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 مپنج_و_بیست_#جلسه

 الرحیم الرحمن الله بسم

 نیالطاهر آله و محمد یعل الله صل و نیالعالم رب الحمدلله

 مروری بر جلسه قبل

 دیتوح اثبات بحث هم یکی و بود الوجود واجب اثبات بحث یکی شد، ارائه مطلب دو کنون تا االخص یبمعن اتیاله در
 در جیرا شبهه چند یبررس و نقد د،یآیم حساب به هم یقبل بحث دو آن ی تتمه جهت کی از که یسوم مطلب.الوجود واجب

 .است نهیزم دو نیا

 نیا در ییهایبررس شود،ینم دهید سبحان خداوند چرا که است نیا آن و میداد قرار توجه مورد روزید را شبهه کی
 اگر هک است نیا شود،یم دهیپرس اوقات از یلیخ که یگرید شبهه کی. میشویم دوم شبهه وارد االن م،یداد انجام خصوص

  ست؟یچ حانسب خداوند ی نندهیآفر شود، یمنته متعال خداوند به یهست نظام نیا دیبا لذا و دارد نندهیآفر به ازین یزیهرچ

 دهیآفر یکس چه را متعال خداوند پس که پرسندیم را نیهم و کنندیم مطرح را پرسش نیا هم ها بچه اوقات از یلیخ
  است؟

 شبهه دوم؛ علت خداوند متعال
 راسل، مثل یتیشخص که شدم متعجب یلیخ یول ند،یبگو گرانید که کردمینم تعجب را بحث نیا شیپ سال چند من

 یفرد ،یجوان نیسن در من دیگویم شانیا! نه؟ ای دیدید شانیا از را بحث نیا دانمینم بود، شده بغرنج یلیخ شیبرا مشکل نیا
 مالقات آن رد  کردم یمالقات دوستانم از یکی بو نکهیا تا. بودم معتقد و کردمیم عمل تیحیمس نید اساس بر و بودم، نیمتد

 دوستم هم و من هم را یفراوان حاتیتوض و شد مطرح نهایا و یخداشناس یهابحث نیهم جمله از و آمد شیپ یفراوان یبحثها
 ؟دهیآفر یکس چه را خدا پس ده،یآفر خدا را زیچ همه اگر دیپرس من از دوستم که نجایا با میدیرس تا میکرد مطرح

 فکر آن به راجع یلیخ بدهم؟ پاسخ دیبا چزور رد سوال نیا که شدم دو با رو یسخت اریبس مشکل کی با آنجا در من و
 . بردارم دست متعال، خداوند به اعتقاد از من تا شده باعث نیا و ابمی ینم شیبرا یحل راه هبچ دکید و کردم

 بحث نیا نتوانسته شانیا چطور که است تعجب یجا یلیخ یول زندیم یقیدق یحرفها متفرق یهابحث در راسل خب
  اظهار نطوریا و کردیم مطرح راسل از را حرف نیا یگرید فرد که است نیا جالبش. کند فصل و حل است، یآسان نیا به که را

 و لمتعا خداوند به میبرس تا کرده خلق گرید یش را یش آن و کرده خلق گرید یش را یش نیا مییبگو اگر ما که کردیم یشگفت
. است یازل دییگویم دیندار پاسخ که حاال ندیگویم است، یازل مییبگو ما و کرده خلق یکس چا را خدا که پرسندیم ما از یوقت
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 و است، یقبل یها دهیپد آن اثر بر دینیبیم شما که ییها دهیپد نیا که ندیگویم د؟ییگویم چه شما مییگویم میگردیبرم بعد
 چه را ذرات نیا خب عالم، در منتشر و مبسوط ذراو به میرسیم بعد اند،آمده وجود به یقبل یها دهیپد آن اثر بر یقبل یها دهیپد

 دایپ مشکل است، یازل مییگویم ما یوقت گفت،یم که کردیم تعجب او. هستند یازل ذرات آن نه گفتندیم کرده، خلق یکس
 .داشت نخواهد یمشکل چیه نیا است، یازل مییبگو را آنجا و نیادیبن ذرات کی به میبرس اگر یول کندیم

 که ستین نیا تیعل قانون. تیعل قانون از نادرست تصور به گرددیبرم شود،یم مطرح که یمشکل نیا صورت هر در
 ندیگوینم نند،ک ریتفس را تیعل قانون بخواهند نکهیا در د،یکن نگاه را یفلسف یکتابها تمام شما اگر یعنی. دارد علت یزیچ هر
 یزیچ نیچن نداشت، عدم یاقتضا ای نداشت، وجود اقتضاء اش، یذات اقتضاء لحاظ به یزیچ اگر که است نیا تیعل قانون که

 .دارد علت به ازین باشد، شده موجود اگر

 یطحس یتلق دو. است علت به محتاج بشود، محقق و نباشد یزیچ اگر مییبگو م،یکن مطرح میبخواه ساده یلیخ اگر
 جحانر در نباشد، عدم و وجود شیذات اقتضاء یزیچ اگر کردند، مطرح حکما که است نیا ترشقیعم. است تیعل بحث از

 حتاحم یزیچ هر نکهیا نه. است علت که است خودش از خارج عامل کی به محتاج وجود، بر عدم رجحان در ای عدم بر وجود
 و اشدب داشته علت تواندینم قطعا است، یازل قطعا یقتیحق چون باشد، تحقق شیذات اقتضاء یزیچ کی اگر. است علت به

 لتدال استداللها اگر یول د،ینکن قبول خب د،ینکن قبول را یوجود نیچن شما است ممکن. است تناقض داشتنش علت اصال
 و است یسک چه او آورنده دیپد و ستیک موجود و وجود نیچن خالق که دیپرس نباشد گرید باشد، دیبا یموجودات نیچن که کرد

 در آدم وقتها یلیخ که یشبهات از یکی هم نیا. بود خواهد ییجا به نا کامال سوال بستر آن در سوال نیا! ده؟یآفر یکس چه را او
 .شودیم داده آن به یفلسف و یحکم نظر از که یپاسخ و شنودیم مختلف یجاها

 شبهه سوم؛ ثنویت
. است تیثنو ی شبهه کنم،ینم باز چرا که دهمیم حیتوض و کنم،ینم بازش یوا کنم مطرح خواهمیم که سوم شبهه

. است پرداخته( تیثنو) شبهه نیا به ۱۵۹ صفحه در ةالحکمةیبدا کتاب نیهم در ه،یعل یتعال الله رضوان ییطباطبا عالمه
 بعدا چون یول دهمیم یحیتوض کی هم را پاسخ اجمال کنم،یم مطرح را شبهه نیا اصل من. است داده نجایهم در را پاسخش

 واقع در تیثنو شبهه. میکنیم احاله همانجا به را یلیتفص پاسخ داشت، میخواه خصوص نیا در یمفصل بایتقر بحث کی
 کی و میدار تیثنو که مینکن اشتباه را اصطالح نیا ما. شندیاندیم یثنو که یکسان یعنی است، یفلسف قواعد یاپاره از برخاسته

 خدا دو شدنبه قائل ،یهست نظام در مبدا دو به شدن قائل ای یپرستدوگانه ،یانگاردوگانه یعنی تیثنو. یپرست بت یعنی؛ تیوثن
 یها دقت کرده، منتقل را نظرشان هیبدا در خوب یلیخ هم عالمه د،یکن دقت خوب اگر ها نیا. یهست نظام در الوجود واجب و

 ما یهست نظام در که دندیدیم. دادندیم انجام یهست نظام در یبررس کی که شدیم شروع سبک نیا کارشان. داشتند یفلسف
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 و عالم نیا در میدار ریخ هم ما. است ریناپذ انکار هم نیا. شرور یگرید و راتیخ یکی م،یدار موجودات و وجودات سنخ دو
 .اول گام نیا. شر هم

 متضاد ندیگویم که نیا علت. متناقضند ای متضادند، که است نیا انشانیب در شر، و ریخ که است نیا حرفشان دوم گام
 یعنی. ماندیم یاهیس و یدیسف مثل. ستین یش کی در اجتماع قابل شر و ریخ. کنندیم حساب یوجود هم را شر که است نیا
 ت،یعل واعدق از یکی یعنی. باشد تیسنخ قاعده اساس بر مبداشان دیبا پس هستند، متضاد امر دو اگر. متضادند امر دو ها نیا

 و مناسبت معلول و علت نیب اگر. باشد داشته وجود تیسنخ و مناسبت دیبا معلول و علت نیب یعنی. است تیسنخ قاعده
 یریگشکل شامن مبدا کی مییبگو شودینم متضادند، یوجود امر دو شر و ریخ نکهیا به توحه با باشد، داشته وجود دیبا تیسنخ

 اگر. شر با ای دارد تیسنخ ریخ با ای واحد مبدا باالخره چون خورد،یم هم به تیسنخ ی قاعده چون! چرا؟. شودیم زیچ دو هر
 ریخ با اسبتمن دارد، شرور با مناسبت و تیسنخ اگر باشد، شرور مبدا تواندینم گرید است، راتیخ مبدا دارد، ریخ با تیسنخ
 راتیخ مبدا یکی. میدار یهست نظام در مبدا دو ما نکهیا به کشاند را یفراوان ی عده مقدمات نیا. بود خواهد شرور مبدا و ندارد

 .شرور مبدا یگرید و

 بعد و یزرتشت نید و آمد زرتشت حضرت نکهیا از بعد یعنی. آمده شیپ مسائل نیهم هم رانیا ی گذشته یها زمان در
 زد دامن را شر و ریخ آلودشرک یفضا نیهم در هم یمان. یمان نام به رسدیم یتیشخص به دیآیم تا...  و موحدان و مومنان
 به شرور و راتیخ مبدا ی مسئله م،یقد رانیا در یعنی. درآمد ظلمت و نور بحث شکل به و گرفت شکل رانیا در تیثنو مسئله
 به گرچه تیثنو شهیاند. نهایا امثاد و منیاهر و زدانی دیکن فرض مثال ای .شد هامطرحیکیتار و ها ظلمت مبدا و انوار مبدا شکل
 یاریبس یعنی. است ریفراگ یلیخ شهیاند نیا یول. است ینادرست حرف نیا ینید یهاآموزه لحاظ به و است، باطل یفلسف لحاظ

 در.  کنندیم یزندگ یثنو کم دست .کنندیم فکر یثنو و شندیاندینم یدیتوح واقعا شند،یاندیم یدیتوح کنندیم گمان که
 شودیم داغ و حاد آنچنان طانیش و خداوند ی مسئله ازاوقات یگاه مثال ،یاسالم یفضا نیهم در ما، متعارف یفضاها نیهم
 یافض آن ،یا شهیاند لحاظ به یحت عمال. است ستادهیا گرید طرف کی طانیش و ستادهیا طرف کی متعال خداوند کأن که
 .است حاکم کأن تیثنو

ه و جند الل خداست مجموعه ریز طاغوت که است درست بالله، ومنی و بالطاغوت کفری فمن قرآن، در اصال سؤال:
 ... جهان عرصه در عمالاست، ولی 

 طاغوت که دیکن تالش دیبا شما منتها است، درست آن هم یفکر نظر از میبگو خواهمیم است، درست که آن نه :استاد
 د،یببر متعال خداوند ی رمجموعهیز دیبا را طانیش تینها در. است یمشکل و سخت اریبس کار نیا و دیببر حق رمجموعهیز را
 قرآن اتیآ در  که باطل و حق بحث نیا از نیمهمتر یحت ای. شد خواهد بیتخر یدیتوح نظام اال و دیکن را کار نیا دیبتوان دیبا

 یا گونه به ها نیا و باطل و حق مبارزه بحث نیا دارد، یطرفداران دانشگاه و حوزه در هم االن نیهم فضاها، از یبرخ در. هست
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 باطل، مقابل در حق و حق مقابل در باطل یعنی. ندارند قرار یدیتوح قتیحق کی ی مجموعه ریز ها نیا ایگو که شودیم مطرح
 .میدار باطل مقابل در حق کی و م،یدار مطلق حق کی ما یدیتوح یفضا در. گرفت نظر در را باطل و حق شامل حق شودینم و

 ییهابحث نیا همه و طانیش باطل، ،یدیتوح نگاه در ما یعنی. داد خواهد پوشش هم را باطل یوجه به مطلق حق نیا
 ان را مباحث نیا لیتفص ما حاال. میبرگردان واحد یخدا همان به یوجه به دیبا میکنیم یتلق ها نیا امثال و شرور عنوان به که

 افالطون، طو،ارس دگاهید مثال. میکنیم مطرح آنجا بود، نخواهد مفصل یلیخ ولو داشت، میخواه که شر و ریخ بحث در الله شاء
 قتیحق کی آن و دارند قرار قتیحق کی رمجموعهیز ها نیا همه که شد خواهد روشن آنجا و .میکنیم مطرح... و ما بزرگان

 حق به یوجه به حق مقابل در باطل گردد،یبرم ریخ به یوجه به شر لذا و. کندیم میتنظ را شر و ریخ یفضا نیا دارد که است
 .دیآیم حساب به متعال خداوند جنود جزو یوجه به سبحان، خداوند مقابل در طانیش و. گرددیبرم

 و شرور و رش به یوقت گر،ید نگاه کی در ما یعنی. است شده نهفته آن در یاسرار و شده جادیا متعال خداوند خواست به
 نیا   شود،یم مطرح شتریب شر و ریخ بحث در ها نیا که گرید نگاه کی در م،یکنیم نگاه ها نیا و باطل و طانیش و شرور مبدا

 تیثنو شبهه میبگو خواهمیم .شودیم مطرح که است یحاتیتوض حاال. است گرفته فرا را یهست کل تیریخ که شودیم معلوم
 حل .دهدیم لیتشک را یاریبس ی شهیاند دینیبیم اوقات یگاه ،یرسم ریغ نحو به یول اند گفته یا عده یرسم نحو به گرچه

 مورد را ها یبد و شرور مسئال مییایب ما یعنی باشد؟ تواندیم چه شرور قتیحق از لمانیتحل ما نکهیا به گرددیبرم هم پاسخ نیا
 در است، یلتعا و سبحانه نق که محض ریخ به میده ارجاع را شرور که میده یحیتوض میتوانست اگر م،یده قرار یبررس و لیتحل
 است، رشرو ابدیم در راتیخ مبدا چنانچه خودش ،یتعال و سبحانه حق شودیم و میکرد جادیا را تیسنخ و مناسبت آن واقع
 .باشد هم راتیخ درقابل شرور مبدا

 عتایطب م،یده حیتوض متعال خداوند به را انتصابش و میکن حل را شرور بحث مینتوانست اگر کردم، عرض که را بحث نیا
 تیثنو شبهه م،یهد قرار یدیتوح نظام قالب در را نیا و میکن حل را شرور مسئله میتوانست اگر اما .میشو یثنو نظام میتسل دیبا
 . میکرد فصل و حل را

 مطرح را هست ذهنشان در که یشبهات از یبرخ دارند، که یتیسا در روشنفکران، از یکی کنم،یم تعجب اوقات از یگاه
 نیا بعد و داشت یا شبهه ها، نیا و شر و ریخ نیهم به راجع کردم نگاه من. هستند چطور نیبب برو که گفتند من به. کنندیم

 شما شبهه خب. کند فصل و حل را یزیچ نیچن که است نتوانسته تاکنون بشر که است یا شبهه نیا گفتیم که بود جالب نکته
 داندینم دییبگو اگر! داند؟ینم ای هست ها یبخت بد و هایگرفتار و شرور نیا که داتدیم متعال خداوند ایآ که است نیا! ست؟یچ
 انسان اوقات از یگاه. هست عالم نیا در امثالهم و شرور نیا که داندیم حتما پس داند،ینم که است ییخدا چه نیا خب که

 تحت دیشا بکند خواهدیم یفلسف و یعقل یلهویتحل و هاقضاوت از یبرخ آنجا رد،یگیم قرار یسخت طیشرا کی در خودش
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 یعقل و یا شهیاند نحو به ی مسئله حل و یفلسف ی مسئله حل یول ردیبگ قرار هاصحنه آن در عواطفش و احساسات الشعاع
 .است یگرید زیچ

 نیا ما لسوا که داندیم اگر است، ییخدا چه که داندینم اگر. داندینم ای هست مشکالت همه نیا داندیم است گفته
 اصال یعنی. میوبگ تانیبرا را شهیاند نیا یخراب عمق خواهمیم من! تواند؟ینم ای کند برطرف را ها نیا تواندیم ایآ که است

 نیا تواندیم دیگویم. کند لیتحل را ما تکامل یفضا تضادها، نیا یفضا ما، کوشش و تالش یفضا ار،یاخت یفضا تواندینم
 د،یبجنگ و دیبرو گفت یموس حضرت که شدند قومش و یموس حضرت داستان آن مثل! تواند؟ینم ای کند برطرف را مشکالت

 اگر! تواند؟یمن ای کند  برطرف را مشکالت نیا تواندیم. مییآیم شما سر پشت ما بعد بجنگ تیخدا هنراه به برو تو! نه گفتند
 داندیم که ییاخد که است نیا ما سوال. تواندیم مییبگو دیبا پس! تواند؟ینم که است ییخدا چه نیا که کند برطرف تواندینم

 !کند؟ینم برطرف چرا کند، هم برطرف را ها نیا تواندیم هستند، ها یبخت بد و شرور

 و ستین خدا گرید هم بدذات یخدا که شد خواهد دهیکش جهینت نیا به عتایطب که است، یبدذات یخدا مییبگو دیبا ای
 که یسواالت آن همه از نیا. کند فصل و حل را یپرسش نیچن نتوانسته بشر تاکنون است نوشته که است نیا ها نیا تربغرنج بعد

 .است دردآورتر و تربغرنج است، کرده را بحثش

 حل نشده ستیچ خدا علت نکهیا در هنوز غرب فلسفه در سؤال:

 .هست آشنا یمقدار ما یهابحث با که است یکس شخص نیا نه :استاد

 عمناب از خیلی از فالسفه اسالمی هست؟ یاسالم فلسفه نام به یزیچ اصال که است بحث مورد اصال حاال سؤال:
 بحثش نیا بشناسد، خواهدیم عقل آن و لوگوس با صرفا که شودیم شروع یزمان از فقطفلسفه  ؟؟؟ و کردند استفاده یکالم

 .جداست

 مثال هک مسئله نیا راجع کردم یا اشاره م،یکرد شروع که گذشته سال اول که یبحث و است یطوالن بحثش ابن :استاد
 دیستخوا اگر م،یکرد بحث خودش یجا در بهش راجع یلیخ... و ستین فلسفه و است کالم یاسالم فلسفه که ندیگویم یبعض

 .میباش داشته بحث نیا در یا یتلق چجور که دیکن مراجعه دیبا. هست شیلهایفا

 که یمشکالت نآ نتوانیم ما هم شبهه را حل کنیم و قائل به ثنویت بشویماگر  کنند،یم مطرح را تیثنو که ییآنها سؤال:
 کنیم؟چه می را آمدیم وجود به الوجودواجب دو در

 . میشویم ریدرگ دیتوح ادله با بعد و میشو میتسل را دیبا را تیثنو  شبهه یعنی شود،یم شبهه مثل یعنی :استاد

 !کنند؟ حل ها توانستند آن را همآن سؤال:
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 تینخس قواعد اگر یعنی ماندیم خودش یسرجا شبهه نیا یول کنند حل توانندینم هم را آن جهت آن از نه :استاد
 که است یا شبهه کی شهیهم یعنی. ماندیم یباق نجایا بغرنج نحو به مسئله نیا نشود، فصل و حل هم شر و ریخ است، درست

 .کندیم تیاذ را دیتوح مسئله و هست هاذهن در

 یول .هستند یعدم شرور که ندیفرمایم یاسالم یحکما که ندیفرمایم یمطهر دیشه و خواندم گرهمید یجاها سؤال:
 کمال دنبو را یماریب ما اگر یعنی وضوح به! اثرند؟ صاحب چطور پس است، عدم شرور اگر یعنی. ستین نطوریا که یدرصورت

 . است اثر صاحب عدم که گفت شودینم خب. است اثر صاحب نبود، آن م،یبدان یسالمت

 نکهیا. ستین یمطهر دیشه بحث بحث، نیا البته. شدنش فصل و حل و شر و ریخ بحث همان به گرددیبرم نیا :استاد
. دارد یقیدق و خوب یمعنا کی بعد و رفتندیپذ ما فالسفه بعد و کرده مطرح ارسطو که است یحرف نیا هستند، یعدم امر شرور

 از یلیخ د،یپرداخت آنها به ها نیا و تیماه تیاعتبار و وجود اصالت در شما که ییبحثها به توجه با. معدوم یعنی نه یعدم
 یذات نسج یعنی معدوم، یعنی نه یعدم امر. است یعدم امر ندیگویم را تیماه اصال یعنی. شود روشن خوب تواندیم مسائل

 قیدق بخواهد اگه شرور، ی مسئله فصل و حل یعنی دارد، یپ در یمهم یفلسف لوازم نیا و ستین وجود عتیطب جنس از اش
 که داد حیتوض توانیم وقت ان شود، روشن تیماه بودن یاعتبار اگر. شود روشن تیماه بودن یاعتبار قایدق دیبا شود، انجام
 نه یعدم از منظور. خداوندند به مستند همه چگونه و دارند تیواقع چگونه یوجود امور کنار در هستند یعدم امور که شرور

 مثل یباراعت. هستند یاعتبار امور بلکه ستین وجود شانیذات جنس که است نیا یعدم از منظور. چیه یعنی نه معدوم، یعنی
 را نیا جد هب هم من. ستین نهایا و سازدیم ذهن و هستند پوچ و چیه که معنا نیبد نه یاعتبار است، یاعتبار تیماه همانکه

 هانیا شودینم .هستند اتیواقع ها نیا و میکنیم نرم پنجه و دست آنها با روز شبانه ما که هستند یامور شرور که هستم معتقد
. هستند وممعد ،یعدم کنندیم فکر که فهمندیم بد هایبعض. است نکرده انکار هم یلسوفیف چیه و هم یکس و. کرد انکار را

 اصال نه .است یعال زیچ همه. ستین یشر اصال عالم نیا در یعنی است، عدم شرور گفتند فالسفه یوقت کنندیم فکر ها یبعض
 و حل در و رددا یعدم و یاعتبار تیهو که شرور ذات نییتب با گرددیبرم. است نزده را حرف نیا لسوفیف اصال. ستین نطوریا

 ان شرور بحث رد دیبگذار. کنندیم استفاده معنا نیا از تیعل ندیفرا در ییزهایچ نیچن گرفتن  قرار در یعنی علبت، قانون فصل
 .کنبم مطرح و میده حیتوض را بحث نیا شاءالله

 شبهه چهارم؛ تصادف یا اتفاق
 و تصادف هینظر کرده، دایپ یا گسترده اریبس رواج کی هم ما ی دوره در و دارد، رواج یلیخ متاسفانه که یچهارم شبهه

 .دست نیا از یالفاظ ای یعیطب انتخاب مثل شودین نطرح که یمختلف نیعناو با حاال است، اتفاق

 یعیطب انتخاب که دمیشن و دمید را ها بحث نیا من بارها باشد، تصادف و اتفاق هیشب یزیچ یعیطب انتخاب از منظور اگر
 کرده انتخاب را سو نیا عویطب اما بوده، کسانی کامال راه دو نکهیا احتمال و بوده یرو شیپ راه دو که کنندیم مطرح ییجا در را
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 شانس ما و است کرده انتخاب را سو نیا حاال داشت، یمتفاوت اریبس یها تیوضع کردیم انتخاب را سو آن اگر چنانکه. است
 که هستند ینیعناو ت،یعناو اوقات یگاه میبگو خواهمیم یعنی. آمده شیپ مسائل نیا و کرده انتخاب را جهت نیا که میآورد

 . کنم عرض اول نکته چند من. ستین نیا از ریغ یزیچ و است اتفاق و تصادف ی هینظر همان نیا. اند بندهیفر

. است هدفمند ریغ تکامل یکی است، مندهدف تکامل یکی م،یدار تکامل بحث جور دو ما که، است نیا نکته کی
 یتناف و تناقض یاتیاله یهابحث با باشد، رفته و شسته شیهابحث باشد، درست اشیمبان خودش، یجا در اگر هدفمند تکامل

 کهکشان مراحل یریگ شکل به راجع ای .کنندیم مطرح نیزم یرو بر زنده موجود یریگ شکل به راجع که ییهابحث مثال. ندارد
 نطوریا اگر برود، خواهدیم کجا که باشد مشخص اول از یعنی باشد، هدفمند اگر. کنندیم مطرح امثالهم و کرات و ستارگان و ها

 نه  دیباش مراقب را ها نیا باشد، درست اش یعلم یمبان اگر است، هدفمند تکامل اگر. است حاکم ضرورت نظام یعنی است،
 و نیدارو هینظر یوقت مثال چنانچه نباشد، درست خودش یمبان اساس بر اصال است ممکن است، درست گفتند یهرچ نکهیا
 و کنندیم مخالفت یاریبس شود،یم مطرح دارد دگاهید نیا در که را ییابزارها و اتیادب آن خود منظر از شود،یم مطرح نهایا

 یگاه شودیم فصل و حل دارد کهیعلم یفضا آن خود منظر از یحت نه، هم یاتیاله و یفلسف بحث اصال. دانندشیم باطل
 را یمشکالت یاتیاله مباحث لحاظ به باشد، نداشته یبیع خودش کار مراحل لحاظ به هدفمند تکامل اگر. شودیم ابطال اوقات

 کامال. کندینم برقرار نهایا و معاد بر یمشکالت یحت دست، نیا از بیزهایچ و پروردگار تیوحدان متعال، خداوند اثبات مثال با
 نیا در مرادمان مد باشد، رهدفمندیغ تکامل منظور اگر اما .دادند را تذکر نیا بزرگان از یلیخ .کند هماهنگ انسان که شودیم

 کی برسد، نجایا به خواهدیم که ستین معلوم اول از یعنی. است رهدفمندیغ تکامل ،یعیطب انتخاب و تصادف و اتفاق از بحث
 شود ادهیپ گرید مدل ها ده شدیم م،یبرس یگرید جاهاط به و فتدیب یگرید اتفاقات شدیم. میدیرس نجایا به ما که افتاد یاتفاقات

 نقطه به و کردرم شروع که الف نقطه از م،یدیرس ب ی نقطه نیا با ما و شد ادهیپ انیجر نیا و مدل نیا اتفاقا و تصادفا االن اما
 تکامل ،یزیهرچ و یعیطب انتخاب و یاتفاق و یتصادف نحو به نبوده، یضرور نحو به نبوده، هدفمند نحو به م،یدیرس ب
 نظر در را نکته نیا. است رهدفمندیغ تکامل به راجع بحث در مرادمان ما .رهدفمندیغ تکامل همان م،یدیرس نجایا به رهدفمندیغ

 نیا کنندیم فکر متاسفانه هایبعض است، مهم یلیخ نکته نیا که، است نیا نکته کی. است کار مقدمات ها نیا. دیباش داشته
 ۲۵۰۰ که ینظراا ها نیا کهیدرحال. آمده شیپ مدرن ابیدن در که است یعال اریبس قاتیتحق ی جهینت شده مطرح که یبحث

 و ذیمقراطیس از که را یکلمات شما. بوده ونیاله ریغ و ونیاله یها یریدرگ جزو یعنی. کردندیم مطرح را ها نیا هم شیپ سال
 را یگرید اسرار و بوده ییگو رمز و بوده، ییمجازگو کلماتشان ندیگویم ها یبعض حاال شده، مطرح نهایا امثال و ذقلسبانا
 االن که ییبحثها نیا از تر قیدق هم یلیخ اوقات یگاه د،یکن نگاه را سیقراتیزم کلمات شما رسما یول کنند، انیب خواستندیم

 فضا در ثوثمب یاتم یاجزا یعنیث وثمب یاجزا که کندیم مطرح را بحث نیا سیقراتیزم مثل خب. زدند حرف کنندیم مطرح
! کرده؟یم مطرح چطدر را ها نیا که کندیم تعجب آدم و دهدیم حیتوض بعد و بودند، الحرکت دائم ها نیا و داشته، وجود

 مکعب حالت هایبعض بودند، یمثلت هایبعض داشتند، یهرو حالت هایبعض بودند، یا رهیدا هایبعض بوده، مختلف ها نیا اشکال
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 ممکن یزمان هر گریکدی با ایاش نیا برخورد و کردندیم برخورد گریهمد به ایاش نیا و داشتند مختلف یشکلها. داشتند مربع
 ها نیا و بقا قدرت ها نیا از یلیخ گرفت،یم شکل که یخاص یها مجموعه نیا. اوردیب وجود به را یخاص مجموعه کی بود

 توان به سال اردهایلیم دیکن فرض م،یندار که هم محدود زمان بود، تینهایب هم زمان که ییبرخوردها نیا در اتفاقا و نداشت
 مدرن یایدن در که ییشرفتهایپ اساس بر ها نیا ندینک فکر میبگو خواهمیم یعنی. آخر یال کنندیم برخورد باهم سال، اردیلیم
. کرده طرح صدرا را سخنانشان از یبعض. زنندیم قتریدق یحرفها ها آن از یبرخ تازه! نه. شده مطرح ها دگاهید نیا آمده، شیپ

 اساس بر گرید بعدش شده، حاکم که یینظامها و ستین یاتفاق گرید بعدش یول بوده یاتفاق اولش ندیگویم آنها از یاریبس مثال
  حیتوض کردند، یرگریتصو را همه و.است یاتفاق بعدش و ستین یاتفاق اولش گفتند یبعض. رودیم شیپ یضرور نظم کی

 .میباش داشته توجه آن به دیبا که است نکته کی هم نیا. کردند صحبت دادند،

 مییبگو که ستین یزیچ نیا. است بوده مطرح هم شیپ سال ۲۰۰۰ ،یشناس معرفت مباحث اصول و اصل االن مثال
 ها نیا متوجه دیبا و. کندیم جادیا یفراوان یروان راتیتاث ها نیا. آمده دست به نهایا شده حاصل که ییشرفتهایپ برحسب االن
 .میکن توجه آن به دیبا که نکته کی هم نیا .میباش

 یآزاد مباحثات کی ما. کرد ورود توانیم مختدف ابعاد از یفلسف لحاظ به بحث نیا اصل که است نیا گرید نکته کی
 من. بود مفصل و دیکش طول بود، جلسه کی یا هفته اگرچه. دیکش طول بحث نیا ماه دو از شیب دیشا م،یداشت حوزه در که

 عقل اساس بر یکی. دهمیم قرار یریگیپ و تامل مورد را بحث نیا راه دو از م،یدار مختصرتر یها بحث که جاها نیا در معموال
 عقل که اول راه از اما .میکن یریگیپ را موضوع میخواهیم یفلسف عقل اساس بر یکی و م،یدهیم حیتوض را مسئله ،یهیبد یفطر
 قانون با یبرخ بحث، نیا به ورود چون دیشیندیب نجایا ساده، یهانظم نکهیا آن و دارند ما ی فالسفه را یبحث باشد، یهیبد یفطر

 نیااز خواهمینم اصال من برسانند، صفر به را مسئله نیا احتمال خواستند یاضیر محاسبات با یبرخ و رفتند شیپ احتماالت
 عقل ساده، ینظمها در که دهندیم را حیتوض نیا یعنی! دارد؟ صحنه نیا در ییاقتضا چه یهیبد یفطر عقل. کنم استفاده فضاها

 مطرح اغلب که را یمثال. ردیبپذ را نیا تواندیمیعنی. دارد را هست یاتفاق و یتصادف نحو به ندیبگو نکهیا تحمل یهیبد یفطر
 و داشته، ییجنگلها ها کوه نیا در داشته، ییهاکوه دشت، نیا از باالتر که یدشت کی کنبد فرض شما اگر که است نیا کنندیم

 را درختان نیا از یبرخ عتایطب هم لیس نیا و دیآیم ییلهایس که دینیبیم کباری دفعه هرچند بعد، و است یا رودخانه ریمس بعد
 دفعه، کی یتصادف نحو به بعد و کند،یم قطع را شیها شهیر زند،یم را اش اضافه یها شاخه مثال کرد قطع یوقت و کندیم قطع

 نیا. است شده درست پل کی نجایا و کرده ریگ نجایا آمد که یموج نیا اثر بر هم چوب نیا و بود رودخانه طرف دو در یمان دو
 اساس بر دیکن فرض اگر هم بعد. ندارد یمشکل شینجایا تا. دارد امکان نیا و شودیم دیگویم. ندارد تأبی یهیبد یفطر عقل چیه

 نحایا و آنجاست جنگل و یبارندگ همه نیا و کنندیم گناه همه نیا ها نیا ندیگویم و است ادیز جاها نیا از یبعض در یبارندگ
 رخ آنجا در یبارندگ بازهم خب. دارد ییبایز و مفصل داستان خودش ها نیا و یاله یسنتها نیا بحث حاال. است کمتر مثال

 د،یرس که جا نیهم در اتفاقا و تراشدشیم و کندیم قطع را ها چوب نیا از یکی رشیمس در بازهم و است ریس بازهم و دهدیم
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 و ندارد یاشکال نیا گوبدیم عقل بازهم. شودیم تر عیوس پل تیا و ستدیایم او کنار در هم نیا و زندیم پهلو یآب دفعه کی
 بازهم و فتدیم یاتفاق بازهم و شودیم قطع درخت و فتدیم اتفاق و دیآیم لیس بازهم و است نامحدود هم زمان. است درست

 یبرا که التیتشک نیا و آمدن لیس که میبکن را ریتصو نیا اگر اما .ستادهیا کنارش در یسوم باز رسد،یم که نقطه نیهم در
 خب. دیآیم شهیهم هم لیس. هست شهیهم زهایچ یلیخ و بوده شهیهم هم جنگل نیا دیکن فرض ست،ین محدود یزمانها
 نیا در نجایا آمده و داده تراش را ها سنگ د؟یکنیم توجه درختها به همش چرا هست، هم ها سنگ لیس ریمس در دیکن فرض

 آن بعد و افتاده کتارش آمده گرهمید یکی افتاده، کنارش و خورده تراش قایدق و آمده یسنگ هم یبعد دفعه .است نشسته هیپا
 که درختها کند،یم قطع راهم ها درخت بعد و د،یایب باال یمتر کی حد در قشنگ هم همه فتد،یب خورده تراش سنگ هم طرف

 نیا گرید عقل م،یرویم جلو که مقدار کی ،یچهارم ،یسوم باال، فتدیم خورند،یم تراش هم ها درخت نیا ستند،ین هودهیب
 فطرت نیهم با و میدار بحث نیا در که را یفطرت نیا. دیکن رها را ها نیا و احتماالت قانون بحث از اصال .کندینم قبول را فضا

 و یروشن حد همان به ایآ دینیبب است؟ چطور فضا نیا در است، محال نیضینق ارتفاع و اجتماع مثل رو مباحث از یاریبس
 نیا افتاده، ییها شاخه نیا خب و شده پهن ،یششم ،یپنجم ،یچهارم است، نشسته آماده چوب نیا! ست؟ین ای هست وضوح
 ختهیر درختان پوست از که یافیال نیا در و ستدیبا نطوریا آرامآرام و شود دهیبر کوچکتر ها شاخه برود، هدر به دیاین که ها شاخه

 آب اثر بر یا دفعه کی نطوریا که ییچوبها نیا دیایب بعد شود، بافته و شود بافته و شود بافته راه نیا در است ممکن است، شده
 دیدار گرید که دیگویم انسان شود؛ بسته نازکتر باال آن هم یچوب کی بعد و ببندد آنها به را نیا یزیچ کی و اند ستادهیا نحایا

 وجه چیه به رسد،یم که یدگیچیپ نوع کی حد به بگذرد، که ساده مرحله کی از نظم یعنی. است یشدن نیا .دیکنیم یشعرباف
 .کند قبول را معنا نیا خواهدینم عقل

 ارد،د زهایچ یلیخ طبقه ده ساختمان د،یریبگ نظر در را طبقه ده ساختمان کی شما د،یکن مطرح گرید مثال کی شما
 اصال مصالح، تمام که دیکن فرض شما. دارد زهایچ یلیخ دارد، مخابرات و تلفن و برق یکش میس ،یکش لوله آهن، مان،یس

 م،یندار یارک اصال االن ما که کرد نجایا در شودیم بحث نقدریا یعنی آمده، و شده هیته کجا از مصالح نیا که میندار یکار
 نیا کند، برخورد مه با ها نیا م،کهیدهیم آن به سال اردیلیم کی توان به سال اردیلیم کی هم زمان شده، ختهیر نجایا نهایا همه
 احتمال کی یحت رد،یبپذ وجه چیه به تواندیم انسان ایآ. ندیبیم چه تیواقع با مواجهه در انسان را یهیبد یفطر عقل یفضا

 از ها یارک زهیر نیا تمام با طبقه ده ساختمان کی سال، اردیلیم کی توان به سال اردیلیم کی طول در که بدهد فیضع اریبس
 ها نیا من که اوقات یگاه. کند قبول را معنا نیا تواندینم انسان مجه چیه به رد؟یبگ شکل دارد وجود که یمسائل همه نیا انیم
 .کند نییتب و دهد حیتوض را ها بحث تواندیم یراحت به که میدار نیقوان ما ندیگویم یبرخ م،یگویم را

 ما نیقوان اال و. دییبجو دیبا فلسفه در فقط دیریبگ را نیقوان ادیبن سراغ دیخواهیم اگر. دیباش مراقب که زنمیم را مثال نیا
 گرفته، شکل که یا طبقه ده ساختمان نیا اگر که است نیا مثالم ست؟یچ مثل نیقوان نیا دیدانیم ،یمیش و کیزیف یفضا در

 کارگران بعد و زندیریم را مصالح ند،یآیم ها نیماش که ییجا از د،یکن یبردار لمیف را ها نیا همه ساختند، را آنها که آدما نیا
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 فتوشاپ دییایب آن، از بعد د،یکرد یبردار لمیف را همه که نیا از بعد هست، مهندس معمار، بنا، آوردند،یم باال را آنها و ندیآیم
 یخال جا کی دفعه کی و دیآیم ینیماش کی مثال دینیبیم شما. دیده نشان را لمیف نیا بعد. دیکن حذف را آدمها نیا همه و دیکن
 دارد که یکس بعد و ندیآیم هم یرو آجرها بعد کند،یم حرکت دفعه کی فرغون نیا فرغون، در روندیم ها شن نیا بعد کند،یم

 ما یعنی است، طور نیا ما یها قانون نیا. رفتن آجر یرو آجر قانون نام به م،یدار یقانون کی نجایا ما دیگویم کند،یم مطالعه
 یگرید کس کی. رفتن آجر یرو آجر دیگویم .ستین ما دست نیقوان طرف آن و صحنه پشت م،یشویم نیقوان متوجه یإن

 آجر دو نیب مالت قانون شما چرا. دیداد انجام بزرگ غفلت کی شما! استاد جناب دیگویم و دیآیم بعد سال ۵ اوست، شاگرد
 مالت بعد گر،ید آجر کی و است مالت و د،یآیم آجر کی که است نطوریا مرتب شکد به دیکن نگاه شما رفت؟ ادتانی را رفتن

 یگرید فرد مثال فرض بر بعد. شودیم ساخته ساختمان نیا که است معلوم دیکن جمع را نیقوان نیا شما . گرید آجر کی  بعد و
 ییها آهن کی دفعه کی ده،یرس یمتر ۳ حد به ولرید وقت هر که میدار یقاتون کی ما د؟یستین متوجه چرا شما دیگویم و دیایم
 فلسفه یفضا که محض یعقل ساحت از ریغ در نمانیقوان ما د؟یبود توجهیب قانون نیا به چرا. ردیگیم قرار آنها سر و دیآیم

 را بحث نیهم من. شودیم یبندگیفر موجب نهایا اوقات از یگاه چون. است نیا به هیشب نمانیقوان فضا، آن از ریغ در است،
 م،یکنینم مشاهده را عواملش و علل چون یعنی. دیآیم باال درخت نیا! گرید است یعیطب حاال خب گفت گفتم، ییجا در
 انگار است، بیعج یلیخ بود، بایز  یلیخ کا داشت ییخرما درخت کی میبود ییجا کی. دیآیم باال دارد درخت مییگویم

 که انگار. باال است رفته و بسته هایگون نیا زند،یم رونیب که شیها شاخک نیا و است بسته ییهایگون آن دور و آپده یکس
 است نیهم مانمسئله. است نیهم اصال ما بحث. است یعیطب نیا گفت گفتم، او به یوقت. کرده را کار نیا و آمده یآدم کامال

 واقعا م،یندار روح به یکار را، انسان بدن یوقت شما شود؟ ساخته دهیچیپ بوق فوق ساختمان کی یعیطب نحو به شودیم ایآ که
 میدار که است سال هزار سه دو است؟ چطور نیا که بفهمد تواندینم ما لیتخ وجه چیه به اصال م،یکنیم یکبر یصغر چطور

 کی مثل مغز برابر در ما که ندیگویم خودشان. است دهیچیپ یلیخ مغز مییگویم حاال. میامانده بدن نیهم در و میکنیم فکر
 کی صورت به که را یبروزات آن و یاتیح یابرازها. دیبرو هیگر و خنده یفضا در مثال حاال. مغز اسرار مقابل در میمانیم طفل

 .است بهتر مینکن فکر شاندرباره و مینرو آنها سمت اصال. میکن شیرها دیگویم بشر که است دهیچیپ قدرآن میدار زنده موجود
 اسکلت ستمیس تابلو کی. دارند ییتابلوها کی د،یرویم ها مارستانیب از یبره به یوقت شما کنم،یم عرض انسان، بدن به راجع

 است، معلوم صنعت آثار کامال دیکنیم نگاه یوقت شما مثال. انسان بدن اسکلت است العاده فوق و دهدیم نشان را انسان بدن
 آدم شکم، قسمت در بعد کرده، یمخف و است داده قرار محکم یلیخ یزهایچ نیا ریز در را حساس یلیخ یزهایچ است آمده

 کی د،یرویم ها مارستانیب از یبره به یوقت شما کنم،یم عرض انسان، بدن به راجع ییزهایچ نیا شود، راست و خم دیبا
 یوقت شما مثال. انسان بدن اسکلت است العاده فوق و دهدیم نشان را انسان بدن اسکلت ستمیس تابلو کی. دارند ییتابلوها

 داده قرار محکم یلیخ یزهایچ نیا ریز در را حساس یلیخ یزهایچ است آمده است، معلوم صنعت آثار کامال دیکنیم نگاه
 انعطاف نیا در تواندیم و است تر نرم که را ییزهایچ نیا شود، راست و خم دیبا آدم شکم، قسمت در بعد کرده، یمخف و است
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 حساس یلیخ نیا خب. شود پخش بعد و دیایب ینخاع مغز از که بود بنا د،یکن نگاه را فقرات ستون دیکن فرض شما .باشد هم
 .شودیم جادیا درسر باشد، سره کی لوله اگر است، نیا به بنا اگر. بگذارد لوله در شد قرار. است

 یهاغضروف  ی با است آمده. شودیم جدا هم از انسان که باشد فیضع یلیخ اگر تکه تکه و کرده تکه تکه را نیا و آمده
 که است یزیانگشگفت آثار خب. کندیم حرکت دارد وسطش در که است لوله هم و داده قرار آنجا در محکم، و یقو اریبس

 در میباش داشته بان دهید میبخواه اگر نداده، قرار پا ریز را چشم د،یکن توحه را چشم یفضا فرض بر شما. کند توجه دیبا انسان
 درست استخوان شکل به یگود کی هست، هم حساس چون و آورده مرتفع نقطه کی در را چشم هم آن مرتفع، ی نقطه کی

 . داده قرار داخلش را آن و کرده

 خوب را زنمیم من که یحرف نیا باشند، دهید را نیماش یهایشاس که ییآنها بدن، اسکلت م،ینیبیم را عکس کی
 یکش لوله ستمیس کی دینیبیم شما که دارد وجود گرید ریتصو کی بعد بدن، اسکلت نیا چه؟ یعنی که شوند متوجه توانندیم

 آب محل نییپا هروقت کردند، یکشلوله را نیل و میدار ییروستا کی ما. زنمیم را مثال نیهم هم شهیهم. است شرفتهیپ اریبس
 درست را آن اتد نتوانسته هم هنوز. شودیم قطع نییپا کنند،یم باز را آب باال وقت هر و شودیم قطع آب باال کنند،یم باز را

 محدودتر بازد کجا در قطرها نیا بعد باشد، داشته یقطر چه دیبا کجا در تناسب به د،یدار بدن در یکش لوله کی شما. کنند
 فاضالبش قشنگ نبوده، یکش لوله فقط بعد و شده نازک ها نیا چقدر برسد، هاسلول به خواهدیم و برگشته نیا مثال بعد و شود؟

 باشد انگشتان سر در دیبا که یاعصاب سلسله آن که. هوشمند اریبس یمخابرات ستمیس کی گر،ید ریتصو کی بعد .کرده میتنظ را
 سبک نیا به دارد وجود که مخابرات ستمیس نیا یعنی است، الزم که را یمقدار آن تناسب به جا همه. نگذاشته انسان یپا کف را

 چه با کند،یم محافظت را او دارد چطور داد، قرار انستن مرتفع نقزه در یمرکز نقطه آن بعد و یمرکز نقطه آن و شودیم میتنظ
 مثال بعد چ،یه که ها نیا. دارد نکته چقدر بعد و است شناور آب درون در آن بعد و کندیم محافظت دارد یا یقو یها استخوان

 با ها ستمیس نیا همه هماهنگ ارتباط و. هانیا تیفیک و .بدن در عضالت نیا انتشار نحوه بعد و. رودیم عضالت ستمیس در
 نیا از. است طبقه ده ساختمان آن از تردهیچیپ بار( ندارد یاشکال نجایا)هزاران توان به هزاران میبگو اگر ساختمان، نیا. گریکدی

 احتمال، اردیلیم صد از احتمال کی دییبگو شما ولو .میایب کوتاه یمقدار کی نیا از حاالمن. است یباز نیا د،یبگو انسان یباز
 .است گرفته نظر در را احتمال نیا احتمال اردیلیم صد آن از چون شجاع، اریبس است یموجود انسان ندیگویم اوقات یگاه

 و اجتماع چطور. داندیم محال کامال لنسان یفطر عقل بحث. بزند آب به گداریب انسان که شودینم. است زیانگهول اصال
 یفطر عقل شدن رو به رو بر اصال. است نیا بر من دیتاک .داندیم محال را نیا همانطور! داند؟یم محال را ضسنینق ارتفاع
 در ساده نظم بله. دیآیم نظر به ساده ابتدا در یول دینیبیم دهیچیپ را نیا شما ندیگویم یبعض ،یدگیچیپ حجم نیچن با انسان

 ییفضا انسان که تکامل بیترت کی به .است ساده یها نظم نیا اجتماع از. دهیچیپ نظم شودیم ساده نظم کنار در ساده نظم کنار
 هم کنار در را قانون فالن و قانون فالن ندیگویم که شودیم دهید مثال. شودیم حاصل دهیچیپ نظم نجایا در کند،یم مشاهده را
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 ها نشیچ و ها ستمیس نیا که دینیبیم دیبگذار هم کنار را قانون چهار سه نیا م،یندار نظر در را قانون آن تیهو و میگذاریم
 .ردیگیم انجام دارد

 ترساده هک آن از. کوچک حرکت کی به گرددیبرم هم ساده یهانظم همان. کندینم حل را مسئله نظم کردن ساده یعنی
 مانیا که دیدانیم و کندیم مطرح انسان که را یراه کی. نجاستیا در ما سوال د،یکن جمع را کوچک یحرکتها همان. ستین

 هول کی زنندیم حرف که ها همان ایدن در. ردیپذینم کس چیه یعنی .است یهیبد یفطر عقل نیهم خاطر به ها انسان اغلب
 اداره و کنترل و جادیا کنترل تحت برتر اریبس عقل کی بدون که شودینم یهستنظام نیا .دارد وجود جانشان عمق در یهراس و

 از صالا و است یعقل که رگید راه اما .کردم عرض که است یراه کی نیا و نکته کی نیا پس. است سبک نیا به حتما. باشد
 کی اصال دیگویم یفلسف یعقل راه اما ده،یچیپ یها نظم به میشد متمسک نجایا ما. کندیم خراب را یمیتنظ هرجور شه،یر

 یعضب .است زانیم چه تا یفلسف یکارها ارزش که فهمدیم آدم که نجاستیا. کندیم مطرح آنجا یرو را بحث کوچک، حرکت
 چطور را ثبح دینیبب نجایا اما. شودیم مطرح یمباحث کی بکنند، ییکارها و بزنند ییحرفهت اورند،یدرب یباز است ممکن ها

 یموضوع نیا هب راجع بحث و حدف نکهیا با ما یفلسف آثار در متاسفانه .برد شیپ را بحث نیا که یا یفلسف عقل در. بردیم شیپ
 آمده، دارمق کی اسفار اول جلد در یعنی. نشده ارائه منسجم و ستین منسجم کجا چیه یول است، ادیز بحمدلله کردم مطرح که
 که ییزهایچ زا یکی مثال چون. ها نیا با ارتباط در انسجام کی. شده مطرح متفرق هابحث و آمده مقدار کی گرید یجلدها در

 اج کی در همه چون یول کردند یبررس خوب یلیخ ما یحکما ؟!ستیچ اتفاق و تصادف به انسانها شیگرا سر   دارد، وجود
. میدار خود هروزمر امور در ما که یمسائل نیهم کشانده اتفاق و تصادف به را ما که را ییزهایچ اغلب مثال. است نشده مجتمع

 .است علل و اسباب به جهل علتش گفتند و دادند حیتوض فالسفه خب

 است شده که یتوهم یعنی میده حیتوض را بحث نیا مختلف شقوق و میکن بهانه را نیا میتوانیم جا کی در میبرو حاال
 ییاغ علت ینف اتفاق، بحث اصال. است ییغا علت ینف واقع در میکنیم مطرح ما ۶ک یبحث نیا ست،ین الزم ییغا علت که

 که ردمک عرض نکهیا یعنی .ییغا علت ینف یعنی! دهیرس اتفاقا. رسدینم جا کی به ضرورتا و ستین هدفمند چیه یعنی. است
 یلیخ بحث کی. یتناسب به آورده، ثالث مواد دل در اول جلد در را بحث نیا یوقت کی اند، متفرقه که کردند بحث ما فالسفه

 یهازهیانگ که کرده مطرح و آورده ییغا علل بحث در را گرید بحث کی ام،گرفته آنجا از م،یبگو خواهمیم من االن که حساس
 که کردم ضعر آثار نیا در. است شده متفرق بحثها ندییبب !هست؟ چه ها آن باشد، هدفمند ستین الزم ندیگویم که را یکسان

 مطرح را اقاتف ی هینظر انسان شودیم باعث که است اسباب عیبجم انسان جهل و شودیم داده نشان و یبررس هازهیانگ نیا
 تو به را هاعلت فالنجا اگر که شود روشن شیبرا و شود داده حیتوض اش یفلسف یمبان هم بعد و شود برطرف نهایا اگر. کند
 بحث که شودیممعلوم پس. شو خواهد محقق قطعا و است یضرور نحو به نجایا! نه دیگویم! گفت؟ یخواه چه م،ییبگو

 .است هدفمند
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 عالم، در. ...۴۶:۴۶.... یاجزا مییگویم و میکنیم قبول را فرض آن ما دینیبب. دهم حیتوض را یفلسف عقل و برگردم
 هست، که یگرید زیچ هر از ای آن از قبل ای میکنیم شروع یسلول تک آن از اگر ،یگرید زیچ هر ای عالم در شده پخش یاجزا

 اساس بر هست که هرچه. دهد بروز خودش از و دهد انجام خواهدیم یکنش و حرکت کی کند، شروع ییجا کی از حواهدیم
 .دیآیم دیپد ییها مجموعه ها کنش و حرکتها از یسر کی

 !نه؟ ای ردیبگ صورت یگرید ی گونه به توانستیم ایآ شده، انجام که یاول حرکت آن که است نیا قایدق لسوفیف سوال
 گرید ذرات به رهبالضرو مثال و طرف نیا به آمده ذره نیا دییگویم د،یدهیم قرار یموردبررس را ذره کی شما که دیکن فرض یعنی

 در .میبکن میخواهیم که یریتصو هر ای. شده جادیا ییحرکتها مجموع در و دادند صورت ییحرکتها هم آنها و آورده فشار هم
 از یگاه! کرد؟ فرض شودیم چطور که میداد قرار بحث مورد را مسئله فروض نیا تمام  که ام کرده عرض مفصل یها بحث

 صادفت هینظر بحث که ییها نیا ی لهیمخ به اصال که است طرح قابل یفروض ،یعرفان یحت و یفلسف مباحث بستر در اوقات
 بطالن. اشدب اتفاق و تصادف فرض نیا از تر یقو که کرد مطرح شودیم هم گرید یفرضها یعنی. دهینرس ندیگویم را اتفاق و

 عتا،یطب و مده،آ سمت نیا به االن ذره نیا که دیده قرار مطالعه مورد را ذره کی اگر شما. است واضح یلیخ اتفاق و تصادف فرض
 نیا به جزء کی حرکت کران،یب یفضا کی در اساسا که است نیا میکرد مطرح مفصل مباحث همان در که ییبحثها از یکی

 انکریب یفضا کی در جهت اصال. ها بحث آن از ریغ یعنی. است حرکت باب در یگرید بحث کی نیا دارد؟ معنا اصال طرف
 گرید یها ثبح کی ها نیا. ساخته یا محموعه کی بعد و گرید طرف آن از آن و آمده طرف آن از نیا مییبگو بعد و دارد؟ معنا

 .شوم آنها وارد خواهمینم من. است

 و اتیح که است نیا بر فرض چون باشد، داشته خواهدیم که یایژگیو هرجور با میدهیم قرار یبررس مورد را جزء کی
. میدهیم رقرا یبررس مورد را جزء کی پس.  رندیبگ شکل یبعد مراحل در خواهندیم تازه نهایا و ستین زهایچ نطوریا و عقل

 دهد؟ انجام را ب حرکت شدیم ایآ میپرسیم ما. داد انجام را الف حرکت نیا که مینیبیم م،یداد قرار توجه مورد که یجزئ نیا
 دهد؟ جامان را گرید یها حرکت و واو حرکت شدیم ایآ دهد؟ انجام را د حرکت شدیم ایآ دهد؟ انجام را ج حرکت شدیم آزا
 اقتضاء و دده انجام را حرکت آن شدینم نه مییبگو اگر چون. نیا یعنی تصادف هینظر چون. شدیم! بله که گفته دیبا عتایطب
 .رودیم شیپ هدفمند تکاملها تمام یعنی دهد، انجام را الف حرکت حتما که بود نیا اشیذات

 سوال. داد انجام را الف حرکت االن یول دهد، انجام را ها حرکت نیا همه که شدیم جزء نیا نه، دییبگو اگر شما یول
 منجر یفاعل علت ینف به فعل و حرکت در یهدفمند ینف ،ییغا علت ینف است معتقد لسوفیف چون است نیا لسوفیف
 یتوانینم یکنیم قبول اگر. نکرد قبول دیبا ای کرد قبول را تیعل قانون دیبا ای یعنی. شودیم منجر تیعل قانون بیتخر به شود،یم

 داده انجام واقع در یحرکت کی م،یداد قرار توجه مورد که را یجزئ نیا .یکن مطرح را یعیطب انتخاب و اتفاق و تصادف ی هینظر
 ای بود الف حرکت یاقتضا ذره، نیا ذات درون در ایآ میکنیم سوال ما. بود ممکن او یرو شیپ گرید حرکت نوع ده کهیحال در
 دییبگو دیبا ای !بود؟ هیالسو یعل گرید یها حرکت با د، حرکت با ج، حرکت با ب، حرکت با الف، حرکت به نسبت شیاقتضا نه،
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 همه. شودیم خراب شما بحث و شودیم تیتثب ما بحث خب داشت، اقتضا ب حرکت به نسبت یعنی نبود، هیالسو یعل
 یحرکت ده نیا به نسبت کامال ذره نیا ذات لحاظ به که دییبگو اگر .شودیم هدفمند پس شد خواهد نطوریا هم گرید یحرکتها

 هیبق بر الف حیترج الف، حرکت شدن دهیگز پس شود،یم مطرح سوال نیا وقت آن. است هیالسو یعل دارد شیرو شیپ که
 دارد، وجود یرونیب عامل دییبگو است ممکن شما. عامل نیا منظر از بود، یمساو ها نیا همه تحقق احتمال چون ها،حرکت

 در که ییمبدا نیا ذات منظر از. میکنیم ادهیپ آن یرو را ها حرف و میکنیم کالم نقل را یرونیب عامل باز که میندار آن به یکار
 حرکت به یبدوز را نگاه شما اگر یعنی .است هیالسو یعل نهایا از کی هر عدم و وجود تیوضع کامال ذره، نیا مثال میگرفت نظر

 میگرفت نظر در که یا ذره نیا با سهیمقا در افتنشین تحقق و افتنشی تحقق حرکت، مدل چند آن و ج حرکت ب، حرکت الف،
! کند؟ دایپ حیترج عدمش بر الف حرکت وجود که شده باعث یعامل چه هست، هیالسو یعل کامال اگر. است هیالسو یعل کامال

 (است شده باعث ذره نیا دییبگو دیتوانینم شما چون)

 میکنینم تیعل انکار ما! نه کنندیم فکر اتفاقند، به قائل که یکسان بدوا یعنی شده، جادیا خود به خود نیا دییبگو شما اگر
 ما یول کندیم انکار را تیغا دارد فقط. است علتش ذره آن دیبگو که کندیم احساس بدوا. است علتش ذره آن مییگویم چون

 رکتح دیبگو اگر. کرده انکار را الف حرکت تحقق یفاعل علت یتیشخص نیچن اتفاقا مینیبیم م،یکنیم یبررس خوب یوقت
 بیتخر نیا یمعنا دهد، نسبت ذره آن به تواندینم ندارد، یگرید راه چون کرده دایپ رجحان خود به خود عدمش بر وجودش الف

 درون از تواندینم نشود، بشود و بشود بشود یزیچ هروقت دیگویم تیعل قانون! د؟یگویم چه تیعل قانون. است تیعل قانون
 نیا از که هم را ذره شما کند، دخالت یرونیب عامل مییگویم یوقت. کند دخالت یرونیب عامل دیبا نشود، ای بشود خودش ذات
 وحود هم یگرید عامل. دهد انجام را کار نیا تواندینم است ذره اگر دهد، انجام را نقش نیا تواندینم چون د،یکرد یخال نقش
 را تیعل انونق دیبا د،یکن درست یفلسف و یعقل پشتوانه شیبرا دیخواهیم اگر اتفاق، و تصادف ی هینظر یبرا شما یعنی ندارد
 یگرید بحث چیه گرید د،یکن بیتخر را تیعل قانون اگر م،یکنیم بیتخر باشد، دیبگو یکس است ممکن. دیکن بیتخر

 دارد تیعل انونق صحت اساس بر ،یعلم یهاحرکت همه نیا و هادهیپد همه اصال ما که دیدانیم چون .دیبکن مطرح دیتوانینم
 چرا اصال دیرندا قبول را تیعل قانون اگر. دیدار قبول را تیعل قانون چون د؟یکنیم قیتحق همه نیا شما چرا. شودیم انجام
 اصال شود، ودموج خود به خود ها نیا که شدیم د؟یکنیم قیتحق نیادیبن ذرات یرو بر چرا اصال د؟یکنیم قیتحق خدا به راجع

 .میباش داشته هیاول ضرورت ما که نداشت ازین

 . باالست لمعوا اصلش و شودینم واقع عالم نیا در ستیبا که نطوریا تیعل قانون که میدیشن شما خدمت از استاد سؤال:

 ماده عالم :استاد

 است نطوریا یوقت. باشد تواندینم باالتر یها عالم در یول باشد تواندیم علل سلسله ماده عالم در دیگفت مثال ای سؤال:
 ... بتواند دیشا شودینم ظاهر ظاهرا ماده عالم در کمال حد در تیعل قانون نکهیا مثل و
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 کامال کنند،یم فایا یماد یاجزا که یایعل   نقش آن ... نکهیا نه ماده، عالم در تیعل قانون مییگویم نکهیا دینیبب :استاد
 علل ذال. ستین یماد عوامل و علل کار یکنندگ جادیا و یوجود تراوش مییبگو میخواهیم ما. است تیعل نیقوان طرهیس تحت

 زمان گذر اگر مثال. دهدیم انجام اریع تمام را خود کار اعداد نقش در یاعداد علل. اندیاعداد علل مییگویم را یملد عوامل و
 انجام کند فایا خواهدیم که ینقش آن لحاظ به دهد، انجام خواهدیم زمان گذر که ینقش آن. دیآینم شیپ اتفاق نیا نباشد

 به نسبت یادم دهیپد کی شودینم وجود ی کننده افاضه علت لحاظ به که است نیا کنندیم انکار را آن فالسفه که آن دهد،یم
 نیانقو که میینگو م،ییبگو قرائت نیا با دیباش مراقب را نیا. دهدینم اجازه تیعل نیقوان. دهد انجام را کار نیا یماد ی دهیپد
م عوالم تمام در تیعل نیقوان! نه ... اریع تمام نحو به تیعل نیقوان ای ستین یجار ماده عالم در تیعل  مادهعالم منتها. ستا مَحک 
 عوالم لکهب ست،ین ماده عالم درون در وجود مقوم وجود، بخش افاضه تیعل یعنی ،یقیحق تیعل دارد، که ییها یژگیو خاطر به
 سهم که یحد آن رد دارند گریباهمد یماد عوامل که ییها تاثر و ریتاث! بله. کنندیم فایا را نقش نیا ماده عالم با نسبت گرید

 .دهدیم انجام کامل میشد قائل شیبرا

 باتوجه یعنی. است نظم توهم اول حل راه کنمیم فکر من میگفت که را یاول لیدل مورد در. دارم نکته تا دو استاد سؤال:
 بعد درآمده، نگهماه میداشت که یامکانات آن با میساخت که یتندن آن بعد م،یساخت یتمدن و ساختار کی م،یداشت که یامکانات به
 به یعنی .بوده هماهنگ میساخت ها نیهم اساس بر که ییزهایچ نیا با م،یدار که ییزهایچ نیا که است بیعج چقدر میگفت ما

 اگر. است کم یلیخ اسبها یتو و است ادیز یلیخ ها انسان در فقرات ستون یها یماریب درصد که دیدانیم هم شما اگر، نظرم
 که میرویم اهر پا و دست چهار ما که است خوب چقدر که دندیرسیم جهینت نیا به احتماال کنند، فکر یفلسف توانستندیم آنها
 در ما یعنی. رمیگینم صدفه با را یعیطب انتخاب ربط نظرم به هم دوم علت وقاع در. مینشو فقرات ستون یها یماریب دچار مثال

 ها نیا که میدار مختلف یاقتضاها با ذره ادیز یلیخ ای تینهایب که مییگویم یاسالم فلسفه اتیادب با مثال یعیطب انتخاب
 نهایتبی نیا زا که ییآنها. ندارند بقا قدرت ها نیا از یلیخ ،یعیطب عام قواعد آن لیدل به. روندیم خودشان راه به هرکدام

 ... نیا به منجر مثال داشتند، بقا و داشتند یخاص یاقتضا

 سهیمقا در نظم یعنی. است ینسب تیواقع کی نظم که ندیگویم هایبعض دینیبب. اولتان بحث آن به برگردم من بله :استاد
 ییازهاین مجموعه لحاظ به اسب، با میکن شهیمقا اگر مثال ای م،یفهمیم را نظم میکنیم سهیمقا خودمان با یوقت یعنی. ابدییم معنا

 اگر. است بهتر یلیخ هست، درش که ییزهایچ مجموعه لحاظ به باشد، پا و دست چهار اسن اسنکه اتفاقا مییگویم دارد، که
 نیا من گذشته، نیا از یول. دیرسیم ترالعاده فوق نظم کی به دیدار که رسدیم نظر به م،یکن دقت بحث نیا به گرید بار کی

 ینشیچ کی شما بعد باشد،داشته هم یمختلف یرنگها و باشد ختهیر نجایا در نجایا در مهره هزار ها ده شما اگر کنم،یم را سوال
 حلقه بعد. آمده اهیس حلقه کی و آمده دیسف ی حلقه و آمده دیسف حلقه دینیبیم ،(مییگوینم را نظم اصال)دیکنیم مشاهده را
 حلقه کی بعد و آمده دیسف ی حلقه و آمده دیسف ی حلقه بعد.  آمده اهیس حلقه کی بعد و آمده دیسف ی حلقه و آمده دیسف ی
 حلقه کی بعد و آمده دیسف حلقه کی و آمده دیسف ی حلقه و آمده دیسف ی حلقه بعد دفعه. شد بار سه! شد؟ بار چند آمده، اهیس
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 دیسف ی حلقه بعد  آمده، اهیس حلقه کی بعد و آمده دیسف حلقه کی و آمده دیسف ی حلقه و آمده دیسف ی حلقه بعد  آمده، اهیس
 بعد و چهارتا، شد آنجا در شد که تا سه آن بعد آمده، اهیس حلقه کی بعد و آمده دیسف حلقه کی و آمده دیسف ی حلقه و آمده

 مینیبیم بعد دفعه. آمده قرمز حلقه کی هزارم ی حلقه در که مینیبیم بعد دفعه و آمده، قرمز ی حلقه کی ن،یپانصدم در دینیبیم
 به نظم کی با شما ایآ. ندارد ییمعنا چیه اصال و من با یتناسب چیه اصال ن،یا با برخورد در انسان. رفته باال یتصاعد نحو به که

 اتفاقا د،یباش مراقب را اول قسمت برخورد، نیا در عقلتان شما یعنی.  ستین مطرح تناسب بحث اصال! د؟ییرو به رو ینفس نحو
 که را ییهرجا م،یکتیم فکر میدار هرچه م،یدار مدون که را یمقدار به میکنیم فکرمیدار سال دوهزار م،یکن فکر که یزیهرچ ما

. است شده دهیچ شده حساب واقعا و کالنتر نظم کی که میشد متوجه بعدها است، یدگیپاش هم از کی م،یکردیم فکر قبال
 مینیبب بعد و باشد، آفتاب دائما که میکن کار ییجا کی در دیکن فرض مثال. است زیانگ شگفت اریبس نظم کی خودش آن یعنی

 میتنظ متعدد یفضاها با را خودش که دارد ییهاانعطاف مجموعه بدنمان و شده جادیا یراتییتغ تیوضع آن تناسب به بدنمان در
 .کندیم شتریب را یشگفت اتفاقا نیا. کندیم

 است، یدگیپاش هم از کی م،یکردیم فکر قبال که را ییهرجا م،یکتیم فکر میدار هرچه م،یدار مدون که را یمقدار به
 زیانگ شگفت اریبس نظم کی خودش آن یعنی. است شده دهیچ شده حساب واقعا و کالنتر نظم کی که میشد متوجه بعدها
 جادیا یراتییغت تیوضع آن تناسب به بدنمان در مینیبب بعد و باشد، آفتاب دائما که میکن کار ییجا کی در دیکن فرض مثال. است
 .کندیم شتریب را یشگفت اتفاقا نیا. کندیم میتنظ متعدد یفضاها با را خودش که دارد ییهاانعطاف مجموعه بدنمان و شده

 مشاهده ماش. ندارد نسبت هم زیچ چیه به اصال. را نظم آن ن،یا از ریغ. جا کی میبگذار را نیا. بکند کمتر نکهیا نه
 دهیچیپ مقدار کی نهایا که یوقت عقل و کرد یبررس را نیا دیبا است، مهم مسئله نیا و افتدیم اتفاق دارد مسئله کی که دیکنیم
 .بدهد بودن یاگتره احتمال تواندینم وجه چیه به شود،یم

 نهایا سال هزار ده وانت با سال هزار ده دییبگو شما را است خانه نیا اندازه به که ییهاحلقه نیا دیکن فرض شما نکهیا مثال
 رد؟یپذیم ما عقل شود؟یم محقق گفتم من که ینیاتکان بدهد تکان بدهد تکان بدهد... بحث ما اینجاست. 

 چراست؟یچ نیقوان نیا روح ن،یقوان روح دیگویم سرش پشت چون. است چطور که دیکن مراعات نیقوان و قواعد بحث
 را رکا آنها یعنی .دارد وحود که ییزهایچ نیا مجموعه و نیقوان آن به میگردیبرم .کندیم جادیا دارد را ینظم نیچن نیقوان نیا

 .کندینم سهل

 مرتب ما نکهیا یعنی د،ییگویم شما که است نیا ریتفس کی. است یعلم خیتار از ریتفس کی نیا میگویم من سؤال:
 رشیتفس کی. میکنیم شتریب هست عتیطب در که یینظمها از را علممان میدار مرتب م،یبریم یپ دیجد یها نظم به میدار

 مرتب ام یعنی... میدار عتیطب به مانیذهن نظم یفرافکن با مرتب ما که دارد ینظم یب تیماه عتیطب که است نیا گرشید
 ... میدار دوباره بعد و میکنیم لیتحل عتیطب در را مان یذهن نظم و مینیبیم عتیطب در را خودمان میدار
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 شما یعنی ظم،ن نیا با برخورد در انسان نفس واقعا. دیکنیم لیتحم را نیا دیدار چون یرا به ریتفس شودیم نیا :استاد
 ما یهست نظام ای میشویم هانظم متوجه و م،یکنیم یفرافکن را هاینظمیب میدار ما که است نطوریا د،یکن ارائه را ریتفس نیا اگر

 .میکن فکر نطوریا او به راجع ما که کرد وادار را

 خارج عالم در که دهدیم نشان اتفاقا میخوریم مشکل به مرتب م،یدهیم دیجد یعلم هینظر میدار ما که نیهم سؤال:
 حل یسر کی روند،یم شیپ یعلم اتینظر هرچه یعنی. میتوانینم هم مرتب و مینظم دنبال به مرتب ما. دارد وجود ینظمیب
 . گرید کنندینم حل یسر کی و کنندیم

 نطوریهم مه واقع در تکامل نیا که است نیا شیمعنا میکنیم شرفتیپ میدار یعلم لحاظ به اگر ما نکهیا یعنی :استاد
 اساس بر م،ویدیند را ییهاگوشه کی و میکرد نگاه را گوشه کی مدام ما و شده محقق ینظم کی اتفاقا نه؟ ای افتدیم اتفاق دارد

. خوردیبرم شکلم به در یها گوشه را برخورد لحاظ به قانون نیا میدید بعد م،یختیر قانون تا سه دو م،یکرد نگاه که گوشه کی
 نظر در دیبا را ها نیا از کی کدام. است بوده میکردیم فکر قبال که یتردهیچیپ زیچ کی مینیبیم م،یدید را گرید یها گوشه یوقت

 !گرفت؟

 . میکنیم شرفتیپ میدار مرتب ما که ستین مشهور نیا علم، فلسفه  در موجود یها نگاه در االن واقعا سؤال:

 شودیم فضا نیا از که یزیچ حداکثر. شده ختهیر یگرید سبک ه،بهیقض یادهایبن خاطر به ستین مشهور که نیا :استاد
 که را مدل نیهم کجا از شما هست هم مدل نیا و هست مدل آن یعنی. مینزن حرف. میباش ساکت که است نیا کرد مطرح
 شما یعنی. دنباش نیا دارد احتمال باشد نیا دارد احتمال که است نیا کم دست است؟ مدل نیهم دییگویم نایقی دیکنیم مطرح

 . دیبرس یا جهینت به دیتوانینم راه نیا از

 ... جینتا آن که میریگیم را یجینتا نظم از ما خب سؤال:

 عتیطب عالم دییگویم شما. دییبگو دیتوانینم هم را ینظمیب یول م،یریبگ را جینتا آن میتوانینم نظم از! باشد :استاد
 من گرچه. یفلسف استدالل دنبال به میرویم. میبزن حرف میتوانینم پس. کنمیم را یینظمها کی حساب دادم من است، نظمیب

 حلقه آن نظم. شودیم دهیچ که ییهاحلقه آن مثل است، روشن آنقدر یعنی. دهدیم انجام را کارش ،یهیبد یفطر عقل معتقدم
 کی خودش تذا لحاظ به که دیکرد برخورد را یزیچ کی یعنی. افتدیم اتفاق دارد بالنسبه نظم نیا دییبگو که ستین ینظم ها

 .کندیم یط دارد خودش درون در را ینظم

 یجزئ نظم .است یکاف شود ثابت ما بحث یبرا هم یجزئ نظم. دیکن ثابت ما بحث یبرا را یکل نظم ستین الزم شما
 دیبخواه نکهیا نه را یزیانگشگفت یهماهنگ کی شما. نجایا در ما بحث  مثل. است یکاف ما بحثیبرا شود، ثابت اگر دهیچیپ

 شود،یم حاصر که یا الجمله یف هماهنگ نیا و است برقرار نهایا نیب و عضالت و اعصاب نیب یهماهنگ واقعا د،یکن لیتحم
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 آنها میگوینم دم،یفهم را تکه کی نظم من و ینظمیب اشهمه. نظمیب ایدن همه  ولو. افتاده اتفاق تصادفا دیبگو تواندینم انسان
 نظم کی اگر ه،یجزئ موجبه نحو به. باشد نظم با تکه کی است ممکن و باشد نظمیب اش تکه کی است ممکن است، نظمیب

. میبزن حرف میتوانینم فضا آن در دیباش داشته توجه نکهیا بر مضاف. است شده فصل و حل ما بحث شود، کشف هم یمحدود
 .است نظم مییبگو میتوانینم ینظمیب

 از یمحدود مجموعه هر در ما ست،ین خاطرم در اسمش االن که هست یاصل کی اتیاضیر در یجزئ نظم در سؤال:
 بعد. میکن لیحمت آن به ییالگو کی میتوانیم م،یبزن یبرش کی یزیچ هر از ما اگر یعنی. میکن دایپ ییالگو کی میتوانیم اعداد

 .است رستد آن داد، جواب کلش اگر. میباش یکل نظم دنبال به دیبا ما اتفاقا برساند، یچیه به را ما تواندینم یجزئ نظم

 م،یکن دایپ درش ینظم میتوانیم قطعا م،یبزن یبرش کی اگر دییگویم شما! نه،نه :استاد

 او که ینظم کی با را یفطر عقل برخورد میخواهیم ما. است نطوریا است، منظم ایدن چون که ما نگاه اساس بر نیا
 لیتحم من بر دارد او ای کنمیم لیتحم را نظم دارم من مثال نیا در االن. میزد که را حلقات مثال نیا مثل. است نکرده لیتحم

 ! شود؟یم

 ادی شیپ سال ۲۵۰۰ از ما مثال. ماست یروان یها سمیمکان هاوقت یبعض. ستین روشن آنقدر نیا تشیواقع سؤال:
 دهیترس ما از مثال نیا دیبگو مانیهیبد یفطر عقل شما قول به ستاده،یا نهیس به دست که میشویم مواجهیآدم با یوقت میگرفت

 .است یدفاع سمیمکان کی. است

  ...و رسوم بابت. ستین خوب یلیخ مثال نیا نه :استاد

 ها ...آیا همه انسان. ستین واضح یلیخ یفطر با مرزش سؤال:

 شما. جداست مالکا بحث نیا است، ریپذ رییتغ یراحت به که ها نیا امثال و عادتها به گرددیبرم که را یموارد نه :استاد
 د،یکنیم نگاه که ار اصل آن شما. دارد وجود که ییهایهماهنگ نیا ما، بدن مثال مثل زدم، من که یمثال نیا مثل ها نظم در دیبرو

 . کندیم یشگفت احساس بدنش با شیازهاین مجموعه لحاظ به دیکنیم یبررس را اصل

 گیرد.مجموعه نیازهایش بر اساس بدنش شکل می سؤال:

 !ندارد؟ یتشگف یجا نیا دهد،یم او به عتیطب که ییپاسخها اساس بر و ازهاین مجموعه اساس بر بدنش یعنی بله :استاد

 بر شیزهااین ... خالق بود، نیا اگر. است نگرفته شکل ازهاین مجموعه اساس بر بدنش د،ییگویم دیدار برعکس سؤال:
 بدنش شکل گرفته است. اساس
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 شیازهاین از شیب بدنش ای باشد، بدنش از شیب شیازهاین امدهین یعنی. است متناسب دو نیا ندارد، یاشکال :استاد
 . باشد

 آوردیم وجود به را خودشان با مناسب ستیز طیمح م،یکردیم خلق پا شش و چشم ده پاست، کی موجود کی سؤال:
 .... ای

 . گرید شدیم نابود بالفاصله گرفت،یم شکل یموجود نیچن کی م،یدار االن که را یستیز طیمح نیا اگر حاال :استاد

 .... تیوضع تینهایب ما سؤال:

 .میدار نجایا در االن ما که یتیوضع نه :استاد

 .میدار یعیطب تیوضع تینهایب نیزم کره در سؤال:

 و وداتموج نیا نیب تناسب نیا یعنی. است نطوریا که میدید تاکنون میکرد یبررس را هرکجا ما! است؟ درست :استاد
 گرفته شکل اهمانج با متناسب یول دارد وجود ایدر قعر در که دینیبیم را یموحودات شما مثال کنند،یمیزندگ که یطیمح آن

 . است

 . رفتند نیب از نداشتند تناسب اگر نکهیا خاطر به سؤال:

 .مینیبیم را نظم نیا میدار االن ما باشد، :استاد

 اسبها دیکن رضف شما جهینت در رفتند،یم نیب از آمدند،یم وجود به ایدر در هااسب اگر که است نیهم به نظمش سؤال:
 ... ماندند یباق ییآنجا فقط آمدندمی وجود به نیزم کره کل در

 یدوست و صلح حرف شهمه بود، مکه در که یوقت آن الله رسول چرا که گرفتیم اشکال من به ییخدا بنده کی :استاد
 عقل تو و من اگر گفتم من. نهایا کذا ر،یشمش حکومت، گفت نهیمد رفت که یوقت آن زد،یم را ها نیا و مانیا بحث فقط و

 پنهان و خودش امت یبرا باشد، داشته محدود دیبا اوال زدیم حرف مکه در اگر که است واضح یلیخ. است کل عقل او م،یدار
 نابود شود خلق ایدر در اگر اسب که است روشن یلیخ بله.... وقت آن نهیمد در رفت که بعد و کند آشکار آرام آرام بعد و باشد

 نظم از که میکنیم نگاه ما که را ییفضا نیا. نکته نیهم و. شودیم نابود باشد یخشک در استیدر در که یزیچ اگر و شودیم
 آن با است ناسازگار نیا مییبگو یگرید کرانیب وسعت کی در است ممکن نکهیا ولو است، دهیچیپ نظم کی به کرده، عبور ساده

 یجزئ نظم نهاست،یا و اتیروا یفضا در چون را یبحث کی من اگر، که است نیا پاسخ کی. دارد یگرید پاسخ نیا. مجموعه
 اگر. شودیم نابود نباشد، یکل نظم در یجزئ نظم اگر چون. دارد هم یکل نظم یاقتضا قطعا یجزئ نظم است، گرید بحث کی
 کل با یعنی است برقرار و یباق نظم نیا که دینیبیم اگر. بردیم نیب از را محدود نظم نیا باشد، حاکم جا همه هاینظمیب
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 شده سازگار ستیز طیمح نیا با وانیح نیا مثال که د،یکنیم مشاهده مزء در شما که یا یهماهنگ همان یعنی. است هماهنگ
 فکر شما. ردیمیم یخشک در فتدیب یماه اگر رد،یمیم ایدر در فتدیب اسب  اگر است، شده بقا موجب هایسازگار نیا و است

 اصال( است تیروا از متخذ) مجموعه، نیا با یناهماهنگ آنجا اگر. دارد قرار کرانیب یایدر کی در موجود یهماهنگ نیا دیکن
 کرانیب نظم به دیتوانیم محدود نظم کی از شما شودیم معلوم پس. شدیم نابود نیا از شیپ اریبس نیا دیبا شد،یم محقق دینبا

 نیچند از شودیم پس. میکنیم مشاهده را محدود یهماهنگ کی نجایا ما که است حاکم یکل یهماهنگ کی یعنی. دیببر یپ
 که دیباش داشته توجه ایثان م،یزد که ییمثالها آن مثل. ستین یکردنلیتحم ینفس امر کی نظم اوال. کرد نگاه ماجرانیا به بعد
 م،یدار نظر در را ماده عالم ی هیال ما اگر حاال. دارد جهان کل ی  کل یهماهنگ از خبر محدود، یهایهماهنگ محدود، یهانظم

 دیبا یکل یهماهنگ کی یعنی .میریبگ نظر در دیبا هم را ها هیال ی هیبق م،یدار نظر در هم را ها هیال ی هیبق اگر ماده، عالم ی هیال
 .گرید ی نکته کی هم نیا و. بماند یباق بخواهد تا شود جادیا شودینم اصال یهماهنگ نیا اال و باشد،

 میتوانینم هم ینظمیب از حرف م،یبزن یحرف میتوانینم م،یکرد اشینسب را نظم کامال ما اگر که است نیا گرید ی نکته
 ،یفطر عقل برخورد نآ و دیکن توجه را ها نکته نیا کردم عرض کهیدرحال. ینظمیب از نه و میبزن یحرف میتوانیم نظم از نه. میبزن

 برخورد رو یموارد مثال. میکنیم فکر نگونهیا ما که اورندیب ییبال خواستندیم ن،یضینق ارتفاع و اجتماع اصل بحث سر نکهیا مثل
 یا هیاول و یاصل یهاهیپا کی! نه .تناقض اصل ابطال یبرا ییمثالها شده آنها هست، نماتناقض که ییآنها کردم عرض م،یکرد
 میکرد ستیل را اه نیا ما. ستین بردار خدشه که دارد وجود ییها هیپا کی م،یکنیم کار میدار نیقی و علم اساس بر ما چون. دارد

 احتمال دییبگو دیبا شما داد،یم را احتمالش واقعا اگر وجه، چیه به طبقه، ده ساختمان کی با برخورد در شما. اتیهیبد عنوان به
 !رد؟یپذیم را معنا نیا و مسئله نیا! رد؟یپذیم ینفس چیه باشد، طبقه ده ساختمان کی گر،ید کرات در دارد

 .است ممکن نیا باشد، تینهایب ماده جهان اگر یول است تینهایب ماده جهان که ردیپذینم من نفس خب سؤال:

 نیا شیاقتضاها از یکی قطعا میدار اقتضاء تینهایب یوقت. نباشد کار در یعقل و انسان! است؟ ممکن چطور :استاد
 آن به پ،یتا دستگاه کی یجلو دیبگذار را میمون کی شما نهایتمیمون بی ی هیقض هست، یا هیقض کی اصال ... که است

 . کند پیتا تواندیم را ریشکسپ مثال کلمات تک تک ،یطوالن یلیخ زمان کی در تینها در د،یبده زمان تینهایب

 نیا! رد؟یپذیم یفطر عقل واقعا د،یکن رها را احتماالت قانون بحث کردم عرض من! است؟ نطوریا واقعا یعنی :استاد
 . است شده دهدا قرار آن در کدها و رمزها نقدریا. ماندیم یا صفحه صد کتاب کی مثل انسان یها ژن ساختمان که ندیگویم ها

 .است انسان هیشب شیها کروموزم %۸۶ هم مونیم سؤال:

 ....بعد و باشد، داشته وجود یا رفتهشیپ مونیم کی است ممکن اگر خب :استاد

 .است نطوریهم واقعا سؤال:



23 
 

 باشد، چیه اگر یول باشد آن از قبل در دیبا یعقل کی د،یریبگ نظرش در انسان مثل است ممکن. ندارد یاشکال :استاد
 عقل! رد؟یبگ صورت کتاب کی شودیم د،یده تکان زمان تینهایب را نیا د،یکن الفبا حروف از پر را نجایا نیهم دیکن فرض شما
 کتاب کی که ردیپذیم انسان یفطر عقل! کنم؟یم ینف دارم یچ با من را احتماالت قانون آن دیکن توجه. دیریبگ نظر در را یفطر

 . واقعا شودینم! شود؟ درست آن از یا صفحه ۱۰۰

 یفطر عقل ما خب حد، نیا به رسدیم تینهایب در نمودار نیا مییگویم ما د،یکن نگاه اتیاضیر درمفهوم حد را  سؤال:
 ... چون چرا، برسد که ردیپذینم مان

 حثب را نیا و کرد مطرح را بحث نیاپارسال هم یکی از دوستان همینجا  است، نادرست واقعا حرف آن نه، :استاد
 نطوریا نه که دمیفهم دمیشن که را داخ بنده آن حاتیتوض من رسد،یم هم به ت،ینهایب در یمواز خط دو گفتند یعنی م،یکرد

 . ندارد تیواقع یتینهایب اصال چون رسد،یم گرید هم به تینهایدرب دییگویم شما یوقت یعنی ست،ین

 در فلسفه اسالمی که واقعیت دارد ؤال:س

 ! رسد؟یم هم به تینهایب در یمواز خط دو دارد،  تیواقع تینهایب اگر دارد، تیواقع :استاد

 . رسندیم هم به یمواز خط دو که است یتیوضع تینهایب دارد، تیواقع تینهایب اگر سؤال:

 . نرود نیب از شانبودن یمواز و باشند یمواز شان، فاصله حفظ با دینیبب! است؟ ممکن چطور معنا نیا :استاد

 عدد مفهوم از یرکد ها نیا که دیاآورده آمازون از را لهیقب کی دیکن فرض د،یکن تصور را هامهره مثال مثال شما سؤال:
 !نند؟یبیم نظم هامهره نیا در آنها ندارند،

 .میکن درکش میتوانینم ما یول هست ینظم کی مییبگو است ممکن :استاد

 یعنی م،یکرد برداشت نظم، میگذاشت را اسمشان که ییزهایچ نیا یرو از را عددها نیا ما که میبگو خواهمیم سؤال:
 . میا ساخته ها نیا یرو از را عدد مفهوم ما بودند، ها نیا اول نبوده، عدد مفهوم اول

 نفس که عدادا اما م،یبرد یپ بهشان ما که دانمیم گرفته، شکل که یاعداد نیا امثال و دو و کی یعنی دانمیم :استاد
 ! م؟یساخت ما را دو ضربدر دو. مینساخت ما که را اعدا روابط. هستند یاالمر

 هستند یذهن حالت نهایا سؤال:

 .اندیاالمر نفس نیقوان نهایا ست،ین عتیطب بحث نه، نه نه :استاد
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 دگر م،یکرد اجاستخر بودنشان ییتا ده از را نظم نیا ما که را اعداد یمبنا بودن ییتا ده شانیا قول به مثال ای سؤال:
 .مینداشت را نظم نیا که بود یاعشار مثال بود، یگرید زیچ شانیمبنا

 را ییامبن هر شما یعنی! است؟ االمر نفس دست ای ماست دست باشه یاعشار مبنا که یگرید نظم آن دانم،یم :استاد
 !ماست؟ دست یبعد یها نظم مبنا، آن اساس بر د،یختیر که

 ما اما .دینیبچ را ینظم کی مبنا کی هر اساس بر و دیکن نگاه یش کی در موجود متعدد جهات به است ممکن شما یعنی
 !است؟ نگونهیا ایاالمر نفس ای مینیچیممیدار

 ..... مبنا آن با مینیبیم که یزیچ آن بعد که مینیچیم ذهنمان در ییمبنا م،ینیبیم که یزیچ اساس بر سؤال:

. گرید بدهد ما به هک دارد را نیا تیظرف عتیطب! دهد؟یم ما به دارد عتیطب آن خود ای مینیچیم ما را مبنا. دانمیم :استاد
 نیقوان م،یکن نگاه آن به یا هیزاو هر از یوقت. میکن نگاه آن به هیزاو چند از ما که دارد را نیا تیظرف عتیطب. دیکن توجه نکته نیا به

 نگونهیا ثلثم نکهیا! ندارد یربط ما به یاالمر نفس یاضیر قواعد. میداد شکل را آنها ما نکهیا نه. ردیگیم شکل خودش خاص
 .یاضیر قواعد به نسبت میدار اکتشاف حالت ما. میکنیم کشف را هانیا میدار ما ندارد، ما به یربط باشد نگونهیا مربع باشد،

 !د؟یداشت یا نکته چه. یفلسف عقل. دیداشت شما که یدوم بحث در مییایب

 عمل ئاتشاناقتضا ی همه به نهایا و باشد داشته وجود اقتضا تینهایب و ذره تینهایب که میکن تصور اگر گفتم سؤال:
 . ماندیم یباق اقتضائاتشان یسر کی کنند،

 میخواهیم ما جداست، بحث آن ست،ین تصادف دیگویم وقت کی...  ح  یترج که است نیا بحث دانم،یم :استاد
 .میکن ابطال را نیهم

 !ست؟ین تصادف نیدارو مگر سؤال:

 نکهیا دونب شده، نطوریا االن و باشد یگرید جور شدیم نکهیا و اتفاق و تصادف میخواهیم ما ندارد، یاشکال :استاد
 شده، مدل نیا االن و باشد توانستیم مدل ده جهان مییبگو نه، اگر. میندار یمشکل ما که باشدنیا اگر باشد، هدف نیا اول از
 .است گفتگو و بحث محل نیا

 . بود ارمچه شبهه عنوان به نیا کنم، مطرح خواستمیم را شبهه چهار نیا من م،یکرد تمام را سوم مطلب ما نجایا تا
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 صفات خداوند متعال
 ذات اثبات یعنی. است یتعال یبار صفات بحث م،یشویم وارد االخص یبمعن اتیاله در ما که را یچهارم مطلب

 صفات بحث چهارم، مطلب ها،حوزه نیا در جیرا شبهات یبررس و نقد بحث ،یتعال یبار ذات دیتوح اثبات بعد ،یتعال یبار
 .یتعال حق

 اقسام صفات خداوند متعال
 یعنی است، یتعال یبار صفات اقسام اول، مطلب. میکن ارائه میخواهیم چهارم مطلب نیا مجگوعه ریز در نکته چند

 . است مطرح صفات حوزه در معروفمیتقس سه. کردند مطرح صفات نیا به راجع که یماتیتقس

 صفات ذات و فعل
 فاتص. یفعل ای اند یذات صفات ای ندیگویم یعنی. است یفعل و یذات صفات به یتعال حق صفات میتقس م،یتقس کی

 اگر شما فتص نیا انتزاع یبرا و صفات، نیا به اتصاف در کندیم تیکفا یتعال یبار ذات خود که یصفات آن از عبارتست هیذات
 مطرح علف یوقت تا که است آن هیفعل صفات اما.است برداشت و انتزاع گبلیقا صفت نیا د،یکن مطالعه را یتعال حق ذات خود

 د،ینیبب را تایح مثال شما مثال. است کردن مطرح و برداشت و انتزاع قابل صفت نیا که است فعل با سهیمقا در حق شهیهم نشد،
 چیه ستین زمال اصال. ندارد اصال گرید ایاش با سهیمقا به یازین نیا د،یکنیم یبررس یتعال یبار با شما یوقت را اتیح صفت

 رد باشد، صفات نیو به متصف نکهیا در خودش پروردگار ذات پروردگار، ی  ذات است یامر ات،یح نیا. شود محقق یزیچ
 د،یکن یبررس را صفت نیا اگر د،یکن نگاه را تیخالق صفت شما اگر اما. کندیم تیکفا میبفهم درش را صفت نیا ما نکهیا

 خلق و خلوقم کی با را حق اگر د،یریبگ نظر در خلق و مخلوق کی با را حق شما که است انتزاع قابل یوقتآن تیخالق صفت
 فعل اممق در شهیهم یفعل صفات لذا و ردیگیم شکل تیرازق صفت نجایا. ردیگیم شکل تیخالق صفت نجایا د،یریبگ نظر در
 بدون ذاتش لحاظ به پروردگار ذات نکهیا نه. شودیم محقق شد انجام فعل شد، انجام خلقت که یوقت آن یعنی. دیآیم دست به

 ی حلهمر نیهم از چهارم، فصل یعنی ،۱۶۰ صفحه ه،یبدا کتاب در را متن نیا. باشد داشته انتزاع تیقابل فعل ی مالحظه
 صفحه یعنی فصل نیا صدر همان در. آورده را میتقس نیهم زندیم حرف که یتعال یبار صفات به راجع چهارم فصل. دوازدهم

 ه،یثانو میقست دسته کی و میدار هیاول میتقس دسته کی ما اولیه، بالقسمة الواجبیه الصفات تنقسم: است نیا شانیا انیب ،۱۶۰
 که دیدهیم انجام گرید یمهایتقس باز را ها قسم آن از کی هر بعد و دیدهیم انجام میتقس کی اول شما اوقات از یگاه

 . ردیگیم صورت میتقس نیا اول وهله در که است همان یعنی هیاول میتقس یول. هیثانو یها میتقس شودیمنیا

 قسم نیا ،یتکف ما یال قسم، دو به اولیه، بالقسمة هست، یتعال و سبحانه حق در که یصفات الواجبیه، الصفات تنقسم
 به و اثبات مقام در. هیمتعال ذات ثبوتشان، در کندیم تیکفا که را یصفات آن به المتعالیه، الذات ثبوته في تکفي ما الي اول،
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 یصفت نیچن اگر ثبوت و واقع مقام لحاظ به. میآوریم دست به م،یکن مطالعه را ذات خود م،یبفهم میخواهیم اگر یذهن لحاظ
 .است یکاف ذات خود باشد، خواهدیم

. میریبگ رنظ در را خلقت و فعل یعنی را، یخارج امر ما که باشد یازین نکهیا بدون خارج، امر فرض الي حاجة غیر من
 .هیذات صفت ندیگویم نیا به الذاتیه، الصفة وتسمي. است یح نکهیا است، عالم خودش به نکهیا بنفسه، علمه و تعالي حیاته که

 اتصاف هک یصفات آن به شودیم میتقس یعنی الذات، من خارج امر فرض مع اال به االتصاف یتم ال ما و دوم، قسم اما
 بحث یعنی پروردگار، ذات از خارج که یامر فرض با مگر ردیگینم صورت یعنی ست،ین تام و کامل صفت نیا به پروردگار ذات
 الصفة یتسم و اءیاالح و الرزق و کالخلق. شودیم انتزاع یصفت کی االن د،یکن مالحظه را خلقت و فعل اگر. خلقت و فعل

 کننده زنده او ،ییمح ا،یاح مییگویم االن کرد، جادیا را یح ایاش یوقت خداوند د،یریبگ نظر در دیبخواه را ایاح بحث الفعلي،
، دیکن فرض ای است،  .است متعال خداوند هیفعل صفات جزو همه ها نیا امات 

 هیفعل فاتص همان را نیا دانند،یم ذات نیع را صفات که نیا خاطر به الذات، من خارج امر ندیفرمایم عالمه سؤال:
 !دانند؟یم

 . ستین ذات نیه هیفعل صفات.است هیذات صفات فقط است ذات نیع که یصفات :استاد

 شد؟یم ملشا هم با هیفعل صفات و اعراض ذات از خارج امر موقع آن خدا، یبرا میداشت هم اعراض مثال ما اگر سؤال:

. ذات نیع نه کندیم یتلق خدا یبرا عرض مثل را پروردگار علم مشاء، در میبرس که علم بحث در ما. شودیم :استاد
 بحث در اللهشاء ان که ردیگیم نیب نیب زیچ کی ذات، نه رد،یگیم خلقت و فعل جزو نه. ردیگینم هم خلقت و فعل جزو یول

 . دهش مطرح یتعال یبار صفات به راجع که است ییها میتقس از یکی نیا. شودیم دوم قسم نیا پس.دیرس میخواه بهش علم

 صفات ثبوتی و سلبی
 ثابت یتعال حق یبرا را یکمال کی ای یعنی. یسلب ای است یثبوت ای صفات که است نیا شده مطرح که یگرید میتقس کی

. هیسلب صفات ندیگویم را نهایا. شودیم سلب یتعال حق از دارد یزیچ کی نکهیا ای ه،یثبوت صفات شودیم نهایا که کند،یم
 نشان نیا است، کماالت همه شامل او و ندارد پروردگار از سلب تیقابل یکنال چیه نکهیا لیدل به ،یفلسف یمبان اساس بر منتها

 تیجسم مثال م،یکنیم سلب حق از را یزیچ ما اگر یعنی. است یعدم امور و نواقص سلب واقع در ه،یسلب صفات که دهدیم
 کمال هو بما کمال اگر نفسه، حد یف یعنی. است نقصان مرحله کی تیجسم که است نیا لیدل به نیا کنند،یم سلب خدا از را

  عج ما مثال. است سلب سلب واقع در میکنیم سلب متعال خداوند از را ییزهایچ ما اگر .داشتیم متعال خداوند قطعا بود،
 صفت کی خودش عجز م،یکن دقت اگر. است هیسلب صفات جزو نیا ست،ین عاجز خداوند مییگویم م،یکنیم سلب خدا از را
. گرددیبرم جابیا به! گردد؟یبرم چه به محتوا یعنی. را سلب دیکنیم سلب دییآیم شما است، یصلب صفت کی ست،ین یجابیا
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 قادر، و عالم مثل است، یثبوت ای یتعال یبار صفات ثبوتیة، الي الصفة تنقسم: دیگویم سوم، سطر که ییآنجا ،۱۶۱ صفحه در
 و. القادر و کالعالم. کندیم ثابت یتعال حق یبرا را یکمال کی و دارد یثبوت و یجابیا حالت که یگرید اسم هر ای یح ای

. نفاآ عرفت لکنك کند،یم افاده یینف یمعنا. سلبیه معنا تفید! است؟ چطور هیسلب صفات است، هیسلب صفات از دوم سلبیة،قسم
 کی از ای است، الوجود صرفاو  که سابق یبحثها از تعالي، منه الکماالت من کمال سلب الیجوز أنه که، یشناخت شما الکن

 رایاخ که یبحث نیهم باشد، داشته دیبا را کماالت همه و الجهات عیجم من واجد الوجود، واجب دیگویم که میدار که یبحث
 .باشد داشته دیبا را کماالت ی همه و است الوجود صرف او م،یخواند

 کماالت کل مبدا او چون کمال، کل مبداء لکونه تعالي منه الکماالت من کمال سلب الیجوز أنه عانفا عرفت لکنك
 و نقص سلب بر کندیم داللت که هستش ییآنها هیسلب صفات و الحاجة، و النقص سلب علي دل ما السلبیه فصفاته است،

 سلب بر کنندیم داللت که هستند ییآنها باشد، یسلب که خداوند صفات. خداوند به گرددیبرم ه ه،یالسلب فصفاته حاجت،
 بعاجز، سیل من و است نقص کی سلب نجایا در. ستین جاهل که یکس بجاهل، لیس کمن مییگویم مثال حاجت، و نقص

 نقص خود که ییآنجا از الکمال، سلب معنا یف الحاجه و نقص کان لما و بجوهر، سیل ما و ست،ین عاجز که است یکس خدا
 ایجاب هو و الکمال سلب سلب الي راجعة النفس، لسلب المفیدة السلبیة الصفة کانت است، کمال سلب یمعنا در حاجت، و

 لیس فمعنا. کمال جابیا! چه؟ یعنی کمال، سلب   سلب به گرددیبرم است نفس سلب دیمف که یا هیسلب صفت چون الکمال،
 العلم جابیا شیمعنا و را علم سلب میکنیم سلب یعنی ست،ین جاهل خداوند مییگویم ما یوقت العلم، سلب سلب بجاهل  

 در هم یسلب صفات و یسلب ای است یثبوت و یجابیا ای صفات که است نیا است، صفات به راجع که یگرید میتقس پس. است
 .یجابیا صفات به گرددیبرم تینها

 . بعد ی جلسه یبرا الله شاء ان گذشته، ما وقت چون که ها بحث هیبق و مانده یباق هم یسوم میتقس کی حاال

 


