحق آن فرض بر اگر اما کرد یگذار هیسرما آن به راجع شودیم و است جالب و خوب یلیخ یتجرب لحاظ به باشد، کرده
 .دیمو عنوان به ستین یبد انیب. میندار فضاها آن با یکار ما نشود، ای شود درست

 و میبده لیتقل شودیم که یترشحات به دینبا که دیگفت گفتند، خانم آن که یسوال ی درباره که یشیفرما نیا استاد سؤال:
 بدون میبرس یافک لیدل کی به میتوانیم ما ماده عالم نیهم در دیگفت که ستین شما یقبل شیفرما با تناقض در نیا. است باالتر

 عالم نیا مییگویم م،یکن نییتب میتوانیم خوب ما که ییجاها در شودیم احساس. میده ارجاع باالتر عالم به میبخواه نکهیا
...  و هورمون ترشح به اگر د،یآیم انیم به امثالهم و روح مثل یمسائل و شودیم یگردن رگ که ییجاها در اما است یکاف ماده

 .دارد باالتر عالم به یارجاع حتما و ستین نیا نه که میکنیم ینف را نیا عیسر ما کنند، استناد بخواهند

 مطالعات نخس از است، باطن جنس از روح چون میگویم. یقبل بحث به دادم ارجاع من قبل بحث در باز اتفاقا نه :استاد
 دییگویم یوقت شما چون میگویم. کردم مطرح را بحث نیا بحث همان مطابق من اتفاقا. کرد قبولش ای ینف شودینم یماد

 از قبل که دینک قاتیتحق دیتوانیم کردم عرض د،یدار را ترشح نیا ماده عالم یها هیال در شما. ماده عالم نیا باطن یعنی روح
 مییگویم شد؟ ترشح نیا چرا مثال که دیببر یپ را ماده عالم یها بحث نطوریهم و دیباش داشته یگرید زیچ است ممکن ترشح
 .افتاد زیچ فالن با ما چشم چون

 اما است، یروح اعمال ها نیا کردن، هیگر و دنیخند مییگویم که ماست یتلق یکی. میدار یتلق دو نجایا در ما سؤال:
 ....و است هورمون نیا ترشح دنیخند ندیگویم مثال ها ستیالیماتر

 .کرد اثبات ای ینف دیبا را آنها. میکنیم روح اثبات آن با که یا ادله همان به میگردیبرم پس. ندارد اشکال :استاد

 .رفت دیبا هیپا از یعنی سؤال:

 نیا میخندیم یوقت دییگویم شما مثال یماد قاتیتحق در. کرد انکار را آن یماد قاتیتحق با شودینم یعنی بله :استاد
 کشف هنوز شما که هست زهایچ از یلیخ. افتدیم اتفاق ماده در تحوالت. ستمین منکرش که من. افتدیم اتفاق ما در تحوالت

 .کردم عرض را یبعد ی نکته ها بحث همان بر یتنبم. ستین دیگفت که یبرداشت آن اصال اتفاقا نه. دینکرد هم

 اتفاق هاده که شود باعث ن،یسروتون شیافزا مثال واحد عمل کی که است ممکن یدانیم قاتیتحق در استاد سؤال:
 میتوانینم ما دیگویم کا کنندیم بحث همبن سر ینورولوژ خود در یحت یعنی. مختلف اتفاقات...  لذت، دن،یخند مثل فتد،یب

 مطابقت یرفتار عمل ها ده با مغز در واحد عمل کی است ممکن. نقطه نیا یبرا هیناح نیا مییبگو و میکن یساختار را مغز
شود از طرفی هم یک نظریه هست به اسم نظریه است که ده ها رفتار انجام می نوروترانسمیتر کی شیافزا  مثال. باشد هتداش

ای شبیه حرف فالسفه البته نه صد درصد؛ که یعنی مغز واسطه یعنی. ستین شتریب واسطه کی مغز که دیگو یمساز که میدان شکل
 به االنگیرد منتها این فقط وسیله انجام آن است. حتی بعضی از نورولوژیست ها است که از بیرون و یک جای دیگر دستور می
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 که است نیا مخالف علمه ففلس کامال ساز به همین موضوع پی بردند وهولوگرافیک، میدان شکل مثل ییهاهینظر با دند،یرس آن
 .کند نییتب را زیچ همه خواهدیم نسینوروسا

 مکنم مغز در تحول کی که دیکرد مطرح که بحث همان مثال. دیباش مراقب یول است خوب یلیخ ناشاتتیفرما :استاد
 اساس بر نیا م،یدار نگهت دس باال در دیبا را فلسفه مییگویم شهیهم چون. دیباش مراقب کند، یبانیپشت را دهیپد نیچند است
 اساس بر .میا اوردهین دستش به هنوز ما و است ختهیر هم در متعدد عامل نیچند حتما آنجا یعنی. ستین درست الواحد قاعده
 .باشد آنجا در متعدد عوامل دیبا حتما ندارد، معنا یزیچ نیچن الواحد قاعده

 .است دهیچیپ یلیخ مغز سؤال:

 دیتول را هم عرض در ی دهیپد نیچند تواندینم عامل کی نیا باشد، عامل کی اگر دیگویم یعقل قاعده نیا :استاد
 .دارد وجود ءیش آن در دهیچیپ نحو به متعدد عوامل ای کند،یم عمل یطول نحو به ای. کند

 .باشد حد از شیب یدگیپبچ تواندیم سؤال:

 دارد ادامه وزهن ماده عالم یفضا در قیتحق ریمس که دهدیم نشان ما به یعقل نحو به نکته نیا یول ندارد اشکال :استاد
 .دیرس هم قتریدق یزهایچ کی به فضا آن در شود یم

 انسبح خداوند مخالف که یکسان د،یکن نگاه شما. دارد یعیوس فیط کی کردم عرض که نخست راه عنوان به نیا پس
 یبرا دارند هم لاستدال که یکسان یحت. کنند بیتخر را فضاها نیا که هستند نیا دنبال دائما کنند،یم انکار ال او یعنی هستند،

 هنر، در اج همه یوقت. دارد خدا به اعتقاد یکس مثال. کندیم مسئله نیا از دیشد یها یبانیپشت ها بحث نجوریا خدا اثبات
 قیتشو جماعت زنما چرا لذا. شودیم ترمحکم نیا کند،یم دیتاک را معنا نیا جا همه در و ندیبیم را یاله یها جلوه ساختمان،

 شود؟یم

 .شودیم تیتقو او مانیا هستند، مومن همه که کندیم احساس یمانیا یفضا در را خودش انسان یوقت چون

 هم ستداللا و برهان ولو دهند، قرار فشار تحت یفضا در را انسان و باشند خدا منکر همه که باشد ییجا در انسان اگر
 در که ینیمخالف هچنانچ میکن استفاده هم میکرد االن که ییهابحث و شواهد نیا از دیبا مانیا تیتثب ریمس در ما. باشد داشته

 را ها بحث آن و شوتدینم متوجه را برهان بحث اصال ها یلیخ. ستین برهان بحث فقط و کنندیم یسع کنندیم کار فضا نیا
 که را یراداف مثال کنند؟ خراب را یمانیا یهاتیشخص که کنندیم تالش چقدر. نیقرا و شواهد آن. کنند بیتخر خواهندیم

 یمانیا یضاف ی هیما و عامل او دانندیم چراکه کنند استخراج شیزندگ از را یمنف ینقطه کی گردندیم دائما شدند، شاخص
 .شود یتلق تواندیم یاریبس
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 یتعال یبار اثبات یبرا یمتفرق یهاراه م،یکرد اشاره و میکرد مطرح خداوند اثبات ی ادله عنوان با که را یراه نیاول پس
 .میداد قرار اول راه عنوان به را همه که بود

 راه فطرت
 ثبح کی. شوم فطرت بحث وارد مفصل خواهمینم االن من. شودیم یمعرف فطرت عنوان به که است یزیچ دوم، راه

 تهگذش یها زمان در ما بزرگ یحکما و فالسفه انیم در که نیا کنم عرض بخواهم که یا اشاره کی فقط یول است یمفصل
. آمده شیپ ریاخ یها دوره در مسئله نیا. نداشت وجود مستقل راه کی عنوان به فطرت از یبحث ما، نیمحقق و نیمفسر یحت

 ،یالیخ راه بک ،یحس راه کی شناخت یبرا گفتندیم مثال یعنی. معرفت گرید طرق عرض در یراه عنوان به فطرت راه یعنی
 جودو زیچ کی نداشتن ای داشتن قتیحق آوردن دست به یبرا طرق نیا. میدار یعقل راه کی و یکشف راه کی ،یوهم راه کی

 و خلقت. قتخل یعنی فطرت چون بود ها همان فطرت از آنها یتلق. نبود مطرح آنها میقس و لیبد راه کی عنوان به فطرت. دارد
 را خودش مدنظر قیحقا تواندیم یعقل ،یکشف ،یوهم ،یالیخ ،یحس راه قیطر از نکهیا یعنی. است نگونهیا انسان فطرت

 .بشناسد

 یهگاهگ. است کرده توجه فطرت بحث به ادیز یلیخ دیفرمایم ،یمطهر دیهش آثار در مثال متاخر، یها دوره در اما
 حاد رد فطرت مسئله که یافراد هستند االن مثل ییهادوره در مثال ای. است فطرت لسوِف یف یمطهر دیشه ندیگویم یبعض اصال
 چه و ستیچ شیابیارز مالک خب است، نگونهیا فطرت ندیگویم مثال .نمیبیم ابهام کارشان در اغلب من. اند کرده

 داده مباحث نیا در فطرت به راجع که را ییرهایتقر از یاریبس لذا د؟یکن مطرح دیخواهیم را یمباحث چه د؟ییبگو دیخواهیم
 یهارفح یکسان دارد احتمال را، مسئله نیا دیکن قیتحق هم شما کنم،یم عرض را کردم برداشت خودم که یزیچ من شود،یم

 ندارد را یدانش زمال ی پشتوانه آن تنها نه کنند،یم طرح مسئله نیا در که ییها بحث از یاریبس. باشند داشته نهیزم نیا در یخوب
 نشان را اخد ما فطرت نکهیا ،یفطر ِی خداشناس ی مسئله سر بر مثال چطور؟. کندیم خرابتر هم را ها کار اوقات یگاه بلکه

 باشد، آشنا غرب یشناسمعرفت مباحث با مقدار کی یکس اگر نظرم به که هست یا گونه به رهایتقر اوقات از یگاه دهد،یم
 .شودیم بزرگ ِی رهزن کی دچار

 تا دو دو میکن فکر که میا شده ساخته نگونهیا ما ندیگویم مثال اند کرده مطرح را مباحث نیا هم گرید فراوان مباحث در
. کنندیم مطرح را هانیا همه. نباشد هم و باشد هم یزیچ کی شودینم که میکن فکر که میشد ساخته نگونهیا ما. است چهارتا را
 ساخته نگونهیا ما م،یبزن متعال خداوند باب در میبخواه اگر را حرف نیهم. باشد یهست نظام بر حاکم یواقع امر کی نکهیا نه

 میخواه دایپ یشناختمعرفت یفضا در ینیسنگ مشکالِت  م،یکن یمعرف نزوریا را فطرت اگر م،یباش داشته باور را خدا که میشد
 گرید جور مسئله و اندشده خلق گرید شکل کی موجودات و میفهمیم میدار نگونهیا ما نکند که دیگویم یکس کی یعنی. کرد
 نظرم به شکل نیا به فطرت مسئله طرح لذا و. کندیم اقتضا دارد نگونهیا ما یدرون یها ستمیس. ستین تیواقع از یحاک و بود

 نیا هست، ما بزرگان کلمات ودر است کرده استفاده آن از یلیخ امام حضرت که دارد وجود یمدل کی. باشد زابیآس تواندیم
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 مطرح را فطرت راه اگر، ما پس. کنم عرض را نیا خواهمیم من. است یجالب راه نیا و استیعقل استدالل و فطرت نیب راه کی
  ست؟یچ آن و کرد یط را مسئله توانیم و است قبول قابل نطوریا کند،یم مطرح امام حضرت یسبک به م،یکرد

 یمناسب پاسخ مینیبیم م،یکنیم دقت ما که یوقت بعد دارد، وجود ما درون در یاقتضائات کی !میبگو مقدمه کی االن من
 قوه خودمان درون در ما مثال .هست رونیب و درون جهان نیب یهماهنگ یعنی .دارد وجود ما وراء جهان در ما اقتضائات نیا از
 جهازات نیا ما همه اگر .است شده چشم یحس یاعضا به لیتبد بخشش کی و دارد یمتعدد یها قسمت که .میدار یینایب ی
 هماهنگ یفرد خلقت ستمیس یعنی. است برقرار توازن نیا و خوردیم هم به ستمیس اصال نبود، نور خارج در یول میداشتیم را
 پاسخ رونیب عالم در مینیبیم م،یکنیم یگرسنگ احساس درون در ما .است حاکم رونیب که خلقت ستمیس با است متناسب و

 عالم در متناسب پاسخ ما، یدرون یهاخواست و التیتما مییبگو که میکن معنا نطوریا را فطرت که اگر. دارد وجود او با متناسب
 کی نیا .شندیندیب ترقیعم دوستان خواهمیم است، یفلسف ما بحث چون کردم عرض که است ییمعنا نیهم نیا. دارد ماوراء

 زانیقی که یتواتر حد در تجربه نحو به ها نیا. دارد را خودش خاص یهابحث که "الوجود یف معطل ال" که دارد یفلسف پشتوانه
 دست او به ینیقی کی شود،یم ادیز انسان یبرا که ها نمونه و میگفت که ها نمونه نیهم مثل .کرد یریگیپ را مسئله شودیم باشد

  .دارد رونیب در مناسب پاسخ شیدرون التیتما که دهدیم

. یابد اتیح به میهست لیمتما درون در ما و است یفطر معاد گفتند. کردند مطرح هم معاد اثبات باب در را بحث نیهم
 یهست جهان در مناسب پاسخ کی دیبا یعنی .باشد آن در یا نکته دیبا و باشد کتاب و حساب یب دینبا لیتما نیا فلسفط نظر از

 چون لیتما یعنی ققط فطرت از منظور. یاستدالل مهین یعنی باشد نیا یفطر راه از ما منظور اگر .باشد داشته وجود او با مناسب
 رفتن شیپ عقل با. است کردن استدالل با ها انسان فطرت اصال .است یفطر هم استدالل آن یعتی است عام فطرت یمعنا کی

 هانیا همه که کند یکار دیبا که... و الیخ او فطرت از بخش کی. است ییگرا حس و حس انسان فطرت از بخش کی. است
 یدرون یها شیگرا و ها لیتما فطرت از منظور اگر .کندیم ریس فضا نیا در ما یتالشها همه .دهد قرار یتعادل یفضا کی در را

  .است خوب م،یدار یابد اتیح به شیگرا ما. ستین بد و است خوب باشد،

 داشته رونیب در مناسب پاسخ کی دیبا و باشد کتاب و حساب یب تواندینم ها شیگرا نیا که میکن اضافه گرید مقدمه کی
 در بارها را نیا امام حضرت. میکن مطرح یخداشناس باب در و میاوریب را معنا نیا .شد خواهد مطرح هم معاد اثبات پس .باشد

 خدمت است، آمده هم اتیروا و اتیآ در که ما یهابحث در یحت. میدار مطلق قتیحق به شیگرا ما . است کرده مطرح کتابش
 کار یکشت در من داد جواب و ؟یهست کاره چه دندیپرس حضرت بشناسم؟ را خدا چگونه من که گفته السالم هیعل صادق امام

 شده حال  به تا گفتند بله، گفت(ستین خاطرم در قیدق تیروا)  ؟یا شده یکشت طوار حال به تا ایآ دندیپرس امام ای.  کنمیم
 یقتیحق کی متوجه آنجا در گفتند. بله گفت شود؟ قطع زیچ همه از دتیام که یریبگ قرار بغرنج کامال طیشرا کی در که است
  .خداست او گفتند. بله گفت آمده؟ وجود به شما در یشیگرا د؟یا شده
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 آمده بار چند یزیچ کی قرآن اتیآ در .هست هم قرآن اتیآ در که باشد نکته نیا اگر یفطر یخداشناس از منظور دینیبب
 نکهیا محض به شوند،یم من متوجه افتادند مشکالت در یوقت ها انسان دیگویم. نه ای دیکرد نوجه ها تالوت در دانمینم که

 بود شده عوض سالن نور بود، شده نطوریا بود آمده آقا آن اتفاقا ست؟یچ ها حرف نیا ندیگویم گذاشتند سر پشت را مشکالت
 عمل نگونهیهم اغلب ما .کندیم گزارش یانسان نفس عنوان به متعال راخداوند نیا و. بود شده یجد من ی هیروح مثال و
 مییگویم رفت شیپ خوب میدید اگر هست، تو یبرا کار نیا تمام ایخدا مییگویم م،یده انجام یکار میخواهیم یوقت. میکنیم

 هم گوسفند تعداد کی. بود چوپان ییخدا ی بنده کی ندیگویم که یداستان آن مثل .دارم ییهااقتیل کی من که شودیم معلوم
 یلیس که دید نکرد، را الزم یهامراقب هم او و آمد یباران دفعه کی که دادیم شانیچرا صحرا در داشت و او دست بودند داده
 و درخت آن یباال رفت دشوخ که بود یدرخت کی کند؟ کار چه را گوسفند همه نیا شود،یم اضافه دارد آب و دیآیم دارد

 خدا است، نذر نجایا در کار نیبهتر گفت خود شیپ. است گوسفند تا صدیس ست،یدو صد، نیا نگران یول داد نجات را خودش
 لیس گفت، را نیا تا .کنمیم یقربان تو راه در را آن یتاپنجاه مثال کردند، دایپ نجات من گوسفندان نیا اگر که کنمیم نذر من
 به گوسفندان نیا از که ییهاکشک کسالی من کردند، دایپ نجات اگر گفت. کردم یبد نذر عجب گفت بعد. آمد تر نییپا یکم

 دیتول امسال هانیا که ییهاپشم همه پس گفت بعد. شد کم لیس یمقدار باز. کنمیم خرج خدا راه در را همه د،یآیم دست
 هاحرف نیا ؟یپشم چه ؟یکشک چه گفت و رفت نییپا چوپان و کرد فروکش لیس هم آن بعد و دهمیم خدا راه در را کنندیم

  .آمده آنجا از مثل نیا ست؟یچ

 بچه نندیبیم که بعد. هست تو مال زمیچ همه رضا امام ای مییگویم میشو مشکل دچار یوقت. میهست نطوریهم هم ما
 مانیگرفتار یوقت یول میکردیم توجه سمت آن به م،یبود گرفتار که زمان آن. بود هاقرص ریتاث نکهیا مثل ندیگویم شده، وبخ

 ما که است نیا یبرا همه ها نیا.... اوست، کردن یرو ادهیپ خاطر به نکند است، داده را دوا فالن یفالن مییگویم شد، برطرف
 ستمیس نیا همه باطن از که ستین نیا مخالف االن. باشد داشته یماد یفضا تواندیم کامال نیا یعنی. میندار توجه را هاهیال

  .میدار مطلق قتیحق به شیگرا ما که است نیا فطرت راه ک. یرودیم شیپ و شودیم تیهدا دارد

 توانیم برداشت بکنیم...معرفت می و فطرت از که دیفرمود که ییهااستدالل سؤال:

 شاتیگرا نیا و هست ما درون در شاتیگرا نیا مییگویم یوقت ما دینیبب که گفتم. بود الوجود یف لیالتعط بحث آن :استاد
 ی تجربه م،یآوریم دست به یتجرب نحو به یوقت کی ست؟ین حساب یب مییگویم را شاتیگرا نیا چرا ست،ین حسابیب

 هرچه ستین حسابیب که میکنیم نیقی جیتدر به ما یعنی کنم،یم عرض دارم یحکم یفضا در و ستین مدنظرم یمعمول
 .الوجود یف المعطل ی قاعده آن به گرددیبرم که یفلسف یادهایبن نحو به نه؛ وقت کی. دارد تطابق میدید م،یکرد یبررس

 قدرت کی یعنی. میدار مطلق قتیحق به شیگرا ما دارد، امام حضرت که یانیب مثل شد، تیتثب مقدمه نیا نکهیا از بعد
 کشور که ییهاآن که ندیگویم امام حضرت. میدار لیتما که نیهم اصال ای. برسد ما ادیفر به تواندیم مشکالت آن در که یمطلق
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 هانیا همه بر خواهندیم و رندیبگ و کنند فتح هم را گرید کرات خواهندیم باشند داشته توان چنانچه و دارد بروز کنندیم ییگشا
 دارد شیگرا مطلق طرف به. است انسان عتیطب نیا. شوند مسلط خواهندیم هم بعد و قبل زمان بر شانیا قول به و شود مسلط

 آوردن دست به یبرا است یباطن راه کی دنبال او. برسند مطلق به خواهندیم یگرید راه از شوندیم ایدن در زاهد که ییآنها یحت
 . مطلقند قدرت به لیمتما انسانها همه پس !بزرگتر قِت یحق کی

 است همانطور و ستین استثنا هم نیا. هست شیبرا متناسب یهماهنگ و  متناسب پاسخ کی هاشیگرا همه که میدید ما
 جز یزیچ مطلق علم مطلق، قتیحق خب .باشد داشته وجود  مطلق علم مطلق، قتیحق مطلق، قدرت یهست نظام در دیبا پس

 راه اگر .میگردیم دنبالش به نجایا در ما که یبحث شودیم دیباش کرده توجه اگر مطلق دییگویم یوقت. ستین متعال خداوند
 ،یعقل استدالل راه عالوه به فطرت راه کی باشد، یدرون لیتما یمعنا به فطرت اگر. شود داده حیتوض بخواهد سبک نیا به فطرت

 هست یفلسف و یعقل یها راه سوم راه دوم، راه نیا. رساندیم یتعال یبار اثبات بحث در یخوب استدالل کی به را ما بیترک نیا
 .دییبفرما را سوالتان شما. میکن مطرح که میرسینم االن عتایطب .دارد وجود بحث نیا در که

 از راه تجربی هم اثبات کرد؟ شودآیا می سؤال:

 .فقط دیباش مواظب را یتجرب شود،یم یتجرب راه از بله :استاد

 همه در ها،زمان همه در ها،انسان همه در که است یزیچ که مییبگو نطوریا را فطرت فیتعر مثال ما استاد سؤال:
. نکردم دایپ شیبرا یتجرب دلیل چیه کردم، تالش هرچه من را نیا. است مطلق کی به یذات شیگرا کی نیا و دارد وجود هامکان
 .اندآورده را ینقل لیدال نکنم اشتباه اگر هم یمطهر دیشه خود. دارد وجود ینقل لیدال فقط

 از منظور. شود داده حیتوض دیبا که است یفلسف و یمنطق نگاه خودش یجا در را یبحث کی یتجرب نحو به :استاد
 .است ذات تجربه تجربه،

 .است یستیویتیپوز یحس تجربه من منظور سؤال:

 تمام در ها،انسان تمام در دیدانیم کجا از شما. است مشکل یبیخ نیا شما قول به و نشود دیشا طور آن. نه :استاد
 را ذات تجربه بحث یمطهر دیشه خود چون. است گفته ذات تجربه اساس بر یمطهر دیشه حرف. فضاها تمام در و طیشرا
 تجربه! نه. دهم یکل حکم توانم یم دمیفهم نطوریا یوقت ست؟یچ که فهممیم جیتدر به را انسان عتیطب من دیگویم که دارد

 هزارده را؟ مورد هزار د؟یکن یبررس دیخواهیم را مورد چند شما چون. نه کنند،یم استفاده آن از امروزه یفضا در که ییمعنا به
 .زندیم مخالف حرف که شودیم دایپ یکس بازهم تازه را؟ مورد

 . میدهیم تعمبم را یا نمونه کی استقرا بحث در توانبمیم ندارد مشکل آن خب سؤال:

 . داد یقطع میتعم شودینم که را استقرا :استاد
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 فطرتا است ممکن که ییما که است نیا من منظور دارد، را خودش یچالشها و شود ینم یقطع میتعم خب سؤال:
 نیا به یول رندیپذیم یارث یها نهیزم و کیژنت یمعنا به را فطرت یعنی. ستین فطرت اسم به یزیچ که میاوریب یمتعدد لیدال

 .است قتیحق به شیگرا ای مطلق به شیگرا مثال که دارد وجود انسانها در یذات لیتما کی که معنا

 ها انسان همه در و است فطرت کا است هیپا یارث لیتما دیگویم یکس کی م،یکن مطرح را یارث لیتما اگر حاال :استاد
 که یکسان یادعا یعنی. شودیم شدن شاخه شاخه و انشعاب موجب که را ییبخشها آن نه میکن مطرح نطوریا. دارد وجود

 است؟ اثبات قابل چطور واقعا اما است نیا کنند مطرح را فطرت بحث خواهندیم

 ... یبرا دارد وجود یعقل لیدال نقل در شود،یم ریتفس و کیهرمنوت بحث دوباره هم نقل نقل، از ریغ سؤال:

 . ذات تجربه بله :استاد

 .است یشهود آن خب سؤال:

 مجموعه دنبال به ما. خوردینم دردمان به که استقرا خب یتجرب علوم بحث در ما. جداست شهود بحث نه نه :استاد
 د؟یآیم دست به یکل قوانبن چطور نجایا. میهست یکل نیقوان

 . است ذات تجربه دارد، وجود ما فلسفه در کا یخوب یهاراه از یکی. اند کرده بحث باره نیا در یلیخ

 که تجربه معموال است، سخت اول تجربه در البته اول، تجربه در یحت ست،ین هم تجربه تکرار به الزم یحت ندیگویم
 . بردیم یپ عتیطب اصل به جیتدر به انسان شودیم تکرار

 .نشود دیشا دانمینم چون خوردیم هاپروتستان درد به شتریب و شودیم یپروتستان نیا که گفت شودیم سؤال:

 . ستین غلط که گفتند آنها هرچه کنند؟یم فکر چطور آنها مگر چرا :استاد

 شود منبع...گویند تجربه فردی برای شما میمی ها پروتستان سؤال:

 ها نیا و یفرد تجربه و شهود ست؟یچ ذات تجربه از منظور که کرد یبحث دیبا. ستین شهود و یفرد ی تجربه نه :استاد
 . ستین

 ست؟یچ پس سؤال:

 .کرد میخواه عرض را ها بحث ادامه بعد حلسه الله شاء ان. موضوع نیا شرح به میرسینم و گذشته وقت االن :ستادا

 .الله رحمه و کمیعل السالم و


