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 مشش_و_بیست_#جلسه

 الرحیم الرحمن الله بسم

 نیالطاهر آله و محمد یعل الله صل و نیالعالم رب الحمدلله

 مروری بر جلسه قبل

 به عراج چهارم مطلب و چهارم مطلب به میبود دهیرس ،یفلسف مباحث منظر از االخص یبمعن اتیاله یها بحث در ما
 به راجع که است یماتیتقس اول نکته کرد، میخواه ارائه مطلب نیا لیذ در میکرد عرض را نکته چند. است یتعال واجب صفات
 ،یلفع صفات به راجع البته م،یکرد عرض که بود یفعل و یذات به صفات میتقس م،یتقس کی. شده مطرح یتعال واجب صفات

 حکمت تریراق مباحث در بعد و هست فلسفه در هست، کالم در که یمتعارف یهانگاه یعنی دارد، وجود یترافزوده یهادقت
 صفات م،یداد حیتوض هم ما و شده مطرح کتابها از یلیخ در و آمده هینها و هیبدا در که ییها بحث حسب به مثال. هست هیمتعال

 در یعلف صفات یول. میکنیم صفت کی برداشت م،یکنیم سهیمقا او فعل با را خدا یوقت ما که یصفات آن از عبارتست یفعل
 افعال یریگشکل منشا که یصفات مجموعه آن از عبارتست ،یعرفان یها بحث در و یمتعال حکمت یفضا در یمتعال نگاه

 بعد و ،میدار حق حضرت ذات در هایژگیو و صفات از ییها مجموعه ما کنند،یم مطرح که یبحث آن لحاظ به یعنی. شوندیم
 ماالتک یافتگی بسط حسب به یهست نظام یعنی شيء، کل ارکان مألت التي باسمائك و. کندیم دایپ بسط دیآیم صفات نیهم

 م،یکن قتد اگر که. شودیم گفته حق حضرت اسماء و کماالت افتنی بسط نیا به آنها نگاه در یفعل صفات. شودیم جادیا حق
 .هافعل و نیمخلوق به نسبت دارد یفاعل حالت یجهت از نیا

 یعنی است، نیا نیب یانتزاع حالت کی یفعل صفات که میخوانیم یفلسف و یکالم مباحث در ما که را آنچه خالف بر
 لذا شود،یم انتزاع یصفت کی دوتا اسن ی سهیمقا از م،یداشت هم مخلوق م،یداشت یتعال حق شدن، محقق نیطرف نکهیا از بعد

 صفات ندیگویم آن به م،یکرد عرض که متعارف یفلسف یفضاها و یکالم یفضاها در هیفعل صفات به هم معموال مخلوق
. داندیم یاشراق ی اضافه جزو را هیفعل صفات که است یبرداشت از ریغ دارد، طرف دو ندیگو.یم لذا ن،یطرف متقوم. هیانتزاع

 یفعل صفات از نییتب کی نیا. دهدیم سامان را ایاش که یاشراق یهانسبت و هااضافه نفس از عبارتست هیفعل صفات یعنی
 حالت شتریب است، مطرح نجاهایا که آنچه. است ییبایز و جالب انیب هم یلیاست،خ مطرح عرفان یفضاها در شتریب است،
 انتزاع را نهایا امثال و تیعالم صفت مخلوق، کی و یتعال حق نسبت از شما کرده، ادهیپ را یخلقت یتعال حق یعنی دارد یانتزاع

 صفات. دارد ذات در شهیر همه ه،یفعل صفات تمام. میبرس تناسب به ما اگر حاال هست، نجایا هم یگرید یها نکته باز. دیکنیم
 شودیم ه،یفعل صفات تمام لذا. است صفات نیا همه سرمنشا کماالتش مجموعه با ذات باالخره د،یکن معنا هرطور را هیفعل

 هانیا همه. امدهین دست به فعل با سهیمقا در ای نکرده دایپ یخارج بروزات هنوز که یوقت آن یعنی. شود یتلق هیذات صفات
 خب آورد، حساب به هیفعل صفات جزو شانیا که ایاح و ییمح بحث نیهم م،یبزن مثال اگر بله. شود یتلق یذات صفات تواندیم
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 نیچن یدارا ذات که یمنظر از را صفت نیا شما اگر یعنی. دارد پروردگار ذات در شهیر یاگریاح اصل و بودن، ییمح اصل
 کند ییایاح کی خداوند اگر بله، م،یداد یفعل صفات تز ما که یفیتعر به. هیذات صفات جزو شودیم د،یکن نگاه هست، یتیظرف

 فیتعر آن اساس بر ای. شد خواهد استخراج ایاح ینسب و یانتزاع صفت نجایا م،یکن سهیمقا شده ایاح که ییش آن با را خدا بعد و
 تمام لذا. ایاح یفعل صفت مییگویم را نیا او، ذات از خارج در حق یایاح تیقابل بسط خود م،یکرد هیفعل صفات از که یگرید

 ومیق صفت و گرددیبرم ومیق صفت به هیفعل صفات تمام که کردند مطرح هم یفلسف یها بحث در ،یجهت کی از هیفعل صفات
 تیموجود خود یخود به یعنی هست، خود به قائم که یزیچ یعنی خود، ریغ ی دارنده برپا یعنی ومیق. دارد پروردگار ذات در شهیر

 همه. ردیگیم هم را... و خلقت و اماته ا،یاح رزق،. است عام یمعنا کی نیا. شودیم گرید ایاش ییبرپا و امیق موجب و دارد
 در را کماالت نیا همه ذات یعنی. شودیم منتقل بالذات ومیق صفت نیهم قیطر از م،یکرد مطرح فعل عنوان به که را یصفات
 بود صفات به راجع میتقس کی نیا .است نیهم هم یفلسف مباحث اقتضائات و. دارد خودش درون

 تعال،م خداوند باب در هم یسلب صفات میگفت و یسلب ای است یثبوت ای صفات که میکرد مطرح که را گرید میتقس کی
 هم و ددار یثبوت صفات هم خب دارد، وجود درش یواقع نقص چون باشد متعاد خداوند از ریغ. کندیم رجوع یثبوت صفات به

 تواندینم قمطل کمال لیدل به متعال خداوند اما. میدار یقیحق  یسلب صفات هم و میدار یثبوت صفات هم ما. دارد یسلب صفات
 مانه ای یثبوت صفات به گرددیبرم یعنی است سلب سلب خدا، در یسلب صفات از منظور و باشد داشته یقیحق یسلب صفات

 .یجابیا

 محض یا حقیقی ذات اضافه صفات حقیقی

 دیشو آشنا اصطالحات با نکهیا لیدل به میگویم را ها نیا من هست، حق حضرت صفات به راجع که یگرید میتقس
 و یکالم مباحث در و است مطرح صفات باب در که یماتیتقس از یکی. باشد خورده اصطالحات نیا به تانگوش و الجملهیف

 یقیحق صفات ای است، محض یقیحق ندیگویم آن به که است یقیحق ای صفات است؛ میتقس نیا است، مطرح هم یفلسف
 است، اضافه یدارا ی  قیحق ،یدارا یعنی ذات اضافه، ذات یقیحق. دهمیم حیتوض که ،یاضاف یقیحق یعنی هست، یاضاف ذات

 . شودیم قسم سه پروردگار صفات پس. است محض یقیحق ای است یاضاف یقیحق

 ما. دهد زییتم هم از را نهایا تواندینم خوب انسان لذا و شودینگ داده یروشن یمالکها اغلب قسم، سه نیا نییتب در
 هم از را تصفا نیا تواندیم واضح نحو به رسدیم نظر به که را یمالک نیا م،یکردیم مطرح که ییهابحث نیهم در بارها
 .میکردیم مطرح کند کیتفک

 ذات از ریغ به محتاج شانتحقق در نه و شانییمعنا تیهو در نه که را یصفات آن از عبارتست محض، یقیحق صفات
 صفات آن مثال. است انیجر قابل هم ما در ست،ین پروردگار صفات به راجع فقط ماتیتقس نیا که دیدانیم. ستندین پروردگار

 صفات یسر کی و میدار یذات صفات یسر کی هم ما. است انیجر قابل هم ما به راجع م،یکرد مطرح که یفعل صفات و یذات
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 نیا. میکنیم ادهیپ میدار هم حق به راجع است، شدن ادهیپ قابل همگان به راجع یسلب و یثبوت صفات میتقس آن. میدار یفعل
 صفت نیا خود یدرون یمحتوا لحاظ به نه که یصفات از عبارتست یقیحق صفات. است نطوریهم هم مییگویم که هم یصفات

 محض یقیحق صفات جزو اتیح صفت. اتیح صفت مثل! ؟یچ مثل. تحقق لحاظ به نه و است ریغ ی مالحظه به محتاج
 ریغ با یکار یدرون یمحتوا لحاظ به نه اتیح د،یده قرار یبررس مورد را اتیح صفت اگر شما چون! است؟ یقیحق چرا. است
. شد خواهد ترواضح دوم قسم با میکن سهیمقا یوقت. ندارد ریغ به یا اشاره هم ییمحتوا لحاظ به اصال ات،یح بودن، زنده دارد،

 مثال ای. محض یقیحق صفات جزو شودیم نیا. است یکاف پروردگار ذات همان ندارد، ریغ به یازین تحقق لحاظ به هم و
 نه است، شده نهفته ریغ ی مسئله ،یمفهوم درون لحاظ به نه وجود وجوب بحث م،یکنیم مطرح میدار که وجود وجوب صفت

 یقیحق مییگویم را ها نیا. است یکاف اتصاف نیا یبرا پروردگار ذات فقط. است یتعال یبار ریغ به محتاج یتحقق لحاظ به
 . محض

 ار مالک نیا اغلب و است قیدق یلیخ شینجایا! هستند؟ چه ها نیا اضافه، ذات ی هیقیحق ای یاضاف یقیحق صفات
 به توجه رب متوقف ،یمفهوم درون ساختار لحاظ به که یصفات آن از عبارتست اضافه ذات یقیحق صفات دینیبب. کنندینم توجه

 یقیحق. است یاضاف جهت کی از است، یقیحق جهت کی از یعنی. ستین ریغ تحقق بر متوقف تحقق، در گرچه است، ریغ
 دخو یول. ستین ریغ تحقق به یازین تحققش، یبرا است یکاف باشد متعال خداوند خود یعنی تحقق، یفضا لحاظ به است
 معلوم ی مسئله نآ در علم صفت اصال. دیباش داشته توجه را نیا. ایاش بهعلم علم، صفت مثل نیا. دارد ریغ به یا اشاره محتوا
 . کردند استفاده آن از خودش خاص یجاها در یلیخ هم عرفا و است یجالب زیچ یلیخ. است شده نهفته

 یعنی. معناستیب اصال رد،یبگ تعلق آن به قدرت که یطرف ی مالحظه بدون یخال ی  خال قدرت دینیبب قدرت، صفت
 به علم ازل در متعال خداوند مثال. ندارد گرید طرف تحقق به ازین تحققش بله. متعلق مالحظه به است وابسته شییمعنا تیهو
 دیبا حتما یزیچ هب تعلق علم، تیهو در. میدار علم فتادهین اتفاق هنوز که یامور از یاریبس به ما که دیکن فرض االن. دارد ایاش

 الزم ردیبگ شکل صفت نیا که نیا در! یزیچ چه به علم دییبگو دیبا حتما! ؟یچ به علم خب علم، دییبگو شما. شود مطرح
 ست؟ا یقیحق جهت چه از. یاضاف یقیحق صفات ای اضافه ذات یقیحق صفات مییگویم را ها نیا باشد، محقق زیج آن ستین

 به. است یفکا ما ذات م،یباش ما منظور عالم اگر دیکن فرض ای. است یکاف پروردگار ذات همان تحقق لحاظ به تحقق، لحاظ به
ق بدون صفت نیا اصال. صفت نیا یمفهوم ساختار و تیهو لحاظ به است؟ یاضاف لحاظ چه  شکل شییمعنا تیهو متعلَّ
 .است نطوریا قدرت و علم مسئله یول ست،ین نطوریا اتیح. اتیح برخالف. ردیگینم

 ؟شودق میمحقعلم  چطور نشده متحقق معلوم تا! استاد سؤال:

 در خداوند نکهیا مثل. کنم مطرح مثال با خواستم من کردند، مطرح را معنا نیا یفلسف یهابحث در مثال خب :استاد
 اندگفته هایبعض مثال باشد؟ تواندیم چطور که کردند بحث یلیخ حاال. باشد خلقت نکهیا از شیپ دارد، مخلوقات به علم ازل
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 یول. شودیم گرید ایاش به علم موجب نفس به علم یعنی. هست خودش درون در که ییهاتیظرف مجموعه به علم قیطر از
. کندیم تماشا  دار را ازل تا ایاش همه که است نیا مثل کندیم نگاه را خودش که نیهم یعنی. اند نشده محقق یگرید ایاش هنوز

 علم یفضا در شتریب. مینکرد شیاجرا هنوز یول میدیکش را یساختمان کی ی نقشه ما که دیکن فرض مثال. یگرید بحث کی
 یانفعال علم بحث در گرچه. ءیش تحقق و است تیفعال از بعد که علمط. یانفعال علم تا شودیم محقق معنا نیا ترواضح یفعل
 خود در یا گونه به دیبا متعلق آن. ستین وابسته باشد، محقق خارج در است آن به متعلق که ییش نکهیا به علم خود تیهو هم
 .باشد داشته بروز یاگونه کی به عالم ءیش آن

 که. الله شاء ان میرسیم که یارتسام علم دیگویم کند،یم میترس مشا که ییفضا مثل باشد، آنجا اش نقشه نکهیا مثل
 ت،هس نیا ماشاءالله یال که هم ما اتیروا در. دست نیا از ییزهایچ و است حاضر حق حضرت شگاهیپ در عالم کل نقشه
 درون در علم، تیهو که نیا منظور یعنی. است عالم او وقت آن ست،ین یمعلوم چیه که یوقت آن خداوند معلوم، ال إذ عالم   مثال

 یقیحق ای یاضاف یقیحق صفات مییگویم را ها نیا باشد، یریغ ستین الزم تحقق در یول  دارد را معلوم به یوابستگ خودش
 .اضافه ذات

 ! ست؟ین شانخلق دارد، علم آنها به خدا که نیهم سؤال:

 .نه :استاد

 کند؟همین گونه خلق می هم خدا م،یکنیم خلقش میکنیم فکر یزیچ کی به یوقت ما نکهیا هیشب سؤال:

 رحط هم را بحث نیا در صدرا اشکاالت دارد، نهیزم نیا در یبحث کی اشراق خیش چون بحث نیا به میرسیم :استاد
 علم  که دارد، جادیا نیح در علم   کی. دارد علم چندجور متعال خداوندم،یدیرس علم ی مسئله به یوقت. الله شاء ان کرد میخواه
 تبعات هب است عالم هم خودش ذات لحاظ به متعال خداوند یعنی. دارد علم هم مرحله نیا از شیپ یول. هست او جادیا همان
 یحضور علم نوع کی هم ایاش یریگشکل خود دل در که شودیم ایاش یریگ شکل به موجب بسا چه علم نیهم. خودش ذات

 .هست علم نیا هم آن از شیپ یول افتدیم اتفاق یگرید

 !است؟ یزمان چه منظورتان شیپ سؤال:

 .ستین یزمان بحث که دیکن توجه. خلقت از قبل :استاد

 ! ستند؟ین یازل مخلوقات مگر! م؟یدار خلقت از قبل سؤال:

 نیمخلوق به او علم یتعال حق ایآ که مییبگو میخواهیم یعنی. یزمان قبل نه قبل از منظور. رتبه لحاظ به یازل نه :استاد
 علم آنها به هم ذات ی مرحله لحاظ به ای دارد علم بهشان نطوریا! هستند؟ افتهی لیتفص نیمخلوق نیا که است نیا واسطه به فقط
 یاضاف! ست؟یچ محض یاضاف. اضافه ذات یقیحق شودیم نیا. باشد مطرح نیمخلوق و خلقت بحث نکهیا از شیپ. دارد
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 صفت، نیا یمفهوم درون یمحتوا لحاظ به هم دارد، وجود ریغ ی مالحظه یدرون یمحتوا لحاظ به هم که است آن محض
 به راجع ما که یمیتقس اساس  بر. شود محقق نیا تا باشد محقق یریغ دیبا هم تحقق لحاظ به هم دارد، وجود ریغ ی مالحظه
 که نیهم دارد، وجود متعارف فلسفه و کالم در که یایتلق با. یفعل صفات بر شودیم قیتطب نیا م،یکرد یفعل و یذات صفات
 .میخواند

 یزیچ هم و دیدار ییمح هم دییگویم ایاح یوقت شما ،یفعل صفت یمعنا به ا،یاح ت،یعالم ت،یخالق صفت مثال یعنی
 دایپ تایح که ییش کی باشد، ییخدا کی دیبا یتحقق لحاظ به هم و دارد، یریغ کی ییمحتوا لحاظ به هم. شودیم ایاح که

 یایقتل اساس بر هیفعل صفات بر کندیم قیتطب محض یاضاف صفات لذا. است ییمح خداوند مییبگو ما تا باشد است، کرده
 مییگویم را نهایا .شودیم انتزاع که هست فعل تحقق از بعد هیفعل صفات م،یخواند ما که یایتلق اساس بر یعنی. میخواند ما که

 هشد مطرح میتقس نیا م،یداشت که یبحث نیهم دوازدهم، مرحله نیهم در ه،یبدا ۱۶۱ صفحه نیهم در. محض یاضاف صفات
 هیسلب اتصف خصوص در که یعبارت همان ،۱۶۱ صفحه در د،ییبفرما نگاه را عبارتش مثال. است نشده ییمحتوا نییتب یلیخ یول

 .است هیثانوعنی جزو تقسیمات ی ... یثبوت صفات بحث نجایا البته. است نطوریا انشانیب م،یکرد تمام

 المحض حقیقیة الي الحقیقیه، تنقسم و العالمیة و کالقادریة اضافیة و کالعالم، حقیقیة الي تنقسم الثبوتیه الصفاة ثم
 .بالغیر کالعالم اضافه ذات حقیقیة و کالحي  

 فافک ذات خود  که است آن یقیحق. یاضاف دیگویم ای یقیحق دیگویم ای. شودیم استخراج قسم سه نیا مجموع در
 یاضاف ،یذات بر کندیم قیتطب یقیحق یعنی باشد، داشته تحقق یریغ دیبا که است آن یاضاف. آمدنش دست به یبرا کندیم

 حیوضت. هست اضافه ذات یقیحق ای است محض یقیحق ای یقیحق گفته کرده، قسم دو را یقیحق بعد. یفعل بر کندیم قیتطب
 را یاضاف یقیحق ای اضافه ذات یقیحق. زد اتیح ،ی  ح به مثال را محض یقیحق مثال. کرد استخراج کلماتش از دیبا یول نداده

 یعنی. هست ثبح نیا در یمالحظات حاال. است شده نهفته ریغ به تعلق علم، ی مسئله یمحتوا در اصال. زد مثال ریغ به علم به
قم علم تیهو اصال م،یکن مطرح هم خودش ذات به هم، ذات به عالم یحت. میاوریب را ریغ به عالم بحث میندار یازین  تعلَّ
 به علم یعنی. باشد داشته متعلق دیبا که است یتیهو کی علم تیهو و محتوا یعنی. باشد خودش ذات متعلقش ولو خواهد،یم

 ثیح از علم آن خود یول باشد مبهم زیچ کی به علم است ممکن. است نطوریهم شهمه! ؟یچ به علم. ندارد معنا مبهم یمعن
قش  ما هک است یاول نکته نیا .است نجوریهم هم قدرت. علم بماهو علم نفس معناستیب و باشد روشن و واضح دیبا متعلَّ

 .هست نجایا که یاچندگانه ماتیتقس م،یکن مطرح یتعال یبار صفات به راجع میخواستیم

 صفات ذاتیاثبات 
 خلقت و افعال تیرو بر متوقف یفعل صفات اثبات. است یذات صفات اثبات شود،یم مطرح نجایا در که یدوم نکته

 اما. میکن اثبات را هیفعل صفات میتوانیم م،ینیبیم را نیمخلوق یوقت ما یعنی. میندار کار آن به و که شده، یتلق حسب به است،
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 و علم دارد، اتیح که دیکن فرض متعال، خداوند که مییگویم کجا از ما یعنی ؟!شودیم اثبات چگونه پروردگار یذات صفات
 عالمه کلمات در صراحتا یلیخ جور کی شود، ارائه شودیم استدالل جور دو !د؟یزنیم را حرف نیا کجا از! دارد؟ قدرت
 در یرسم نحو به ییطباطبا عالمه که یاول انیب آن من. شده مطرح گرید یهابحث لیذ در جور کی آمده، هیبدا در ییطباطبا

  .کنم عرض را است آورده هیبدا

 نخست استدالل
 است نیا اول مرحله. است مرحله دو از متشکل شده، مطرح پروردگار یقیحق و یذات صفات اثبات یبرا که را یاستدالل

. است یسو ام کل مبدا او. شده استفاده دیتوح ادله از! شد؟ اثبات کجا از نیا. است یسو ما کماالت کل علت یتعال واجب که
 .لاو ی مرحله نیا پس. هست الوجود واجب یتعال و سبحانه حق از گرفته نشئت م،ینیبیم یماسو در ما که هرچه یعنی

 تیلع ی حوزه در یفلسف ی قاعده آن و. تیعل حوزه در یفلسف قاعده. است یفلسف قاعده کی از استفاده دوم مرحله
 باشد شتهدا خود در را قتیحق آن دیبا آورد،یم دیپد را یزیچ ،یزیچ اگر. ستین ءیش فاقد ء،یش یمعط که است نیا! ست؟یچ
 .دوم مرحله نیا. باشد ءیش فاقد تواندینم ءیش یمعط. کند اعطا که

 یاسوم در کماالت همه یمعط که الوجود واجب که است نیا میریگیم مرحله ود نیا شدن مهیضم از ما که یا جهینت
 او ذات ست،ا یماسو مبدا ذاتش اگر. است یسو ما مبدا ذاتش چون ذاتش، لحاظ به. باشد دارا دیبا را کماالت نیا تمام است،

 روردگار،پ علم اثبات یبرا ،یکالم مباحث هم و یفلسف هم یهابحث نیهم در لذا و. باشد داشته کماالت نیا ی همه دیبا
 در که یعلم خب. هست انسانها در که یعلم مثال. هست نیمخلوق در که یایعلم کماالت به کنندیم تمسک که دیکن فرض

 هست، قدرت رگید یجاها در اگر. باشد داشته علم دیبا متعال خداوند خود پس شده افاضه مبدا هیناح از عتایطب هست، انسانها
 در که را گرید صفات همه نجوریهم و. باشد رحمت آنجا در دیبا هست رحمت گرید یجاها در اگر باشد، قدرت دیبا آنجا در

 . باشد موجود الوجود، واجب در یعنی خالق، در دیبا هست، نیمخلوق

 نکهیا یکی .باشد دیمف تواندیم کوچک ی مالحظه دو نیا بعدها که میباش داشته نجایا در دیبا کوچک مالحظه دو منتها
 یوقت قاعده همان بحث در اصال نیا. ردیبگ صورت دیبا حق ذات مقام با تناسب به حق، حضرت در یکمال هر داشتن تیواقع

 بحث نیا از ساده گمان کی دینبا باشد، داشته خودش درون در را ءیش آن دیبا است، ءیش کی یمعط یوقت علت که مییگویم
 شهیر اشد،ب ءیش فاقد تواندینم ءیش یمعط قاعده نیا دیدانیم بود، نهایا و تیسنخ بحث نیا ییجا کی یوقت کی مثال. میکن

 تیسنخ اگر باشد، فاقدش یش یمعط اگر چون مییگویم ت،یسنخ جرا دیبگو یکس اگر یعنی. است تیسنخ ی قاعده همان
 یعنی شد، خواهد جادیا تیسنخ همان باشد، دارا اگر. کند جادیا تواندینم یعنی باشد او فاقد اگر و باشد او فاقد یعنی نباشد،

 .دیدار هم آنجا در د،یدار نجایا در شما که یهمان
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 کباب وچل خداوند ذات در یعنی داده، چلوکباب ما به متعال خداوند مثال یعنی که گفت بحث کی دل در یکس کی مثال
 یعنی! ست؟یچ شیمعنا نیا خب م،ینینشیم سفره کی سر دیکن فرض مثال ای! داده؟ ما به را چلوکباب نیا مثال که آنجا! بوده؟

 میکنیم دقت یوقت .شودیم زده که یایعرف یمثالها نیا امثال و! آمده؟ صحنه نیا در و آمده که بوده بابا بیج در سفره نیا مثال
 پول شکل به رودیم بابا بیج در یوقت یول باشد، بابا بیج در دیبا د،ینیبیم شما که یا سفره نیهم اتفاقا. بله مییگویم

 . هست نجایا امور از یا مجموعه کی یعنی هست، مادر هنر بخشش کی. دیآیدرم

 باالخره که دیکنیم مالحظه دیکنیم دقت هم نجایهم یول ستین نهایا با یقیحق تیعل چون است یعرف مثال نیا البته
 بخشش کی دیکن دقت خوب اگر است، هنر بخشش، کی که هست یامور مجموعه کی است، نشسته سفره سر که نیا

 را آنچه یعنی. خودش تناسب به یول باشد دیبا همه بله.... تا بخشش کی ،یعیطب علل به بخشش کی کشاورزها، به گرددیبرم
 که یبابچلوک نیخم بله. ردیبگ صورت اعطا نیا تا باشد موجود علت در علت تیوضع تناسب به دیبا دیدار نجایا در شما که

 آنجا از و اوست دامب چون. برگردد پروردگار ذات به تینها در تا شود لیتحل یا گونه به دیبا نیداده،ا ما به متعال خداوند االن
 و کندیم دایپ لیتفص نجوریا االن تا کندیم دایپ متعدد یهایژگیو نقدریا خواهد،یم واسطه آنقدر دیایب نکهیا یبرا. دیآیم دارد

 . شودیم نطوریا

 از یکی مثال .باشد پروردگار ذات تناسب به دیبا باشد، آنجا در دیبا کماالت مییگویم ما اگر که است نیا نکته کی پس
 حد یف خودش و دهدیم پوشش را ما یبعد یهابحث از مقدار کی که ییهابحث هانیا! ست؟یچ پروردگار، ذات یهایژگیو

 ،است نامحدود گفت توانیم مثال. است یاطالق است، صرف و محض است، طیبس متعال، پروردگار مثال. است قیدق نفسه
 در سبک نیا هب یتنزل ندیفرا کی در یعنی .شوندیم لیتبد مطلق کماالت به شانهمه روند،یم آنجا کماالت یوقت. است مطلق

 یبخش کی که ستین نجوریا یعنی. شودیم یاطالق حالت به لیتبد پروردگار ساحت در دیبریم شما که را یکمال هر. ندیآیم
 مه ما در. است طیبس قتیحق کی آن چون! نه. گرید صفت کی گرید بخش کی و باشد داشته را صفت نیا پروردگار ذات از

 شود،یم طرحم دارد ها نیا همه و شودیم زده دارد حرفها همه نیا د،یکن نگاه مثال االن. است یمهم زیچ کی. است نطوریهم
 که ستا نیا درس اقتضاء نجایا در ما و پرحرفند یلیخ هم ها یبعض. زندیم حرف یلیخ روز در انسان که دیدانیم خب و

 . بزنند حرف کتاب چهارتا سه اندازه به روز همه است ممکن د،یبگذار که را ها یبعض یول میزنیم حرف

 نحو به نه. است موجود یجمل نحو به همخ که دینیبیم نفس از یصعق کی در شما مطلب، همه نیا حرف، همه نیا
 همه که یحال در. ستین حاضر شما یبرا زیج چیه کأن االن یول دیکن ادهیپ دیتوانیم را هابحث از یلیخ مثال االن! افتهی لیتفص

 حاضر شما نزد آنها همه! است؟ حاضر شما نزد شما ذات چجور است، یکی شما ذات با کأن. طیبس نحو کی به. هست شما در
 یلیتفص چیه. دارد شما نفس یسرتاسر یمعنا به یاطالق حالت کی یول است حاضر شما شیپ شما یهاداشته آن تمام. است
 افعال و کلمات و شودیم باز گریهمد از ها نیا شد حاصل تنزل یوقت شود،یم حاصل تنزل نیا مرحله به مرحله. ندارد وجود

 به زیج همه یوقت. است نیهم هم یتعال و سبحانه حق حضرت در. کندیم دایپ سامان نهایا امثال و متعدد بروزات و مختلف
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 یمبان اساس بر بودن تکه تکه اصال که باشد، تکه تکه نه است، طیبس هم واحد نقطه آن که شود،یم منجر دارد واحد نقطه کی
 .یاطالق کماالت به شودیم لیتبد نهایا همه ندارد، یمعن ها نیا وجود اصالت

 نام به برند،یم کار به فالسفه را یاصطالح کی م،یکن برداشت را یا نکته کی یبعد یهابحث یبرا میبخواه نجایهم باز
 کمال کی و میدار ذات کی. شودیم یاطالق آنجا رودیم یکمال کی یوقت. هم پشت به پشت یعنی. است کماالت تراکب
 پشت به پشت یعنی تراکب، بحث نیا کأن یعنی. شودیم یاطالق هم کمال آن باز رود،یم آنجا یوقت گرید کمال کی. یاطالق

 نیا .شودیم کیتفک گریهمد از و سودیم باز فضاها نیا بعدا. طیبس و یاطالق یفضا کی در و. شوندیم سوار گرید هم بر هم،
 ذات با متناسب م،یکنیم یتعال حق یبرا کماالت اثبات مرحله دو نیا ی لهیوس به اگر ما نیبنابرا پس .افتدیم اتفاق یسبک

 .تیموقع و تیوضع آن با متناسب. میکنیم ثابت او یبرا را کماالت نیا که است پروردگار

 تبیین کرد؟ دیبا چطور را ها نیا ،ینیریش و یشور مثل ایاش خواص سؤال:

 آنچه تمام با ،یماد یفضاها تمام. است سخت مقدار کی ما یبرا امر بدو در یکن کی را هانیا. هست هم هانیا :استاد
 هایکارزهیر همه اب عالم کل ی نقشه تمام م،یرسیم الله شاء ان عبارت آن به که دارد آنها یبحث کی دارد، که ییهایژگیو که را
 خودش هم ار افاضه باشد، یگرید کار افاضه که ستین یعالم کی بعد. ستین علم یمعنا به نقشه بحث فقط ها،ستمیس همه و
 البته هانیا امتم نیبنابرا پس. کند ادهیپ خودش درون را دارد خودش درون که را یستمیس نیا تمام دیبا خودش یعنی. بکند دیبا

 .باشد موجود آنجا دیبا پروردگار، ذات با متناسب

 یشور ودوج یعنی. دیستین رو به رو تیوضع نیا با عللش در د،یکنیم احساس رو یشور ماده، عالم نیهم در مثال شما
 یشور شما ضا،ف همان در یول دارد، اعداد حالت حاال که د،یدهیم شکل را نیا ییایمیش یبهایترک کی با شما که قبل مرحله در
 ها یژگیو آن یوقت که دارد وجود ییها یژگیو یعنی. برخواسته او دل از یشور دییگویم یول. دیندار انتظار قبل مراحل از را

. است اضداد آنجا در جامه، مثال شود،یم مطرح عرفان در شتریب که یبحث کی فلذا. دیآیدرم سبک نیا به کندیم دایپ لیتفص
 .است موجود آنجا در تضادها تمام شهیر ،یتنزل مراحل در که است یتیظرف به آنجا ،یاهیس و یدیسف مثال یعنی

 !ندارند؟ تیضد گرید که آنجا سؤال:

 جمع آنجا که است متحقق آنجا نوع چه به رد،یگیم شکل آنجا یتیوضع چه که میبکن را حساب نیا دیبا حاال! نه :استاد
. است نطوریهم هم ما خود در. است زیانگ شگفت یلیخ واقعا. دیآیدرم سبک نیا به دست نییپا دیآیم یوقت یول شده اضداد
. کندیم جمع خودش درون در را متضاد که است یماد ریغ یتجرد قیحقا تیخاص. است یتجرد قیحقا تیخاص نیا اصال

 مثال ما که. است دیمف نهایا شر و ریخ بحث در برفرض مثال هست، یعرفان یفضا در انیب نیا که، یاگونه به. تضاد وجه یعل نه
 به دینیبیم شما شود،یم فصل و حل باال مراتب در نهایا و. است زیست و جنگ در یفرعون کی با ییموسا کی که مینیبیم نجایا

 خداوند چون ضاللت، یاسما و تیهدا اسما ،یرحمت اسما و یغضب اسما به شودیم لیتبد مثال. دیآیم در یگرید ی گونه
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 مضل بله. است خودش هم مضل و است خودش هم یهاد. است خودش هم مضل پس. است شاءی من یهدی و شاءی من ضلی
 خودش یوقت هست، تودش که هم یهاد. فالن و فالن فرعون، طان،یش شودیم شود،یم ادهیپ مضل نیا یوقت. است خودش

 . یسبک نیا .هانیا امثال و عقل ،یآسمان کتب شودیم تها،یهدا شودیم ا،یانب شودیم شود،یم ادهیپ

 ندیگویم. برندیم کار به اتیادب نیا از. موطن و مقام آن با متناسب لکن. است موجود آنجا در قیحقا همه نیبنابرا پس
 حل و معنا دیبا که یاندماج ی کلمه به راجع هست حرف یلیخ حاال. است موجود آنجا یاندماج یاطالق نحو به حقائق همه

 .شود فصل و

 حهصف لیذ در قسمت، نیا در ییطباطبا عالمه عبارت م،یکرد عرض االن که بود نیا یذات صفات اثبات راه کی پس
 المفیض لمبدءا هو تعالي أنه قدعرْفت   فنقول،: دیگویم شود، تمام صفحه تا مانده سطر دو که آنجا در. است نیا انشیب ،۱۶۰
 یوجود کماالت همه و وجودها همه ی کنندهافاضه مبدا یتعال و سبحانه حق که است نیا اول گام. وجودي کمال   و وجود لکل

 .لاو مرحله و گام نیا. است کماالت همه مبدا حق پس. یوجود کمال و وجود لکل ضیالمف المبدا هو ،یتعال انه. است

 معلول و علت یهابحث منظور. شد روشن نکته نیا سابق یهابحث در السابقة، المباحث فيقد ثبت  و دوم، مرحله
 قتیقح یدارا علت آن خود است، یش کی ی کننده افاضه که یعلت. شيء ذلك لحقیقة واجدة لشيء المفیضة العلة أن   است،

 واجدش لکهب باشد فاقدش تواندینم یش یمعط ییعن. دارد را ءیش آن قتیحق یعنی. است جالبهم قتیحق کلمه. است یش آن
 مفقود، کل فاقد یا دیگویم دارد آنجا هست، هم زمان امام از که باشد رجب ماه هیادع در کنمیم فکر که میدار ریتعب کی. است

 .هست هاییدارا همه واجد او یعنی. هست هایندار تمام فاقد او یعنی

 العلة نأ السابقة مباحثقد ثبت في ال و دوم، مرحله. اول مرحله نیا الوجودي، کمال و وجود لکل ضیالمف المبدا هو
 کتهن نیهم اشرف و یاعل نحو به. اشرف و یالعل نحو به البته. است یش آن قتیحق واجد یش کی ضیمف علت لشيء، مفیضة

 و یلاع نحو به. خودش ذات تیموقع و موطن تناسب به یول دارد را کماالت آن که است درست یعنی. کردم عرض که بود یا
 .ها تیمحدود آن حذف با نقائص، حذف با. اشرف

 سبحانه فله ؟شد خواهد چه جهینت. باشد او فاقد تواندینم یش کی کننده جادیا و عطاکننده. له فاقد غیر الشيء، فمعطي
. دارد طعاق یول مینکن بحث االن است ممکن را اتصافش ی گونه ما دیگویم ما؟اتصاف دیگویم چرا ،... بصفات ما اتصاف  

 .کرد میخواه بحث ماست، یبعد ی نکته حاال که صفحه، لیذ در را اتصاف ی گونه

 فاتص ی همه. کالحیاة کالقدرة، کالعلم،. دارد کمال صفات به یاتصاف کی الکمال، بصفات ما اتصاف   سبحانه فله
 یبحثها حاال که اتصافش ی نحوه و الصفاة، اقسام یف فالننظر. باشد دارا دیبا او د،یکنیم مشاهده حق ریغ در شما که یکمال
 .شد استدالل کی نیا پس .است یبعد
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 دوماستدالل 
 نیا قصن آن و دینیبب استدالل نیا در ینقص کی است ممکن د،یکن توجه استدالل نیا در هست،اگر که یگرید استدالل

 مییبگو میکن ادهیپ ییاستداللها ما است ممکن بله. باشد موجود او یماسو در که کندیم اثبات حق یبرا را یصفات فقط که است
 مفروضه ماالتک عیجم که کندینم اثبات خودش، درون در یول. جداست آن داستان. کندیم ادهیپ باالخره، دارد که یصفات هر او
 در و گرید حاتصف در نجا،یا  د نه که یگرید استدالل کی. دارد او را شده جادیا ی شده متحقق کماالت عیجم بلکه. دارد او را

 به توحه. است وجود قتیحق اصل آن بودن، الوجود صرف آن به توجه م،یکنیم اشاشاره فقط ما و شده مطرح یهابحث ضمن
 یوقت یعنی .باشد داشته وجود او دیبا را مفروضه کماالت همه دهدیم نشان نیا هست، او یتینهایب که اش الزمه و نکته آن
. دهدیم پوشش را مفروض و ممکن کماالت همه. گذاردینم جا خودش پر ریز را یزیچ گرید وجود، هو بما وجود دییگویم

 م،یده سامان را هابحث آن اگر. الجهات عیجم من واجب الوجود، واجب نام به شودیم مطرح فلسفه در یگرید بحث کی باز
 نقص نیا گرید گر،ید راه آن که کرد؟ دیخواه دایپ گرید قیطر از پروردگار ذات یبرا یکمال صفات اثبات یبرا یگرید راه شما

 چ،یه آن است، حالم یکمال کی. دارد را ممکن کماالت همه بلکه دارد، او را کرده جادیا که را یکماالت همه مییگوینم. ندارد را
 .دوم نکته نیا. شود ثابت دیبا حتما یتعال حق یبرا ممکن کمال کی

 صفات خداوند متعال وذات  یا زیادت عینیت
 عروفم یاسالم حکمت و یعیش کالم یفضا در که را آنچه ای است، صفاتش به پروردگار ذات اتصاف تیفیک سوم، نکته

 دایپ یمتنوع یهاشاخه و است مهم اریبس بحث کی یاتیاله مباحث در یعنی. پروردگار ذات با صفات تینیع عنوان با شده،
 .است داده اختصاص خودش به اسالم یایدن در هم یمفصل خیتار و کرده

 کردهن دایپ بروز هنوز که هست هم یصفت کی یعنی باشد، داشته است ممکن که یصفات است، قبل بحث به ناظر سؤال:
 .باشد

 ی ههم که دیاوریب یگرید یها مهیضم کی دیبا رساند،ینم را نیا استدالل خود گفتم.است گرید بحث نیا :استاد
 استدالل ودخ یول. یگرید مباحث اساس بر ست،ین بخل درش او مثال. گرید یاستداللها. داده بروز را دارد پروردگار که یصفات

 .دارد وجود مفروض و یامکان کماالت همه تیتثب استدالل درون در شود، تیتثب دوم استدالل اگر کهیدرحال. رساندینم را نیا

 عنوان به معروف بحث همان ای است، صفاتش به پروردگار ذات اتصاف تیفیک میکرد عرض که همانطور سوم نکته
 . پروردگار ذات با صفات ادتیز ای تینیع
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 در این مسئلهها ای به دیدگاهاشاره
 چهار هیبدا در حاال. است گرفته شکل نجایا در یاصل قول سه کنم، عرض را هست نجایا در که یاقوال فهرست اوال من

 .است یاصل قول سه. هست انیم نیا در که است یگرید قول میترم نوع کی قول کی آمده، قول

 یعنی ت،ریمغا یعنی ادتیز. قائلند ذات خود با پروردگار یذات صفات ادتیز به ها نیا که است اشاعره قول قول، کی
 دگاهید نیا. رودیم شما به حق یذات صفات عنوان به یول. است پروردگار ذات از یجدا. ستین پروردگار ذات نیع صفات نیا

 .است اشاعره

 شما که یا یذات صفات نیا از صفت چیه اصال یتعال یبار که معتقدند معتزله. است معتزله دگاهید گر،ید دگاهید کی
 یذات مثل دگارپرور ذات یعنی. ابتین قول به است شده معروف. دهدیم انجام را صفات اسن ی دارنده کار   یول. ندارد دییگویم

 کندیم عمل دارد را قدرت صفت که یذات مثل پروردگار ذات. ندارد را علم صفت خودش یول کندیم عمل دارد، علم صفت که
 .دوم دگاهید هم نیا. شکل نیهم به هم صفات ی هیبق در و. ندارد را قدرت صفت خودش یول

 است، فتهگر شکل که ابتدا آن از یاسالم فلسفه و است بیعج و دارد، وجود هیامام کالم در کردم عرض که سوم دگاهید
 هم تینیع ونح به دارد، را صفات نیا همه پروردگار ذات یعنی. است تینیع بحث آن و. است جالب نیا و داشته را دگاهید نیا

 .دارد

 له عینیت یا زیادتئگیری مسشکل
 کردندیم احساس که بود نیا در مشکل! آمده؟ دیپد مختلف یها دگاهید نیا که بود چه در مشکل. است دگاهید سه نیا

 رکبم پروردگار ذات یعنی خورد،یم هم به پروردگار ذات بساطت ببرند، پروردگار ذات در را هست متکثر که یصفات اگر
 اشاعره یعنی. بوده چه مشکل که دیکن دقت. بود نخواهد الوجود واجب گرید نیا و شودیم اجزا به محتاج شد که مرکب. شودیم

 را دگاهید آن اگر معتزله. کنند حل را مشکل خواستندیم نهایا که داشت وجود نجایا یعقل مشکل کی زدند را حرف آن که هم
 قدرت زا ریغ علم خب. کردند مطرح را ابتین به قول مشکل، آن رفع یبرا داشت وجود نجایا در یعقل مشکل کی کردند، مطرح
 ذات نیا د،یایب واحد ذات در بخواهد متعدد و متکثر صفات نیا اگر. است رحمت از ریغ اراده است، اراده از ریغ قدرت است،
 . ستین الوجود واجب گرید باشد مرکب یوقت. خوردیم هم به تشیاحد کند،یم مرکب را واحد

 اشاعره دیدگاه
 نیع صفات نیا یول دارد را صفات نیا خداوند مییبگو ما که گفتند! کردند؟ شنهادیپ چه اشاعره مشکل نیا حل یبرا

 یها کتاب در که دیباش داشته توجه دیبا هم را نیا و. ذات بر زائد صفات به شد لیتبد لذا. است ذات از خارج ست،ین ذات
 در چون. ینید یها آموزه از تاثر لیدل به کنندیم مطرح برجسته یلیخ را صفت هفت شوند،یم صفات بحث وارد یوقت ،یکالم
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 ای اسم هفت نیا کنند بحث را حق صفات خواستندیم هرگاه لذا شد،یم مطرح یلیخ صفت هفت نیا تیروا و اتیآ یفضا
 یپنجم. بود نیادیبن و یاصل یلیخ تا چهار نیا و اراده قدرت، علم، ات،یح! هستند؟ چه آنها. دادندیم قرار یبررس مورد را صفت
 . بودن ریبص هم یهفتم بودن، عیسم یعنی سمع یششم تکلم،

 عهسب صفات ای سبعه اسما بحث به شد معروف شد،یم مطرح یلیخ اتیروا و اتیآ در نکهیا لیدل به صفت هفت نیا
 یافراد منتها. هستند صفاتنیا رمجموعهیز اسما، و صفات ی هیبق نکهیا لیدل به سبعه ائمه ندیگویم اوقات از یگاه. هفتگانه ای

 مثال که رددا ییجا کی مثال است یامام هفت نیا که است معلوم که ندیگویم نندیبب را عبارت نیا باشند، نداشته اطالع که
 مدل نیا از سند،ینویم را یمختلف یها گروه که را یینهایا و نحل و ملل یداستانها در و .است برده اسم سبعه ائمه به راجع

 فرق به اجعر ای. کنند بحث عهیش فرق به راجع خواهندیم بعد و ستندین فن اهل که یکسان مخصوصا. آمده شیپ ادیز اشتباهات
 دیپد را یادیز مشکالت سدینویم نقد یوقت یشهرستان مثل یکس مثال ستند،ین فن اهل چون. کنند بحث اسالم یایدن در موجود

 نطوریا مثالا. نحله کی به شودیم لیتبد دفعه کی است، نادرست که ییبرداشتها یبرخ اساس بر یول ندارد تیواقع اصال. آورده
 . است ادیز اشتباهات

 هک یینهایا خاک، یخدا آب، یخدا ندیگویم نکهیا شود،یم مطرح که رب بحث نیا ونان،ی یفضا در فرض بر مثال
 به را آنها یعبارتها دیبا که است اشراق خیش مثال لسوف،یف دیبا ...اوقات از یگاه و ما کشور درون در یحت ندارند، اطالع

 ست،ا موجود عبارتها آن در که را ییزهایچ آن است، لسوفیف خودش چون. دیگویم چه که بگو شما مییبگو و میبده دستش
 مختلف یها حوزه در رشته صاحب دیبا نیا افراد، دیعقا ی بازگوکننده کی کننده، منتقل کی مترجم، کی یعنی. فهمدیم را آن

 ها، نیا و بآ یخدا مثال را مختلف یزهایچ ارباب بحث که را یکسان ی همه االن. کندیم مشکل دچار را کار نباشد اگر. باشد
 یکس اگر کهیرحالد. بودند نیمشرک جزو میقد ونانی مثال گویندمی ندیآیم فراوان یها بحث در االن رسما. بودند مشرک آنها

 مطرح را النوع رب که یینهایهم. کندیم مطرح دارد را النوع رب بحث نیا. دیگویم چه دارد نیا که فهمدیم باشد لسوفیف
 دارد وجود او کنند،یم کار دارند او سر ریز انیخدا نیا یتمام که یکالن یخدا کی یعنی. بودند االرباب رب به قائل کردندیم
  هستند، مشرک ها نیا پس که دیگویم آمد که رب کلمه بالفاصله .کردندیم مطرح و بودند قائل او به و

 خب رباب،اال رب و النور نور انت دیگونس که هست هامناجات نیهم از یکی در هست، هم ما اتیروا در کهیدرحال
 باره کی م،یدیشن را زیچ فالن یخدا و رب کلمه ما بالفاصله پس .میدار ارباب  رب کی و میدار ییها رب یعنی االرباب رب
 که دارد ازین یگرید یها نهیزم کی به بودند، مشرک نهایا که کند اثبات بخواهد یکس نکهیا یبرا. بودند مشرک نهایا که میینگو

 یامام تهف و عهیش پس. هستند یامام هفت نهایا پس ندیگویم سبعه ائمه یبرا بحث نیهم در. کند مطرح را بحث نیا انسان
 هیبق یشوایپ هک است نیا یبرا برندیم کار به هم را ائمه کلمه گانه، هفت صفات و اسما نام به است کالم در یبحث نیا. بودند
 .اسما ی هیبق یها شهیر اسما، امهات ندیگویم آن به نیهم یبرا. هستند اسما آن مجموعه ریز اسما هیبق یعنی هستند، اسما
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 دهش صفت هم تا هفت خدا، شد یکی. کردند مطرح را اسم هفت نیا کردند، مطدح را ادتیز بحث نیا اشاعره اگر پس
 واجب ذات شته شما یعنی د،یهست هیثمان یقدما به قائل شما که است نیهم کنندیم وارد آنها به بعدا که یینقضها جمله از که
 که یینقدها زا و ها واجب از واجب هشت به شودیم لیتبد نیا آنها، هم تاهفت پروردگار، ذات یکی. دیکنیم یتلق دیدار را

 من حاال !؟ستیچ میباش داشته اشاعره به راجع میتوانیم که ینقد خب .کردند دایپ را شیگرا نیا اشاعره پس .کنندیم وارد
 هیذات اتصف همان که رسدیم هیقیحق صفات به یوقت عالمه ۱۶۱ صفحه لیذ در. بخوانم عالمه از شد مطرح اول که را یاقوال

، ففیها .شود تمام صفحه تا مانده سطر پنج چهار. اقوال هایف و دیفرمایم باشد،  أنها أحدها. دارد ودوج درش قول چند یعنی اقوال 
  ...یاالخر عین منها کل و المتعالیة الذات عین

 ذات ةالحقیقی و المحض الحقیقیة من اعم الحقیقیه تالصفا أما و .است نیا شانیا انیب ۱۶۱ صفحه لیذ در دینیبب
، یا اضافات  أنها هاأحد. هست درش قول چند اضافه، ذات ای باشد محض یقیحق خواه ه،یذات صفات یعنی هیقیحق صفات اقوال 

 دگاهید نیا. گرندیهمد نیع نهایا از کیهر و است ذات نیع هیذات صفات نیا همه. االخري عین منها کل و المتعالیة الذات عین
 و. ستین اتذ نیع یعنی است ذات بر زائد صفات نیا. لها الزمة الذات، علي زائدة انها ثانیها و . حکماست دگاهید و هیامام

مها قدیمة فهي. است ذات الزمه د  م   به است میقد هم ها نیا ی همه. بق  د   یسوم قول نیا .است اشاعره دگاهید نیا. ذات خود ق 
ام همان که. است اشاعره از یا شاخه کی نیا آمده، نجایا که  ذات مند،یقد هم آنها مییگویم ما یوقت که دندید هانیا. باشد هیکر 

 ذات بر ائدز یتعال حق صفات که گفتند کنند فرار اشکال آن از نکهیا یبرا. خدا چند به شودیم لیتبد ها نیا است، میقد هم
 . حادثة الذات، علي زائدة أنها ثالثها و .ستین میقد است، حادث یول هست

 معتزلهدیدگاه 
 الفعل ونک! ست؟یچ صفات به حق ذات اتصاف یمعنا بها، الذات اتصاف معنا أن   رابعا و. است معتزله یبرا رابعها، و

س من فعل منها، الصادر  پروردگار ذات خود. دارد را صفت نیا که است یکس آن کار شود،یم صادر ذات از که یفعل. بها تلب 
 کونها فمعنا. شودیم صفات نیا مناب نائب ذات یعنی. دهدیم انجام دارد را صفت نیا که یکس کار یول ندارد را صفت نیا

 پروردگار اتذ جهاته، دقة و إحکامه و اتقانه في العالم فعل تفعل أنها ست؟یچ است عالم پروردگار ذات نکهیا یمعنا عالمًة،
 فعلش نیا نکهیا در دهد،یم انجام عالمانه فعل یول ندارد علم صفت خودش. است عالم که را یکس آن فعل دهدیم انجام
 به است شده معروف نیهم. الصفات مناب نائبة فالذات. صفات هیبق هکذا و. است قیدق جهاتش است، محکم است، متقن

 .تهس نجایا در که یگرید قول کی هم نیا. باشد داشته را صفات نیا نکهیا نه است صفات مناب نائب ذات. ابتین قول

 را عالمه نقد بخواهم اگر من. داده قرار نقد مورد میهست درش االن که یفصل نیهم در را اشاعره انیب ییطباطبا عالمه
 معلول اگر! ست؟ین معلول ای هست معلول ایآ است، پروردگار ذات بر زائد که یصفات نیا دیگویم است؛ نطوریا میبگو خالصه
 لیتبد ندارند، علت هم آنها که خدا از جدا قیحقا را صفات آن و دیدانیم علت بدون را ذات کی شما نکهیا به نیا نباشد،

 .دانستند یم یتعال حق فقط را میقد نهایا چون. قدما تعدد خودشان ریتعب به ای الوجود، واجب تعدد به شودیم لیتبد پس. شودیم
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 دیبا ای الوجودند، واجب نیهم معلول دییبگو دیبا ای! هستند؟ چه معلول ها نیا باشد، معلول اگر. نباشد معلول اگر قدما تعدد
 د،یآیم شیپ الوجود واجب تعدد بازهم گرند،ید الوجود واجب معلول دییبگو اگر. گرندید الوجود واجب کی معلول دییبگو
 نیا ی اعطاکننده ندارد، را صفات نیا که یالوجود واجب که است نیا شیمعنا الوجودند، واجب نیا خود معلول دییبگو اگر

 شودیم معلوم پس کند،یم اعطا و ندارد را کماالت. است کماالت فاقد بلکه ستین یش واحد یش یمعط یعنی باشد، صفات
 نیا یعنی .میکنیم رها را آنها که است عبارات در هم یزتریر ینقدها .پروردگارند ذات معلول هانیا که گفت توانینم که

 . بود خواهد نقد دچار اشاعره شیفرما که دینیبیم دیکنیم نگاه که را مجموعه

 فصل نیا آخر در هعالم که یانیب شوند، ابتین قول به قائل یوقت. شدند ابتین قول به قائل معتزله! گفتند؟ چه معتزله اما
 یریگ کلش منشا یول ندارد، را صفات نیا پروردگار، ذات دییگویم یوقت شما. است نیا است کرده را قول نیا نقد و دارد
 باشد او فاقد تواندینم یش یمعط قانون نیهم با بازهم دهد،یم انجام را هاآن صفات نیا واجد شخص کی که شودیم یقیحقا

 که ندارد اشکال هک دیبگو یکس اگر. کندیم جادیا دارد را کماالت نیا یول ندارد را کماالت نیا پروردگار یعنی. کندیم برخورد
 یش یعنی. میکن بیتخر را تیعل قانون دیبا که آوردیم در نیا از سر بازهم میکن دقت خوب اگر کند، جادیا را او و باشدآن فاقد

 قول . گرددیبرم ها شهید آن به میبرگردان اگر. ندارد وجود ذات نیا درون در که ییاقتضا چیه چون. شود جادیا خود یخود به
 دیبا الوجود واجب نکهیا به توجه با معتزله قول ندیفرمایم شانیا نکهیا بر افزون شود،یم بیتخر قاعده نیا به توجه با هم معتزله

 . معتزله انیب هم نیا. ندارد یسازگار هم او با است، مطلق او باشد، داشته را کماالت همه

 امامیه دیدگاه
 صفات د،دار را صفات خداوند که است نیا کردند طرح حکما خود هم و است مطرح هیامام کالم در هم که را یانیب اما

 یحیتوض نآ. نشود ذات در تکثر موجب هم باشد، داشته را صفات هم نکهیا یبرا کردند دایپ یحل راه کی یعنی. هستند او نیع
 بحث، نیا لیذ در عالمه االن. دارد صفات تراکب نحو به دارد، یاطالق نحو امابه دارد را کماالت همه که میکرد عرض قبال که

 ،۱۶۲ص فحهص که ییجا نیهم آنها از یکی که نموده مطرح چندحا در! آورده؟ را بحث نیا کجا. کند گوشزد را معنا آن خواهدیم
 یعنی ستا اول قول همان حق. الحکما الي المنسوب االول، هو والحق دیگویم شانیا یوقت د،یکن مالحظه اگر را صفحه اول

 یبلق یبحثها به اشاره. عرفت لما! است؟ یاول حق چرا حکماست، به منسوب که یهمان ذات، با و گریگدی با صفات تینیع
 مبدا پروردگار ذات وجودي، کمال لکل مبدء المتعالیة، ذاته أن عرفت لما. کندیم استفاده دارد یقبل یهابحث همان از که دارد،
 کل حقیقة ذاته ففي. باشد کمال آن فاقد تواندینم کمال کی مبدا له، فائد ریغ الکمال مبدا و. است یوجود کماالت ی همه

 . العینیت هو و عنه یفیض کمال

 تینیع از ما مراد و. ردیبگ نشئت او از کمال آن که شودیم موجب و دارد وجود یکمال هر قتیحق پروردگار ذات در پس
 به منتها. باشد دارا باشد خودش ذات مرحله تناسب به را کماالت نیا قطعا که است ذات نیا یعنی. است نیهم ذات با صفات



17 
 

 نحو به دیبا را کماالت نیا ی همه است، طیبس چون یول دارد را کماالت نیا قطعا پروردگار نیبنابرا پس. خودش ذات تناسب
 .نشود بیتخر وساطت تا باشد داشته یاطالق

 الواجدة الذات عین کماله صفات من کل کانت حیث ثم. گرندیکدی نیع هم صفات نیا خود ند،یفرمایم ادامه در بعد
 خواهند گریکدی نیع هم صفت دو نیا پس بشود، ذات نیهم نیع هم گرید صفت کی و بشود ذات نیع یصفت کی اگر للجمیع،

 گریهمد نیع هم صفات نیا پس است هیبق نیع ذات نیا چون م،یکنیم ذات نیع و میبریم باال که را صفات یهرچ. شد
 .شد خواهند

 همه واجد ذات آن که شودیم یذات نیع که یصفت هر للجمیع، الواجدة الذات عین کماله صفات من کل کانت حیث ثم
 خود و شد خواهد همه نیع و شد خواهد همه واجد هم پروردگار ذات آن پس وعینها، للجمیع واجدة ایضا فهي است، کماالت

 الذات هو الذي المصداق بحسب واحدة مفهوم، بحسب مختلفة کماله فصفات. شد خواهند گریکدی نیع هم صفات نیا
 خاطر به و. دارند ذات آن در یتیواقع میمفاه نیا تمام یعنی. است میمفاه نیا ی همه مصداق ولب دیدار ذات کی. المتعالیة

 .بود خواهد مصداق آن بر صدق قابل مفهوم نیا دارد ذات آن در که یتیواقع همان

 مقدار نیا که یصفات نیا چون! د؟یندار شانیبرا یاستدالل شوند،یم یکی صفات که دیفرمود که ییزهایچ نیا سؤال:
 شود یکی باشند؟چطور می زندیمتما باهم

 همه مبدا یتعال یبار اگر. میبده را پاسخ نیهم میخواستیم م،یکنیم مطرح که را یاندماج یاطالق واقع در :استاد
 و است طیبس او یول دارد خودش درون در را همه میکن قبول دیبا قطعا! دارد؟ خودش درون در را همه که میکن قبول دیبا است،
 یعنی ،یاطالق صفات به شود لیتبد صفات همه یوقت. یاطالق صفات به شودیم لیتبد صفات ی همه یعنی. است یاطالق

 مطرح را بحث نیا یکیتشک یفضا همان در که دارد نیصدرالمتاله یحیتوض کی. گریکدی بر ی شوندهمنطبق یهاتینهایب
 نمو و رشد مثال. دارد را کماالت از یا مجموعه نازل وجود دینیبیم د،یکن یبررس را نازل وجود کی اگر شما دیگویم کند،یم

 که یترافزوده کماالت با دارد، را کماالت آن هما د،یریگیم نظر در را برتر وجود کی یوقت... و دارد مثل دیتول دارد، هیتغذ دارد،
 جدا جدا نه یول دارد را قیحقا نیا همه یعنی بخورد ما درد به تواندیم یلیخ اندماج اتیادب آن.  یجمع وجود دیگویم آن به

 .بود خواهد دارا را ها نیا یجمع نحو به بلکه

مثال . همند از جدا بازهم اما. باشند دهیرس شدن یکی به من ذات در هرچند. همند از جدا قیحقا نیا باز یول سؤال:
 علم غیر از قدرت است.

 درست یعنی. یلیتفص کشف نیع در یاجمال علم ند،یفرمایم نیصدرالمتاله علم، بحث در ما. هست نیهم بله :استاد
 موجود لیتفاص دیبا رود،یم واحد ی نقطه آن در یوقت یول ،یزیتم لیتفاص دارد، وجود یزی  تم نحو به هارمجموعهیز در که است
 دیبتوان دیبا شما که است نیا حکما و نیصدرالمتاله مثل حرف یعنی. گریکدی از یجدا جدا ی افتهی زیتما نحو به نه یول باشد
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 به را لیتفاص نیا که را ایاش همه ما یعنی. گریکدی از زی  تم بدون را لیتفاص همه داشتن تحقق تیفیک دیده حیتوض و دیکن ریتفس
 را لیتفص اگر. دیکن حفظ را لیتفص آنجا در دیبا شما یا گونه کی به یول شودیم برداشته زهای  تم بله م،یدار نجایا یزی  تم نحو

 همه طیبس ی نقطه کی در. است مشکل و سخت هم واقعا! شد؟ خواهد مادون در لیتفاص نیا همه منشا چطور دینکن حفظ
 .خودش یهاتفاوت تمام با است، موجود زیچ

 بودن است؟ مرکب وبودن  طیبس از تریمتعال الوجود واجب ذات شود گفتنمی سؤال:

 بودن، مرکب و طیبس از فراتر دییگویم شما. دیکن فیتکل نییتع دیبا شما واقع در یعنی. است لفظ کی نیا :استاد
 آنجا باالخره. باشد داشته تیواقع گرید طرف دیبا دیکرد رد را طرف کی اگر شما یعنی. است متناقض امر دو ب،یترک و بساطت

 است، بودن مرکب از فراتر مییگویم نکهیا یعنی ست،ین مرکب قطعا اوال که است یقتیحق آن! د؟یکن لحاظ دیخواهیم چطور
 شیجا سر دیخواهیم را یزیچ چه د،یبرداشت را بیترک شما یوقت یول. کرد خواهد دایپ اجزا باشد مرکب اگر چون ستین مرکب
 کی دییگویم شما که ییمعنا نیهم دییبگو نکهیا مگر. است موجود آنجا قیحقا تمام که دیبزن حرف یا گونه به دیبا! د؟یبگذار

 را نیا یاقوه حالت نیا ،یاستهالک نیا ،یاندماج نیا. دارد خودش درون در یاندماج نحو به را همه که است طیبس قتیحق
 د،یکرد مالحظه را مادون یها بساطت. ندارد یاشکال. بیترک و بساطت ط،یبس از فراتر گذارمیم را اسمش مثال دییبگو
. نخورد هم به هم بساطتش باشد، داشته را زیچ همه که باشد یا گونه به دیبا او دییگویم د،یکرد مالحظه را مادون یهابیترک

 یاشکال بساطت، و بیترک از فراتر دیبگذار را نیا اسم شما. نخورد هم به هم بودنش طیبس یول باشد داشته دیبا را کماالت همه
 . شود نییتب یفلسف حیتوض نحو به معنا اصل دیبا یول. ندارد

 ؟؟؟. است افتاده اتفاق نیا عمال سؤال:

 االن شما. نبود نگونهیا که میشناختیم ییبهایترک تاکنون. نبود نگونهیا که میشناختیم ییهاطیبس تاکنون یعنی بله :استاد
 مرکب نکهیا بدون دارد خودش درون در را اجزا ی همه یول دست طیبس نکهیا نیع در یعنی. دیکرد جمعباهم را بیترک و طیبس

 .دارد خودش درون در را کماالت همه واحد متن نیا که دیدار واحد متن کی یعنی. شود اجزا به محتاج و شود

 آن همه تیقابل شود،یم حذف شیهانیتع قتیحق کی هرچه. است سخت تصورش واقعا چون بزنم مثال کی فقط من
 خاص نیتع نیا باشد، داشته خاص نیتع کی که دیباش داشته یقتیحق کی اگر شما مثال یعنی. ردیگیم شکل درش ها نیتع

 تر نیتعیب را او هرچه د،یکرد نیتعیب را قتیحق کی اگر یول. ردیبگ شکل او در بتواند ها نیتع ی هیبق نکهیا از اوست مزاحم
 نیهم) خداوند مییگویم ما که را آنچه و. تواندیم او یعنی. ردیبگ شکل تواندیم او در یترافزوده متعدد یها نیتع تیقابل د،یکن

 که ییبحثها آن و. صرافتش و خلوص آن به گرددیبرم نیا. دارد وجود درش مختلف یهانیتع بروز ییتوانا( است ییتوانا بحث
 تر نیتع یب و تر طیبس و تر صرف هرچه کند،یم دایپ را الزم صرافت متن آن یوقت د،یکن توجه میکرد مطرح نیقیصد برهان در

 .گرفت خواهد شکل او در تر فراوان یها نیتع تیقابل! ست؟یچ آن و افتدیم دارد گرهمید اتفاق کی شود،یم
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 کتاب یکی. دارند ژهیو کامال یهانیتع نییپا یزهایچ نیا دهد،یم حیتوض صدرا د،یکن نگاه یکیتشک نظام همان در اگر
 شما یوقت یول. کرده محدود را او ها نیتع نیا که ژهیو یها نیتع است، مختلف یزهایچ دیکن فرض است، زیم یکی است،

 او در یمتکثرتر یهانیتع تیقابل شد، حذف ها نیتع یوقت. شودیم حذف ها نیتع نیا ،یوجود باالتر مراتب آن در دیرویم
 یول. کرده محدود را او که دارد ییهانیتع کی باز متوسط نقاط همان. دیبرو باالتر را نقطه نیا شما هرچه حاال. ردیگیم شکل

 درش ینیتع چیه که یقتیحق ست،ین درش ینیتع چیه که یا نقطه کی به دیبرس تا باالتر و ترباال و باالتر یها نقطه به دیبرو اگر
 نیع و هست آنجا در صفات تمام ندیگویم نکهیا از فالسفه منظور .کرد خواهد دایپ وجود درش ینیتع هرجور تیقابل ستین

 هرجور تیقابل یعنی. است ییمعنا نیچن کی است، موجود نهایا ی همه طیبس متن کی در یعنی هست، گریهمد نیع و ذات
 .شد خواهد محقق و ردیگیم شکل او در ینیتع

 !الوجود؟ واجب یبرا است صفت کمال خود سؤال:

 .است صفت کمال خود بله :استاد

 و دارد صفت کی فقط الوجود واجب که مییبگو میتوانیم! ندارد؟ وجود اصالح و اندماج مگر کمال خود در سؤال:
 .است صفات همه واحد خودش کمال! نه؟ ای هست طیبس حاال که مینشو زهایچ نیا ریدرگ گرید

 است؟ قدرت است؟ علم! ست؟یچ منظورتان کمال. است مبهم امر کی کمال لفظ! د؟ییگویم را کمال لفظ آها :استاد
 یفضا در. دارد خودش درون در را صفات از یا مجموعه باز وم،یق به دیبزن را کمال نیا نکهیا مگر! د؟ییبگو دیخواهیم چه

 اسما ی حوزه در مثال. دیکن تمسک آن به دیبخواه که ستین ییمعنا یعنی است مبهم امر کی نفسه حد یف کمال خود کمالها،
 ییمعنا کی قالب در دیبا کمال یعنی د،یبرگردان وحدت به پس. است وحدت مثال! ست؟یچ کمال نیتر کامل اند گفته صفات و

 دییبگو دیبا ای! ست؟یچ کمال نیا دییگویم که کمال. دارد معنا ذات. ندارد تیواقع و معناستیب مبهم یمعنا به کمال. باشد
 باز کمال بعد نکهیا نه. است گرید یزهایچ دییبگو دیبا ای است، قدرت دییبگو دیبا ای است، علم دییبگو دیبا ای است، وحدت

 مگر. باشد کماالت ی هیبق سرمنشا که کمال عنوان به میندار یزیچ کی یعنی. امثالهم و قدرت و علم شودیم تازه و شودیم
 ی رمجموعهیز در را صفات از یا مجموعه که است صفت کی خودش نیا که میریبگ نظر در را تیالوه و الله صفت مثال

 .داشت خواهد خودش ی رمجموعهیز در را کماالت از یا مجموعه که رحمت مثل ای. دارد خودش

 !ست؟ین یقیحق یجزئ مگر الله سؤال:

 نجایا االن را سوال نیا چرا دانمینم من. است مدنظر یعس   ت  یکل اطالق م،ییگویم ما که تیکل بحث آن :استاد
 ی هیبق شود،یم مبسوط و منتشر الله یوقت یعنی. است گرید صفات همه مستجمع که است یصفت کی الله، صفت د؟یدیپرس

 که باشد یا گونه به یقیحق یجزئ نیا نکهیا با ندارد یمنافات نیا مییگویم که یقیحق یجزئ از ننظور. دهدیم شکل را کماالت
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 کی از یول است یجزئ جهت کی از که ،(؟)یصع ی  کل اندگذاشته را اسمش که دهد سامان را متکثرها نیا بتواند بسطش با
 .است ژهیو و خاص صفت کی نکهیا نیع در دارد یخارج انبساط و است یکل هم جهت

 فالن چیز... ر را امر عدمی دانستیم نه عدم وجوددر بحث ثنویت، ش سؤال:

 شرور ندیگویم فالسفه یوقت یعنی. است معدوم یعنی نه است یعدم امر. وجود عدم نه است معدوم یعنی نه :استاد
 یوقت. هستند یعدم امور اتیماه مییگویم یفلسف یبحثها در ما مثال. ستین عالم در یشر ندیبگو خواهندینم است، یعدم

 فرق وجود داشتن   تیواقع با تشیواقع سنخ بله. ندارد تیواقع رونیب در تیماه یعنی نه هستند یعدم امور اتیماه مییگویم ما
 .دارد

  یعنی اشرار هم در خداوند وجود دارند؟ سؤال:

 خواهد نعلوم شد، حل شرور بحث یوقت م،یکن حل را شرور بحث دیبگذار. گرددیبرم وجود به که یوجوه به :استاد
 ... یتعال حق ذات در جهت آن از م،یرسیم اشیوجود زگرداناب به یوقت. دارند تحقق یوجود حقائق کنار در چطور که شد
 دیبا و است یوجود امر کی و است ریخ مضل، احسن نظام نگاه در یول دینیبیم شر را مضل نگاه کی در شما. مضل مثل

 روشن یتعال حق به بازگشتش تینها در و یوجود یفضاها به بازگشتش تا میکن حل را شر و ریخ یخابحث آن دیبا ما. باشد
 .شود

 که مانیبعد یهابحث .میکرد مطرح یتعال حق با را ارتباطش یکل نحو به را صفات بحث یعنی سوم نکته ما نجایا تا
 نیا یوقت یفلسف یکتابها در مثال مان، یبعد یهابحث در. میکن مطرح میرسینم و کنم مطرح را فهرستش بخواهم فقط من

. است بزرگ و کالن یلیخ اسما همان منظورمان صفات زیر. کنندیم طرح هم را صفات ز  یر روندیم کردند، مطرح را مباحث
 آن یعنی بصر و سمع تکلم، شود،یم بحث اراده شود،یم بحث قدرت و علم مفصل یلیخ کنند،یم بحث را علم یوقت مثال

 بحث را صفت دو کم دست یآت یهادربحث الله شاء ان ما. شودیم مطرح هم نجایا بود، مطرحکالم در معموال که یاسم هفت
 دوستان یوقت تا میده نشان را بحث نیا از ییدورنما دیبا کم دست کردند، بحث یلیخ که است علم صفت یکی. کرد میخواه

 سرگذشت گرفته، شکل نجایا در هم یفراوان اختالفات چون و. باشند دهید نهیزم نیا در را یبحث کنند، مراجعه یفلسف آثار به
 سمع، تکلم، اراده، یول. کرد میخواه بحث قدرت به راجع. کرد میخواه بحث علم به راجع دارد، هم یاگسترده یلیخ یفلسف
 بحث هم را نهایا کرده، بحث را اتیح کرده، بحث هم عالمه کرد، بحث شودیم را آنها. میکنینم بحث را نهایا امثال و بصر

 .کرد میخواه بحث را قدرت و علم میداشت نظر در که را آنچه هابحث در ما یول کرده،

 فعل و خلقت به راجع که شد خواهد مطرح االخص یبمعن اتیاله در پنجم مطلب شد، تمام بحث نیا نکهیا از بعد
! ست؟یچ خلقت از غرض یعنی خلقت، و فعل ییچرا اصال یکی داشت، میخواه آنجا در ما را بحث چند. است یتعال یبار

. شودیم خلقت و فعل ی مسئله به منجر واقع در که هست یتعال حق در یا نکته چه!  باشد؟ داشته یپ در فعل خداوند دیبا چرا
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 یمخروط و مانند یهرم شکل به خلقت الواحد، قاعده اساس بر که است خلقت و فعل یچگونگ یکی. میدار را بحث نیا یکی
 مطرح را بحث نیا. شوند صادر یتعال حق از مایمستق که هم عرض در زیچ چند شکل به نه و است یخط شکل به نه د،یآیم در

 در را یمخلوط حالت نیا که یوقت ما که است نیا یبعد بحث بعد و. بود خواهد یهرم و یمخروط شکل به که کرد میخواه
 به میکن احصا را پروردگار فعل یکل یها گونه م،یباش داشته یکل ماتیتقس میبخواه اگر م،یکنیم لحاظ یتعال یبار فعل یفضا
 مطرح جا نیا کالن فیط سه. رسندیم ها گونه نیا به یاساس چه بر که داد میخواه حیتوض الله شا ان که میرسیم گونه چند

 میخواه مطرح آنجا را بحث دو میدیرس که ماده عالم بحث به. ماده عالم یسوم و مثالعالم یگرید و عقل، عالم یکی. شودیم
 شرور، بحث چون. است شرور بحث گدید بحث کی و! حادث؟ ای است میقد ماده عالم ایآ ماده،عالم قدم و حدوث یکی. کرد
 که آنجا داد خواهم حیتوض. شودیم مطرح شرور ی مسئله میرسیم ماده عالم به ما یوقت. است ماده عالم در اش یاصل گاهیجا
 در یبرخورد چجور فالسفه و شودیم محقق ماده عالم در خاصش یمعنا. دارد خاص یمعنا کی و دارد عام یمعنا کی شر

 مطرح الله شا ان پروردگار فعل مبحث لیذ در هم قدر و قضا بحث کی م،یبرس هابحث به ما اگر! داشت؟ خواهند شرور موضوع
 .کرد میخواه

 را آنچه را معاد مباحث که مینیبب دیبا. داشت میخواه یپ در االخص یبمعن اویاله در ما که است ییبحثها مجموعه نیا
. کرد میخواه مطرح را یعمل حکمت یها بحث هم جلسه چند. داشت میخواه جلسه چند را نفس یها بحث و شده میتنظ که

 .کرد میخواه مطرح هم را معاد بحث به یفلسف نگاه و معاد به راجع حبسه دو یکی نفس، مباحث ی ادامه در مینیبب تناسب اگر

 . میده ادامه را هابحث ی هیبق و دیآ شیپ یگرید فرصت تا شده تمام دوره نیا در بحثمان جلسات االن ما

 باشد، داشته یانسان علوم یفضا در تواندیم یاسالم فلسفه که ینقش لحاظ به است، نیا دارم دوستان از من که ییتقاضا
 که یزیچ کی. نرود ادمانی از مباحث که میکن یکار دیبا. باشد شتریب دیبا که رسدیم نظر به فلسفه یفضا در دوستان تیجد

 که میکن یزیر برنامه. است موجود شیلهایفا و هادرس را هیبدا کل که است نیا رندیبگ شیپ معنا دوستان اگر کنمیم شنهادیپ
 ای کی یا هفته میبخواه اگر باشد، داشته ادامه هم گرید دوسال اگر گفتمان برنامه نیا و میده گوش منظم یول لیفا کی یا هفته

 آنها به دوستان که یا یفلسف مباحث به کار آن. میباش داشته مرور را هیبدا کل میتوانیم یراحت به م،یده گوش را ایبدا از لیفا دو
 .بخشدیم عمق یلیخ رندیدرگ

 


