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 منه_و_بیست_#جلسه

 الله الرحمن الرحیم بسم
 نیالطاهر آله و محمد یعل الله صل و نیالعالم رب الحمدلله

 بر جلسه قبلمروری 

 تصفا به راجع میداشت بحث هم با که یریاخ مطلب م،یکرد مطرح را مطلب چند االخص، یبمعن اتیاله بحث در ما
 یذات اثبات حثب بعد و ،یتعالواجب اثبات مثل بود، الزم که یاصل نکات یعنی. شد مطرح درش نکته چند که بود یتعال یبار

  یپ در را یادیز مسائل ،یفلسف و یکالن شهیاند خیتار طول در چون. بود ذات با صفات تینیع که هم مهم بحث کی. حق
 .میداد حیتوض خصوص نیا ور قبل جلسه در هم را نیصدرالمتاله نگاه و میگفت را شیهادگاهید داشت،

 . دینگفت یول دییبگو بود قرار هم قبل جلسه د،ینفرمود را تینیع. دیانگفته را مورد نیا هنوز یول دیببخش استاد سؤال:

 .یتعال یبار صفات تینیع :استاد

 .دهمینم حیتوض االن را صفات تراکب بحث یول شد مطرح بحثش

 ادی گرا یتعال حق علم به راجع یول. قدرت بحث نیهمچن و بود، یتعال یبار علم به راجع شد بحث که ینکات جمله از
 هیمتعال متحک دگاهید شد، داده حیتوض اشراق خیش دگاهید و مشاء دگاهید م،یکرد مطرح را مهم دگاهید چند ما باشد، دوستان

 یلیتفص کشف نیع در یاجمال علم بحث. بود یلیتفص کشف نیع در یاجمال علم ه،یمتعال حکمت نگاه که شد مطرح هم
 با صفات تینیع مسئله همانجا در اتفاقا میکرد مطرح که ینکات. میده یحاتیتوض میشد مجبور ما شود، نییتب خوب نکهیا یبرا

 صفات تینیع از نیصدرالمتاله که یلیتحل. است مرتبط هم به یلیخ بحث دو نیا یعنی شود،یم نییتب خوب ذات، با و گریکدی
. ردیگیم ئتنش جا کی از دو هر دارد، یلیتفص کشف نیع در یاجمال علم ی درباره که یلیتحل با کند،یم ذات با و گریکدی با
 نحو به هم نآ صفات، همه دارد، ذات آن که یبساطت نیع در ،یتعال یبار ذات نقطه در که اوردیب شیپ را فضا نیا دیبا شانیا

 مفصل نحو به نجاآ کرد، نگاه آنها به یکمال منظراز شودیم که را ییزهایچ همه صفات، کماالت، همه. دارد وجود آنجا مفصل،
 .دارد وجود

. است یزی  تم ریغ لیتفص وقت کی است، یزی  تم لیتفص وقت کی است، جور دو لیتفص میکرد عرض باشد ادتانی اگر
. موجودند البشرط نحو به وقت کی هستند، موجود البشرط نحو به وقت کی ایاش همه که میکردیم مطرح که یاتیادب آن با ای

 مثل م،یکردیم نییتب که را یمثال باشند، موجود البشرط نحو به اگر اما. است یزی  تم لیتفاص یعنی باشند، البشرط نحو به اگر
 یزهایچ با هست درش تر نییپا موجود کماالت تمام شود،یم سهیمقا باالتر طبقه موجود با یوقت یموجود هر که یموجودات
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 در را کماالت همه مینیبیم م،یرسیم سبحان خداوند به یوقت ما مثال ،کندیم یط را کمال ریمس یوقت نطوریهم و. یا افزوده
 شانیا جهت کی از آنجا. دارد خودش درون در البشرط نحو به را کماالت همه و ایاش همه یعنی دارد، خودش وحدت نیع
 نیا منتها است طیبس وجود کی واقع در شانیا انیب به. است وجود کی یعنی دارد واحد متن نکهیا انیب به یاجمال علم گفتیم

 نیا به نجایا در یاجمال ،ستین مبهم یمعن به یاجمال از منظور ،یاجمال علم د،یگویم شانیا که یاجمال انیب آن واحد، متن
 .دارد خودش درون در را مادون کماالت ی همه یعنی. است یجمع وجود کی اما. است وجود کی که است یمعن

 گریدکی با صفات تینیع ای صفات تراکب مسئله همان نجایا بساطت، نیدرع دارد خودش درون در را کماالت همه اگر
 کی. شودیم مطرح هم یلیتفص کشف نحو به یول ط،یبس متن کی در علم   یعنی یاجمال علم و افتدیم اتفاق موصوف متن با و

 نیل. شودیم فراهم متکثرتر یایاش تحقق یبرا یش آن تیقابل شود،یم کمتر ها نیتع هرچه نکهیا به راجع میبود داده یحیتوض
 خودش درون در را زیچ همه متن کی میده نشان که نیا یبرا برد کار به موطن نیا در شودیم که است یاتیادب نیبهتر بایتقر

 خاص یهانیتع یوقت یش کی مثال افتد،یم اتفاق یی البشرط حالت شود ادیز تیتع اگر شود،یم کمتر نیتع هرچه. دارد
 یوقت یول است نهفته یفراوان یهاتیظرف شماها، از کی هر در دیکن نگاه مثال. کندیم دایپ بروز شیهاتیظرف از یکی رد،یپذیم

 که اشدب موجود من اصل در نیا از شیپ دیبا تیعل قواعد اساس بر صحبت نیهم. دیآیم در صحبت شکل به کندیم دایپ نیتع
 یزهایچ با نکهیا بشرط یعنی دیآیدرم البشرط شکل به ردیپذیم نیتع یوقت یول. کنمیم مطرح و کنمیم ادهیپ را ها نیا دارم من

 .کندیم دایپ یزیتم لیتفص حالت یعنی. نباشد گرید

 من رد تیعل نیقوان اساس بر نهایا همه سد،ینویم مثال ییجاها کی شنود،یم ییجا کی ند،یبیم ییجا کی انسان
 یعنی .یزی  رتمیغ لیتفاص نحو به! است؟ موجود آنجا چطور. است موجود آنجا در دارد، من که یوحدت نیع در است، موجود

 محقق ییالبشرط نحو به کماالت نیا تمام که کنم یکار توانمیم. دارم را ها نیا همه بسط تیقابل که هستم یا گونه به من
 یوقت. زندینم پس را یگرید یکی که یا گونه به. موجودند من در ها نیا همه یا ژهیو نحو کی به شودیم معلوم پس. شوند
 که ییهاتیفعال اعانو از ریغ است، نشستن از ریغ است، رفتن راه از ریغ است، دارید و گفتار از ریغ کتابت کنند،یم دایپ لیتفص

 یگرید وجود ی نحوه از ریغ یوجود نحوه کی به هانیا از کی هر کند،یم دایپ یزی  تم لیتفص یوقت. است میدهیم انجام ما
 هانای .دارد فرق شان یوجود یهاموطن اصال .دارد خاص روال کی نوشتن دارد، خاص روال کی کردن صحبت. است متحقق

 . یزیتم لیتفاص شودیم

 من قتیحق و نفس در. باشد موجود من خود در دیبا نهایا پس هستم، ها نیا منشا اگر من ت،یعل نیقوان اساس بر یول
 که است خاطر نیهم به هست، لیتفاص ی شهیر هست، لشیتفاص یعنی. ندارد زی  تم هم از گرید نهایا است، موجود نهایا که

 نقطه کی نیا از که میکن فرض بعد اطرافش، در متکثر یزهایچ بعد و میکن فرض را نقطه کی ما مثال اگر. کندیم دایپ بسط بعدا
 کی نکهیا نیع در یعنی. باشد داشته کثرت وحدت نیع در نقطه آن در دیبا عتایطب است، شده دایپاطرافش در متکثر یزهایچ نیا

 در کثرات حضور نیا. باشد حاضر آنجا در میدار رمجموعهیز در ما بعد که یکثرات دیبا یا گونه به است، قتیحق کی و زیچ
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 همه وجود کی به نکهیا یکی است، نکته دو یجمع وجود در. یجمع وجود گفت شودیم را نیا گر،یهمد کنار در نقطه کی
 نقطه همان در آنجا باشد، آنجا در دیبا ف،یظر یلیخ کثرت نوع کی ف،یظر یلیخ ریتغا نوع کی نکهیا گرید و هستند، موجود

 متحقق متن کی در توانندیم گریهمد کنار در البشرط نحو به هانیا همه یول. باشد رفتن راه از ریغ و گفتار از ریغ کتابت دیبا
 تیقابل متن کی که است معتقد یعنی. معناست نیهم نیصدرالمتاله اتیادب در ذات با و گریکدی با صفات تینیع از مراد .شوند
 باشند، موجود کثرت از یخاص نوع نحو به آنجا در کثرات دیبا هم دارد، را کثرات بسط تیقابل متن کی اگر. دارد را کثرات بسط

 .هستند جمع وجود کی در نهایا همه. هستند جمع نقطه کی در نهایا همه دییگویم شما هم

 صفات با ذاتعینیت 
 نیا خب. طیبس واحد ذات در ببرند را متکثر صفات چطور که داشتند مشکل نیا در همه ذات، با صفات تینیع بحث

 بردند، ذات زا رونیب را صفات! کردند؟ چه اشاعره. شودیم اجزا به ذات اجیاحت به منجر و شودیم ذات در بیترک و تکثر موجب
! ردند؟ک چه معتزله. داشت را خودشان خاص مشکالت آنها. ذات بر زائد صفات گفتند. کنند حفظ را ذات بساطت نکهیا یبرا
 یسو از ت،سین ریپذ امکان و دارد را خودش خاص مشکالت که ند،یگویم اشاعره که ذات بر زائد صفات یعنی ابت،ین گفتندیم
 متعدد یاه نیتع شیبرا شودینم هست، کپارچهی متن کی یعنی ذات بساطت. میبزن هم به را ذات بساطت میتوانینم که ما گرید

 حرفشان .میبزن یگرید حرف مییایب پس ست،ین ریپذامکان هم اشاعره نگاه است، نگونهیا طیبس ذات قتیحق اگر. کرد فرض
 به قول نیا دهد،یم انجام را صفات نیا دارنده کار ولکن ندارد، را صفات نیا پروردگار ذات یعنی. ابتین قول به شد معروف

 .بود ابتین

 صفات نیا المتع خداوند که شد مطرح معنا نیا م،یدار السالم همیعل نیمعصوم از که یاتیروا به باتوجه ،یعیش کالم در
 که یجالب یلیخ یزهایچ از یکی نیا. ذات با و گریکدی با صفات تینیع اندگفته لدا. خوردینم هم به هم وحدتش دارد، را

 مطرح را هابحث نیا که یاسالم فالسفه شد، منتقل یاسالم ی حوزه به ونانی از اسالم صدر در که یحکم و یفلسف مباحث
 دهیعق نیهم صفات بحث در باشد، گرفته شکل هیامام ی عهیش یفضا در هم یرسم نحو به که نیا بدون آغاز همان از کردند،

 یول. هبود نیهم گرفت شکل نجایا که یا هینظر نیاول از فلسفه در یعنی ذات، نیع و گریکدی نیع صفات یعنی. داشتند را
 هم یخواهب که ریتفس نیتر پخته بایتقر م،یکن نگاه را ریتفاس نیا ریس اگر. است مختلف است شده باب نیا در که یریتفاس

 .است طیبس متن کی نیا ،یدارنگه محفوظ را بساطت هم و یکن حفظ آنجا در را صفات

 ما هم یلیتفص کشف نیع در یاجمال علم بحث نیهم در که کرده مطرح نیصدرالمتاله جناب که است یدگاهید نیا
 باشد، ترطیبس باشد، دتریشد وجود هرچه که( مختلف یها قرائت در) کندیم ریتعب شانیا که. میکنیم استفاده معنا نیهم از
 تیظرف وقت آن ،میبرو ینیتعیب طرف به م،یبرو صرافت سمت به ما هرچه ،-بودن اصل بلکه خاص یبودن نه- باشد ترنیتعیب
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 نشان را معنا نیا توانیم هم لیتمث با متعارف یزهایچ نیهم در یحت که. است یزجالبیچ نیا. شد خواهد شتریب بسط یبرا آن
 .داد

 شدن، طیبس نیع در یعنی شودیم شتریب ترفراوان یتکثرها بسط یبرا تشیظرف رود،یم ترنیتعیب یفضا طرف به هرچه
 یریگشکل تیفظر یعنی ت،یظرف به گرددیبرم همان نیا ،یزیتم تکثر نه! ؟یتکثر نوع چه یول. افتدیم اتفاق او در تکثر دارد

 کی در تیظرف تینهایب مییگویم گرید یهابحث اساس بر ما که یفراوان یهاتیظرف نهایا. یسبک نیا به د، ج، ب، الف،
 یعنی ،دینیبینم شتریب متن کی شما که جهت کی از کرانیب یتهایظرف نیا. شودیم متحقق نیتعیب و رنگیب کامال قتیحق

 همه شودیم که دینیبیم د،یکنیم دقتآن در یوقت یول. جهات بدون و طیبس کامال یش د،ینیبینم شتریب یش کی ت،یواقع کی
 . کرد منشعب آن از را زیچ همه توانیم. کرد منشعب او از را زیچ

 یلیخ لیتمث نیا. اعداد با هست کی مثال مثل کثرات، با یتعال یبار مثال کردند، مطرح اول عرفا انیآقا خود که را یمثال
...  .هست چرا! ست؟ین سه سوم   کی. هست چرا! ست؟ین دو دوم   کی ک،ی عدد ایآ د،یکن نگاه را کی عدد شما. است یجالب

 فرق هم با هانسبت نیا ایآ. دارد وحود درش نسبت تینهایب! دارد؟ وجود کی عدد در نسبت چقدر. هاستنسبت نطوریهم
 درواقع نیا. تاس متفاوت بودن، سوم کی با بودن، چهارم کی با ز،یچ کی بودن   دوم کی. کندیم فرق قطعا! کند؟ینم ای کندیم
 اعداد با کی که انسبته نیا خود بعد و نسبت همه نیا. دارد را اعداد نحو ی همه به بسط تیقابل کی از نکهیا از است یگرید انیب
 یتکثر چیه. متفاوتند هم اب ها نیا تمام. دارند گریباهمد یهانسبتهم یاضیر قواعد اساس بر هانسبت نیا خود کند،یم دایپ

 به را کثرات همه نیا وحدت، نیع در یعنی. ردیگینم شکل هم یتکثر نحو چیه کی عدد در یعنی. آوردینم دیپد کی در هم
 با اتصف تینیع یبرا نیصدرالمتاله که ینییتب نوع یبرا است یجالب اریبس مثال نیا کرده، حفظ خودش درون در خاص نحو

 نآ خود یعنی نه .واحدند متن لحاظ به یعنی معنا نیا به گریکدی با صفات تینیع که دیکن نگاه را آنجا. آورده ذات با و گریکدی
 . هستند یکی ها نسبت

 با صفات تینیع از مراد هستند، یکی قدرت و علم منظر از قدرت و علم دیبگو خواهدینم کندیم صدرا که یریتفس در
 کی در یزی  تم ریغ یول یتکثر ی گونه به یعنی کثرتها، نحو یعل همه. موجودند متن کی له همه که است نیا ذات با و گریکدی

 متکثرها آن باشد، یمتکثر یزهایچ درش زیچ کی که شودیم یعنی. کند کینزد را ذهن یلیخ تواندیم مثال نیا. موجودند متن
 دارد یمهم اریبس زیچ کی که میکن دقت یعنی دارند، تفاوت هم متن خود با جهت کی از. دارند تفاوت هم با جهت کی از هم

 مالحظه شما که را ییهاتینس نیا تمام. است یکی متن جهت کی از.میکن دقت  هم مثال نیهم در حاال و ردیگیم شکل
 ینسبت دیگویم. دارد تفاوت جهت کی از کی خود با بودن دوم کی. است متن نیا با متفاوت متن، نیا با سهیمقا در د،یکنیم

 شکل که را یگرید یهانسبت نطوریهم. دارد داستان کی عدد آن خود اال و شودیم دهیسنج یعدد کی با سهیمقا در که است
 دیکنیم نگاه که گرید جهت کی از یول است متفاوت گریکدی با هانسبت نیا است، متفاوت متن با هانسبت نیا. ردیگیم
 ک،یتشک بحث در قبال که اتیادب نیا ما چون. وحدت در کثرت از مدل کی شودیم نیا. دیندار نجایا شتریب زیچ کی دینیبیم
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 انیجر جا دو در یعنی. دارد مقام دو نیا وحدت، در کثرت کثرت، در وحدت که میکرد صحبت هم با معلول، و علت بحث  د
 .است واحد ذات نیهم در اتیادب نیا انیجر یها محل از یکی. کندیم دایپ

 امر کی در ندمندمج همه کثرات یعنی. وحدت در کثرت تدیگویم را نیا هست، کثرت وحدت، نیع در واحد ذات در
. قتیحق کی در هستند مستهلک و مندک و مندمج همه کثرات .است کرده دایپ معنا نیصدرالمتاله یفضا در نیا خب. واحد

 دیکنیم هنگا جهت کی از د،یندار شتریب واحد امر دییبگو دیبا جهت کی از مندمجند، قتیحق کی در مییگویم را کثرات اگر
 در میارد گرید زیچ کی. است اتشیادب کی نیا. کثرت نیع در وحدت ای وحدت دل در کثرت شودیم نیا د،یدار ریکث دینیبیم

 دل در ثرتک. است اتیادب نیهم گفت، شودیم نجایا در که آنچه یول .دارد یمتفاوت داستان آن که هست، بسط و انبساط مقام
 نیتالهصدرالم که ینییتب نیا با ذات، با و گریکدی با صفات تینیع بحث یکی م،یگذراند ما که بحث تا دو نیا پس. وحدت

 .شودیم داده حیتوض کند،یم مطرح

 در ما اشد،ب ادتانی اگر صدرا چون. است کرده استفاده و برده بهره آن از نیصدرالمتاله هم علم ی مقوله در بحث نیهم
 به علم د،جایا از قبل یماسو به علم ذات، کماالت و هایژگیو و احوال به علم ذات، به علم. میداشت مسئله چهار علم بحث
 .ردیگ رارق توجه مورد شاخه چهار نیا دیبا شود،یم بحث پروردگار علم به راجع که یا هینظر هر در. جادیا از بعد یماسو

 گرانید که دهد حیتوض را ذات به ذات لمع هم است شده موفق صدرا است، داده نیصدرالمتاله که را یحاتیتوض بنابر
 البته .یلیصتف نحو به جادیا از قبل یماسو تمام به علم هم دهد، حیتوض را کماالت به علم هم دادند،یم حیتوض نطوریهم هم

 موجود و متحقق یتعال حق در که هست یتیظرف و کثرات تمام همان ذات کماالت چون خوردیم وندیپ هم به ریاخ یتا دو نیا
 دییبگو دیتوانیم دیکنی دقت ذات نقطه به راجع شما یوقت د،ییبفرما توجه اگر .شده ارائه که یحیتوض نیا که کردم عرض .است

 انگار یدیرس که آنجا یعنی. رسم ال و اسم ال ندیگویم مثال دارند، هم را اتیادب نیا که. ندارد اصال یاسم و صفت چیه خداوند
 در زیچ همه که دیشویم متوجه د،یکنیم نگاه که گرید چهره کی از یول است، ینیتعیب لیدل به نیا شود،یم صفت و اسمیب

 انیب نیع در ینیتعیب دییگویم حال نیع در. کندیم جمع خودش در رو هم مقابل تیخاص دو ینیتعیب همان چون هست، آن
 مثال را، یتعال و هسبحان حق دیکن یم نگاه که چهره کی لذا. ردیگیم شکل دارد او یبرا یفراوان تیظرف که دینیبیم شما ینیتعیب
 نه هست یاسم نه آنجا مییگویم ما اگر ست،ین آنجا دارند، یلیتفص کثرات که گرید موجودات مثل گرید آنجا که دییگویم

. البشرط نحو به اتیماه ای البشرط نحو به کماالت میگفت یم که همان یعنی. یلیتفص صفت و اسم یعنی منظور هست، یصفت
 وجود در بحث. است لیتمث میگویم که نیا. شفاف و رنگیب کامال متن کی دیکن نگاه هم هرچقدر ست،ین آنجا در نطوریا

 .است وجود بحث ست،ین منظور نهایا و چشم دنید بحث یعنی خالص
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 اصال جاآن هست، گرید یجاها در کثرات همه نیا. ستین کثرات از یخبر اصال دینیبیم دیکنیم نگاه که چهره کی از
 چیه آنجا هک هست ینید متون در هم و فلسفه هم و عرفان در هم یاتیادب کی د،یکن نگاه منظر نیا از. ندارد وجود یکثرت چیه

 .یکمال قتیحق همان یعنی اسم از منظور که. ستین اصال هانیا و اسم از خبر

 اعتباری و اسم حقیقی اسم
 یعنی. است االسم سم  ا ها نیا  مینیبیم ینید متون در که را آنچه انداختند، راه جیتدر به عرفا که یاتیادب نیهم در ما اسم

 اال و میگویم پرانتز در من ست؟یچ یقیحق اسم. قتیحق و تیواقع بک از تیحکا یبرا از یکتب ای یلفظ یها نشانه نهایا
 کی م،یدار یاعتبار یهااسم کی میانشسته نجایا که االن ما ،است نیا نشانییتب هست، هم یجالب و مبسوط بحث کی خودش

 قرارداد یاسا بر تماس یاعتبتر یلسمها هانیا. گرید اسم هر ای ینق ،یعل مثال ست؟یچ ما یاعتبار اسم. میدار یقیحق یهااسم
 . است شده داده قرار هانیا و اصطالح و

 یکس عالم، مییگویم او به ما را است دانش و علم یدارا که یکس مثال. است یقیحق اسم که میدار هااسم از یبعض یول
 مییگویم را زندیم حرف که یکس. سندهینو مییگویم را سدینویم ه یکس مثال ای. قادر مییگویم او به ما است، قدرت یدارا که

 یعنی( میکنیم ادهیپ خدا به راجع بعد دیکن توجه) ،یقیحق اسم ست؟یچ یقیحق اسم. اندیقیحق یاسام هانیا. ندهیگو متکلم،
. است گرفته شکل یقیحق اسم نیا شود، خاص جلوه کی در یمتجل قتیحق کی هروقت. خاص جلوه کی در یمتجل ذات
 اتذ کی یعنی .است یقیحق اسم کی نیا یول است اسم کی ندهیگو زند،یم حرف دارد طرف االن. ندهیگو مییگویم مثال

 بک تدهرو. رونده مییگویم رود،یم راه که یکس. مثال خاص فعل کی در خاص، جلوه کی در ژه،یو یراستا کی در شد یمتجل
 . است یقیحق اسم

 مثال. است یقیحق ی  اسام میبریم کار به که یایاسام م،یزنیم حرف میدار که متعال خداوند به راجع یوقت ما حاال
 رحمان، م،یرح مییگویم رازق، مییگویم. یشفادهندگ ی جلوه با تداوند یعنی یشاف نییگویم یوقت ،یشاف مییگویم یوقت

. غفور شودیم غفران جلوه با پروردگار ذات. غفران ی جلوه با ذات یعنی غفور؟ مییگویم متعال خداوند به چرا. غفور ودود،
 اسم   هانیا یعنی. االسمند اسم   هانیا م،ینیبیم اتیروا در ای و میخوانیم قرآن در که آنچه. هستند پروردگار یقیحق یاسام هانیا

 قران کلها، اسماء اآلدم علم و که، هست بحث السالم هیعل آدم حضرت به راجع یوقت قرآن اتیآ در مثال. اندیقیحقاسم آن
 هانیا و الفاظ نیا که هانام از منظور. آموخت السالم هیعل آدم حضرت به را ها نام و اسما همه متعال خداوند که دیفرمایم
 واسطه یعنی. پروردگار خالفت منصب به برسد مثال بعد و نهایا و فرشتگان بر مثال آوردینم یا یبرتر و لیتفض که نیا. ستین

 نیا بحث باشد؟ داشته تواندیم یاثر چه هانیا و یلفظ هااسم رزیادگی که دیگویم. بشود خواهدیم خلق و حق حضرت ی
م که دادند حیتوض انیآقا ست،ین  جلوه تمام به آدم حضرت یعنی. است یقیحق اسما اسما، از منظور نیا کلها، االسماء اآلدم عل 

گاه یتعال و سبحانه حق حضرت یها م .کرده دایپ دست کامل یشناس خدا کی به واقع در یعنی .است شده آ  نیا در اغلب عل 
 نحو به کرد، افتیدر را حق رحمت مثال یعنی. است یحضور علم یمعنا به نیا. ستین یمفهوم یحصول علم یمعنا به فضا
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 و یشهود علم به راجع که یحیتوض آن به توجه با حاال. کرد حس کامال را حق محبت. کرد حس را نیا کامال یشهود ی  وجود
م صورت، هر در. میبده دیبا نهایا  .است نیا منظور نجایا در اسما نیا کلها، االسماء عل 

 و تعینید تق
 را یادع موجودات یدهای  تق چون جهت کی از د،یدهیم قرار نطالعه مورد دیدار را یتعال و سبحانه حق که یوقت شما

 اساس بر وجود متن کی  د یعنی. ردیبگ شکل نیا که شودیم باعث ها نی  تع نیا اصال. دیکن توجه را نی  تع و دی  تق بحث نیا. ندارد
 متحقق وجود در تشیظرف نکهیا با. ردیگینم شکل ءیش نیا نباشد هانیتع نیا اگر د،یکن دقت را ها نیا وجود، اصالت یهابحث
 آهن آهن و شودین سنگ سنگ، و شودیم آن آن، و شودیم ءیش نیا ء،یش نیا نکهیا. ردیگینم شکل ءیش نیا یول است

 برهان ساسا بر وجود متن در که شود برداشته هانیتع نیا اگر .است فراوان یها نی  تع لیدل به مختلف، زهازیچ و شودیم
 با یعتبارا ،یاعتبار قیحقا نیا حذف با بدون، یهست متن م،یکردیم ادهیپ وجود اصالت سر بر که باشد ادتانی اگر نیقیصد
 امر بک قتیحق متن دینیبیم ریریبگ تظر در اگر زهایچ نیا حذف با. یذهن یمعنا به یاعتبار نه. میکردیم بحث آنکه یمعنا

 نیا. ندارد اسم اصال دییگویم جهت کی از د،یکن نگاه اگر را آنجا. ندارد نی  تع چیه که یقتیحق نیچن کی. است مبسوط واحد
 . شد روشن م،یگویم که اسم

م آن مثال  بر متفرع بعدا سما که میدار اتیروا از یبرخ در چنانچه ندارد اسم او اصال است، الله اسما که کلها االسما عل 
 خلق طورچ اسما هیبق بعد و کندیم خلق را تیمش چطور خداوند بعد و تیمش مثال. شودیم خلق بعدا اسم مثال شودیم ذات

 از قبل .دارد ادامه بحث نیا نجوریهم شوند،یم خلق ییزهایچ چه الله لهیوس به بعد است، الله اسم   اول، اسم مثال شوند،یم
 دیتوانیم اصال. ستین یرسم و اسم چیه اصال دیبگو دیتوانیم نجایا شما. دییرو با رو طیبس قتیحق کی با شما مرحله نیا

 آنجا د،یگردانیبرم را نگاه که لحظه همان در دیتوانیم. است صرف وجود کی فقط. ندارد وجود جا آن در زیچ چیه دییبگو
 خاطر به یتقابل نسبت دو نیا خب .دیآیم در ایاش شکل به شودیم مبسوط بعد که هست نجایا زیچ همه اتفاقا که دیکن توجه
 .ردیگیم شکل یتعال و سبحانه حق حضرت در ینی  تعیب تیخاص همان

 فات با یکدیگر و با ذاتصعینیت 
. موجودند واحد متن به که هست نیا یمعنا به همه. است زیچ کی قدرت و علم یعنی نه گریکدی با صفات تینیع پس

 از که دیدار قتیحق کی. است پاره نیچند که یقتیحق کی نه قتیحق کی ،... تمام او دل از که د،یدار قتیحق کی شما یعنی
 به ذات با و گریکدی با صفات تینیع شود.یم پس. شود استخراج تواندیم ها نیا ی همه و صفات و کماالت نیا همه او دل
 زی  تم یول هست درش ریتفاس نحوش نیا چون نحوه؟ کی مییگویم چرا. ذات ی نقطه در کثرات همه تیموجود نحوه کی یمعن
 اتیادب در کردم عرض که .هست درش البشرط نحو به ست،ین درش یی البشرط یول هست آن در زیچ همه یعنی. ستین آن در
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 مندمجا آن در یفراوان قیحقا یعنی یاندماج وجود ،یجمع وجود ،یتراکم وجود کند،یم ادی یجمع وجود عنوان به آن از صدرا
 . هستند موجود

 ،یادم موجودات در اساسا که است نیا هست که یمهم نکته کی چون مینکن معنا یماد شکل به میباش مراقب دیبا فقط
 ییهاافظهح نیهم مثال گرفته، شکل االن که ییزهایچ به توجه با. دهدیرو که شودینم اصال ،یاندماج ،یتراکب ی  جمع وجود

 در که یکار نحوه مثال میکن دقت خوب اگر. دارندیم نگه خودشان در را یفراوان اطالعات هستند، کوچک نکهیا نیع در که
 یرو زیچ دو رد،یپذب یمیتقس چیه نکهیا بدون واحد، نقطه کی در قایدق که ستین نطوریا دارند، ها نیا یافزارسخت یهابحث
 . قسمت نیا در کنمیم استفاده من د،یدیشن یزیچ ای است نیا از ریغ اگر. باشند موجود متن حسب به گریهمد

 نیچن تیظرف یماد موجود گر،ید بحث کی در د،یکن نگاه بحث به گرید هیزاو کی از اساسا که است یمهم بحث نیا
. بود خواهد هفاصل قطعا یماد زیچ دو نیب مثال یعی هست، فاصله بازهم د،یکن زیر شما که هم هرچه یعنی. ندارد را یتحقق نحو
 همه نیا که حافظه نیهم شما مثال است، اشتباه ذهنم برداشت دیشا است، نیا احساسم من مثال. شود زیر یلیخ یلیخ ولو

 ها لیفا با که شد خواهد بزرگ ساختمان کی مثل نظرم به م،یبرو داخلش و میشو کوچک میبتوان اگر داشته،نگه را اطالعات
 .شودیم نطوریا یمختلف یزهایچ

 نیا هیبش صورت هر در یول کندیم فرق. است مثال ها نیا. شد خواهد بزرگ یگانیبا کی مثل شود، بزرگ او اگر ای
 چیه بدون نجاآ در زیچ همه مییگویم نکهیا حاال .دیگویم را نیا یفلسف قواعد .باشد سبک نیا به کنمیم فکر من. شد خواهد

 قتیحق کی اگر. شدم خارج بحث از نقددر کی. باشد یامتداد قتیحق کی تواندینم نیا دارد، وجود یجمع نحو به یتکثر
 شما یوقت مثال. کرد استفاده شودیم بحث نیا در هم گرید یزهایچ حاال. شود سودیم آن در تواندینم اتفاق نیا باشد، یامتداد

 نظرم به. اشندب خورده وندیپ هم به واحد نقطه کی در دیبا حتما دارند، یهماهنگ و تالووم گریباهمد که دینیبیم را یکثرت کی
 ی وعهمجم کی مثال اگر. است مهم هم یانسان ساختار در. است مهم یلیخ هم هانیا و نظم بحث در است، مهم یلیخ نیا

 شیبرا یررکنت اتاق ،یفکر اتاق کی قطعا نیا است، هماهنگ گریهمد با شیاجزا یعنی دارند، تالووم هم با که بزرگ کارخانه
 در مثال قعاوا ایآ یول. شوند وصل گریهمد به نحو کی به دیبا همه یعنی دهد،یم قرار خودش رمجموعهیز را همه دارد که هست
. دارد فاصله هم نجایا دارند، فاصله هم از که کارخانه خود مثل قایدق یعنی! نه! متصلند؟ هم به ها نیا همه کنترل، اتاق همان
 هم رچهه شما نباشد، یانسان وجود مثال اگر یعنی! رد؟یگیم صورت بزرگ ی مجموعا کی کنترل نیا که افتدیم اتفاق کجا

 تکه کی نیا در دارد گبزر ی کارخانه نیا کل. شودیم کنترل دارد تکه کی نیا در همه دییبگو ز،یر افزارنرم کی مثل د،یاوریب
 برود یکس گرا یعنی کارخانه، شودیم شود مبسوط اگر دیا گرفته نظر در شما که را یاتکه نیا دیکن دقت اگر. شودیم کنترل

 اب( نجایا در شده کوچک یاجزا نیا ی همه) اجزا آن یهماهنگ موجب یزیچ چه. دارند فاصله هم از همه بازهم داخلش،
 !شود؟یم گریکدی
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 ،ینسانا فاعل دییبگو اگر یحت. یانسان فاعل آن به گرددیبرم قطعا نیا شد،یم مطرح دیبا نفس همان بحث در نیا
 دییبگو اگد یحت. کنمیم عرض دارم نجایا به میدیرس که حاال یول شدیم صحبت دیبا نفس تجرد و نفس بحث کردم عرض

 نیا تمام وحدت ی نقطه. دارد را حالت نیهم د،یکرد نگاه یماد لحاظ به اگر دارد، را حالت نیهم هم مغز خود است، مغز در
 رندیپذ وحدت قطهن کی در دیبا! کند؟ دایپ یهماهنگ نهایا و هامجموعه نیا و ها ستمیس نیا آنجا از تواندیم که کجاست کثرات

 یماد یافض کی میبتوان ما اگر. باشد نداشته وجود تشیقابل یماد یفضاها در که رسدیم نظر به. بدهند هم دست به دست و
 یگذاراسم سر رب دعوا چون. بود خواهد متعارف یماد زیچ کی نحو به که باشد داشته دیبا هایژگیو یلیخ نظرم به که م،یکن دایپ

 باشد درش یخاص یهایژگیو دیبا رسدیم نظر به. هاستیژگیو آن سر بحث ندارد فرق یماد ای مجرد دیگفت شما. ستین که
 .باشد داشته را تیظرف نیا بتواند که

. بود میاشتد چهارم مطلب لیذ که را آنچه لیتکم عنوان به بحث نیا م،ینگفت قبال را بحث نیا دیفرمود نکهیا واسطه به
 و اتذ با صفات تینیع یکی بود، یذات صفات اثبات یکی بود، صفات اقسام یکی م،یکرد مطرح نکته پنج ما چهارم مطلب در
 یمهم یهااهدگید ما علم موضوع یعنی بود، یتعال یبار علم بحث هم یکی م،یداد حیتوض دوباره مجددا االن که بود گریکدی با
 در یاجمال علم که هیلمتعا حکمت دگاهید که دیدید و میداد حیتوض را هانیا و اشراق و مشا دگاهید از را بود نهیزم نیا در که را
 ستدر دیبا بحث اصل یعنی. رندیگیم نشئت آبشخور کی از ذات با صفات تینیع بحث آن با چقدر است، یلیتفص کشف نیع

 موضوع ما یتعال یبار صفات بحثاز پنجم نکته در هم بعد و. میکن نگاه را مسئله میبخواه مختلف یدهاید هیزاو از ما تا باشد
 . میکرد مطرح قبل ی جلسه در که بود قدرت مسئله در هم یا شبهه کی و. میداد حیتوض و میکرد مطرح را قدرت

 مختار لعاو فقدرت خداوند متعال و  ای بر شبهه عمومیترهاشا
 مختصر نحو به هم عالمه. است یخوب بحث یلیخ. انسان یاریاخت افعال به تبنس یتعال یبار قدرت تیعموم بحثآن

 به راجع مثال. رنددا انیآقا نیا ی همه. دادم حیتوض را جمله نیا من مثال .دارد کار یجا. آورده هم هینها در و آورده هیبدا در
 در انسان نکهیا ،مجبوٌر . یجبل   نحو به یعنی مجبوٌل، ندیگویم ای اختیاره، في مجبور االنسان شودیم گفته یوقت انسان اریاخت
 از یبرخ رد کرد، دایپ راه هم ها نامه انیپا در میگویم نکهیا. کردند برداشت بد هایبعض متاسفاته است، مجبور ارشیاخت

 .کرد دایپ راه هانوشته

 مجبول کلمه همان مثال. اریاخت نزول نه است اریاخت اوج نیا. کند اریاخت دیبا یجبر نحو به یعنی اره،یاخت یف مجبوٌر  نیا
. باشد رمختا که شد خلق نگونهیا یعنی. است مختار یخلقت نحو به انسان. است مختار یجبل نحو به یعنی مجبول است، بهتر
 یعنی ند،یگویم آن به ریتسخ به فاعل م،یداد حیتوض و میکاربرد بههم ریتعب نیا د،یکنیم نگاه که کالن بسط در شما یوقت! بله

 داشتن اریاخت نیا. است یگرید فعل بسته نیا کل دارد، وجود وسطنیا که ییندهایفرا ی  همه با و فعل با فاعل نیا یعنی! چه؟
 .زندینم هم به فعل نیا در را فاعل
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 کنار که میدار علفا سه ما فاعل، ماتیتقس آن در میبگذار هم کنار را کنندهعمل نوع دو را، فاعل دو نیا اگر مخصوصا
 کندینزد هم به یلیخ نهایا که. است یریتسخ فاعل یکی و یجبر فاعل یکی ،یقصر فاعل یکی است، جالب یلیخ میبگذار هم

 علت به کنندیم میتقس که را علت کردم، عرض هم موقع همان. ستندین زیچ کی واقعا یول. هستند زیچ کی کندیم حسآدم و
 من که ییزهایچ از باز شد، خواهد مشخص زهایچ سهم یعنی. است جالب یلیخ یقیحق یاعداد علت ،ییغا علت ،یفاعل
 آنجا در را یاقسام. میباش داشته میتوانیم کار ی کننده و فاعل عنو ندچ که فاعل، اقسام آنجا، در مینگفت را هانیا کنمیم فکر

 مه یکی و یجبر فاعل یکی است، یقصر فاعل یکی است، نیا بخورد ما درد به توانستیم نجایا که یقسم سه. شمرندیم
 .یریتسخ فاعل

 قسری طبیعی و لفاع
 اگر. دهدیم انجام یعیطب نحو به دهد،ینم انجام یعلم نحو به را فعلش که یعیطب یش کی از عبارتست یقصر فاعل

 که هم مثال. یقصر فاعل ای بالقصر فاعل ندیگویم نیا به کند، کار گرید عوامل فشار تحتنکند، کار هیاول عتیطب اساس بر
 شیرها اگر د،یدارنگه نیزم از فاصله نیا در را سنگ اگر شما مثال که زدند،یم مثال یسبک نیا م،یقد عتیطب اساس بر زندندیم

 هانیا و جرم و جاذبه بحث که را یقرائت سنگ، نیا عتیطب یعنی ،یعیطب فاعل ندیگویم را نیا رود،یم نییپا طرف به نیا د،یکن
 هم نیا بخ گفتند بودند، کار نیا در یکم که یینهایا از یبعض کردم عرض. کل به لیم گفتندیم زمان آن کنند،یم مطرح را
 ءیش نیا ذات جوهر. میفهمیم آثار نیهم از ما را هانیا و کشدیم و دارد جرم واقعا ما حاال نکهیا ح،یتوض یبرا است مدل کی

شنده مثال که  د،یکن رها که ار سنگ نیا که گفتندیم نطوریا موقع آن صورت هر به حاال. میآورینم در سر ما را ها نیا است، ک 
 که دادندیم یحاتیوضت. دارد آمدن رونیب به لیم آب، درون در دیده فشار را هوا اگر شما مثال گفتندیم مثال لذا دارد، کل به لیم

 رکزم در نیزم ست،ین نیزم کره نیزم از منظور است، مرکز در نیزم مثال. کرد خواهم عرض آمد شیپ نفس بحث اگر دیشا
 بودند قدمعت هوا از بعد داغ اریبس زیچ کی یعنی. گفتندیم یریاث ی کره که است آتش بعد و هواست بعد است آب بعد است،

  .است یسبک نیا که

 نقطه آن به لیم د،یآیم باال و جوشدیم است، نیزم ریز که ییآبها گفتندیم. کل به لیم نیهم! بود؟ چه استداللشان
 لیم آب مثال .دارد دنآم رونیب به لیم باشد، آب ریز اگر ای. دارد آمدن رونیب به لیم باشد، نیزم درون در اگر هوا ای دارد، خودش

 اساس بر. اشدب روشن مثال خواهمیم فقط میکنیم رها هانیا همه. دارد باال به لیم آتش آتش، نطوریهم دارد، خاص یفضا به
 فاعل یعنی ند،یگویم آن به بالطبع فاعل نیا د،یکن رها را سنگ نیا اگر .زد مثال را هانیا شودیم ندیگویم هم امروزه که آنچه

 . دیکن پرتاب باال طرف به را سنگ اگر یول. نییپا طرف به رودیم است، یعیطب

 را رودیم باال طرف به دارد که سنگ نیا مثال که است نیا رد،یگیم صورت جاها از یلیخ متاسفانه که یاشتباه کی
. هستم ضربه نیا فاعل یعنی. هستم خودم دست حرکت و دست فاعل   من کهیدرحال. هستم فاعلش من مثال. میدانیم ما را فاعل
 را فاعل لذا دهدیم انجام دارد سنگ! دهد؟یم انجام که را حرکت نیا االن. دهدیم انجام را حرکت نیا دارد که چه آن فاعل
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 شوت توپ به ما یوقت مثال م،یکرد را بحث نیا االن توپ، نیهم مثال. رودیم باال سمت به دارد که نیا دانند،یم سنگ خود
 که ییهمانجا تا پا حرکت فاعل فقط ما یفلسف نحو به! ست؟یک کندیم حرکت دارد که یتوپ نیا فاعل ،یفلسف نحو به م،یزنیم

 .فقط نیهم. میهست خوردیم ضربه توپ به

 صالا. ستین رونیب فاعل ی رهیدا از یفعل چیه وقت چیه. فاعل با فعل ی رابطه کردم، مطرح هم قبال را بحث نیا
 اصال .است فاعل به یوجود متقوم اصال فعل چون. است فاعل خود ی رمجموعهیز فعل، شهیهم. باشد داشته تحقق تواندینم

 اساس بر حاال! چه؟ هیبق م،یهست نیا فاعل فقط میزنیم شوت را توپ نیا که یوقت ما. باشد داشته تواندینم مستقل یوجود قوام
 هوا! ست؟یچ حرکت نیا! ست؟یچ فعل یوجود لحاظ به توپ خود. دارد وجود زهایچ یلیخ هست، مطرح که یبحث آن
 است، پتو متحرک،. کندیم حرکت دارد توپ نیا مییگویم ما یلحاظ به حاال. دارد وجود جا آن گرید عامل ها ده! ست؟یچ

 وپت االن گر،ید عوامل فشار تحت یعنی. یقصر نحو به خودش، عتیطب حسب به نه بله. است توپ حرکت نیا فاعل یعنی پس
 هر مثال کهنیا به راجع یادیز یهابحث و .کندیم حرکت باال طرف به دارد سنگ کی ای. کندیم حرکت دروازه طرف به دارد

 یثانو عتیبط که آورنده فشار عامل آن بر کندیم دایم غلبه کل به یعیطب لیم آن که رسدیم ییجا تا شودیم کم سرعت لحظه
 هابحث نیا میقد عتیطب در! ستد؟یاینم نه ای ستدیایم لحظه کی آنجا که کنندیم بحث یلیخ آنجا در کردیم جادیا سنگ در

 یعیطب نحو به دهد،ینم انجام کار عالمانه که است یفاعل در یقصر فاعل ای بالقصر فاعل. بالقصر فاعل شودیم نیا پس. بوده
 . یقصر فاعل شودیمنیا. کندیم کار گرید عوامل فشار تحت ،یعیطب نحو به لکن. است

 جبریفاعل 
. است اختالف نیصدرالمتاله نگاه و عالمه نگاه نیبباشم کرده اشاره قبال اگر یجبر فاعل! ست؟یچ یجبر فاعل اما

 تیوضع نیا از دهد، انجام فعل و کند یریگ میتصم یعاد طیشرا کی در نکهیا از را یکس اگر که دیفرمایم ییطباطبا عالمه
 کی. است داستان کی نیا بخورد، غذا خواهدیم دارد لیم خودش یوقت ای د،یریبگ نظر در را یانسان کی مثال م،یکن خارجش

 نیب از را شما گر،ید زیچ هر ای یبخور غذا مثال ای ینخور غذا شما اگر ندیگویم و اند گرفته باالسرش یتفنگ کی نه، هم یوقت
 و اکراه تحت کند،یم حرکت خودش اریاخت با یول ندارد، را اریاخت یعاد یفضا است درست شخص، نیا جا نیا در. میبریم

 وارد خواهمینم. ستین یجبر فاعل نیا دیگویم نیصدرالمتاله یول. داندیم یجبر فاعل را نیا ییطباطبا عالمه. گرانید اجبار
 فاعل دیفرمایم نیصدرالمتاله. ستیچ شیامدهایپ و ستیچ نیا و شودیم یمنته کجا به و دارد ینگاه چه نیا که شوم کار ز  یر

 فعل به علم فقط ندارد، فعلش در یاریاخت چیه یعنی. دیکن پرت نییپا طرف به بام پصت از را یآدم کی شما که است نیا یجبر
 دهدیم انجام ارایاخت نه ندیفرما یم عالمه. دهدینم انجام را کار آن ارایاخت یول کند.یم سقوط دارد االن که دارد نیا به علم.دارد

 تگفیم را آن عالمه.بخرد جان به را خطر آن مثال و ندهد انجام تواندیم یعنی. است گرانید فشار ریتاث تحت ارشیاخت یول
 نیا. زندیبر دهانش در ییغذا زور به و کنند باز را دهانش نکهیا مثل دیگویم که یکس به را بالجبر فاعل صدرا یول بالجبر فاعل

 .یجبر فاعل شودیم نیا پس. نیصدرالمتاله نگاه در یجبر فاعل شودیم
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 تسخیریفاعل 
 بر یریتسخ فاعل خورد،یم میکرد مطرح قبل جلسه در که یآخر بحث آن درد به که یریتسخ فاعل. یریتسخ فاعل اما

 .است ماند،یم یجبر فاعل مثل یریتسخ فاعل که کندیم فکر آدم که اسمش خالف

 نیا دیولت موجب یندیفرا کی و دهدیم انجام دارد کار کی و د،یدار کار ی کننده و فاعل کی شما یعنی یریتسخ فاعل
 یگرید فعل   کلش اش، یدرون یندهایفرا تمام و فعل فاعل، یعنی مجموعه نیا کل میکرد عرض چنانچه بعد. شودیم دارد کار

! باشد؟ چه تواندیم یریتسخ فاعل حاال دهد،یم یرو یریتسخ فاعل نجایا در. هست یگرید ت  یفعال و کار تمامش. است
 باال و دیرویم یعیطب نحو به که اهیگ ای میریگیم نظر در که سنگ مثال نیهم مثال فوائد، همه باشد، تواندیم یعیطب فاعل

 ست،ین یگرید  فعل خودش که متعال خداوند از ریغ. اند یریتسخ یها فاعل همه متعال، پروردگار از ریغ منظر کی از د،یآیم
 خداوند رد فقط کامل تام   فاعل نیا .میهست یریتسخ فاعل م،یزنیم حرف میدار ما یعنی هستند، ریتسخ فاعل موجودات ی همه

 که یتحول هر و یحرکت هر. است یریتسخ فاعل کند،یم حرکت که یسنگ کی کند،یم رشد که یاهیگ کی دارد، ریتصو متعال
 رضا و اریاخت و علم اساس بر که دیدار کار ی کننده کی شما مجموعه نیا انیم. نجایا در است یریتسخ فاعل افتد.یم اتفاق
 .کندیم عمل

 خدا و اختیار انسانقدرت 
 مثال !م؟یکن جمع ما اریاخت و خدا قدرت نیب دیبا چطور ما که بود یبحث کی چون! آورد؟ینم وجود به یمشکل چیه نیا

 ما یحکما و هفالسف انیآقا. ندارد ییمعنا گرید اریاخت ،یعل ستمیس کی در که کنندیم مطرح یعل   جبر به راجع که یبحث نیهم
 و دیآیم علت یعنی .دیببر یمعلول و یعل   نظام در را یاقتصاد تیفعال ی بسته نیا دیبا شما چون دارد، معنا اریاخت! نه ندیگویم
 آن در هم اریاخت الح نیع در و باشد یتیعل ستمیس که ندارد یمنافات چیه. ندیآفریم فعل نیا و ندیفرا نیا با را یمعلول نیچن کی

 .است کرده خلق را اریاخت خداوند اصال. باشد شده هیتعب

 ما واقعا یعنی. است کرده خلق را اریاخت. میندازیب دینبا بودن اریاخت از را اریاخت! دیکن دقت. کرده خلق را اریاخت خداوند
 یبرا بسته نیا کل مییبگو دیبا م؟ییبگو چه دیبا میکنیم سهیمقا خدا با یوقت یول. میریگیم میتصم واقعا ما م،یکنیم اریاخت

 یبحث نیا م،یدهیم انجام ما که یاریاخت افعال تمام. دیده نسبت دیتوانیم خدا به را یاریاخت افعال تمام شما لذا و. خداست
 تیمش به زیچ همه دییگویم شما مثال که. کند معنا تواندیم را سخت اتیروا از چقدر و مهم اتیآ از چقدر میکرد عرض که

 منتسب بستر نیا همه م،یده انجام ما هرچه .ستین یارزش یمعنا به نیا اما .گنهکاران گناه   یحت کافران، کفر یحت خداست،
 اراده همان م،یکن یا اراده هر ما یعنی است؟ جمع قابل. ما اراده و حق اراده که نجاستیا جالب و. یتعال و سبحانه حق به است

. تعملون ما و خلقکم االه و که هست فهیشر اتیآ در ای. الله شاءی عن اال تشاؤون ما و. ندارد منافات اصال است، پروردگار
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 ما افعال همه که دندییگرا جبر به لذا و. کنندینم توجه است ریضم که واو به تعملون در اشاعره مثال کنندینم توجه هایبعض
 .است یجبر

 والله بله؛. دیکنیم کار دیدار شما یعنی و است ریضم واو د،یکن نگاه ماتفعلون و در ست،ین یجبر که ندیگویم نهایا یول
 باشد؟ خواهدیم نیا از ریغ مگر است درست بله. است متعال خداوند مال ستمیس نیا کل یعنی..... ۵۲:۵۶.... ما و خلقکم

 درون یهایژگیو یعنی. مینزن هم به را ستمیس درون خداست، مال ستمیس کل نکهیا ما پس. ستین ریپذ امکان نیا از ریغ
 که است نیا شیمعنا م،یکرد خلق اگر را ینیماش کی ما که ماندیم نیا مثل ،[شود اشتباه ستمیس برون] با دینبا یستمیس
 وردم اش نیدرو یها ستمیس تمام که است نیم،ایدیآفر که را ینیماش که است نیا شیمعنا اصال.... ۵۳:۲۰... یستمهایس

..... ۵۳:۳۶.... با یمنافات نیا کند،یم عمل اریاخت با انسان که م،یکرد قبول را انسان یاریاخت تیفعال ستمیس اگر. ماست مالحظه
 نیماش کی ای سنگ مثل ندارد، اریاخت اصال انسان .ندارد معنا بالکل یاریاخت تیفعال دیبگو. کند شک مصداق آن در که یکس

 . جداست داستان آن. ماندیم یمعمول

. ندارد یشکلم چیه نیا. ما اراده و خدا اراده نیب جمع. انسان یاریاخت افعال و خدا قدرت نیب جمع! بود؟ چه ما سوال
 عمل ارایاخت ما اقعاو ایآ نکهیا. ندارد یهست نظام ی بسته نیا با یمنافات ما، داشتن اریاخت و داشتن اراده و بود دیمر اصل یعنی
 اگر یول. تجداس داستان آن. شود اثبات هم یعقل لیدل به است ممکن و شودیم اثبات یشرع و یتجرب لیدل به نه، ای میکنیم

 میتوانیم عهمجمو نیا در دییبگو مثال. ندارد وجود یمشکل م،یبده اریاخت احتمال اگر... ۵۴:۲۸.. منظم و مرتب را یزیچ شما
 نیا. ندارد یاشکال بله مییگویم! باشد؟ هامجموعه نیا در تواندیم است مختار انسان اگر. بله مییگویم... ۵۴:۳۳... را اریاخت
 سهیمقا با م،داد حیتوض مقدار کی االن که بود، فته گ شکل که یا شبهه آن و یتعال یبار قدرت در بود پنجم نکته به راجع هم
 .گرفت نظر در دیبا که یا مجموعه و گریکدی با فاعل سه نیا ی

 خداوند متعالفعل 
 االخص یبمعن اتیاله در پنجم مطلب نیا که میکن مطرح میخواستیم االخص یبمعن اتیاله در ما که را یمطلب نیآخر

 . کرد میخواه دنبال یتعال یبار فعل بحث در را نکته چند ما. خلقت یعنی نیا. بود یتعال یبار فعل بحث بود،

 فعل خداوند متعالرایی چ
 به که یزیچ همان! ؟یچ یبرا یعنی است، یتعال حق فعل ییچرا م،یکن بحث آن به راجع میخواهیم که یا نکته نیاول

 است، یکل نحو به نیا حاال! است؟ گرفته شکل خلقت نیا چرا! ست؟یچ خلقت از هدف. شودیم مطرح خلقت هدف عنوان
 نیا به راجع یحیتوض کی دیبا اول !شده؟ خلق انسان چرا! م؟یافتی خلقت ما چرا مثال مییگویم خاص نحو به اوقات یگاه

 دیشه استاد کتاب اگر دانمینم. دارد معنا دو است، طرح قابل حور دو پرسش نیا خود که است نیا آن و. شود داده پرسس
 یحکما و نیصدرالمتاله یکتابها از را شیاصل یمبنا دادند، انجام را کیتفک نیهم شانیا د،یباش دهید را خلقت هدف در یمطهر
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 تک تک که آنوقت یول گنجد،یم مجموعه در چگونه دانمینم. یکوچک زیچ کی داده، بسط و شرح یول اند، کرده اتخاذ ما
 نیهم اش شهیر آن. بود نیعناو نیا با. باشد یزندگ از هدف دیشا. خلقت از هدف ای بود یزندگ از هدف ای نام به شدیم منتشر
 . اند کرده مطرح حکما که است ییهابحث

 نخست از چرایی فعلمعنی 
 است نیا سوال کی. است سوال دو یعنی واقع در و دارد معنا دو خلقت، ییچرا سوال، و پرسش نیا خود صورت، هر در

 م،یریگیم نظر در را ییش کی ما مثال! کنند؟یم بیتعق را یهدف چه نیمخلوق نیا یعنی! ست؟یچ خلقت از مخلوق هدف که
 !رود؟یم سو کدام به یعنی! است؟ یهدف چه به نیا مییگویم

 السالم هیعل یموس حضرت گفتندیم. باشد داشته سند چقدر ییروا لحاظ به دانمینم. آمد ادمی یزیچ و گفتم را نیا
 نیا! ؟یدکر خلق چه یبرا را کرم نیا که کرد عرض متعال خداوند خدمت د،ید را یکرم کی مثال و رفتیم راه داشت یوقت کی
 خلق چه یبرا شما را نیا پرسد،یم من از که است دفعه چند کرم نیا اتفاقا که فرمود هم متعال خداوند!  دارد؟ یادهیفا چه گرید

 یهدف چه! کند؟یم بیتعق را یتیغا چه نظر، مورد ءیش نیا که است نیا ما سوال یوفت کی حاال!دارد؟ یا دهیفا چه نیا! د؟یکرد
 متعال خداوند هک نیا نیا آن و ما میدار گرید سوال کی. است کردن سوال نوع کی نیا !برود؟ خواهدیم کجا به و  دار یپ در را
 او یعنی! اده؟د سامان را خلقت چرا متعال خداوند !کند؟یم دنبال را یهدف چه برسند، ییجا به نیمخلوق نیا از و خلقت نیا از
 در مینیبیم الزم که را ییهابخش آن که شده مطرح نجایا هم یقیدق یلیخ یهابحث! کند؟یم بیتعق را یتیغا چه فعلش در

 . کرد میخواه عرض خدمتتان نجایا

 النا را یزیچ کی من! کنند؟یم بیتعق را یهدف چه نیمخلوق یعنی. سوال از نخست یمعنا پاسخ به میبرگرد اما و
 مجموع مینیبب دیبا ست،یچ زیچ کی خلقت از هدف که مینیبب میبخواه ما اگر .کنمیم اضافه بعد را یاتکلمه کی بعد و میگویم

 یزیچ چه بالقوه نیا که مینیبیم میکنیم مطالعه را یش کی یوقت یعنی! ست؟یچ دارد او ی درباره تیفعل امکان که ییهاتیظرف
 کار نیا میدار علوم و دانشها از یایبس در ما. میکن مطالعه خوب درش اگر! دارد؟ را شدن زیچ چه تیظرف یعنی! باشد؟ تواندیم
 میاوریب ستد به قیدق اگر! دارد؟ وجود درش شدن زیچ چه تیظرف مینیبب م،یکن مطالعه یش کی در قیدق اگر. میدهیم انجام را
 الف نقطه به خواهدیم یعنی. میشو متوجه میتوانیم قایدق را خلقت از هوف یعنی م،یآور دست به را اش یقیحق تیغا میتوانیم

 .برسد ج به خواهدیم یکی آن برسد، ب به خواهدیم زیچ آن ای برسد،

! کند؟یم بیتعق را یهدف چه فعل نیا که باشد پرسش از نخست یمعنا به اگر نیمخلوق خلقت از هدف ن،یبنابرا پس
 خوب را خودش یوجود ساختار اگر. خودش یوجود ساختار مطالعه به گرددیبرم! کند؟یم بیتعق را  یهدف چه مخلوق نیا

 یهابحث مثال. است مهم اریبس نیا. اوست مطلوب یزیچ چه و کندیم بیتعق را یاتیغا چه دارد که میدانیم کند، مطالعه
 یگرام رسول ریتعب به هن هاانسان. انسانها در دییایب و مختلف موحودات در دییایب شما حاال. است نیهم نهایا و یسنج استعداد
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ق   لما میسٌر  کٌل  فرمود حضرت اسالم، ل 
 یعنی. شده دهیآفر او یبرا که شودیم آسان و است آسان شیبرا یکارآن یکس هر له، خ 

 بر نیا چون. کنندیم فرق یلیخ باز یجزئ نحو به کند،یم بیتعق را سره کی و کالن هدف کی که یانسان موطن آن در یحت
 .شود نیتام یبشر مختلف امورات دیبا. است احسن نظام اساس

 ! است؟ نظرتان منظور یماد یاستعدادها سؤال:

 .همه ،یمعنو هم و یماد هم :استاد

 آخر در معنوی که همه مشترک هستند سؤال:

 . کندیم فرق هایلیخ با نایس ابن. یعلم استعداد در یحت. گرانید با کندیم فرق الله رسول! نه :استاد

 !است؟ واحد هاانسان همه کمال یعنی سؤال:

. کندیم فرق یلیخ. ستین واحد تنوعش. ستین واحد نه، زانشیم یول است واحد جهتش است، واحد نکهیا :استاد
 اجرا، در ها یبعض دارند، کاربرد یلیخ میانی علوم در هایبعض ،دارند استعداد یلیخ نیادیبن علوم در که دیکن فرض هایبعض مثال
 به بدنها یبعض مثال. ستین است، مختلف ها بدن نکهیا یمعنا به یماد بحث فقط. مختلفند نطوریهم ت،یریمد در هایبعض

 و یماد یاستعدادها تنوع نیا حاال .دارد یقو یلیخ ی هیبن یعنی است مسحاء یهایبعض است، ممراض طب، در انیآقا ریتعب
 .دارد گفتگو و بحث یجا همآن که دارد، وجود نجایا در یمهم یهابحث یلیخ! رد؟یگیم شکل کجا از یروح

 !  است؟ شتریب موحودات هیبق از استعداد نیکمتر سؤال:

 دنیرس کف و. ستندین انسان که یموجودات ی هیبق. است باالتر موجودات ی هیبق از یانسان استعداد نیکمتر بله، :استاد
( رودیم یگرید یجا مانیهابحث) ینید یفضا در که اگر فقط... ۱:۰۲:۰۳.... که یطیشرا همه در. دارند همه هم را سعادت به
 ییمعنا کی به نژاد اصالح یول بود، غلط داشتند هانیا و تلریه که ییمعنا به نژاد، اصالح یهابحث مثال... ۱:۰۲:۰۱۳... یلیخ

 فتد،یب اتفاق نیا اگر و باشند یقبل یهانسل از بهتر یبعد یهانسل که کوشدیم نید دائما یعنی. است درست کامال و حیصح
 یجسم لحاظ به هم رد،یبگ شکل یخوب نسل کی اگر است معتقد نید و کوشدیم شهیهم(ندادند ادامه) ،یبعد یهانسل یعنی
 . ریمس نیا مودنیپ در ترندراحت یبعد یهانسل ،یروح لحاظ به هم و

. هست هم یروح مباحث در. ستین یجسم مباحث در فقط وراثت بحث همان.هست نجایا در یخوب یلیخ بحث
 یگاه هالیتما. است موجود اریاخت اصل. طیشرا همه در. هست همه یبرا سعادت مشترک و واحد بستر هانیا همه نیع در یول
ق   لما میسٌر   ٌکل بحث آن. زهایچ از یلیخ. شودیم فیضع شود،یم فیضع و دیشد اوقات از ل 

 کل د،یکن نگاه اگر یعنی. له خ 
 استعدادها کشف بحث نیا لذا و. خلقت از نیمخلوق هدف بحث همان یعنی تیروا نیا در له خلق لما نیا له، خلق ما"ل" سٌر یم

 انسان عتیطب با اصال که میرویم را یراه کی یزندگ در یوقت کی. میکن توجه یزندگ در دیبا ما همه را نیا و است مهم یلیخ
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 و هاگروه اگر و. کند دایپ را هست له خلق لما که را یریمس آن دیبا. شودینم موفق یلیخ ر،یمس نیو در نیا. ستین سازگار
 به راجع.دیآ دست به نکته نیا تا است الزم نجایا مطالعات انواع. است یعال یلیخ کنند، انسان به را کمک نیا که باشند یکسان

 چه به شدن تیقابل نهایا مینیبب نکهیا یبرا م،یکنیم مطالعات را موجودات همه نیا میدار. است نیهم هم مختلف موجودات
 . میکرد مطرح که ینخست یمعنا به است شده خلق چه یبرا یعنی. است لهلماخلق همان صیتشخ نیا واقع در! دارد؟ را یزیچ

 شود،یم خلق ییهاتیظرف کی اساس بر یموجود کی یوقت دینیبب. کنم عرض را یا نکته نجایا در من و باشد نجایا تا نیا
 راجع تا کنم عرض را اشینحوکل به حاال پرسند،یم را نیا را یانسان بحث در یگهگاه چون است مهم کنمیم عرض که را نیا

 یوقت شود،یم خلق ییهاتیظرف کی با یعنی شود،یم خلق یزیچ کی یبرا یموجود کی یوقت. میبگو هم انسان به
 دیخواهیم هرچه شود،یم ارضا شود،یم اشباع دییبگو دیخواخیم مثال یعنی. ندارد یاخواسته گرید شد، بالفعل شیهاتیظرف
 . کاذب مطالبات نه یقیحق مطالبات رد،یگیم شکل هاتیظرف اساس بر هاطلب و هامطالبه اصال ،یا مطالبه گرید یعنی د،ییبگو

. کندیم جادیا مطالبه هست، درش که ییهاتیظرف مجموعه یعنی. ردیگیم شکل هاتیظرف اساس بر یقیحق ی مطالبه
 جادیا مطالبه تیظرف براساس شود،یم جادیا تیظرف اول که است نطوریا خلقت د،یرس شبالفعل مرحله آن به یوقت مطالبه نیا
 مطالبه گرید دیرس نجایا به یوقت رساند،یم برساند است قرار که یزیچ آن به رساند،یم جهینت به را موجود آن روند، نیا شود،یم

 به د،یکن ادهیپ دیتوانیم خودمان یروح یقوا لحاظ به د،یکن ادهیپ خودمان یجسمان یقوا لحاظ به دیتوانیم را نیا حاال. ندارد
 نیا مییایب مثال ما ندیگویم اوقات یبعض مثال! م؟یگویم چه یبرا را نیا. یمنظر هر از د،یکن ادهیپ دیتوانیم موجودات لحاظ
 ها،کردن یچ که نیا. کنندیم را سواالت نیا ؟یچ که خب برسد، بهشت به مییگویم یاله نگاه در مثال م،یده انجام را کارها

 . رندیگیم را موابشان همانجا دندیرس یوقت یعنی است، کاذب اغلب من نظر به که است، یقیحق ای

 بردیم را لذت یوقت ،ییچشا هست، ما در یاقوه کی دیکن فرض مثال. است لذائذ به دنیرس استعدادها از یاریبس تینها
  که ینحو به هاانسان. ندارد مطالبه اصال ده،یکش را خواستهیم که همان. ندارد معنا ،ییچشا لذت آن خود یبرا یچ یبرا گرید

 یوقت ،یبهشت بشود مثال ،ینید قواعد اساس بر که باشد نیا تشیظرف تینها اگر یعنی دارند، که ییاستعدادها و کردند دایپ خلقت
 یکس کی دینیبیم اگر. شودینم مطرح او یبرا چرا گرید و. شد خواست، که همان یعنی شود،یم تمام اش مطالبه بهشت رفت
 خصوص در. است مطلق کمال ی مطالبه لیدل به باشد، یواقع تواندین دنسان در که باشد یواقع معنا نیا اگر چرا؟ دیگویم مدام

! برسد؟ کجا به تا کرده خلق را انسان متعال خداوند یعنی! کند؟یم بیتعق خلقت در را یهدف چه انسان دییبگو اگر انسان،
 مثال م،یباش داشته نظر در را انسان نوع اگر ما یول مختلف، افراد نحو به انسان یعنی د،یکنیم پخش شما یوقت کی را انسان

 درش مطلق کمال ی مطالبه انسان، هو بما االنسان ذات   جوهره در آن باشد، یکاف ما یبرا باشد، نطوریا هم انسان کی ی مطالبه
 . شودینم ریس یعاد یها داده با انسان یعنی. است یمهم یها نکته یلیخ. است شده نهفته
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 ریس د،یکرد نیتام را انسان یعاد ابعاد اگر یعنی القلوب، تطمئن الله االبذکر دیگویم که میدار که ییهابحث در مثال
 شد، داده پاسخ هیاول یازهاین نکهیا محض به است، هیاول یازهاین هانیا است، شده دهیرس کار از یادیز یهابخش بله. شودینم

 داغ یلیخ اول ازهاین یبرخ چرا که است جالب که. بود مغلوب کرد،ینم توجه یول داشت وجود اول همان از که گرید یازهاین
 یلیخ اول ما یازمندین ی بسته از یبرخ چرا. دارد طبقات ما یها یازمندین ی بسته اند، یمخف هیال به هیال گرید یبعض گرمند، و

  است، جالب یلیخ نیا! کند؟یم بروز دیشد

 کند،یم رشد ماده دل از چون. کندیم رشد ماده دل از است، حدوثال ةیجسمان چون نیصدرالمتاله نظام اساس بر
 ی  براوردگ کی نکهیا محض به یول. است غالب زهایچ ی هیبق بر و است گسترده و عیوس یلیخ اول اش، یماد یازمندین یهابسته
 اگر  است قیعم یلیخ ازهاین نیا از یبرخ چون و کند،یم بروز گرشید یازهاین رسد،یم یرشد کی به انسان ای شودیم ینسب

 اتیآ چقدر و دارد وجود نجایا حرف و لیتحل ایدن ایدن یعنی.زد نجایا در شودیم حرف یلیخ است، دردناک اریبس نشود، براورده
 .کرد معنا آن اساس بر شودیم را هانیا و اتیروا و

 نطوریا مطالباتشان هاانسان از یبعض ها،انسان ی همه نه انسان میگویم نکهیا هست، مطلق کمال ی مطالبه درش انسان
 مطلق کمال به وصول یینها هدف نکهیا افراد از یاریبس انیآقا نیا ریتعب به که دیدانیم. خواهدیم را خودش یخوش مثال. ستین

 یکارها یحت. باشد خودش یجا سر زیچ همه و باشد کار در غدا و وهیم نکهیا مثال! ست؟یچ یینها هدف ندارد، معنا اصال باشد
 هستند ییانسانها حاال. ستین باال کمال یلیخ یول باشد بد نکهیا نه نیا و. دهندیمانجام نیا یبرا دهند،یم انجام که یخوب

 نیا و دیکن معنا را بحث نیا اگر .باالتر و باالتر و باالتر رود یم حاال. دهندیم انجام را کار نیا کار ییبایز خاطر به اصال که
 یف فناء عنوان تحت کنند،یم مطرح عرفا و معرفت اهل انیآقا که شودیم یطرح همان نیا د،یکن حساب پرانتز داخل را بحث

 . الله لقاء شودیم ینید شیباگو که یانسان یینها کمال .الله

 یزمان و یمکان خدا طرف به ما حرکت یعنی رورت،یص یعنی ریتص االمور، ریتص الله   یال اال د،یکن نگاه اگر قرآن اتیآ در
. رساندیم را معنا نیا که میدار اتیآ یلیخ ما. االمور ریتص الله یال یعل. است رورتیص. است گشتن. است یتحول ست،ین

 یال یعل ی فهیشر ی هیآ یول. دهندینم نشان را رفتن نوع قایدق هانیا و. المنتهي ربك الي إن مثال ای. راجعون هیال انا و لله انا
 مصباح کتاب در امام حضرت ریتعب به حرکت نیا. است تحول و شدن اساس بر که دهدیم نشان را رفتن نوع االمور، ریتص الله

 حرکا حق طرف به درونمان در ما یعنی. است یبتطن حرکت   نیا ،یباطن ای است یظاهر ای حرکت( نکنم اشتباه اگر) هیالهدا
 حق، حضرت به تقرب مییگویم مثال و. یتعال حق طرف به است شدن متحول و لیتبد است، شدن و رورتیص نیا و میکنیم
 یجا در دیبا که هست نجایا هاحرف یلیخ! است؟ دور ما از خدا مگر! چه؟ یعنی ،یتعال حق به میشو کینزد! چه؟ یعنی نیا

 بیتعق خلقت در را یهدف چه مخلوق که است نیا پرسش از نخست یمعنا کی نیبنابرا پس. ردیگ قرار توجه مورد خودش
 نیا خب. ماست مدنظر نیا! دارد؟ یپ در را یتیغا چه نیا مییگویم یعنی! است؟ دهیآفر را نیا چه یبرا خدا مثال! کند؟یم

 . است پرسش نوع کی درواقع
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 شودیم م،یبشناس دیبا هست درش که ییها تیظرف حسب به را ءیش هر تیغا میگفت نکهیا. کنم اشاره را یزیچ کی فقط
 ریغ یماد ریغ موجودات میکن اثبات ما اگر. دارد معنا یماد موحودات در شفاف و واضح نحو به معنا نیا یول داد میتعم را نیا

 یفضا در شود، بالفعل بخواهد که باشد ییتهایظرف آنها نکهیا خداوند، از ریغ یول ماست دوم سوال و بحث خداوند. خداوند از
 که یریتعب نیا پس. میکن وارد را آنها میبخواه کنند،یم مطرح عرفا که را ییهابحث نکهیا مگر. ندارد معنا نیا فلسفه ی هیاول

 یفضاها در نیا بله ها،تیظرف مجموعه میگفت ما نکهیا که میباش داشته توجه آن به دیبا که اسو یا تکمله و هیحاش کی فقط میکرد
 تیظرف دیبا ستیچ نهایا تیغا میبدان میخواهیم ما اگر هستند، نجایا که یوداتجمو مجموعه اهان،یگ وانات،یح انسان، مثل

 روند نیا ست؟یچ تشیغا و تینها که میفهمیم آن در شده موجود یتهایظرف در تامل با و م،یکنیم نگاه را آن در موجود یها
 . شود یط تواندیم

 .هستند خوب بودن، بد در هایبعض مثال!باشد؟ یمنف تواندیم ما خلق، لما در یعنی باشد یمنف تواندیم تیغا سؤال:

 از برتر یقتیحق را تیغا دیبا فاعل حتما است، مطرح ییغا علت در یا مسئله کی اساسا! دینیبب کردم، عرض :استاد
 بعد و است گرید زیچ کی از برتر خودش بداند یکس کی ندارد امکان یعنی. برسد آنجا به و ببرد تیفعال به دست تا ندیبب خود

 کی با سهیمقا در نیا کنند،یم حرکت ستیناشا افعال طرف به ییانسانها مینیبیم ما هم اگر. ببرد تیفعال به دست او خاطر به
 نظر در که او خود حساب به یعنی. است ستهیشا او خود حساب به اال و. میکنیم مطرح را هابحث نیا میدار گرید یانسانها

 نیصدرالمتاله خود که است، کرده مطرح را یسفل من   و یعلو من که یمطهر دیشه بحث نیا مثال. او الیخ به ای است، گرفته
 دارد یجالب یهابحث کی هم آنجا م،یهست آن در یحوزو یهابحث لحاظ به االن که تیغا یهابحث در اسفار دوم جلد در
 . دست نییپا یهاقتیحق کی و دارد یاصل قتیحق کی انسان که

 در د،یریبگ نظر در را آنها کرد، میخواه بحث جلسه سه دو کم دست که نفس یهابحث و یجوهر حرکت اساس بر اگر
 طرف به دارد که یانسان نیا بله. برسد انسان به آرامآرام تا دارد را نهایا و یوانیح ،یاهیگ مراحل انسان انسان، کی تکامل ریس
 طرفشان به و کندیم حساب خود کمال را هانیا و. ندیبیم خود از برتر را هانیا واقعا انسان نیا کند، یم حرکت بد یزهایچ
 کی از کنم؟ چه که دیداشت دیترد و د،یکرد ریگ و افتاد اتفاق یا مسئله کی شما مثال. است جالب و. ستین ریپذ امکان. رودیم

 انجام را کار نیا من که دینیبیم د،یریگیم نظر در جهات کی از د،یبکن را کار نیا دینبا که دینیبیم دیریگیم نظر در جهات
. ستین ریپذ امکان نیا از ریغ د،یدیرس سرجمع کی به یعنی د،یداد انجام تینها در اگر. ردیگیم شکل درون در نزاع نیا و بدهم،

 یول دارد وجود ضرر پانصد درش دییبگو که است ممکن یعنی.است بهتر یلیخ من حال به نیا نکهیا! ست؟یچ سرجمع آن و
 شما، علم در که است نیا اساس بر هم حیترج د،یبده حیترج دیبا. دارد وجود درش دهیفا یکی و پانصد که دییبگو دیبا باالخره

 کاربرد یلیخ نهایا یتیترب علوم  در یول دارد زیر یهابحث یلیخ هم نجایا. برسد نظر به شتریب فوائدش دیبا زیچ آن شما، نگاه در
 . دارد
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 . داده انجام را بد کار نیا و است رفته که دانستهیم برتر واقعاحرجی نیست، چون  یشخص نیچنبر  سؤال:

 رد،یگیم صورت دارد چطور انتخاب حوزه در نکرده، مالحظه را یزیچ چه نکهیا ست،ین او بر یحرج حاال نکهیا :استاد
 را االن  لذت. شودیم فهم ترراحت نیا. خواهیرا می عاقبتبه یک معتاد بگوییم  اگرمثال ! است؟ شده گذاشته او شیپ مثال

 نکهیا با. را االن لذت مثال! دهد؟یم حیترج را یزیج چه تینها در نیا! د؟یخواهیم را خوب و راحت یزندگ کی ای دیخواهیم
 اریاخت رمجموعهیز لحاظ به یمهم یلیخ یها نکته نجایا بله. کندیم انتخاب را معنا نیا دارد خودش ند،یبیم را دیفوا دارد او

 . دارد وجود

 . است نیا به شتریب لشیم باز یول است برتر آن که داندیم او یعنی سؤال: 

 مثال. را یجسم ابعاد لحاظ به بردن لذت! دهد؟یم حیترج دارد را یزیچ چه االن مثال. است نیا به لشیم :استاد
 که است افکار نیا مثال رد،یگیم نظر در که را گرید جهات آن یعنی .کنمیم توبه من بعدا شاءاللهان باشد هانیا االن دیگویم

 .کند دایپ حیترج نیا تا دهد پوشش را آنها دیبا یجور کی یعنی. کنمیم جبران بعدا. کنمیم درست را خودم بعدا مثال

 .شود یموجود نینچنیا دیایب که بوده نیا خلقتش هدف س،یابل مثال میشو خارج انسان رهیدا از اگر سؤال:

 ار  یاخت ای انسان اریاخت یهاشهیر به گرددیبرم میکن لحاظ دیبا که را ییها.بحث م،یریبگ نظر در را آن میبخواه اگر :استاد
 خودمان موضوع به مینتوان تینها که شود دهیکش آنجا به خواهمینم من یول هست بحث نیا است، درست. مختار موجود   هر

 دارند، مانیا نیمومن ورزند،یم کفر کفار کنند،یم گناه گنهکاران که کردم عرض مثال. دارد هم یجالب یلیخ یهابحث. میبرس
ق لما میسر کٌل  که فیشر تیروا آن مخصوصا. میدار را افراد انواع ما دهند،یم انجام ریخ یکارها خوب یهاانسان ل 

 خلق. له خ 
 تحت اریاخت! شود؟یم چه نجایا در اریاخت بحث پس .هست نهایا همه هست، هم گناه. ستین که شغل بحث فقط است، عام له
 .است یمهم یلیخ یهابحث نهایا بله! رد؟یگیم صورت چطور انتخاب ی مقوله! رد؟یگیم انجام دارد چه ریتاث

 ؟؟؟.... فایده برایم دارد ۵۰۱خواهم یک کاری انجام دهم میمن افتیم. گرایی مییاد مکتب فایده سؤال:

! م؟یدار نظر در را یا مقوله چه ما نگاه، نیا مطابق اخالق، فلسفه لحاظ به که است یمهم یلیخ بحث نیا بله :استاد
 ....یاخالق فعل! است؟ نظر در یزیج چه یینها دهیفا و! است؟ ینگار دهیفا ایآ

 .ییگرا لذت شودیم ؟؟؟ سؤال:

 و لذا از مراتب همه انسان تا آمده یعنی. است نطوریهم هست، لذت یبرا نید که دادم اعتقاد خودم من. بله بله :استاد
 است مخالف معنا نیا با انسان است، نازل یلیخ شود.یم ییگرالذت از که ییمعنا چون منتها. ببرد ببرد، خواهدیم که را کمال

 دیکن نگاه شما اگر لذت، ی مرحله نیآخر که شود، معنا عشیوس ی گستره ی همه با شود، معنا درست ییگرا لذت اگر یول
 یمتعال،کس خداوند از بعد که دیگویم دارد د،یگویم دارد را لذت بحث نیهم اشارات، هشتم نمط در نایس ابن آخر کلمات
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 شانیا هست؟ یچ خداوند خود. بردیم متعال خداوند از بعد را لذت نیباالتر عارف. است عارف بردیم لذت همه از شیب که
 یمعنا به اگر را ییگرا لذت بله. است عارف به راجع م،یشو نازل که او از. دارد معنا او در لذت تینهایب خداوند خود دیگویم

 خودمان یبرا یمنافع دنبال افعالمان در ما نکهیا یمعنا اصل یول. است مخالف آن با نید قطعا م،یکن معنا یوانیح ی  عاد یلیخ
 .است یریگیپ قابل و یجد اریبس نیا م،یهست

 .است درست چون ست،ین لذتش خاطر به دهم،یم انجام را یکار من سؤال:

 به د،یباش داشته یروح شیآسا دیخواهیم مثال! د؟یده انجام دیخواهیم چه یبرا است، درست یوقت دانمینم :استاد
. میکن لحاظ نطوریا د،یکنیم دایپ یروح یختگیر هم به نوع کی د،یده انجام را بد کار که اگر چون د،یبرس یروح آرامش کی
 مثال. یورزعشق خود مثال. برگردد خودتان درون در یا نکته کی به دیبت حتما! د؟یرویم درست کار دنبال دیدار شما چرد یعنی

 برطرف نیرالمومنیام از را یازین کی دارد نیا.  دارم دوست را خدا چون کنمیم عبادت من له، حبا   ندیفرمایم نیرالمومنیام
 بالذات، تیغا بحث هست، ییهانکته کی آنجا چون شوم، یاخالق فلسفه یهابحث نیا  وار خواهم.ینم االن من البته. کندیم

 تینها در نکهید و انسان فعل اریاخت یمباد چنانکه. است مفصل خودش که دارد وجود آنجا مهم و جالب یدیخ بحث بالعرض،
 . هست مهم و جالب یلیخ بحث کی هم کندیم انتخاب انسان چطور

 .بعد ی جلسه یبرا باشد هیبق

 .الله رحمة و کمیعلوالسالم

 


