
 

 1صفحه 

 

 167کارگاه شماره 

 4قسمت   – سیزدهمجلسه   –هندسی تبلیغ غدیر م

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 علیهم السالمامیرالمؤمنین واالئمة المعصومین  ةالحمد الله الذي جعلنا من المتسکین بوالی
 

این بحث که اولین آن حذف خدا محوری بود و دومی آزادی و هوسرانی مردم. این دو  ،ادامه موارد تقابل سقیفه با غدیر، بعد از ذکر کلیات

 به عنوان نتایج و مواردی که از این تقابل سقیفه با غدیر به بار آمد و به ثمر و نتیجه نشست، تا اینجا گفتیم.را 

 اما ادامه مطلب و آثار بعدی آنچه که در اثر تقابل سقیفه با غدیر اتفاق افتاد.

 خواست انسان. تغییر ضوابط حسن و قبح از خواست خدا به سومین نتیجه و ثمره تقابل سقیفه با غدیر:

وقتی بنا باشد که غدیر پیاده شود، تمام آنچه که حسن و مثبت و انجام دادنی حساب می شود، ضابطه اش خدا است. یعنی یک نفر باید 

فالن کار خوب است یا خوب  هیچ نیرو و اراده ای، هیچ موجودی حق ندارد بگوید ،که چه خوب است و آن خدا است. هیچ کس بگوید

اه ما فقط به خدا است. خدایا تو بگویی، ما چشم بسته و در بسته بدون اینکه نیاز باشد حکمتش را توضیح بدهی و دلیلش را نیست. نگ

بگویی، دربست از تو قبول می کنیم. بگو این کار خوب است، امر و فرمایش تو به عنوان خوب بودن فالن کار به ما برسد، ما همین جوری 

ا قبول داریم. بر عکسش در غدیر هم همینطور، در کارهای بد هم همینطور. در آنچه نباید انجام داد، هم همینطور. قبول می کنیم. چون تو ر

به چه ضوابطی این کارها بد است و نباید انجام شود؟ به چه ضوابطی این کارها انجامش درست نیست و این کارها حتی ضرر دارد! نگاه ما 

عقل ما بگوید ضرر دارد، عقل خودمان را به زمین می زنیم و حرف تو را می گیریم. چون عقل ما ندارد و به خدا است. اگر تو بگویی ضرر 

 ناقص است و نمی فهمد.

ُعُقوِل«
ْ
 ُيَصاُب ِبال

َ
ِه َل

ََّ
 »ِإَنَّ ِديَن الل

شتند. خارجی ها هم قبل از ما نوشتند. طرف می گوید، روزه اصالً و کالً برای بشر ضرر دارد و باعث می شود ویتامین بدن کم شود. کتاب نو

 . در سنی ها هم هست، در ما هم هست. نوشتند بر ضد روزهاینجا  ترجمه کردند، نشخوار کردند. خیلی ها هم

ه در رودخانه می ریزیم و حرف تو را قبول می کنیم. ضابط خدایا! تو می گویی اینها چرت و پرت است؟ ما کل این کتابها را :اما یک کلمه

ست! این ضابطه غدیر است. اگر قرار شد، آدم از زیر بار غدیر بیرون بیاید، قرار شد سقیفه بیاید اینکه چه کاری بد و قبیح و نباید است، خدا

  با بیل و بولدوزر غدیر را کنار بیاندازد، پس خدا کنار می رود. یعنی ما برای تشخیص حسن و قبح هایمان دیگر خدا نداریم. چرا؟ برای 

خدا گفت: خلیفه و امام و رهبر مردم حرف خدا را به راحتی دور انداختی؟    همان مورد اصلیاینکه اگر تشخیص حسن و قبح بود، چطور سر  

 در غدیر، این را خدا گفت یا نگفت؟ یک کالم. کس حق این تعیین را ندارد.را خود خدا تعیین کند و هیچ

مردم تعیین کنند. اگر کسی در حسن و قبح، این اولین پایه را به همین راحتی دور  ختید و گفتیداین ضابطه را اول کار دور انداحاال شما 

 گوید چه خوب است، چه بد؟ ایستد، ببیند خدا میدر بقیه ضوابط می  ،انداخت

از این  .جایی را برای شما نگه داشتم برای حُسن و قبح. شما در همه امورتان باید به همین مورد مراجعه می کردید خدا که می گوید

در حسن و قبح را کنار گذاشتید، در ریزه کاری ها،  است و چه قبح. شما که اصل گوش کردن حرف و تابع خدا بودن بپرسید چه حسن

 ضابطه زندگیتان قرار می دهید؟  راحرف من می آیید؟ چه وقت حرف من و ضابطه می به دنبال کِ

 پس تغییر ضوابط حسن و قبح از خواست خدا به خواست انسان: 

 . اولین ثمره سقیفه با کنار گذاشتن غدیر، بزرگترین حسن و امر و باید الهی را کنار گذاشت، پس در سایر موارد آسانتر کنار می گذارد.1

که باید ضابطه حسن و قبح های دیگر باشد. با رفتن غدیر، ضابطه الهی در حسن و قبح  همان بود ،. آن چیزی که سقیفه کنار گذاشت2

 هم رفت.

آنچه که اصل ضابطه حسن و قبح بود، از بین رفت. حاال خدا که نیست، چکار کنیم؟ )بین خودمان باشد( بشر خیلی زرنگ است. وقتی یک 

داند دنبالش می خواهد چکار کند. وقتی خدا را کنار می گذارد، حواسش هست که با رفتن خدا چقدر زمینه آماده می  می کاری می کند،

برای این که مطلب روشن شود. باالخره   گویمشود. چقدر آن جوری که ته دلش می خواست، کارها جور می شود. حاال اینها را خودمانی می  

خالی نیست. یک بله هایی داریم، یک نه هایی داریم. شما وارد قوم لوط که می شدی، از دروازه شهر به کسی هیچ اجتماعی از حسن و قبح  

را پیدا کردیم. شما هم که مهمان هستی، باید یک پذیرایی بکنیم. این هم یک   دادند. از همان اول می گفتند، ما بهترین کار دنیاامان نمی  



 

 2صفحه 

 

 167کارگاه شماره 

 4قسمت   – سیزدهمجلسه   –هندسی تبلیغ غدیر م

گفتند: ما با  .اریم. در قرآن است، بروید بخوانید. مالئکه هم که از دروازه شهر آمدند، به آنها امان ندادندنوع حسن و قبح است. تعارف که ند

 اینها هم کار داریم.

 خیلی هم کار خوبی است و یک دنیا آدم هم بگویند  پس بشر برای حسن و قبح خیلی هم ادعایش می شود و سینه سپر می کند. می گوید

که حساب دستتان بیاید. نگویید چرا حرف قبیح  خیلی هم کار خوبی است. من ته حرف را زده ام گویندده ایستادند و می یک ع  ،بد است

قبل از من این حرفهای بد را زده است. بعضی وقتها تا این میخ را تا آخر که قرآن  و مثال بد می زنی؟ قرآن است دیگر! اگر حرف بد است

 ، حرف جا نمی افتد.نزنی با چکش برود

چکار باید بکنیم. همان کاری را که سر بزرگترین   ضابطه ای غیر خدا تعیین کند. حاال بگردیم ببینیمکه برای این حسن و قبح،    ستحاال بنا

اولی  حسن و قبح حسن و قبح یعنی خالفت و امامت در آوردند، سربقیه هم مثل آب خوردن می توانند در بیاوردند. در آن کار بزرگ، آن

ی أمردم باید ر می گویند بسم اهلل! بفرمایید چکار می کنید؟ .است، شما حرف خدا را کنار انداختید تر و مهمتر که از همه گردن کلفت

که اصالً این درست  بدهند. نظر انسانها! )من حرف سقیفه را می گویم( هر کسی را که خوششان آمد و قبول کردند. حرف اول این هست

 که اکثریت مفت نمی ارزند.  است یا نه؟ در انبیاء گذشته قرآن پر از این است

 «اکثرهم ال یعقلون، اکثرهم ال یعلمون»
شما خودتان با دست خودتان حرف خدا را درباره   . می خواهم عرض کنمها را شما بلد هستید. من می خواهم الزام کنم، گردنشان بگذارمنای

 که ما غدیر را نمی خواهیم و آن که خدا گفته است امام مردم و اینکه چه کسی باید امام مردم باشد، صاف کنار انداختید. خودتان گفتید

ببینم چکار می خواهید بکنید؟ می  خودتان بفرمایید !دار و دسته سقیفه !شما چکار می کنید؟ آهای آقای سقیفه خبخواهیم.  را نمی

یا همین انسان ها باید نظر بدهند. یک راه دیگر هم  می رویم در جنگل از شیر و ببر و پلنگ و فیل می پرسیم که ما چکار کنیم گویند

آنها می شود حرف بزنند! و آنها هم باشند، باز خدا می شود. شما از دست خدا فرار کردید، کجا می خواهید   ؛می پرسیم. نه  هست. از مالئکه

 بروید؟! از چه کسی می خواهید بپرسید؟ از انسان ها می خواهید بپرسید؟ 

قربانشان بروم، خودشان فرموده اند. فرموده  علیه السالماز همه انسان ها می خواهید بپرسید، یا بعضی از آنها؟ این را امیرالمؤمنین  سؤال:

ندارند؟ شما یعنی از پیرزن و پیرمرد و زن و بچه   که مردم نظر بدهند. کدام مردم؟ مگر همه مسلمانان الاقل حق نظر دادن  اند: شما گفتید

شما به ابوبکر راضی هستید و همه گفتتند   سؤال کردید   علیهلعنت اهللو بزرگ و کوچک و عشایر و دهات و همه را رفتید و از همه درباره ابوبکر  

بله؟! یا نه هفت، هشت یا ده نفر دور ابوبکر ریختید و سر و صدا و یک عده هم در مدینه آمدند و یک عده هم نیامدند. با ضرب چوب و 

اینهایی که با ابوبکر بیعت  ؛نمی رسید مسلمانان درصد 10 گرفتی، بهچماق آوردید و بیعت کردید. همه را با مسلمانان اگر درصد می 

خودشان در خطبه شان فرمودند.   علیه السالمکردند. پس کدام مردم؟ شما چه کسی را می گویید؟ ما را مسخره کردید؟! این را امیرالمؤمنین  

تو هم به این راضی هستی؟  !علی بگویید علی جزء مردم نبودم. الاقل نیامدید من می خواهم ببینم که مگر منِ فرمودند: مگر شما نگفتید

 امام نه! آدم که بودم. به این اندازه به من ارزش قائل نشدید. 

 ،وقتی خدا نشد؟ انسان. انسانهای بی قصد و غرض، دکترها که برای سالمت مردم زحمت می کشند ،پس ضابطه حسن و قبح کیست

جای دیگر را  10و ن دارو سرطان می آورد. این دارو یک جا را درست خودشان هر چند یک بار می گویند فالن چیز را اشتباه کردیم. ای

خراب می کند. بشر خودش در این که چه چیزی خوب و چه چیزی بد است، مانده است. خودش اعتراف به اشتباه و فراموشی دارد. این 

 ه خودش لنگ است و خودش را قبول ندارد، می پرسیدبشر هزار و یک عیب دارد. شما در حسن و قبح خدا را رها کرده اید و از بشری ک

 چکار کنیم و چکار نکنیم؟ 

روزی یک بار لنگ بزن، می پرسید چکار کنیم؟ در   اشتباه کارِ  درباره اینکه رئیس کل امورتان چه کسی باید باشد. دارید از یک انسان نفهمِ

به اشتباه های خود پی می برید، آن وقت در این کار عظیم، حرف خدا   امور روزمرتان هزار مرتبه حرف هایتان عوض می شود و هزار مرتبه

را پرت کرده اید و می خواهید به حرف انسان گوش بدهید؟ کدام انسان؟! انسانی که هوس در آن خوابیده، هوای نفس. انسانی که شیطان 

 .یید شما زحمتی بکشید و شبی برای ما مطالعه کنیددر آن است و انسانی که زرق و برق دنیا از همه طرف دورش است. حاال به این بگو

که همه انسان ها کیف کنند و راضی  ببینم می توانی برای فردا روزمان یک دست حسن و قبح قشنگ بیرون بیاوری؛ ولی جوری باشد

یم، همین اروپا می شود. االن باشند. همه انسان ها از این زحمت علمی شما لذت ببرند. چه می شود؟ زیاد زمان های دور نمی خواهد برو

در کشورهای غربی، مگر آن عاقل هایشان ننشسته اند این همه برنامه های لختی و این همه بی بند و باری، این همه قوانینی که یکی از 
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اینکه با بغل فقط به شرط    .مین هوسهای بشر استأ اساس هوس بشر و ت  قوانینی که تمامش برآنها بی حجابی و مثالً حجاب نداشتن است.  

دستی تصادم نکند و به شرط اینکه به دماغ بغل دستی نخورد. ولی تمامش را قانونی، علمی و در موردش کتاب نوشته اند. تمامش را 

همین  .که اصالً مصلحت و حسن و قبح همین است که زن ها لخت باشند تئوریزه و برای اثباتش مباحث علمی نوشته اند. اثبات کرده اند

ه مرد و زن ارتباط خاص الزم نباشد. هر طور دلشان خواست، با هم ارتباط داشته باشند. همین است که انسان ها آزاد باشند، هر است ک

که شما متوجه   چه خواستند بگویند، هر چه خواستند بخورند. از اینها به عنوان مکتب در اروپا دفاع می کنند و تازه ما را مسخره می کنند

که برایش مباحث علمی هم  نا باشد بدهید دست انسان، آنقدر این انسان حقه باز است که نه تنها حسن و قبح می سازدنیستید. اگر ب

مشهود   به صالح بشر است. البته این مطلب  ،این چیزی که من می گویم  درست می کند. پشتوانه علمی می سازد و برای شما ثابت می کند

 جلوی چشم ماست. 

قرار شد خدا نگوید و بشر فکر کند. اصالً اگر بشر شروع کند به فکر کردن، اولش خودش به که  ع می شود؟ از همین جااین از کجا شرو

که چاه خانه من یک موقع عیب پیدا نکند. داستان هایی که شنیده اید و خود به خود روی آن هوس ها کشیده می شود و  فکر این است

د. وقتی در آن اولی حسن به آن بزرگی را کنار گذاشت، کاماًل آماده است که در تمام موارد هر قانونی را حسن و قبح ها را تحویل می ده

بشر می خواهد بدهد، روی هوس ها پیاده کند. نتیجه آن چیزی که سقیفه کنار گذاشت، همانی که باید ضابطه حسن و قبح های دیگر 

  هی رفت.با رفتن غدیر ضابطه های المی شود؛ یعنی امام. 

 با رفتن ضابطه الهی، تشخیص انسانی جای آن را می گیرد که در سایه هوای نفس، شیطان و ظواهر فریبنده دنیا فکر خواهد داد. یعنی

چرا که اگر اول خدا  .ضوابط حسن و قبح را تعیین خواهد کرد. مهمتر از همه این است، بشر تقصیر و گناهی ندارد که این کار را می کند

بی خود هیأت علمی نمی  .بول کرد، همان اول نماینده خدا حسن و قبح را مشخص می کند. اصالً شما زحمت نمی خواهد بکشیدرا ق

فکر کنید ببینید حسن و قبح چیست. نماینده خدا اینجا نشسته، بپرس؛ در یک لحظه به تو می گوید. آقا   خواهد تشکیل بدهید و بنشینید

این کار خوب است؟ حضرت می فرمودند: بله. این کار بد  چگونه بوده اند؟ مردم می آمدند می گفتند السالم علیهم ما امیرالمؤمنین و ائمه

 را ببینید. اینکه نشد کی باقی می «بحاراَلنوار» و «وسائل الشیعه»است؟ بله. نخیر شما فکر می کنید، بد است. خوبه. یک کلمه. احادیث 

شیطان و هوای نفس و  :و بدون نماینده خدا فکر کند. آخرش چه می ماند؟ این سه تا باقی می ماند ماند؟ بناست یک بشری، بدون خدا

اروپایی ها مغرضانه این کارها را می کنند؟ نه! واقعًا فکرشان به  ظاهر فریبنده دنیا. این چند تا را دور هم می چیند. شما خیال می کنید

شما در نظر  برسد. اگر بشر را از دست خدا رها کنی و بگویی فکر کن، اینگونه فکر می کند.همین جا رسیده است. باید هم به همین جا 

سوزن فرق نداشته است. حاال امروز برق و کامپیوتر و نور و چراغانی است   گذشته بودند، با اروپای امروز به اندازه  ءبگیرید اقوامی که در انبیا

خاشاک و کشاورزی و بیل و با این چیزها بوده است. این موارد فرق دارد، اما به بحث هوس که   و از این حرف ها، آن زمان با االغ و خاک و

 سر سوزن با همدیگر فرق ندارند.  ،رسدمی 

 فهمیدند. تمام ضابطه و گیر اینجا بود که بنا نبود سال یک حرف را نسل در نسل نمی 1000سال،  ۹00قوم نوح  ؛شما اقوام را نگاه کنید

رود سراغ هوسهای خودش. این است که با رفتن ر باشند. خدا کنار رفته بود. وقتی رفته باشد کنار، دیگر حرف فایده ندارد. بشر می  خدامحو

کند. می داند که وقتی اصل مطلب را کنار گذاشت، طبعاً در آثار و ثمرات آن الهی، انسان خود به خود به سمت هوای نفس فکر می  ضابطه

 مان ضوابط شهوت انگیز پیش برود.به ه هم باید

فهمد. یک گروه قدرتمندی مثل سقیفه می شود. کدام بازار؟ بناست خدا کنار برود، سقیفه خوب می بازار جدیدی شروع می در کنار این، 

که در سر مردم بیچاره نیست. اما آنها  ستاهداف و هوس ها و اراده های شومی در سر آنها ،نشیند. حاال که نشستهباالی اجتماع می  آید

اجتماع را آماده کرده اند. چرا؟ برای اینکه در اجتماع دیگر خدا  برای آن .می خواهند چه کارهایی را برای این مردم بکنند دانندوب می خ

بزرگ یعنی )  که فالن کار خوب است، فالن کار بد است؟ بزرگانی از خودشان را خدا نیست. چه کسی باید نظر بدهد  نیست. در آن نماینده

که به خورد   شما این حرف را یک مدلی درست کن  گویند  کنند و می  آن کسانی که نکراء دارند، حیله گر هستند، این افراد را پیدا می  (کله

تاِن فی َزَمِن رسوِل الله، ان»فهمند! چوب هوس اول را می خورند.  کند؛ اما مردم نمی چکار می فهمداجتماع برود. خوب می 
َّ
ا ُمتعتاِن ُمحلل

ُمُهما« َحرِّ
ُ
شود. نه خجالت و تقیه زنم. دیگر از این واضحتر هم می  من دارم حرف می .این حرف دقیقاً یعنی خدا را پرت کن برود بیرون ا

 صلی اهلل و علیه و دارد و نه چیزی. خود سنی ها این را نقل کردند. خودش آمد مسجد باالی منبر، جلوی همه گفت: دو چیز را خدا و پیغمبر

یِهما«گویم . نه که می  اُحَرّمُهُماگویم  گویم نکنید، می   گویم نه! نه اینکه میبنده می  . گفته انجام دهید  آله
َ
ُمُهما، و اعاِقُب َعل َحرَّ

ُ
اگر کسی   »ا
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مثاًل اگر کسی متعه اندازم در جهنم.  اندازد در جهنم، من هم او را همین جا میزنم بر سر او. خدا چطور او را می انجام دهد، چوب می 

 حج یا متعه نساء را انجام دهد.

داند که  دهد. چون میگوید، به خرج مردم می  را می مُتعتانِ مُحلّلتانِ کند؟ به خورد اجتماع بدهی. می آید چه می این حرف را بناست 

خود آن بزرگ یک هوس   .کند  ماع که این کار را نمیکند. به قصد صالح اجت  را طرفدار خود می  با این کار نصفی از جمعیت که زنان باشند

کند.  یک جمله سازی درست می ،این اهالی ادبیات خود را جمع می کند ،نشینددر ذهن دارد. برای اجرای این هوس، دو یا سه شب می 

به جا گفته. این از اصل مطلب بدتر   تر، هزار و چهارصد سال علمایشان در دفاع از این جمله کتاب می نویسند!! خیلی هم درست واز آن بد

 یک عده ای در کتابهای خود آمدند، دفاع کردند که اصالً این باید این کار را می ،گذارد دانست دارد بدعت میکه حاال او خودش می است

 .کرد. خدا به این کار راضی است. یعنی ما بدهکار هم هستیم، تازه به جای اینکه طلبکار باشیم

رسد، کسانی که بر اساس هوس و بر خالف راه آورد. از اینجا که کار به جایی می  این حرف از کجا سر در می ن است که دنباله منظور ای

گوییم(، با استناد به نظر انسانها به کرسی  های ضد خدایی خود را )که ما به آن بدعت میها و توطئه هوس ،الهی غدیر بر سر کار آمده اند

 نشانند.می 

دانید آخر ابوبکر  ، درباره فدک این همه استشهاد کردند. این همه سند آوردند. این همه اتمام حجت کردند. میسالم اهلل علیهاحضرت زهرا 

ی َلُعدنی ِبَجواِبک»گفت:    .چه گفت؟ رفت باالی منبر، مردم هم نشسته بودند نَّ الُم »توانم بدهم.    ، من جواب تو را نمی«ِانَّ
َ
ظنَّ ا

َ
هاِجرين َو ما ا

نصار َيرَضوَن ِبذِلک
َ
س نرسد. یعنی چه؟ یعنی نظر کفدک برای تو باشد و به هیچ شوندمطمئن هستم که مهاجر و انصار راضی نمی  «و اَل

انسانها! یعنی مردم اینگونه می خواهند. مردم به این راضی هستند. حسن و قبح را باید مردم تعیین کنند. من فدک را از چنگ تو می 

شود. ظالم توطئه ها و هوس هایی را اما نظر مردم فراموش نشود. آخر این می  جواب تو را ندارم گویی. می دانم راست می دانمیرم. می گ

گوید. یک نفر از آن مهاجر و انصار اعتراض کند. راست هم می    دهد و عملی میبه خواست انسان نسبت می    ،که دارد، چون خدا رفته کنار

گویی! ما هیچ وقت راضی نیستیم. نخیر؛ خیلی هم راضی بودند. خیلی هم لبخند زدند. خیلی هم خوششان   ابوبکر چرا چرت و پرت می  نکرد

که برای ما یک ارزشی قائل شدی. به فکر انسان ها  شوند. باریکال دهد که این افراد راضی نمیکه ابوبکر دارد به این افراد نسبت می  آمد

 ادی. این مطلب اینجا تمام است.هم قیمت د

 ؤال حضار: س

این کار بد است یا این کار خوب است. طبعاً آیا این حسن و  آن، وجدان است. آدم وجدانا می فهمد ما حسن و قبح عقلی داریم. ساده

فهمد چه چیزی خوب  شود؟ عقل آدم که میشود. مگر عقل آدم هم عوض می آن عوض می  قبحی که ما االن صحبت کردیم، ضابطه

  است و چه چیزی بد است؟

 پاسخ استاد:

بدون اینکه حاال متدین باشد  ،که هر عقلی خودش تواند منکر باشدواقعیت این است که ما حسن و قبح عقلی را قبول داریم و کسی نمی 

  حسن و قبح هایی را تشخیص می دهد. اما به دو نکته توجه کنید: ،یا نباشد

درصد آن  ۹0درصد آن عقلی است،  10گوییم، تمام بایدها و نبایدها. پس اگر مثالً  تا چیز عقلی را که نمی ۴قبح همین . حسن و 1

 در ظاهر جور در نیاید. این را خدا باید توضیح بدهد  چه چیزی آره و چه چیزی نه. چه بسا هم که با عقل ما  دستوری است. خدا باید بگوید

 درصد بقیه چه؟  ۹0کند. پس آن را قبول داریم اما در اشتباه می که کجا عقل تو 

شاید این را بیشتر دیده باشید. مگر حسن و قبح عقلی نیست؟ مگر عقل همه یک جور نیست؟   و شبهات  های فلسفی  . اتفاقًا شما در بحث2

فهمد طرف شبهه می اندازد. در اینترنت  ری میکه آدم فو این همه شبهه و کله زدن برای چیست؟ یعنی حرف عقلی آنقدر واضح است

ساعت نشده، آن طرف سنی یک جواب جانانه گذاشته زیر آن. پس فردا این  2۴دهد؛ چه جوابی! فردا می بینی به فاصله جواب می یکی 

شبهات ضد شیعه. اصالً  ،سال است 1۴00 کنند؟که تمام شد دیگر. پس چرا آنقدر جر و بحث می  آقا دوباره. اگر عقل است و تمام است

که در آن حسن و قبح عقلی هست. اما این بشر  شبهات همه جا، نه فقط شیعه! هر جای دنیا بروی مسائل شبهه یعنی دو تا کله و عقل

حسن و قبح  که سر ما را کاله بگذارد. اسم آن حقه باز، بلد است چطوری از این حسن و قبح استفاده کند. چطوری بجود و بیرون بدهد

شما نگاه کنید مگر  .کنند و حاال دیگر گفته بود تعارف که نداریماست، اما وقتی از آن می خواهی کار بکشی، به احسن وجه استفاده می 

 عقل و حسن و قبح به این واضحی نیست؟ 
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له واضح فلسفه أ ود دارد. بهتر از این؟ در مستا عقل در کله خ  10یعنی اگر ما یک دانه عقل داریم، او    .شیخ الرئیس ابن سینا کله عقل است

که من اصالً خوشم نمی آید و وارد آن هم نمی خواهم بشوم، فقط می خواهم بگویم که این موارد را  «اصاله الوجود، اصاله الماهیه است»

که گفتی؟  ند: این چرندیات چیستخرین اصالً می خندند به او، می گویأ بلد هستم. در این مبحث ایشان با آن کله به یک چیز رسیده، مت

 ،دهد  کنند، حرف تو خنده دار است. پس اگر این عقل که حسن و قبح را به همین راحتی تشخیص می  در این حد و با عقل خود ثابت می

 دیگر بقیه موارد بحث خودش را دارد. ،در اصل مطلب این مقدار حرف باشد

 

 و العن اعدائهم اللهم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم 


