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کلمه امر بود.  يمعنا يم. جهت اوليکن يامر در جهات اربعه بحث م يامر بود که مرحوم آخوند ره فرمود ماده  يکلام در ماده 

ا يا ظهور در وجوب دارد يامر آ ين که ماده يا نه؟ جهت ثالثه ايا احدهما معتبر است يا هر دو يا استعلاء ين که علو يه ايجهت ثان
 يان شاء الله مطرح م يشتر مباحث اعتقادينها قبل از محرم تمام شد. جهت رابعه که در آن بيست؟ که ايوجوب چ ينه و معنا

. سه است يست، طلب انشائين يقيامر است ، طلب حق يماده  يم معنايکه گفت ين طلبيد ايفرما ين است که آخوند ميشود ا
 .يقي، اراده حقي، اراده انشائي، طلب انشائيقينکته است: امر، طلب حق

ست، مفهوم طلب است. طلب يع طلب نيبه حمل شا ياست و طلب انشائ يامر طلب انشائ يماده  يد معنايفرما يمرحوم آخوند م
و اراده  يقياراده هم دو قسم دارد، اراده حق، ي، طلب انشائيقين اراده است همانطور که طلب دو قسم دارد، طلب حقيع يقيحق

م معلوم يح که دادين توضيد از ايفرما يه است. ميقيحق ين اراده يع يقيه است و طلب حقيانشائ ين اراده يع ي. طلب انشائيانشائ
 فرمودند که نيالمسترشد ۀيصاحب هدا ياصفهان يخ محمد تقيا مثل مرحوم شيره  يمثل محقق خوانسار يشود که بعض يم

ن ير از اراده هست به خاطر ايل کردند طلب غيتخ شانيا که نيا وجه چون چطور؟.شد روشن اشتباهش هست، اراده از ريغ طلب
 يقيحق يرا با اراده  ينها طلب انشائي، ايقيحق ي، اراده منصرف است به اراده ياست که طلب، منصرف است به طلب انشائ

ر ين که طلب غيل بر اياست. بعد هم شاهد آوردند گفتند دل ير طلب انشائيغ يقيحق يده اند و معلوم است که اراده يسنج
 يست مثل اوامر امتحانياراده ن يامر هست، طلب هست ول ين است که در موارديست، ايامر اراده ن يماده  ياراده است و معنا  از

 يقيحق يطلب است با اراده  يه کلمه يرا که منصرف ال يست. پس طلب انشائياراده ن يکند و امر هم کرده ول يطلب م يکه مول
ن توهم روشن شد يد وجه ايفرما يده اند و بعد هم استشهاد کرده اند. آخوند ره ميه لفظ اراده است با هم سنجيکه منصرف ال

ا يهست؟  يت ، کدام طلب هست؟ طلب انشائسياراده ن يطلب هست ول يد در موارد اوامر امتحانييگو ين که شما ميچون ا
همانطور که  يست؟ قطعا در موارد اوامر امتحانين يا انشائي يقيحق يست؟ اراده يست. کدام اراده نيهست؟ اراده ن يقيطلب حق

شده  واقعن توهم يهم هست. چرا ا يانشائ ياست و اراده  يکه هست طلب انشائ يست. آنيقتا نيقتا، طلب هم حقيست حقياراده ن
. يقيدارد در اراده حق يند، ظهور انصرافيگو ي. اراده که ميدارد در طلب انشائ يند ظهور انصرافيگو ين که طلب که ميبه خاطر ا

 يد طلب انشائيامده بگويچ کس ني. خوب هيقيحق يکنند با اراده  يسه ميرا مقا يسه کنند طلب انشائيخواهند مقا يم يوقت
د ما يفرما ين طور که آخوند مياست. اگر ا يقيامر طلب حق يماده  يد معنايامده بگويچ کس نياست. هه يقيحق ين اراده يع

و لفظ اراده منصرف است به اراده  ياست ولفظ طلب منصرف است به طلب انشائ يامر طلب انشائ يماده  يم که معنايکن يمش
ده د ارايفرما ي. لذا ميبا اراده انشائ يطلب انشائ يعنياده است ن اريامر طلب است و ع يماده  يم معناييگو ي، ما که ميقيحق ي

ه ماد ي. بله معنايقيحق يبا اراده  يقيو طلب حق يبا اراده انشائ يبا طلب متحدان مفهومان، مصداقا و خارجا. منتها طلب انشائ
. يست. مثل اوامر امتحانيست. اراده نيطلب ن ينا امر هست وليقي ين که موارديذلک ا يست و الشاهد علين يقيامر طلب حق ي

 يع لفظن نزاع، نزاير دارد، ايکه گفتند اراده با طلب تغا يينهايشد. پس ا يشدند نزاع مرتفع م ين نکته متوجه مينها به اياگر ا
 .ن بحثيش آخوند ره در اين ما حصل فرماياست چون محل نزاع گم شده. ا



 .ميد در دو مقام بحث کنيما ان شاء الله با
ر دارند؟ اتحاد ينها تغايا ايست؟ آيچ يست؟ طلب انشائيچ يانشائ يست؟ اراده يست؟ اراده چين است که طلب، چيمقام اول ا

 دارند؟
 .نهايض و عقاب و ايار و تفويجبر و اخت يمقام دوم هم در مسئله 

 ست؟ياراده چقت يم حقينيد ببيا نه؟ باير دارد يش با اراده تغايم طلب معناينيقبل از آن که بب
بنابر  ن کرده اند.ياست که متکلم ييک معنا، معناياست که فلاسفه کرده اند.  ييک معنا، معنايش ذکر شده: ياراده دو معنا برا

ن يم است. متکلميخداوند سبحان قد يمسلک فلاسفه، اراده را صفت ذات گرفته اند مثل علم و قدرت خداوند سبحان و اراده 
 .رد، ثم اراديفتند و حادث است. خداوند سبحان، کان و لم اراده را صفت فعل گر

 .که اراده را صفت ذات گرفتند، اراده را چه معنا کرده اند؟ گفته اند اراده ، علم خداوند سبحان به صلاح فعل است يينهايا
 ست، علم به صلاح فعل، بهين نطور است) گفتند مطلق علم به صلاح فعل، ارادهيه هم، (قطعا هميد بقيره شا يروانيا يمرحوم آقا

ته تواند مقدمات داش يگر نميکه صفت ذات است د ين اراده اين اراده صفت ذات است. و اير نباشد. و اين که مانع از تاثيشرط ا
 يشود، محرک عضلات عبد م يالفعل، شوق مؤکد م يق به فائده، شوق الياراده را معنا کند، تصور فعل، تصد يباشد. اگر کس

 .ن مقدمات استين اراده متوقف برايم اييکه صفت ذات است بگو ينها معنا ندارد در اراده اياشود، 
ن مقدمات هم خودش صفت ذات است. خداوند ين مقدمات هم هست و ايد اراده صفت ذات است و متوقف بر ايبگو ياگر کس

 … کند و يق ميکند، تصد يسبحان تصور م
 علم عدب کند، يم تصور اول ۀم خداوند سبحان رتبييعبد است، اصلا معنا دارد که بگوم اراده علم به صلاح يگفت يخوب وقت

م ييست که بگويندارد. مثل علت و معلول ن ير رتبيتغا يسبحان با وجود خداوند سبحان حت خداوند علم چون! کند؟ يم دايپ
دانم چطور مرحوم  يندارد. لذا نم ير رتبين علمش است. اصلا تغاين غلط است.وجودش عيوجودش علت علمش است. نه ا

 .ن مقدمات کردنديکه اراده را صفت ذات گرفتند باز متوقف بر ا يگرانيآخوند و د
ند که خداوند سبحان همانطور يگو يمانع وجود داشته باشد لذا م يعلم خداوند سبحان به صلاح عبد علت فعل است مگر جائ

هست که  يک مخلوقاتياست. منتها مخلوقات دو قسم اند.  يم زمانياست، فعلش و مخلوقش هم قد يم زمانيکه خودش قد
خواهند سقف بگذارند، خداوند سبحان  يم يک ساختمانيهست که مانع وجود ندارد. مثلا در  يک مخلوقاتيمانع وجود دارد. 

. لذا عالم ماده حادث است چون ينيوارش را بچيد دي، بان مانع وجود دارديند ايگو يخواهم سقف بگذارم، م يد من الآن ميبفرما
شود.  ين بگذارد. صلاح هست موجود ميزم يخواهد رو يکه م يمثل سقف است. مانع وجود دارد. عالم مجردات نه، مثل آجر

 علم خاص است. ست. اراده،ين اراده نيکه مانع نباشد. هر وقت مانع باشد، ا يست. علم به صلاح عبديمجرد علم به صلاح عبد ن
 .ن مسلک فلاسفهيا

ر از علم هم هست . خداوند يست. غيم نيار خداوند سبحان است. قدياست. اخت يت الهين است که اراده، مشين ايمسلک متکلم
گر يخواهد ده روز د يخواهد خلق کند، م ينم يز موجود است، وليرا دوست ندارد، خلق کند ولو همه چ يک موجوديسبحان 

 .نين مسلک متکلميار با خودش است. اياختخلق کند. 



ست ن ايخوب بنابر مسلک فلاسفه که اراده، علم به صلاح عبد است و مانع وجود نداشته باشد، بخواهد واضح بشود، عرض ما ا
ق ا مخلويهست  يا آن مانع خودش مخلوق الهيست؟ آيد مانع معنا ندارد. چرا؟ چون مانع چيکه شما کرد ييکه اصلا طبق معنا

ست که آن را بر طرف کند. اگر صلاح يا صلاح نيا صلاح هست که آن را بر طرف کند يهست،  يست؟ اگر مخلوق الهين ياله
اوند خد يد علم به صلاح فعل، بدون مانع، علت تامه است براييگو يکند؟ شما که م يهست که بر طرف کند چرا بر طرف نم

ست، خوب خود عدم صلاح يد صلاح نييکند؟ اگر بگو يهم هست برطرف نم ن که صلاحين مانع را با ايسبحان. خوب چرا ا
شان يست ايند الآن مصلحت نيگو يبرد. مثلا م ين نمياست. آن عدم صلاح را چرا از ب ينياست. مصالح امر تکو ينيهم امر تکو

، آن ستين ببرد. اگر صلاح نيب ا نه؟ خوب ازين ببرد يرا از ب يا صلاح هست که سرماخوردگيماست بخورد چون سرما خورده. آ
 برد؟ ين نمياست. چرا آن را از ب ينيک امر تکويست؟ آن باز يچ

م خوب در ييگو يکند. م يست، اراده نميست. لذا چون صلاح نيبه مانع ندارد. الآن صلاح ن يد اصلا صلاح ربطيياگر بگو
 .کند يست لذا اراده نمينطور است. الآن صلاح نيمجردات هم هم

 .نطورينجا هم هميچه ا يعنيل که آنجا يست. به همان دليچه صلاح ن يعنيم آنجا ييگو يست؟ ميچه صلاح ن يعنيد يگو يم
ا يآ ينين امر تکوياست. ا ينيک امر تکوين مانع قطعا يم. ايکن يپس علم به صلاح عبد مع عدم وجود مانع، نقل کلام در مانع م

 ينم ست چرا بر طرفيست؟ اگر مانع نيا مانع نيند؟ مانع هست يب يا صلاح نمي ند که بر طرف کنديب يخداوند سبحان صلاح م
ست خداوند يصلاح ن يست وليامر هم مانع ن يم در ابتداييگو يست برطرف کند، ميصلاح ن يست وليد مانع نييگو يکند؟ اگر م

 .سبحان خلق کند
 .دييگو يهر چه آنجا مل است؟ يم مگر آنجا بخييگو يل است؟ ميچه؟ مگر بخ يعنيد يگو يم

که  ميکن ياز برطرف شدنش هست. خوب باز نقل کلام در آن م يک مانعي يد آن مانع، صلاح هست برطرف شود وليياگر بگو
د مگر ين تسلسل را حل کنيد ايتوان يست. شما نميا نيا صلاح هست ين مانع است، يکه مانع از برطرف شدن ا يچه آن مانع يبرا
لق ست که فعلا خيصلاح ن يهم نباشد ول يچ مانعيد خداوند سبحان ممکن است هيين که بگويا ايد: يرا برو ن دو راهياز ا يکي

قدرت خداوند سبحان خارج  يطه يهست که از ح يک موانعيا نه يکند.  يل خودش خلق نميا نه صلاح هم هست به ميکند. 
ش يمخورد. سو يشما به هم م يد مبنايينها را بگويدام از است. خوب هر کيد منتظر بماند دست خودش نير بالله باياست نستج

 .ستيهم که پس اراده صفت ذات ن يو دوم يکه کفر است. اول
رض کردم، که ع ين شبهه ايکنم ا يکند لذا فکر نم ير مين قطعا گيد اراده صفت ذات است ، ايد بگويايکه ب ين کسيبنابرا

 .باشدن شبهه را حل کرده يا يدانم کس يد ميبع
 يت ولک پله اش صفت فعل اسيک پله اش صفت ذات است و يبا مثلا دو پله دارد. ين شبهه گفتند اراده تقريبه خاطر ا يبعض

 ين تراوش نمين هم باز الکلام الکلام. اگر آن صفت ذات هست چرا ايکند از آن صفت ذات. خوب ا ين صفت فعل تراوش ميا
ن ر بالله خارج از قدرت خداوند سبحاينستج يزيک چيد يا بايار خداوند سبحان باشد يتدر اخ يزيک چين وسط يد ايا بايکند؟ 

 .باشد



فت د اراده صيکه بگو يشود. کس يگرفته م يم، چون اشکال به مباحث علمين حرف اشکال داريم به اييم بگويخواه يما نم
م است. خوب يز هم قديصفت ذات است و همه چد اراده ين که بگويچه؟ مگر ا يعنيست که يذات است، اصلا قابل تصور ن

ن قدر باشد يگر معنا ندارد که سن او ايد. ۱۳۰۲؟ متولد يهست يم، متولد چه ساليکن يلسوف سوال ميم است، از فيقد يهمه چ
 … د ويايو بعدا ب

رض که بر فلاسفه ع ين که اراده صفت فعل است، خوب اشکالاتيش متکلمين فرمايشود صفت ذات باشد. اما ا يپس اراده نم
 رند، که خداوند سبحان ولو ممکن استيپذ يرند که مين بپذيد متکلميک مطلب را بايست. فقط ين وارد نيم بر متکلميکرد

ار پولد يا الآن صلاح هست که فلانيآ ياگر از خداوند سبحان بپرس يعنيآن کار را انجام ندهد  يباشد ول يک کاريصلاح در 
جاد يد آن فعل را ايکه صلاح هست خداوند سبحان با يم هر جائييخواهم. اگر بگو يشود؟ چون نم يشود؟ بله. پس چرا نم

ر ست؟ لذا اگيم چرا صلاح نبود؟ آن عدم صلاح چييد بگويست بايکند، در واقع همان مسلک فلاسفه است چون اگر صلاح ن
 ين مخلوقات و معلولات و نظام هستيند که بتواند اه کيد اراده را چه در خداوند سبحان و چه در ممکن الوجود توجيبگو يکس

ار را انجام ن کيد او ايست که هر حا که مصلحت باشد باين طور نيرد که اراده صفت فعل است و ايد بپذيه کند قطعا بايرا توج
 .ن که کار بر وفق مصلحتيح است کار برخلاف مصلحت است نه ايم قبيکه از حک يدهد. آن

رورت ض ين استکه اگر کاريا يح است، آن بخل به معنايم قبييگو يکه ما م يشود. خوب بشود. آن بخل يند بخل ميگو يم
ک ي يد انجام دهد. ولياء مثلا! او بايضرورت دارد، مانند بعثت انب يک کاريک وقت ير از صلاح است. يداشته باشد. ضرورت غ

؟ نه. يدار يارت خوب است؟ بله. آقا کاريبنده بروم به ز ضرورت ندارد، مصلحت دارد، خوب است. الآن اگر يک کاريوقت 
ر از ين کار را انجام دهد. اگر غيخواهد ا ي؟ دوست دارد. خوب خداوند سبحان هم دوست دارد. نميرو ي؟ چرا نميمشکل دار

 .گردد به کلام فلاسفه. لفظ عوض کرده يبزند لبش بر م يهر حرف يهر کس
که  ييماعل يبا همه يکنم تقر يخنا الاستاذ و فکر ميو ش يخوئ يبخواهد درست حرف بزند که مرحوم آقا ين اگر متکلميبنابرا

 ياهل قر يخواست همه  يفه ندارد که اگر خداوند سبحان ميه شريت آشنا هستند، ان الله شاء، شاء. مگر در آيبا معارف اهل الب
ه ين عليرا خلق کند که در آن امام حس ي. خداوند سبحان دوست داشت نظامار کردهين طور اختيا يتوانست. ول ياورند ميمان بيا

 يعني. نيد به خاطر بقاء ديگو يه السلام به اجبار به شهادت برسد. والا مين که امام علين وضع. نه ايالسلام به شهادت برسد با ا
ه السلام يعل يامام حسن مجتب يلات را برايتشکن يتوانست ا يگر هم بود. خداوند سبحان مينبود؟ جور د يگرين جور ديبقاء د

د. اگر قرار يگو ين را ميچه مصلحت نبود؟ عقل هم هم يعنيد مصلحت نبود. خوب يگو يافتد؟ مين اتفاق نيانجام دهد. چرا ا
جام دهد، د کار را انيد کار را انجام دهد و هر جا که مصلحت نباشد نبايکه مصلحت باشد با ييباشد که خداوند سبحان هر جا

ن يست. ماشين که خدا نيفروختم. ا يم شاهيم را به نيين خدايم ايگو ين خدا باشم ميا يشد؟ من اگر به جا يين چه خدايا
س يماند که شما رئ ين مين مثل ايجاد کند. ايست. چون اگر دست اوست صلاح را اياست. صلاح هم که دست او ن يکوک

ن ي. ايست، انجام ندهيو هر وقت گفت صلاح ن ي، انجام دهين کار را انجام دهيام صلاح است يهر وقت گفت يجمهور باش ول
جاد يا او ايکند  يجاد مين صلاح را خداوند سبحان ايا اي. يزيک چيار من باشد يشد. باز اگر صلاح در اخت يس جمهوريچه رئ

ن است، گول ين است. نظام احسن ايحسن انظام ا يند مقتضايگو يجاد نکرده؟ ميکند خوب چرا ا يجاد ميکند. اگر او ا ينم



 د؟يد چرا شما چهارتا اتاق قرار نداديگو ين است . ميک ساختمان خوب اي يد مقتضاييگو يک مهندس که ميد. مثل ينخور
چه؟  يعنين است . نظام احسن است يد احسن ايگو يهست که م يزيک چيد کم است. يکه شما دار ينيدهد زم يجواب م

م يگو ين آجر دارم، ميک ماشيرد که امکانات محدود است. مثلا بنده يگ يانسان را م يدست و پا ييچون نظام احسن در جا
و شود. بله اگر د يم ببرم بالا، سقف زده نميوار را دو متر ببرم بالا چون اگر دومتر و نين است دين آجر ايک ماشين ياحسن با ا

د يد که اراده صفت ذات است و صلاح هر جا بايکه بگو يفه کسيه شرين آيکه سه متر بالا برود. ا ن بوديم احسن اين داشتيماش
زال يآوردند و لکن لا  يمان ميمردم ا يخواست همه  يد اگر خداوند سبحان ميفرما يانجام دهد منکر قرآن است چون قرآن م

نفجر م يتوان يند مگر تو ميگو يکردم. م يخواستم الآن کشور را منفجر م يم اگر ميماند که من بگو ين ميمثل ا   ختلفون.ي
دلش نخواست. اگر خداوند سبحان  يتوانست انجام دهد ول يخواستم که قدرت داشت و م يد اگر ميگو يم يکس ي؟ وقتيکن
 چه؟ يعنيه ين آيمردم را مؤمن کند پس ا يتواند همه  ينم

رش را ن فيم که ايگو يل خودم مين که من به ميل خودش بود. مثل ايم که آنجا به ميل کند قبويرا با ييک جايخداوند سبحان 
 ين دست من است. ميا يد کج انداخته شود ولين طرف انداخته شد، فرش دوم باين فرش از ايا يد. بله وقتين طرف بندازياز ا

 .ن استيا قرآن هم همير دهم. آييتوانستم فرش را از اول تغ
دهد.  يرا نم يدهد و بعض يها را استعداد م يدهد. بعض يست که هر چه صلاح بنده باشد خداوند سبحان به او ميطور نن يلذا ا

ند. بله ک يک نفر نميکند و به  يک نفر دو نمره ارفاق ميبه  يک استاديد چرا نخواستم. يفرما يد مگر صلاح نبود؟ ميگو يم
له خداوند ر باليم نستجيتوان يم ي. لذا ما زمانيهست يک چهارچوبياستاد تحت  يتوند يگو يرند چون ميگ يش را مين که جلويا

 نيد من ايفرما يکند م ياگر چهارچوب را او درست م يم. وليريدر نظر بگ يک چهارچوبيم که قبلش يسبحان را مؤاخذه کن
ر ن است که از جنس بشيغمبر مصلحتش ايد، پين شکل آفريدهم. بله بعد از آن که انسان را به ا ير ميين طور تغيچهارچوب را ا

ن ين اراده در خداوند سبحان، به ايار و اين اختيغمبر هم از جنس ملک بود. ايد پيآفر ياگر انسان را به شکل ملک م يباشد ول
اند انجام تو يا ترک و او هم ولو مصلحت داشته باشد مياست طرف فعل  يت الهيار، مشيم کار تمام است که اختيريمعنا اگر بگ

 .د انجام دهديست که هرجا که مصلحت باشد باين طور نيتواند انجام ندهد. ا يدهد و م
 
 

 )۱۲۶جلسه ( ۲۷/۷/۹۵سه شنبه 
ن يگر ايد ياست؟ و نکته  يقيا طلب حقياست  يا طلب انشائين طلب آيامر است، ا يماده  يکه معنا ين بود که طلبيکلام در ا

 ا نه؟ين طلب متحد با اراده است يا ايکه آ
امر که طلب است، طلب  يغه يا صيامر  يا مدلول ماده ين است که آيشود. مقام اول ا يم بحث در دو مقام واقع ميعرض کرد

 ض است که به مناسبتيهم در بحث جبر و تفو ير با آن. مقام ثانيا مغاين طلب متحد با اراده است ي؟ ايا انشائياست  يقيحق
 .ميکن يبحث کرده اند ما هم ان شاء الله بحث م يبعض



ر با اراده است که آخوند ره فرموده يا مغاين اراده است يا عيش آخوند، طلب آين فرمايم اينيم ببيم اگر بخواهيمقام اول عرض کرد
 يبا اراده  يمساو يقيطلب حق. يانشائ ياست با اراده  يمساو يطلب انشائ يعنيطلب و اراده متحدان مفهوما و مصداقا و انشاءا. 

 .هستند يکينها ياست. و هم مفهوما و هم مصداقا ا يقيحق
ض است يکه جبر و تفو ين بود که اراده در ذات خداوند سبحان چطور است؟ اراده در عبد ان شاء الله در مقام ثانيبحث ما در ا

 .ميکن يبحث م
ث شتر بحيه بياست که از بق يخوئ يبحث کرده اند، در اصول مرحوم آقا اديده ام و زيکه من د يدر خداوند سبحان کسان ياراده 

 يبا پنج شش صفحه با اسفارهاي، تقر۳۴۱، سفر ثالث، مقصد رابع در صفحه ۶ن بحث، جلد يکرده و در فلسفه هم ملاصدرا در ا
 .که من دارم، بحث کرده يميقد

ا صفت فعل؟ و اگر صفت ين اراده صفت ذات است يا اين که آيا يکيد بحث شود. يدر خداوند سبحان در دو جهت با ياراده 
 ست؟يش چيذات است معنا

ل ا اراده صفت فعين است که اراده صفت ذات است يا ايه آيات قرآنيفه و آيات شرين است که مستفاد از روايدوم ا ياما نکته 
 است؟

رش يکه صفت ذات است در تفس ين اراده ايا مثل مرحوم آخوند و جل فلاسفه فرمودند اراده صفت ذات است منتها يبعض
اج ها مثل مرحوم ح ياست به صلاح فعل و به نظام احسن. بعض يگفته اند اراده در خداوند سبحان علم اله   ياختلاف شده . بعض

ر خداوند د يحتد يمعنا کرده اند به شوق اک يره اراده را ولو صفت ذات باشد معنا کرده اند به ابتهاج و رضا. بعض يخ اصفهانيش
 .سبحان

رائض ن عياز ا يه کرد. اتفاقا ملاصدرا بعضيشود توج ين که اراده صفت ذات باشد، عقلا محال است. عالم را نميروز گذشت ايد
ن بود که اگر اراده يم. تمام عرض ما ايم متوجه شويخواست بدهد، که ما نتوانست يما را به عنوان اشکال نقل کرده بود. جواب م

 ينها ازليکه مجردند ا يينهايم اييات بگوين مادين مجردات و بيم بيل بدهيباشد، معنا ندارد که ما تفص ياقدس حق، ذات در ذات
ن که خداوند سبحان اراده کرده مثلا يشود درست کرد و وقت مع ين را نميدارند. ا يکه ماده دارند حدوث زمان يينهايهستند. ا

ست؟ آن مانع چه بوده؟ آن مانع دست يست که مصلحت نيست، چيخلق بکند معنا ندارد چون اگر مصلحت ن ۱۳۶۵د را در يز
 بود. يم خطابيفهم يجوابش آن قدر که ما م ين اشکال را ملاصدرا نقل کرده و جواب هم داده وليا نبوده؟ ايخداوند سبحان بوده 

 شود گفت يکند، باز نم يجاد ميکند، ا يسبحان قطعا آن را خلق م جادش باشد خداونديز که صلاح در ايم هر چيياگر هم بگو
 يزيم که هر چيدار يليم چه دليين است که بگويک راه دارد و آن ايباشد. فقط  يد ازليکه چرا عالم ماده متاخر است و آن هم با

 ل؟يد خلق کند؟ به چه دليکه صلاح در وجودش باشد خداوند سبحان با
 شود يمرحج مح بلا يسوال: ترج)

 (.که محال است ترجح بلا مرجح است يجواب: بعدا خواهد آمد آن
رکه ت يد خلق بشود لان فيکه صلاح باشد با يزينوشته که هر چ يبيعج يک جمله ين طرح شده. يدم ايدر کلمات ملاصدرا د

 .شرا. و شر هم محال است که از خداوند سبحان صادر شود



فقها جوابش را دادند.  يکه درش صلاح است، ترکش شر است. در بحث اجتماع امر و نه يد هر فعليگو يم يخوب چه کس
 .بشود عقاب دو ديبا باشد داشته مفسده ترکش اگر. ندارد مفسده که ترکش. دارد مصلحت ۀصلو

 .شود يح مرجوح که ميسوال: ترج)
ه ک يصلاح ندارد آن يکيصلاح دارد و  يکيک وقت دو فعل است يست. يگر که به خداوند سبحان مستند نيجواب: طرف د

ست. خلق يح مرجوح است. عدم که مستند به خداوند سبحان نيم ترجيين ممکن است بگويدهد ا يصلاح ندارد را انجام م
 (ستينکردن که فعل ن

ور ن طيا ست که صفت ذات باشد وين طور نيخداوند سبحان ا ين شد اراده يعرض ما ا ياول که خلاصه  ين نسبت به نکته يا
ست که هر جا که مصلحت داشته ين طور هم نيل خودش است. و اياو باشد. نه! م يست که خداوند سبحان اراده کردنش اجبارين

 .شود ين هم اگر به لوازمش ملتفت شوند منجر به کفر ميخداوند سبحان اراده کند. ا يستيباشد، قطعا با
 ست؟يش چيبحث که اراده صفت ذات است معنا ياما تتمه 

؟ علم نيضيبه نظام احسن.اشکال کرده اند که خداوند علم دارد به استحاله اجتماع نق يعلم اله يعنيمثل آخوند فرمودند  يبعض
 .ن رايضيعلم دارد، اراده هم دارد. خداوند اراده کرده اجتماع نق يبله. خوب وقت… دارد به دور؟ 

چه به  يعنيد اصلا اعدام علم در آنها معنا ندارد. علم به موجودات است. يگو يدا کردم که ميک جا پين هم در کلام ملاصدرا يا
 د دارد؟يچه که علم به عدم ز يعنياعدام علم دارد؟ 

 يد جايم که زيد نه شما در واقع علم داريگو يست. مينجا نيد اياست . من علم دارم که ز ييک حرف سوفسطاينها در واقع يا
ند علم دارد. شما هم که يب يکند م يکند. انسان به وجدانش که رجوع م يرا ادعا ميآورد و کث يل ميدل يگر است. انسان کميد
ش ين است که از برهان و استدلال خارج شده و ذوق قاطيکنند هم يه اشکال ميبه حکمت متعال ين که بعضيد. ايآور يل نميدل

 .شده
ن يگر ايد دين قير نباشد. خوب با ايکه مانع از تاث ياست در صورت ذکر کردند که اراده، علم يديق يروانيمثل مرحوم ا يلذا بعض

 .ا هرچهيا مصلحت است ياست  يا مانع عقليمانع است  يکند. خداوند سبحان علم دارد ول ينقض ها را حل م
 از يکي هک الاصول يف بحوث دارد، يکتاب ۀيالدرا ۀير از نهايشان غياست. ا يخ اصفهانياست که از حاج ش يرير دوم، تفسيتفس

. فعل ي اراده مرحله، کي. است ذات ي اراده اراده، ي مرحله کي. کرده مرحله دو را اراده شانيا. است اراده و طلب شيها بحث
فت ه صيفعل ين اراده يه. و ايذات ينشأت من الاراده  فرموده هيفعل ي اراده نيا. هيذات اراده کي و ميدار هيفعل ي اراده کي ما يعني

ست؟ به علم اشکال کرده که يش چيه صفت ذات است. حال که صفت ذات است معنايذات يست و حادث است. اراده يذات ن
 .ه که صفت ذات است ابتهاج و رضا استيذات ياراده  يست. بعد فرموده معناياراده علم ن يمعنا

م. رضا هم که معلوم است. يستيبلد ن يزياز آن چر يد است؟ ما که غيشد ير از شوق و محبت و علاقه يدانم غ يخوب ابتهاج نم
بود. دوست داشت؟ قطعا دوست  يروز شود؟ قطعا راضيه السلام در جنگ پين عليبود که امام حس يا خداوند سبحان راضيآ

 يراض زهرا حضرت. هايعل الله سلام ۀفاطم يلرض يرضيست. ان الله يبه فعل که اراده ن ياراده کرده بود؟ نه. رضا يداشت. ول



 از اش اراده شود يم مگر! بود؟ کرده اراده ايآ اما. است يراض که هم سبحان خداوند رد؟يبگ را حقش نيالمومن ريام که نبود
 شود؟ منفک مرادش

 .ک جا را خرابيکند و  يک جا را درست ميرادش و نقضش مثل علم به صلاح است. يخ، اين ابتهاج و رضا در واقع حاج شيا
، الاطلاق است يط علين که خدواند بسيخداوند سبحان صفت ذات است و ابتهاج و رضا هم نباشد و علم هم نباشد، احالا اراده در 

 .ميستين لدب باشد ذات صفت اراده که نيا يبرا ييمعنا اصلا که ما ست؟يچ وسط نيا اراده کله، ۀخ وجوٌد کله، قدريبه قول حاج ش
. ۀيالذات ۀم که نشأ من الاراديه داريفعل يک اراده ين اراده که صفت ذات است، ير از ايک کلمه اضافه دارد که ما غيخ ياما حاج ش

 ۀيلمشا خلق فرموده ته،يبمش اءيالاش خلق و بنفسها ۀيالمش خلق يتعال و تبارک الله ان مثلا. اراده نيا بر کرده حمل را تيروا و
 ين که ميه. و ايفعل يشود اراده  يته ميته، مشياء بمشياست. و خلق الاش يه ازلينيتکو ياراده  يعنيه. ينيتکو ياراده  يعني بنفسها

ت او متأخر سيه که صفت ذات نيفعل ين است که اراده يحادث هستند و زمان دارند به خاطر ا يم و بعضياء قدياز اش يم بعضينيب
 … است و
 است بيعج يليخ ،ۀيالذات ۀد نشأ من الارادييفرما يه که شما ميفعل ين اراده يم ايکن يخ، سوال ميش حاج شين فرمايخوب ا

 راچ ست؟يچ يبرا فاصله نيا. است آن علتش. منها نشأ که هم هيفعل ي اراده. است خداوند ذات در. است يازل که هيذات ي اراده
 راگ … خلق و بنفسها ۀيد ان الله خلق المشييفرما ين هم که شما ميارد. اند معنا نيا شده؟ فاصله اراده دو نيا نيب سال پانصد

 است غلط کرده خلق را علمش خداوند مييبگو. است غلط خلق ي کلمه اصلا است سبحان خداوند نيع است، ذات صفت اراده
ده متحد باشد با ذات چون ارا شد قرار اگر. است کفر و است غلط کرده، خلق را وجودش سبحان خداوند مييبگو. است کفر و

 مييگوب که است نيا مثل کرده؟ خلق اراده نفس به را اراده يعني بنفسها؟ ۀيچه ان الله خلق المش يعنيب در او محال است، يترک
 .است غلط استعمالش اصلا معنا نيا بر تيروا حمل لذا. بالله رينستج کرده خلق را خودش خداوند

 .ستين جدا مخلوق ۀين است. مشيد هميريسوال: اگر صفت فعل هم بگ
 .نطور. اراده در ذات خداوند سبحان حادث شدهيکنم. خداوند سبحان هم هم يجاد ميجداست. اراده ام را من اجواب: مخلوق 

 .شود يسوال: محل حوادث م
 ي. خداوند از شما راضيهست يبه ابتهاج و رضا کرده، شما آدم خوب يخوئ يکه مرحوم آقا يياز نقضها يکيجواب: اشکال ندارد. 

 .ستين ي. خداوند از شما راضيشو ياب ماست. بعد از چند سال خر
 .ت استيسوال: سخط خداوند سخط اهل ب

 م؟ين داريبر ا يتيجواب: چه روا
 .ست. ادعاستين يد آنچه در فلسفه گفته شده، برهانيخواهم بگو يد. مين مطالب را قبول کنيخواهم شما ا يمن نم

 :اتيروا
ٍد َعْن َعاِصِم ْبِن يَعِن النَّْضِر ْبِن ُسَو يٍد اْلَأْهَوازِ يِن ْبِن َسِعيَعِن اْلُحَس يَسى اْلَأْشَعرِ يْبِن ُمَحمَِّد ْبِن ِعى اْلَعطَّاُر َعْن َأْحَمَد يْحيُمَحمَُّد ْبُن 

 [۱.]َزِل اللَُّه َعاِلمًا َقاِدرًا ُثمَّ َأَراَديَلْم  -اٍد َمَعُهُکوُن ِإلَّا ِلُمَريَد َلا يدًا َقاَل ِإنَّ اْلُمِريُمِر اللَُّه َزِلي َعْبِد اللَِّه ع َقاَل: ُقْلُت َلْم يٍد َعْن َأِبيُحَم



ْبِن َأْسَباٍط َعِن اْلَحَسِن ْبِن  يْن َعِلَع ِن ْبِن اْلَحَسِن َعْن َبْکِر ْبِن َصاِلٍحيَل َعِن اْلُحَسيَعْبِد اللَِّه َعْن ُمَحمَِّد ْبِن ِإْسَماعِ  يُمَحمَُّد ْبُن َأِب -۲
َئَه َأ َلا َتَرى يَس ُهَو اْلَمِشي َفَقاَل اْلِعْلُم َلَئُتُه ُهَما ُمْخَتِلَفاِن َأْو ُمتَِّفَقاِنيَعْبِد اللَِّه ع ِعْلُم اللَِّه َو َمِش يَن َقاَل: ُقْلُت ِلَأِبيِر ْبِن َأْعياْلَجْهِم َعْن ُبَک

وُل اراده ات بعد است. پس قطعا اراده و علم مختلف است) َو َلا َتُق يول يالآن علم دار يعنيوُل َسَأْفَعُل َکَذا ِإْن َشاَء اللَُّه (َأنََّک َتُق
 .َئهِ يَما َشاَء َو ِعْلُم اللَِّه السَّاِبُق ِلْلَمِشَشاَء َک يَشْأ َفِإَذا َشاَء َکاَن الَّذِ يٌل َعَلى َأنَُّه َلْم يَکَذا ِإْن َعِلَم اللَُّه َفَقْوُلَک ِإْن َشاَء اللَُّه َدِل َسَأْفَعُل

َعِن اْلِإَراَدِه ِمَن اللَِّه َو ِمَن  يِبْرِناْلَحَسِن ع َأْخ يى َقاَل: ُقْلُت ِلَأِبيْحيَس َعْن ُمَحمَِّد ْبِن َعْبِد اْلَجبَّاِر َعْن َصْفَواَن ْبِن يَأْحَمُد ْبُن ِإْدِر -۳
ُر َذِلَک ِلَأنَُّه َلا يْحَداُثُه َلا َغْبُدو َلُهْم َبْعَد َذِلَک ِمَن اْلِفْعِل َو َأمَّا ِمَن اللَِّه َتَعاَلى َفِإَراَدُتُه ِإيُر َو َما يَفَقاَل اْلِإَراَدُه ِمَن اْلَخْلِق الضَِّم اْلَخْلِق َقاَل

ُکوُن ِبَلا َلْفٍظ َو يُقوُل َلُه ُکْن َفيُر َذِلَک يِصَفاُت اْلَخْلِق َفِإَراَدُه اللَِّه اْلِفْعُل َلا َغ يَعْنُه َو ِه ٌهيَتَفکَُّر َو َهِذِه الصَِّفاُت َمْنفِ يُهمُّ َو َلا يَو َلا  يَروِّي
 .َف َلُهيَف ِلَذِلَک َکَما َأنَُّه َلا َکيَلا ُنْطٍق ِبِلَساٍن َو َلا ِهمٍَّه َو َلا َتَفکٍُّر َو َلا َک

اَء يَئَه ِبَنْفِسَها ُثمَّ َخَلَق اْلَأْشيْلَمِشَعْبِد اللَِّه ع َقاَل: َخَلَق اللَُّه ا يَنَه َعْن َأِبيٍر َعْن ُعَمَر ْبِن ُأَذيُعَم يِه َعِن اْبِن َأِبيْن َأِبَم َعيْبُن ِإْبَراِه يَعِل -۴
 .َئِهيِباْلَمِش

َسَأَل َأَبا َعْبِد اللَِّه ع َفَکاَن ِمْن ُسَؤاِلِه  يِق الَِّذيِث الزِّْنِديَحِد يِف ِهَشاِم ْبِن اْلَحَکِمِه َعِن اْلَعبَّاِس ْبِن َعْمٍرو َعْن يَم َعْن َأِبيْبُن ِإْبَراِه يَعِل -۶
َأنَّ الرَِّضا َحاٌل َتْدُخُل  َن َو َذِلَکيوَجُد ِمَن اْلَمْخُلوِقيَس َذِلَک َعَلى َما يَأْن َقاَل َلُه َفَلُه ِرًضا َو َسَخٌط َفَقاَل َأُبو َعْبِد اللَِّه ع َنَعْم َو َلِکْن َل

 يِه ِلَأنَّهُ َواِحدٌ َواِحِدياءِ ِفيا َمْدَخلَ ِلْلَأْشهِ َمْدَخلٌ وَ َخاِلُقَنا َلياءِ ِفيُمَرکَّبٌ ِلْلَأْش ِمنْ َحاٍل ِإَلى َحالٍ ِلَأنَّ اْلَمْخُلوَق َأْجَوفُ ُمْعَتِملٌ  هِ َفَتْنُقُلهُ يَعَل
ٍل ِإَلى َحاٍل ِلَأنَّ َذِلَک ِمْن ِصَفِه ْنُقُلُه ِمْن َحايُجُه َو يَهيَتَداَخُلُه َفيٍء يِر َشيى َفِرَضاُه َثَواُبُه َو َسَخُطُه ِعَقاُبُه ِمْن غَ اْلَمْعَن يالذَّاِت َواِحِد

 .نَ يَن اْلُمْحَتاِجيَن اْلَعاِجِزياْلَمْخُلوِق
 .ستيسوال: پس محل حوادث ن

خداوند … شود و در نفسمان  يم رنگمان قرمز ميکن يست که مثل ما مثلا غضب مينطور نيا يعنيست يجواب: محل حوادث ن
 ين است که وقتيست به دو معناست. اگر محل حوادث ايشود. محل حوادث ن يجاد نميا يزين که در او چيست نه اين طور نيا

 يخداوند به خاطر امور خارج يعني ستياگر محل حوادث ن يست. ولين طور نيد، بله خداوند ايآ يم يک صورتيم يشو يعالم م
 …شود يشود، سخطش عوض نم يش عوض نميم بوده، رضايم بوده، هر چه بوده از قديکند، اراده اش از قد ياراده نم

م يد عالم قديبگو يد بوده کفر است و اگر کسيم مريد خداوند سبحان از قديبگو يگر در بحار است که اگر کسيت ديک رواي
ه نشأ ه کيفعل يخ حمل کند بر اراده ين را حاج شيالمنار است. بعد ا يم کالنار عليکه خواند ياتين روايا است کفر است. خوب

ت ن حرفها. حضرياست که آن گوشه است. چه کاره است؟ معنا ندارد ا ير بالله اراده ايه نستجيذات يه، پس آن اراده يذات ياز اراده 
دا يزل مريفرمود بله درست است لم  يد مين طور بود بايزل عالما ثم اراده. اگر ايدا. لم يزل مريم لم يين غلط است که بگويفرمود ا
 د؟يکن ين طور حمل ميت در فقه باشد ايروا نيا اگر واقعا. ۀيالفعل ۀبالاراد دايمر صار ثم ،ۀيالازل ۀيالذات ۀبالاراد

مصلحت باشد ممکن است خداوند سبحان خلق کند ست و از صفات فعل است. ين که اراده صفت ذات نيفتلخص مما ذکرنا ا
ست که رسول بفرستد. مجبور يم در بعثت رسل خداوند سبحان مجبور نيپارسال عرض کرد يو ممکن است خلق نکند. حت

هداکم  کن انيمن علياسلامکم بل الله  يد لا تمنوا عليفرما يم خداوند سبحان ميست که امام بفرستد. لطف است چون گفتين
م نه لطف خودش منت است. مگر با الفاظ ييست؟ بگويفه اش را انجام دهد، منت چيان. اگر قرار است خداوند سبحان وظميللا



 يد من ميگو يد، همان منت را ميد منت نگذاريگو يگران ميکه به د يفه همان منتيشر يه ين آيد. ايکن يد بازيخواه يم
ست چرا؟ ين منتش من انفسکم است. من انفسکم هم نيند ايگو يانفسکم. م کم رسولا منيکم اذ بعث فيگذارم. لقد من الله عل

حرفها  نين کار را کرده؟ ايفرستاده. اگر لازم نبوده پس چرا ا يد ميت بشر لازم بوده که قطعا بايهدا يچون اگر من انفسکم برا
 چه؟ يعني
 ۱۰۹ص : ….. باب الإراده أنها من صفات الفعل و سائر صفات الفعل      ۱۰۹    ۱ج    ه) يالإسلام –(ط  يالکاف[ ۱]  

 
 

 )۱۲۷جلسه ( ۲۸/۷/۹۵چهارشنبه 
ن يا يکيشود که مختار معلوم شود.  يد بررسيذات اقدس حق با ين اراده يخداوند سبحان بود. سه نکته در ا يبحث در اراده 

ن که اراده صفت ذات است در خداوند سبحان يل بر ايذات اقدس حق به چه معناست؟ نکته دوم که ابهام دارد دل ين اراده يکه ا
ه. اراده يفعل ياراده  يکيه و يذات ياراده  يکيشان دو اراده قائل شده، ياست که ا يخ اصفهانيش حاج شيست؟ نکته سوم فرمايچ
د يفرما يشان مين آنچه ايب يه. لذا منافاتيذات يه نه بر اراده يفعل يات را حمل کرده بر اراده يو روا هيه نشأت گرفته از اراده ذاتيفعل ي

 .ستيات نيم و روايما گفت
ر شود. ظاه ير دارد، علت تامه است و موجود مين علم تأثين بود که اراده علم به نظام احسن است. و ايک قول اير اراده، يدر تفس

 شياراده، علم است و اشکال کرده اند به آخوند که اراده ، معنا ين است که معنايار کرده ايمرحوم آخوند آن را اختن عبارت که يا
اراده علم باشد، خلف  ياست. اگر قرار باشد معنا يکيست. اراده و علم دو مفهوم متخالف است و مصداقش در خارج يعلم ن

 يدارد که آن صفات ذات يذات   ک صفاتيد همانطور که خداوند سبحان نيخواهند بگو ين است که ميفرض است چون فرض ا
ش علم باشد، خلف فرض است و ين اراده معنايگر هم دارد به عنوان اراده، اگر ايک صفت ديات است يمثل قدرت و علم و ح

رده ه کين عبارت را توجيا ش علم خداوند سبحان به نظام احسن است،يکه فرمودند، اراده معنا يخلاف مدعاست. لذا عبارت کسان
رحوم ش ميم، فرمايکه ما نگاه کرد ين عبارت در کلماتيشسته رفته تر يه است. ولين توجيگر ايد ياندو در اسفار و در جاها

هاج ن ابتيش ابتهاج و رضاست منتها اياراده علم است. اراده معنا يد، معنايخواهد بگو ينم ين است که کسياست. آن ا ياصفهان
شود که انسان عالم باشد به فعل و عالم به فعل که باشد، علمش انسان را حرکت بدهد. الآن  يم يارياخت يفعل در صورت و رضا،

 ياريدارد. پس فعل اخت ين کار وا نميعلم من ، مرا به ا يکند ول يکشم، عالم هستم که قلبم کار م يمن عالم هستم که نفس م
ر و کمالش و ين که خين که علمش منشأ حرکتش باشد به خاطر ايداشته باشد، دوم اد علم ين که بايا يکيدو شرط دارد. 

ن که اصلا معنا ندارد. مرحوم آخوند هم قاعدتا ياراده، علم است. ا يد معنايبگو ين که کسيند نه ايب يمصلحتش را در آن م
ذات حق است  يابتهاج و رضا ي، علت تامه به نظام احسن يست. علم الهيشان نين مناسب شأن اير از اين است و غيمرادش هم

 ييات و محلهايالاطلاق است و تمام ماه يفعل چون خداوند سبحان بخل ندارد و او جواد عل يابتهاج و رضا، علت تامه است برا   و



شود، نقص در  يبرخوردار نم يض الهياز ف يندارد. اگر کس يض خداوند هم مشکليت وجود دارند، منظر هستند و فيکه قابل
 -تعالى -أنه ر مره:ي؛ لما سمعت غبذاته ذاته مرتبه ذاته ابتهاج يف -تبارک و تعالى -قه إرادتهيد فاعلم: أن حقيفرما يخودش است. م

ذ الموجب للابتهاج و الرضا، فهو ير هو الملائم اللذير، و الخير محض، فهو صرف الخيخ -بما هو وجود -صرف الوجود، و الوجود
ن ابتهاج که يا -لا ان منه ما هو علم، و منه ما هو قدره، و منه ما هو إراده -الرضا و الابتهاج، کما کان صرف العلم و القدرهصرف 

 يه که آن اراده يفعل يشود اراده  يجادش ميکند. آن حرکت و ا يکه ابتهاج دارد حرکت م يدارد. کس يک لازمه ايذات است 
 يخ اشکال ميروز به حاج شين که ما ديشود. ا يکه از ذات اقدس حق صادر م ياول وجود يعنيه، وجود منبسط است. يفعل

 شود چون وجوب منبسط به نظر يه، پس چرا فاصله شده؟ فاصله نميه اگر نشأت گرفته از اراده ذاتيفعل ين اراده يم که ايکرد
 وجود يعني هيفعل ي اراده يعني کرده خلق که يتيمش نيا. ۀيبالمش اءيالاش خلق و بنفسها ۀياست. خلق الله المش يشان ازليا

 چون نديگو يم. کرده خلق منبسط وجود توسط را اءياش ي هيبق اما کرده خلق منبسط وجود نفس به را منبسط وجود. منبسط
ز يتواند چند چ يتواند صادر شود. او نم يط از او ميء بسيک شيع الجهات است، يمن جم يط حقه يداوند سبحان واحد بسخ

که محض است صادر  يوجود يعنيت است. وجود منبسط يز از او صادر شود، خلاف قانون سنخياز او صادر شود. اگر چند چ
خ يه به نظر حاج شيفعل يشود. پس اراده  يعالم خلق م يه ين وجود منبسط بقيا يله يت ندارد بعد به وسيشود که او ماه يم
 .وجود منبسط يعني

ن ابتهاج است؟ در ين سرور و عيچه خداوند سبحان ع يعنيخ که اراده، ابتهاج و رضاست، يش حاج شين فرمايه ايف در ما نحن
 .ن معنا نشده که خداوند سبحان ابتهاج استيبه ا يات ما اشاره ايت از روايک رواي

 .است ينها بحث عقليد، ايات چه کار داريد با روايبگو يممکن است کس
ر است. شرور ين که خداوند سبحان وجود محض است و وجود محض، خيد؟ اولا اين را از کجا در آوردي، ايخوب بحث عقل

 طان، کافر شر محض است.يد و الا شيد بچسبانياد بتوانيد با فشار زياست که با يينها حرفهايهمه از جنس اعدام است. خوب ا
ات دارد و اعوذ يدر روا يست وليکه منکر آن ن يوجود است و کسنها همه ادعاست که وجدان هم بر خلافش است. اتفاقا علم يا

 !برم؟ ير محض، پناه به خدا مينفع. من از خيبک من علم لا 
 يذات يم اراده ييم؟ اگر ما بگويداشته باش يذات يک اراده يد ما يشوند که با يچه فلاسفه ملتزم م يم، ابتهاج و رضا، برايريحالا گ

شود و  يفعل است، خداوند سبحان محل حوادث م يند اگر اراده يگو يدارد؟ م يعل است، چه اشکالف يم، همان اراده يندار
ک يش درست است و يشود سه معنا دارد. دو معنا ين خداوند سبحان محل حوادث ميمحال است که محل حوادث شود. ا

ن ير الديشود و محال است، در کلمات مرحوم خواجه نص ين که خداوند سبحان محل حوادث ميش غلط است. اتفاقا ايمعنا
مثل ما که چشممان به  يعنيشود  يم خداوند سبحان محل حوادث مييگو يک وقت هست ميد هم هست که يدر تجر يطوس

ن يانها خداوند سبحان يم. ايکن يدا ميم، شوق به او پيکن يق به فائده ميد، تصديآ يدر ذهن ما م يافتد، صورت يم يزيک چي
گر يد يک معنايجاد کند، غلط است. يا ير و تحوليين معنا که در او تغيم. حوادث به ايروز خوانديتش را ديست که روايطور ن

شود  ي، او باعث ميک ظالميو  يک دشمنيم به يکن يم، بر خورد ميرو يم ييک جايک وقت ين است که ما يهم غلط است ا
ست که ما فوق خداوند سبحان باشد که در او ين يزيخداوند سبحان غلط است. چون چن هم در يم، ايکن يک اراده ايکه ما 



ل هر چه که يخواسته. به چه دل يئا. چرا؟ دلش ميرد شين است که خداوند سبحان کان و لم يجاد اراده کند. احتمال سوم ايا
د. يل نداريد شما هم دليبگو يشخص تش کو؟ حالا ممکن استيه اش کو؟ روايد خلق کند؟ آيصلاح باشد خداوند سبحان با

ن است که يتواند انجام دهد. عرض ما ا يرزن هم ميراده که صفت ذات است، ادعا را که پين ايم که اييگو ياشکال ندارد. ما م
 ين که اراده ابتهاج و رضا است حرف درستيل ندارد و اير محض است دلين که وجود خيل ندارد و اياراده صفت ذات باشد دل

م يند فکر کيم و نبايد بدانيم و نبايدان يقت اراده ذات اقدس حق را نمين فعل خداوند سبحان، حقيست؟ هميست. حالا اراده چين
دارد  يزين خلقش چيا قبل از ايکند. آ ينعم الله. خداوند سبحان خلق م يآلاء الله و ف يذات الله تفکروا ف يچون لا تتفکروا ف

هم  يجاده. کاريات دارد ارادته احداثه، اياست که در روا يارين خلقش اراده است، اختيا هميفخلق کند  يمثل انسان که اراده م
ن است که اراده صفت فعل يم ايشو يکه ما ملتزم م يدارد در فقه و اصول. آن يم چون سوال شب اول قبر است نه اثر عمليندار

ات. چون حضرت يروا يم؟ به مقتضاييگو يرده. از کجا مدانسته خلق نک يرا که صلاح م يزياست و خداوند سبحان هر چ
قائل شود که خداوند سبحان از اول اراده داشته، کفر است.  يدا ازلا فهو کفر. اگر کسيکان مر يفرمود من زعم ان الله تبارک و تعال

در تواند صا يشتر نميز بيک چيز است، از او يک چين که خداوند سبحان يکه فلاسفه قائل شده اند ، ا ياما آن وجود منبسط
 يعقل يک امر انتزاعيست. امکان ين يقتيشود، خوب امکان که حق يز، صادر ميک چين وجود منبسط از امکانش يشود، ا

ن ين گذشته ايء صادر شده. از ايشود که از خداوند سبحان دو ش يداشته باشد معلوم م يتيندارد چون اگر واقع يتياست. واقع
ات ين که در رواياست و خداوند سبحان از ازل خلق کرده به خاطر ا يد وجود منبسط ازليبگو ياست که کسحرف کاملا اشتباه 

 يامبر گرامياز کلماتشان هست که آن وجود منبسط نور مبارک پ ي، خود فلاسفه هم در بعضيدارد، اول ما خلق الله نور ياديز
 هزار چهارده را من سبحان خداوند که دارد ياديز اتيروا در. است نياجمع اعدائهم يعل الله ۀه و آله و لعنيالله عل ياسلام صل

 ما يتيروا کي کرد، خلق السلام هيعل آدم خلق از قبل سال دوهزار که دارد اتيروا يبعض در کرد، خلق آدم خلقت از قبل سال
 .که خدا بوده من هم خلق شده. همه اش سال دارد يهستم از وقت يشان فرموده باشد من ازليه اک ميديند

 .ا نهين ما حصل عرض ما نسبت به اراده که صفت ذات است يا
ن يما اراده اش هيمثل بشر، اراد فاوجد  يعنيجاد کرده ياست که ا ير از فعليا اراده در خداوند سبحان غين که آيکنم ا يباز عرض م

 .ستيجاد نير از ايغ يزين است که اراده چيات هم ايست و ظاهر رواياج هم نيم و احتيم بفهميتوان يجادش است را نميا
 :است يسين جا هم سه قول رئير از اراده؟ اياست غ يقتيا طلب حقيست؟ آياما طلب: طلب چ

 يبا اراده  يقيو طلب حق يانشائ يبا اراده  يک قول، قول مرحوم آخوند است که طلب متحد اراده با است منتها طلب انشائي
 .يقيحق

 .ر از اراده استيقتا غيک قول، قول اشاعره است که طلب، حقي
 .ندارد. طلب انشاء است يقتيک قول هم قول حق است که اصلا طلب حقي

فعل  ين جمله را دارند که طلب از مقوله يگران ايره و هم د يخوئ يره و هم مرحوم آقا يخ اصفهانياما رد آخوند ره را هم حاج ش
د نات در خارج هستنيفعل باشد. مقولات متبا ين مقوله يع يف نفسانيف است، چطور ممکن است کيک يت، اراده از مقوله اس

 .ميف و فعل متحد باشد که مقولات عشر نداريدارند. اگر قرار باشد ک يو وجودات مختلف



راده ند ايگو ياور، ميد آب بيينگو يد تا وقتيواهخ يد و آب مين که اگر تشنه ايفعل است به خاطر ا ين که چرا از مقوله ياما ا
ابراز  ي. و برعکسش اگر کسيا ابراز قولي يا ابراز فعلياج به ابراز دارد يفعل است چون احت يطلب نکرده. طلب از مقوله  يدارد ول

 .اهيد از من مطالبه آب کرد تا من بروم به دنبال نخود سيگو يواقعا نخواهد م ينکند ول
 يربط يحرف ب يبروجرد يم، به قول مرحوم آقايدار يک طلب انشائيم و يدار يانشائ يک اراده ين که مرحوم آخوند فرموده ياما ا

و  يقياز وجودات هم مصداق حق يدارند، بعض يقياز وجودات فقط مصداق حق ياست چون وجودات عالم سه قسم اند. بعض
و هم  يقيم. وضع هم مصداق حقيندار يدارند. مثلا حجر انشائ ياز وجودات فقط مصداق انشائ يدارند و بعض يهم مصداق انشائ

ثل دارند م يم هم فقط مصداق انشائياز مفاه يبر فرزندش. بعض يا وضع اسم عليالخد  يد عليدارد. مثل وضع ال يمصداق انشائ
ن حرفها در يا يفرمود کس يه را نميانشائ يآخوند ره اراده  ندارد. اگر ياست که اصلا مصداق انشائ يميع. اراده جزء آن مفاهيب

 .ذهنش نبوده
ائل ق يح داده که ابوالحسن بصريتوض يمختصر يبروجرد يخ مرحوم آقاير از اراده است به لحاظ تارياما قول اشاعره که طلب، غ

ه اسم داشته ب يشاگرد ياد. ابوالحسن بصرگرفت و آن را پروبال د يجبر و دنبال او را شاگردش ابوالحسن اشعر يه يشد به نظر
عتزله. رون کرد. فاعتزل لذا شدند مياز درسش ب يم و او را ابوالحسن بصريستيواصل بن عطا که به ابوالحسن اشکال کرد ما مجبور ن

 .انيند به خلاف المعتزله و الجبائيگو يلذا م يداشت به اسم جبائ ين هم شاگرديا
 .م ان شاء الله شنبهيک اراده داريم در نفس و يدار ک طلبيند ما يگو ياشاعره م

 
 

 )۱۲۸جلسه ( ۱/۸/۹۵شنبه 
ن بحث در دو مقام واقع يم ايست؟ ما عرض کردين طلب چيامر که طلب است، مقصود از ا ين بود که مدلول ماده يکلام در ا

ر ذلک ياست؟ اراده است؟ غ يقياست؟ حق يا طلب انشائيامر است آ يکه مدلول ماده  ين طلبين که ايشود. مقام اول در ا يم
م ينيد ببين مدعا روشن شود و قول حق، ما باين که ايا يم برايض است. مقام اول، عرض کرديهم در جبر و تفو ياست؟ مقام ثان

 يک بحث نسبت به اراده يم ينهاست؟ گفتيک از ايامر کدام  ياراده به چه معناست؟ طلب به چه معناست؟ بعد مدلول ماده 
خالق،  يض است. اما اراده ياست که جبر و تفو يمخلوق مرتبط به مقام ثان يمخلوق. اراده  يک بحث در اراده يم و يخالق دار

 را خلق يزيست که مجبور باشد چينطور نين شد که اراده از صفات فعل است، حادث است، خداوند سبحان ايخلاصه عرض ما ا
ن حال خلق نکند و ممکن است مصلحت داشته باشد، خلق بکند. يمصلحت داشته باشد در ع يزيک چيکند. ممکن است 

ات ک نکيم. حالا يد خداوند سبحان خلق کند، نداريرا که مصلحت است با يزين که هر چيبر ا يل نقليو نه دل يل عقليما نه دل
ن ياست مگر ا د منجر به کفرين را بگوير از ايغ يکسم، هست و اگر يم اضافه بر آنچه که گفتيکه نوشت يي، در نوشته هايمختصر

ه ک يين مبنايه عالم امکان با ايم که توجين مطلب است و در جواب ملاصدرا عرض کرديات شاهد بر ايکه حواسش نباشد و روا
ن همه يم که ايوردن را آيد هم ايم و مؤيکرد يخ ره هم در آنجا بررسيش حاج شين فرماياراده صفت ذات است اصلا معنا ندارد. ا



م خداوند ينفرمودند که اراده صفت ذات است و از قد يچ جا اشاره ايات متعرض صفات خداوند سبحان شده اند اما هيدر روا
 يد بوده، کفر است. آن وجود منبسطيم مريفکر کند خداوند سبحان از قد يد بوده بلکه خلافش را فرمودند که کسيسبحان مر
ط کار ت درست باشد، با وجود منبسيم اگر قاعده سنخيربط است و عرض کرد يه فلاسفه فرمودند بيو بق يخ اصفهانيکه حاج ش
ات اختلاف است يو در روا يات که اول ما خلق الله نورين که شاهد از رواياست مضافا به ا يشود و اشکال و نقض باق يدرست نم

ولو  يتيک روايدر  يجاها هست که دو هزار سال، ول يو بعضکه حضرت فرمودند چهار هزار سال قبل از خلقت حضرت آدم 
نها در ياسلام در ازل خلق شده بوده و همان وجود منبسط است. ا يامبر گراميم که نقل کند که نور پيديند يعه و سنيف، شيضع

هم  ييها ک تکهيرد. يگ يدستش را نم يزين که اگر انسان تأمل کند چيت است. مضافا به ايواقع کنار گرفتن از علوم اهل الب
به  يم که حرف متقنيه فلاسفه گفته اند، آنها را هم در نوشته، اشاره کرديو بق يخ اصفهانيدر علم خداوند سبحان مرحوم حاج ش

 .ميکن ين جا بررسيم که آن صفت علم را در ايبناندار يد وليآ يبه نظر نم يلحاظ علم
 يزيچ يقي. طلب حقيقيک طلب حقيم و يدار يک طلب انشائين نسبت به اراده، اما نسبت به طلب: مرحوم آخوند فرموده ما يا

ده، ر از صفت ارايکند، غ ي، به وجدانش مراجعه که ميزيکند عبدش را به چ يامر م ين که اگر کسيست به خاطر اير از اراده نيغ
خارجا، و انشاءا.  يعنيابد لذا فرموده اراده و طلب متحدان مفهوما، مصداقا ي يلب نمدر نفسش به عنوان مصداق ط يگريصفت د

 چون است اراده از ريغ طلب که اند شده قائل ،يخوانسار جمال آقا مرحوم اي نيالمسترشد ۀين که مثل صاحب هدايمنتها منشأ ا
ده يجسن يقيحق ي اراده با را يانشائ طلب نهايا ،يقيحق ي اراده به است منصرف اراده لفظ. يانشائ طلب به است منصرف طلب،

 ين اراده يع يقين است که طلب حقياست. مدعا ا يقيحق ين اراده يع ينگفته است طلب انشائ ياند. خوب معلوم است احد
 يا ينفس ن کلاميخواسته ا ين اراده است مين جمله را که فرموده، طلب عين حرف هم، مرحوم آخوند ايا يشه ياست و ر يقيحق

ح يتوض يم که در قول ثانيدار يزير از اراده چيرا ابطال کند. آنها گفته اند ما در نفس، غ ين کلام نفسيکه اشاعره ملتزم شده اند، ا
 .است يربط ين حرف بياست، ا يم و اسمش، کلام نفسيده يم

 .دارند رتينها مغاين اراده است؟ ايطلب عگفته  يگر اشکال کرده اند که چه کسيد يو بعض يخوئ يش آخوند آقاين فرمايبه ا
است  نيدوم ا يا نه؟ نکته ياست  يا حرف درستير اراده است، آين که طلب مغايا يکيشود .  يد دو نکته بررسينجا بايخوب ا

اعره قول اشن صورت قائل به يحاش کند که در ايشود که انسان است ياشاعره م يا منجر به ادعاير از اراده باشد، آيکه اگر طلب غ
ست که قائل به قول اشاعره شود. مرحوم ين نيش ايرت شود، معنايکه قائل به مغا يفرموده هر کس يخوئ يم؟ مرحوم آقايشو يم

ه ن دو نکتياشاعره نشود. ا يمنجر به دعوا ير طلب و اراده شود وليقائل به تغا يهم فرموده ممکن است کس يخ اصفهانيحاج ش
 .شود يلوم شود، اشکال بر مرحوم آخوند هم معلوم ممع يخوئ يش آقايدر فرما

ه ب يزين مطلب است که ما اصلا چيح در ايصر يخوئ يشات مرحوم آقايا نه؟ فرماير اراده هست ين که طلب غياول: ا ياما نکته 
بعث و زجر است، به  ين انشاء ، طلب به داعياست. انشاء است منتها حالا ا يم. هر چه هست طلب انشائيندار يقياسم طلب حق

 العلم، طالب و ۀر است و مثل طالب الضاليکند. (مقصود، طلب از غ يفرق م يدواع… امتحان است  يد است، به داعيتهد يداع
 )است اراده يمعنا به



ن يا يخوئ يآقان است که يم؟ ما عرضمان ايا نداريم يدار يقتيک حقين انشاء ير از ايم، غيکن ير ميکه طلب از غ يا ما در موارديآ
د م، بعد هم اشکال کرده که اگر قرار باشيندار يزيشاتش، فقط ارسال مسلم گرفته که ما چينکرده. در تمام فرما ينکته را بررس

 يست که آقاين يخوئ يشات آقاين نکته در فرمايا يشود. ول يد منجر به جبر ميآ يم ياراده باشد که انشاء الله در مقام ثان
اور، يد آب بيگو يم يک وقت کسيست؟ ي، فرقش در چير نفسيبا طلب غ ي! طلب نفس                                             يخوئ

د ييوگ ياست. شما م يک وقت هست طلب نفسيرون. يخواستم دست به سرش کنم که برود ب يخواستم م يد آب نميگو يم
چه؟  يعنيد يح ندادين غرض بعث و زجر را شما توضي. به غرض بعث و زجر. ابعث و زجر يانشاء طلب به داع يعني يطلب نفس

 يد تو آب ميگو ين که به او ميخنا الاستاذ. ايشات مرحوم شيشات شما و نه در فرمايست.نه در فرمايشات شما نين در فرمايا
خواستم، به غرض آب آوردن  يواقعا آب مد نه يگو ي؟ ميدست به سر کن يخواست يا نه ميبالماء  يجئن يواقعا که گفت يخواه

خواهم.  يد من واقعا آب ميگو يم ياست در نفس که به فارس يقتيک حقين يچه؟ ا يعنين به غرض آب آوردن گفتم، يگفتم. ا
 يتقيقر حيد ما در موارد طلب از غييچه؟ لذا اگر شما بفرما يعنيخواهم  ين که واقعا آب مياورد. اين است که آب بيواقعا غرضم ا
 است فعل ي مقوله از واقع، در هم ۀا طلب ضاليفعل است که همان ابراز و انشاء است  يم، طلب فقط از مقوله يدر نفس ندار

ن در يچه؟ ا يعنين غرض يدارد به غرض بعث و زجر، ا يطلب نفس دارد، ينفس وجوب اور،يب آب ديگو يم يوقت نيا يعني
 .ستيشات شما نيفرما

ا ير از اراده است؟ يست؟ غيخواهم در واقع چ ين من آب ميخواهم. حالا ا ين نکته اشاره دارد که من آب ميبه امرحوم آخوند ره 
چه؟  يعنيخواهم  ين آب ميد. اي! اصلا محل نزاع را رها کرديخوئ ين است. شما مرحوم آقاينه، همان اراده است؟ حرف بر سر ا

ک ين را منکر باشد ولو ظاهر عباراتش موهم است، که اراده يوم آخوند اکنم مرح يال نميک مطلب درست است و من خيبله 
گفته ام ن يبه احد يخواهم به سفر بروم ول يوقت است که م يليد من خيگو ياج به ابراز ندارد لذا مياست که احت يصفت نفسان

 يا همان اراده ايآ يقيست که طلب حقن ايکند. اما کلام ا يو تا ابراز نکند عنوان طلب صدق نم   خواهد يطلب، ابراز م يول
 نياست در نفس. ا يک مطلب جداگانه ايشود بلکه  يست که ابراز مين ياراده ا يقيا نه، طلب حقيشود  ياست که ابراز م

ن نکته مهم است که يا ي. وليخوئ يدم در کلمات شاگردان آقايد و من ندي! شما جواب نداديخوئ يش آخوند را جناب آقايفرما
 يد ما در نفس که نگاه ميفرما ير از اراده. آخوند مياست غ يقتيا نه، طلب، حقيبه شرط ابراز است  يا همان اراده يطلب آن يا

ست، در نفس علم هست، اراده هست، شوق هست، ير از اراده نيغ يزين که در نفس چيم. نه اينيب ير از اراده نميغ يزيم چيکن
ر از يم که آن صفت غيدا کنيدر نفس پ يک صفتي يعنيست ير از اراده نيمصداق طلب، غنها يچکدام از ايه يمحبت هست ول
 .وجود ندارد يزين چيت داشته باشد که مصداق طلب باشد، چياراده باشد و قابل

 .ش آخوند استيين نسبت به قول اول که فرمايا
ب ر طلينه؟ قول اشاعره است. اشاعره ملتزم شده اند به تغاا ير از اراده است در نفس يا طلب غيشود که آ ياما قول دوم که معلوم م

ز در جملات ين سه چيک اراده. ايک طلب و يک علم و يم. يز در نفس دارين است که ما سه چينها ايکلام ا ياز اراده. خلاصه 
لم است ک عي. يهست به اسم خبر نفس يزيست و چيد جاء، آنجا طلب نيم زييگو يم يه که وقتيه است. در جملات اخباريانشائ



نشاء ما ا يلفظ ياگر جمله  يعنير طلب يند اعم است از طلب و غيگو يکه م يد جاء. لذا اشاعره ، کلام نفسين زيمدلول ا يکيو 
 .شود ي، خبر ميشود و اگر اخبار باشد، کلام نفس ي، طلب ميباشد کلام لفظ

ر شده يان که چرا ملتزم به تغي؟ دو ايچه ملتزم شده اند به کلام نفس ين که برايا يکيشود.  يشان بررسيد در کلام ايدو مطلب با
 اند؟

ک يان نشده و البته ي، خوب بيخوئ يره و مرحوم آقا يخ اصفهانيشات حاج شي، در فرماين که چرا ملتزم شده اند به کلام نفسيا
ک گفته اند خداوند سبحان ينها است دو مقدمه است: يدارد در طلب و اراده. آنچه که ماحصل کلام ا يخوئ يمرحوم آقا يرساله ا

. م است نه صفت حادثيع ملل و نحل ملتزم اند که خداوند سبحان متکلم است. دو: تکلم صفت قديمتکلم است بالاجماع، جم
ن يشود متکلٌم، به لحاظ ا يسبحان که به او نسبت داده مم خداوند ييچون اگر بگو يشود کلام نفس يجه اش مين دو نتيجمع ا

د. پس يآ ينم يمنعدم نشود حرف بعد ين حروف که قطعا متصرم الوجودند. قطعا تا حرفين حروف، اياست و ا يکلام لفظ
هم هست م يما. شارح مواقف از قول حنابله نقل کرده که خداوند سبحان که متکلم است و قديشود متکلم باشد قد يچطور م

نها ين غلاف و جلد و ايگفته اند که خود ا يم است بلکه بعضين الفاظ قدياست. خود ا ين کلام لفظين صفت، به لحاظ هميا
 .منديهم قد

 يکتاب از دوستان گفت يکيد بشود ذکر کرد. يل است، شايا سه دليم است، دو ين که چرا خداوند سبحان تکلمش قديل بر ايدل
 .آورم يهست و اسم آن کتاب را نم

 يک صفتين است که تکلم يا يده اند. صغريچ ييو کبرا يد آنها صغريگو يکند و م يک حرفش را شارح مواقف ذکر مي
است  يک حرف مزخرفين که يم است. خوب اين است که کل صفات خداوند سبحان، قديا ياست در خداوند سبحان. کبر

. ن اشکال به فلاسفه وارد استيم است. خالق، رازق، البته ايدر خداوند سبحان قد يل هر صفتيبه چه دلده اند. يکه همه به آن خند
د ند اگر اراده، صفت فعل باشيگو يکه م يليد قبول کنند که خداوند سبحان ، صفت فعل ندارد چون به همان دليفلاسفه با

ست . ين هم صفت حادث نين است. اياست. رازق هم همن طور ير آن صفت هم هميشود، غ يخداوند سبحان محل حوادث م
ن محل حوادث است، يد اييگو يجوز سواء. اگر خداوند سبحان اراده نداشت و اراده کرد، ميمالا  يجوز و فيما  يحکم الامثال ف

ه الاحکام لا يز است، عقليک چين منشأ يز است، اين هم محل حوادث است. او منشأ همه چيرازق شد، ا يخوب رازق نبود، ول
ماده  در عالم يم حتيباشد نداشته باش يکه حادث زمان يد موجوديم باين حرف به فلاسفه وارد است. لذا نوشتيتخصص. لذا ا

 .ن را رد کردهيم باشند. خوب شارح مواقف هم ايد قديهمه با
د. ما به مبدأ باش يند که دارايگو يم ين است که در بحث مشتق گذشته که گفته اند عالم ، ناطق، ضارب، به کسيل دوم ايدل

آن  ن تکلم، آن الفاظ ويد مقصود از ايين صفت باشد. اگر بگويا ين که دارايم متکلم است الا ايم نسبت دهيتوان يخداوند نم
در خداوند  يد صفتيشود، قطعا با ير از خودش است. لذا متکلم که نسبت داده ميست. غين که دارا نيحروف است، خوب ا

ر الکلام به ند جواهيگو يم کتاب جواهر الکلام. ميند علمت کو؟ بگويم عالم هستم. بعد بگوين که من بگويسبحان باشد. مثل ا
رون از ين کلام را که بي. متکلم است، اين مبدأ باشيا يد دارايند نه تو بايگو يد دستم است که. ميگو يشما چه مربوط است؟ م
 .تواند صدق کند يشود که مشتق نم ين ميپس اذات اقدس حق است. 



ک وقت ياست و  يک وقت، حلوليام يد مبدأ، قائم به ذات باشد منتها قيخودش بحث شده که در مشتق با ين هم در جايا
م به د قائيد حلول نکرده. بله، زيست. ضرب که در زين يام حلوليم ضارب، قييگويم ياست. وقت يک وقت اتحاديو  يصدور

ند يوگ يکه م يينهاياست. ا يام صدوريامش، قيق ينجا هم خداوند سبحان متکلم است ولي. ايام صدوريبه ق يمبدأ است ولن يا
که به درد نخورد  يمهم است. اصلا در اصول بحث يليخورد؟ خوب بحث مشتق خ يم به چه درد ميکن ين همه بحث مشتق ميا

است.  يامش، اتحاديست. مثلا خداوند سبحان، علم به او قائم است اما قيه نياست که مهم است و در کفا ييم. بلکه بحثهايندار
که به عنوان  يزياست. چ يامش صدوريد که ضارب است قياست. ز يامش حلوليد که عالم است، قين ذات است. زيعلمش ع

شود چون خداوند  ينجا هم خداوند متکلم است چون تکلم صادر ميشود. ا يست. ضرب صادر ميده نيد چسبيضرب به ز
ق، د در مشتيبگو ين برهان را درست کنند چون اگر کسيکند و اصلا اشاعره، محال است که بتوانند ا يجاد صوت ميسبحان ا

شوند که در خداوند سبحان کلام  يب در خداوند سبحان چون هم ملتزم ميد ترکيآ ي، لازم ميام حلوليمبدأ قائم به ذات باشد به ق
. باشد يد خداوند مرکب از اجزائير از اراده است. پس بايشوند که کلام، غ يشوند که اراده هست و هم ملتزم م ياست هم ملتزم م

 .شان را جمع کننديتوانند حرفها ينها نميلذا ا
ن ا ائيشود. اذا اراد الله ش ين تکلمش، صفت فعل باشد، با اراده موجود مين است که اگر خداوند سبحان بخواهد ايل سوم ايدل
م يخداوند سبحان که صفت قد يم باشد چون اراده ين تکلم صفت قديد ايشود با يکون. اگر با اراده موجود ميقول له کن في

 .است. صفت ذات است
د يگو يکه م يکس يدانند ول يوارد است که اراده را صفت ذات م ين اشکال اگر هم وارد باشد به افرادين هم الکلام الکلام. ايا

 .وجه است ياست ب يد تکلم، کلام نفسيبگو ين که کسيفعل است ااراده صفت 
ن يا ايدرست باشد، آ ين کلام نفسيبرهان است. اما لو سلمنا که ا يم بينجا ثبت که خداوند سبحان متکلم است از قديپس تا ا

 ت؟ن اراده اسيا عياز اراده است ر ي، طلب است، غير اراده است؟ اگر انشاء شد که آن کلام نفسيا غين اراده است؟ يع يکلام نفس
ک: طلب اشکال يم: يد نه، ما دو مدعا داريفرما يره م يخ اصفهانير از اراده باشد. حاج شيد محال است غيفرما يمرحوم آخوند م
ا ممکن که عقل يا ي. بله آن کلام نفسيکلام نفس يکياراده و  يکيء باشد يدر نفس دو ش يعنير از اراده باشد يندارد در ذات غ

ن قسمت که طلب در نفس ينخواهد بود. دو تا مدعاست . حرف اشاعره در ا ياست در نفس باشد، او قطعا مدلول کلام لفظ
مدلول کلام  ين اضرب است، که کلام نفسي، مدلول اين طلب نفسانين که ايم . اما ايموجود است، ممکن است درستش کن

م يتوان ير از اراده باشد، ما نمياول که ممکن است طلب در نفس موجود باشد و غ ياست. اما مدعين معقول نياست، ا يلفظ
 يبرا ين است که وجهيء ممکن است، امکان اثباتش به اين شيکند ا يکه ادعا م يم. کسيما اثبات کنيرا مستق يئيامکان ش

شود اثبات کرد. امکان  يچرا؟ امکان را نم ييگو يد انسان سه سر ممکن است. ميگو يم يک کسياستحاله وجود ندارد و الا 
 يبرا يهست. وجياستحاله ن يبرا ين که وجهيا يکيه است. يشود اثبات کرد. امکان اثباتش به سلب دو قض يما نميرا مستق

 هک ير از اراده چون وجهيدر نفس وجود داشته باشد به اسم طلب، غ يزيد امکان دارد چيفرما يخ ميست. لذا حاج شيضرورت ن
اء را که استقص يم، تمام صفات نفسانين است که ما اگر به نفس خودمان مراجعه کنياستحاله مرحوم آخوند ذکر کرده ا يبرا
 يکي. يات نفسانيفيک يکيء وجود دارد. ين ناقص است چون در نفس انسان دو شيست. خوب ايچ کدامش طلب نيم، هيکن



. باشد، محال است يف نفسانيباشد مثل اراده مثل علم، ک يقتيک حقيکه طلب،  ينجا ثابت کرديهم نفس وجود. شما تا ا
باشد از سنخ وجود، آن را اصلا آخوند متعرض نشده و  ين صافت نفسانير از ايغ يقتيک حقيآن قسم دوم که  يدرست است . ول

 .ن است که، آن طلب وجود دارد و از سنخ وجود استيخ ايحاج ش يادعا
 
 

 )۱۲۹جلسه ( ۲/۸/۹۵کشنبه ي
ه ک يي. در جاهايرند هم مفهوما و هم مصداقا و قائل شده اند به کلام نفسين بود که اشاعره گفته اند طلب و اراده متغايکلام در ا

ه يه اش خبريکه جمله لفظ ييشود طلب و جاها يش ميضرب، کلام نفس                          است مثل ا يه، انشائيلفظ يجمله 
رده اقامه ک ير از اراده است. ادله اير از علم است، غيکه طلب و خبر باشد، غ ينفس   ن کلاميشود خبر و ا يش ميکلام نفس است،

 .خ رهيش حاج شيم به فرمايديبودند. رس
 يگريز دينها، چين علم و اراده و حب و بغض و اير از ايا ما در نفس غين است که آيش ايک مدعايخ ره دو مدعا دارد. يحاج ش
 .دارد يبه کلام نفس يا ربطياست  ين کلام نفسيا آن مدلول هميهست، آ يگريز دين است که اگر چيدوم ا يا نه؟ مدعايم يهم دار

ل يهم باشد و بلکه هست. دل يگريز ديمعروف، امکان دارد چ ين صفات نفسانير از ايد ما در نفس غيفرما يشان مياول، ا يمدعا
اله اش ن که استحيتواند اثبات کند مگر به ا ينم يء را کسيم امکان شيروز عرض کرديست؟ ديباشد، چن که امکان دارد يبر ا

استحاله اش هست؟  يبرا يد چه وجهيگو يا انسان ده سر ممکن است؟ خوب بله، چرا؟ چون ميد آيگو يم يرا رد کند. مثلا کس
ا ضرورتش نبود، امکان خاصش اثبات ياستحاله  يبرا يگر وجهشود و ا ياستحاله اش نبود امکان عامش ثابت م يبرا يوجه يوقت

حاله است يبرا ين است که وجهينها موجود است، اير از ايدر نفس غ يگريز ديم چييگو ين که ميد سر ايفرما يشان ميشود. ا يم
ا از يات است يا از ماهيکه در نفس موجود است  ينياستحاله ذکر کرده اند ناتمام است چون ا يکه برا يوجود ندارد. آن وجه

ات تحت مقولات عشرند. يخودش ثابت شده که ماه يات باشد، در جايست. اگر از سنخ ماهين دو حال خارج نيوجود است. از ا
 خودش يباشد و در جا يف نفسانيد قطعا تحت مقوله کيات باشد باين بخواهد جزء ماهيجوهر است و نه تا عرض. اگر ا يکي

ا شش يت از آن هف يکيست. ين نيا شش تاست و اضافه بر ايعدادش عقلا محصور و مضبوط است هفت ، تيف نفسانيصفات ک
ست. ير از قدرت، وجود ندارد. اگر از سنخ وجود هم باشد، وجود هم خارج از دو قسم نير از اراده و غير از علم و غيباشد غ يزيتا چ

. است علم از ياخر ۀعبار يباشد، وجود ذهن ياگر وجود ذهن است. يا وجود ذهنياست  يخارج ينيا وجود عي يقيوجود حق
 عنوان به اي و باشد اتيماه تحت ديبا اي رايز است محال باشد نفس در بخواهد اگر ءيش نيا لذا. ستين قطعا هم يخارج وجود
 .باشد وجود

ف يات، کيست. چون ماهيات نيسنخ ماهد بله از يفرما يشان مين برهان استحاله ناتمام است. ايد ايفرما يخ ميمرحوم حاج ش
، ينيع ير از وجود خارجيکه علم است و غ ير از وجود ذهني، مضبوط و محصور است. اما چرا از سنخ وجود نباشد؟ ما غينفسان

رد که در خارج دا يک مطابقيد قائم ين زيد قائم، ايد زييگو يم يم که قائم به نفس است. چرا؟ چون وقتياز وجود دار يقسم ثالث



ن علم است، يکند. خوب ا ين صورت در او حلول ميدارد. ا يشود. نفس حالت انفعال ين خارج در نفس منطبع مين صورت ايا
ن يد قائم، اين که زيم به ايکن يم و حکم ميکن يکه ما اذعان م ين از خارج، وقتيم. با غمض عيندار ياست، با آن کار يانفعال

 ينفعالا يعلم به آن معنا يعنيست ين علم نياست، در نفس موجود است و ا يقتش وجود رابط نفسانيکه حق ين وجوديست و اين
م م علييگو ين وجود را لذا به آن ميکند ا يجاد مينجا خودش ايست. بلکه نفس در اياز خارج وارد نفس بشود، ن يکه صورت

حالت  کند، يجاد نميشود، نفس ا يدر نفس منطبع م يهستند که از خارج صورت يشان انفعال ي، بعضينفسان ي. وجودهايفعل
در نزد خودش  يه. کسيث نفسانيدارد و نفس خودش موِجد است مثل احاد يهست که حالت فعل ييزهايک چيدارد.  يانفعال

 يزينها الآن چيا… . کنم و  يرا مکنم و آن کار  يعه مين خدمت را به شيشوم، ا يگر مرجع ميست سال ديد ان شاء الله بيگو يم
 .کند يجاد مينها را ذهن، خودش ايست که در ذهن منطبع شود. ايدر خارج ن

جاد ير است. ايدارد. تاث يع علومش حالت فعاليق، که نفس نسبت به جميد بل التحقيفرما يگذارد م يک پله پا را فراتر ميبعد 
در آن برود و آنجا نقش  ين، صورت خارجيست که ذهن مثل دوربين طور نيد، اينيب يد را در خارج مياگر ز يعنياست. نه انفعال. 

 نجا هميگذارند، ا يم يگران اسمش را انفعاليکه د يدر علوم يببندد که نفس، فقط محل باشد. نفس مثل چشمه است حت
 .اول ين مدعاي. ا يقيتصد و چه علوم يهستند چه علوم تصور يل علوم فعليکند لذا تمام علوم از قب يجاد مينفس، ا

نخ د از سيبا يست. چون مدلول کلام نفسيند نيگو يکه اشاعره م يا ين وجود، قطعا مدلول کلام نفسين است که ايدوم ا يمدعا
شود در ذهن  يآن از سنخ وجود است، وجود را نم ين معنا. وقتيانتقال ذهن به ا يشود برا يرا لفظ، سبب ميات باشد زيماه

که در  ين وجوديکند. ا يز قبول نمين سنخ وجودش را نيکند هم چن ياز وجود را قبول نم يگري، سنخ ديچ وجوديانداخت. ه
است و وجود  يد، وجود دوم، وجود ثانيد را مجددا تصور کنيکه در ذهن است، اگر ز يخارج است، محال است به ذهن برود. آن

 يند مفهوميگو يم يهست که کل يو کل يدر باب جزئ يله اک جميت است. يست چون وجود مساوق تشخص و جزئياول ن
فهوم بما ن غلط است. مين. ايريکث يمتنع صدقه علياست که  يند مفهوميگو يم ين. جزئيريکث يمتنع صدقه علياست که لا 

ثل باشد، مشتر نداشته يک مصداق بيممکن است در خارج  ياست چون گفته اند کل يد که بخورد باز کليهو مفهوم، هزار ق
، يم جزئييگو ين که مي، فرض صدق درش مهم است. ايک الباريواجب الوجود، ممکن است اصلا مصداق نداشته باشد مثل شر

ر به خارج است آن ين که مشيد ايآن مفهوم با ق يعنيد يم. مفهوم زيکن يوجود را در مفهوم داخل م ين است که پاين بخاطر ايا
 دين حرف شايم که ايخودش عرض کرد يا غلط، ما در جاين حرف درست است يست. حالا اين نيريمفهوم، قابل صدق بر کث

ز م در نفس، چون اير کردين که ما تصوين است که ايم. مهم ايندار يفعلا با آن کار ياست. ول يآن هم کل يدرست نباشد و حت
فظ و ل يله يکه متکلم به وس يآن يعني، يباشد چون مقصود از مدلول کلام لفظ يسنخ وجود است، محال است مدلول کلام لفظ

را قبول کند و هم  يات باشد که هم بتواند وجود خارجيد قطعا از سنخ ماهياندازد. آن با يبه واسطه لفظ آن را در ذهن مخاطب م
واند ت ين نميست. پس ايوجود قابل انتقال ن يد. ولرو يت به ذهن مين ماهين خارج، ايرا قبول کند که از ا يبتواند وجود نفسان

، يلام نفسن مزخرفات کينها را بفهمند، به اينقدر عقل داشتند که اير من اين که اشاعره، اگر به تعبيمقصود اشاعره باشد. مضافا به ا
 ين قطعا مدلول کلام لفظيا کشد. بر فرض محال هم که بکشد، ين حرفها نميبه ا يد اولا عقل اشعريفرما يشدند. م يملتزم نم

 .ند نخواهد بوديگو يکه اشاعره م يا يو آن کلام نفس



 رود؟ يت به ذهن ميسوال: چطور ماه
 که تيماه چون ميشناخت ينم را عالم ما باشد، لياص تيماه باشد قرار اگر. است نيهم الوجود ۀاصال ياز ادله  يکيجواب: 

 آورده را ديز عکس که نيا مثل است يگريد زيچ د،يآ يم ما ذهن به که چه هر. ديآ ينم ذهن به است خارج در و است لياص
ن همان است. لذا در وجود يد، ايايت او به ذهن بيفيو ک يستياگر چ ين محال است. وليم. ايا بشناسر عمرو ميخواه يم ما و اند

 .کند در دو وجود است يکه فرق م يت مشترک است، آني، ماهيو وجود خارج يذهن
 م،يشبا يتيالماه ۀند اگر ما اصاليگو ين که ميهم ندارند. ا يليون است و دلين آقايا ين ادعاين مطلب را عرض کنم که ايالبته ا

 و که است نيا جوابش است، لياص وجود، که است نيا بر ليدل م،يبفهم را عالم ميتوان يم که نيهم و ميبفهم را عالم ميتوان ينم
 که نيا انه؟ي هست وجود خارج در که ديکن يم درک شما ايآ م؟يکن يم درک را وجود چطور که اند کرده اشکال هم خودشان

ک يداند که  يداند که نفسش موجود است. م يند انسان ميگو ي؟ ميکن يا نه را چطور درک ميد هست وجو خارج در
شود، آن وقت در يق ميشود، رق يق ميشود، رق يق مياست. رق يآن وجود خارج يق شده ينها رقيدر ذهنش است و ا ييزهايچ

 ۀدهد. خوب اصال يق شده، آن را نشان مين رقيند ايگو يدارد؟ م يبه آن وجود خارج ين چه ربطيشود . خوب ا يذهن تصور م
 عرض خودش يجا در. دهد يم نشان وقت آن شود، يم قيرق شود، يم قيرق شود، يم قيرق ت،يماه آن ديگو يم هم يتيالماه
ه مصادره ب اي اش همه. ندارد ليدل اصلا بلکه ستين درست يول دارد ليدل که نيا نه ندارد، ليدل کي ،يالوجود ۀاصال که ميکرد

. الوجود ۀاصال اي است درست ۀيالماه ۀم که اصاليم بفهميتوان يم که ما نميا مجرد ادعا است. بارها عرض کرديمطلوب است 
 .ستيچ اءياش قتيحق ميدان يم چه ما

بر  يبرهان يعنياست   خ، ناتماميشات حاج شين است که فرمايا نه؟ عر ض ما ايخ درست است يش حاج شين دو فرمايا ايخوب آ
 .ستياثباتش ن

 يات نفسانيفين قائم است که کيد برهان بر اييفرما يار خوب، بعد ميد برهان قائم است بر مقولات عشر، بسييفرما ين که مياولا ا
شب هم يد. ديفلسفه هست، به فکرمان نرس ين در کجايم که ايمحصور و محدود و معدودند، ما که هر چه به ذهنمان فشار آورد

. شود ينم يزين چيشان هم فرمود که همچيم. ايکند زنگ زد يک به شصت سال است در فلسفه کار ميکه نزد يبه شخص
 يات نفسانيفيدرش ذکر نشده بود که ک يبود که آن هم برهان يصد تفتازاندر مقا يک جملاتيخ است. ين عبارت حاج شيم ايگفت

 .ت است و در نفس هم هستيادعا کند که از سنخ ماه يمحدود است. لذا ممکن است کس
 .ميکن يدا نمين هفت تا پير از ايغ يزيم، چيکن يم برهان را کنار بگذار، ما به وجدان که مراجعه ميين که مانند آخوند بگويمگر ا

 ين که شما اذعان ميست؟ اين چين حکم و اذعان، اعتقاد، ايم که خلاصه اذعان نفس، ايده ين اگر باشد، جواب آخوند را ميا
چه؟  يعني يقي، علم تصديقيا تصدياست  يا تصوريند علوم يگو ين که در منطق ميست؟ خوب ايد عالم است، چيد که زيکن
خ در يحاج ش يجناب آقا يزيست؟ لذا چيچ يقين علم تصدي. االعقل عند ءيالش ۀند العلم حضور صوريگو ين طرف مياز ا

 يقيست. حالا علم تصديرا منکر ن يقيچ کس علم تصديعلم است چون به هر جهت ه ين از مقوله يست. ايشات شما نيفرما
 .ستين يگريز دينها که چير از اياست. غ يقين همان علم تصدينها، اين اذعان و ايد اييفرما ين که شما ميا



د يم که زيفهم ين مقدار ميد جزء محالات باشد چون ما اينها هم در واقع اثباتش شاياند، ا يا انفعالياند  يا فعلين که علوم، آياما ا
ا به قول يشود  ين صورت از خارج به ذهن منتقل ميا ايبندد. حالا آ يد در ذهن ما نقش مياز ز يم، صورتينيب يرا که در خارج م

ن يد ايتواند بگو يم يکند و نه کس يم يه سازيد شبيتواند بگو يم يم. نه کسيدان يکند؟ نم يم يه سازيها ذهن شب يروزام
ن ين است که از ايم ايکن يکه ما وجدان م يم، آنيکن يد وجدان ميبگو يشود. اگر هم کس يصورت از خارج به ذهن منتقل م

اد جيا به نحو ابداع و اين به نحو انفعال است؟ به نحو انطباع است؟ يا اين که آياما اد يآ يدر ذهن ما به وجود م يزيک چيخارج، 
ل يست تا در ذهن ما نقش ببندد. آنها قطعا از قبيدر خارج ن يزيه درست است چون چيث نفسانيم. بله در احاديدان ياست؟ نم

 .اول شما ين نسبت به مدعايشود کرد. ا يدانم و اظهار نظر هم نم يعلوم نم يهمه  يجاد است. وليابداع و ا
د آن وجوب، محال است ييفرما يم شما ميکن يست. چرا؟ چون ما سوال ميدوم شما هم به عقل قاصر فاتر ما درست ن ياما مدعا

اء قبل وجودا آخر، سويتواند چون الوجود لا  يتواند منتقل کند، وجود را نم يت را ميشه ماهيمدلول لفظ باشد چون لفظ، هم
 .ر سنخهيکان من سنخه او من غ

امد؟ اگر يا نيآمد  يزيلفظ الله در ذهن شما چ يالله به واسطه  ين کلمه ي، از ايد الله تبارک و تعاليگو يم يم اگر کسييگو يم
 يا کلمه يت ندارد، وجود محض است. چطور آمد؟ يوجدان است. اگر آمد، خداوند سبحان که ماه يامد که مکابره يد نييبگو

 يد آن وجه و عنوان است نه معنايفرما يست؟ ميشود. فرقش چ يکند؟ قطعا م يمنتقل م ييا به ذهن معنايوجود. لفظ وجود آ
ت يظرف ياسم يک معنايرا لحاظ کند.  يف يتواند معنا يد. واضع نميآ يش در ذهن نميمعنا يفرمودند ف يحرف يلفظ. در معنا

له، لفظ ال ينها درست است وليم اييگو يباشد. خوب م يف ين که معناياست نه ا يف يمعنا يکند که آن عنوان برا يرا لحاظ م
ا يدارد  يياست که معنا ين لفظيگر، ايد يا مثل معانين عنوان خداوند سبحان است يکند، ا يخداوند سبحان به ذهن خطور م

نخا قبل سينفرموده. وجود لا  ياندازد استدلاليندارد را به ذهن ب يتيکه ماه ييتواند معنا ين حرف که لفظ نميلفظ وجود؟ لذا ا
 .است ين وجدانيالله. ا يآورد مثل کلمه  ين است که آن مفهوم را در ذهن ميکلام ا يکند ول يآخر، بله سنخ آخر را قبول نم

 .زنديرند و دو چياشاعره که طلب و اراده متغا يدر مدعا ين نسبت به جهت اوليا
ربوط لش که ميک دليم، يروز عرض کرديل را ديل دارند که سه دليشده اند چند دل يه: اشاعره که قائل به کلام نفسيثاناما جهت 
 اي دارد ينه و امر ۀا به کفار و عصاير از علم است چون خداوند سبحان آير از اراده و غين استکه طلب قطعا غيشود ا يبه امروز م

ا يا اراده دارد يا نه؟ بله. خداوند سبحان آيا طلب بود يذبح آ به السلام هيعل ميابراه حضرت به امر مثل يامتحان اوامر در اي ندارد؟
اراده کند نماز خواندن را و  يشود خداوند از عاص يشود. مگر م يذات اقدس حق که از مرادش منفک نم يندارد؟ ندارد. اراده 

م يد ملتزم شوياو علت تامه است. پس قطعا با يکون. اراده يقول له کن فيئا ان ين که محال است. اذا اراد الله شياو نماز نخواند؟ا
ز باشند لازم يک چينها يرا اگر طلب، اراده باشد، اراده که محال است باشد، طلب که هست. اگر اير از اراده است زيکه طلب غ

 .ستيم هم هست و هم نيين. بگويضيد اجتماع نقيآ يم
از  ايد خداوند سبحان از کفار طلب کرده نماز خواندن را ييگو ين که شما ميوم آخوند اشکال کرده که ان کلام اشاعره مرحيبه ا

 يقيحق طلب. است غلط نيا کرده، يقيحق طلب دييبگو اگر ؟يقيحق طلب اي کرده يانشائ طلب ،يامتحان اوامر در اي ۀعصا
ن يع يقيت که طلب حقاس نيا ميکن يم ادعا ما که يآن. هست هم يانشائ ي اراده خوب کرده، يانشائ طلب دييبگو اگر. ندارد



 هست يانشائ ي اراده نجايا خوب ،ۀد نسبت به عصاياست. شما نقض کرد يانشائ ين اراده يع ياست. طلب انشائ يقيحق ياراده 
 .ستين يقيحق طلب و يقيحق ي اراده. هست هم يانشائ طلب و
 يخواند، امرش فرق م ينماز م ياست با کس ينماز است، عاص يکه ب يشخصک ين جواب مرحوم آخوند از عجائب است. يا

ع يچه؟ به مط يعني يقياست؟ نه. خوب طلب حق يقيع، طلب حقين مطيست، در اين يقيطلب حق ين عاصيدر ا يعنيکند؟ 
بعث و  يبه داع نيبعث و زجر. خوب ا يرا چطور طلب کرده؟ آن هم به داع يبعث و زجر. عاص يکند؟ به داع يچطور طلب م

هست،  يقيطلب حق يکيست. يهم ن يقيحق يست لذا اراده ين يقيطلب حق يکيچه که  يعنيزجر، در هر دو طلب کرده. 
 بعث و زجر است؟ ير از همان داعيغ يقيهم هست. مگر طلب حق يقيحق ياراده 

 بعث و زجر است؟ يچه که به داع يعنيدهم  يدانم انجام نم يمن م يسوال: وقت
 ياست. داع يقيحق يکنم. داع يبعث و زجر امر م يامت حجت را بر او تمام کنم، به داعيق ين که فردايجواب: به خاطر ا

ر بگذارد نه احتمال. احتمال غلط است. امکان يمن تاث يش امکان است نه احتمال. امکان دارد گفته يمعنا يست؟ داعيش چيمعنا
ث بع يامت است و الا اگر به داعيق ياتمام حجت در فردا يم نه، براييگو يغو است. مد خوب ليگو ينجا امکان دارد. مياست. ا

بوده. منتها من زرنگ  يف من صوريد. تکليف نکرده بوديد من را که تکليگو يشود چون م يو زجر نباشد، اتمام حجت نم
، يم که فرموده متجريخ اعظم بوديکردم و آن هم مقلد ش ين است که تجريتش ايدند. نهايدم و مردم عوام بودند نفهميبودم فهم

مکان ا يم کرد چون مهم است، اجالتا به معنايرا معنا خواه يد. داعيريخ را بگيش يقه يهست  يست. اگر مشکليمستحق عقاب ن
ت و خلاف وجدان ن غلط اسيست، ايکه اشاعره نقض کرده اند ن ين موارديقتا در ايد طلب، حقيين که شما بفرماياست. لذا ا

 ير از اراده است؟ نه. طلب در نفس، همان اراده است. منتها اراده دو قسم است. به قول مرحوم آقايا طلب در نفس، غيآ ياست. ول
ست، اراده تام علت تامه است. حالا يفعل ن يناقص علت تامه  يم. اراده يتام دار يک اراده يم و يناقص دار يک اراده يره  يروانيا
 .ضيشود. ان شاء الله در بحث جبر و تفو يناقص در خداوند سبحان هست؟ بله. منجر به جبر هم نم ين اراده يا

 
 

 )۱۳۰جلسه ( ۳/۸/۹۵دوشنبه 
ر از يدر نفس غ يزيقت دارد چيا ندارد؟ و اگر حقيقت دارد يکه اشاعره قائل شده اند حق يا ين کلام نفسين بود که ايکلام در ا

 انه؟يهست  يکلام لفظ ا مدلولياراده، آ
ر از اراده است. يهست که غ يا يک وجود نورين بود که در نفس يک ادعا ايم دو ادعا داشت. يخ ره عرض کرديمرحوم حاج ش

 ين است که لفظ واسطه بشود برايا يست چون مقصود از مدلول کلام لفظين ين است که او مدلول کلام لفظيدومش ا يدعوا
چ يتواند به ذهن برود. ه يتواند به ذهن برود. وجود که نم يت است که ميات باشد چون ماهيد از سنخ ماهيبان يانتقال به معنا و ا

م، د را تصور کرديرا. اگر بنده ز يگريکند و نه سنخ د يکند. نه سنخ خودش را قبول م يگر از وجود را قبول نميسنخ د يوجود
 .ستين ين مدلول کلام لفظيقبل وجودا آخر لذا ايست. وجود لا ين يک وجود آخر است و وجود قبليدوباره تصور کنم، 



 يواجب الوجود. وقت يا به کلمه ي يالله تبارک و تعال يم به کلمه يکن يش شما را نقض مين فرمايم که ايروز عرض کرديما د
ن نقض يت ندارد. ايوجود که ماه يا به کلمه يت ندارد. يواجب الوجود که ماه يد وليآ يبه ذهن م ييشنود از آن معنا يانسان م

 .بود
ک يفهم معنا، انتقال به معنا. انتقال به معنا دو جور است.  يلفظ واسطه بشود برا يعنين است که مدلول کلام يحل مطلب به ا

 ياست. در تداع يمعان يه تداعيگر شبيک جور ديشود.  يبندد، منتقل م يد و نقش ميآ يت به ذهن مين است که ماهيجور ا
شه ين آنها هست. هميکه ب يشود به عمرو به خاطر تلازم يد منتقل ميدن لفظ زي، از شنيشنو يد را ميمثل مذ و منذ. شما ز يمعان

 .ديايبه ذهن ب يتيست که از خارج ماهين نيانتقال منحصر به ا
ل د بيفرما يخ ميف حاج شن طرين است که از ايخ هست. آن تناقض ايشات حاج شيهم به فهم قاصر ما در فرما يک تناقضي

ه يد. ذهن شبيآ يچ جا صورت خارج، به ذهن نميه يعنيم. يندار ياست. ما علم انفعال يل علوم فعليعلوم از قب يق، همه يالتحق
ن طور باشد شما کلا انتقال را يکند. پس اگر ا يم يه سازينجا هم ذهن شبيسازد. خوب ا يه آن صورت را ميکند. شب يم يساز

د. يآ يت به ذهن نميست. ماهين يد انفعالييفرما يات اند ميکه از سنخ ماه ييآنها ي. چون حتيرا منکر شو يکلام لفظو مدلول 
کند  يجاد ميشود که ذهن ا يدن لفظ، سبب مين لفظ. شنيدن ايشن يکند؟ به واسطه  يجاد ميکند. چطور ا يجاد ميذهن ا

 .دانم ين طور فرموده، نمينجا ايچطور ا يخ جزء نوادر است وليشود انتقال. حاج ش ين ميا
 ديلش که شايک دليشد.  ين ادله بررسيکه اشاعره آورده اند، ا يم ادله ايشود، عرض کرد يد در مقام بررسيجهت دوم که با

 يار ماخب يا وقتيکند  يم يا نهيکند  يانسان امر م ين است که وقتيه اشاره فرموده اينها باشد که آخوند هم در کفاين ايمهمتر
ابد در جملات ي يکه در نفسش م يدر نفسش هست. آن يزين الفاظ، چير از ايند غيب يکند م يدهد، به نفسش که مراجعه م

 .ه اسمش خبر استيه، طلب است و در جملات اخباريانشائ
 يه ميکه در جملات اخبار يست و آنير از اراده نيغ يزيد طلب است، چييگو يد که ميابي يه ميکه در جملات انشائ يان قلت آن

ر از علم و ين مطلب در ذهن هست. آن علم است. اما غيد صورت ايگو يرا م يانسان مطلب يست. وقتير از علم نيغ يزيابد چي
 .، وجود ندارديد در مقابل کلام حسيبگذار يباشد در نفس که اسمش را کلام نفس يزياراده چ

د يد زيگو ين که علم ندارد ميدهد با ا يم يد و خبريگو يرا م يجمله ا ين گاهست چويه قطعا، علم نيقلت: در جملات اخبار
 ر از علم باشد. پس در جملاتيد غيکه در ذهن است قطعا با ينيعلم ندارد پس ا يا نه؟ وقتيد قائم است يعلم ندارد که ز يقائم ول
 .است يدر لفظ است که مدلول کلام نفس ير از علم مدلوليه غياخبار

د آن اراده است. اما قطعا اراده ييگو يطلب. شما م يعنيدر ذهن است  ييک معنايد اضرب، يگو يم يه وقتيجملات انشائدر 
مثل امر خداوند سبحان به  يست مثل اوامر امتحانيانشاء هست و امر هست که قطعا اراده ن يابد در مواردي يست چون انسان مين

ا شرح جامع يست. يطلب ذبح داشت. پس قطعا اراده ن يذبح نداشت ول يداوند اراده که خ يه السلام در حاليل عليذبح اسماع
ان کرده، خوب ين که عصيدهد به خاطر ا ي؟ جواب ميزن يد چرا ميگو يزند م يعبدش را م يزند کس يالمقاصد مثال م

اراده  يندارد. چرا؟ چون قطعا از عاصن اراده بود، حق زدن ي. اگر قرار بود طلب عي، طلب نداشتيان کرده، تو اراده نداشتيعص



بروم  مايد من الآن اراده کردم با هواپيشود. مثلا بگو يرا که در خارج قطعا محقق نم ياراده کند فعل يشود کس ينداشته. مگر م
 .ر از اراده استيکهک. پس طلب غ يروستا

ست، طلب هم يد همانطور که اراده نيزن يشما مثال م که ين مواردين کلام اشاعره را مرحوم آخوند اشکال کرده و فرموده در ايا
 .ستين يقيست، طلب حقين يقيحق يهست. اگر اراده  يانشائ يهست، اراده  يهست. اگر طلب انشائ يست. بله طلب انشائين
 :گران اشکال کرده اندين جمله را که آخوند فرموده، ديا

ست. ما نسبت به ين يقيست و طلب حقيچ جا در او اراده نيامر در ه يا ماده يافعل  يغه يره فرموده اصلا ص يخوئ يمرحوم آقا
ا. چون جاد معنياستعمال لفظ در معنا بنابر مسلک مشهور به قصد ا يعنيهم  يم. طلب انشائيندار ير از طلب انشائيغ يزيطلب چ

 .کسانندياوامر  يست. همه يجاد کند. اصلا اراده نيرا ا يخواهد طلب انشائ يم
ان امتح يکه به داع يو جائ ين طلب نفسياست. فرق ب يش شما مخفيک مطلب در مقام در فرماي، يخوئ يم آقايما عرض کرد

ن يبعث و زجر و غرضش ا يبه داع يعنياست  يد اضرب، طلب نفسيگو يم يست؟وقتيشود چ يد و امثال آن انشاء ميو تهد
را  شيله هايوس يست؟ اگر کسيچ ين غرض و داعيا يامر نباشد، ول يغه ين مدلول صياست که عبد منبعث شود. حالا اصلا ا

 يکند، م يهم امر م يک کسين است که بروم مسافرت. يد هدفم ايگو ي؟ ميکن يچه جمع م يند برايگو يکند، م يجمع م
چه؟ شما اصلا اسمش  يعنين غرضم و هدفم ياورد. خوب اين آب بين است که ايد هدفم ايگو ي؟ ميکن يچه امر م يند برايگو

اراده است؟ نه. (منظور ما و  ير از معنايا غين غرض آيموجود است، به چه معناست؟ ا يکه در امر نفس ين غرضيرا طلب نذار. ا
 ز وجود دارد)ين ين اراده در امر امتحانيست که نسبت به امر کردن وجود دارد که اين يمحل بحث، اراده ا

 يخنا الاستاذ ره وقتيست) مرحوم شيآن چ يچه؟ (معنا يعنيست، يم دعوا که نييگو ياده است. مر از ارين غيد ايبگو ياگر کس
د اراده دارم که فردا بروم مشهد، پس چطور يگو ين شخص ميم، ايکرد ير علت تامه هست، ما عرض ميفرمود، اراده جزء اخ يم

ک معناست. همانطور که الآن يم قصد و اراده هر دو به يگفت يکند. م ين قصد است و با اراده فرق ميفرمود ا يمنفک شد؟ م
ند که الآن قصد و اراده دارد که فردا برود يب يکند م ياراده دارد و قصد دارد که دستش را بلند کند به نفسش که مراجعه م

ز قصد دارم که الآن است. اگر امرو ين حرف غلطيشود که ا ير علت تامه است، معلوم ميند اراده جزء اخيگو ين که ميمشهد. ا
 کيکند،  يکه امر م ين شخصيشود. ا يدرمان نم يکنند. به لفظ عوض کردن که درد يو فردا تکلم کنم، قصدها فرق نم

ن يشود منکر شد. اما ا ين را نميقتا هست. ايحق يزيک چي، يده اند که در امر نفسين مقدار را فهميدارد. اشاعره ا يزيچ
شود، معنا  يده اند اگر اراده باشد، فکر کرده اند که از مراد منفک نميده اند. چون دين را نفهميار از اراده است؟ يست؟ غيچ

ر از اراده يه السلام را لذا ملتزم شده اند به طلب که غيل علي، معنا ندارد، خداوند سبحان ذبح اسماعيندارد اراده از شخص عاص
، ر آنياست و اراده است. منتها اراده، چه در خداوند سبحان و چه غ يقتيک حقي. طلب ياست و اسمش را گذاشته اند کلام نفس

قول يئا ان يکون. اذا اراد الله شيقول له کن فيئا ان يد اذا اراد الله شيين معنا که منفک نشود لذا نگويست به ايچ کدام علت تامه نيه
ا ي، آ يهر وقت يدهم ول يبخواهم انجام م يهر وقت کار م منيه بنده بگويماند که بلا تشب ين ميکون، درست است مثل ايله کن ف

ن درست يرا فردا، ا يدهم؟ نه ممکن است بخواهم فردا انجام دهم. اگر خداوند سبحان اراده کند، خلق فلان يهمان لحظه انجام م
ک يا يذات اقدس حق همان احداث است  يا اراده ياشاره کردم که آ يک جمله ايکون. يقول له کن فيئا ان ياست، اذا اراد الله ش



م چون تفکر در اراده و قضا و قدر خداوند يم و حق دخالت هم نداريکن يگر است که عرض کردم در آنها دخالت نميز ديچ
ک اريکه شاء ان  ينيلا. در آن حيراک قتيه السلام دارد ان الله شاء ان ين عليست. در مورد امام حسين يزير از حماقت چيسبحان غ

که  يهمان کلام کفر يکه ارادته احداثه، نظر دارد به نف ياتين روايافتاده بود. ايلا، در آن لحظه که شهادت حضرت اتفاق نيقت
از احداث  ا قبليست که خداوند سبحان از ازل اراده داشته باشد. اما آين طور نياز فلاسفه قائلند که اراده صفت ذات باشد. ا يبعض

اده در م. اريرس يا به جنون ميا به ضلالت يم چون يم تکلم کنيتوان يم نميست؟ عرض کرديست؟ آن چيا نيهست  يزيک چي
در زمان، ممکن است خداوند سبحان الآن  يعنين معنا که انجام نشود، يخداوند سبحان هم ممکن است منفک شود اما نه به ا

کنم  ينطور است. من الآن اراده مين که در مخلوق هم همياست. کما يفردا قابل انفکاک ن يد را فردا، ولياراده کند خلق ز
 .مسافرت فردا

ر يد محرک عضلات که به دنبال دارد حرکات را در واجب معلق گيد، اراده آن شوق اکيفرما ينجا ميخود آخوند که در ا يحت
 .آن باشد، مراد بعدا باشدست. فرموده منافات ندارد که اراده اليمنشأ الآن ن يکرده چون در آن انشاء الآن هست ول

تام  يم. اراده ناقص، سنخش از اراده يتام دار يک اراده يم و يناقص دار يک اراده يست منتها ما ير از اراده نيمطلب دوم: طلب غ
، طلب هست و اراده هم هست منتها، چطور طرف يدر کلماتش هست. در اوامر نفس يروانيا ين را مرحوم آقايست. ايمنفک ن

 ين که ميچه؟ مثل ا يعنيناقص  يناقص است. اراده  ي، اراده اش اراده يا آمر معموليشود؟ چون خداوند سبحان  يم يعاص
قت يقيت، حروم مسافر يد، فردا ميايد اگر باران بيگو ين که ميد نه. ايايروم مسافرت. اگر باران ن يد، فردا ميايد من اگر باران بيگو

ن ي؟ ايا نداريبه شرط باران آمدن  يمسافرت دار يا نه؟ الآن اراده يروط الآن در نفس وجود دارد مش ين اراده يست؟ اين اراده چيا
 ييآنجا کفار، به نسبت و ۀه هست. نسبت به عصايناقص در ما نحن ف ين اراده ين ايناقص است. ع يمشروط همان اراده  ياراده 

 ين اراده ين که نقص در خداوند سبحان است. ايناقص نه ا يناقص دارد. اراده  يسبحان اراده  خداوند است، يقيحق طلب که
 .است ناقص اراده کفار فيتکل در و ۀف عصايدر خداوند سبحان در تکل

قتا، انجام مقدمات است. چون او طلب کرده امتحان را و اراده يکه خداوند سبحان طلب کرده حق يهم در واقع آن يدر اوامر امتحان
واقعش امر به مقدمات است. اما او (عبد)  يظاهرش امر به فعل است ول يعني يده. امر امتحانين شخص نفهميکرده، منتها اهم 
 نيدفعه ا يبرد، حاضرم س يرد. بنده هم اگر بدانم چاقو نميگ يداند چون اگر بداند امر به مقدمات است امتحان صورت نم ينم

شود که من  يروم، کشف م يد من مسافرت نميايشود اراده نداشته، نه. مگر اگر باران ن ين که کشف ميامتحان را بدهم. اما ا
 .ن استيش هميناقص معنا ياراده نداشتم. اراده 

ت هم ناتمام اس يخوئ يش آقايهست. فرما يقيست. طلب حقيست، درست نين يقيه، کلام آخوند که طلب حقيپس در مانحن ف
 .تام و ناقص را با هم خلط کردند ينها اراده ين کلام اشاعره هم ايو ا

ه ر بيهم تعب يروانيا يشات آقايگذارم به نظرم در فرما يناقص را که من اسمش را م ياراده  يد که کلمه ين جمله را دقت کنيا
گران يد دنيب يرسد، م يکه به ذهنش م يزيانسان چ يچه؟ گاه يعنيناقص  يد اراده يبگو يناقص کرده، ممکن است فردا کس

 ست؟يناقص چ ين اراده يگذارد. مقصود مهم است که ا يش ميبرا يک لفظينگفته اند، 



ند توان ياست که فقط بهائم م يواقعا حرف ين است که کلام نفسيم اين بحث خارج شويماند که از ا يم يک کلمه هم باقي
در  يزيچ کيد ييع عقلا! خوب بله بگويکرده اند با جمن امر، مجالفت ين است که خود اشاعره گفته اند در ايب ايند و عجيبگو

 ر از طلب؟يا غيچه؟  يعنير از علم ين که در نفس هست مدلول کلام است غيا ينفس هست، ول
 ست؟يامر چ يماده  يحالا معنا

 يانشائ يو اراده  يم. طلب انشائيندار يبه اسم طلب انشائ يزيد ما چيفرما يره م يخوئ ي. آقايد طلب انشائيفرما يآخوند ره م
 يجاد ميچه که ا يعنين طلب را، يکند ا يجاد ميد آمرک بالضرب، اييگو يکه م ين که وقتياست. به خاطر ا يمن درآورد

 د؟ آن هم کهيکن يجاد ميرا ا يخواهد. طلب اعتبار يآثار خودش را م ينيد؟ طلب تکويکن يجاد ميرا ا ينيد؟ طلب تکويکن
 .شود يجاد مياست که با لفظ ا ين چه طلبيواهد. اخ ياعتبار است و ابراز نم

ا آمرک بالضرب، ين اضرب يه فرموده مقصود از ايچون نتوانسته حل کند، در بحث مقدمات کفا يخ اصفهانيمرحوم حاج ش
 ک وجودي، ينيک وجود عيد چهار تا وجود دارد. ي. زيجاد وجود لفظيا يعنيجاد است ي، ايجاد ضرب است به وجود انشائيا

د اضرب، ضرب چهارتا وجود يگو يم يد. وقتيز يسينو يکه م يک وجود کتبيد، يز ييگو يکه م يک وجود لفظي، يذهن
قتا و وجود ي، وجود لفظ است حقين وجود لفظيرا. منتها ا يکند؟ وجود لفظ يجاد ميدارد. با گفتن اضرب کدام وجودش را ا

 .معناست لفظا
 .شود انشاء ياخبارات م ين که همه يخ ايحاج ش يخوب آقا

ل اقل ين هم شد انشاء. انشاء و اخبار از قبيد. پس ايجاد کرده ايرا ا يدر واقع وجود لفظ   د جاء،يم زييگو يم يفرموده بله چون وقت
 .انشاء هست يو اکثر است. هر اخبار

باشد.  است که انشاء ينشاء مختص آند نه. لفظ ايفرما ين. ميقسم يم انشاء علييگو ين به بعد ميد پس از اييممکن است بگو
 .انشاء هم هست ياضافه نداشته باشد و الا هر اخبار

تن گف يله يجاد کنم به وسيخواهم ا يد ميگو يد انکحت ميگو يم يکس يشان فرموده، جوابش با خودش است. وقتين هم ايا
. ييگو يکه م ين لفظيد هميگو يچه؟ م يعنينکاح  يد وجود لفظيگو ينکاح را؟ م يوجود لفظ يانکحت، نکاح را، بپرس

. خواهد يکه قصد نم يجاد وجود لفظيخ ايحاج ش يخندد به آدم. بعد آقا يچه؟ او اصلا م يعني ييگو يکه م يد لفظيگو يم
ن که ين است . اير از اين قطعا غيدر خارج محقق شده. پس ا يد انکحت، وجود لفظيگو يم يکه خواب است هم وقت يکس

ه به ک يبود يست و شما جزء نوادريدر ارتکازش ن يچ عاقلين را هي، اولا ايجاد وجود لفظيا يعنيد مقصود از انشاء ييشما بفرما
 .تسيدرست ن ير طلب انشائيخ در تصويش حاج شين فرمايخواهد. پس ا يجادش قصد نمي، اين وجود لفظيا ايذهنت آمده. ثان

 يارا اعتبي يقيکند چون طلب حق يجاد طلب نميامر، ا يا ماده يافعل  يغه ين صين طلب، ايد اييفرما ي، شما که ميخوئ ياما آقا
 ست؟يندارد، پس چ يچ کدامش به لفظ ربطيه
ابرازش.  ن به عوض ويک عياعتبار تمل يعني يع انشائيعبد و ابرازش. ب ياعتبار فعل به ذمه  يعنيامر،  يقت ماده يد حقيفرما يم
 .خواهد يا ابراز فقط که اعتبار هم نميست. اعتبار و ابراز يدر کار ن يجاديا



 بل ۀيتحقق بمجرد النيع، عقد و لا يد که بين نوشتيچه شما در منهاج الصالح يم که برايشان را هم قبلا عرض کرديش اين فرمايا
ک يع، يکه عنوان ب ميکرد عرض و. هبه به نسبت نيهمچن اي تحقق؟ي لا زيچ چه تحقق،ي ولا نيا. فعل او قول من ابراز يال حتاجي

گذارم شلوار.  يد من اسمش را ميد من امروز شلوار دوختم بعد عبارا نشان بدهد و بگويبگو ياست. اگر الآن کس يعنوان عرف
؟ يم گذاشتکه خودت اس يعيا بيد يگو يکه عرف م يعيب يعنيع محقق شده، ين که من اعتبار کردم، ابراز نکنم، بيد اييشما بگو

قق است و به مجرد اعتبار مح يع امر اعتباريم. درست است که بييگو يع نميد ما بيگو يد، عرف ميگو يکه عرف م يعياگر ب
عُت. حالا ب ييع که روز بگويم بيگو يم يد من وقتين که بگويرا اخذ کند مثل ا ييزهايک چيممکن است معتبر،  يشود، ول يم

 يت است ولش شما درسين فرمايمجموع اعتبار و ابراز. ا يع را براي. اعتبار کردم بيابراز کنم که يگو يع ميمن ب يعرف گفته وقت
 دهم اما به شرط آن که اول يزا ميد من ويبگو يس جمهوريک رئين که ياورد. مثل ايب يوديک قيممکن است معتبر دراعتبارش 

نطور يمن ا يار من است وليد بله در اختيگو يست؟ مين ار شمايزا در اختيزا بدهد. بعد اشکال کنند که مگر ويفلان کشور و
 يعقلا گفته اند ما وقت يشود، ول يع به مجرد اعتبار عقلا موجود ميدهم. ب يزا نميزا ندهد ويکنم که تا فلان کشور و يقرارداد م
ش مشهور درست يما. لذا فرييبگوم که به لفظ بعُت يکن ياعتبار م ين که گفته اند وقتيکما ا يم که ابراز هم بکنيکن ياعتبار م

 .د درست نباشدين که مناقض با کلمات خودش است حلا هم شاير از ايغ يخوئ يش آقاياست و فرما
 
 

 )۱۳۱جلسه ( ۴/۸/۹۵سه شنبه 
لام که اشاعره گفته اند به عنوان ک ين کلاميست و اصلا اين مدلول چيم اينيه بود که ببيه و خبريانشائ يه يکلام در مدلول جمل

 ست؟يا نيمعقول هست  ينفس
شود لفظ در  ين است که استعمال ميک مبنا ايامر، دو مبنا وجود دارد.  يافعل و چه به ماده  يغه يه چه به صيدر جمله انشائ

ره است که  يخوئ يک آقاهم مسل يکين معنا در نفس الامر که مسلک مرحوم آخوند و مشهور است. يجاد ايمعنا، به قصد ا
 .قت انشاء، عبارت است از اعتبار ضرب و ابرازشيم. حقيجاد نداريبه اسم ا يزياصلا چ

ن ياد اجين است که استعمال لفظ در معنا، به قصد اياست مدلولش ا يک مصداق کلام لفظياما بنابر مسلک مشهور، انشاء، که 
ن معنا در وعاء اعتبار يجاد ايک ايم، يک ابراز داريم و يلفظ اضرب دار کيش کجاست؟ ما ي! کلام نفسياشعر ينجا ايمعنا. ا

که  ن لفظ اضربيکه قائم به نفس است در مقابل سائر صفات. ا يزيک چيعبارت است از  يد کلام نفسييگو يم. شما ميدار
ست ست، در خارج نفس اينفس ند در يآ يهم که به وجود م يست. وجود اعتباريست. ابرازش که قائم به نفس نيقائم به نفس ن

 کجاست؟ ين کلام نفسيدر وعاء اعتبار که عالم اعتبار، عالم موهومات و فرض است. ا
که شما  يا يندارد چون کلام لفظ يبه کلام نفس ين ربطير اراده است، ايدارد و آن طلب غ يمول يک طلبيد بر فرض يياگر بگو

ان به اسم مدلول از آن به عنو يزيم، چيرا هم که بشکاف ين کلام لفظياست. ا ين کلام لفظيدارد. مدلول ا يديک قيد، ييگو يم
 يم طلبيريگ يجاد طلب است در وعاء اعتبار. اصلا در نفس مولياضرب، به نظر مشهور، ا يغه يد چون مدلول صيآ يطلب در نم



 يظن کلام لفيکه مدلول ا يزيک چي يعني، يد مقصود از کلام لفظييگو يندارد چون شما م ين کلام لفظيبه ا يهم باشد ربط
 .ن که معنا ندارديباشد. ا يباشد و قائم به نفس مول

تن ن صورت را تصور کند و اراده کند گفيد ايد بايد قبل از آن که اضرب بگويد اضرب بايگو ين شخص ميا يوقت يياگر بگو
 .اضرب را

ه آن ن کير سنخ اراده است. مضافا به اياز غ يزيچ يد کلام نفسييگو يست چون اولا اراده است و شما مين ياما آن هم کلام نفس
د تصور کند و اراده کند چون هر کار يار بايخواهد دستش را بلند کند ، از باب اخت يم يک کسيست. يمنحصر به الفظ ن

 ياريهم که از باب فعل اختست. اراده يعلم ن ير از مقوله يغ يزين لفظ که چيمتوقف بر تصور و اراده است. تصور ا يا يارياخت
خودشان  تکلم به البهائم وياست که لا  يامر، حرف يه و ماده يغ انشائيباشد در ص يکه مدلول کلام لفظ ين کلام نفسياست. پس ا

 .ع عقلا با ما مخالفت کرده انديهم گفته اند که جم
شان در محاضرات (نه مجمع يا يبه خوب يدم کسيند ح کرده وين جمل را خوب تشريانصافا ا يخوئ يه: مرحوم آقاياما جمل اخبار

صور از آن نه تا، ت يکيشود.  يء در آن تصور ميد عمروا، نه شيضرب زيا يد جاء يم زييگو يم يان کند. فرموده وقتيالرسائل ) ب
ات است. ئيه يتصور معان يد هست. دوميک مفرد زيء هست و يک مفرد مجيد، يم جاء زيگو يم يمفردات است. وقت يمعان
. ييک معنايدارد و  يک لفظي يتصور مفردات جمله، هر جمله ا يدارد. سوم يئتيک هي ين فعل ماضيم جاء اييگو يم يوقت
ب، ئت ضاريئات، مثلا هيتصور ه يد، جاء و هکذا. چهارمين مفردات است زيتصور الفاظ ا يمفردات بود، سوم يتصور معان ياول
کل،  يتصور مجموع جمله، مجموع الفاظ. تصور معنا يک وقت، لفظش را. پنجميم و يريگ يش را در نظر ميک وقت معاني

نه.  ايد ضارب صادق است يا زيا عدم مطابقت للواقع آيق به مطابقت للواقع ي، تصديست؟ هفتميد ضارب چيمجموع ز يمعنا
است و  ياريد ضارب، فعل اختين زد ضارب، خود گفتيد زييد بگويخواه يم ين جمله در خارج. وقتيجاد ايا ياراده  يهشتم

د شک دارم. يگو يا نه؟ ميد ضارب، صادق است يکند که ز يسوال م يذلک است. کس يشک ف يمسبوق به اراده است. نهم
ن نه جزء است؟ اگر جزء اول يک از اي، مقصودتان کدام يد کلام نفسييگو يم. حالا شما که ميخارج ندار يزيگر از نه تا چيد

، مدلول کل ين که مقصود شما از کلام نفسيست. مضافا اين ير از علم حصوليغ يزياست چ يکه تصور معان است، جزء اول
ت سين ير از علم تصوريغ يزيئت هم چيضا. هيز به شرح اين يست. دومين ين اوليک کلمه. پس قطعا ايجمله است نه مدلول 

هم که  يئت مدلول جزء جمله است. سوميل جمله است و همدلول ک يا کلام نفسين صورت در نزد عقل است. ثانيکه حضور ا
م يدق يد کلام نفسييگو يست چون شما مين ين هم قطعا کلام نفسيضارب، ا يد و کلمه يز ين کلمه يتصور مفردات جمله، ا

ت هم ئايئات، تصور هي، تصور هيست. چهارمير از علم نيغ ين هم صفتين که ايست مضافا به ايم نين لفظ که قدياست و ا
ن هم اولا علم ياست، ا يئت که آخوند فرمود وضعش نوعين هيش نه، خود وضع ايا ضارب معنايئت اضرب ينطور است، هيهم

 يزين هم معلوم است چون چيجمله، ا يتصور معنا يکه تصور مجموع جمله است. ششم يا قطعا حادث است. پنجمياست ثان
 يم ميق هم علم است چون علم را تقسيعدم مطابقت للواقع است، خوب تصدق مطابقت و يکه تصد يست. هفتمير از علم نيغ

ه ن است کيست. اشکال دوم اير از اراده نيغ يقتين هم حقيجادش در خارج، ايا يهم اراده  ي. هشتميقيو تصد يکنند به تصور
ه بر د علاويمسبوق به تصور است، پس شما با يا ياريمسبوق به اراده است، هر فعل اخت يا ياريجاد لفظ، هر فعل اختيا ياراده 



ذلک،  يهم شک ف يآورد اراده کرده. نهم يارا بالا ميدستش را اخت يک کسي يد چون وقتيهم قائل بشو ي، فعل نفسيکلان نفس
لم. شود ع يق به شک است، که ميد تصدييکند. اگر هم بگو ين که اذعان نميدر نفس و ا ين معانير از تصور ايغ يزيآن هم چ

 يدور از واد يليک مطلب خيواقعا  يچ طرف ندارد. پس کلام نفسيق و اذعان به هيتصد يعنيست ين يزيخود شک هم که چ
 .تعقل است

 .ندارد يه ايچ بنيم که هيدار يک کلام نفسيهذا تمام الکلام در مقام اول که 
ض را مرحوم ياراده خالق بود. به مناسبت مرحوم آخوند جبر و تفونجا يم تا ايمخلوق بشو ين است که وارد اراده ي: اياما مقام ثان

 يموارد به عدالت خداوند ضربه م ين است که در بعضيکه در فلسفه مضال اقدام است، هم ياز مباحث يکيآخوند طرح کرده و 
 .موارد انکار خداوند سبحان است يزند و بعض

 :ميد عرض کنيام، چند مقدمه بيض شويقبل از آن که وارد جبر و تفو
ست که انسان از اول ين طور نيا يعنيست. ين است که اراده، در عبد در مخلوق، صفت فعل است و صفت ذات نيمقدمه اول ا

خواست و اراده نداشتم و امروز اراده دارم، هر  يروز دلم نميد ديگو ين است که ميخلقت خودش ذاتا اراده با او باشد. شاهدش ا
 .ست. اراده از مخلوق، بلا اشکال ممکن استيکه سلبش ممکن باشد قطعا صفت ذات ن يزيچ

 يشود، اراده  يست و به خودش خلق ميم مسبوق به اراده نيکه گفت يذات اقدس حق چطور ين است که اراده يمقدمه دوم ا
مسبوق به علت باشد. علتش خودش ست که ين طور نيمخلوق ا يکند، اراده  ينطور است. مخلوق اگر اراده ميمخلوق هم هم

 يکند. علت تامه  يکند و دلش نخواهد اراده نم يدر انسان قرار داده که دلش بخواهد اراده م يک قدرتياست. خداوند سبحان 
 .اراده اش خودش است

 يجاد نميا ء تا به حد ضرورت نرسد،يوجد، شيجب لم يان قلت: اگر اراده اش علت تامه اش خودش است پس کل ممکن ما لم 
 ن چطور؟يشود و اذا وجب وجد، ا

 ست؟يلش چيست و دليش چيم مدعاينيد ببيزند با ين است که هر کس که حرف ميکه من بر آن اصرار دارم ا يزيقلت: چ
ء تا يد شيگو يست؟ ميلت چين مدعاست. دليشود. ا يجاد نميوجد، ممکن تا به حد ضرورت نرسد، ايجب لم يء ما لم يالش

د يگو يست؟ ميلش چين دليم خوب اييگو يشود. م يشود و اگر تمام شود، موجود م ياش تمام نشود، موجود نمعلت تامه 
 يا درست است. ميم غلط است ييم بگويخواه ي. نميکن يبداهت م ي، ادعايل نداريم پس تو دلييگو ياست. م يهين بديا

ر آسمان يز يبداهت و وجدان کرده. احد ين در واقع ادعاين شخص برهان آورده باشد. ايست که اين طور نيم اييم بگويخواه
گفت  يسل ندارد. اگر کيار خوب، پس دليم بسييگو يست. ميل نيد قابل دليبگو ياورد. ممکن است کسيل بيامده دليکبود ن

 حد هست که به يک ممکناتيشوند و  يهستند که تا به حد ضرورت نرسند موجود نم يک ممکناتيممکنات دو قسم اند، 
ست که به حد ضرورت برساند. ين طور نيست، منتها علتش ايعلت ن يشوند. علت دارند، ب يرسند و موجود م يضرورت نم

د پس شما هم يگو يار خودش. ميکند به اخت ين است که انسان دستش را بلند ميل ما ايست؟ دلين حرف ما چيل ايخوب دل
است.  ييمن را بده، در واقع زور گو يرا متهم کند که جواب فن يگريطرف دک ين که يد. لذا ايد، برهان نداريکن يوجدان م
ن يا ايه آند کيند، آن وقت ببيفاسد ها را بب يکند و تال يد انسان وجدانش را قاضي؟ بله بايندارد. مگر تو چه گفت يجواب فن



گران يشان را ممکن است ديحل ا حل نکرده، يخوئ ين مسئله، مثل مرحوم آقايدر ا يا آن؟ کسيحرف مطابق وجدان است 
د فلان کتاب و فلان کتاب را بگردم، هر جا که بگردد يانسان بگو يخود يندارد. ب يحرف ين کسيمازاد بر ا يفرموده باشند ول

 .ندارد يزين که وقتش تلف شود، چير از ايغ
 ک قسم از بابيه، و ياريقسم از باب افعال اختک ين طور ادعا کرده که ممکنات دو قسم اند: يره در مقابل فلاسفه ا يخوئ يآقا

شود گفت تا  يوجد خارج است. نميجب، لم يالممکن ما لم  يه از تحت قاعده ياري. افعال اختيعيه، فواعل طبيافعال اضطرار
ست. يمحال نح بلا مرجح عقلا ين قاعده اند . لذا فرموده ترجيه، داخل ايشود. فواعل اضطرار يجاد نمين واجب نشود، ايا يوقت
ک ممکن است. بله آن چه محال است ترجح بلا مرجح است. ين هم يح بلا مرجح هم محال است چون ايند ترجيگو يآنها م يول

 .دارد يرود قطعا علت ين طرف مياگر آب به ا
 .تخصص لا الاحکام ۀياشکال کند که عقل يخوئ يبه آقا يخوب کس

ص خورده، او ادعا ينها تخصيجب، عام است و ايء ما لم يکه نفرموده الش يخوئ يده چون آقاين شخص نفهميشود ا يمعلوم م
، خواهد يگر فلسفه خواندن نمين ديق است، تخصص است. ايکند که از اول، ض يادعا م يخوئ ين عام است و آقايکرده از اول ا

 .کند يا به آن طرف مين طرف يا وجدان به ايرزن هم يپ
د جلو، يآ يک طرف که مياست،  ياست و ممکن است الوجود، وجود و عدم، نسبت به او متساو ن ممکن الوجوديند ايگو يم

 .ستير از وجدان نيغ يزينها همه چيخواهد. خوب ا يقطعا علت م
 ن افعال خارج است؟يل ايره به چه دل يخوئ يآقا
 من است؟ ياريکنم، اخت يبنده دستم را بلند م يد وقتيفرما يم

 .بله –
 دم بلند کرده ام؟آن را خو –
 .نه. مسبوق به اراده است –
 .ست؟ آن هم ممکن است بازياراده اش چ –
 .د محرک للعضلاتيق به فائده، شوق، عظم جزم و شوق اکيآن هم علت دارد، تصور، تصد –
 ست؟يک ممکن الوجود است. آن چيخود آن تصور باز  –
 .باعث تصور شما شد ن است که گربه در حوض افتاديآن هم علت دارد. علتش ا –
 گربه چرا در حوض افتاد؟ –

ک يم که آن هم يخداوند سبحان هم عرض کرد ين که به اراده خداوند سبحان برسد و اراده يد برود تا اينطور باين هميخوب ا
مگر خواهد  ياراده کرده؟ آن هم علت م يچ يست چون فعل است. خداوند سبحان براين يذات ييممکن الوجود است اگر بگو

 يخدائ يک کسيست، ين يخداوند سبحان هم کاره ا يعنيذاتش است  يذات است. مقتضا يم اراده، مقتضايين که بگويا
 .درست کرده و کوکش کرده

 ست؟يا نين حرف مطابق وجدان هست يا ايم آينيد ببيخوب ما با



دهد علتش  يست؟ جواب ميعلتش چد يگو يخواهد. م يدهد علت م يگذارم. جواب م ين طرف مين ورق را ايد ايگو يم
آن را  ين است که کسيدهد برعکس به خاطر ا يگذارم. جواب م يد برعکس ميگو ي. مين است که نوشته اش را بخوانيا

ک فعل و يشود.  يت نمين هم علت دارد منتها حاليدهد ا يگذارم که دو طرفش باشد. جواب م يم يد طوريگو ينخواند. م
ت که اس يا ين کلام، واقعا مثل همان کلام نفسيشود. ا ين طور ميشود که کاغذ ا ين ميجه اش ايد، نتريگ يصورت م يانفعالات

 .تبا الفاظ اس ين مثل بازيست. ايز در دلم نيچ چيد نه هيگو يدر دلت هست؟ او هم م ييزهايک چيچه  يعنياشاعره گفته اند. 
اورده، ين يهم برهان يخوئ يشق القمر کرده باشد. آقا يخوئ يا مرحوم آقايست که آنها شق القمر کرده باشند ينطور نيم ايلذا گفت

 .ن استيفرموده مطابق ارتکاز و وجدان ا
خواهد، اراده  يخواهد. اراده اش اراده م يخواهد. اراده اش اراده م يار اراده مين اختيست. اين شخص مجبور نيد نه ايياگر بگو

د يتام است که قطعا با يک اراده يذات اقدس حق، دو قسم است  يذات اقدس حق. اراده  يخواهد تا برسد به اراده  ياش اراده م
شود  يم معلوم مييگو ي. ميناقص است. من اراده کرده ام که تو اگر دلت بخواهد بخور يک اراده ين فعل موجود شود و يا

خوردن من را بر  يا اراده کرده ايار من را، ياخت يکرده ا ا ارادهيخوردن من را،  يا اراده کرده اي! چون يکار يب يلير بالله خينستج
د در خارج محقق شود و حال آنکه ممکن است نشود پس يخوردن من را که خوردن من با يار من. اگر اراده کرده ايفرض اخت

ن يا د انجام دهم. پسيطعا باار کنم و قيد اختيد قطعا بايار من را پس من باياخت يست. اگر اراده کرده ايار من نيقطعا فعل در اخت
ار يار، دست خودت است ممکن است اختياو اخت يبعد از اراده  ي، وليار کنياو اراده کرده که تو اخت ييشد؟ اگر بگو ياريچه اخت

د ييگو يچون شما م يص زديوجد را تخصيجب لم يالممکن ما لم  يم پس قاعده ييگو ي. ميار نکنيو ممکن است اخت يکن
 .کند يحل نم يزين حرفها چيار خودت است. لذاايارت در اختيسبحان اراده کرده، بعد از اراده کردن باز اختخداوند 

د خداوند يگو يده. چون مين را خوب فهميان و اطاعت، همه کشک است و آخوند ايفاسد دومش: عقاب و ثواب و عص ياما تال
که  يد اراده يفرما يشود؟م يخواند اراده که از مراد منفک نم ينم نماز يخواهد نماز بخواند. چرا گاه يسبحان از مخلوقش م

اده ن نماز بخواند نه به ارياراده کرده که ا يعيتشر يشود. به اراده  يمنفک م يعيتشر ياما اراده  ينيتکو يشود اراده  يمنفک نم
 يا نه؟ بله ميخواهد  يبله. خوب اراده اش علت ما نه؟ يکند نماز بخواند  يخواند، اراده م ين که نماز ميم اييگو ي. مينيتکو ي

ک يتر نفت دارد، خود به خود يک لي ين که چراغيست؟ علتش ذاتش است. مثل ايد آن اراده اش علتش چيگو يخواهد. م
ذات  ينيتکو يد هر وقت اراده يفرما ين طور خلق کرده. لذا مي؟ آن هم خداوند سبحان ايذات چ يسوزد. مقتضا يساعت م

 ينيوتک يع باشد ولو شمر لعنه الله باشد و هر وقت اراده يذات اقدس حق متفق شود، صددر صد مط يعيتشر يس حق با اراده اقد
ر کافر و ر بالله. پس نه کفيغمبر باشد نستجيشود ولو پ يم ين قطعا عاصياش مختلف باشد، ا يعيتشر يخداوند سبحان با اراده 

 يده شده. الشقيث آفرين خوب؟ چون ذاتش خبيمتد يملعون کافر، ا يد اييگو يچرا م مان مؤمن دست خودشان است. پسينه ا
بدهد؟ مدح و ذم که را بکند؟ همه اش  يبطن امه. بعد خداوند سبحان چه عقاب و چه ثواب يد فيد سعيبطن امه و السع يف يشق
م ييبگو ميتوان ين. نميم الحمد لله رب العالمييبگو ميتوان يشود. نم يم. خداوند سبحان هم نميد به خداوند سبحان برگردانيرا با

 ينجا که ميست. بعد اينطور است، دست خودش نيچه منزه است؟ خداوند سبحان هم ذاتش ا يعنيخداوند سبحان منزه است. 
 .دارد يرسد دست نگه م



 .نطور هستيسوال: در مورد خداوند که قطعا هم
اتا ذ يک کسيح است. ين و تقبيک تحسيش است و يک حمد و ستايد. يخلط نکنن که دوتا مطلب را با هم يجواب: اولا ا

ن صفتش صفت کمال است و خوب است. خداوند سبحان يند ايگو يم يکنند ول ينش نمين را تحسيده شده. ايمستعد آفر
به خاطر علمش ما چ جا هم ندارد که خداوند سبحان را يم مرحبا به خاطر علمش. در هييگو ينم يعالم است، خوب است ول

 رسد يبه خلقت که م يمه؟ ولعل يعل الله احسن دارد بعدش کجا ،ۀب و الشهاديعلم الغيم، ين هم دارد عليم. ايکن ين ميتحس
ار خودش بوده. فعل خوب انجام داده. البته مقصود از يست، در اختين جزء ذاتش نين چون ايد تبارک الله احسن الخالقيفرما يم

ل هم السلام. بله صفت کمال قابيامبر و ائمه عليخلقت پ يعنيست، شمر، احسنت دارد؟ ين انسان نين، ايالخالق تبارک الله احسن
 .ش استيستا

 .شود ين بحث معلوم ميهذا تمام الکلام در مقدمات اگر آنها حل شوند ا
 
 

 )۱۳۲جلسه ( ۵/۸/۹۵چهارشنبه 
ف يشود به جبر و تکل ين اراده باشد منجر مين بود که اگر طلب ، عياز ادله شان ا يکين بود که بعد از آن که اشاعره يکلام در ا

د قبل از يم بايض شدند. عرض کردين وارد بحث جبر و تفويين مناسبت، اصوليرد، به اندا معنا ۀف عصايرود و تکل ين مياز ب
ن است که يم ان شاء الله ايکن يکه امروز عرض م يگريم. امر ديم، چند امر را عرض کرديرا تذکر ده يک اموريورود به بحث 

د يبا يث کلامي. ما از حيث فلسفيک حيدارد و  يث کلاميک حيض، يجبر و تفو ين مسئله ين است که ايانش ايصدر ب يآقا
 .ميشو يث فلسفيم و بعد وارد حيکن يبررس

ا يا خداوند سبحان است، يست؟ آيشود، فاعلش ک يکه در خارج از انسان صادر م ين فعلين است که ايا يث کلاميبحث از ح
 ا هردو هستند؟ين عبد است، يخود ا

ود. ش ين فعل به عبد نسبت داده نمين است که فاعل خداوند سبحان است و اصلا ايک مسلک اين جا سه مسلک وجود دارد: يا
ن است که فاعل هر دو يلک سوم اشود. مس ين است که فاعل، عبد است و به خداوند سبحان نسبت داده نميمسلک دوم ا

 .هستند، هم خداوند سبحان است و هم مخلوق
ک د است. محريشود. مثل انسان، مثل کل ين فعل اصلا به انسان نسبت داده نميمسلک اول، مسلک اشاعره است که معتقدند ا

 .دهند يون نشان ميزيکه در تلو يو فاعل خداوند سبحان است مثل کارتون
 يگر از بحث دوم مستغنين مسلک، دياقامه نکرده اند و مخالف وجدان هم هست. بله بر ا يد اولا اشاعره برهانيگو يصدر م يآقا
 .ا بالاجبار است. اصلا از او صادر نشدهيار است يکه از مخلوق صادر شده، بالاخت ين فعليم چون معنا ندارد که ايشو يم

 ن فعل فقط به مخلوقيشود. ا ياصلا به خداوند سبحان نسبت داده نمن فعل يندايگو يمسلک دوم، مسلک معتزله است که م
 .چ کاره اميشود. همانطور که بنده نسبت به فعل شما ه ينسبت داده م



اج به علت ندارد. ياج به علت دارد و در بقاء احتين است که ممکن الوجود فقط در حدوث احتين مسلک مفوضه برهانشان ايا
 .شد ين فعل به خداوند سبحان نسبت داده ميداشت ا يلت ماج به عياگر در بقاء احت

 .ن مسلک هم باطل است، هم خلاف برهان است و هم خلاف وجدانيا
شود، هم به ذات اقدس حق و هم به مخلوق  يه که فاعل به هر دو نسبت داده ميه است. در مسلک اماميمسلک سوم، مسلک امام

 :ق هستيه و طريه است سه مسلک و سه توجيشان مسلک اماميسوم، که به نظر ان مسلک يا يشود، برا يو عبد نسبت داده م
ن است. به خداوند سبحان نسبت يدهد و فاعل ا يشود چون خودش انجام م ين فعل از انسان صادر مين است که ايق ايک طري

 يشان ميا يعنياند.  ين دو فاعل طوليات و امکانات را خداوند سبحان داده است. اين قدرت و حين که ايشود به خاطر ا يداده م
 ۀايآن قدرت و آن تمکن و ح فاعل ديز ۀايد، حيست؟ آن قدرت زين فعل کيد که خداوند سبحان، فاعل الفاعل است. فاعل ايگو
 يعني يطول اسناد به يکي به منتها شود يم داده نسبت دو هر به فعل لذا. دهد يم را قدرت نيا او. است سبحان خداوند ست؟يک

 .قيطر کي نيا. ازاو بعد ي رتبه در هم يکي آن و مقدم
ها زند منت ير ميکند. اوست که شمش يدهد. اوست که تکلم م ين است که فعل را خداوند سبحان انجام ميه دوم ايق و توجيطر

 .فعل عبد، معد است
که فاعل هم  ن استيشان، اير ايبه تعبن ياز فلاسفه مثل صدر المتاله يه از فلاسفه است. عرفا و صوفيمسلک سوم، مسلک صوف

 کند يه مين که تشبيم. مخلوقات، تطورات خالق است. ايوجود ندار ين که مائيم به خاطر ايذات اقدس حق است و هم ما هست
ک يدارد و  ين است که موج بر ميک شکلش ايست. منتها آب، ير از آب نيغ يزيکند. موج چ يه ميبه موج، قشنگ توج

 يحرف است در اصول. معنا يدارد. مثل مخلوق نسبت به خالق، مثل معنا ياست که آرام است. انسان وجود اندکاکن يشکلش ا
در  يتيک خاصيند من يگو يالکوفه، م يصرت من البصره ال ييگو يم يدارد. وقت ياندکاک يند معنايگو يحرف دراصول، م

، همه کند تا کوفه يه اش. اما از بصره که حرکت ميال يا کوفه منتيشود، بصره مبتدأ منه اش  ير مين سيفهماند که ا ير ميس
وجود،  يست. وحدت شخصير خالق نيغ يزيندارد. عالم چ يقتيشود. مخلوق حق ير عوض مير است منتها اشکال سياش س

 يزيمعتقد شود که چ يد. اگر کسيآ يز در عالم وجود دارد، منتها او به اشکال مختلف در ميک چي يعنين است که يش ايمعنا
طان هم خداوند يخداوند سبحان است، ش   ه السلام همين علير بالله امام حسير از خداوند سبحان است، شرک است، نستجيغ

 يطان ميرود ش يم ينييک جا سرپايد، يشود ز يرود م يم ييک جا سربالايم. منتها مثل آب يسبحان است، همه خداوند سبحان
 .شود

 من  نه  و يتو دان  اسرار ازل را نه
 ونه من ين حرف معما نه تو خوانيو

 من و تو  يگفتگو   هست از پس پرده
 و نه من يچون پرده برافتد نه تو مان

 يز. خود ملاصدرا در اسفار هم ميک چيز است و ما يک چيم خداوند يال کنيشود که ما خ يحجاب است که باعث م يعني
 .ن کنديتا خداوند سبحان به تو تلق يه کنيو گر يزجه بزن ديست. باين يد که وحدت وجود برهانيگو



م يو فاعل، ما هست يقت را نگاه کنيحق يم. فاعل خداوند سبحان است وقتيخوب چطور فاعل، هم خداوند سبحان است و هم مائ
م، يکن يواقع که نگاه م م، موج است، بهيکن ي. ما به صورت که نگاه ميو به واقع کار نداشته باش يآن اندکاک را نگاه کن يوقت

 .آب است
ن در واقع فاعل ين صد در صد کفر است. اين مسلک که برهان ندارد و خلاف وجدان هم هست. و ايد ايگو يصدر م يآقا

 يفاعل ير است. وقتياز حالات س يکيت، يست. ابتدائيت نيبه اسم ابتدائ يزيکه وجود ندارد. چ يخداست و چون وجود اندکاک
 يکرد. باز اشاعره م يذکر م ين مسلک را جزء مسلک جبريشان ايکاش ا يشود لذا ا يبه آن نسبت داده م يفعلست چطور ين

ح فه ظاهرا که انک کاديه شرين آيل ايکرد در ذ ينقل م ييک آقايست. ين يد اصلا فاعليگو ين ميهست و ا يرد که فاعليپذ
از  يکيکند منتها  يدا مير و مؤمن هر دو، قرب به خداوند سبحان پن بوده که کافينظرشان ا يه، بعضيربک کدحا فلملاق يال

 يکه بت م ين حرف طبق وحدت وجود درست هم هست چون کسيکتر است و اين راه. راه مؤمن نزدياز ب يکيرود و  يجاده م
ن شکل يپرستم، منتها تو را به ا يستم، تو را ميد من که بت پرست نيگو ياست. کافر هم م ياز مظاهر اله يکيپرستد، بت هم 

ات يناع يم ولين است که ما وجود مستقل هستيست. اگر مقصود اين حرفها، مقصودشان نيند ظاهر ايگو يم يپرستم. بعض يم
رزن محل ين حرفها ندارد و پيفهمد و ا ينم يگر احدين که دين است ، ايبرد، اگر ا يخداوند سبحان، هر لحاظ بخواهد ما را م

 .به موج دارد ين چه ربطيگر ايفهمد. د يرا م هم آن
 يم يکلام ين مسئله يا يکه طبق مسلک حق، فاعل دوتاست، هم خداوند سبحان است و هم عبد است. ول ين مسلک کلاميا

 ست؟يچ يفلسف يکند. مسئله  ينم يمستغن يد ما را از مسئله فلسفيفرما
؟ ا مجبور استين فعلش مختار است يا مخلوق در ايآ يشود، ول يداده من فعل به مخلوق نسبت ين است که ايا يمسئله فلسف

من مجبور باشم. بله اگر طبق مسلک اشاعره، فعل ، فقط فاعلش  يد بحث شود چون منافات ندارد که فعل از من صادر شود وليبا
طبق  يا نه مجبور است. وليدهد  يام مار خودش انجين عبد به اختيا ايم آيگر معنا ندارد که بحث کنين ديخداوند سبحان باشد، ا

 .ا مختار استين فاعل مجبور است يا ايد بحث شود که آيه،بايمسلک امام
 يگذارد. در خود آن مسئله کلام ينم يفلسف يمسئله  يشان درست کرده، جا برايکه ا يکلام ين مسئله ين است که ايعرض ما ا

 ست. آنچه مهم استيمهم ن يا فلسفياست  ين مسئله کلامين که ايشود. (ا يهم ملازمه اش است و برداشته م يفلسف يمسئله 
 نيشود هميا مجبور. مين فعلش، مختار است يا نه؟ اگر انسان هست در ايم که فاعل انسان هست يمحتوا است.) مابحث کرد

م بعد ينيبب ميخواه يم. ميندار يرن مسائل کايز آن وهم. به اييکند و تم يقت بحث ميم چون فلسفه از حقيريبگ يمسئله را فلسف
 ماند؟ يا نميماند  يم يار، باقيجبر و اخت يا جابرايدهد و اسناد به اوست، آ ين فاعل، خودش فعل را انجام مياز آن که ا

 يم سوال) داده را ۀايه (خداوند سبحان قدرت را داده و تمکن و حير اول مسلک اماميم، طبق تفسيه را قبول کردياگر مسلک امام
 ست؟ين اي هست مفقوده ي حلقه کي نجايا ست؟ين اي هست يارياخت فعل، و تمکن نيا نيب و ۀايح نيا و قدرت نيا نيب م،يکن
 يچه فعل به من اسنادداده م يعنيکند، پس  يستم، همانطور که قدرت را داده دست من را هم بلند مين من فاعل پس ستين اگر

شود و هم به خداوند سبحان، شما خداوند  يد فعل، هم به فاعل نسبت داده ميه گفتيصدر اگر شما اول در مسلک امام يشود؟ آقا
 هست هفاصل وسط، نيا ارياخت ايآ فعل، نيا با قدرت نيا داده، او را ۀايار و حين قدرت و اختيا يعني يسبحان را فاعل الفاعل دانست



 ليم به اگر و است مختار قطعا فاعل دهد، يم انجام خودش ليم به اگر دهد؟ ينم اي دهد يم انجام خودش ليم به ست؟ين اي
، آتش ميکن ياست که روشن م يتشآ مثل اند کرده هيتشب يبعض که نيا. ندارد بحث و است مجبور نيا دهد، ينم انجام خودش

. کند يفرق م يدر فاعل مختار با فاعل جبر ين حرف درست است وليآتش است، اولا ا يسوزاندن برا يم وليکن يرا ما روشن م
 يسلولها کشم، يس کرده، ولکن اگر بنده که نفس ميوار را خين ديشود گفت آب ا يکند، م ير انسان فرق ميدر انسان با غ يعني

 يشود به من نسبت داده شود که من سلولها را حرکت م ياست م يگريدن، دست دينفس کش يکنند ول يبدن من حرکت م
د چرا مفوضه گفته اند فعل به خداوند سبحان ييد که بگويريرا در نظر بگ يد صدق عرفيخواه يک وقت شما ميم؟ نه. ده

 يشود؟ چون انسان کاره ا يست. چرا جبابره گفته اند که فعل به انسان نسبت داده نمين يشود؟ چون او کاره ا ينسبت داده نم
در من  يزيا چين امکانات را خداوند داده، آيکه قدرت را خداوند سبحان داده و ا ر اولين تفسيه، ايست. خوب طبق مسلک امامين

 يندارد، پس فرقش با جبر چه شد؟ اگرآقا يدخالت ندارد؟ اگر دخالت يزيا از من چيست يهست که دست خداوند سبحان ن
ست؟ چرا يد انسان فاعل نيوگ يم يزد چرا؟ چرا اشعر ين حرف را نميکرد، مسلک سوم ا يصدر دو مسلک اول را هضم م

ن يکشند. زم يش مياست که نقشه رو ينيد انسان مثل زميگو يم يست؟ چون اشعريد خداوند سبحان فاعل نيگو يمفوضه م
 يد، خداوند سبحان اره ايگو يد. مفوضه ميبر يکند و با اره م يدرست م يماند که اره ا ين ميدم! مثل ايد من نقشه کشيبگو

. گريد است نيهم ۀد الله مغلوليخورد که همه کار را به انسان واگذار کرده.  يه را هم فروخته و حالا غصه مدرست کرده و اراد
 يا تا به فعل من خارجا صادر ميت را که خداوند سبحان داده آقدر نيا داده، سبحان خداوند را قدرت ديگو يم نيالامر نيب امر

ک ين مسئله يار است و اگر دخالت ندارد که جبر است. لذا ايدخالت دارد که اختا ندارد؟ اگر يدر من دخالت دارد  يزيشود، چ
ه ک يشان مطلب را دور کرده. آنيم. لذا ايديست را نفهمين يمستغن يدارد، جهت کلام يک جهت فلسفيدارد و  يجهت کلام

ن فعل دارد ولو دو درصد يدر ا يو دخالت يشود؟ فاعل سهم ين فعل در واقع به فاعل نسبت داده ميا اين است که آيم ايخواه يما م
 .ندارد يا نه، فاعل سهمي

 .دهد يار انجام ميبدون اخت يترساند و او حرکت يرا م يماند که کس ين مين مثل ايسوال: ا
ن که تمکن از يا يعني ياريفعل عن توجه. فعل اخت يعني يکند. فعل عمد يار با هم فرق ميجواب: توجه شود که عمد و اخت

مرگش  افتد و باعثيگر بيد يشخص يرا که خواب است هل دهد و او بر رو ي، فرديترکش داشته باشد. لذا گفته اند اگر شخص
 .ده فاعل و قاتل است ولو خطايکه خواب يگفته که آن يسواد يچ آدم بياست که هل داده. ه يشود، قاتل آن

 
 

 )۱۳۳جلسه ( ۹/۸/۹۵کشنبه ي
 است؟ ياريا اختياست  يا اجباريزند، آ يکه از مخلوق سر م ين فعلين بود که ايکلام در ا

قول اشاعره  يکيست؟ ين بود که فاعل کيا يث کلامي. حيث فلسفيک حيدارد و  يث کلاميک حين مسئله يصدر گفت ا يآقا
معتزله هستند که فعل اصلا به خداوند  يکيشود.  يهست که فاعل خداوند سبحان است و فعل اصلا به مخلوق نسبت داده نم



ن مسلک يشود. ا يه که هم فعل به خداوند سبحان و هم به مخلوق نسبت داده ميهم امام يکيشود.  يسبحان نسبت داده نم
ر ن هم برهان ندارد و هم وجدان بيه از فلاسفه بود را رد کرد که اير عرفا و صوفير کرد و مسلک سوم که تفسيه را سه تفسيامام

شود. اما مسلک  يهم واضح است که ملازم با جبر است چون فعل فاعل به انسان نسبت داده نم يخلافش است. مسلک اشعر
بت بر مسلک مفوضه که فعل به انسان نس يار است؟ حتيا به اختيشود به جبر است  يانسان نسبت داده م  که به يا فعليه، آيامام

 ثين حيد اين دو مسلک بايا يار است؟ رويا به اختيا به جبر است يشود آ ياده نمشود، به خداوند سبحان نسبت د يداده م
 ا عن اجبار؟يار است يشود، عن اخت ين فعل که به انسان نسبت داده ميا ايبحث شود که آ يفلسف

 :م در السنه هستين شبهه از قديکند دو مقدمه دارد که ا يشان طرح ميکه ا يشبهه ا
ن کار مختار بود و ناچار بود. اگر ناچار است يد در ايم زييسازد. معنا ندارد بگو يار با ضرورت نميکه اخت ن استيا ياول يمقدمه 

 چه؟ يعنيچه؟ و اگر مختار است ناچار بود  يعنيمختار بود 
ود به ش يمبه حد ضرورت نرسد، موجود ن يئيکه هر ش يوجد، تا وقتيجب لم ين استکه طبق قاعده الممکن ما لم يه ايمقدمه ثان

ن است. اگر علت تامه اش موجود نشود، عدمش ضرورت دارد و ين الضرورتيء ممکن بيشه به قول ملاصدرا شيهم يعبارت اخر
 يکه ممکن ذات يئيمحال است موجود شود. اگر علت تامه اش موجود شود، وجودش ضرورت دارد و عدمش محال است. ش

م. اگر علت ير ندارير. ممکن بالغيا امتناع بالغير دارد يا وجوب بالغيلسواء است. ا يحد نفسه نسبتش به وجود و عدم عل ياست، ف
ر دارد، محال است ير دارد، اگر علت تامه اش موجود نشود، امتناع بالغيتامه موجود شود محال است که موجود نشود، وجوب بالغ

 .که موجود شود
 .اريتبالاخ نه شود يم صادر او از ۀشود که فعل، ولو به فاعل نسبت داده شود، بالاجبار و بالضرور ين ميجه اش اين دو مقدمه نتيا

شود  يکه از فاعل صادر م ين فعليد ايگو يه ميار با ضرورت تهافت دارد و ناسازگار است و مقدمه ثانيد اختيگو يم يمقدمه اول
 يبالذات است. اگرممکن بالذات است تا به حد ضرورت نرسد موجود نما واجب بالذات؟ قطعا ممکن يا ممکن است بالذات يآ

ست و ين جبر، منحصر به انسان نين شبهه که دو مقدمه دارد، ايد، عدمش محال است و طبق ايبه حد ضرورت رس يشود. وقت
ارش ياست، پس در اختشود واجب  يکه از او صادر م ين فعليا ايست. يخداوند سبحان هم مجبور است چون از دو حال خارج ن

ل ن فعياش است. اگر ا يست، ذاتيارش نيست، وجودش که در اختيارش نين که خداوند سبحان، علمش در اختيست مثل اين
، کند يدا نميد به حد ضرورت برسد و تا به حد ضرورت نرسد، وجود پيصدورش از خداوند سبحان ممکن است، فعل ممکن با

 .ن شبهه استيمحال است. اد، عدمش يتا به حد ضرورت هم رس
 :گردد ين شبهه پنج جواب داده اند، که لبشان به دو جواب بر مياز ا

 يکه مش يکسان يه يو بق يخ اصفهانيرا منکر شده اند، آخوند ره ملاصدرا، حاج ش ياول يکه فلاسفه داده اند، مقدمه  يجواب
سم است. دارد. ضرورت دو ق يار با ضرورت تنافيم که اختيرا منکر شده اند و گفته اند که قبول ندار يداشته اند مقدمه اول يفلسف

ار در طولش است، در عرض هم يهست که اخت يک ضرورتيدارد،  يار تنافين با اختيار است، ايک ضرورت در عرض اختي
 يار تنافيد که ضرورت با اختيکن يست. چجور شما معنا مار اين ضرورت، مؤکد اختير ندارد بلکه ايبا اختا ين تنافيستند، اين

 ندارد؟



ه يقض کي يعني ياريندارد. فعل اخت ين اراده اش از کجا آمده، کارين که ايفعل مسبوق به اراده، اما ا يعني ياريد فعل اختيگو يم
ه، صدق به صدق ملازمه است يه شرطيآمده. قضفعل. اما آن اراده از کجا آمده؟ از هر کجا که يرد لم يه، ان اراد فعل و ان لم يشرط

 سبراسا برگشته؟ اعجاز به ديخورش نيا حالا موجود، فالنهار ۀندارد. اذا کانت الشمس طالع ينه به صدق شرط و جزاء. اصلا کار
است  يمساو ،ياريفعل اخت اراده، به مسبوق فعل يعني ،يارياخت فعل. است موجود نهار برگشته، چه هر به برگشته؟ يعيطب ريس
؟ ا اراده کرده و انجام دادهيکند آ يخورد و دستش را بلند م يد که ميز يفعل. آقايرد لم يه، ان اراد فعل و ان لم يه شرطيک قضيبا 
مشکل د؟ از هر کجا که آمده. ين که اراده اش از کجا آمده، با اراده اش چکار داريا اراده نکرده و انجام داده؟ قطعا اراده کرده. اما اي

غلط  نين است که فعل مسبوق به اراده باشد و اراده اش هم مسبوق به اراده باشد. ايا ياريد فعل اختييگو ين است که ميشما ا
فعل. اراده اش از کجا آمده؟ از هر جا که آمده. اراده اش يه که ان اراده فعل و الا لم يه شرطيک قضي يعني يارياست. فعل اخت

د د فعل موجويد شده، قطعا باييتأ يعنيار، مؤکد است ياست، اخت يباشد. بلکه اگر اراده ضرور ياست؟ خوب ضرور يضرور
ن با يک آمپول زده اند، اراده کرده، خوب فعل. اگر انجام ندهد ايان اراد فعل، حالا  يعني ياريد فعل اختييگو يشود چون شمام

؟ اراده اش هر يدهد. اراده اش چ يار است چون اراده کند انجام مشاء است. مختيار منافات دارد. خداوند سبحان، فعال ما ياخت
د يگو يکند، م ياست که کل فلاسفه و مرحوم امام ، چند جواب که نقل م ين جوابيد؟! ايچه هست، با اراده اش چکار دار

 .دهد دارد يکه جواب م يلسوفيخ و هر فياست که ملاصدرا داده و حاج ش ين جواب جوابيبهتر
ش يار در لغت ، معنايد اختييگو يک وقت شما ميشود گفت اشکال دارد، بلکه مسئله را پاک کردن است.  يجواب، نمن يا

وب نباشد، د خيگو يست؟! ميار نيقتش اختين که حقين. آقا ايا يعنيار ياخت ييگو ي، ميسيکتاب لغت بنو يخواه يست؟ ميچ
 يکه بنده که الآن صحبت م يه کنين را توجيا يخواه ي، ميسيلغت بنو يخواه يک وقت نمي ينطور وضع شده. وليلغت ا
 ياده ار يم. وقتيندار يار هم کاريمن است؟ اصلا لفظ اخت ياريست اختيمن ن يا اجباريمن است؟  ين صحبت، اجباريا ايکنم، آ

نفر به  کيم، يکن يرونش ميکلاس ب ند هر کس که دستش را بلند کند، ازيگو يماند که م ين ميار من نباشد، مثل ايمن در اخت
ست. خداوند سبحان عقاب کند که تو ين يارين معلوم است که اختيرود. خوب ا يزند و دستش، خودبه خود بالا م ياو لگد م

 !يار کردياخت
صدر، تارتا ما  يم به قول آقايم جواب دهيست) بخواهيا، (وجدانا که واضح است که جواب نيکه فلاسفه دادند، فن ين جوابيا

را  يعقل م. اگر حسن و قبحيستيرا منکر ن يا حسن و قبح عقلي، ياز فلاسفه مثل بوعل يم مثل بعضيرا منکر يحسن و قبح عقل
د است و اشدهم ير بالله ظّلام للعبيح است و خداوند سبحان نستجير بالله قبيم، قطعا کار خداوند سبحان نستجيقبول داشته باش

ن يم هم به هميز، قرآن کريمهربان عز يعنيد ظالم در لغت يين که بگويچرخاند. مگر ا يکند او است که م يچون هر کس ظلم م
کند،  يکه بچه اش را ترو خشک م يکه مهربان است و مثل کس يا خداوند کسيآ يعنيد. يس الله بظلام للعبيمعنا فرموده که أل

 .قطعا اسناد قبح به خداوند سبحان استن يدهد. ا يدهد و آن طرف قرارش م ين طرف قرارش ميا
ن را و يم، خداوند سبحان کوک کرده ابن ملجم لعيندار يد حسن و قبح عقليرا قبول نکند، بگو يحسن و قبح عقل ياگر کس

گر جواب ندارد. حسن و قبح را ين ديح باشد. ايم که عقابش قبيهم ندار يکند و قبح ياء شده و بعد هم عقابش ميالاشق ياشق
 .حال انسان مجبور است يا يم، عليمنکر باش که



 .ين نسبت به مقدمه اوليا
ه م سه چهار جواب داده شديه را منکر شده اند. عرض کرديست، مقدمه ثانيکارساز ن يکه گفته اند مقدمه اول ين و کسانيمتکلم

م، يکن ين شبهه را دفع ميد ما ايگو يکند م يصدر نقل م يکه آقا يک جواب است. جوابيلبش  يدوم، ول يانکار مقدمه  يبرا
د از ممکنات هستن يم بعضييگو يم، ميده يل مي، تفصيعقل ين مقدمه يا   وجد، ما دريجب لم يما لم  يست که الشين طور نيا

ورت ست که به حد ضريست به حد ضرورت برسند، لازم نياز ممکنات هستند که لازم ن يد به حد ضرورت برسند، بعضيکه با
شود از حد امکان خارج نشده،  يکه موجود م يدر همان آن يعنيشود،  يدر همان حد امکان موجود م يعنيچه؟  يعنيبرسند، 

شود، به حد وجوب و الجاء  يشود، باز ممکن است که صادر م يکه صادر م ين تکلم کردن من وقتيده. ايبه حد ضرورت نرس
 .رسد ينم

 .چه؟ معنا ندارد يعنيشود  يالسواء است، موجود م ينسبت وجود و عدم بر او عل يعنياشکال کرده اند که ممکن، 
 ست که انسانين نيش اين معنايکند، ا ين مشکل را حل نميگر هم کرده گفته ايک اشکال ديصدر  ين اشکال، آقاير از ايغ

شود  يکه خارج موجود م يوقتدر  يشود حت يد فعل ممکن از حد امکان خارج نميگو يکه م يمختار است، چرا؟ چون کس
 يم موجود خارج در ۀزها صدفياز چ يد بعضيگو يم يعني است ۀرسد قطعا قائل به صدف ير نميبه حد ضرورت بالغ يعني

 يم ؟يکرد صحبت ساعت سه امروز ،يکرد ينم صحبت حالا تا شما که شد چطور. کند ينم درست را ارياخت ،ۀصدف. شود
 .دانم ينم هم خودمم ديگو

 .موجود شود ينطوريالسواء است هم يکه نسبتش به وجود و عدم، عل يئين است که معنا ندارد، شياشکال هم ا کي
ان شيشان هم بوده. ايد قبل از ايره است و شا ين طوسيرالديره داده که اصلش از خواجه نص ينينائ يرزايمرحوم م يک جواب دومي

شود بدون علت از حد امکان خارج شود، قطعا  يخواهد، نم يشود، علت م ء ممکن اگر از حد امکان بخواهد خارجيفرموده، ش
د د به حيک مرجح وجود دارد و آن هم علت تامه است که بايشان گفته اند ين است که ايخواهد. اشکال ما به فلاسفه ا يعلت م

 دا کند، دو باعثيح پيترجا جانب عدمش يدا کند يح پيءممکن بخواهد جانب وجودش ترجيم شييگو يضرورت برساند، ما م
از مرجحات است.  يکيهم قدرت عبد است. خود قدرت،  يکيرساند،  يکه به حد ضرورت م يهمان علت تامه ا يکيدارد، 

 مرجح زيچ چه. معناست يب که آن نه ؟ۀد. صدفيد؟ نه به حد ضرورت نرسي؟ به حد ضرورت رسيچرا دستت را بلند کرد
تم دس که دارم قدرت هم وقت همان کنم، بلند را دستم دارم قدرت که يوقت همان. رسد ينم نه د؟يرس الجاء حد به. قدرت شد؟

 .را بلند نکنم
ت. اس يليک جواب تفصياست و  يک جواب اجمالين جواب، يد ايگو يقانع است منتها م ينينائ ين جواب آقايصدر به ا يآقا

ن قاعده که کل ممکن ين است که ايا يشبهه دارد. جواب اجمال يش کميليمنزل است و جواب تفص يش وحيجواب اجمال
ک وقت مسبوق به ضرورت است، ضرورت يک ضرورت است درست است. ممکن يک ضرورت است و ملحوق به يمسبوق به 

ت رسن ديمرجح دارد. مرجحش امر آخر است. ا يست وليک وقت هست که مسبوق به ضرورت نير دارد، ير دارد، امتناع بالغيبالغ
نتزاع نها اينجا کلامش مشکل است، چون تمکن و قدرت، ايح داده و مشروط به قدرت کرده، ايکه توض يليث تفصياست. اما ح



 يکه معدوم است م يجاد داشته و وقتيم قدرت بر اييگو يد ميآ يبه وجود م يست. وقتين يزين وجود و عدم و چيشود از هم يم
 .م قدرت نداشتهييگو
ه ما ن است کيشان حل شبهه است: آن جواب اياست که به نظر ا يم و آن جوابيکن يش را ما درست ميليد تفصيگويصدر م يآقا

 يا مم. ميستيم منتها قائل به صدفه نيه را منکريثان يسازد. مقدمه  يار با ضرورت نميم. اختيرا قبول دار ياول يدر مقام مقدمه 
احد  يعنيز است ياج به مرجح دارد، منتها مرجح دو چيدا کند، احتيق پا عدمش تحقيء ممکن اگر بخواهد وجود يم شييگو
ن فعلش يسلطنت بر ا يعنيهم سلطنت. انسان که مختار است  يکيرسد.  يعلت تامه که به حد ضرورت م يکين است. يئيالش

د يگو يد؟ ميا ند شما چکارهيگو ين که ميرساند، اصلا اسمش با خودش است. مثل ا يدارد. سلطنت به حد ضرورت نم
 ي؟ مستير چيند ضرورت بالغيگو يده. مير رسيد به حد ضرورت بالغيگوين در دروازه بسته شده؟ ميند چرا ايگو يسطانم. م

. يستيند پس تو سلطان نيگو يرد. ميلم  يخواهد ول يم. دلمان ميگذارند ما آن را باز کن يد دو آدم شرور هستند که نميگو
 يافعالش به حد ضرورت نم يعنين که فعل دستت باشد. پس انسان، فاعل مختار است. مختار است يتمکن. ا يعنيسلطنت 

 اشاره اول روز که يهمان البته. دارد فعل بر سلطنت است، محال چون شده، موجود ۀست که صدفين نيش ايرسد منتها معنا
. است وجدان دو هر م،يداد جواب که ما نه و دارد برهان کرده، قبول را هيثان ي مقدمه که يکس نه که ديگو يم هم شانيا ميکرد

کند،  يکه وجدان نم يکنند، لذا کس ياست که همه وجدان م يامر م،يدار سلطنت ما که نيا هست، مطلب کي منتها
ات يفه و روايات شرين که قطعا مسلک فلاسفه، مخالف صد در صد آيهم ا يکيدش تا قبول کند. و يد بزنياست و با ييسوفسطا

 يمحال است. آخوند ره بر مسلک فلسف ين شبهه را با مسلک فلسفيتوانم حل کنم ا يد من ميبگو يکس يعنيو عقل است. 
درست شد، منتها آخوند با فلاسفه، آخر کوچه  يارين است که فعل اختيش ايد سر بشکست، معناينجا رسيکرده. قلم به ا يمش

، فعل مسبوق به اراده است. اراده از ياريد فعل اختيگو يسمت چپ است. آخوند م يکيخانه اش سمت راست است و  يکي
ن يکند که در رکاب امام حس يب بن مظاهر تصور ميق از کجا آمده؟ چرا حبيتصور و تصد… . ق يکجا آمده؟ از تصور و تصد

ر بر يو شمش زهيکردند به ن يرسعد افتخار مگر در لشکر عميد يکند و آن ملعونها يق به فائده مير برند و تصديه السلام شمشيعل
 يمن طلا چرا بگو نقره معدن به حالا. ۀافراد است. الناس معادن کمعان الذهب و الفض ين ذاتيدايگو يکر مبارک حضرت؟ ميپ

 نديگو يم فلاسفه منتها. دانم ينم هم من کرده؟ خلق طور نيا او چرا. کرده خلق نطوريا سبحان خداوند آمده؟ کجا از نهايا ؟يده
 د من جوابيبگو ي. حالا کسچانديبپ را مطلب خواسته آخوند لذا. است سبحان خداوند ي اراده چون رفته، را راه نيا که شمر نيا

ست به حد ضرورت يدوم را منکر شود که فعل لازم ن يمقدمه  ين که کسيد مگر ايد بدهيخواه يدهم، چطور م يآخوند را م
 .ۀبرسد. و للکلام تتم

  



 )۱۳۴جلسه ( ۱۰/۸/۹۵دوشنبه 
رت ار با ضروين که اختيا يکيکه در مقام موجود بود، دو مقدمه داشت،  يم، شبهه ايض بود که عرض کرديکلام در جبر و تفو

ن يها هم يوجد. عمده اشکال جبريجب لم يما لم  ياست از باب قاعده الش ين بود که افعال ما ضروريسازد. مقدمه دوم ا ينم
ه را که فلاسفه يا مقدمه ثانيرا رد کند  ياول يا مقدمه يد يم باين جبر را جواب بدهد، عرض کرديبخواهد ا ياگر کس است و

ار است ين است. بحث واقع اختيش ايار معنايد، اختييست که شما بگويکه ن يم بحث لغويگفت يرا رد کرده اند، ول يمقدمه اول
که  ميه را رد کنياست که مقدمه ثان يح، راهيقتش جبر است. لذا راه صحيد و الا حقيه اار گذاشتيو او در واقع اسمش را شما اخت

ح داده. خلاصه يمفصل در مصباح الاصول توض يلين بحث خيدر ا يخوئ ين رد کرده اند. مرحوم آقايم آن را متکلميعرض کرد
چ وقت، فعل به حد يه ياري. فواعل اختيارياست نه فواعل اخت يعيوجد، مال فواعل طبيجب لم يء ما لم ين بود که الشياش ا

 يم خداوند سبحان هم مجبور مين حرف را نزنيشود و اگر ا يچ وقت از قدرت و سلطنت فاعل خارج نميرسد و ه يضرورت نم
 يم يد ازليد بايد. زيايا بينبه د ۱۳۲۰د در سال يد بايه کرد. معنا ندارد که زيشود توج يم و عالم را نميشو يشود و ما هم مجبور م

است  يهين که مخالف کتاب و سنت و عقل است، صد در صد شبهه در مقابل بدير از ايکه فلاسفه رفتند غ ين راهيبود. لذا ا
ن که ياز آنها برگشته اند و گفته اند که اراده از صفت فعل است ولو ا يم بعضيديرا شنيه کرد و اخيشود توج يچون عالم را نم

 .را حل نکرده اند مشکل
که مناسب  يض را در حد وسع و آنين بحث جبر و تفويم ايخواه ياز جبابره نقل کرده، که چون ما م يخوئ يمرحوم آقا ينيبراه

 :ميينما يم مطرح ميمجلس است عرض کن
علم  ع دارد وياءو وقايشن است که گفته اند خداوند سبحان عالم است و علم به ايان شده ايها ب يجبر يکه برا ينياز براه يکي

را. اگر يالله عن ذلک علوا کب يدا کند چون اگر تخلف کند، مستلزم جهل است و تعاليخداوند سبحان محال است که تخلف پ
، چه اريم به اختياگر قائل شو يکند ول يکه علم دارد، موجود م يکند چون همان يدا نميم علم خداوند تخلف پيقائل به جبر شو
 .انجام دهد بسا برخلافش

شود. در  ين برهان هم واضح است و ان شاء الله در بحث بدا خواهد آمد که به چه معناست و چطور منجر به جبر نميجواب از ا
 ن است کهيش اين معنايا ايشود، آ يد فلان بچه قبول نميگو يم يا معلميشود  يمجتهد نم ين دارم، فلانيقيانسان ها هم بنده 

ه داند بنده چ يکند. ذات اقدس حق م يدا ميرا علم پ يقتر باشد، مطالبيکه درس نخواند؟ انسان هر چه دقدست بچه را گرفته 
 به جبر دارد؟ ين چه ربطيکنم، ا ياراده م

ا نه؟قطعا هست. يطره خداوند سبحان هست يا افعال ما تحت قدرت و سين است که آيکه ذکر کرده اند ا يگريک برهان دي
ن افعال ين افعال ما. اگر ايست. من جمله ايخارج ن ياله يطره يدر عالم از تحت قدرت و س يچ ذره ايد هيتواند بگو ينم يکس

ء واحد يء واحد. شين بر شيد اجتماع سببيآ ين حال تحت قدرت ما هم باشد، لازم ميما تحت قدرت خداوند سبحان است در ع
 يبرما ج يعنين يد افعال ما مقدور ما نباشد و ايبگذارد پس قطعا بار يتواند دو علت تاث يتواند دو علت داشته باشد. نم ينم

 .ميهست



نفس اجتماع  ير بگذارد وليء تاثيک شين است که دو قدرت بخواهد در يکه عقلا محال است ا ين هم واضح است. آنيجواب ا
د. من يد برداريارم، شما هم قدرت دارنجا هست، بنده هم قدرت دارم آن را بردين کتاب اين که ايدو قدرت اشکال ندارد. مثل ا

مکان ن است که ايش اين معناين کتاب قدرت دارند، اي. پنجاه نفر بر ايآن طرف بگذار يتوان ين طرف بگذارم، شما ميتوانم ا يم
 يهم مجاد کند، من يتواند فعل بنده را ا يحد نفسه نه. خداوند سبحان هم م يقدرت ف يجادش، بله ولير قدرت وايندارد؟ تاث

 .جاد کنميتوانم ا
نده به ب يد علم داشته باشد، وقتيار و عن اراده، بايخواهد انجام دهد، عن اخت يکه انسان م ين است که فعلين ايگر از براهيد يکي

من است؟ خداوند سبحان عالم به همه کون و مکان است. همه مخلوقات و  ياريم اختيتوانم بگو يعلم ندارم، چطور م يزيچ
ن افعال ياء؟ پس ايدارند نسبت به کنه اش يدارند نسبت به افعال؟ چه علم يان، و لکن مخلوقات چه علميو جواهر و اعافعال 

 .ستيعبد ن يارياخت
د علم داشته باشد يار صادر شود بايد اگر بخواهد افعال، عن اختييگو ين که ميد ايفرما يدهد و م يجواب م يخوئ يمرحوم آقا

 يما علم اجمال يقبول است ول ياست، کبر ي؟ اگر مقصود علم اجماليليا علم تفصياست  يمقصودتان علم اجمالفاعل به آنها، 
قت شرب خمر يست؟ حقيقت ضرب چين که حقيا ين ضرب است. وليم ايدان ين شرب خمر است. ميم ايدان يم. ما ميدار
 نيدانم ا يم من هم نمييگو يم به کتک زدن او، مينک ينطور باشد شروع ميرود؟ پس اگر ا ين مييست؟ چطور از گلو پايچ

به کنه  يليعلم تفص يعنيد يآ يکه برنم ياست و آن يد و آن علم اجماليآ يکه معتبر است از عبد برم يست. پس آنيضرب چ
 .ستياء، معتبر نياش
 يم يخداشناس يادعا يليکه خ يکند. بعض يگر هم که معروف شده که خداوند سبحان، افعال انسان را اراده ميد يک جمله ي

 يجاد نميدر عالم ا يچ کاريافتد، تا خداوند سبحان نخواهد، ه ياز درخت بدون اجازه خداوند سبحان نم يند برگيگويکنند م
 .شود

که از انسانها  يحين افعال قبيخواهد. ا يکند. نم يچ وقت افعال عباد را اراده نمين هم کفر است. خداوند سبحان، هيخوب ا
 .حيبالقب يرضيا يح يفعل القبيخواهد که صادر شود؟! اگر بخواهد که  يشود، خداوند سبحان م يادر مص

 .ميخواه ياست و علت در بقاء نم يا علت در حدوث کافيسوال: آ
داده ام. هر وقت هم که دلم  يبه شخص ين که من پوليدهد. مثل ا يجواب: منافات ندارد. دو مطلب است. قدرت را خداوند م

 .دهم يدهد. بله قدرت را آن به آن به او م يمعاملات را او انجام م يرون. وليکشم ب يبخواهداز حسابش م
خداوند  را ين که تا کاريتواند نه ا يرد ميش را بگيرا جلو ين است که اگر خداوند سبحان اراده کند کاريکه مذهب حق ا يبله آن

 .ن استيها در هم يهم السلام با جبريعه و ائمه علين شيشود. اصلا نزاع ب يسبحان اراده نکند انجام نم
ا با هم يدن ياگر همه  يعنيُعوا يْسَتِطي َقدَّْر َلَک َلْميئًا َلْم يَک َشيْصِرُفوا ِإَليَع اْلَخَلاِئِق اْجَتَمُعوا َعَلى َأْن يت دارد َو َلْو َأنَّ َجِميدر روا

قت يق فهم حقين مال ضيد بخواهد. اين که همه جا خدا بايشود، اما نه ا يرا انجام دهند و خداوند نخواهد نم يشوند تا کار
تواند  يچ کس نميد از هم جدا کرد، اگر خداوند سبحان قدرت عطا نکند، هين دو کلمه را بايا يخوئ يمذهب است. به قول آقا

دهد. بله اگر خداوند سبحان، نخواهد  يفعل را عبد انجام م ياست ول يما، وجود ما، آن به آن عطاء الهانجام دهد. قدرت  يکار



خواست بسوزاند، آتش بود و نسوزاند  يه السلام را ميم عليکه ابراه يند آتشيگو ين که ميشود. لذا ا يآن فعل انجام شود، انجام نم
 ياتاء ذينها مزخرفات است. آتش بود و نسوزاند. خواص اشيسوزاننده است، اعت آتش يم آتش است چون طبيکرد يال ميا ما خي

 يسسوزاند والا ک يم يم هر آتشيده ايم، ديده ايکه در خارج د ياء است. ما آنياش يد سوزاندن ذاتيتواند بگو يست. که مياء نياش
 يين چاقويآتش را خداوند اثر را از او گرفته. همن ينها همه ادعاست. بله همياست. ا يداند داخل ذات آتش سوزانندگ ياز کجا م

ن حمار را در مورد بلعم باعورا لعنه الله به تکلم در آمد و يکه قوه ناطقه ندارد، هم ين حماريبرد، برش را از او گرفته. هم يکه م
 يياک جيممکن است سوزاند و لکن چه بسا  ين است که آتش ميخداوند درست کرده ا يا ينطق کرد. بله نظام سبب و مسبب

 .ردين سوزاندن را از آتش بگيا
ُه َفَقاَل َلا ُقْلُت ي َو َرضِ َعْبِد اللَِّه ع َشاَء َلُهُم اْلُکْفَر َو َأَراَدُه َفَقاَل َنَعْم ُقْلُت َفَأَحبَّ َذِلَک يٍر ُقْلُت ِلَأِبيت آمده: َفَقاَل َأُبو َبِصيسوال: در روا

 .َنايَقاَل َهَکَذا ُأْخِرَج ِإَل ْرضَ يِحبَّ َو َلْم يَشاَء َو َأَراَد َما َلْم 
رد. قدرت را او داده. يش را بگيتواند جلو يست و اگر بخواهد مينها از قدرت خداوند خارج نين است که کفر ايجواب: مقصود ا

 .ۀد الله مغلوليند يگو يست. در مقابل مفوضه که مياو ناتوان ن يعنياراده 
ن فعل در خارج هزار جزء دارد تا در خارج انجام شود، ياگر ا يعنيئاتکم يبس يمن يمنکم بحسناتکم و انتم اول يچرا دارد که انا اول

 .دادم تو به من را ارياخت قيتوف ام، داده من را ۀاينهصدتا را من داده ام، قدرت را من داده ام، ح
در  يچ مانعيشاء است هيتواند، فعال ما  يرد ميرا بخواهد بگ يهر فعل يک: خداوند سبحان جلويعه است: يسه کلمه اعتقاد ش

رد. و لا يانسان را بگ يتواند جلو ياست، بله، هر جا بخواهد م يتحق قدرت اله يخوئ ين که افعال ما به قول آقايست. اياو ن
 .مکن الفرار من حکومتکي

 يفعل را گرفته. ول يکرده و جلو ييکرده و قدرت نماند، اعجاز خداو که است هيجزئ ۀموجب ين است که موارديمطلب دوم ا
رسواست، لذا بحث شقاوت و  يليده خين که افعال انسان اگر خداوند سبحان اراده نکند (که آخوند ره به اراده نرفته چون ديا

چ يفعال انسان هشود، غلط است. ا يگردد. ) موجود نم يکجا بر ميم هر دو کلام به يرا مطرح کرده که عرض کرد يسعادت ذات
م افعال انسان، خداوند سبحان اراده کرده ييکه اگر بگو يو مرحوم مجلس يخوئ يبه خداوند سبحان ندارد و مثل مرحوم آقا يربط

هم و ظليکه ما کان  يفه ايات شريح است. آن آيشود که قب ياز بشر صادر م يو صادر از خداوند سبحان است، صد در صد افعال
ن قدرت را داده. ي، درست است چون خداوند سبحان ايت و لکن الله رميت اذ رمين که و ما رميظلمون. و ايلکن کانوا انفسهم 

ا ر ين است که در جنگ بدر خداوند سبحان ملائکه ايفه باشد، ايه شريد است مقصود آيگر هم دارد که بعيک احتمال ديو 
 .کردند ين جنگ ميومنر الميفرستاد که آنها به شکل ام

 يديا او اراده کرده و بشر مثل کليشود  ين افعال از خداوند سبحان صادر ميم اييعه است و اگر ما بگويقت اعتقادات شين حقيا
ادر که از انسان ص يحيقب يد که بلا اشکال افعاليآ يدست نجار انداختند، لازم م يکه جلو يدهد و مثل چوب يکه فقط حرکت م

 .ح انجام دهديشود، خداوند فعل قب يم
 .ن نسبت به جبريا

 ست؟يپس چ يد افعاليسوال: توح



 .ح است و الا باطل استيم صحياگر همان معناست که عرض کرد يد افعاليمراد از توح
لله ا ديند يبگو يعنين امتند. ين معنا که حضرت فرمودند مفوضه مجوس ايم به اييگو يکه م ياما مسلک مفوضه: مفوضه ا

ض يکه تفو يم خداوند سبحان عالم را خلق کرده و بعد مهار عالم از دست خداوند در رفته. و لذا همه کسانييگوب که نيا. ۀمغلول
اج به ياج به علت ندارد، حدوثش احتيم ممکن الوجود در بقاء احتيين است که بگويبر ا ين مبتنيح داده اند گفته اند ايرا توض

ه م کيريش را بگيتوانم، جلو يرا م يزياج به علت نداشت، از دست خداوند خارج است چون من چيبقاءش احت يعلت دارد. وقت
 يعني ندارد علت به اجياحت بقاء در الوجود ممکن مييگو يم يوقت. است ۀند عبد تمام العليگو يل باشم. ميدر آن وجود دخ

 ير بالله دو خدا ميا اگر نستجيآ است؟ خودش ارياخت در الوجود واجب چطور. الوجود واجب شود يم بقاء در الوجود ممکن
 يم ممکن الوجود در بقاء علت نميگر دخالت کند؟ نه. اگر ما گفتيد يقدرت خدا يطه يتوانست در ح يک خدا ميم يداشت

بتواند در او دخل و تصرف  يشود واجب الوجود و واجب الوجود محال است که کس يممکن الوجود در بقاء م يعنيخواهد 
 يک امر انتزاعيت حدوث است. بقاء ينها ين هم که هم مخالف برهان است و هم مخالف وجدان چون وجود در واقع، بيکند. ا

شود وجود اول علت  يجوز سواء. چطور ميجوز و ما لا يما يشود. حکم الامثال ف ياست. بقاء از وجود بعد از وجود انتزاع م
 !د دوم علت نخواهد؟بخواهد و وجو

اج يتن احيکند؟ ا ينم يريکند، صد در صد جلوگ ينم يرين که خداوند سبحان جلوگيگر الآن اصلا قائل ندارد. اين قول ديلذا ا
لک ن که مسيکند، ا ينم يرينکند و غالبا جلوگ يريکند و ممکن است جلو گ يرين که ممکن است جلوگي. ايدارد به علم اله

 .نهين همين الامريامر بعه است. اصلا يش
ا يه السلام عرض کرد در بصره يآمد خدمت امام باقر عل يات مطرح است. شخصياست که در روا ين کلام ما با مفوضه ايبنابرا

اشت د يه السلام را که سن کميچ کاره است. حضرت، امام صادق عليند خدا هيگو ين برده اند. ميعه را از بيگر معتزله شيد يجا
رت د. حضيآ ياز دستش بر نم يچ کاره است و کاريم خدا هييگو يد؟ عرض کردند مييگو يحضرت فرمود شما چه مفرستاد. 

او  از ين، حضرت فرمود بس است، اگر خدا کارياک نستعياک نعبد و ايه که اين آيد به ايفرمود حمد را بخوان. خواند تا رس
 چه؟ يعنيه ين آيکنم، پس ا ينم ا اگر فرموده من دخالتيست؟ يه چين آيد پس ايآ يبرنم

 
 )۱۳۵جلسه ( ۱۱/۸/۹۵سه شنبه 

 .ميخوان يم را اراده و طلب در امام مرحوم و ۀالحکم ۀياز نها يامروز کلمات
 علما از عوام منتها است يعوام ديد د،يد کي ديگو يم. اشاعره مقابل در ستيک فاعل که دينما يم شروع اول ۀالحکم ۀيدر نها

رست که در عالم خلقت د يو ترتب ين نظام علين که ايخاطر ا به است ديبع فاعل سبحان خداوند د،يد نيا در. يفلسف ديد يعني
ب، خداوند يق اصلا فاعل قريد دقيو د يد عرفانيب من هستم. در ديشود خداوند سبحان و فاعل قر يکرده است، فاعل دور م
از  يده. ما هم که درس اسفار بعضيست که فلسفه اشتباه فهمين نيش ايمعناال است. منتها يست، خين ياست و انسان اصلا کاره ا

د. يوگ يبچه ها م يد منتها حق را برايگو يکرد که فلسفه در واقع حق را م ين جمله را تکرار مياد ايم زيرفت يشان ميشاگردان ا



شود.  يده ميشود، ستاره بزرگتر د يکتر مينزدآن   ند، کوچک است. هر چه بهيب ين ميزم يرا که از رو يکه ستاره ا يمثل کس
 .د اشتباه بودهيا ديست که ستاره بزرگتر شده ين معنا نين به ايا يول

ر مستقل متقوم بوجود يوجود رابط غ -أن وجود المعلول بالنسبه إلى العله -مباحث العله و المعلول ين فيق آخر قد تبيو من طر
س ير مستقله منه محاطه له بمعنى ما ليغ -روابط بالنسبه إلى وجود الواجب بالذات -ا کانته کائنه ميفالوجودات الإمکان -العله

فالذوات و ما لها من الصفات و الأفعال أفعال له فهو  -به تتقوم هذه الروابط و تستقل -الوجود إلا ذات واحده مستقله يفما ف -بخارج
 نب است) و أما الاستقلال المتراءى ميب است به فعل هم قريبه فاعل قر همانطور که يعني( ب لکل فعل و لفاعلهيتعالى فاعل قر

قلال دونه لا است يالذ -يدارد) فهو الاستقلال الواجب يک استقلال ظاهريم ينيب ين که ميبالنسبه إلى معلولها (ا -هيعله إمکان کل
 .-قهيبالحق

دا يونه فاعلا بعن کيو ب -ده هذا البرهانيفيبا کما يفاعلا قر -تعالىن کونه يد است! و لا منافاه بين فاعل بعيد ايخوب شما که گفت
 -هيار النفسفإن لزوم البعد مقتضى اعتب -ءيء عله لذلک الشيو کون عله عله الش -على ترتب العلل يالمبن -ده البرهان السابقيفيکما 

 [۱-. ]قيده النظر الدقيفي يو الذو القرب ه -يده النظر البدويفيات العلل و المعلولات على ما يلوجود ماه
آن  قدرت را او آن به يعنيد است؟ يچه فاعل بع يعنيد است، يم خداوند سبحان فاعل بعيگفت ين که ما ميشود ا يپس معلوم م

بچگانه است چون  ينها همه حرفهايه او گرفتند، ايست. از ناحيبالذات ننها وجودشان يدهد، ا يدهد، وجود را او آن به آن م يم
وجود، (نه وحدت  يست. وحدت شخصيدر عالم ن ير از خدا کسي. اصلا غينيب يب را تو نميد. فاعل قريشود فاعل بع ياو م

 يذکر نکرده و فقط م يليدلچ يصدر ه يچون آن را همه قبول دارند) که منحصر به ملاصدرا است و آن هم به قول آقا يمفهوم
 .ن استيش ايه و با تضرع من گرفته ام، معنايد با گريگو

شود که شرور  يک. دو: چطور مين يشود که هم خداوند سبحان فاعل باشد و هم انسان؟ ا يچطور م ييممکن است شما بگو
ح که از يرا. فعل قبيالله عن ذلک علوا کب يتعالر بالله، ينها فاعلش خداوند سبحان است. نستجيزند، ا يو قبائح از انسان سر م
 :دهد يجواب م يکي يکين سه برهان را يشود؟ ا يف چه ميا تکاليزند.  يخداوند سبحان سر نم

ن يد؟ ازن يا فعل از او سر ميبش خداوند سبحان است يم فاعل قرييزند و چطور ممکن است قبائح، بگو ين که قبائح سر مياما ا
 :دهد يمنطور جواب يرا ا

ساحته  طهاره ينافي -و القبائح يها أنواع الشرور و المعاصيو ف -ه مخلوقه للواجب تعالىياريالاخت -و أما قولهم إن کون أفعال الإنسان
 .-نيتعالى عن کل نقص و ش

ت. مثل ز اسفار آورده اسن را ايل (اير و شر قلير کثيها خيست إلا أمورا فيل -تضحيعلى ما س -العالم يدفعه أن الشرور الموجوده فيف
که هست شر  يرير کثين پا در آوردن در مقابل خيم، ايت را قطع کنيد پايند بايگو ياز بدنش، م يکه سرطان گرفته موضع يکس

. -ريالختعلق القصد الأول إلا بيو لم  -يفالشر مقصود بالقصد الثان -ريرها الکثيالوجود بتبع خ يل فيست) و دخول شرها القلين
در او  يکند ، ممکن است منقصت يکه انسان م ير تعلق گرفته منتها هر کارين بالتبع است، قصد خداوند سبحان به خيا يعني(

 .کين يد نگاه کرد.) ايباشد،بعد از کسر و انکسار با



 ر محض است و شرور دريقت دارد وجود است و وجود خيکه حق يست چون آنيدر عالم ن ين است که اصلا شريجواب دوم ا
 .اتند و لازمه اش استيواقع عدم

دهد و افعال هم از خداوند سبحان  يح انجام نميند خداوند سبحان قبيگو ين دو جواب، برهانش کو؟ ادعاست. فقط مياولا ا
 .ميفهم يست، ما نميح نينها قبياست، پس قطعا ا

عه است. يصد در صد مخالف مذهب شن يا ين مطالب را جواب دهم چون جوابش قبلا واضح شد، وليخواهم ا يگر نميمن د
ن سوء يسمات، من جار سوء و قر يا در دعايمن کل سوء اخرجت منه محمدا و آل محمد.  يکه اللهم اخرجن يين همه دعاهايا

 نيبهتر به هم خداوند و! مينخواست تو از را ريکث يرهايخ آن ايخدا مييگو يم فطر ديع نماز در ما واقع در يعني ، سوء ۀو ساع
ت، اس ياء، ابن ملجم وجود نافعيالاشق يه السلام اشقين علير المومنيلجم ملعون، قد قتل امم ابن که نيا! نداده هم خلقت مخلوقات

 .هزار درجه نفع دارد و دو درجه ضرر
ش يکه مرض قند دارد، قرص قند بخورد، برا يک کسياست.  ير و شر، امور اضافين است که خيا ي: جواب حلياما جواب حل

ن شر ينين و متديمؤمن ين قرص را که بخورد، شر است. ابن ملجم ملعون، برايکه مرض قند ندارد هم يک کسير است. يخ
 ين ميکه انسان ها را امتحان کند. مثل ا يحکمت بالغه ا يچه خلق کرده؟ برا ين وجود شر را خداوند سبحان براياست، منتها ا
دهدو همه جا را  يخورد. او دو مار در خانه قرار م ي، موش را مياوريند اگر مار بيوگ يدر خانه اش موش است. م يماند که کس

ش يه نن مار کيند نه برو، ايد. بعد بگويک نشويد، نزديد، خطرناک است، مواظب باشيد، وارد نشوين نرويرزميکند که ز يپر م
 .ک دو درجه هم شرير است و يزند، هزار درجه خ يم

ت ليچه؟ خوب دل يعنير محض است يشود. وجود خ ير لانه منبع کل شر، با ادعا که نميمنبع کل شرف، نه خاما جواب دوم: لانه 
 ْعُبُدونَ يَلا ْلُقْرآَن ِإلَّا ِبَصْوٍت َحَسٍن َو ْعِرُفوَن ايْعِرُفونَ اْلُعَلَماَء ِإلَّا ِبَثْوٍب َحَسٍن وَ َلا يَلا  يَزَمانٌ َعَلى ُأمَِّت يْأتِ يکه دارد سَ  ياتيست؟ در روايچ

که لا حلم له و لا  ين وجودي. اِهْم ُسْلَطانًا َلا ِعْلَم َلُه َو َلا ِحْلَم َلُه َو َلا َرْحَم َلهيَشْهِر َرَمَضاَن َفِإَذا َکاَن َکَذِلَک َسلََّط اللَُّه َعَل يِإلَّا ِف اللََّه
 ا شر است؟ير است ين وجود خيرحم له، ا

ک ين يندارد که هم فعل نسبت داده شود به انسان و هم نسبت داده شود به خداوند سبحان، خوب ا که منافات ياما آن جمله ا
خداوند سبحان قدرت داده، وجود داده،  يان کرده اند. فاعل من هستم وليگران بيو د يخوئ يکه آقا يمعقول دارد، همان يمعنا

 .رديتواند بگ يشود و هر آن م يلذا به او هم نسبت داده م
م: مقصود يآور يشان مغلق تر است، عبارات امام را ميهم دارد منتها چون عبارات ا ييدارد، علامه طباطبا يک جمله ايمرحوم امام 

 ييک معناين را ياست، ا ينها طوليا يشود، ول يم و به خداوند سبحان هم نسبت داده ميشو ين که فعل به ما هم نسبت داده مياز ا
قه کون الممکن ربطًا محضًا عرف أّن فعله مع کونه يم: فمن عرف حقيفهم ين است که ما نميا کند که حمل بر صحتش يم

ن ين المنزله بيفعله فعل اللَّه سبحانه. فالعالم بما أّنه ربط صرف و تعّلق محض ظهور قدره اللَّه و إرادته و علمه و فعله، و هذا ع
من  يبت الرمث أثيح» َت َو لِکنَّ اللََّه َرمىيَت ِإْذ َرمَ يَو ما َرَم«قوله و هو الحّق:  يف ه أشارين. و لعّله إلين الأمرين و الأمر بيالمنزلت

شآُؤوَن ِإّلا َأْن َو ما َت«و استقلاله بل بقّوه اللَّه و حوله، و قوله:  کن بقّوتهيکونه منه لم  ي، فإّن الرم»تيت و ما رميرم«ث نفاه فقال: يح
ه الممکن ين بالاشتراک بل بما أّن مشين أو فعليتيکون المؤّثر مشيث کونها لهم، لا بأن يه ِلّله من حيالمشفأثبت » ۱» «شآَء اللَُّهي



خداوند سبحان  تين که مشيت خداست نه ايت مخلوق، مشين مشيهم يعني[ ۲. ]ن الربط و التعّلق بهايته تعالى و عيظهور مش
ک يکرده ام و خداوند  يک اراده ايت باشد، من ين که دو مشين مال خداوند سبحان است نه ايشده، هم يکيت مخلوق، يبا مش
ن مظهر يته تعالى. ايه الممکن ظهور مشيزنند. بل بما أّن مش ين که دو نفر با هم زور مين بالاشتراک، مثل ايکرده، او فعل ياراده ا

ؤّثر کون الميح دارد که لا بأن ين جبر است چون تصرين عير از جبر است؟ اين غيرون. اين تو آمده بياز آست يالهت ياست، مش
 يکه قدرت م ن استيم مقصود ايگفت ين نبود ميته تعالى، اگر ايه الممکن ظهور مشين بالاشتراک بل بما أّن مشين أو فعليتيمش

ت تو متفق يا مشيشده  يت الهياز مش يت تو ناشين که مشيت خداست نه ايت تو مشين مشيهم… . دهد و  يات ميدهد و ح
ا تو يا بنگرم دريند عالم همه مظهر خداست، به دريگو ين که ميت است، ايک مشيند. يگو يکه اشاعره م يت الهياست با مش

 .ديبه در آ يار به شکليست. هر آن بت عين يياينم، دريب
فقط  د،يآ ياز دستش بر نم يچ کاريند خداوند سبحان هيگو ين است که مفوضه مين در ايالامرن ياما فرق حرف مفوضه با امر ب

 أن إلى -تبعهم من و المعتزله هم و نيالمتکلم من جمع ذهب و که نيا به دارد حيتصر ۀالحکم ۀيتواند غصه بخورد. نها يم
لأسباب خلق له ايبأن  -قدر الإنسان على الفعليله أن  يبل الذ -ها شأنيس للواجب تعالى فيل -انللإنس مخلوقه هياريالاخت الأفعال

ترک يله أن ف -صحح له الفعل و الترکي ياره الذيباخت -توصل بها إلى الفعلي يکالقوى و الجوارح الت -قدر بها على الفعلي يالت
ت. ن اسين الامرين فرقش با امر بي. ا-فعله يو لا صنع للواجب ف -بالفعل و لو کرهه الواجب يأتيو أن  -الفعل و لو أراده الواجب

ک وقت افسار اسب اصلا از يکشم،  يک وقت افسار اسب در دست من است منتها نميکار از دست خداوند خارج است.  يعني
 ين که نميخداوند سبحان نه ا ديگو يم معتزله يعني هستند، ۀنها مجوس هذه الامين که حضرت فرموده ايدست من در رفته. ا

اء است که ممکن در بق   نيبر ا يرسد لذا گفته اند مسلک معتزله مبتن يتواند دخالت کند، زورش نم يواند دخالت کند، نمت
 .او را بردارد يتواند کس ياج به علت نداشته باشد، بلکه اصلا نمياج به علت نداشته باشد نه تنها که احتياحت

 که چه آن و دارند نيالامر نيب امر مذهب که يينهايا که کند يم نقل ملاصدرا قول از ۀالحکم ۀيگر هم نهايد يک جمله اي
 هستند، نيمشرک و کفار بدتر يليخ نهايا ديفرما يم نکرده، مجبور را آن يکس و است خودش فعل انسان، فعل يعني است اتيروا

و جعل الوجود خاصه للواجب تعالى لا  -جاديأن البرهان قائم على أن الإ على: اند زده حرف آنها از تر احمقانه يليخ نهايا يعني
کلهم  -أن مذهب من جعل أفراد الناس يو لا شبهه ف ۳۰۳ -مثل المقام ين قدس سره فيو نعم ما قال؟ صدر المتأله -هيک له فيشر

 .شفعاء عند اللهمن جعل الأصنام و الکواکب  -أشنع من مذهب -جادهايإ ين فين لأفعالهم مستقليخالق
عل ما ف ييک جايد خلاصه يبا يعنيم يستين ين که ما جبريا يعنين که مذهب حق است، ين الامريپس تلخص مما ذکرنا، امر ب

تقل م منتها مسيد مستقل باشي، بايم جبريشو يار خودمان باشد و الا ما ميگر در اختيسمانش از خداوند سبحان قطع شود که دير
ض بل يبکند. لا جبر و لا تفو يست که خداوند سبحان نتواند کارين طور نيست. ايکه قدرت من دست او نست ين نيش ايمعنا
رد و يگ يکه بخواهد م يدهد و هر لحظه ا يات ميدهد و ح يخداوند سبحان لحظه به لحظه قدرت م يعنين، ين الامريامر ب
تا  ينها را واگذار کرده چند صباحيبالغه اش و به خاطر امتحان ارد، لکن به حکمت يتواند بگ يرا که بخواهد م يهر فعل يجلو

 .کنند ينند چه کار ميبب



ن است يها هم ياز ادله اشعر يکيشود.  يچه م يف اوامر و نواهيمرحوم آخوند دارد که تکل يک عبارتيماند:  يم يک کلمه اي
و انزال کتب    ين است که اوامر و نواهيها هم يجبر يه ادل يکين است که يبرود هم ين وادين به اييکه باعث شده اصول يو آن

 ينها لغو ميا يم همه ين اراده باشد و خداوند سبحان افعال ما را اراده کند و ما مجبور شويو بعث رسل اگر قرار باشد ، طلب ع
اشکال کرده اند و البته خود آخوند نها هم اشاره کرده اند و به جواب آخوند يداده که ا ين را آخوند ره جوابيشود و معنا ندارد، ا

نجا يک کلمه فقط ايم يموافق يخوئ ينجا با آقايره بهتر جواب داده. ما تا ا ياء عراقيهم درست جواب نتوانسته بده و مرحوم آقا ض
 .م ان شاء الله فردايشو يجدا م

 ۳۰۱ ه الحکمه، ص ينها[ ۱]  
 ۳۶الطلب و الإراده، ص: [ ۲]
 
 

 )۱۳۶جلسه ( ۱۲/۸/۹۵چهارشنبه 
 درتق و ۀاين شد که خداوند سبحان حين، اين الامرين بود. خلاصه عرض ما در امر بين الامريض بل امر بيکلام در لا جبر و لا تفو

به خداوند سبحان ندارد. در واقع دو نکته را  يد اما فعل، فعل ماست و ربطيفرما يطنت و امکانات را لحظه به لحظه عطا مسل و
 يسلطنت. اشاعره سلطنت را جمع کرده اند (حفظ کرده اند) سلطان عل يکيعدالت و  يکيم. يد در خداوند سبحان جمع کنيبا

ن غلط است. مفوضه عدالت را به نحو احسن اجرا کرده اند البته شبهه يده اند، ايالاطلاق خداوند سبحان است، اما عدالت را برچ
 ن درستين الامرين امر بيشود و در ا يکه فکر کرده اند درست نم ين مسلک مفوضه هست که آنجا هم به نحو احسنيهم در ا يا
ن يغلط است. مذهب حق، ائمه معصوم   ن هميد کرده اند. اياند و خداوند سبحان را مقطوع ال سلطنت را رها کرده يشود ول يم

ست، ما کار يهم السلام، هم سلطنت خداوند سبحان را حفظ کرده اند و هم عدالت خداوند سبحان را. فعل ما مربوط به او نيعل
ش را يکه دلش بخواهد جلو يم مطلقه است و هر لحظه ابه خداوند سبحان ندارد، اما سلطنت او ه يم، ربطيده يزشت انجام م

ما هم  افعال يطره اوست. وليتحت س ين مملکت و سلطه خداوند سبحان باشد. عالم هستيست که خارج از اين يرد. کسيگ يم
 .به خداوند سبحان ندارد يربط

 .ن، مخالف قرآن استين الامريکه چه بسا ممکن است آنها منشأ شبهه شود و فکر کنند که امر ب ياتيا روايدر قرآن هست  ياتيآ
 .ن استين مضاميز به هميشود ن يکه توهم م ياتيه هست و روايسه چهار، آ

 «شاء اللهيو ماتشاؤن الا ان « فه يه شريآ يکي
ش يناه معيشاء الله، آيما تشاؤن الا ما شاء الله، دارد که الا ان  ه ندارد که ويست؟ اولا آيشاء الله چيست؟ متعلق يمتعلق، تشاؤن چ

ان  الا يعنيقدرت را به شما بدهد.  يعنيد، ين که خداوند سبحان بخواهد که بخواهيرا مگر ا يزيد چيخواه ين استکه شما نميا
 .ن که فعل شما را بخواهدين فعل. نه ايشاء الله ، سلطنتک بر اي



شاء الله، را آنطور يندارد چون اگر الا ان  يست، منافاتين طور نين مخالف ظاهر قرآن است که قطعا ايکه اد يبگو ياگر هم کس
هم السلام که در يات ائمه عليزد و رواير يبه هم م يستم نظام هستيشود و س يح ميم مخالف عقل است چون عقاب قبيمعنا کن

 .فه وارد شده استيه شرير آيتفس
وند ن که خدا بخواهد آن کار را، چون اگر خدايخدا بخواهد نه ا» شاَء اللَُّهيَغدًا ِإلَّا َأْن  ذِلَک فاِعلٌ  يٍء ِإنِّيِلَش وَلنَ َو لا َتُق«ه يا آي

 :ره فرموده يخوئ يشود معنا کرد همانطور که آقا ين را دو جور ميرد، حالا ايگ يسبحان نخواهد، قدرت را از ما م
ن که خداوند سبحان، خلافش را بخواهد. يدهد، مگر ا يرا فردا انجام م يد کاريينگو يعنيشاء الله خلافه، ين که الا ان يا يکي

ن معنا يد ايفرما يرد و ميگ ياگر خلافش را اراده کند، سلطنت ما را م يخواهد ول يست که بخواهد و قطعا نميفعل ما را لازم ن
 .اوضح است

انات م و امکيم و قدرت داشته باشين که زنده باشيکه خدا بخواهد، نه فعل ما را، بلکه ا نيمگر ا يعنين است که يک احتمال اي
 .فراهم باشد

 .َضرًّا َو لا َنْفعًا ِإلاَّ ما شاَء اللَّه يکه ُقْل لا َأْمِلُک ِلَنْفس يفه ايه شرين آيا اي
د به ما بدهد، اما يء را خدا بايبدهد، قدرت بر آن شد بخواهد تا سلطنت به ما يسلطنت ندارم، چون خداوند با يعنيلا املک، 

 .ء است. لا املک نه لا افعلير از آن شيء غيقدرت بر آن ش
ض است و يتفو ينها همه نفينکه خدا بخواهد، خود قرآن که محکمتر است و ايد مگر ايخواه يدارد که شما نم ياتيلذا اگر روا

 الشر، اله يکي و ريالخ اله يکي خداوند، دو به شدند قائل ها يمجوس چون ستند،ه ۀنها مجوس هذه الامين که حضرت فرموده ايا
دهد خالق آن فعل است  يرا انجام م يکه فعل ياردها خدا چون هر کسيمفوضه قائل شدند به مل يمن. ولياهر يکي و زداني يکي

 .کنده يد غصه بخورد و گريداشته باشد خدا فقط با يچ ربطين که به خداوند هيبدون ا
لک مس يشان وقتيره در طلب و اراده، در آنجا ا يخوئ ينوشته با توجه به کلام آقا ي، کتابيجعفر يخ محمد تقيبله مرحوم ش

به مفوضه  ين جمله ظاهرا ربطيا يره، ول يجعفر يمرحوم محمد تق يمنع، وليند و له ان يگو يد دارد که آنها ميگو يمفوضه را م
 خواندم ۀالحکم ۀيروز از نهاين هم ناقص است چون ديزند، ا ين حرف را ميشود که ا يدا ميپ يک مفوضه ايندارد و اگر هم 

کند ناقص است و سر  يشان هم نقل ميکه ا ينيتواند بکند. اما ا ينم يخداوند سبحان چه بخواهد و چه نخواهد، کار که
و  ستيار او نيخود فعل تحت اخت يجاد کند وليا رد و مانعيفعل را بگ يتواند جلو ين که خداوند مين است که اينقصانش ا

 .کند يقدرت را او نداده، ناقص است چون سلطنت خداوند سبحان را ناقص م
 .نين الامرين نسبت به امر بيا
ن نظام ين طور اشکال کرده که خداوند سبحان، چرا ايا يکند که فخر راز ينقل م ياز فخر راز يخوئ يمرحوم آقا يک شبهه اي

ره که  ينينائ يکند از قول مرحوم آقا يشان نقل ميدند. بعد ايزائ يشدند و م يخلق نکرد مثلا مردها باردار م يگريد را جور
م نگاه هم ندار ينها، البته بنده نگاه نکردم و داعينتوانسته جواب دهد، شروع کرده به هتک و ا ين شبهه را نقل کرده وليملاصدرا ا

 .کنم



ت که مصلح يست که هر فعليم که خداوند لازم نيک حرف چرت است. عرض کرديم، يه از اول عرض کردن شبهه بنابر آنچياما ا
 ند چرا دستيکسانند، بعد بگوين جامع يافراد ا يمصلحت دارد، ول يک جامعيجاد کند، از آن طرف، اگر يداشته باشد، آن را ا

م اراده در خداوند سبحان، صفت فعل است، علت يگفت ي. خوب وقتيکرد يرا انتخاب م ي؟ دست چپيرا انتخاب کرد يراست
ن که در ينطور است. ايدر انسان هم هم ين را انتخاب کند. حتيخواسته ا يتامه ندارد که در دستش نباشد، خداوند سبحان م

چون رد يم يدارد م يدر سمت چپ، بعد از گرسنگ يک نانيدر سمت راست و  يک نانيانداختند،  يجواب ملاصدرا سفره ا
مت تو دستت را به س يد نه وقتيگو يح بلا مرجح است. ميح بلا مرجح است و به چپ بروم ترجيد به راست بروم، ترجيگو يم

محض است.  ينها در واقع ادعاي. ايکن ين طور ميرد، ايگ يناخودآگاه در دل تو صورت م يک فعل و انفعالاتي يبر يراست م
ه ن کيرا انتخاب کرده. ا يکيکسان بودند، ين ده جور هم در مصلحت يرا خلق کند. ا توانسته نظام يخداوند سبحان ده جور م

توانست آنطور خلق  ين نظام وجود ندارد، نه غلط است مين است که مثل اين نظام، نظام احسن است، اگر مقصود ايند ايگويم
ن اصلح و صالح، اصلح يامکان ندارد، خداوند سبحان بن وجود ندارد، ين معناست که احسن از اين نظام احسن به ايکند. بله اگر ا

م. اما در يفهم ين کار خلاف حکمت باشد را نمين به لحاظ حکمت در انسانها غلط است. در انسانها ايکند، ا يرا انتخاب م
 يرا انتخاب نمنطور است که حکمت بالغه او، اگر اصلح باشد صالح يم. ان شاء الله هميزن ين حرف را نميخداوند سبحان ما ا

 .جواب دهد يست تا کسياصلا شبهه ن يفخر راز يکند. لذا شبهه 
 چه شرب خمر را حرام کند؟ يچه خداوند نماز را واجب کند؟ برا يم احکام چجور است؟ برايباش ينکته: اما اگر ما جبر

 ،است جبر نحوه کي هم آنها يمبنا چون کرده نقل ۀالحکم ۀيکه در نها يصدر، و جواب يکه از اشاعره نقل کرده آقا ينجا جوابيا
ا ر دستت لرزد، يم دستش که يکس به شود ينم که دارند قبول هم اشاعره خود که است نيا کند يم نقل صدر يآقا که يجواب

کند درست  يکه شرب خمر م يشود گفت به او که شرب خمر نکن چون کس يکند م يکه شرب خمر م يکس ينگه دار، ول
تواند نظام را به هم بزندو آن  يم يعنيدر او ممکن است  يعيتدخل تشر ياست، ول   يو معلول يطره نظام عّلياست که تحت س

به  ن شلاقيند ايب يسنجد م ي، ميخور ين قدر شلاق مي، مثلا ايند اگر شراب بخوريگو يکه م يعلت ها را جابجا کند، به کس
لاق ، صد ضربه شيند که اگر دستت را بلرزانيلرزد اگر بگو يکه دستش م يکس يکند ول يارزد، ترک م يلذت آن شراب نم

 .يريگ يگر چرا بهانه ميد بزن ديگو ي، ميخور يم
ه ن استکيش اير دهد پس معناييتوند تغ يکند، عبد م يعيتواند تدخل تشر يصدر در واقع غلط است، چون م ين جواب آقايا

 .ول از جبر شدن در واقع عديمختار است. ا ييک جاهايعبد 
 .ف لغو شود، آنها که حسن و قبح را قبول ندارنديد جواب داد، تکليسوال: چرا اصلا با
م، اگر يرا قبول دار يد تارتا ما حسن و قبح عقليگو يکند به اشکال به مسلک جبر، م يشان شروع ميکه ا يجواب: اتفاقا وقت
را  ينها همه هست. اما اگر حسن و قبح عقليشود، ا يح ميف قبيشود، تکل يح ميم، عقاب قبيرا قبول دار يحسن و قبح عقل

 .زند ين کار را اراده کرده و بعد هم چوبش ميد ايگو يکند، م يم، عقاب را درست ميمنکر
 يست که خداوند کار لغو انجام دهد، چه اشکاليح نيقب ين شبهه وارد است که وقتيم؟ ايف را چطور درست کنيت تکلياما لغو

 .داند يخواهد از اشاعره دفاع کند؟خدا م يا ميکند  يشان از اشاعره نقل ميحالا ا يدارد؟ ول



عال ما د مرتعش و افين يب يم چه فرقيباش يکند به اشاعره که اگر ما جبر يصدر در صفحه قبل اشکال م يب است که آقايعج
 .ديکن يفرق درست م ييآ ينجا که ميا يهست؟ ول

 هيتوج جامعي لا تعالى للواجب -مخلوقا ياريالاخت الفعل کون أن قولهم أما و که است نيا داده جواب ۀالحکم ۀيکه در نها ياما آن
عل و لا س له فيو ل -و لا استحقاق الثواب و العقاب -لى الفعل و الترکع -ديالوع و الوعد لا و يالنه و بالأمر -الإنسان إلى فيالتکل

 .-هو فاعل
و للفعل  -هيطول هيو قد عرفت أن الفاعل -جامع انتسابه إلى الإنسانيلا  -لو کان انتساب الفعل إلى الواجب تعالى -تميدفعه أنه إنما يف

 يجاديام العرض بموضوعه. انتساب فعل به خداوند ايو إلى الإنسان المختار بمعنى ق -جاديانتساب إلى الواجب بالفعل بمعنى الإ
 يد ميم که خداوند سبحان ما را سفيهست يواريما مثل د يعنيام عرض به موضوعه. يست، قا ياست و انتسابش به انسان، حلول

ند انسان مثل خشب است. چطور فاعل در، نجار است يگو ين حرف اشاعره است که ميد نشو. ايکند که سف يکند، بعد امر م
 کند؟ يف را درست ميه جور تکلام عرض به موضوعه، چيکند. ق يدست نجار است، نجار جفت و جور م  ريخشب ز يول

 شرح از رواضحت متن نيهم باز ميگفت.  هستند انسانها هينوع صور افعال افعال، نيا که کرده يهيتوج کي ۀالحکم ۀيقه نهايتلع
 .است

کند که نماز بخوان،  ين است که خداوند سبحان، به ما امر ميم ايشو يو آخوند ره جدا م يخوئ يکه ما از آقا يک کلمه اياما 
نهاست يز و امثال ايد و تعجيدو تهديتهد يک وقت به داعيبعث و زجر است و  ياست و به داع ينفس ين امر الهيم تارتا اييگو يم

 .ميندار ين قسم را کاريکه ا
د يگو يپدر به پسر م ک وقتيکه دارند اشتباه رفته، چون  يره با همه دقت يخوئ يبعث و زجر است، ظاهرا آقا يکه به داع ييجا

اهم. خو يد واقعا نان ميگو ي؟ پدر مياه بفرستيدنبال نخود س يخواه يا من را مي يخواه يد واقعا نان ميگو يبرو نان بخر، پسر م
ست، لازمه اش ين ير از طلب انشائيغ يزيم در موارد اوامر، چييست؟ اگر بگويبعث و زجر، چ يخواهم ، به داع ين واقعا نان ميا
 يعني ش بعث و زجر استيش بعث و زجر است، داعيد داعيگو ي، مينکند و در امر نفس يفرق ير نفسيبا غ ياستکه امر نفس نيا

 يان نفرموده. فقط دارد که طلب انشائين را بيا يخوئ ي. آقايقياست حق يک مطلبين يچه؟ ا يعني ياوريخواهم آب ب يچه؟ م
 .شود يافعال انسان را اراده کند که جبر مست چون اگر خداوند ين يزير آن چياست و غ

اهد که خو يم يزيک چيک وقت واقعا يم. انسان يم تا بعد به خداوند برسيريگ يم ابتدا انسان را در نظر ميکن ينجا ما عرض ميا
انجام ار خودت يخواهم که به اخت يک وقت ميچه؟  يعنيخواهم  ين که واقعا ميست. ايست، تمسخر نيد نيانجام دهند، تهد

ر ست؟دين چيقت را که اين حقيار خودت باشد چه بهتر، و الا به زور. اين کار انجام شود به اختيخواهم که ا يک وقت مي. يده
 .ۀنجا را خوب حل کرده و للکلام تتمياء ايمتعرض نشده، مرحوم آقا ض يخوئ يشات آقايفرما
 
 



 
است، اراده  يقيکه امر حق يش آخوند که در موارديفرما يکيمسئله عقاب است و يکيمانده.  يه باقيدو مطلب در ما نحن ف

 .ن نکته دوم بوديوجود دارد، کلام در ا يعيتشر
 يقتيک حقيار که اسمش طلب است ياست، اخت يقتيک حقين که طلب، يره قائل شده به ا ينينائ يم مرحوم آقايعرض کرد

 .ير طلب و اراده، قائل شود به کلام نفسيقائل شود به تغا يست که هر کسين نيش ايمعنار با اراده، و يمغا ياست ول
 ين بود که جناب آقايم، هر چه هست، همان اراده است. عرض ما ايبه اسم طلب ندار يزيفرموده ما اصلا ما چ يخوئ يمرحوم آقا

 ينفس امر ست،ين ديتهد و ستين يقيطر و ستين يارشاد و است ينفس امر امر، نيا ،ۀموا الصلوين آمنوا اقيها الذيا اي يوقت يخوئ
 بطل از ريغ يزيچ طلب، و اوامر موارد در باشد قرار اگر چه؟ يعني يداع نيا. است زجر و بعث انشاء بر يمول يداع يعني ست؟يچ

 يان را جناب آقيچه؟ ا يعني ين داعياست، ا يبعث و زجر است، که وجوب نفس يد به داعييفرما ين که شما ميا نباشد، يانشائ
 .معنا نکرده يخوئ

؟ ينک يا مسخره مي يخواه يد واقعا آب ميگو ياور. عبد ميد آب بيگو يد انسان قبول کند. مثلا به عبد ميرا با يک ارتکازي
موا يآمنوا اق نيها الذيا ايد يفرما يخداوند سبحان م يچه؟ وقت يعنيخواهم  ين واقعا آب ميخواهم. ا يد نه واقعا آب ميگو يم

 يعني خواهد يم نماز قطعا نيا. خواهد يم نماز قطعا کند؟ امتحان اي کند ديتهد خواهد يم اي خواهد يم نماز واقعا ،ۀالصلو
 چه؟

ما در  يست. وليما معلوم ن يش حداقل برايمرادف فارس   کنم: طلب با اراده،يک کلمه قبل از آن که وارد بحث شوم عرض مي
 ين مي. اين کار را انجام بدهيخواهم از تو که ايم مييگو يخواهم بروم مسافرت. در طلب هم م يم مييگو يم ياراده به فارس

 نيخواهد ا يکند، واقعا در نفسش م يم يامر نفس يکس يه، وقتيعرف ياست؟ در موال يگريز ديا چيا همان اراده است يخواهم آ
 چه؟ يعنيخواهد  ين ميخواهد انجام دهند، ا يم يکار را انجام دهند. وقتن يخواهد ا يکار را انجام دهند. خداوند سبحان هم م

ست؟ در کلام يچ ينيبا اراده تکو يعيقت اراده تشرين که حقيا يمعنا کرده. ول يعياراده تشر يخواهد را به معنا يآخوند ره م
. هست يقيحق طلب فروع، در اي اند شده ارکان به اعتقاد و مانيا به امر ۀکه کفار و عصا يد در موارديفرما يست. ميآخوند ره ن

 ادهار يمعنا به طلب ديفرما يم نجايا ست،ين تخلف قابل اراده و است اراده نيع طلب ديگفت که شما کرد؟ تخلف چرا پس
د، صار موافق ش ينيبا اراده تکو يعين اراده تشريدارد. اگر ا يعي. خداوند سبحان اراده تشردارد يعيتشر اراده يمول. است يعيتشر

که  يتا. اما با تمام دقيدا کرد، قطعا صار کافرا و عاصياختلاف پ يمول ينيبا اراده تکو يعيا، اگر اراده تشرينا و متقيمؤمنا و متد
مساوق با اراده است و  يقيد طلب حقيفرما يست؟ از آن طرف مين چيه گم است که اين مطلب در کفايمرحوم آخوند دارد ا

جا نيص محال است بدهد. ايدارد، ترخ يقيطلب حق يکه مول ييد در جاهايفرما يه ميست. در جلد دو کفايانفکاک بردار هم ن
ه ا ارادياست  ينيمتحد با اراده است، مقصودش اراده تکو ياز مول يقيا طلب حقينکه آيکند. ا يه را ميعيصحبت اراده تشر

ست و همان طلب متحد با ير از اراده نيغ يدر نفس مول يزيد چيفرما ين که مياست، پس ا يعيود اراده تشر؟ اگر مقصيعيتشر
ر ياست، و انفکاک پذ يعياست، اراده تشر يقينجا طلب حقيد اييفرما ير است، پس چطور مياراده است و آن هم انفکاک ناپذ

است با اراده  ين طلب مساويا اير، آيا طلب در موارد طلب از غيکه آن يدر کلام آخوند معنا نشده. و ا يعيهم شده. اراده تشر



ل يدارد، صدر و ذ يعينجا نبود که نعم اراده تشريا ين کلمه يان نشده. اگر اين در کلام آخوند بي، ايعيا اراده تشري ينيتکو
تا قين روشن نشده. خوب حقيا ي. ولستياست و قابل انفکاک هم ن يهمان اراده واقع ين بود که طلب واقعيشات آخوند ايفرما

. آن هم هست يگريز ديچ ينير از اراده تکويغ يد در نفس موليريد شما بپذيست؟ خلاصه بايجناب آخوند چ يعين اراده تشريا
 يست. در طلب انشائين ي، در طلب انشائيعيچون اراده تشر يعيد اراده تشرياست. شما اسمش را گذاشت يست؟ طلب موليچ

ن صفات معروفه هفت گانه که ير از همين که آخوند فرموده غياست. ا يعياست که اراده تشر يقيست. در طلب حقياصلا اراده ن
، طلب يعيکجاست؟ اگر مقصودتان از اراده تشر يعين اراده تشريست، اين يگريهم اراده است، در ذات اقدس حق، صفت د يکي

 .ستين نياست که ا يانشائ
ست، يه نينيدر قبال اراده تکو يقتيک حقيه يعيد اراده تشريفرما يشان ميرا معنا کرده. ا يعيره اراده تشر ياء عراقيمرحوم آقا ض

که سد ابواب عدم  يک وقت هست به فعل عبد خورده که صد در صد از عبد صادر شود به طوريهمان اراده است. منتها اراده 
فعل عبد را اراده کرده، اما  يک وقت مولياست. اما  ينين اسمش اراده تکويست، ايع الجهات که تخلف بردار نيکرده من جم

باشد و گوش به حکم عقلش  يعين عبد، عبد مطين طور سد باب عدم کرده که اگر ايع جهات نکرده، فقط ايسد باب عدم از جم
ن جهت سد باب يا نه؟ از ايدهد  يع هست و گوش به حکم عقلش مين که مطيشود. اما ا ين فعل در خارج واقع ميدهد، قطعا ا

ن يع جهات، و اين است که او سد باب عدم کرده از جميز است. منتها فرقش ايک چي ينيبا اراده تکو يعيعدم نکرده. اراده تشر
 .ن فعل را انجام دهديع حکم عقلش باشد، اين که اگر عبد منقاد باشد و مطيث ايسد باب عدم کرده فقط از ح

گران و يش آخوند ره ناقص است. ديناقص است و هم فرما يخوئ يش مرحوم آقايم که هم فرماييدو حرف بگو دينجا بايما در ا
خواهد،  ين که ميخواهد از ما. حالا ا يم يم که موليکن يک مطلب را وجدان مين بحث را حل نکرده اند. ما يفلاسفه که اصلا ا

واند ت ياء ميم و نه آقا ضياء را رد کنيم کلام آقا ضيتوان ياست؟ ما نه م يگريز ديا چيد يفرما ياء مياراده ناقصه است که آقا ض
ا هم السلام . مخصوصين علير از ائمه معصوميست غين ياست که کار احد يزيچ يل امور نفسانيکلامش را اثبات کند چون تحل

د نه! انسان يگو ياز من؟ م يکار را اراده کرده ان يا ايم، آييگويبه او م يخواهم از تو ول ين کار را ميد من ايگو يم ين که گاهيا
د درست نباشد. ما در يد منک، شايکند. ار ير صدق نميند اراده عرفا بر طلب از غيب يم يکند. گاه يفعل خودش را اراده م

م ين مقدار جازمير اراده است. فقط هميم که غين اراده است و نه صد در صد جازميم که ايم که نه صد در صد جازمينوشته نوشته ا
 .ندارد يگر محذورياء ديش آقا ضياست در نفس. البته فرما يقتيک حقيکه 

را، ا و کافيشود و الا صار عاص يشود و مومن م ين ميهمراه شد، قطعا متد يعيبا اراده تشر ينين که آخوند فرموده اگر اراده تکويا
ن کار را انجام يخواهم ا يد ميگو يدارد. م يعيندارد. فقط اراده تشر يني، اراده تکويعياصلا خداوند سبحان در موارد اراده تشر

ه ن اراديا اين که آياست. اما ا يقتيک حقي يول يعيم اراده تشريگذار يهم ما اسمش را م يعيست. اراده تشريبه زور ن يول يده
من  کند به سد باب عدم ير مياء تعبيمرحوم آقا ضم به اراده ناقصه و يکرد ير مياست که ما از آن تعب ياراده ا ي، به معنايعيتشر

د من يبگو يبرسد، حت ييتواند انسان به جا ينها بحث کردنش لغو است چون نمياست؟ ا يگريز ديک چيا يبعض الجهات، 
 يد ميگو يخواهمت، از آن طرف م يد تو را دوست دارم، ميگو يست. مثلا ميخوام بفهمم، چون اصلا قابل فهم ن يا ميعلم

 ير آقااست. اگ يقتيحق ينحل است وليکش لا ين تفکيم. ايدان يست؟ نميخواهم فرقشان چ ين دو تا ميخواهم بروم مسافرت، ا



ن مطلب است يح به ايخنا الاستاد تصريشات مرحوم شيخواهد منکر بشود که ظاهر محاضرات است و فرما ين را ميره ا ييخو
 .ده انديقت مطلب نرسينها به حقي، وجود ندارد، ايانشائر از طلب يغ يزيچ يکه در موارد اوامر مول

 .ن استيمانده که سنگ يباق يک مطلبي. اما ين نسبت به اوامر موليا
 ريد قطعا کافر شود چون تخلف ناپذيداند با ين شخص، کفر را و ميخداوند سبحان اگر طبق مسلک آخوند، اراده کرده از ا

 .ف لغو استين تکليکند؟ خوب ا يفش ميچه تکل ياست، برا
 و ۀنيب عن هلک من هلکيل و للعباد الفعل ۀف کرده لاعلامهم بمصلحيف لغو است را آخوند ره جواب داده، که تلکين تکليا
 نيا که ديبفرما اعلام سبحان خداوند که است خاطر نيا به امر نيا. ۀحج الله يعل للناس کوني لا لأن و ۀنيب عن يح من ييحي

 بر مردم امت،يق يفردا و کرده عقاب ۀبالغ ۀحج عن و کند، عقاب ۀنيامت عقاب کند، عن بيق يمصلحت دارد و او را فردا فعل
 .باشند نداشته حجت سبحان خداوند
 ين فعل، مصلحت دارد، هر که ميد ايفرما يا ذات اقدس حق، مي يک وقت هست که مولين حرف غلط است چون يخوب ا

 يشود. لذا از خود خداوند سبحان اگر بپرس ين قطعا حجت نميخواهد انجام ندهد. ا يخواهد انجام دهد، انجام دهد و هر که نم
کند چون وجدانش  يم ييبش است، او را راهنمايدارد که رق يقيه، مثلا انسان رفيعرف يد نه. در مواليفرما ي؟ ميخواه يکه م

شود و حال آن که  ين اعلام مصلحت، حجت نمينتواند مطالعه کند تا خودش اول شود. ادوست دارد که او  يراحت شود، ول
 يکيخواهد نماز بخواند. اگر انسان دو بچه دارد که  يهم م يخواهد نماز بخواند، از عاص يع ميبالوجدان، همانطور که از مط

خواهم که درس  يد واقعا از هر دو ميوگ يد، ميد درس بخوانيگو يم يدهد، وقت يگوش نم يکيدهد و  يگوش به حرف م
ع يد از مطيبگو ينکه کسيخواهم از او. ا يم يدهد، ول يدانم گوش نم يد ميگو يدهد. م ياو که گوش نم ييد. بگويبخوان

ن که علم يشود با ا يکند . حالا چجور م ين در واقع با وجدانش مکابره ميکند، ا ييخواهد راهنما يرا م يخواهد و عاص يم
ح است؟ نه. ين قبيند ايگو يا مردم ميشود؟ آ يخواهد؟ خوب در انسان چطور م يباز م يدهد ول يدارد که به حرفش گوش نم

 د من نادان بودم و جاهل، تو کهيگو يد به من مينرس يين بچه به جايا يد چون وقتيگو يست. ميست. خلاف حکمت نيح نيقب
 .ميص دهيد تشخيندارد چون قبح را ما با يچ قبحين هيخوانم. ادرس ب ي، چرا از من نخواستيده بوديپدر فهم

ت لازم است نه احتمال يصحت امر، امکان داعو ين است که براياست؟ جوابش ا ين امر به چه داعيد ايبگو يممکن است کس
ش دارد. لذا يت برايتواند گوش به حرف دهد، امکان داعو يم يدهد ول يکه صد در صد گوش به حرف نم يت. کسيداعو

خواهم  يو من پسرش که از تيد به ايفهمد، بعد بگو يدو دو تا را نم يکه حتيدارد به طور ينياستعداد پائ يکياگر دو بچه دارد که 
دارد که استعداد دارد منتها تنبل  ياگر پسر يخواهم؟ ول يچه از تو م يعنيتواند،  ين که نميند ايگو ي. مياضيرشته ر يبرو

 يدهد. م يکنم گوش نم يد هر چه ميگو يند درست است از او بخواه کتکش هم بزن. ميگو يخواهم، م يم ديگو ياست، م
 .تيت لازم است نه احتمال داعويح امر، امکان داعويتصح يت را بکن. برايند باشد تو سعيگو

 .بعث ياتمام حجت است نه به داع ين به داعيسوال: ا
 .مختلف باشد ين که اصل داعيمختلف است نه ا يبر داع ياست. داع يبر داع ين داعيجواب: ا



 يم به ميکن ير ميقت ما تعبيهست، هم در خداوند سبحان و هم در عباد. از آن حق يقتي، حقيتلخص مما ذکرنا در اوامر نفس
 يقتيک حقين که يا ايد؟ يفرما ياء ميناقصه است که آقا ض ين طلب همان اراده يا طلب است؟ و ايخواهم آ ين ميخواهم، حالا ا

راده ن که ايبه لحاظ ارتکاز هم ظاهرا ا يم. حتيص دهيم تشخيتوان ينها را نميفرموده؟ ا ينير از آن در نفس که مرحوم نائياست غ
 .ميستيقاطع هم ن ي، نه. ولياوريکنم از تو که آب ب يطلب م ياست. ول ير مشمئزي، تعبياوريدارم از تو که آب ب

کند؟  ين حال امر ميه و چه ذات اقدس حق، در عيعرف يدهد، چه موال يداند عبد گوش نم ين که ميبا ا يلشود مو ياما چطور م
کنم  يت. اگر اشتباه نکنم، فکر ميت است نه احتمال داعويک کلمه است که مصحح امر و خواستن، امکان داعوين يجوابش هم

ن که ين جهت ايدارد. امکان فعل هم از عبد هست. به هم يدر کلامش اشاره ا يخ اصفهانيآخر، مرحوم حاج ش ين نکته يبه ا
است،  يداند عاص يکه م يشود از عاص ي، چون چطور مياست نه انحلال ين اوامر، قانونين که ايمرحوم امام در اوامر قائل شده به ا

 يائضن عريرفته، از ا يست، دنبال خطابات قانونيگر نيبا همد ينها فرقيتواند بالوجدان بخواهد، ا ياز عاجز نم يبخواهد ول يزيچ
واند ت يد که خلاف وجدان است. انسان ميکن يرا انکار م يزيشان روشن شد که شما چيم، شبهه و اشکال کلام ايکه عرض کرد

 .ندارد يبه خطابات قانون ين اشکال ربطيخواهم . ا يد که از تو ميبگو يبه عاص
 

 )۱۳۸جلسه ( ۱۶/۸/۹۵کشنبه ي
 يکه خداوند سبحان از او دارد، با اراده  يا يعين عبد اگر اراده تشرين است که بعد از آن که مرحوم آخوند ره فرمود، ايکلام در ا

 يعاص شود و يتخلف کرد، کافر م ينياز اراده تکو يعيشود و اگر اراده تشر يع و مؤمن مين شخص مطيش متحد شود، اينيتکو
ن ير اشود؟ اگ يچه عقاب م ين است که برايست که گذشت؟ مشکل دوم ايچ يف برايبود که تکلن يک صحبت ايشود.  يم

 شود؟ يتعلق گرفته که کافر باشد، چرا عقاب م يست و اراده ازليشخص واقعا دست خودش ن
 يافر که بشود دور من کافر باشد و کياست. خداوند سبحان اراده فرموده که ا يد و مولين عقاب به خاطر بعد از سيد ايفرما يم

 .د بخورديشود و دور که شد چوب با
 .د گفتيا چه بايم آينيتوانند خارج شوند تا بب يچکدام فلاسفه نميدر بحث عقاب سه شبهه هست که از ه

؟ يچه عقابش بکن يباشد، حالا که دور شده برا ين شخص دور و عاصين است که خداوند سبحان اراده کرده که اياشکال اول ا
و بعد  يد نجف باشيگر بايک ساعت دين که خداوند سبحان امر کند به بنده که تا يح است. مثل ايطاق که قبيعقاب بر ما لا 

گر ان لله يح است. پس دين قبيح است. عقاب بر ايطاق است و قبيف به ما لا ين که تکلي؟ ايستيهم چوب بزند که چرا نجف ن
 شود؟ يشتر هم مين بيا ست؟ مگر ظلم ازيد چيس بظلام للعبيل

 :داده اند يين اشکال جوابهاياز ا
 ين چه حرفياست. ا يحساب و کتاب ياست واقعا حرف ب ين به خاطر دور شدن از موليد که ايفرما يکه آخوند ره م ين جوابيا

 ؟يار خودش او را از خودش دور کرده، بعد هم چوبش بزند که چرا دور شدياست که خداوند سبحان بدون اخت



 يک کسيماند که  ين ميست. مثل ايه، داده که عقاب در واقع، فعل خداوند سبحان نيما نسب عل يملاصدرا عل يک جوابي
ن اعمال يا ينين است. عقاب آثار تکويتش ايس شده، خوب آب خاصيحواسش نبوده ، دستش خورده به پارچ آب و فرش خ

کند. دست خداوند سبحان  يس ميکه خ يشود مثل آب يمن شرب خمر عقاب يکند، ا يکه شرب خمر م ياست. کسيدن
 .شود ين نظام خلقت عقاب مينطور است. برطبق ايست. نظام خلقت اين
ر م که عقاب، آثاين است که به فرض قبول کنيک اشکال خاص. اشکال عام ايک اشکال عام دارد و ين جواب دو اشکال دارد: يا

 ر است و شريد خداوند سبحان، در خلقتش هر چه را خلق کرده، خييگو يمگر شما نمم، يکن ين اعمال است، سوال ميا ينيتکو
را خلق کند که آتش جهنم شود. اگر آتش جهنم  ير دارد. خوب چرا خداوند سبحان، شرب خمرير کثيخلق نکرده. همه خ

ن و يد که النار للعاصيفرما يکند، پس چرا خداوند سبحان م يهم نم ير محض است و فرقير محض است و بهشت هم خيخ
 .نيعيللمط ۀالجن
 که ۀف بعذاب الآخرير بقائه، فکيسيل مدته و يا، قلين عذاب دنيل هست که ايکم يات و در دعايات و رواين که در آيا يوانگه
 .سخطک و غضبک عن الا کوني لا لانه بقائه دومي و مدته تطول

 عذاب خدا شر است؟ يعنيسوال: 
 يکيکند، پس مؤمن و کافر  ير مقدر ميمؤمن خ يد خداوند سبحان فقط برايفرما يات ميکه در روا نيگر. ايجواب: شر است د

صدورش از خداوند  يشود ول ير و الشر. شر از خداوند صادر ميا خالق الخيد يفرما يکند. م ير مقدر ميهمه خ يهستند؟ برا
ح انجام يفرستد کار قب يکه او را م يگر، منتها کسيت دفرستند زندان، خوب زندان شر اس يرا که م يست. کسيح نيسبحان قب

 .نداده
ر است. يثر کير است و بهشت هم خير کثيست. جهنم هم خين جهنم و بهشت نيب يم فرقييکند که بگو يباور م ياصلا چه کس

هم اهل  يکي! يرد از سرديم ينهاست که طبعش حار است و اگر برود بهشت ميهست که اهل اهواز و مکه ا يک کسيمنتها 
نها که در واقع ير عذاب غلط است! همه رأفت و رحمت است!! ايرد. اصلا تعبيم ير است که اگر به جهنم برود ميمنطقه سردس

 .مزخرفات است
 .سوال: انما تجزون ما کنتم تعلمون

وست. بعد هم ما در عمل ت ين جزايند ايگو يکنند، م يکنند، بعد اعدامش م يکه قاچاق م يند کسانيگو يجواب: مثلا م
؟ شرب خمر را تو خلق ين عمل را خلق کرديم که چرا ايکن يم ميم قبول که همان عمل است، اشکال دارييگو ينجا فعلا ميا

 ت را دارد؟ين خاصيا يدانست يکه ميت را داشته باشد در حالين خاصيکه ا يجاد کردي. چرا زردالو را ايکرد
 .ن اولايا

بحان ن آثار دست خداوند سيست؟ اگر اين آثار است، پس شفاعت و توبه چيهمه عذابها ا يبه برهان عقل ديين که شما بگويا ايثان
ن آثار يا اي. آيده ينها را هم تو مين که ايشود. مخصوصا ا ي؟ ظلم ميريگ يش را نميم، چرا جلويکن ياست، خوب مؤاخذه م

ه من ک يد عوض شود. وقتيء بايشود. ش يء عوض نميش يذاتست چون يش نيت ذاتيدارد؟ اگر بله، پس خاص يرا توبه بر م
واند آن ت يتواند خشک کند، بله بقاءا م يس شد، خداوند که نميفرش خ يه. وقتينقلب عما وقع عليء لا يشرب خمر کردم، الش



ا دو قسم است: ند، عقاب هيگو يم يخ اصفهانيرا خشک کند. اما آن، اثر آن لحظه شرب خمر من است. لذا مثل مرحوم حاج ش
دهد  يما کار خداوند سبحان است و جزاء ميک قسم، مستقيافعال و اعمال است و  يک قسم از عقاب ها هست که آثار وضعي

 .و مثل زندان است
خداوند سبحان هم  يء بعد از وجود، محال است معدوم شود، حتيباشد، ش ين آثار ذاتين اشکال دوم، که قطعا اگر قرار باشد ايا

 .ن استيضين که عجز دارد بلکه مثل اجتماع نقيکند، نه ا ينم
 ين چه حرفيد؟ ايد، برهان داريزن يکه شما م ين حرفي! اصلا ايخ اصفهانيحاج ش يملاصدرا! آقا ين است که آقاياشکال سوم ا

 مثقال عملي من و رهي رايخ ۀعمل مثقال ذريا و من ين تجزون بما کنتم تعملون يشود؟! ا ياست که شرب خمر من آتش جهنم م
 ايآ .هست تيزحمتها پاداش پول نيا نديگو يم شود، يم پولدار شود يم دکتر که يکس. است يعرف امر کي نيا ره،ي شرا ۀذر
 .آنها سبب شده يعنيندند به آدم. بلکه خ يم شده؟ پول به ليتبد ها زحمت يعني نديگو يم

) که جوهر يل به آجر (کاخ بهشتيشود مقوله فعل تبد يل شود. نميگر تبديبه مقوله د يدر فلسفه گفته اند، محال است مقوله ا
گر يد صورت بعد شود يم معدوم نيا اولا لذا بمادته، لا بصورته ءيالش ۀيئيشود، گفته اند ش يچ وقت حمار نميشود. انسان ه

 .شود يم
ه م و مرحوم علامياغلاط است. بله ممکن است قبول کنن معنا جزء يکه ملاصدرا داده و تجسم اعمال به ا ين نسبت به جواب عمليا

وارد  يوارد قبر شدو بعد سگ بد بو و متعفن يمائيد جوان خوش سيدر قبرستان بود، د يرتيهم دارد که شخص با بص يمجلس
اعمال  ن شخص بودم و اويست؟ گفت من اعمال خوب ايه چيرون، از او سوال کردم قضيقبر شد، بعد آن جوان خون آلود آمد ب

اشد، امت با او محشور بيد تا قيرون کرد لذا بايشتر اعمال خوبش بود، او با من دعوا کرد و من را از قبر بيبدش بوده، اعمال بدش ب
ن نماز و اعمال خوب يخداوند سبحان به خاطر ا يعنيست که نماز من آن جوان شده، بلکه ين نيش ايمعنا ينها درست است، وليا

 .جه زحماتتيند نتيگو يدهند، م يه مين که هديمثل ا ييمايک جوان خوش سيمن 
 هم مربوط يست و به کسير افراد هم نيندارد و تقص يچ قبحين طور جواب داده که عقاب هيخ از اشکال عقاب، ايمرحوم حاج ش

 .نطور خلق کرده که عقاب باشدينظام احسن است. نظام احسن را خداوند سبحان ا ين مقتضايست. اين
ست). پس خداوند سبحان، اگر ينظام احسن است، (درست ن يد مقتضاييشود بگو ين که هر چه ميخ ايجناب حاج شخوب 

کرد،  يم ست. چون اگر عقابتين يزيست. شفاعت چياست. توبه منت بر عباد ن ين توبه الکيبخشد، پس ا يعبد توبه کند، م
 ن است که اگر منيانت نکرد. اگر نظام احسن ايانت کند، اما خيخواست خ ير بالله مينظام احسن نبود. خداوند سبحان نستج

ه که توب ي؟ اگر رحمت است، آنيدار يگران بر مي؟ چرا به شفاعت ديدار يکنم، عقاب باشد پس چرا با توبه بر م يگناه م
ت دارد اگر ايش نظام احسن است. اتفاقا در رواي. غضب کجايشود غضب دار ي، پس معلوم ميکند رحمت به او ندارينم

 يچ کسين که اگر ثواب هم ندهد، هيندارد کما ا يحق يچ کسينکرده و ه يچ خلافيخداوند سبحان همه را ببرد به جهنم، ه
 يد حتما آدم عاصيخداوند سبحان با يعنيست. خداوند سبحان اگر نظام احسنش را به هم بزند، عقلا امکان دارد؟! يطلب کار ن

 ين رحمت جزء نظام احسن است، شفاعت نکرد، ميد ايگو يک نفر را کرد، مين شفاعت يرالمونياگر ام يعنيرا عقاب کند؟ 
 .دينظام احسن است که برهان ندار ين که مقتضاين غضب جزء نظام احسن است. ايد ايگو



 ندارد و اگر نبخشد، منافات با عدالتش ييک جاين است که خداوند يک مطلب خلط نشود. اگر مقصود از نظام احسن ايبله 
ت ، نظام احسن اسيشود که اگر ببخش ين است. پس چطور ميش همياگر ببخشد، منافات با عدالتش ندارد، اصلا بخشش معنا

 !نظام احسن است؟ يو اگر هم نبخش
 يم فهيه شريفرستاد، بر خداوند محال بود؟نه. چرا؟ چون آ ياء را نمين است: اگر خداوند سبحان انبيش اين نظام احسن، معنايا

اورم، که من حق منت يمن است که اسلام ب يفه يمان. اگر وظيکم ان هداکم للايمن علياسلامکم، بل الله  يد لا تمنوا عليفرما
فه اش را انجام يدارد؟ او هم وظ ين است، چه منتيفه خداوند سبحان هم ايفه ام عمل کرده ام. خوب اگر وظيندارم، چون به وظ

است.  ست. منت در من انفسکميکم رسولا من انفسکم، اصل رسول منت نيکم اذ بعث فيقد من الله علگفته اند ل يداده. لذا بعض
ن را ير ايد از خداوند صادر شود و غيا من انفسکم، لازمه نظام احسن است و کمال است؟ پس قطعا بايم آيکن يخوب ما سوال م

 ن کار را کرده؟ياست، پس چرا يشد. اگر خوب ن يتوانست انجام دهد چون نقص م ينم
ن است که وعده داده که يب، از باب اين است که تعذيشود؟ ا ين اشکال که عقاب چه طور مينا داده از ايس يکه بوعل ياما جواب

 .ق نکرده وعده اش رايعاد است. تصدين خلاف باشد، عذاب نکند، خلف مين. اگر ايالنار للعاص
 دارد؟ ين چه اشکاليان قلت: خوب هم

ن خاطر است که از گناه مرتدع شوند. اگر خداوند سبحان يب به ايف و تعذيشوند. تخو ين صورت مردم مرتدع نمياقلت: در 
، دانم تفنگ ين که من مياست. مثل ا يات جهنم، سرکارين است که همه آيش ايکند، معنا يعقاب نم يم به برهان عقلييبگو
 .متکش يم يد که اگر حرف گوش نکنياست. بعد او بگو يخال

 ديگو يب کرد؟ مثلا ميف کرد؟ چرا تعذين است که چرا تخويشان رد شده و آن ايک کلمه را اين جواب خوب است منتها يا
روز يند خوب چر ديگو يروم. م يروز گفتم به جنگ ميد چون ديگو يند چرا؟ ميگو يمن مجبورم، امروز بروم به جنگ؟ م

 ؟يگفت
. م استيندارد. خداوند سبحان حک يست؟ به عذاب؟ اشکالياند، اصلا اشکال شما به چگفته    گر هم داده اند ويک جواب دي

شود،  ياندازند و مصلحت فوت م ين صورت خود را به مفسده مين مخلوقات را رها کند، که در ايامر دائر است که خداوند ا
 يم ا که افسد است، نجاتشيترک مصلحت دنا يا که افسد است، ين مفسده دنيکند. از ا يخداوند سبحان دفع افسد به فاسد م

 .اندازد او را در جهنم ين که ميدهد به ا
 ن چه دفعياندازد که تا ابد بسوزد! ايخورد، حالا او را به جهنم ب يد و شراب ميکش يا چهار روز زجر مين دنيخ فرموده در ايحاج ش

م نه آن کمتر از ييآخرت، بعد بگو يارزد به عذاب ابد ينم ايات دارد که لذت دو روزه دنين همه در روايشد؟ ا يافسد به فاسد
 .ا استيمفسده دن

حق اطاعت  يت دارد. حق اطاعت دارد. وقتيع خداوند سبحان باشد، حق مولويمط يستيم: انسان بايکن يما دو کلمه عرض م
 اگر خداوند او را عقاب يعنيقاق ن. استحيياز اصول يو بعض يخوئ يداشت، استحقاق عقاب به حکم عقل است به قول مرحوم آقا

م. اما عقاب چطور؟ استحقاق يبه خداوند سبحان ندارد که ما بحث کن يانجام نداده. پس استحقاق که ربط يحيکند، کار قب
ا، چه خود عقاب و چه عدم يا در دنيامت يد حتما عقاب کند. عقاب خداوند سبحان در قيست که خداوند باين نيش ايمعنا



ده هم کار کر يک کارگريکار نکرده و  يد کارگريگويم يماند که کس ين ميست. مثل ايام جزء نظام احسن نچکديعقاب، ه
دهد و اگر  يبه او نم يزيکه کار نکرده، ارباب دلش خواست، چ يرد. آنيکه کار کرده، حقوقش را بگ يده. آنيو زحمت کش
ح باشد، ين معنا که اگر رحمت نکند قبيجزء نظام احسن به ا يقت عقاب است. رحمت الهين حقيدهد. ا يبخواهد پول م

انجام داده باشد. استحقاق به عقل است.  يحيد عذاب کند و الا کار قبيست که حتما بايست. عذاب بر خداوند سبحان واجب نين
ن يود، اش يذاب مکه قدرت ندارد ع ين که فلاسفه گفتند کسيا يعنيرد. يگ يخداوند سبحان را م يهست که جلو ييک جاي

دارد ن يرينکرده و تقص يکه کار يدر رد جبر دارد که خداوند سبحان اعدل از آن است که کس ياديات زيح است. لذا در روايقب
 .د که خداوند سبحان ظالم باشديآ ين قطعا لازم ميرا عقابش کند. ا

عذب يد يفرما يه باشد. لذا ميله است نه عل يعنين استحقاق به حکم عقل است و عذاب به دست خداوند سبحان است يبنابر ا
ه ک ييعذب. گنه کاران را و آنهايکه گناه نکرده را  يست بنده اين نيش ايشاء معنايعذب من ين يشاء. ايغفر لمن يشاء و يمن 

 .بخشد. سلطان خودش است يکند و هر که را بخواهد م يمستحق عذاب هستند، هر که را دلش بخواهد عذاب م
 تواند ببخشد؟ يه السلام را هم مين عليا قاتل امام حسيآ سوال:

 [۱. ]ستيح نيجواب: بله اگر بخواهد ببخشد، قب
 .ن حق الناس استيسوال: ا

ا او يو اموالش را استفاده کن، آ يخانه فلاند برو در ياست. همه حق الله است. اگر خداوند بفرما يجواب: حق الناس من درآورد
ر رتين است که خداوند از حق الناس ديات هست ايکه در روا يار دارم. بله آنيد من مالک هستم و اختيفرما يحق اعتراض دارد؟ م

ند که گذار يمعطل معه را ين شيا ايشود، آ ينم يبخشم و اصلا راض يند نمي، هر چه به او گفتند، بگويگذرد و الا اگر کافر يم
 !او ببخشد؟

ن ين) و الا ايعذبه احدا من العالميم عذابا لا يا عدم قبح بخشش آنهاست (لعنهم الله و ضاعف لهم العذاب الاليبحث در قبح [ ۱]  
 .ستيا نه، محل بحث نيکه خارجا ببخشد 
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: 
: 

 .کندياوراعقاب م ينداردچراکه فعل راشخص انجام داده است ومول يعقاب عبدمشکل
: 



بکند،بلکه خداوندسبحان قدرت ن غلط است که خداوندسبحان افعال عبادرااراده يان شدکه ايانسان درافعال خودش مختاراست وب
 .ميدهيارخودانجام ميافتدولکن افعال راماباختيازدرخت نم يدهدوبواسطه قدرت اوبرگيم

: 
 .ندارد يهيعقاب توج

 :حيتوض
به  ين ربطين است که اعمال مامبدل به عذاب خواهدشدوايکه درباب عقاب،فلاسفه بخواهندبزنندا يت حرفينها

 .خداوندنخواهدداشت
: 

: 
اده کندچراکه قدرت وار يريدجلوگيد بايست که خداوندسبحان مبِدل هست؛پس اوبايل مثلًادروغ،به آتش جهنم طورياگرتبد

 .داوستيدر يواقع
 :ديياگربگو

 .ستيدست خداوندسبحان نل شدنش ين تبديشودوايل به آتش ميخداوندسبحان کذب راخلق کرده است وکذب تبد
 :مييگويم

 .نخواهدبود يل خداوندکاره اين تبديض شوندچراکه درايل شدن قائل به تفوين تبدين است که درايلازمه اش ا
: 

 اذات آن بود؟يل شدن دروغ به آتش ممکن الوجودبودياتبديآ
 .ودشيل به آتش ميامت تبدينده وروزقيشودودرآين دروغ الان گفته ميچرامنفک شده است؟چراکه ا ين ذاتيباشد:ا ياگرذات

: 
عال راخداوندمت ين ذاتيتوانندعدل راقبول کنندچراکه دروغ راخداوندخلق کرده است وايدحسن وقبح رامنکرشوندونميفلاسفه با

 .نکه قبح ظلم رامنکرشونديآنهاوجودنداردمگرا يبرا ين ظلم است.لذاراهين عيل به جهنم شودوايقرارداده است که بعدازسالهاتبد
: 

 .داستيد،شئ جديشودوصورت جدين رفت شئ منعدم ميئه الشئ بصورته لابمادته وصورت که ازبيش
 يورتستکه صين درحاليل به آتش وجوهرشده است اين رفته است وتبدين صورت ازبيداردوا يصورت کذب صورت عرض يعني

 .شوديل نميگرتبديبصورت د
 :جهينت
 .ستين يه شدنيه شودطبق مسلک خودآنهاتوجيکلام فلاسفه اگرهم توجن يا



گناه  يرسد.ازآنطرف انسان وقتيکندبمرحله وجودميداميت پيقابل يات وقتيداعمال معدهستند.همانطورکه ماهيبگو يبله!اگرکس
 .کنديرفته شدن صورت عذاب وبعدخداوندسبحان صورت عذاب رااعطاءميپذ يکندبرايداميت پيکندقابليم
ر؟واگربدست ياخياآن اعطاءبدست خداوندسبحان ست يشودچراکه بازاشکال خواهدشدکه آيزمشکل حل نمين کلام نيباا

 .جزظلم نخواهدبود يزياوباشدچ
: 

 .ارخوداوست،اگرچه که قدرت راخداوندمتعال اعطاکرده استيارخودش است واطاعت هم بکندباختيانسان اگرگناه کندبه اخت
ن ي،لذاا»عذبي له ان«يعنيست.استحقاق يبراون يگناه کرداستحقاق گناه داردولذااگرهمه کفاررابه بهشت ببرداشکال ياگرکسحال 

 .تواندعقاب کنديکه مستحق عقاب است رام يکس يعني»شاءيعذب من ي«داردکه يفه معنيه شريآ
 :درضمن مثال يان نکته ايب

ح يه کذب قبم چراکيايح است که کلاس نينجاقبيم فرداکلاس هست ايبگو يانه اماوقتيم ياياربامن است که فرداکلاس بيالان اخت
توبه  يچکس نگفته است که اگرکسين جهت همه بزرگان فرموده اندکه درگناه احتمال عقاب است وهيخواهدبود.بهم

خودش فرموده است که تواندببخشدولکن يزخداوندمتعال مينکندوشفاعت هم نشودبازهم حتمًاعقاب خواهدشد.بله!درکفارن
 .کنديچگاه خلف وعده نميکنم واوبواسطه گفتارخودش هيحتمًاآنهاراعقاب م

 :ديگويهست که م يتياماروا
 .ک سال خلوددرجهنم خواهدداشتيابرودباهمان يک سال بعدازبلوغش ازدنيو يسالگ۱۶که کافراست،در ياگرکس

 .ن بودکه تاآخرعمرکافربمانديتش ايکرد،نيم ياگرتاآخرعمرزندگن شخص ين است که ايدبخاطرايفرمايحضرت درجواب م
ه ن باشدکيکبارحجت راتمام خواهدکردولوتمام کردن حجت به اياحداقل يدردن يهرکس يت هست که خداوندمتعال برايلذادرروا

 .ن شخص خلودنخواهدداشتياوردواگرهم حجت براوتمام نشودايازشک دردل آن شخص بوجودب يمرتبه ا
 :بطن امه يف يشق يکه الشق ياتيروا نياماا

ندمتعال خداو يعنياست که  ين معنيت به اين روايشد.پس ا يدتوپانصدسال هم درس نخواندمجتهدنخواهيگويم ينکه کسيمثل ا
 .نطورخواهدمانديا يعلم داردکه فردشق

 :اماولدالزنا
لزناگرفته قش راازولدايداکند.ولکن خداوندتوفيپ يچگاه نتواندرشدمعنويست که هين ين معنيداکندوبه ايورشدپ يتواندتعاليم

 که يست که هرکاريان شدکه خداوندلازم نيدهدوبيدهدوبه عمرواستعدادنميداستعدادمينکه خداوندمتعال به زياست.مثل ا
 .مصلحت داردرانجام دهد

 


