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 باسمه تعالي

 1فلسفه اصول روش تنظيم/ ضرورت تنظيم امور مسلمين/دوره دوم/ جلسه 

  8/4/31اإلسالم و المسلمين صدوق/ تاريخ:  حجّت

 روش تنظيم امور مسلمين -

 فرهنگستان به دنبال پر كردن خالئي كه در حركت انقالب اسالمي بدان پي برده هست. 

اگر دوستان حقيقت و اصل انقالب اسالمي را قبول داشته باشند، پي بردن به اين خالء خصوصاً براي كساني 

 اند كار دشواري نيست.ها بودهكه در متن حركت

ها چه در داخل ايران و چه در خارج اموراتي دارند يك وضعيت روحي دارند، شده مسلمانحاال كه انقالب 

شود و تمامي امورات يك وضعيت فكري و يك وضعيت عيني، اين امور بوسيله اين انقالب سرپرستي مي

 مسلمين از ناحيه انقالب اسالمي مورد تصرف است. 

ها در مقابل تر باشد و هرگز در موضع ضعف نباشد سلمانها در برابر كفار خوب و بربايد وضعيت مسلمان

شود بايد قدرت پاسخگويي داشته باشند براي مثال وقتي كه حج مشرف شبهات فكري كه در دنيا مطرح مي

آيند و تحت تبليغات هاي مسلمان جهان ميملّتگيريم. شويم در مراسم حج مقابل شبهات زيادي قرار ميمي

شود و شما در مراسم حج بايستي پاسخگو باشيد وضعيت شان مطرح ميدي در ذهناستكباري سئوال زيا

و همچنين وضعيت عملكردي مسلمين بطور عموم چه در رابطه با وضعيت اقتصادي و چه در  حجّاجفكري 

 ادارات و جاهاي مختلف براي شما مهم است. 
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ظيم و نظم بخشيدن نكته مهمي است. هر شان مسئله تنها و برخورد با اموراتدر مسئله سرپرستي مسلمان

، خاصّرا به دنبالش هستيد چرا تنظيم  خاصّيدانيد تنظيم نظمي را براي اين امور مناسب و مصلحت نمي

چون در برخورد با اين امور اهدافي داريد يعني غلبه اسالم بر كفر و برتري اسالم مورد نظر است. اثبات كردن 

 ، بنابراين هر نظمي پذيرفته نيست. تان هستهدف« انتم اال علون»

( اگر اين سه عدد را بخواهيم نظم 318، 15، 2)  مثالًدر رياضيات اگر اعداد را بخواهيم نظم بدهيم.  مثالً

توان جمع كرد ولي آنچه كه در نظم اين اعداد مورد نظر هست بندي كنيم به انواع مختلفي ميبدهم و جمع

خواهيم اي كه ميان و... قرار دهيم و اگر جابجا كنيم اين نظم را نتيجهيكان زير يكان، دهگان زير دهگ

اي نيست آيد، نتيجهاي كه بدست ميتوانيم بفرض طور ديگري تنظيم كنيم آما آن نتيجهآيد ميبدست نمي

-ميهاي مختلف هم هاي مختلفي نظم دهيم و در مبناءاعداد را به شكل توانيم ميولي ما  خواهيم ميكه ما 

-از اين جاذبه بيرون مي كه اينتوانيم در مبناء ده، دهي ببريم هم در مبناء سه ببريم، يا توانيم ببريم، هم مي

ها مختلفي براي اهداف مختلفي هاي ديگري با آن برخورد كنيم پس نظمآئيم در جاذبه انتگرال و به گونه

 توان داد. مي

گوييم مالكيت دولتي، شان از مالكيت فرق بكند، وقتي ميهاي مختلف تعريفمثال دوم: فرض كنيد مكتب

گوييم مالكيت خصوصي هست وقتي مالكيت دولتي شد طبعاً نظم بخشيدن به امورا اقتصادي با جايي كه مي

شود كند، اگر دقت كرده باشيد آنجايي كه مالكيت دولتي مينظم بخشيدن وضعيت معيشتي مرد فرق مي

شود دولت براي سنين ها اداره ميشود وضعيت مسكن هم به شكل تعاونيمي وضعيت معيشتي مردم كوپني

 هاي مختلفي را دارد.مختلف برنامه

دهي در مالكيت دولتي با آنجايي كه مالكيت خصوصي هست، متفاوت است، اين نظمي كه سيستم سرويس

مكانات فراوان و ارزان در بلوك شرق هست با نظمي كه در بلوك غرب هست متفاوت هست و در بلوك غرب ا

آيد جاذبه كار و اقتصاد را هاي آمريكا برگردش درميميليارد در بانك 6هست و كار هم زياد چرا چون وقتي 

 برد جايي كه بيكاري نيست و فضاي كار هم زياد هست.مي
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 خاصّكند و ها هم معنايش تغيير مينظم خاصّشود نظام داد. تابع اهداف هاي مختلفي ميبه امورات شكل

 شود.خودش مي

 « كارشناسي»و تنظيم « ساده»تنظيم  -

توانند انجام دهند مثال اداره كردن يك حاال گاه در تنظيم، تنظيم ساده است، يعني عوام مردم هم مي

داند كه چه بايستي بكند. ارتباط با كجا خواهد ماست، شير، پنير و... درست كند ميلبنياتي، كسي كه مي

ر بياور و كي ماست را ببندد، البته همين جا ه تنظيمات مختلفي دارند روي همين حساب بعضي از بگيرد شي

داند كه چه ساعتي شير بياورد چه ساعتي ماست را ببندد و بودن مي منظّمشوند بخاطر ها معروف ميلبنياتي

 چه ساعتي ماست را بردارد.

ت هم كارشناسي، وقتي در سطح يك كشور يك اداره پس تنظيم گاهي اوقات ساده و عرفي هست، گاهي اوقا

شود  به تعبير خودشان، وقتي فني و كارشناسي شود، فني ميهاي بزرگ كارشناسي مييك ارگان و شركت

 علّتبه  خاصّيشد ديگر تنظيم احتياجي به روش دارد احتياج به منطق و ابزار دارد، كه يك دسته و گروه 

شوند هيئت كارگزاران و مديران يك حكومت، شوند، و ميمي مسلّطر تمحص و كارشناس بودن بر امو

 كه ايندهد تا مديران كشور مسلح هستند به يك روشي به يك مدلي و آن مدل قدرت و توانايي به اينها مي

ها به دنبال خواهند يك دسته از دولتسازماندهي بكند، براي چه؟ براي رسيدن به آن اهدافي كه مي

ما به دنبال پياده كردن اسالم  امّاكنند، ن هستند در باب اقتصاد هدف خودشان را دنبال ميشااستقالل

 هستيم به دنبال رشد و توسعه اسالم هستيم و به دنبال برتري و سلطه و نفوذ ايمان در قلوب مردم دنيا. 

روي زمين جريان  پس بايستي مدلي در دست ما باشد كه با توكل به خدا و قدرت الهي پرستش خدا را در

دهيم. اين يك توضيح بسيار بسيار اجمالي از نحوه و روش تنظيم امور مسلمين. اختالفي كه حكومت 

 امّاهاي دنيا دارد در نحوه اداره حكومت هم يك فرق عمده و اساسي بايستي داشته باشد اسالمي با حكومت

بعد از سيزده سال واضح شده كه نه حوزه به اين كسي به دنبال اين روش و اين مدل بوده حاال آرام، آرام 

دنبال اين مطلب بوه و نه اآلن هم هست و نه دانشگاه مدعي اين هست، ما بايد روش و مدلي را كه متناسب 
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هاي متداول به كار بگيرد. تواند مدلگويند هر س ميبا اهداف اسالم هست بايستي بدست بياوريم، بلكه مي

هاي ديگرا بايد يك اختالفات اصولي مدل ما با مدل»گويد هدف ما مي كه اينه البته اين يك اشاره بود ب

نقلي هم اگر بخواهيم به كلمات مبارك حضرت امام )رضوان اهلل تعالي عليه( داشته باشيم.  امّا، «داشته باشد

ريم كتابي وقت دوستان را هم زياد نگي كه اينفرمودند ديگر واضح است براي هائي كه در اين باب مينص

، يك تتبع مختصري كرده روي سخنان حضرت امام و شاخص كرده و بيرون «دانشجو و طلبه»داريم به نام 

 آورده.

هر كس تيترهاي اين را فقط نگاه كند خالء و كمبودي كه در نظام و انقالب وجود دارد را در اين كتاب 

-ي موسوي درباره مسائل اقتصادي ميكند ايشان زمان دولت آقابراحتي در سخنان حضرت امام درك مي

 كنيم.ها دراز ميفرمودند: علماي اسالم بايد روي اين مسائل كار كنند ما دست نياز به سوي حوزه

دهد كه علماء بايد روي اين زمينه كار بكنند و كار هم نشده است. در بحث واليت مطلقه و اين نشان مي

هاي ديگر بزرگان در اجتهاد هستند يا در موقف كننده تعيينهاي ديگر مثل زمان و مكان كه دو عنصر بحث

روي اين فكر كنيم « يكسال« »ماهشش»هست ما بايستي « خالء»گفتند كردند ميمصاحبه و سخنراني مي

كه يك كار فكري جديد براي »شود. پس با تكيه به كالم حضرت امام هم وجود اين خالء تا ببينيم چگونه مي

 آيد كه تمام هست. به نظر مي« و نظام احتياج هستبرد انقالب پيش

 مورد نياز و ضرورت هماهنگي بين آنها گانه سههاي منطق -

پردازيم كه امر يك روش و مدل براي حكومت الزم هست به اين مي كه ايناصل ضرورت  كه اينبعد از 

 كنيم:هم ميحكومت بايد با امور ديگرمان هماهنگ باشد. بجز امر حكومت دو كار ديگر 

« صانع»دهد و اثبات كنيم با منطق صوري فلسفه را شكل ميمنطقي داريم كه با آن اعتقادات را تمام مي -1

 كنيد.كنيد و امر معاد امامت و عدل را مطرح ميرا تمام مي« نبوّت»كنيد مي« نبوّت»كنيد مي
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گيري شود استنتاج چيزي كه بايد نتيجه كنيد يعني آنتان را تمام ميداريد كه با آن فقه« اصول»يك  -2

بشود از كلمات وحي بنابر اعتقادات كه وحي اشراف دارد بر همه مواضع زندگي و بايد كمك بكند راه را نشان 

 بدهد.

تان پياده شود بايد از كلمات وحي بدست بيايد آن اهداف كه آنپس استنباط راه و احكام استنباط سير براي  

دهيد پس شما دو تا روش ديگر براي دو موضوع ديگر و با اين اصول هم كاري را صورت ميشما اصولي داريد 

شود سه روش اين سه موضوع و اين سه روش سه هدف و غرض را هم داريد كه با روش تنظيم امور مي

 بدنبال دارد از منطق صوري بدنبال تمام كردن اعتقادات اسالمي هستيد و از اصول بدنبال بدست آوردن

هاي وحي هستيد يعني آن چيزي را كه در اعتقادات داشتيد و در مدل بدنيال توسعه قدرت اسالم فرمان

-اش كلمه توحيد بود اسالم بود آن وقت ميهستيد اگر همه اهداف هم جهت بود كلمه واحد حاكم بر همه

و فهم از « اصول»اش با نتيجهتوانيد در اعتقادات نحوه نظمي را بدهيد كه توانيد بگوييد اسالم حاكم شد نمي

شود مدلي داد كه آن نتيجه را ندهد و همچنين در اداره حكومت نمي« فقه»و « اصول»كلمات نخواند، 

قوت پيدا نكنند. جوري تنظيم بكنيد كه مؤمنين در حكومت منزوي بشوند بايد نحوه نظم را « مستضعفين»

ريزي شود كه امور حها كه مختلف هست بايد به نحوي طرپيدا بكند پس نظم عزّتاي بكنيد كه اينها بگونه

-همديگر را تكذيب بكنند با تحوه اداره نمي كه اينمختلف با هم هماهنگ بشود همديگر را تاييد بكند نه 

سال  11ها كه بينيد كه بسيجيتوانيد مؤمنين را به انزوا بكشيد، مثل انتقادهايي كه هست و آثارش را مي

اند اش را ادامه بدهد البته مسئولين تا آنجايي كه توانستهبايستي برود كالس دوم راهنماييجنگيدند حاال 

ها ميدان بدهند، ميدان باز بكنند امكانات بدهند در درجه دادن در جاهاي اند كه با تعيين ضابطهسعي كرده

تواند اي نميجوهره يك گيرهايي در خود مدل و نحوه تنظيماتش هست كه نحو امّامختلف تضعيف نشوند 

 دار قرار دهد. ها را ميدانمؤمنين و بسيجي

ها هم كارشناسان هستند و در مركز افتد دست كارشناسان، دست استانداري كه بيافتد استانداريشهرها مي

كنند، آن آقا در آمريكا درس خوانده، اين آقا هم رفته سيزده سال جنگيده، حاال ها حكومت ميهم كارشناس
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بينيد كه مبتال به كارشناسي هستيد، مجبوريد به آقاي كارشناس برسيد بكنيد مي معيّنخواهيد وزير مي كه

 ها برسيد. توانيد به اين بسيجينمي

تان اقتصاد را هاي خطر بوده روي كار بيايد. در مدلشود شخصي كه در صحنهحاال چه نحوه نظمي باعث مي

خواهد فهمد ميزير آتش بوده ايمان را چشيده اس روحيات را هم مي كه نآ»فرع و ايما را اصل قرار داديد 

شود حاال اگر در مدل معيشت مردم در يك حكومت اصل خوب اين هم وزير مي« توسعه ايماني هم بدهد

تواند با هم هماهنگ باشد ها نميشوند در هر صورت نظم بخشيدنآيند باال و وزير ميبود، كارشناسان مي

 بايستي هماهنگ شود.« مدل»و « منطق»با « اصول»يعني 

 هاي مبنايي واحدي داشته باشيد. بايد ريشه

 «غيرقابل انكار»يا « بداهت» -

آيد كه منطق فقط به ها اين طور ميحاال بحث اين است كه اگر بخواهيم از مبناء واحد شروع بكنيم در ذهن

نظيم، منطق صوري است و در منطق صوري ريشه كش فكر كردن براي تشود و خطمنطق صوري اطالق مي

ها صوري آيا هاي منطقشود از بداهت شروع كرد بداهتمي  گردد ببينيم واقعاًبرمي« بداهت»همه مباحث به 

 ها است و اگر نه بايستي يك فكر ديگري كرد.آن مبناء مشترك براي هماهنگ كردن همه منطق

بينيد از قياس شكل اول هست فرض با الً بحثي كه در منطق ميكند مثها آغاز ميمنطق صوري از بداهت

اين صورت  امّاكنيد صورت بديهي مواد هم بديهي آن وقت نتيجه هم بديهي است قياس شكل اول كار مي

توانيد شما مي« متغيّرالعالمُ »و « كل متغيرٍ حادث»كنيد مثالً و اين مواد را شما هستيد كه انتخاب مي خاصّ

كنيد پس توانيد بگوييد اين شما هستيد كه داريد انتخاب ميچيز ديگري هم مي« كل متغيرٍ قديم»بگوييد 

اي را بگيريد اين مقدمات و چينيد تا يك نتيجهمقدمات و نتيجه يك ارتباطي با هم دارند مقدماتي را مي

با هم ديگر « تغيّرم»مرتبط هستند از طريق « وسط حدّ»نتيجه يك ربطي را دارند فرض كنيد از طريق 

 كنيد. ارتباط دارند و شما اين ارتباط را برقرار مي
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 كه اينآيا اين ارتباط بديهي است يا نظري؟ ارتباط بين مقدمات و نتيجه آيا بديهي است يا نه؟ حاال به فرض 

اس اصل اجتماع ارتفاع نقيضين بديهي است براس كه اينبديهي است. بفرض  حجّتو  معرّفتصور، تصديق، 

-بريد و بر اين بار ميگيريم آن قضايايي را كه بعداً جلو ميآئيم يك قضايايي را نتيجه ميها مياين بداهت

، قياس شكل «قياس شكل اول»شود دستگاه منطق صوري، اش ميكنيد آنها هم بايد بديهي باشند كه نتيجه

ه قياس شكل اول به ارتفاع و اجتماع آوريد ريشهاي مختلف را بدست ميدوم، شما براساس آن مقدمات شكل

ايد. حاال سئوال روي كل منطق است كه ارتباط بين اين اي كه چيدهگردد و به حدهاي اوليهنقيضين برمي

 ها خود امري نظري است يا بديهي اگر گفتيد بديهي است:بداهت

احتياج به يك « نهايت مطلب»روند دنبالش خواهد عوام را متنبه بفرماييد همه ميديگر كارشناسي نمي -1

 تنبه دارد، غافل هست، توجه ندارد، توجهش بدهيد پس منطق به علماء احتياج ندارد.

اختالف بين اهل منطق هم نبايد بشود يعني علماء منطق نبايد با هم اختالف داشته باشد اين آقا كه بر  -2

بايد با يك توجه و تنبه حل اختالف بشود  اگر اختالفي باشد طور هميناست و آن آقا هم كه  مسلّطاين علم 

آيد ارتباط بين اينها بديهي نيست و اين شبهه به پايه منطق در حالي كه اين گوه يست پس بنظر ما مي

 شود ساختماني بنا كرد. گردد كه براساس بداهت نميبرمي

 يا نقطه شروع ما « غيرقابل انكار» - 

كش فكر كردن و كامل باشد هم منطق صوري را كه خط عامّكه  از اين به بعد بدنبال اصول نظري هستم

 بپوشاند هم اصول را بپوشاند.« الةٌ قانونيه تعصم مراعاتها الذهن»است 

باشد غيرقابل انكار باشد و نظري باشد يعني استدالل بكند و غيرقابل انكار هم باشد چون  عامّمدل شما بايد 

كند و اين امور كند معجزه خدائي را هم ببيند انكار ميكار ميانسان مختار هست كلمات وحي را هم ان

 اي باشد كه قابليت انكار كردن نداشته باشد.بايستي بگونه
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 اولين اصل غيرقابل انكار« الجملهتغاير في» -

-فيها را تمام بكند تغاير آيد در رابطه با اصول نظري كه ارتباط بين اين بداهتاولين اصل كه به نظر ما مي

تغاير از باب تفاعل است، طرفيني است، غيرت دارد دوئيت « آنهم اين نيست« »اين آن نيست»الجمله هست، 

الجمله دارد يعني چه، يعني اين و آن ضد هستند نقيض هستند فعالً با آن كاري دارد، اين و آن دوئيت في

  الجمله دارند كه اين تغاير غير قابل انكار هست.نداريم، تغاير في

بين يك امر فكري و يك امر عيني تغاير هست، خياالت غير از خارج هست يعني حالت روحي غير از اين 

ساعت است و غير از تخيالت شما است. بين دو تا خيال تغاير هست، بين اين ميكروفن و اين كاغذ غيريت 

ن هماني كه روي كنم برعكس ايهست، كاغذ ميكروفن نيست، دقت كنيد در اينجا روي سلبش صحبت مي

اش غير قابل الجملهتغاير في»كنيم اين آن نيست. كند، ما روي سلب صحبت ميايجاب و اثباتش صحبت مي

كند و كند به تغاير تكيه مي، حاال اگر كسي انكار كرد و گفت تغاير نيست همين كه انكار مي«انكار هست

ند، اختالف بين حرف خودش و حرف شما را بيكند چون حرف خودش را با حرف شما مختلف ميانكار مي

 كند.گويد نيست، با تكيه به تغاير انكار ميبيند كه ميمي

شود تكيه نكند دقت كرديد ما برايش اينجا كند نميكند به تغاير تكيه ميپس آن كس هم كه انكار مي

الجمله چيزي نيست كه تغاير فيالجمله را همه قبول دارند بديهي است، استدالل آورديم نگفتيم تغاير في

گويند گوييم قندا غير از كاغذ هست نه به اين دليل كه، همه ميما مي مثالًكسي بتواند آن را انكار كند، 

گوييم اگر كسي فرض بر انكار قندان غير از كاغذ هست عقالي عالم همه قبول دارند و بديهي است بلكه مي

-بيند كه انكار ميكند چرا چون بين حرف خودش و حرف ما اختالف ميگذاشت، با تكيه بر تغاير انكار مي

كرد. اثرش هم اينست كه آن كسي كه انكار بكند تسليم شا است، ديد كه انكار نميكند اگر اختالف نمي

كند اگر گفتيد تشريف بياوريد دنبال من برويم بايد بيايد چون چون تغاير و غيرتغاير كه برايش فرق نمي

بيند هم تسليم شما است و هم در موضع شما آمدن و نيامدن براي او مساوي است تغايري نميدنبال 

 كنيم. استدالل و سخنراني بايستي سكوت كند اين اولين اصل، اصول ديگر را بعداً دنبال مي



 

 

 

 باسمه تعالي

  2ن/دوره دوم/ جلسه فلسفه اصول روش تنظيم/ اصول تنظيم امور مسلمي

  10/4/31اإلسالم و المسلمين صدوق/ تاريخ:  حجّت

در بحث ضرورت روش تنظيم امور مسلمين بوديم. گفتيم براي اينكه وارد باين بحث شويم هماهنگي بين 

گيرد. ما از ها الزم و ضروري است. و اين هم با ديد نظري و استداللي مورد بحث و بررسي قرار ميهمه منطق

جايي شروع كرديم كه مشترك بين كفار و مسلمانان باشد تا آنها در مرحله اول نتوانند انكار كنند و در 

جو هستند با ما همراه شوند به همين دليل از نتيجه آنها را به سكون بكشانيم و افرادي كه انصاف دارند و حق

 الجمله بود.ح كرديم تغاير فيشروع كرديم. اولين اصلي را كه مطر عامّغيرقابل انكارها و اصول 

 الجمله( اصل دوم از اصول غيرقابل انكار )سنجش في -

الجمله اس از اين جهت كه يك طرف عالم انسان است و چون كنيم سنجش فيدومين اصلي را كه مطرح مي

را  شناسيالجمله را بكار برديم و اصطالح شناختباشد لذا اصطالح سنجش في عامّخواستيم كه مسئله 

 نگفتيم. 

گذاري و تشخيص دادن احتاج الجمله چيست؟ ادني مرتبه شناخت و تميز دادن، فرقغرض ما از سنجش في

قندان،  مثالًخواهيم تغاير را تشخيص بدهيم كه ، مي«سنجش»گوييم به مقايسه كردن دارد به اين عمل مي

اي بايد بكنيد را بكنيد، يعني چه؟ مقايسه ايميكروفن نيست، بين قندان و ميكروفن شما بايد حداقل مقايسه

تا بفهميد كه مثالً يك چيز چه خصوصياتي دارد وزنش و حجمش چقدر است، چيزهاي ديگر ديگر هم 

سنجيد رنگش را با هم مقايسه نكنيد تا بگوييد آن قرمز است، نرمي، ريزي و است با هم مي طور همين

 ن دهد. خصوصيات ديگر و چيزهايي كه مقايسه را نشا
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 حصول شناخت از مقايسه امور -

كنند و شود پس انسان امورات را مقايسه ميشو، اختالف ايجاد ميلذا در آن مقايسه و سنجش فوق پيدا مي

كند. اين مطلب كند، اطالع پيدا ميشود و وقتي مقايسه كرد شناخت پيدا ميبرايش سنجش حاصل مي

و اصولي و  كلّيباشد  عامّخواستيم مي كه اينمسئله را براي  درق آنمربوط به انسان هم نيست يعني ما، 

 مثالًتعاملش كرديم كه در اين مطلب ما با حيوانات هم مساوي هستيم، سنجش براي حيوانات هم هست 

كند آن هم بين خشكي و نهر، بر رسد و توقف مييك حيواني در صحرا درحال دويدن است كه به نهري مي

بيند كه آنجا برايش خطر جاني دارد آنجا برايش آرامش برند يك اختالفي را مياي ميسر آب يك مقايسه

بيند آنجا دارد توي خشكي بدود توي صحرا بدود دنبال اهدافش برود دنبال غذا برود وقتي به آب رسيد مي

اي ا مثالً به درهكند و يك وصفي از نهر و جوي و چيزي را كه با آن برخورد كرده را و يخطر دارد مقايسه مي

-شود و بعد ميشود اينجاست كه تميز قائل ميرسيده و به پرتگاهي رسيده برايش آن اختالف حاصل مي

 دهد كه در حال دويدن بوده ديگر حاال از روي نهر بايد بپرد. ايستد يا يك عمل ديگري را انجام مي

كنيم كه مي عامّاز حيوانات است، آنقدر ما اصل را  اجل از حيوانات هستند شناخت آنها باالتر  البته كفار حتماً

 نتوانند فرار كنند و بايد قبول كنند اگر همراه شوند بعد خيلي لوازم دارد. 

 الجمله در بحث سنجشضرورت في -

 كه اينگوييم؟ بخاطر الجمله ميگوييم، چرا دوباره فيهاي مهمي را داريم مينكته مهمي است يعني ما پايه

بايد « روش»بايد بحث شود يا « مكانيزم شناخت»هاي فرعي شناخت نيفتيم كه بگويند اول م بحثدر دا

هاي فلسفي خودشان، هر كدام با هم اختالفاتي دارند و در موضوع بحث شود. يا فرض كنيد در ريشه

-ول ايجاد نميشود يعني اگر تفصيل شروع كنيد ديگر مفاهمه از همان ااختالفات، ديگر مفاهمه برقرار نمي

گوييم سنجش ها تكيه كنيد امكان راه رفتن و همراهي تا يك مدتي هست پس ميشود. ولي اگر به اجمالي

 الجمله بودنش.الجمله و اينهم در رابطه با فيالجمله، تشخيص فيفي
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 «الجملهسنجش في»غير قابل انكار بودن  -

در اين امر هم اگر خواست انكار كند. چون حتماً يه  الجمله را قطعاًحاال اگر يك كسي، انكار كرد بخش في

كند يعني بين صحبت شما و اي ميكند. اختالفي بين صحبت خودش و شما قائل است مقايسهتغاير تكيه مي

كند يعني بر اي ميتواند چنين نكند( چون تغايري ديده مقايسهكند )و نميصحبت خودش ادني مقايسه مي

ولي چون تغاير « الجمله قابل قبول نيستبخش في»خواهد انكار كند كه كند و ميميالجمله تكيه بخش في

كند و كند چون شناخت پيدا ميرا قبول دارد بين صحبت خودش و صحبت شما و از طرفي مقايسه هم مي

خواهد انكار كند كند كه ناخواسته ميالجمله تكيه ميخواهد تكيه كند پس روش سنجش فيروي آن مي

خواهد انكار كند شبيه يكديگر است يعني كسي كه مي تقريباًاش الجمله را، اين استدالل همهخش فيب

بود و در بحث هماهنگي هم  طور همينكند اگر دقت كنيد در تغاير هم اش چيست روي همان تكيه ميالزمه

-بخش في»ل دوم: دقت كنيد استدالل آنها يكي است. خوب اين اص كمّياست يك  طور همينآيد كه مي

 «. الجمله غيرقابل انكار

 الجمله بعنوان معيار صحبت: هماهنگي عومي فيسوّماصل  

 : هماهنگي عمومي بعنوان معيار صحت و غيرقابل انكار. سوّماصل 

كند كارش را جلو دهد و براساس آن با ديگران مفاهمه ميهر كس در دستگاه خودش، يك، معيار ؟؟؟ مي

كسي ديگر « هر چه واقع شد آن درست است» معيار صحت است « وقوع» مثالًگويد برد، كسي ميمي

اش بيشتر است همان صحيح است. انبياء كارآييگويد كه هر كه دهد و ميرا معيار صحت قرار مي« كارآيي»

ار به آنها رسيده آن را معي« ها و حقايق كه از منبع غيبيارزش»و ادبيان الهي، صحت را ممكن است با 

اي ممكن هاست. طايفهصحت قرار دهند و بگويند كتاب ما، قرآن ما، معيار، صحت اعمال و رفتار و برنامه

را معيار صحت قرار دهند و بگويند اگر چيزي مطابق كارش باشد و آن صحيح است و « تطابق» مثالًاست 

-پوشاند و كسي نميهمه را مياست و شامل است و  عامّآيد چيزي كه ما بنظرمان مي امّاچيزهاي مختلف، 
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-هماهنگي عمومي است آنهم في»تواند آن را انكار كند بعنوان معيار صحت دستگاه و منطق و روش آن، 

 «.الجمله

 تعريف لغوي و منطقي هماهنگي -

آهنگي،  هم آوا بودن، هم نوا بودن، همه با هم يك ساز بزنند يك برنامه پياده كنند اين هماهنگي يعني هم

شود يك موسيقي اپرا باشد، سرود جمهوري ي لغوي هماهنگي، فرض كنيد يك موسيقي كه نواخته ميمعن

ي دارد نت و رهبر خاصّهاي كالسيك و منظمي دارد يك آالت خواهند بگذارند كه ويژگياسالمي را كه مي

اين مقصد و يك  كه اينشوند براي هاي مختلف و اينها با هم هماهنگ ميدارد، قسمت سرود دارد و قسمت

را شنونده ايجاد كند. اگر بين اين فرض كنيد از آالت  خاصّيرا بگذارند كه يك گيرايي  خاصّيآهنگ 

زند، نوار سرود بخواهيد استفاده كنيد يا طبلي در آن استفاده كنيد اين هماهنگي را بهم مي سنّتيموسيقي 

آيد هماهنگ گويند با هم جور در نمياهل فن ميزند. جمهوري اسالمي را آن طوري كه تنظيم شده بهم مي

در زمين فوتبال بگوييد يك  مثالًهاي مختلف را بخواهيد با هم قاطي كنيد نيستند و هم نوا نيستند. يا ورزش

گويند تور واليبال هم در عرض زمين ببندند، وقتي كه بخواهند رد شوند از اين تور واليبال هم عبور كنند، مي

اند آيد چون غرضي كه براي فوتبال قرار دادهخواند و آن يك ورزش ديگري است و جور درنميمياين با هم ن

اند و غرض عبور دادن از اين مانع نيست و بسته به هدف، آن تورهايي است كه اول و آخر زمين قرار داده

 كند اين معناي لغوي هماهنگي.هماهنگي هم معنا پيدا مي

. غرض از سوّميچيز با چيز  2و بيشتر از  2غرض ما است يعني تناسب حداقل  كه« آ« معني منطقي» امّا

معني هماهنگي  عامّاست. هماهنگي دو يا چند چيز با مقصدي و با هدفي، اين به نحو « مقصد» سوّمچيز 

خواهيم است، يعني هم نوا بودن مقدمات و تالي با نتيجه، هماهنگي چند عنصر تركيبي  با آن چيزي كه مي

خواهيد حلوا يا سوهان درست بدست بياوريم. فرض كنيد كه آب، شكر، روغن و چند تا چيز ديگر داريد و مي

را  خاصّيكنيد هدف چيست؟ هدف سوهان يا حلوا درست كردن است، و يا هدف انقالب كردن است يا آلياژ 

كه با همديگر تركيب  اي استبراي بدنه هواپيما درست كردن است، آن چند چيز چيست؟ آن مواد اوليه
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كنيم كه به آن مقصد برسيم. آن هم تركيب تواءم با تناسب، چرا كه اگر تناسب با هم نداشته باشند مي

اي درست كنيد زمانش را بايد در نظر اگر در آشپزخانه هم بخواهيد غذاي ساده مثالًآيد. مقصد بدست نمي

در غذا بريزيد  حدّيك پارامتر است يا آب بيش از  بگيريد كه غذا نسوزد تا رعايت نكنيد حرارتش را كه

آيد تناسب داشتن اينها در تركيب با مقصد و هدف. پس غرض ما از هماهنگي منطقي، مقصود بدست نمي

 تناسب چند چيز است با مقصد.

 « هماهنگي عمومي»به « معيار صحت»اطالق  -

اي چه ديالكتيكي باشد چه كس از هر طايفه گوييم؟ چون هرحال چرا به اين نوع هماهنگي معيار صحت مي

طرفدار آمريكا باشد چه هندو باشد و چه صوفي و چه از اديان الهي باشد در هر صورت بدنبال مقصد خودش 

كنند لذا چون صحت نسبت هاي خودش است كه بر طبق آن مقصد صحت را تعريف مياست، دنبال مطلوب

شود. شود واحد ميشود، معيار سنجش ميما نسبت دارد معيار ميهاي به مقصد دارد و چيزي كه به مطلوب

 فهمد. براي كيل كردن، هر چيز را به نسبت داشتن به مقصد مي

 عموميت هماهنگي -

كنيم؟ ممكن است كسي هماهنگي را رعايت كند در اعمال مي« عمومي»حال چرا بحث از هماهنگي با قيد 

« عمومي»در وحي و در مفاهمه و استنتاجش هماهنگي را رعايت كند،  و رفتار و اعتقادات و نيز در برخورد

گوييم عمومي باشد يعني فقط معيار شود يعني مقصدش را همه جا جريان داده است بخاطر اين ميمي

باشد هم  جانبه همهصحتش در بخش مورد نظر ما نيست هماهنگي وقتي معيار صحت است كه عمومي و 

كند و هم سازمان و همه جا را همه جا معيار باشد معيار بودنش در تمام اعمال و رفتار منزل را بتواند تنظيم ب

معرفي نكرديم  كه اينالجمله؟ بخاطر گوييم هماهنگي عمومي چرا گفتيم فيفراگير باشد، بخاطراين مي

شد،  مقصد را، به نحو اجمال گفتيم نه الهي آن مشخص شد نه مادي آن مشخص شد نه التقاطي آن مشخص

حاال اگر كه كسي انكار كند هماهنگي را بعنوان معيار صحت بگويد هماهنگي معيار صحت نيست هر چي كه 

خواهد بگويد معيار صحت چيز بخواهد بگويد و هر نحوه استداللي را كه بخواهد بياورد مقصدي دارد و مي
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شود مقصد اين آقايي كه وع ميخواهيد بگوييد وقوع معيارات، وقمي مثالًديگري است يك امر ديگري را 

ها را كه وقوع معيار صحت است و نحو استدالل كه اينما را برساند به  خواهد ميخواهد با ما بكند برخورد مي

-خواهد بگويد اين حرف ما را بشكند و استدالل ما را ميخواهد بگويد يك نسبتي با وقوع دارد كه ميمي

خواهد بشكند. اگر درست حرف و استدالل نكند به نتيجه بت ما را ميخواهد بشكند غيرقابل انكار بودن صح

خواهد بگويد چيز ديگري معيار صحت تواند بكند پس اگر دقت كنيد آن كسي كه ميرسد ما را قانع نمينمي

به  كه اينكند يعني زند و با ما مهاجه ميدارد چه تناسب به يك مقصدي و بر آن اساس حرف مي  است دقيقاً

تواند به هماهنگي تكيه بكند و خواهد بگويد معيار صحت چيز ديگري است نميكند ميماهنگي تكيه ميه

 بگويد معيار صحت چيز ديگري است. اين اصل هماهنگي كه گفته شد.

 «الجملهرياضيات في»اصل چهارم: روش 

گيرد تا مقاصد را بكار مياي و در هر كاري روشي اصل بعدي، در رابطه با روش است هر كسي در هر برنامه

كند آن چيزي كه بنظر ما گيري دنبال مياي و يك مدلي و يك نحوه اندازهخودش را دنبال كند يك شيوه

گيرد پوشاند و موضوعات مختلف را به تبعش شكل ميهاي مختلف را ميپوشاند پايگاهآيد و همه را ميمي

الجمله است دهيم رياضيات فييعني روشي را كه ارائه ميالجمله است پوشاند رياضيات فيآنها را هم مي

. از امورات عرفي ساده بگيريد كه يك نجار يا بقالي با عامّگيرند به نحو يعني همه روش رياضي را بكار مي

اي را روي خواهد بسازد اول يك مدلي را، نقشهكند يا ميز را ميكند از رياضيات استفاده ميمردم معامله مي

كند كند و بر همان اساس كار ميها اينقدر، طول و عرض اين قدر، به چند وع، محاسبه ميكشد پايهمي كاغذ

كنند تعادل و عدم تعادل نرخ ربا را يا نرخ ارز را، چه در اداره يك حكومت نگاه كنيد سبك و سنگين مي

كنند در يك جا سنگين ميصادرات يا واردات را، توليد، توزيع، مصرف، وضعيت روحي مردم، را سبك و 

توانند بكنند و كنند بعد كنترل ميسنجند بحران و عدم بحران را حساب ميتعادل و عدم تعادل را مي

شناسي كنند و بگويند كه اين را از اينجا ببريم جاي ديگر تا از اين مال دربيايد يا از اين مرحله توسعه آسيب

دارد مطلق و  خاصّدارد  عامّموضوع شما، كلمات است كلمات  ثالًمرويم در مرحله ديگر توسعه، در اصول مي
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گوييم اين معنا دهيم بعد ميشان اوصافي از اينها است كه با همديگر اصطكاك ميمقيد دارد و اينها هر كدام

سنجيم، كنيم در برخورد بين دو روايت يا حديث ميكنيم حساب مياولي است يعني سبك و سنگين مي

كنيد اوصافي را برايش يك موادي را مطالعه مي  دهيم يك مطلبي را، يعني شما حتماًجحان ميترجيح و ر

اي كه اصول مختلف لفظيه مثالًگوييد اين مطلب رجحان دارد كه كنيد در يك ترازويي و به ترازو ميذكر مي

 كنيد.داريد سبك و سنگين مي

دهند. در مفاهيم و شود ترجيح ميتمال داده مياين معني را از استصحاب بر معناهائي ديگري كه اح

است آنجا هم موادي داريم كه اوصافي دارند،  طور همينو معلول هم  علّتاعتقادات هم همين گونه است در 

شود، هر كجا برويم اموري را در يك مفاهيم داريم و بعد يك ترازو  كه با آن، آن مواد و مفاهيم محاسبه مي

داريم يعني واحدي كه توسط آن و سبك و سنگين كردن داريم. و همچنين شاخصهتعادل و عدم تعادل 

كنند و متر( طول همه چيز را حساب ميسانتي مثالًبا يك طول كوچكي ) مثالًسنجيم واحد همه چيز را مي

 متر يك چيز انتزاعي نيست.سانتي 1سنجيم خود آن متر با دسي متر ميسانتي 1تر از پايين

احد كوچكي از طول است، پس شما با هر موضوعي كه كار كنيد با رياضيات كار داريد. يعني خودش، و»

 تان روش رياضيات است. روش

نيست بلكه  گونه اينيك وقت فرمول  امّاآيد توي كامپيوتر شود كه مياي ميحال يك وقت است كه فرموليزه

كند و طرز ساختن حلوا دستش است، رست ميحلوا د خاصّيحلوا ساز بودن فرمول  مثالًحساب ساده است 

به  امّاداند كه چقدر شكر بريزد چقدر آرد بريزد با چه دمائي باشد. يعني ممكن است دقيق مشخص نباشد مي

اي ريزد بايد زيادتر از آرد باشد همه اينها را بصورت تجربهحجم شكري كه مي مثالًداند كه نحو اجمالي مي

جايي كه دقيق باشد مثل آزمايشگاه كه حساسيت كار در آن زياد  امّادقيق نباشد،  كه اينكند ولو كسب مي

توليد انبوه يك كاال در بازارهاي جهاني را اگر بخواهد ارائه كند بايد آنجا  مثالًاست، يا كار حكومتي است يا 

شما تعادل و عدم  كند در هر صورتخيلي دقيق باشد و بايد حساب و كتاب داشته باشد. ولي هيچ فرقي نمي

 خواهد باشد. كند توي هر چيزي كه ميتعال را با روش رياضي محاسبه مي
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 «.الجملهرياضيات في»بندد، البته پس رياضيات را هم انسان در هر موضوعي بكار مي
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 باسمه تعالي

  4دوره دوم/ جلسه «/ها و روابطنسبت»ضرورت تنظيم امور مسلمين/ اصل در تغاير 

  15/4/31اإلسالم و المسلمين صدوق/ تاريخ:  حجّت

 مروري بر اصول گذشته  -

كنيم. ما دنبال روش و منطق تنظيم امور مسلمين بوديم و در مقابل او هاي گذشته مييك مروري به بحث

ها بايد با هم هماهنگ باشد دو منطق ديگر هم مطرح بود، منطق صوري و منطق مفاهمه، گفته شد كه اين

تغاير  شان بايد از يك جاي عامي شروع كنيم، در اينجا گفتيمبراي هماهنگي اينها و مبناي واحد داشتن

و تالي  مقدّمكنيد آنجا هم تغاير غيرقابل انكار است، غيرقابل انكار است در خارج، وقتي هم كه استداللي مي

پذيرد حاال يا بريد و مفاهمه صورت ميگونه است كلماتي را بكار مياي داريد مفاهمه هم همينداريد و نتيجه

تغاير را پيدا كنيم  علّتنيد خصوصياتي دارد ما اگر كه كاي كه مييا مطلق يا مقيد، مفاهمه خاصّيا  عامّ

تغاير را  علّتيعني چرائي تغاير را پيدا كنيم بر هر تغايري حاكم است هم عيني هم ذهني و هم كلمات اگر 

 تواند باشد. ها مي، پايگاه و مبناي هماهنگي منطقعلّتكند، و اين اش حكومت ميپيدا كنيم بر همه

 تغاير را پيدا كنيم.  علّتين هستيم كه پس ما بدنبال ا

 در سيرها تغيير  -3تبديل )و تغيير(  -2ها هست و هم در )توالي( ترتيب -1تغاير همه در  -

كنيم، يك جسمي باال است يك جسمي ها لحاظ ميحاال يك وقت هست كه دوئيت و غيريت را در ترتيب

بينيد مثل تغيير، بحث تغييري ها ميتغاير در تبديل پايين، يك منصبي باال است يك منصبي پايين يك وقت

كه داشتيم دو تا كيفيت است كيفيت الف و كيفيت ب دوئيت دارد يعني آب با خاك دو تا شد. پس يك 
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بينيد، يعني در سير بينيد يك وقت تغاير را در مقايسه بين دو تغيير ميوقت است كه تغاير را در تغيير مي

 كند. دهد فرق ميشود و ميوه ميشود و گياهي كه سبز ميمثل آبي كه بخار ميبينيد، يك به دو مي

 موضوع تغاير كيفيت است نه اصل هستي -1اصل بحث  -

كنيم موضوع تغاير كيفيت است نه اصل هستي، سئوالي كه جلسه قبل  معيّنخواهيم موضوع براي تغاير مي

از كجا آمد نوعاً مرتكز در اذهان اين است كه حركت يك بحث حركت  كه اينآقاي خراساني فرمودند مبني بر 

بحث فلسفي ااست شما دو تا بحث داريد يكي راجع به اصل هستي بحث داريد كه هستي اصلش از كجا است 

گوييد خالق دارد يا ندارد. يكي كيفيت هستي يعني گونه گونه شدن هستي، يك وقت اين حقيقتي را كه مي

-دهيد محتو را به هر چه كه مياصالت را به هر چه كه مي تعلّقيا فاعليت و  هستي، ماهيت، وجود ماده

خواهيد براي محتوي كنيد هيوال خالصه هر چه خواهيد بدهيد، نيرو قدرت پتانسيل هر تعبيري را كه مي

 امّاكند كند تغيير پيدا ميشود، يك وقت آب است يك وقت بخار است جريان پيدا ميهست گونه گونه مي

چرا هيوال است چرا ماده است چرا فاعل است )در  كه اينها را پيدا كنيم نه گونه گونه شدن علّتخواهيم مي

گوييم تغاير اين آن نيست تكيه روي كيفت است روي اين مرحله از بحثي كه هستيم(. پس وقتي مي

ايستاده است  خصوصيتاست روي وضعيتي كه آن دارد چه وضعيتي دارد چه حوه است. نشسته است يا

 خواهيم پيدا كنيد.كيفيت را مي علّتخواهيم پيدا كنيم خصوصيتش را مي علّتسيالن دارد يا جامد است 

 شروع از وجه اشتراك است« كيفيت»شروع از  -

-باز در وجه اشتراك حركت كنيم نه  در وجه اختالف اگر مي كه ايناز اينجا هم شروع كرديم براي  كه اين

كرديم شد و بايد آن را اثبات ميم كه عالم ماده است يا ماده نيست خوب موجب اختالف ميخواستيم بگويي

 عامّكنيم، اگر چه آنجا هم اختالف است ولي به نحو ها شروع ميگوييم كه از گونه گونه شدنولي وقتي مي

با ربط باشد يا هر چه تواند بكند اصالت با شيي باشد يا اصالت با شرائط باشد اصالت هيچ كس انكارش نمي

كنم بحث را از كيفيت اي ميكه باشد قبول دارند تغاير را در كيفيت اين يك حُسني دارد، من يك اشاره
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شود. وقتي كه هايش بعداً مطرح ميلخواهيم مطرح كنيم و استدالشروع كرديم و لوازمش را در آينده مي

ت يعني آن رنگ اين رنگ نيست سبز ززد نيست زرد سبز گوييد اين آن نيسكيفيت را موضوع قرار داديد، مي

كنيد، يعني تا اينجا رنگ آبي مي معيّننيست و آبي سبز نيست در اصطلكاك بين اين دو تا خصوصيت رمز 

شود، و مي معيّن حدّزرد است در اصطكاك بين خصوصيات و كيفيات  مثالًاست از اين مرز به بعد سبز يا 

 پذيري.حدّبا  پذيري برابر استكيفيت

 : خالق از دايره شناخت بيرون است -1ثمره 

 پس موضوع درك شما و موضوع سنجش شما تغاير است، و موضوع تغاير كيفيت است. 

دهيم. در همين قدم اول شما درك از خالق را كنار گذاشتيد، شما درك پس موضوع درك را محدود قرار مي

يط من جميع جهات است، موضوع تصرف شما نيست، نهايت يعني كنيد، چرا، چون او بساز خالق پيدا نمي

نهايت قابل درك براي شما نهايت يعني نفي مرز، اين موضوع بيمرز، نهايت يك چيز يعني مرز يك چيز، بي

كنيد محدود هستند. از آن موضع چيزي شان مينيست، چون خودتان محدود هستيد چيزهايي هم كه درك

گوييد محدود اي است در قدم اول. بعدها ميشود درك كرد. پس اين پايه و شالودهمينهايت است نرا كه بي

 الجمله بيرون است. مخلوق است، و خالق از دايره شناخت و سنجش في

 : ما در روش با منطق صوري و با ديالكتيك همراه نيستيم - 2ثمره  -

 نيد. يعني در روش همراه آنها نيستيد. كپس اينجا يك نزاعي را با ديالكتيك و منطق صوري مطرح مي

 نهايت يا مبهم و غيرمعينبي -

نهايت منهاي يك و + و بي1نهايت كنند. بينهايت را در روش رياضي مطرح ميها بيچرا؟ چون ديالكتيكي

هايت نگويد بيكند به مبهم. اگر او مينهاي را و تبديل ميشكنيد معناي بيكنند. شما ميتعريفي از آن مي

-دانيم كه زياد است، ابزار محاسبهدانيم تا چقدر است، فقط مينمي« ال علي التعيّن»شود مبهم تعريف او مي

 توانيم برسيم.نهايت نيست، و آخر نداشتن نيست، آخر دارد كه اگر چه ما نمياش را نداريم، بي
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 دهيم ادامه دارد.ه ميگوييم هر چه ادامنهايت قابل درك است، زيرا ميكشتكاران: بيبرادر 

جواب: هر چه كه ادامه داديد خالصه كيفيتي دارد يا خير؟ آيا تغاير راه دارد در آنجا؟ اگر تغاير راه دارد و 

شود، يعني بين اين كيفيت و كيفيت رويد باز كيفيت دارد يعني گونه گونه ميكيفيت دارد هر چه جلو مي

 كنيد. معيّنتوانيد شود، و براي آن مرز و فصل مياش هر چي كه هست اصطكاك برقرار ميبعدي

 غير قابل محاسبه بودن با عدم توانايي محاسبه فرق دارد -

-التعيّن ميگوييد من ابزار شكستن مولكول را ندارم، خوب ال عليحاال يك وقت شما ابزارش را نداريد و مي

توانيد محاسبه كنيد. يا كساني كه معصوم توانيد محاسبه بكنيد. و يك وقت هم ابزارش را پيدا كرديد مي

-توانيد ببينيد ولي اگر كيفيت موضوع بحث شما شد، از بيتوانند ببينند. همه چيز را كه شما نميهستند مي

 شود و محدود است. خارج مي حدّي

 است« مطلق»حكم منطق صوري هم  -

را « متناع اجتماع و ارتفاع نقيضينا»و در روشش « عدم»و « وجود»گويد اين طرف هم منطق صوري كه مي

 است. « امتناع ارتفاع و اجتماع نقيضين»القضاياي منطق صوري همين كند، كه اممطرح مي

شود صادر كرد. اطالق گوييم حكم مطلق نميدهد مطلق است. ما ميالقضاياي منطق صوري ميحكمي كه ام

نگري در منطق صوري قيد بردار اد از هر قيدي، مطلقباشد. مطلق يعني رها و آزنهايت ميمعناي ديگر از بي

 باشد.دهد صد در صد مينيست. شناختي كه منطق صوري ارائه مي

گاه دعوايي كه با منطق صوري داريم بر سر مطلق هست اگر مطلق را بمعناي مرز نداشتن بگيرند كه تكيه

باشد و موضوع الجمله غير قابل انكار ميفيهمه امور شود، اين قابل قبول براي ما نيست. چون گفتيم تغاير 

 باشد.بردار و محدود ميحدّباشد كه كيفيت تغاير كيفيت مي

اي را داريم بردار هست، يك پايه حدّنكته مهم اينجاست كه ما در روش خودمان با بيان اين بحث كه كيفيت 

 گر جدا بكنيم.هايي دينهيم كه، در آينده آرام آرام يكسري امور را از روشبنا مي
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 «خارجي»و « ذهني»ها به تقسيم دوئيت -

هاي تغاير، بايد بگويم كه ما يك دوئيت علّتگرديم. و قبل از ورود در بحث تغاير برمي علّتحاال به بحث 

يك صورتي از اين ساعت و يك  مثالًغير قابل انكار است « الجملهسنجش في»ايم، گفتيم ذهني را بيان كرده

دهيد يعني يك ميانگين از ميكروفون را در ذهن خود داريد دوئيت اين دو را به هم ربط مي صورت ديگري

باشد. يك تر از ساعت ميگوييد، اين ميكروفون سنگينمي  گيريد، و بعد فرضاًگيريد، و يك مقياس ميمي

اين  مثالًگويد كند، و به شما ميميانگيني از سنگيني و وزن در ذهن شما هست كه مثل ترازو  كار مي

رساند، خوب يك بحث است و بحث ديگر باشد يعني قوه عاقله شما اين تميي را بانجام ميتر ميسنگين

گوييد فرضاً اگر اين بخاري را كنيد مانند سستي و نرمي اجسام، كه مييك دوئيتي را در خارج تمام مي كه آن

هاي مختلف در ها و جايگاها و دوئيت كارائي را در مكانسوزد. خواص راز اينجا به باالي كوه ببريد ديگر نمي

شود مالحظه كرد و همچنين دوئيت شود مالحظه كرد، سستي و نرمي، سردي و گرمي را هم ميخارج مي

 باشد. در خارج هم قابل مالحظه مي

چيز است كه اگر تغاير در مفاهيم ذهني و خارجي يك  علّتخواهيم بحث كنيم در مورد اينكه آيا حاال ما مي

بندي كرديم، كند، بر هر تغاير و غيريتي، كه با بحث اولي كه تقسيميك چيز است آن حكومت پيدا مي

باشد، البته ها، موضوع تغاير هم حركتش ميو حركت در توالي« هادر تبديل»و حركت « هاترتيب»حركت در 

 كنيم. تر بيان ميبعداً اين بحث را واضح

 ا اعداد اعتباري هستندآي – 2اصل بحث 

كنيم تا ببينيم كه با چه ديدي بايد مان را شروع ميتغاير، ما از يكسري مفاهيم ذهي بحث علّتحال در بيان 

يك سلسله از مفاهيم  مثالًباشد. به مفاهيم ذهني نگاه كرد. آيا آنچه كه در ارتكازات موجود هست درست مي

خواهيم ها بگويند اعداد مفاهيم اعتباري هستند، حال مييد بعضيذهني اعداد هستند، كه بنظر ابتدايي شا

خصوصيتي را كه مال خود  كه اينببينيم آيا واقعاً اعداد اعتباري هستند يا خير؟ اعتباري بودن اعداد يعني 

آيد بالذات اعداد باشد، ندارند شما اين خصوصيات را جعل كرديد، به يك معنا خصوصيات اعداد به نظر مي
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 6گوييد را در نظر بگيريد وقتي مي 6عدد  مثالًخواهيم بگوييم اين خصوصيات بذات نيست. شد. حال ميبا

باشد. شما واحدي را قرار دانه سيب( مي 6باشد جداي از اين مفهوم )دانه سيب، خوب سيبي كه در خارج مي

 .6ها هست نه عدد قيقت سيببوجود آمده، آنچه كه در خارج هست ح 6داديد و آنها را بهم اضافه كرديد 

 يابدمان افزايش ميبوسيله نسبت برقرار كردن بين يك عدد با اعداد ديگر اطالعات -

نسبت به  6 مثالًرا كنيم و ببينيم معناي آن در ارتباط با اعداد ديگر چيست  6ولي اگر خود همين مفهوم 

باشد، ، يك ششم مي16نسبت به  6باشد و برابر مي 6، 1نسبت به  6برابر هست و يا  1گوييد خوب مي 02

آيد شود. بنظر ميبيشتر مي 6با اعداد ديگر شديد علم ادراك شما نسبت به مفهوم  6اگر متوجه نسبت 

با اعداد ديگر يك رابطه جديدي  6آوريد. يعني در اصطكاك داريد به دست مي 6خصوصيات جديدي از 

آمد اي كه بنظر مياز آن ادراك اوليه 6شود. پس بيشتر مي 6شود و علم شما نسبت به مفهوم برقرار مي

 6كند. كه هويت هاي ديگري پيدا ميشود و يك خصوصيات و خصلتاعتباري و جعلي باشد دارد جدا مي

دارد و يك نسبتي  16يك نسبتي با  6بينيم مربوط به خود مفهوم آنست. حاال اگر يك قدم باالتر بياييم مي

به اين توجه  قبالًتواند نسبتي برقرار كند، ما هم دارد با همه اعداد مي 3و  5ي يك نسبتي با و حت 1و  2با 

ها به اعشار باشد شويد. حاال خواه اين نسبتها را منتقل ميگويم و شما اين نسبتنداشتيم ولي حاال من مي

 قبالًشود. شما ارد بيشتر ميد 6تان نسبت به مفهوم كند. پس اطالعاتو يا به عدد صحيح باشد فرق نمي

هم بمعناي تكرار  5دهد، را مي 6را يك كم منفصل بگيريد كه اگر يك واحد تكرار شود معناي  6ممكن بود 

برابر  6بينيم كه اين فقط بمعناي دهيم ميرا به بقيه اعداد نسبت مي 6بار واحد بود ولي حاال كه  5كردن 

كه مال  6تان نسبت به روابط و خصوصيات هم هست پس اطالع و علم 1واحد نيست. بلكه بمعناي دو برابر 

 شود. شود نسبت ديگري بين آنها برقرار كرد زياد ميخودش هم هست و نمي

گردد اعتباري اول يا برمي 6گردد به معناي نگريم برميرا كه جمعاً مي 6حاال برويم جلوتر ببينيم خصوصيات 

دهيد يا آخري، يعني اگر فهم شما نسبت به اولي نسبت مي 6تان را از اطالعآخر. يعني آيا در آخر  6به آن 
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گوئيد من به آن اولي گوييد به اين چيزي كه رشد كرده اطالع دارم يا ميبه اين مفهوم رشد كرد، آيا مي

 اطالع دارم.

 كند. و ماهيتي را براي خودش پيدا مي هويّتيك  6آيد اين بنظر مي

 دارد« خاصّ»معناي  خاصّ« هايرابطه»عدد در  -

ليتر شير يا روغن، كنار اين هم يك ليتر شير  6 مثالًكيلو،  6ليتر و  6را كم متصل بكنيد و بگوييد  6حاال اگر 

اين وزن روغن را شما بياور روي يك اهرمي كه، ده برابر اين طرفش نسبت به طرف  بعداًقرار بدهيد و 

كيلو  6متر باشد( حاال آن طرف اهرم  10سانتيمتر يا  10)كه  10*  1ديگرش طول داشته باشد، كه بشود 

بگيريد  6باشد يا طرف روغن؟ و اگر بازوي گشتاور را تر مي، طرف يك ليتر شير سنگين6*1روغن را بگذاريد 

ر ايستد. حاال اگبرابر طرف ديگر باشد دو طرف مساوي شده و مانند ترازو مي 6و طرف يك ليتر شير يا روغن 

باشد ليتر روغن مي 1تر از ليتر روغن سنگين 6گوييد مي حتماًحساب كنيد  6انتزاع اول خود را از مفهوم 

 كند. باشد يا برابري ميتر ميكيلو سنگين 1ولي ما چون آنرا بر روي اهرم برديم ديديم 

-بايد ببينيم در چه رابطه گوييمتر است ميكيلو با هر چيز ديگري كدام سنگين 6پس اگر حاال سئوال بكنند 

خواهيد قرار بدهيد يا ته دريا، جايش و زمانش و سرعت آن را هم بما بگوييد تا اي هست، باالي جو مي

 تر است. بگوييم كه كدام چيز سنگين

 هاي مختلف با اعتباري بودن آن سازگار نيستمعناهاي مختلف عدد در جاذبه -

آيد يك معناي آيد توي حركت، و توي رابطه ميي و ايستايي مياز حالت تغاير 6يعني وقتي كه مفهوم 

 كه اينهاي مختلف ببريد و كشف بكنيد. نه در جاذبه مرتّبرا  6هاي كند. يعني اگر نسبتديگري پيدا مي

شود، پس اين اضافه مي 6تان نسبت به مفهوم اعتبار كنيد )اگر كشف كردني و پيدا كردني باشد( خوب اطالع

-شكند، چون نسبت بين سرما و گرما، كه مثالَ باعث تغيير حجم در جيوه ميا آن جعلي بودن را ميمطلب م

رود، اين باال رفتن دود جعلي نيست. يك نسبتي در كنيد و دودش باال ميشود و يا فرضاً سيگاري كه دود مي

 اشياء هست.  هاي حقيقي بينهايي كه هست نسبتتر هست خوب اين نسبتخارج هست كه هوا سبك
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 هاستنسبيّتخواص تابع روابط و  -:  3اصل بحث 

خواستيم برداشت بكنيم اين است كه، آيا ها ميبندي كنيم آن چيزي را كه از اين مثالخواهيم جمعحال مي

باشد روابط ها اصلند البته نه ماهيت و وجود عدم بلكه مراد خصوصيات اعداد ميعددها اصلند يا رابطه

، و خواص ديگر بالذات نيست بلكه بالرابطه هست ولي 6كند براي عدد وصيات مختلف ايجاد ميمختلف خص

زنيم آرام آرام يك هايي كه ميبنا بر بحث قبل بحث رياضيات يك علم رياضيات هست ـ ما در اين مثال

ي بر اينها ها و معادالتها در خارج هست. يعني قانونشود ـ ولي حقيقت اين نسبتهايي كشف مينسبت

 هست.  نسبيّتتحت روابط هست، و روابط تحت معادالت  6حاكم هست، پس خصوصيات مفهوم عدد 

 تغايرها علّتها نسبيّت -

گوييم به خاطر اين روابط. چرا اين روابط؟ به آن چيست؟ مي علّتمطرح هست، يعني  خاصّچرا اين تغاير 

كه اين را تحويل داده  خاصّي، يعني روابط خاصّ نسبيّتبه گردد تغاير برمي علّتخاطر اين معادالت رياضي. 

 ، معادالت رياضي.نسبيّتمعادالت  عامّ نسبيّتگردد به به چه چيزي برمي خاصّ نسبيّتاست، و 

 پرسش و پاسخ

 گرددبه خودشان باز مي نسبيّتصحت و غلط معادالت  -

تر تان بگيريد كه يكي از آنها سنگيندر دستگردد؟ به خودش، شما دو وزنه صحت و غلط اينها به كجا برمي

گوييد بله، صحت است نسبت به ديگري اگر از شما سئوال شود كه پايين رفتن دست شما صحيح هست؟ مي

گردد؟ به خودش، يعني صحت آن برگشت پيدا كرد به دست و سنگيني وزنه، اصطكاك بين آن به كجا برمي

 د پايين چه بخواهيد چه نخواهيد. كشاناين نيروها قطعاً دست شما را مي

شود. اين امر پاشد پودر مياگر شما را از جو زمين خارج كنند با همين حالتي كه داريد بدن شما از هم مي

گيرد، ارادي نيست. زير آب هم كه برويد با همين وضعيت در عمق چه بخواهيد و چه نخواهيد صورت مي
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گيرد يعني دست كند، اين خلل جبري صورت ميذاشته و پاره ميزياد فشار آب روي چشم و گوش شما اثر گ

 گردد به معادالتي كه حاكم است. شما نيست. صحت آن هم برمي

دهد نتيجه را در آنجا هم ، تالي ميمقدّمآيد. عين همين مسئله و استدالل نسبت به مفاهيم ذهني هم مي

 نسبت حاكم هست. 

 سازدري بودن آنها نمينسبي بودن معاني اعداد با اعتبا -

گوييم فرماييد به خصوصيات، ميرضائي: از اعتبار افتادن مفاهيم رياضي را نفهميديم يعني چه، شما ميبرادر 

بله وقتي يك چيزي اعتبار شد يك آثاري دارد آثارش هم حقيقي است حاال يك وقت غرض ما اين امر عيني 

عدد چيز داريم، و  6 عينيّتيك امر اعتباري است در  6مفهوم خود  مثالًهست، يك وقتي هم مفهوم ذهني 

-آن آثارش هم حقيقي است، و نسبت آن هم حقيقي است ولي نقض آن مطلب روشن نشد. يعني شما مي

 خواهيد با بيان نسبت بين آثار اصل اعتباري بودنش را لغو كنيد. 

اي كه ما توضيح داديم بيشتر شد يا خير؟ )ج: به صدوق: اطالع شما از مفهوم دو شيي در سه مرحلهبرادر 

 آثارش بله( 

 شود. س: به هر اندازه اطالع شما باال رفت، اين اطالع آخر جزء آخرين اطالعات شما محسوب مي

 .  6ج: بلحاظ آثارش بله، نه به مفهوم ذهني 

 س: بهر صورت چه به آثار چه به اعتبار اضافه شد اطالع شما

 رج نشد. بودن خا 6ج: از 

، اين اطالع اآلن منسوب به شما نيست، سنجش كرديد، 6گوييم ، ما هم مي3صدوق: ما نگفتيم كه شد برادر 

با اعتباري بود  نسبيّتهست،  نسبيّتشناختي از مقايسه آن پيدا كرديد. اين شناخت را نشان داديم براساس 

 6اول و  6شود. اگر شما بين اطالع از ا ميآيد، يعني اگر گفتيد نسبي هست نسبت اعتباري رهجور در نمي

شود. چون در قبل تمام كرديم معيار صحت دوم قائل شديد اين ديگر اعتباري نيست. غير از اينهم تشتت مي

 هماهنگي هست و اگر تشتت شد يعني هماهنگ نيست. 
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 شويد اگر معناي نسبي بودن اعداد را نپذيريد دچار تشتت )عدم هماهنگي( مي -

 شود، شود، عيبي ندارد ما قبول داريم كه تشتت ميفرماييد تشتت ميرضايي: ميدر برا

 ج: اگر پذيرفتيد تشتت، نقض ما هم به همين تشتت است.

س: ما كه پله، پله با شما آمديم حاال اين همراه آمدن با شما دال بر اين نيست كه ما را هر كجا ببريد، اين 

 خواهيد ببريد.بينيم اين نظر را شما كجا ميخواهيم بگوييم ميسلمنا كه مي

ج: شما اگر سلمنا گفتيد ما شما را همراه كرديم، ولي اگر به همان پله اول اشكال داريد كه در اين صورت 

 بفرماييد.

هر  1و يا  2داريم، و اين مفهوم را پهلوي مفهوم  6فرماييد مفهوم از حضرتعالي مي كه اينصدوق: برادر 

  6*6= 15توانيد بگوييد بگذاريم، ما اعتبار كرديم نسبت بين ايها را؟ يعني واقعاً شما ميمفهوم ديگر 

 توانيم بگوييم.رضايي: بله ما ميبرادر 

شود، لكن ديگري مي 6*6=15آورد اگر گفتيم بريم جلو ببينيم چه اشكالي پيش ميصدوق: بحث را ميبرادر 

شود. تغاير معنا ميكند. با اين اعتبارات خصوصيت داشتن بي و كس ديگري اعتبار ديگر 6*6=14هم بگويد 

 تواند قائل شويد. ها هم ديگر نميبين خصوصيت

كند. بناي ما اعتبار هست، تغاير را رضائي: اگر اصل اين بحث اعتباري شد ديگر بحث تغاير جا پيدا نميبرادر 

 شود.كند. و اين نفي تغاير كه نميعتباري ميبينيم. وقتي اعتباري شد هر كه يك اهاي حقيقي ميبين اصل

گوييد تغاير امر حقيقي هست و هيچ مطلبي را از هيچ كس نپذيريد، ما با تكيه بر ارتكازات اين را ج: شما مي

كنيد كه فقط از يك راه بايد وارد شويد و استدالل شكستيم، يك موقع براساس منطق صوري استدالل مي

توانيد وارد شويد و در صد جا هم محكوم كنيد شما در موضع ي از صد جا ميكنيد، ولي با منطق رياض

 توانيد شروع مطلب او را نقض كنيد. خودتان هم مي
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 معيار صحت در مواضع مختلف هماهنگي در همان موضع است -

ي كه هاي گذشته ما گفتيم هماهنگي معيار صحت هست ولي در اينجا در بيان نسبيتخراساني: در بحثبرادر 

رود و همين پايين رفتن شما مثال زديد كه اگر ما يك وزنه سنگيني را در دست گرفتيم دست ما پايين مي

دانستيد يعني وقوع اين اصطكاك نيروها را صحيح دانستيد، در اين صورت آن اصل هماهنگي را صحيح مي

 شود؟كه معيار صحت بود چه مي

قند در بدن  مثالًهست  تحوّلع تغييرات، وقوع در حال تغيير و معادالت است نه وقو نسبيّتج: مراد وقوع 

كنيد و چغندر گيريد كشت ميشود اين انرژي را بكار ميشود، تبديل به انرژي ميشود، سلول ميجذب مي

شود، وقوع شما دائما ً در حال تغيير است، و معادالت آن هم كنيد و مجدداً قند توليد ميقند توليد مي

توانيم صحت را در مواضع مختلفي مي امّاهست،  نسبيّتتحت يك امر ثابت حاكمي به نام  امّا، طور همين

خواهيم بكنيم، در معنا كنيم. يكي در رابطه با صحت نسبت به خارج، يك بحث هم در سير استدالل كه مي

 د. چگونه فهماندن، كه اگر حرف من درست هست بايد هماهنگ باشد و يك مقصدي را تحويل ده

توان گرفت، آنكه گفتيم هماهنگي معيار صحت هاي مختلفي ميپس صحت را در واضع مختلف، هماهنگي

هست يعني صدر حرف و ذيل حرف بايستي با هم بخواند همديگر را نبايستي نقض كند، يك اصل موضوعه 

 قرار دهيم و بعد بگوييم نه اين نيست، اين جوري نبايد باشد. 
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 بسمه تعالي

  5دوره دوم/ جلسه «/بيان اصول فلسفه داللت»ضرورت تنظيم امور مسلمين/ 

  28/4/31اإلسالم و المسلمين صدوق/ تاريخ:  حجّت

 بر منطق است مقدّمفهم  -

 تغاير چيست؟ چرا كه اصول اولي بنام عليت نداشتيم علّتكشتكاران: ضرورت بحث از برادر 

-و فهميدن قبل از ساختن منطق است شما مسائلي را مي كنم: فهمتان عرض ميجواب: دو نكته خدمت

 كه اين امّاخواهيم آن را بفهميم و شود كه ميرويد و سئوالي مطرح ميمطلبي مي علّتفهميد، اينكه دنبال 

رفتيم لذا الزم كنيم، بدين خاطر است كه به آن احتياج داريم و اال دنبالش نميتغاير را بحث مي علّتچرا 

توانيم بنام عليت را بحث كنيم و غرض از عليت را بفهميم كه چيست تا بعد بگوييم چه مي نيست اصلي

 فهميده است. منطق را بسازد چيزي مي كه اينبفهميم. انسان قبل از 

 تغاير هستيم. علّتداللت بدنبال  علّتبراي بدست آوردن  -

داللت را بدست  علّتخواهيم است كه ميتغاير هستيم؟ براي اين  علّتچرا ما بدنبال  كه ايننكته دوم 

خواهيم منطق خواهيم بفهميم داللت چيست؟ چون ميخواهيم بفهميم داللت چيست، چرا ميبياوريم، مي

گيريد فرض كنيد در قياس شكل اول اي را ميو تالي و نتيجه مقدّمبسازيم. ساختن منطق عيني اينكه يك 

-چرا اين نحوه قياس را تشكيل مي كه اينگيريد، ، نتيجه هم ميگوييد كليت كبري و موجبه بودن صغريمي

-اش مثل اينكه آب را در كتري ميدهيد، موجبه بودن صغري و كليت كبري و نتيجه دادن و يا مثال عيني

خواهيم بدست بياوريم چرا از اين را مي علّتشود؟ شود چرا كبوتر نميبخار مي خاصّيگذاريد و طبق شرائط 

آيد و سپس شود نه چيز ديگر؟ يعني اين خصوصيت ميبخار تحويل داده مي عينيّتتركيب در اين نحو 

يا مطلقي و مقيدي اين  خاصّيآيد؟ همين مطلب هم در داللت هست چرا عامي و خصوصيت بخار بودن مي
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كنيم ا بحث ميتغاير ر علّتكند؟ لذا ما كه داللت مي گونه اينشود؟ چرا نحو چيده شود اين نحوه فهميده مي

خواهيم مطلب عامي را بدست گوييم اين نحو خصوصيت و اين نحو تعاقب و پشت سر هم بودن، ميو مي

 بياوريم، كه آن حكومت داشته باشد بر اختالف خصوصيت در داللت و منطق و روش.

 كندها را با هم هماهنگ ميتغاير پايگاه عامي است كه منطق علّت -

واضح است: تا  علّتدهيد؟ چينيد كه دهگان را زير هم و صدگان را زير هم قرار ميوه ميچرا اعداد را اين نح

 0121شود مي مثالًكند كه جمع گشته و زدن باشد. يعني اگر اين نحو بچينيد اين نحو داللت ميقابل جمع

كند و حكومت مي نيّتعيايم كه هم بر و شاملي را بدست آورده عامّرا بدست بياوريم يك دليل  علّتاگر اين 

خواهيم بدست بياوريم به عبارت بهتر چرائي از روش )منطق( هم بر منطق مفاهمه، يعني فلسفه منطق را مي

شود با هم هماهنگ كرد، مگر اول بحث بيان نشد كه ضرورت را كه بدست آورديم از آن پايگاه همه را مي

 اين منطق بايد هماهنگ با منطق صوري باشد. يك منطق بنام روش امور مسلمين ضروري است؟ گفتيم كه

ها ديديم كه يك اي كه درست باشد متد و روش الزم شد و در روشبگونه عينيّتگيري در پس براي موضع

مان را تمام كند نبايد ناهماهنگ با روشي كه روش نداريم بلكه چند روش داريم، روشي كه بايد اعتقادات

بندي ها خصوصياتي مطرح است. شما يك نحو جمعكند باشد در روشميگيري ما را در عمل تمام موضع

در  كه اين علّتكند پس بندي اگر با هم نخواند، آثاري كه دارد هماهنگ عمل نميكنيد. اين نحو جمعمي

باشد و بدين گونه كنيم اعتباري كه نميداللت و راهنمايي مي گونه اينها اينگونه با هم جمع كرده و روش

نباشد  گونه اينست كه ذوقي گفته باشند موجبه بودن صغري و كليت كبري، خير، حقيقت دارد كه اگر به ني

 دهد. برهان، جواب شما نخواهد بود.نتيجه نمي

است كه هم بر متد عيني منطبق است و هم بر  عامّگوييم مفهومي كنيم و ميبحث از تغاير مي كه اينپس 

توانيم متد و پايگاه ثابتي دست پيدا كنيم كه بر اساس آن بعد مي عامّامر  متد نظري براي اين است كه به

 توانيم حركت كنيم.درست كنيم كه در ساختن آن هماهنگي رعايت شده است و آن وقت از مبناي واحد مي
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 شوددادن راه مفاهمه بسته مي« مطلق»با حكم  -

توانيم بپذيريم مشخص فاع و اجتماع نقيضين را نميگويند مطلق بودن حاصل از امتناع ارتسئوال: اينكه مي

 باشد، چون وقتي كه اين دو را با همه مقايسه كنيم به هيچ وجه ارتباطي با هم ندارند. نمي

جواب: اگر كسي در معناي هستي اشكال كرد و گفت غرض شما از هستي چيست، غرض شما از نيستي 

شود كه حكم شما را بشكند، پس شما روي اجمالش باعث ميچيست و در بداهت ماده شروع به ترديد كرد 

شود، اجماالً روي او تكيه بكن ولي نگو هستي چيست؟ هر الجمله با هم جمع نميتكيه بكنيد بگوييد في

توانيم مفاهمه كنيم الجمله تكيه كنيم با هم مياگر روي في امّاهستي كه مورد نظر شماست مهم نيست، 

كند و ر جا برويد اين حكم مطلق وجود دارد او هم در معناي هستي و نيستي ترديد ميولي اگر گفتيم كه ه

خواهيد بگوييد بديهي است و بايست به آن توجه شود، لذا باب مي مرتّبخواهد. شما هم تعريف از شما مي

فاهمه شود. يعني شما روي موضع خودت ايستادي و او هم روي موضع خودش، نتيجه اينكه مبحث بسته مي

 شود به سكوت كشاند.شود و نهايتاً طرف مقابل را نميگيرد و بحث جدلي ميصورت نمي

 مفاهمه امري ضروري است -

بينيم كه هيچ ربطي با هم سئوال )كشتكاران(: ما جداي مفاهمه با كفار اگر وجود و عدم را در نظر بگيريم مي

 ندارند. 

يلي فشار هم بياوريد و سر درد نياي خودتان بكنيد و بگوييد كه خواهيد؟ اآلن خجواب: منطق را براي چه مي

خواهي آدم بشود يا نه اما اگر او بيايد و زندگي و همه چيز شما را بگيرد و بر شما سلط پيدا كند شما كه مي

توانيد توانيد صحبت كنيد، بلي شما حداقل جمعيتي كه اطراف آنها هست دنبال خودتان مياين گونه نمي

وريد و اگر آنها را نتوانيد بدنبال خود بياوريد حداقل با منطق خودتان بايد آنها را پراكنده كنيد. ولي حاال بيا

برند، آن وقت هايشان ميها را در دانشگاهباشند بلكه شيعهمنطق آنها برتر است و نه تنها كفار اطراف آنها مي

 دهند.مي كنند و جواب همبراي نيازهايي كه آنها دارند كار مي
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 نقطه شروع غير از سخن پاياني است -

خواهيم ببينيم آيا بين وجود و عدم ارتباط هست يا نه؟ سئوال )كشتكاران(: ما كاري با آنها نداريم خود ما مي

 گويد مطلقاً نه.در حالي كه منطق مي

ن منطق منطق واليت خواهيم بگوييم كه آها را كه نميجواب: ما نقطه شروع كه بيان كرديم منطق بسيجي

رسيم( ولي نقطه شروع ما بايد جائي باشد كه آن اشكاالي كه به آنها مبتال هستيم است )كه به بحث آن مي

ايستد. ها، بسيجي اعقتاد به خداوند دارد و زير آتش هم ميرا بتوانيم رفع كنيم تا برسيم به اعتقادات بسيجي

شود مشكالت او را حل چه مشكالتي دارد و با چه منطقي مي آن بسيجي امّاو در افق آخرت ايستاده است، 

كرد؟ او اين مشكالت را كه كفار دارند ندارد براي او معارف را بايد بيان كرد. ولي اگر خود بسيجي برگردد و 

 حل راهحل بدهيد، گويند راهبه او بگويند مديريت اسالمي چيست؟ شوروي از هم پاشيده است و به ما مي

شناسانه هاي جامعههاي آمريكا اس حرفگويند انتخابات و دمكراسي حرفامعه آنها چيست؟ اينكه مياداره ج

به همان معنايي كه  ملّتها راي گويند صالح بشر اين است، صالح حكومتباشد ميو روانشناسان و... مي

 كنيد؟ خواهيد تغذيه فكريها را ميباشد شما در اين زمينه بسيجيكنند ميخودشان مي

 « نگريمجموعه»يا « در مجموعه ديدن» -

منش(: آخر بحث جلسه گذشه مطرح شد كه آيا خصوصيات اعداد اصل است يا روابط آنها و سئوال )نيك

حاال  عامّ نسبيّتگردد به برمي خاصّ نسبيّتو  خاصّ نسبيّتگردد به تغاير برمي علّتجواب فرموديد كه 

 توضيح بفرماييد كه منظور از اين جمله چيست؟

 گرداننددر ارتكازات موجود خواص اشياء را به ذات برمي -

الجمله ما آن معنايي كه از يك مفهوم بنام شش يا هفت شود فيصدوق: آن درجلسات آينده شخص ميبرادر 

 مثالًگردانند، اشياء را به ذات آنها برميباشد يعني خواص الشيي ميداريم در ارتكازات امروز براساس اصاله

گويند شش برابر چربي روغن از خودش است و خصوصيت آب بودن تر بودن است، در تعريف عدد شش مي
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خواهند ذهني با نظري كه مي نسبيّتواحد، در اصالت شيي، تعريفي كه از يك مفهوم يك معنايي يك 

 انند.گردبدهند، خواص آنها را به درون آنها برمي

 هاي اشياء در مجموعه قابل مالحظه استخاصيت -

باشد و بلكه عدد را فهم از عدد پيدا كردن درست نمي گونه اينخوب ما به اين تكيه كرديم و بيان كرديم كه 

بينيم داديم مي 2و سپس  16شود، نسبت به در رابطه با اعداد ديگر كه در نظر بگيريم اطالع ما زيادتر مي

باشد، پس ديديم در مجموعه قابل مالحظه هست هاي كه وجود دارد ميكه چند برابر نسبتهاي نسبت

خوب همه اشياء همين طوري است، آب در مجموعه قابل مالحظه است آب اين جوري نيست كه فقط تر 

هاي كند. در مجموعه عالم كه در نسبتكند خاك را شل ميريزيم آن را سفت ميكند، روي سيمان مي

آيد بينيد كه تعريف او از تعريف اوليه دارد درميدهد ولي ميلف مالحظه بكنيم رابطه و اطالع به شما ميمخت

گردد كه ديگر روي كند اين جوري نيست كه بگويند ذاتي به ذات و درونش برمييك معناي ديگري پيدا مي

نسبت دهيم و  2را به  6يست كه بعد يك قدم باالتر آمديم اين جوري ن امّاخصوصيات اشياء دقت نكنيم و 

گويند اين ساعت روي ميز و مي مثالًكنيد، برابر است اين اضافه اضافه ذهني است كه شما مي 1، 6بگوييم 

كنيد، شيي بذاته قابليت اضافه شدن دارد شما هم هايي است كه شما برقرار ميزيرسقف است، اين نسبت

ز است و زير سقف سمت چپ يا راست است، اين نسبتي را كه گويند اين روي ميكنيد يعني مياضافه مي

 توانيد اضافه كنيد، اين روش، در مجموعه ديدن است يعني در نسبت ديدن است. كنيد شما مياضافه مي

 «توضيح يا مثال»ديدن  نسبيّتقدم باالتر در  -

ليتر شير را روي بازوي  6يتر كرديم ل 6را تبديل به  6آورديم، موقعي كه  نسبيّتيك قدم باالتر ما عدد را در 

تر است يا بزرگ 6كنيم كه گشتاور آورديم و خواستيم اطالع به عدد شش پيدا كنيم يك سئوال مطرح مي

اي ببينيد باز نسبتش را كه گفتيد شش بزرگتر است و نيز اگر بنحو مجموعهيك؟ در ارتكاز اولي و دومي مي

گوييد در كجا قرار كنيد ميولي وقتي روي بازوي گشتاور مالحظه ميگوييد شش بزرگتر است نگاه كنيد مي
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توانيد بينيد نميدهيد تا بگوييم كدام صحيح است وقتي كه درحركت و مسيري بازوي گشتاور او را ميمي

آورديم ما همه مطل را در  نسبيّتسريع جواب دهيد، بايد بگويند كجاس تا بگوييم چيست، پس ما آن را در 

تغاير  علّتو « تغاير بدون تغيير نداريم»مان جلسه آينده را در آن مثال گفتيم، مثال گفتيم همه بحثهمان 

 شكافيم.متمركز شد ولي با يك مثال. در جلسات آينده اين مثال را مي نسبيّتو تغيير روي 

 اشياء است« جاري و گاه»همان  نسبيّت -

-چيست؟ نسبت آن چيزي است كه شما به شيي اضافه ميدر  نسبيّتمنش: فرق نسبت با سئوال آقاي نيك

باالي ميز است يعني شيي قابليت اضافه شدن را دارد و شما « و آن»روي ميز است « اين»گوييد كنيد و مي

اين خودكار نسبت به ساعت سبك است و اين  مثالًتوانيد بين اشياء برقرار كنيد كنيد و ميهم اضافه مي

ها را شما ا اين نسبت را بسنجيد و بگوييد كه اين ساعت سنگين تر است. اين نسبتقابليت را دارد كه شم

 كنيد.برقرار مي

هستند مطلق به  طور همينگوييم اشياء بهم نسبت دارند، مفاهيم هم پس يك بحث نسبت داريم كه مي

به هم. ما يك  نسبت دارد نسبت به هم شامل و مشمول هستند نسبت دارند همه چيز عامّبه  خاصّمفيد، 

دارند  نسبيّتخواهيم بگوييم كه اين طور نيست كه اشياء بهم نسبت دارند بلكه به همديگر قدم باالتر مي

توانيد بگوييد يك شيي يعني جاوگاه دارند يعني زمان و مكان دارند تا زمان و مكان را معرفي نكنيد نمي

بعد از اين كيفيت چه كيفيتي است اين مطالب را رود يعني رود به چه سمتي ميچگونه است و به كجا مي

اين شيي در كجاي عالم است محور  مثالًبگوييد درچه نسبيتي است بگويند  كه اينتوانيد بگوييد مگر نمي

كند تا بگويم وظائف و تكاليف او چيست تا بگويم خدا از او چه عالم است پيامبر خداست تا بگويم كه چه مي

شود تابع جاي و گاه بايد معلوم شود شيي كجاي نظام قرار دارد و كجاي مسير و عالم مي نسبيّتخواهد، مي

گردد به چه چيزي برمي نسبيّت كه اينديگر اضافه كردني نيست بلكه حقيقت دارد حاال  نسبيّتقرار دارد اين 

شان به اطالق تمام گردد كه نسبتبه يك پايگاه ثابتي در عالم برمي نسبيّتگوييم يعني بعداً بحثش را مي
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دهيم تا بيشتر اين هاي بعدي بيشتر توضيح ميشود و ما در مورد اصل تغاير و سنجش و غيره در درسمي

 اصول براي شما روشن شود انشاء اهلل. 

 ها حقيقي اس نه اعتباريتغاير در ترتيب -

ين جمله اعتباري است يعني آيا خود هم« ها هستتغايري در ترتيب»گوييم سئوال آقاي ذبيحي: اينكه مي

 يا نه حقيقتاً در خارج اين چنين است؟« ها راتغاير در ترتيب»كنيم ما اعتبار مي

بريد گيريد و با يك فشاري آنرا داخل آب مييك توپ را توي حوض مي مثالًحاج آقاي صدوق: اينكه شما 

آيد اين باال آمدن توپ اعتبار شما ميتان را از روي توپ برداريد توپ روي آب خوب در اين صورت اگر دست

گيرد توي عالم اين طور است، توپ توپ اين است كه باال و پايين قرار مي نسبيّتكه نيست بلكه حقيقت 

-آيد و چيزي كه سنگين است پايين ميتر از آب است به تعبير خودمان چيزي كه سبك است باال ميسبك

 رود. 

رود، يا چند ايستد بلكه در عمق آب فرو ميحوض روي سطح آب نمي شما يك سنگ را بياندازيد داخل آب

تا از اين مايعات را مثل نفت و جيوه و آب و امثال اينها را با هم همديگر داخل ليوان خالي كنيد، اينها بعد از 

ه: كند، غرض ما از ترتيب اين است كيك مدتي كه در ليوان ماندند هر كدام يك جائي براي خودش پيدا مي

گوييد يك چيزي باال و يك چيزي پايين است، خوب آن حاال يك وقت شما با اضافه كردن ذهني خودتان مي

يك بحث ديگري است كه عرض كردم و آن ديدن نسبت بين اشياء است البته تا نسبت را در اشياء نبينيد، 

باشد كه جاذبه ا كنيد مشخص ميراه پيد نسبيّتخواهيد به وقتي كه مي امّاكنيد، راه پيدا نمي نسبيّتبه 

چرا نقره يا مس و گازهاي مختلف و درخت  مثالًدهد هاي مختلف جا ميزمين است كه اين اشياء را در مكان

الجمله موجود در عالم كه با ارتكازات مردم جور در بيايد هاي مختلف فيكنند اين ترتيبزيرزمين رشد نمي

 حقيقي است و اعتباري نيست. 
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 ه حذف شدني نيستجاذب -

بين آسمان و زمين شد  معلّقحاال اگر انسان « جاذبه زمين»ادامه سئوال آقاي ذبيحي: شما اشاره كرديد به 

اي باشد و در كرات ديگر هم نرود كه جاذبه آنها اعتبار شود در آنجا چگونه براي اين بدون اعتبار اينكه جاذبه

 كنيم؟ انسان باال و پايين را  اعتبار مي

رويد آرام آرام اي نباشد، نداريم وقتي شما از جاذبه زمين بيرون مياين طوري كه هيچ جاذبه معلّقجواب: ما 

جاذبگي در بي كه اينگيريد نه شود، ضعيف كه شد شما در يك جاذبه ديگر قرار ميجاذبه زمين ضعيف مي

آن وقت اصل گفتن شما « ي نبودناتحت هيچ رابطه»گوييد يعني شدن كه شما مي معلّقمطلق باشيد، آن 

جاذبگي شمايي وجود نداريد اگر رابطه اين قند را از همه عالم ببريم به اين معنا هم غلط است، چون در بي

-يا چيز ديگر شما مي« است تعلّق»خواهيد بگوييد اين كه آنرا به بيرون جو ببريم حاال هر چه كه شما مي

 اصالًگوييم اگر اين اي هم رابطه ندارد خوب ما بعد ميرد، و با هيچ كرهاي نداگوييد كه اين قند هيچ رابطه

 اصالًاي ندارد در واقع در اينجا اي با هيچ چيز ندارد پس اين قند چه چيزي است چون هيچ رابطههيچ رابطه

شته هست وجود اين قند وقتي است كه اثري دا معلّقاين قند وجود ندارد تا شما بگوييد كه اين هست و 

اي ندارد چه خصوصيتي دارد و چه هيچ رابطه كه اينباشد يعني يك خصوصيتي را به شما معرفي كند 

 وجودي دارد.

هايي پاشد حاال كه با دستگاهادامه سئوال آقاي ذبيحي: فرموديد كه انسان وقتي از جو خارج شود از هم مي

اعتبار شود  كه اينشود خوب آنجا بدون مي معلّقائط فرستند، و با اين شركنند، و به فضا ميمي مجهّزانسا را 

 كند؟ رود باال و پايين را چگونه اعتبار ميكه روي زمين راه مي

به وسايل مذكور  مجهّزجواب: خير اعتباري نيست بلكه نسبيتش اين اس كه همانجا قرار بگيرد اين انسان 

پرند زنده گوييد اين كبوترها كه در هوا مييجايش آنجا است مثل يك كبوتري كه در هوا است، شما كه نم

 تواند پرواز كند.روند، اين نسبتش با عالم اين است كه مينيستند، چون روي زمين راه نمي
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كند، خود همين ايستد بلكه به يك سمتي حركت ميرود صاف نمياين انسان در خارج از جو هم كه مي

است  معلّقكنيد كه او چيست خواه در ذهن شما كه تصور ميرا بايد ببينيم « قرار گرفتن معلّق»معناي 

مراد نيست  كه اينكند، ايستد ساكن و ثابت و هيچ ربطي با هيچ جا برقرار نميرود آنجا ميمي كه اينيعني 

كنيم پس چيزي است يعني رابطه دارد و گوييد خالء معناي عدمي كه از آن اراده نمييعني وقتي كه مي

 داشته باشد يعني خصلت دارد وقتي رابطه داشته باشد يعني حركت دارد. وقتي ارتباط 

 آقاي ذبيحي: باز هم آن باال پايين بودن ثابت نشد

-سنجش في» مثالًجواب: ما دنبال ثابت كردن نيستيم، دنبال قبوالندن يكسري اصول به شما هستيم شما 

كنيم، يعني تغاير فهميم، و ترديد نمياين را كه ميرود گوييد كه توپ زير آب نميرا قبول داريد مي« الجمله

خواهد كه برد بلكه چيز سنگين و سفتي ميايستد و فشاري كه دارد اين را پايين نمياينكه اينروي آب نمي

گوييم اين جايش اينجا قرار دارد، جا داشتن اشياء و مكان داشن فهميم پس ميچوب را پايين ببرد را مي

-اريم حاال يكي باال، يكي پايين، يكي چپ، يكي سمت راست، اين قندان اآلن چرا پايين نمياشياء را قبول د

كند نيرويي نيست كه گوييد چون سبك اس و نيرويي كه بر چوب وارد ميشكافد ميرود و چوب را نمي

ي خودش رود و در جاشكافد و پايين ميچوب را بشكافد حاال اگر اسيد بر روي اين چوب بريزيد خوب مي

رود كند يعني اگر اسيد خيلي شديد باشد ميخودش تركيب مي حدّايستد يعني اسيد اين چوب را به مي

ايستد، رود و آنجا مياي پايين ميرسد و اگر اسيد رقيق باشد فوقش تا يك اندازهپايين و به موكت هم مي

ين اندازه شما قبول داريد بعد ما به اين الجمله را تا اكنيد ترتيب فيخوب بحث را شما از اينجا شروع مي

گوييم معناي ادق اين ترتيب كنيم و ميكنيم يعني بر ارتكازات شما تكيه ميتر ميكنيم و آنرا عميقتكيه مي

 كنيد. هايي كه شما برقرار ميهاست نه نسبتترتيب نسبيّت

 دارد« تعيّن علّت»پايگاه در « داللت علّت» -

 علّتداللت را بدست بياوريم و بعد بگوييم  علّتكنيم، براي اينكه تغاير بحث مي علّتما در مورد  كه اينپس 

خصلت، اگر اين پايگاه ثابت را  علّتخصوصيت  علّتداللت يعني  علّتدارد  تعيّن علّتداللت يك پايگاهي در 
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توانيم منطق بسازيم نه ي مياتوانيم هماهنگ با هم هم منطق بسازيم آن وقت ريشهپيدا كرديم بعد مي

ها شديم ها و ناهماهنگياي را بپذيريم، و بعد كه دچار تناقضاز همان قدم اول هر روش و هر برنامه كه اين

 بگوييم حاال چه كار كنيم، و چگونه حل كنيم.

ريم، و بخواهيم يك تقسيم اوليه بكنيم بگوييم يك محتوايي دا كه اينپس بحث ما بحث متد و روش است نه 

بندي نيستيم بلكه يك خصوصيتي داريم، يك مواد و يك قالب و صورت داريم ما به دنبال اثبات اين تقسيم

تكيه كرديم بر آن چيزي كه هست، و همه قبول دارند و گفتيم كه بحث ما در مورد آن قسمت دوم يعني 

چرائي آن چيز كه در روش واقع محتوا و ماده نيست بلكه بحث ما در قالب و صورت است. ما حاال بدنبال 

 و فلسفه داللت، اين هدف بحث ماست.  علّتشود هستيم، مي

 اصل بحث -

 در تغاير« اتصال مطلق و انفصال مطلق»نفي  -

-كنيم، آرام آرام ميآيا در تغاير، اتصال مطلق يا انفصال مطلق هست يا نيست؟ حاال روي تغاير صحبت مي

خواهيم بگوييم هيچ تغايري بدون تغيير نيست اگر اين را تمام كرديم يعني ميخواهيم تبديل كنيم به تغيير 

توالي دو كيفيت را،  علّتتغيير،  علّتتغيير. اگر ما  علّتگردد به خصوصيت بر مي علّتتغاير،  علّتصحبت از 

ييم كه تغايري خواهيم بگوتغاير را هم پيدا كرديم. مي علّتتعاقب دو كيفيت را كه بحث كرديم پيدا بكنيم 

هايي كه كنيم يكي از بحثتغاير مقدماتي را مطرح مي علّتبريده و جداي از تغيير ندريم. براي دريافت 

 مطرح است اين است كه در تغاير، اتصال مطلق و انفصال مطلق نيست. يعني چه؟ يعني رابطه هست. 

 نفي انفصال مطلق -

قبول داريم، اين قندان غير از اين ساعت است ولي فرض بگذاريم الجمله را حاال اگر فرض بگيريم كه تغاير في

اند، جدا، منفصل هستند، يك صورتي، يك كه انفصال مطلق است يعني اين دو تا كامالً از هم جدا و بريده

آيد يك اثري و آيد يك اثري و چيزي از اين قندان هم در ذهن شما مياثري از اين ساعت درذهن شما مي
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گوييد تغاير دارد كنيد ميآيد و شما يك نسبتي بين اينها برقرار مين قندان هم در ذهن شما ميچيزي از اي

تر از اين مداد تر از قندان است يا اين ساعت، )مثال را تصحيح كنيم( سنگينيعني چه؟ يعني ساعت سبك

شان ين دو تا كه ارتباطتر از مداد است اگوييد ساع سنگينتان است مياست، اين ارتباط را شما در ذهن

الجمله را ذهني يعني توانيد به خارج نسبت بدهيد، اين يك اشكال اگر تغاير فيقطع است اين تغاير را نمي

انتزاعي برقرار كرديد بين آن دو تا اثري كه از ساعت و مداد در ذهن شما آمد شما ربط برقرار كرديد چون 

 توانيد به اين نسبت بدهيد. بين اين دو تا انفصال مطلق هست شما نمي

 شود، تغاير شما نسبتي به خارج ندارد پس تغاير شما ذهني مي

 سازدانفصال مطلق با تغاير ذهني هم نمي -

يك اشكال ديگر، شما هم ارتباط داريد به ساعت و به اين مداد اگر انفصال مطلق در يك جا بپذيريد جاي 

توانيد بگوييد در اين تغاير انفصال دتان هم انفصال باشد نميديگر هم بايد بپذيريد، يعني بين ساعت خو

هست و در تغاير ديگر انفصال نيست بايد شما دليل بياوريد، اگر ارتباط شما قطع باشد آن تغاير ذهني هم 

شود، يعني هر تغايري يك منشأ انتزاعي دارد حاال چه ذهني، چه خارجي چه مفهومي، يك منشأ حاصل نمي

الجمله به منشأ شود اگر تغاير فيي يك نسبتي به منشاء دارد، اگر نداشته باشد سنجش واقع نميانتزاع يعن

شود چون براي اي واقع نميالجملهكنيد، سنجش فيانتزاعي، نسبتي نداشته باشد شما هم دركي پيدا نمي

، در اين نسبتي كه مّااشود اگر بگوييد نسبت دارد اي الزم است آن واقع نميسنجش دو مرتبه يك مقايسه

شود يعني اين، با اين، دوئيت در برقرار شده انفصال است يعني هيچ ربطي نيست تغاير خصوصيت رها مي

خصوصيت دارد ـ يعني دو تا خصوصيت هست اگر گفتيد كه اين، انفصال مطلق است و هيچ ربطي ندار ـ 

اگر تساوي در خصوصيت آمد دوباره نفي  السويه استيعني اين خصوصيتش با اين خصوصيتش، نزد شما علي

كاغذ و...  مثالًگوييد اين ساعت يا اين مداد، مثال بعدش شود يعني شما، اين درست است كه ميتغاير مي

كند خصوصيات مختلف در نزد شما ديگر، فرق ندارد پس انفصال مطلق چون منجر به تساوي چون فرق نمي
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كند و ما تغاير را پذيرفته بوديم پس اين نفي تغاير را ميشود پس تساوي خصوصيت هم، خصوصيت مي

 انفصال مطلق نيست.

 نفي اتصال مطلق -

اتصال مطلق: اتصال مطلق وقتي اين دو تا را يكپارچه بكند داراي يك خصوصيت واحد است. يعني اين دو  امّا

خصوصيت است يعني  تعدّدمحض است، اين هم نفي  پارچه يكتا، يك چيز است و دو چيز نيستند چون 

اينكه اين دو تا  آياهمين سئوال راجع به اين دو تا شد يكپارچه، با بغل دستي او هم، همين سئوال هست 

گوييد اتصال مطلق است؟ پس اتصال مطلق شدند يكپارچه، با بغل دستي يا ميكروفون، تغاير دارند يا نه؟ مي

كند يك خصوصيت، بعد از خود را هم منحل ميشود كند و ميخصوصيت بعدي را هم منحل در خودش مي

اي كه داراي يك خصوصيت است و در كند يك موجود يكپارچهشود يك خصوصيت و عالم را ميمي

ها كه شد، تساوي خصوصيت كه آمد شود. نفي همه خصوصيتها ميخصوصيت واحد، نفي همه خصوصيت

 الجمله را پذيرفتيم.نفي تغاير است كه ما تغاير في

 ربط حاصل بحث -

الجمله نه اتصال مطلق و نه انفصال پس نه اتصال مطلق است و نه انفصال مطلق در تغاير، ربط است، ربط في

بحث تغاير را بخواهيم  كه اينالجمله هست  اين مقدمه بود براي الجمله يعني ربط فيمطلق بلكه اتصال في

 تبدل بكنيم به بحث تغيير.

 ذهني و اعتباريحقيقي است نه « تغاير» -

 شود؟ خواهيم بگوييم اگر تغاير ذهني و اعتباري شد چه ميسئوال: مي

زنيم شما يك ليوان آب بگذاريد اينجا و اين مداد را داخل آن بگذاريد. مداد در داخل ليوان پاسخ: مثال مي

اعالم، اطالع دهيد كه مداد شكسته است. اين شود شما خبر ميشود، شكسته ديده ميچه طوري ديده مي

بينيد سالم است و نشكسته است. حاال در دو فرضش، آوريد ميغلط است چون وقتي از ليوان مداد را در مي
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شود گوييد مداد، شكسته ديده ميگذاريد ميشود وقتي كه در آب ميگوييد شكسته ديده مييك وقت مي

گوييم تغايرش را كه دقت كنيم يعني خواهيم بكنيد شكسته است. دو تا اطالع است، ما مياعالم نمي

گوييد دهيد چون كه شكسته است و يك خصوصيتي راجع به اين مداد ميخصوصيتي به اين مداد نسبت مي

شود، اگر هيچ نسبتي چه اطالعي كه غلط است چه آن اطالعي كه گوييد كه چي؟ شكسته ديده مييا مي

بندي كه به غلط افتاديد يعني به اشتباه افتاديد عبندي كه درست كرديد چه جمدرست است يعني چه جمع

شود شما يا به هر دو يك نسبتي به خارج دارند يعني قانون نور است، شكسته شدن نور است كه باعث مي

شود، پس خارج يك انعكاس نور، آن اشتباه بيافتيد يا درست بگوييد و بگوييد اين مداد شكسته ديده مي

ست يا اشتباه افتادن است پس هر خصوصيتي را كه بخواهيد اعالم كنيد يك نسبتي زمينه، يا اطالع دادن در

ارتباط نيست اگر ارتباطش را بريديد همين كه عرض شد اين ارتباطش كه بريده شد ذهني دارد يعني بي

 آورد و نفي تغاير است.شود ذهني كه از عالم خارج بريده شد ديگر در خارج تساوي خصوصيت ميمي

 منشأ انتزاع در تغاير ذهني -

است يعني انتزاع  طور همينحاال اين مطلب فقط راجع به خارج هم نيست، شما تغاير ذهني را مالحظه كنيد 

شود كرد هم ، مطلق، مقيد يعني تجريد كردن هم از مفاهيم ميعامّ، خاصّاز انتزاع، يا انتزاع از مفهوم كلمه، 

شود بكنيد، جهات مختلف، به تعبير آقايان، كه خصوصيت دارد ميشود كرد هم از هر چيزي از خارج مي

-كنيد اين را تجريد ميكند حيث، حيث كه ميكنند، از اين حيث نگاه ميحيثيات مختلف را كه مالحظه مي

آورد كه آن طرفش شود تجريد كرد ربطش به منشاء انتزاعش كه قطع شود تساوي خصوصيت ميكنيد مي

توانيد اتصال الجمله را كه پذيرفتيد ديگر نميي تغاير را كه قبول كرديد يعني تغاير فينفي تغاير است، نف

تواند قطع شود به منشأ انتزاعش، از روي الجمله را بپذيريد. نسبتش نميمطلق را بپذيريد يعني بايد ربط في

ي تخيلي مانند سيمرغ و ايد يا يك مثال ديگر خدمت شما عرض كنم. درباره چيزهاآن چيزي كه انتزاع كرده

گوييد دست ديو ده متر است، اگر از دست، تصوري نداشته باشيد ديو، براي اين مطلب يك تخيلي داريد، مي

متري، و از آن نقاشي يا كاريكاتور بكشيد. اگر يك نحوه تر تخيل كنيد و بگوييد دست دهتوانيد آنرا بزرگنمي
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انيد از دست ديو تخيلي داشته باشيد، در تخيل كردن هم اگر چه تونسبتي با دست واقعي نداشته باشد نمي

 از ذهني و خارجي. اعمّباده واسطه ربط دارد يا يك منشأ انتزاعي از امور مختلف حقيقي كه در عالم هست، 

 روش ما سلبي است نه اصول مطرح شده -

ها بايد كه ما براي بسيجي هاي ايجابي است، بهر صورت بحثيآقاي رضايي: در اول جلسه گفتيد كه بحث

 بگوييم در يك فاز ديگري است.

 پوشاند همه مسائل را.است، مي عامّ نسبيّتكنيد ادعاي شما اين است كه نسبيتي را كه مطرح مي

شود كه ما از يك اصول عامي آغاز بهر حال يك موانعي در ارتكازات موجود هست و اين موانع موجب مي

 اهمه كنيم، تا بتوانيم ارتكازات موجود را بشكنيم و برسيم به منطق ايجابي خودمان.كنيم تا بتوانيم باهم مف

است وقتي هم به منطق خودمان برسيم اين اصول قابل توجيه  عامّولي از آنجا كه اصول مطرح شده اصول 

 عامّن اصول توانيم بگوييم ايرساند. پس نميدانيم كه ما را به منطق خودمان مياست، و اين را طريقي مي

 مفاهيم سلبي محض هستند.

 آقاي صدوق: ما هم نگفتيم مفاهيم ما سلبي است بلكه روش ما سلبي است.

گوييم. يا مفهوم تغاير، سنجش، تغيير را گوييم ربط يك مفهوم سلبي است! خير ما اين را نميگاه مي مثالً

 فهوم بكار برديم سلبي است.خواهيم بگوييم سلبي است بلكه روشي را كه براي توليد يك منمي

تدريجاً برسيم به  كه اينتا  1را گفتيم نه  6هم ديگر از عدد  طور هميننه! و  6فرضاً گفتيم اين فهم از عدد 

 يك مفهوم كه يك نحوه ايجابي را در ذهن ايجاد كنيم.

عد درباره مفهوم فاعليت گوييم نه! بهم مي تعلّقگوييم مفهوم ربط هم نه! بعد درباره مفهوم در مرحله بعد مي

گوييم بله! در آنجا ديگر واليت را با برسيم به واليت، آن وقت دوباره اين مفهوم مي كه اينگوييم نه! تا هم مي

 كنيم.خود واليت تعريف مي

هاي منطقي شود. مانند همه دستگاهكنيم و به چيز ديگري تعريف نمييعني فاعليت را به فاعليت تعريف مي

 كنند. اوليه تعريف مي حدّچيز آن دستگاه را به كه همه 



 ·····························································································  61 

 روش بحث ما روش از اجمال به تبيين است -

گويد يا اين مفهوم شود. در آنجا ميغرض ما چيست؟ در منطق صوري از روش سلب و ايجاب استفاده مي

كنند. ولي در منطق ما اين طور نيست، درست است يا آن مفهوم، يعني بين هست و نيست نفي و اثبات مي

گوييم طول اين مي مثالًگوييم نه انفصال است و نه اتصال بلكه يك چيزي بين اين دو چيز هست. ما مي مثالً

گوييم، زيرا حرف ما اين است كه، سانت نيست طول دقيق آنرا نمي 15سانت و بيشتر از  14مداد كمتر از 

 ن روش قابل شكستن است. اگر بر اين هماني تكيه شود اي

رسند به جاذبه عمومي ماهيت شكسته اگر گفتيد عالم ماهيت است، در مراحل بعدي هنگامي كه مي مثالً

 شود.مي

الجمله را در بحث اگر گفتيد ماهيت نيست جاذبه هم نيست. بلكه مطلب را مجمل مطرح كرديد قيد في امّا

 ين دارد.آورديد، اين قابليت روشن شد و اثبات و تبي

 كه اينكنيم قابليت آنرا دارد كه شما را از اجمال به تبيين ببرد، تا پس هنگامي كه در روش بر سلب تكيه مي

 اوليه روشن شود.  حدّبرسيم به فلسفه ايجابي تا 

 شود.ما مبتال به يكسري ارتكازاتي هستيم كه مانع فهم ما مي كه اينكنيم؟ براي بحث مي گونه اينچرا 

پرستيدند و در الزم نبود همه اهلل را مي« ال اله»اگر همه خداپرست بودند و مانعي در خداپرستي نبود يعني 

هاي ديگري هستيم لذا بايد ال اله را اول بگوييم يا بعد همه جا اهلل مطرح بود. ولي از آنجا كه ما مبتالي به اله

 است. طور همينبگوييم اهلل، در بحث خودمان هم 

 غيرقابل انكار بر سلب استوار است« ماصول عا» -

-گويد فاعليت به و غير فاعليت نه؟ و در جاي ديگر ميآقاي رضايي: غرض ما اين بود كه شما بهر صورت مي

 گوييد تغاير بله! و غير تغاير نه!

اين  كنيم بين دو سلب واقع شد، نهآقاي صدوق: ما گفتيم نه اتصال است نه انفصال آنچه را كه ما اثبات مي

الجمله گوييم سنجش فيگيرد، و همه بحث ما بر سلب استوار است. بلكه ميهيچگونه مفاهمه صورت نمي
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بدست آيد اين اثباتي است. حرف ما اين  سوّميكنيم تا چيز گيرد. وقتي بين دو چيز مقايسه ميانجام مي

شيي نيست. اصالت رابطه  گوييم اصالتاست، روشي كه بر سير بحث حاكم است بر سلب تكيه دارد، مي

 گوييم نه انفصال است نه اتصال بلكه ربط است. حال اگر كسي سئوال كند كه ربط چيست؟ است، مي

خود مفهوم ربط هم  كه اينالجمله. پس يك نخوه ايجابي در بحث ما هست. نه گوييم يك نحوه ربط فيمي

خواهيم ربط را اثبات كنيم از بين دو سلب ميكنيم. ولي هنگامي كه سلبي است. يعني ما بر عدم تكيه نمي

 كنيم.اثبات مي

 كاري به روش نداريم. فعالًتغاير، ما  مثالًكنيد آقاي رضايي: قبل از ورود در روش شما اصولي را معرفي مي

 الجمله ما روش رياضيات است.آقاي صدوق: ما به روش كار داريم گفتيم روش في

نه بحث سلب است و  عامّالجمله مطرح شد. در اصول ياضيات بصورت فيآقاي رضايي: حتي سنجش و روش ر

 نه ايجاب فقط گفتيم اين اصول غيرقابل ارتكاز است.

 آقاي صدوق: اولين اصلي كه بنا گذاشتيم و همه اصول بر آن استوار هستند چيست؟

 )ج(: تغاير است و تغاير چه سلبي در آن هست؟!

كنيم گوييم اين آن هست. بر نيست يعني سلب تكيه ميين آن نيست، نميگوييم اآقاي صدوق: در تغاير مي

گردانيم نفي تغاير همه يك نحوه سلب كنيم از جمله تغيير، سنجش... به نفي تغاير برميو هر چه را طرح مي

 كنيم نه بر اين آن هست. تكيه مي« اين آن نيست»است زيرا بر 

 كند.يه ميدر حالي كه منطق صوري بر اين هماني تك

 نيز بر سلب استوار است؟ عامّگوييد اصول آقاي رضايي: يعني شما مي

گردد همه اينها به گردد سنجش هم به تغاير باز ميآقاي صدوق: بله مثل تغاير، تغيير هم كه به تغاير برمي

 گردند.يك سلب )تغاير( باز مي

 رد؟كنيد تكيه بر ايجاب نداآقاي رضايي: آيا سلبي كه مطرح مي

 آقاي صدوق: گفتيم كه سلب مطلق عدم است پس يك نحوه ايجاب هست. 
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 بسمه تعالي

  6دوره دوم/ جلسه «/فلسفه اصول روش تنظيم»ضرورت تنظيم امور مسلمين/ 

  28/4/31حجّت اإلسالم و المسلمين صدوق/ تاريخ: 

 دوست: آيا روابط اصل هستند يا نسبت اصل است؟احسانبرادر 

 پردازيم.جلسه امروز به اين مطلب مي صدوق: دربرادر 

 شروع بحث از تغاير علّت -

ديندار: در جلسه قبل گذشت كه چرا از تغاير شروع كرديم و نه از عليت كه فرموديد چون تغاير را الزم برادر 

روي  قبالًو شامل است و  عامّعليت بعنوان اصلي  كه آنداريم ضرورتي ندارد كه روي عليت بحث شود حال 

 ن بحث نشده است...آ

 كنيم.سئوال و جواب مطرح مي مرتّبگيريم و الجمله را كه ما بكار ميصدوق: عليت فيبرادر 

 ايم!!ايم يعني بدون آنكه اسمش را بياوريم خودش را آوردههم بكار گرفته قبالًديندار: پس آنرا برادر 

الجمله هم همين طوري. ولي اير و عليت فيفهميم و تغصدوق: گفتيم كه ما قبل از ساختن منطق، ميبرادر 

العلل، خير منظور ما آن نيست بلكه منظور علّتگوييم و معلول در فلسفه است كه مي علّتاگر منظورتان 

العلل فقط در باب علّتكنيم ـ چرا كه ممكن اس بگويند الجمله است و علت و معلول را مطرح نميعليت في

شود كه اصل در اعتقادات باعث مي علّتكند و مطرح كردن مخلوق را تمام مي اعتقادات بوده و بحث خالق و

الجمله را بعنوان يك نداشته باشد كه منظورمان اين عليت نيست بلكه ما عليت في عامّما قيد بخورد و كاربرد 

گيريم همين كه در مقام مفاهمه آنرا بكار مي امّاگيريم البته آنرا بعنوان اصل مطرح نكرديم اصل در نظر مي

بيان كرديم كه قبل از  قبالًدهيد. ما و دليل آن است و شما هم پاسخ مي علّت؟ بدنبال «چرا»كسي بگويد 

 بريم.الجمله را بكار ميتوانيم با هم مفاهمه كنيم يعني همان عليت فيفهميم و ميساختن منطق مي
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 تباطاتها و ارحقيقي بودن نسبت -

 ها و روابط، حقيقي هستند يا اعتباري؟منش: نسبت را روابط بين اشياء معني كرديد آيا اين نسبتنيكبرادر 

خواهيم بشويم كه آيا اعتباري است يا حقيقي. ولي اگر آن نسبت در ذهن ج: ما حاال وارد تعريف آن نمي

ر آن گونه كه شخص قبول دارد( و اگر است آن ذهني است و اگر درخارج است آن خارجي يا مادي است )ه

كنيم كه كلمه اعتباري است يا حقيقي، مهم اين روي كلمات است مربوط، كلمه است. حال ديگر بحث نمي

كنيم حال عالم را هر كند و ما به اصل بودن رابطه تكيه مياست كه هر كسي با هر اعتقادي، ربط را انكار نمي

 ها را نداريم.بنديد ورود در آن دستهكند و ما قصطور بگيريد فرق نمي

 تساوي خصوصيات حاصل انفصال مطلق -

 رسيم؟واحدي: چگونه از انفصال مطلق به تساوي خصوصيات ميبرادر 

توانيد بگوييد ج: اگر نسبت برقرار باشد كه تساوي خصوصيت نيست ولي اگر نسبت برقرار نباشد چگونه مي

تر تر از اين كاغذ است چرا سنگينبگوييد كه اين ميكروفون سنگين الًمثكه اين سياه است و آن سفيد، يا 

است؟ حال ما كاري به مقدمات آن نداريم كه اين شناخت چگونه حاصل شده است بلكه نظر به تغاير داريم 

اگر بگوييد كه اين شي با خارج ربطي ندارد و انفصال وجود دارد آيا باز تساوي  امّاكه بين آنها است. 

 آورد.آورد يا نه؟ پس همين كه با خارج قطع نباشد تساوي خصوصيت هم نميصيت بوجود ميخصو

 نسبت بين اشياء در ذهن ما كه هست! امّاواحدي: برادر 

فرض است:  2شويد و در واقع تر است تغايري را شما قائل ميگوييد اين سنگينصدوق: وقتي كه ميبرادر 

شود و تساوي خصوصيت سنجش و دركي پيدا نمي اصالًاي وجود ندارد طهفرض اول اگر بگوييد تغايري و راب

ايم فرض دوم اين است كه تغايري را تمام كرده امّاگذاريم شود لذا آنرا كناب ميهم ديگر از آن بحث نمي

 تر از آن است. و اگر بگويند اين انتزاعيگوييد اين سنگينحال از هر طريقي تغاير حاصل شده باشد و مي

شود چون تر است لذا خارج مساوي مياست يعني نسبتي به خارج نداديد و نگوييد كه در خارج اين سنگين

گوييد موكت است يا گوييد آب است و يك وقت ميباشد و وقتي مساوي شد يك وقت ميكه ارتباطي نمي
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انكار شد با اصل اولي كه  شود و اگرالجمله در خارج انكار ميهر چيز ديگر و وقتي كه مساوي شد تغاير في

 كند.گفتيم تغاير در خارج داريم منافات پيدا مي

 تفاوت نسبت و نسبيت -

توان شود آيا مي، موقعيت مكاني مالحظه مينسبيّتذبيحي: چون در نسبت مكان سنجيده شده و در برادر 

 امري انتزاعي است؟ نسبيّتگفت كه نسبت امري حقيقي و 

را مشخص كرد جلسه قبل گفتيم كه اشياء شأنيت اضافه  نسبيّتتفاوت بين نسبت و صدوق: اول بايد برادر 

گوييد كه اين ميكروفون روي ميز است و در عين حال مي كه اينشدن به هم را دارند، مثال هم زديم مثل 

-و ميتوانيد برقرار كنيد ميكروفون زير سقف است يعني براي ميكروفون در رابطه با سقف يك نسبتي را مي

تواند در يك مجموعه ديگر قرار بگيرد. توانيد آنرا در يك مجموعه بياوريد در عين حال ميكروفون با ميز مي

تواند لحاظ شود هاي مختلف ميهمين مطلب در رابطه با دست راست يا دست چپ بودن و مكان داشتن

گوييد كه اين كنيد و فقط ميمياين چرا روي ميز است يا زير سقف است را بحث ن كه اين علّتحال اينجا 

توانايي را دارد كه ميكروفون زير سقف باشد يا روي ميز باشد براي روشن شدن مطلب اقسام شناخت را بيان 

 كنيم.مي

 ديناميك -1سينماتيك  -2 استاتيك -1

ك بينيم و در يباشد گاهي در روند و حركت آنرا ميگاهي شناخت شما شناخت ايستائي بدون حركت مي

شود كه چرا اينجا هست؟ كه اين شناخت مي علّتگويند گاهي سئوال از مسير، كه آنرا سينماتيكي مي

 شود.ديناميكي مي

است و چرا  گونه اينكه قسمت دوم است كه چرا  نسبيّتكنيم در قسمت ما اينجا كه داريم سئوال مي

شود. اينجا ديگر اضافه كردن ون حاكم بر آن ميقرار دارد به اين شكل؟ اينجا سئوال از معادله و قان گونه اين

نيست كه شما آنرا اضافه كنيد و بگوييد اين روي ميز است و اضافه به سقف كنيد و بگوييد كه زير سقف 

باشد يعني ارتباط است. ديگر چند جا ندارد بلكه يك چيز جاي دارد و آن  هم كليه ارتباطات يك شيي مي
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جاي ميز، روي ميكروفون اثر دارد يا جاي سقف يا هوا روي ميكروفون نيز اثر  ثالًمبا همه جاهاي عالم دارد، 

جاي اين شيي مثل )ميكروفون( مؤثرند كه اينجا،  تعيّندارد، يعني تمام عناصر مجموعه، جاهايشان در 

 شود.مي نسبيّت

موعه كه جاي اين شيي را اين شيي در اينجا قرار گرفته است در كل مج كه اين« علّت»اگر آن معادله، يعني 

 كه ايناست، پس بحث نسبت اضافه كردن ذهني است. نه  نسبيّتمشخص كرده، بتوانيد بيابيد اين بحث 

 رسيد.  نسبيّتتوان به انتزاعي است، بلكه شناخت ناقص است. اگر چه تا همين نسبت دادن نباشد نمي

گفتيد اين، زير سقف است و نسبت دومش را  اين ميكروفون روي ميز است نسبت اولش را بيان كرديد وقتي

بيان كرديد، و وقتي گفتيد اين ميكروفون، دست چپ قندان است نسبت سومش را بيان كرديد ولي هنوز 

هاي اين اي بر همه نسبتهاي ديگري را هم بيان كرد. وقتي يك قانون و معادلهكامل نيست و بايد نسبت

-پيدا مي نسبيّتگردد آن موقع وعه نسبت به كل عالم حاكم ميهاي خودش، در مجمعرض همميكروفون و 

كند همان ، معادله اين شيي را مشخص مي«گاه»و « جاي»شود. يعني تمام روابطي كه در عالم در اين 

 است.  نسبيّت

شود ولي در يكسير رشد ادراك، نه ها حقيقي مياين شيي حقيقي است و هم نسبت دادن نسبيّتپس هم 

كنيد بعد اين يك انتزاعي باشد، انتزاعي آن است، كه شما انزاع از خارج مي نسبيّتها و آن نسبت كه آن

رسد اگر دانيد كه اين اآلن روي ميز است. بنظر ميمفهوم ذهني است كه عيني نيست، حال شما واقعاً مي

 شود. معلوم شود آن اشكالي را كه داشتيد برطرف مي نسبيّتاين مفهوم نسبت و 

 اي از بحث گذشتهخالصه -

خواهيم اين خواستيم چگونه تغاير جداي از تغيير نيست؟ چرا ميبحث جلسه قبل درباره تغاير بود كه مي

بر تغيير حاكم است و بدليل عدم جدايي  علّتبر تغاير و يك  علّتبحث را مطرح كنيم، زيرا گفته شد كه يك 

 بر تغيير و هم همان، بر تغاير حكومت دارد. نهايي است كه هم  علّتتغيير از تغاير، يك 
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الجمله اي را گفتيم كه در تغاير، انفصال مطلق و اتصال مطلق نيست بلكه ربط فيدر جلسه قبل يك مقدمه

 است

 اصل بحث -

 عدم جدائي تغاير از تغيير -

-ببينيم كه آيا ميشود در ضمن همين تغاير و ربط حاال در اين جلسه يك مقدار روي همين مطلب دقت مي

شود، تغاير را به دو شيي ساكن نسبت داد كه هيچ نحوه تغييري در آن نبينيم، يعني ربط را در دو شيي 

 ساكن كنيم و هر دو شيي را هم ساكن كنيم آيا چنين چيزي تصوير دارد؟

رض كنيد اين گوييم اين، آن نيست، فوقتي مي كه اينآيد كه اين فرض باطل است. چرا؟ بخاطر به نظر مي

دهد يا مداد، سفيد نيست و آبي نيست بلكه سياه است و اين قندان شفاف است و نور را از خودش عبور مي

 تر از اين مقدار موكت است.اين ميكروفون سنگين

 خصوصيت هر شيي منوط به ارتباطات آن شيي با ساير اشياء است -

گوييم كه مي مثالًكنيم به چه معني است؟ ذكر مياينها به چه معناست؟ يعني خصوصيت و خصلت را وقتي 

كنيم بلكه رابطه آب با تري را در رابطه با آهن ذكر نمي آب، در ارتباط با كاغذ تر كردن يعني چه؟ هيچگاه

آهن اكسيد شدن است و اكسيد شدن يك، مفهوم ذهني و انتزاعي نيست بلكه يك، نحوه اثر است. اثر داشتن 

گوييد، دهد. يعني ميگذارد و نفوذي است كه آب انجام مي، در تأثيري است كه مياصّخآب و بروز كيفيت 

 كند، وقتي كه نفوذ پيدا كرد يعني يك تأثيري را گذاشته است. تري آب دركاغذ نفوذ مي

 باشد.اي نيست هيچ اثري نيز قابل مالحظه نميحال اگر بگوييد بين آب و كاغذ هيچ  رابطه

صيت داشتن، به تأثيرش بستگي دارد، يعني به ربط داشتن آن دو با يكديگر است. اگر شما اثر داشتن و خصو

در ذهن، براي آب بگذاريد و آن را خصوصيت آب  مثالًآن را از عالم، جدا كرده و قطع كنيد و يك عنواني 

ارتباط با كاغذ  آب در« اگر»بناميد، در بيان و توضيح اين خصوصيت بايد به توضيح روابط آن پرداخت يعني 
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يعني به شرط ارتباط « اگر»، همين كلمه «اگر»گوييم، همين كه گفتي كند. ميقرار گرفت كاغذ را، تر مي

كنيد به شرط ارتباط برقرار كردن يعني به شرط تأثيرپذيري. پس تغايري كه ما گفتيم تغاير تأثيري بيان مي

سبز بودن رنگ، دو ميدان است اگر به اين دو  مثالًو  است، سفيدي با سياهي، دو ميدان است يعني آبي بودن

 مثالًدهند، كنند و در يك طولي نور را نشان ميبگوييد از اين طول به اين طول، نور را تجزيه مي مثالًميدان 

اي، اين اگر در شود قهوهمي مثالًگوييم سپاهي و از اين فاصله كه عبور كرد گويند از اين فاصله را ميمي

باط با همديگر نباشد و ميدان نفوذ را نشان ندهند و تأثير خودشان را در مقابل ساير نورها، نشان ندهند ارت

 توان رنگ آبي يا سبز يا... را مشخص نمود.نمي

 غيريت و تغاير به تغاير آثار است -

ار است، اختالف آثار كنيم به تغاير آثار و اختالف آثاگر ما غيريت وتغاير را بحث مي كه اينپس خالصه مطلب 

بينيد كه اختالف تأثير است پس آن فرض اول ما، كه دو شيي كنيم ميرا وقتي مفهومش را مالحظه مي

 شود.ساكن داشته باشيم را بخواهيم ساكن كنيم رها مي

بايد ادني مرتبه تأثير طرفين در يكديگر مالحظه شود تا بتوان تغايرشان را ذكر كرد و اال تغايرش قابل 

 مالحظه نيست، پس تغاير به آثار است. 

حاال كه سكون و ثابت بودن شكسته شد و نازلترين رتبه حركت آن جابجايي و تأثير و تأثير متقابل در مكان 

 باشد شما به اين اقرار كرديد. تغاير بدون تغيير امكان ندارد و تغاير بدون تأثير معني ندارد.

 قبالًني نداشته باشد بايد ديد با حركتي كه به معناي تعاقب است )كه حال اگر تغاير بدون تأثير و حركت مع

گفته شد( چه نسبتي دارد؟ همين كه گفتيد تأثير دارد يعني در ارتباط با همديگر مشخص بشود يعني يك 

در ارتباط با  مرتّبتر از اين است يعني اوضاع اينها خصوصيتي، در حال عوض شدن است يعني اين سنگين

است، يا به اين سمت است يا به آن سمت، يا وزن آن زيادتر است يا وزن اين كمتر، يا فشار اين در  همديگر

حال زياد شدن است يا در حال گم شدن است. چون در تأثير متقابل با همديگر هستند، يعني يك اثري دارد 

آيد، اين طور وجود ميو تأثير خودش بدون اثر نيست، اگر بدون اثر نباشد طبيعتاً يك خصوصيت جديد ب
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آيد تعاقب دو كيفيت را نيست، كه اينها، يك اثر ساكن داشته باشند. پس اگر يك اثر جديد بوجود مي

-كنيد پس در تأثير و تغيير مكاني، تغيير و تغايري داريد و خود تبديل خصوصيت را مالحظه ميمالحظه مي

هم بدون توالي دو كيفيت نيست. اگر ما تاكنون  كنيد يعني هيچ تغايري بدون تغيير نيست و هيچ تغييري

تغاير و  علّتتغيير را پيدا كنيم جواب  علّتداللت را پيدا نماييم و اگر  علّتتغاير و  علّتبدنبال اين بوديم كه 

 زند.داللت را هم پيدا كرديم پس مجدداً بحث روي تغيير دور مي علّت

و تالي  مقدّمآيد؟ چرا در ارتباط با چرا بعد از آب بخار بوجود مي مثالًخواهيم جواب اين را پيدا كنيم كه مي

شما  مثالًآيند؟ شود؟ و چرا در اصطكاك بين اين دو و جمله مردم فرضاً به هيجان مينتيجه تحويل داده مي

شود؟ چرا مردم از اين بيان شما آيند چرا اين حركت واقع ميخوانيد مردم به حركت در مييك خطبه مي

آيد را توضيح مي خاصّچرا بعد از فالن كيفيت اين كيفيت  كه اينهايشان بنشينند چرائي روند در خانهينم

 باشد و جداي از هم نيست.تغيير يك مطلب مي علّتتغاير و  علّتدهيد پس مي

 امر ثابت در تغيير ضرورت مالحظه -

گوييم كه مطلق و نه انفصال مطلق است، امروز ميدر جلسات قبل گفتيم با مالحظه ربط، در تغيير نه اتصال 

اش كه توالي دو كيفيت است و خواه در باالترين مرتبه كه يك مسير را تحويل تغيير را خواه در نازلترين رتبه

رود بگوييد تغيير هست اين تغيير بدون امر ثابت دهد، اگر همه آن را تغيير ببينيد و تا هر جا كه ميمي

واهيم بگوييم تغيير بدون يك نحوه مالحظه ثبات در آن، تغيير نيست كه اگر آن ثبات را خشود. مينمي

 شود.تغيير و تغاير و داللت مي علّتبتوانيم پيدا كنيم همان 

 حكومت قانون بر تغيير -

حاكم  شود، اولين بياني كه داريم اينست كه قانون بر آنآب بخار مي مثالًحاال در همين معناي تغيير كه چرا 

اي تبديل بشود، آنجا است، قانون آب به بخار شدن يك چيز ثابت است شما اگر بخواهيد فرضاً از گياه ميوه

باشد كه اگر به آن قانون جامه عمل بپوشانيد در شرايطي كه براي آب فراهم كرديم تا قانوني بر آن حاكم مي
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زند. پس قوانين دگر در يخچال بگذاريم يخ مي آيد اگر آب را تحت يك قانونبخار بشود آن ميوه بوجود نمي

را به تغيير  خاصّيكنند، و جهت مختلف هستند، و اين قوانين مختلف بر توالي و تعاقب كيفيات حكومت مي

آورد. حاال اگر همين مثال را شدن تغيير را، معادالت و قوانين حاكم بر آنها بوجود مي خاصّدهند. يعني مي

گوييم چند شود؟ ميشود، خوب بعد از آن ميوه چه ميم بعد از شكوفه شدن ميوه ميادامه دهيم و بگويي

شود بنابراين بر اين سير يك خورند وبعد در بدن تبديل به سلول ميچينند و ميمسير دارد، ميوه را مي

شود اسد ميافتد در ارتباط با چند عامل فاي كه از درخت پايين ميقانون حاكم است. و در فرض ديگر ميوه

زند و در فرض ديگر در ارتباط با خاك هم يك چيز گنجشكي آنرا نوك مي مثالًدر ارتباط با هوا و يا  مثالً

ها را پشت سر دهيم، يعني داريم توالي خصوصيتشود. حال داريم تغييرات را در سيرش ادامه ميديگري مي

دهد، كه منجر به يك خصوصيت ر را تحويل ميبينيم اين تغييرات يك مسيرويم، ميهم گذاشته و جلو مي

داريد، كه اگر از آن هم سئوال كنيد، بايد بر آن قانوني  خاصّيشود و آخر مسير، شما يك خصوصيت ديگر مي

حاكم باشد، يعني خواه يك تغيير را مورد نظر قرار بدهيد و يا چند تغيير پشت سر هم را مورد لحاظ قرار 

 باشد.آن قانوني حاكم ميبدهيد، فرقي نكرده و بر 

 ضرورت حكومت يك قانون يا امر ثابت بر سير قوانين -

شود؟ تا اينجا قانون را براي يك حاال اگر بحث را يك قدم باالتر ببريم، ببينيم نسبت بين قوانين چگونه مي

-ز بخار چه ميآب وقتي بخار شد، بعد ا مثالً كه اينثابت كرديم ولي نسبت به مرحله بعد آن و  خاصّحركت 

كنيم، يعني از اين قانون به شود قانوني در مرحله بعد نيز حاكم است. پس تغيير را در قوانين هم مشاهده مي

آمد قانون يك رويم، ـ تغاير و تغيير در قوانين هم قابل مالحظه است، در قدم اول بنظر ميقانون ديگر مي

 شود.بينيم خود قانون هم عوض مينسبت ثباتي پيدا كرده است، ولي در اين مرتبه مي

-حاال اگر بگوييم بر روند قوانين هيچ قانوني حاكم نيست، دوباره بين قوانين اتصال و انفصال مطلق پيش مي

-شود. پس مجبوريد بگوييد بر كليه قوانين يك امري ثابت حاكم ميآيد، كه به همان نفي تغاير منجر مي

 ات ممكن است گفته شود يك قانوني است كه بر همه قوانين حاكم است.باشد. حاال براي اين سطح از ارتكاز
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 نيست كه عوض شوند.  گونه اينكشتكاران: قوانين در رتبه خودشان ثابت هستند برادر 

صدوق: بله گفتيم كه قوانين ثابت هستند ولي حاال يكقدم بحث را باالتر بياوريد، آيا نسبت بين قوانين برادر 

ماند بلكه اگر هيچ بر درخت باقي نمي طور همينيا نه؟ يعني وقتي سيب بوجود آمد قابل مالحظه هست 

 افتد.كسي هم آنرا از درخت نچيند، بعد از سنگين شدن از درخت مي

 افتد يك قانون ثابتي است.هميشه بر زمين مي كه اينكشتكاران: برادر 

شود يك فعل و انفعاالتي هست كه سيب فاسد مي افتد آنجابر زمين مي كه اينصدوق: بله، ولي بعد از برادر 

اند. وقتي يك كه بر فاسد شدن سيب هم يك قانوني حاكم است، گفته شد كه قوانين در رتبه خودشان ثابت

اي است كه حاكم بر اين تغيير است، البته اين در كنيد، نسبت ثابتش همان معادلهتغيير را مالحظه مي

بيشتر دقيت كنيد اگر گفته شود كه در مرحله بعد، اب قابل تبديل  كمّيال باشد حامرحله دقت اوليه مي

ها ثابت شود كه قانونشدن به هرچيز ديگري بوده و يك سير ثابتي بر آن حاكم نيست اين مطلب باعث مي

انين نبوده و آنها نيز در حال عوض شدن هستند )بالنسبه به درون ثابت هستند، ولي بالنسبه به روند تغيير قو

ها هم مجبوريد يك امر ثابت در نظر بگيريد تا انفصال و اتصال شود(، حاال در عوض شدن قانونهم عوض مي

مطلق پيش نيايد و باعث نفي تغيير و تغاير نشود يعني اگر بگوييد تغيير در قوانين الي نهايه باشد، اين مطلب 

كند. بلكه الزم است يك امر ه را ميسور نميدهد و مفاهمشود و ـ حركت را تحويل نميمنجر به سكون مي

 ثابتي بر قوانين حاكم باشد.

 پاورقي -

امر ثابت بسيط ـ زماني است يا بسيط  مثالًخواهيم متعرض اين بشويم كه حاال در اين مرتبه از بحث نمي

امر ثابتي حاكم است،  باشد، يكگوييم يك امر ثابت ميمي فعالًمكاني است، آيا تغاير در آن راه دارد يا ندارد، 

حاال بعضي شايد بگويند اين امر ثابت خداست و بعضي بگويند يك قانوني حاكم بر روند حركت است حاال 

خواهيم آنرا معرفي كنيم، فقط به نحو نمي فعالًاين قانون ممكن است كتاب باشد، يا هرچيز ديگر، خالصه 

پيدايش سير قوانين است و سير قوانين  علّتن هست، كه آن گوييم يك امر ثابتي حاكم بر قوانيالجمله ميفي
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هاي عالم تحت يك قوانيني هستند كه يك امر ثابتي حاكم بر جريان روابط و حركت است. گونه گونه علّت

رسيم باشد. آيا وجود مبارك حضرت محمد)ص( امر ثابت هست؟ كه بعدها در بحث ايجابي ميآن قوانين مي

پيدايش اين نحوه تغييرات  علّتگوييم وجود حضرت خيلي بحث برايتان مبهم نباشد، ميو براي اينكه اآلن 

 باشد. )پايان پاورقي(در منطق، در عالم خارج و در جاهاي مختلف مي

گاه ثابتي كند و تكيهگوييم يك امر ثابتي داريم كه اگر نباشد مفاهمه قدر مشتركي پيدا نميولي اآلن مي

ها است و اخالق هم نسبي شود كه همان صحبت ماركسيستشود و نسبي محض ميبراي حركت پيدا نمي

 توان از مسائل مختلف تحليل صحيحي ارائه داد. وجه نميشود كه با نسبي شودن حرك به هيچمي

 )س: امر ثابت چيست(

ي داريم اين را از يك امر ثبات كه اينج: اينكه امر ثابت چيست در دستور بحث و مباحثه نبايد قرار گيرد ولي 

 كنيد.نظر استداللي تمام مي

كنند خصوصيتي را پيدا مي خاصّيذبيحي: شما اشاره فرموديد كه قوانين در انتهاي مسير خصوصويت برادر 

 شود چرا؟شود اگر نميشود بعد از آن نيز خصوصيت ديگري پيدا ميكه در انتها پيدا مي

 شود لحاظ كرد.همان خصوصيت اول را مي شود پسديگري پيدا نمي خاصّاگر خصوصيت 

گوييد يك امر ثابتي حاكم بر گوييد در عالم تغييرات نيست، شما ميرا كه مي خاصّصدوق: خصوصيت برادر 

آيد، قوانين هم بشمار نمي عرض همتغييرات است آ را  عرض همگوييد كه اين امر حاكم خودش تغييرات، نمي

 بلكه حاكم بر قوانين است.

 تغييرات علّتبررسي معادالت بر عنوان  -

بخار شدن آب يك معادله است، قانون )معادله( خود آب نيست،  علّتبحث از آنجايي شروع شد كه گفتيم 

كند بر تبديل شدن آب به بخار، يعني از عالم تغييرات عيني، شما قدم در عالم بلكه معادله حكومت مي

تغييرات را پيدا كنيم، منظور بررسي معادالت  علّتايم تا دالت آوردهايد سئوال را در معامعادالت گذاشته

 كه اينايم. نيست كه مورد بحث و بررسي قرار گيرد. بلكه بنابر ضرورت بحث معادالت را مورد دقت قرار داده
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شوند بلكه آب بخار شد تغييرات متوقف نمي كه اينگوييم بله. يعني بعد از معادال هم تغاير و تغيير دارند مي

 شود.شود لذا معادالت ديگري بر آن حاكم ميبخار بعد از بخار شدن مجدداً تبديل به كيفيت ديگري مي

 شودعدم پذيرش حكومت امر ثابت بر تغيير منجر به انفصال و يا اتصال مطلق مي -

يري پيدا شان بر تغييرا خارجي شماست يك سحكومت مرتّبكنند، يعني پس قوانين يك سيري پيدا مي

النهايه است، و هيچ امري بر قوانين حاكم نيست، اتصال مطلق و انفصال مطلق كند اگر اين را بگوييد اليمي

 خاصّييك خصوصيت  كه اينگوييد يك امر ثابتي حاكم بر جريان قوانين است، نه آيد، بعد ميبوجود مي

 اينها به آنها حاكم است. عرض هم

 پرسش و پاسخ -

رسد كه اگر امر ثابتي حاكم بر جريان قوانين نباشد در همان مرتبه اول تغيير پيش : به نظر ميذبيحيبرادر 

 آيد.مي

صدوق: مرحله اول قدم به قدم گفتيم. يعني تعاقب دو تا كيفيت نبايد انفصال مطلق يا اتصال مطلق برادر 

شود كه صال مطلق نيست، باعث ميبين دو چيز اتصال مطلق و انف كه ايناست  طور همينباشد. در تغاير هم 

كند تا يكپارچه شود اگر اين را اغداه دهيم به ادامه پيدا مي طور هميناين كيفيت به آن كيفيت مرتبط شود. 

  شود؟كجا ختم مي

گوييم كه مي خاصّتوانيم چه عنواني بگوييم؟ آن خصوصيت مي خاصّبرادر ذبيحي: پس براي اين خصوصيت 

 انتهاي مسير بوده است؟در آخر كار يا در 

برادر صدوق: خصوصيت مراد نيست. بلكه امر ثابت، مراد است، آن راهم معرفي نكرديم. يك چيز ثابتي بر 

كند چه در يك توالي و چه در روند كل خلقت، كل خواهد پيدا شود حكومت ميكه مي خاصّيخصوصيت 

 يك خصوصيت و يك امر ثابت حاكم است. عامّعالم را بعنوان يك مسير فرض كنيد و بگوييد در جهت كل 
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 براي تغاير و تغيير علّتبيان مراتب  -

تغيير قانون و امر ثابت را معرفي  علّترا معرفي كرديد و روابط را، در  نسبيّتتغاير  علّتبرادر ديندار: در بيان 

 كرديد. آيا روابط همين قانون و همين امر ثابت است؟

در  مثالًداريد كنيد و يك پاسخي را دريافت مير مرحله يك علتي را معرفي ميبرادر صدوق: شما ببينيد در ه

اختالف معادالت امر ثابت را  علّتاختالف روابط معادالت و در بيان  علّتتغاير، ربط را و در بيان  علّتبيان 

 كنيد.مطرح مي

باشد و جواب تمام نميصحيح است ولي  نسبيّتدهيد در همان پس در هر نسبيتي علتي را كه جواب مي

گردانيد اختالف كيفيت روابط را به معادالت حاكم بر آن برمي علّتكامل نيست. بنابراين با يك دقت بيشتر 

رابطه اين شيي با آن شيي يكي نيست بلكه دو كيف از  مثالًكنيد. اي را معرفي ميموقعي كه يك رابطه مثالً

ها معادله كنيد. از اختالف كيفيتكنيد. يك علتي را ذكر ميئوال ميالجمله از تغاير كه سرابطه است. ولي في

 دهيد.دهيد. از اختالف معادالت امر ثابتي ميمي

 برادر ديندار: آيا قانون حاكم بر ربط است؟ يا خود ربط همان قانون است؟

قانون، سنخ معادله بود بينيد. سنخ برادر صدوق: قانون حاكم بر روابط است. روابط چيزي است كه شما مي

گوييد براساس اين فرمول حركت كنيد. خود فرمول كه، مي مثالًشود. كند ربط مياست. وقتي تحقق پيدا مي

 گوييد قانون قندان را پياده كرديم. باشد. ولي بعد كه قندان ساختيد، ميقند و قندان نمي

 .نسبيّتگفتيم معادالت برادر ديندار: بجاي روابط گاهي مي

نرسيده بود يك مسائلي را فكر  جا اينشان به شد، برادران چون دقتبرادر صدوق: در ابتدا كه صحبت مي

شويد كه اگر معادالت يا نسبت يا رابطه را هم كردند، حاال اگر مراجعه كنند به جزوات قبلي متوجه ميمي

گفتيم براي تمام در موضع تغاير ميگفتيم براي اين بود كه ذهن آرام آرام آماده شود. ولي اگر چيزي مي

 معادالت را تمام كنيم.  كه اينكردن ربط بود نه 

 ، همان قانون است؟نسبيّتبرادر ديندار: پس معادالت 
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 همان قانون است. نسبيّتبرادر صدوق: بلي معادالت 

تغييرش فرق  كه اين باشد ياشود از سنخ تغيير در كيفيات ميبرادر ديندار: آيا تغييري كه در قانون ذكر مي

 كند؟مي

پذيريم كه تغييرات سطح پايين آن را مي طور همينگوييم قوانين تغيير دارد. الجمله ميبرادر صدوق: في

خواهيم بحث كنيم كه سنخ معادالت از سنخ اشياء است پذيريم اآلن هم نميعوض شدن معادالت را هم مي

كنيم. اآلن نياز به الجمله بحث ميبا آن كاري نداريم. چون في فعالًخواهد باشد يا نيست، از هر سنخي كه مي

آن نداريم. كسي بيايد ضرورت اين را تمام بكند كه اگر سنخ معادالت را صحبت نكنيم بحث تغاير و امر ثابت 

 شود.رها مي

 حركت قوانين دفعي نيست. -

گفته شد كه حركت امر تدريجي است در مورد قوانين هم بايد تدريجي باشد. در  قبالًبرادر كشتكاران: 

 شود.باشد حركت دفعي ميدهيد حركت در قوانين تدريجي نميصورتي كه با اين تعريفي كه شما ارائه مي

-دفعي مي طور همينشود؟ هرگاه تغيير كيفيات دفعي شد تغيير معادله هم برادر صدوق: چگونه دفعي مي

رسد به آن تدريج هم يك قانون حاكم است. در درجه مي 5شود، آب به تدريج ود، آب دفعتاً بخار نميش

 ها نيز يك قانوني حاكم است.زيرمجموعه

تر هم بكنيد قانون حاكم است. پس هر چه به طرف پايين تجزيه كنيد قانوني بر آن حاكم است، هر چه بزرگ

 . باشدپس تغيير قوانين نيز دفعي نمي
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

  7دوره دوم/ جلسه «/فلسفه اصول روش تنظيم»ضرورت تنظيم امور مسلمين/ 

 4/5/31حجّت اإلسالم و المسلمين صدوق/ تاريخ: 

 پرسش و پاسخ  -

 توصيفي از خصوصيت -1

 ايد؟كجا آورده برادر كشتكاران: شما رابطه را به تأثير و تأثر معنا كرديد، اين تأثير و تأثر را از

كند و يا سيالن آب تر مي مثالًاگر  مثالًگوييم اگر برادر صدوق: رابطه نه، بلكه خصوصيت منظورست. ما مي

شماريد، اين بيان خصوصيت كند و يا شما خصوصياتي را براي امري ميگوييد گرم ميدارد و يا هوا كه مي

 بمعناي چيست؟

 پيدايش خصوصيات به شرط ربط است -

اگر كاعذي نباشد كه آب آنرا تر كند، شما  مثالً« باشدپيدايش خصوصيات بشرط ربط مي»گوييم ال ميح

گوييد كه ديوار كند؟ يا اگر هوا در ربط با شما يا ديوار قرار نگيرد چگونه ميگوييد آب آن را تر ميچگونه مي

 علّتحث، قدم اول در بيان ، البته اين ب«باشدخصلت داشتن اشياء بشرط ربط مي»گرم شده است؟ 

حال در همين قدم «. باشداشياء به كيفيت روابط مي تعيّن»گوييم مي بعداًباشد، ولي خصوصيات اشياء مي

كند، اگر اين قند در ربط با پرز دهان شما قرار نگيرد، شيريني به گوييد قند شيرين ميمي مثالًاول كه شما 

اي بخواهد ربطي يده از همه جا بمعناي چيست؟ اگر هر جا كه شييباشد؟ شيريني منتزع و برچه معنا مي
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برقرار كرده و اثرش را نشان دهد بخواهيد اين ربط را ناديده گرفته و شيي را بريده از اثرش بگيريد، چه 

 ماند؟خصوصيتي باقي مي

 توصيفي مصداقي از رابطه -2

باشد، ولي چگونه مثل اندكي محسوس مي أثر در آنزنيد كه تأثير و تبرادر واحدي: شما مثال به اشيائي مي

 اين قندان و كاغذ بر هم تأثير و تأثر دارند؟

اي با شما مفاهمه كنيم كه امكان مفاهمه باشد حال اگر فرض كنيم شما برادر صدوق: باالخره مجبوريم بگونه

گوييد توضيح دهم، باز شما ميتحصيالت دانشگاهي نداشته باشيد، من هر قدر مفهوم جاذبه را براي شما 

برايم محسوس شود و بوجود آن اقرار كنم، در بحث، ما  كه اينجاذبه را مانند قند در دست من قرار بده تا 

 مفاهمه بسادگي ممكن شود. كه اينكنيم تا هاي محسوس تكيه ميروي مثال

 اثبات تغاير طولي يا زماني -3

 عرض وجود دارد آيا تغاير در طول اشياء نيز قابل استدالل هست؟برادر واحدي: مشخص است كه تغاير در 

تغاير طولي همان  امّاباشد، و الجمله موجود در اشياء ميبرادر صدوق: تغاير در عرض اشياء كه هما تغاير في

 الجمله مكاني است ولي طول زماني است.تعاقب و توالي است. پس عرض، في

اديق تغاير در طول مثال تبديل قند به سلول خون را كه حاصل از سوخت و توان از مصبرادر واحدي: آيا مي

 ساز قند در بدن است، آورد؟

برادر صدوق: بلي، مثال صحيحي است.به عبارت ديگر شما اين تبديل قند به سلول خون را در طول در همان 

چيزي كه بعنوان قند خون به شود، حتي آنبينيد يعني اين قند در بدن به يك چيز ديگر تبديل ميتبديل مي

 ذهن آشناست، چيزي غير از اين قند خارجي است و نحوه تركيبش با اين متفاوت است.

گفته شد، تأثير و تأثر در خود رابطه  قبالًبرادر سروريان: شما تأثير و تأثر را روي خصلت برديد در حالي كه 

  هست به عبارت بهتر آيا اين دو بيان با هم تنافي ندارند؟
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برادر صدوق: خير، اين دو مطلب با هم حقيقتاً منافات ندارند، و اگر منافاتي هم باشد از باب ترتيب مطالب در 

باشد ) هر چند در آينده اين گوييم تأثير و تأثر بخاطر روابط ميبحث است، يعني در اين مرحله از بحث نمي

 مطلب فوق را توضيح بيشتري خواهيم داد.« اديماصالت را به رابطه د»زماني كه  امّابحث مطرح خواهد شد( 

 است يا رابطه؟ مقدّمآيا قانون  -4

 مقدّمايم يعني كدام يك برادر ذبيحي: اگر رابطه در كار نبوده است پس چگونه ما قوانين را بدست آورده

اي دارند محدوده اصالًمحدوده اين روابط تا كجاست آيا اين روابط  كه ايناست، قانون يا رابطه؟ و سئوال ديگر 

 يا خير؟

برادر صدوق: در جواب سئوال اول شما بايد بگويم كه اولي و دومي را نسبت بر سير ترتيبي كه طرح كرديم، 

باشد، سپس گفته شد تغاير قند با كاغذ بدون مالحظه قابل قبول است. يعني اول گفتيم قند غير از كاغذ مي

رسيديم. اين، سر « قانون»به  كه اينسئوال كرديم تا « رابطه لّتع»ارتباط بين آنها ممكن نيست، بعد از 

استدالل است، منتهي در عالم خارج كه اين سير وجود ندارد تا بگوييم اول رابطه است بعد قانون و بالعكس، 

كند و كنيم كه بگوييم خداوند تبارك و تعالي اول قانون خلق ميچون ما فعالً در مورد اصل هستي بحث نمي

آورد. پس اين سير بحث دال بر وجود عين همين سير در پس تحت آن قوانين، اين روابط را بوجود ميس

 باشد.و خارج نمي عينيّت

 است يا نه؟ حدّآيا روابط محدود به  -5

مبهم »هستند يا خير؟( بايد بگويم كه در اشياء تا  حدّيسئوال كرديد )آيا اين روابط محدود به  كه اين امّا

گوييم هر جا تغاير هست اين كنيم، و ميوجود دارد، البته اين محدوده را هم بطور اجمال بيان مي «روابط

 روابط نيز موجودند.

 مثالًكنند كه مؤمنين در بهشت، بهجت و خوشحالي دارند، و يا فرض كنيد كه آيات قرآن بيان مي مثالً

-ر بهشت خودشان را به اهل بهشت نشان مي)ع( دروايت است كه وجود مبارك حضرت ابا عبداهلل الحسين
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مجدداً بهوش آمده  كه اينروند، تا دهند، و همه بهشتيان از خوشحالي و بهجت زيارت روي ايشان از حال مي

 كنند.و براي بار بعد تقاضاي ديدار ايشان مي

س تغاير هر شود. پپس شما در نفستان حالي معنوي داريد كه تبديل به حال و بهجت و سرور ديگري مي

باشد( و يقيناً الجمله ميگوييم در همه جا ربط فيجايي موجود باشد ربط هم آنجا وجود دارد. )البته ما مي

-نهايت كشانده نميتغاير موجود در بهشت با تغاير درد نياز فرق دارد، لذا تغاير در همه جا هست ولي به بي

آيد، ولو ما ابزار محاسبه اين روابط و حدود دوديت هم ميبيان نموديم كه اگر كيفيت آمد مح قبالًشود، چون 

 را نداشته باشيم.

 شود؟چگونه تسلسل قوانين منجر به سكون اشياء مي -6

 شود؟برادر كشتكاران: چگونه تسلسل قوانين منجر به سكون اشياء مي

باشد بدين معني است نمي برادر صدوق: اگر شما بگوييد در تغاير و تغيير قوانين يك امر ثابت و نحوه ثبات

تواند به غير شود. حال اگر امر ثابتي در قوانين نباشد پس در مسئله بخار شدن، آب ميكه حركت محال مي

يك قند تبديل شود و اينكه آب بتواند به هر چيزي تبديل شود، همين،  مثالًاز بخار نيز تبديل بشود!! 

تواند تواند تبديل شود و هر خصوصيتي ميچيزي مي باشد يعني آب به هربمعناي تساوي خصوصيات مي

 داشته باشد.

نباشد و هر قانوني بتواند بيايد، اين مسئله منجر به  خاصّحال اگر در قوانين بعد از اين قانون فالن قانون 

شود. يعني اگر امر ثابتي و جهت ثابتي بر اين قوانين حاكم نباشد، تساوي خصوصيات تساوي خصوصيات مي

 كند.آيد و تساوي خصوصيات هم، تغاير را نفي ميمي پيش

 «نهايتبي»در مقابل « مبهم»توصيف از مسئله  -7

گوييم در تغاير كيفيات امر ثابتي موجود است، حال با اين بيان كه ما امر ثابت و برادر احساندوست: ما مي

 يا اين دو با هم تغاير ندارند؟ شود؟ آمطرح مي« مبهم بودن حدود و روابط»قانون داريم چگونه مسئله 
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تمام متغايرات محدود »كنيم چون قائليم كه مطرح مي« نهايتبي»را در مقابل « مبهم»برادر صدوق: ما اين 

گوييم اين از طرفي ما ابزار محاسبه بعضي از اين حدود و روابط اشياء را در دست نداريم، لذا مي«. باشندمي

 نهايت باشند.بي كه اينروابط مبهم هستند نه 

 برادر احساندوست: 

 باالخره اين روابط براي ما مبهم نيست!!

برادر صدوق: اگر ما فرضا ً در سير عالم حدودش را بيان كنيم و بگوييم اول عالم، عالم ذر است و آخر آن هم 

ما  كه اينند. شوباشد، در اين صورت همان كساني كه معتقد به اسالم نيستند از ما جدا ميبهشت و جهنم مي

كنيم، بعلت آنست كه اين افراد را هم در بحث همراه خودمان جلو ببريم. اين روابط را بطور اجمال بيان مي

كنيم بمعناي عدم اعتقاد ما از ارتباط بين عالم و خدا و امثال اينها نيست بلكه را بيان مي« مبهم»ما  كه اين

طرح كنيم كه مانع ازجلو رفتن بحث و همراه كشانيده همه افراد خواهيم اين روابط و حدود را اجماال مما مي

-نشود، در عين حالي كه مبهم قابليت درك دارد و اگر علم وابزار انسان كامل باشد حتي آن حدود را هم مي

 توان اندازه گرفت.

توانيد دقيقاً مرز در مبهم قابليت رسيدن به آن وحود دارد، يعني اگر علم وادراك شما ابزار پيدا كند، مي

اند، و مرز داريم مثالً در مورد خمس، اعشاري مشخص كرده حدّدر احكام، ما  مثالًقندان را مشخص كنيد. 

باشند. لكن علم ما تدريجي الحصول است. و مرز را كماهي )به ما چون آنها علم حقيقي دارند و معصوم مي

الجمله بيان شويم بلكه بحث را به صورت فيها نميبحثوارد اين  فعالًتوانيم مشخص كنيم. البته هو( نمي

 شويم.كنيم و در اختالفات وارد نميمي

زده شده بود درست است؟ ما دنبال فلسفه اصول هستيم يا  6منش: آيا تيتري كه در جزوه جلسه برادر نيك

 گيريم؟اصول فلسفه را پي مي

-يعني چرائي و بيان اين اصول ما را به يك روش ميبرادر صدوق: عنوان فلسفه اصول درست است، فلسفه 

 رساند تا منطق و مدل را بر آن اساس بسازيم كه در اين صورت قدرت تنظيم خواهيم داشت.



84  ······························································································································································  

 اصل بحث: بررسي اصالت ربط در تغيير و تغاير -

 شودخصوصيت اشياء در ارتباط مشخص مي -1

له در تغاير و تغيير وجود بحث كرديم اآلن قصد تكيه بر الجمپيرامون اين مطلب كه گفته شد ربط في قبالًما 

كنيم كه كيفيت روابط، اين مطلب داريم كه اصالت با همين ربط است، البته در اين مرحله بحث، اشاره مي

الجمله ارتباطي را قيد ، هر كس، هر اصلي را قبول دارد. ما فيتعلّقاصل است و ماهيت، جاي واليت، جاي 

 و بحث تفصيلي را در جلسات قبل مطرح خواهيم كرد.دهيم قرار مي

مشخص شود كه كيفيت روابط يعني رابطه ما، خودشان كيفيت دارند. يك مثالي عرض  كه اينحال براي 

باطري  مثالًهايي دارند، دهيد، اين اجزاء يك پتانسيلشود. يك وقت اجزاء ماشين را در يك سالن قرار ميمي

شود ولي از اين نحو قرار گرفتن و ارتباط، آن كارائي كه يك ماشين دارد نتيجه ن ميرا به المپي بزنيد، روش

در  خاصّيدهد، حال اگر قطعات را بنحو گيريد يعني خصوصيت جديدي كه مطلوب شماست تحويل نمينمي

را به آن خواستيم شما دهد. آنچه از اين مثال ما ميخواهيد نتيجه ميارتباط قرار دهيد آن كارائي كه مي

است، يعني يك كيفيتي از روابط وجود دارد، حال اگر درتركيب اجزاء اشتباهي  خاصّتوجه دهيم، ربط 

بنزين به ماشين نرسد مطلوب و هدف شما از  مثالًمرتكب شويد و ارتباط بين اجزاء را درست تنظيم نكنيد 

. خاصيت باطري ماشين و بدنه ماشين قرار دهيد خاصّآيد. لذا بايد قطعات را در يك ربط ماشين بدست نمي

ايد يعني كيفيت روابط است كه خاصيت چرخ است كه برقرار كرده خاصّيو... اين خواص به تبع اين ارتباط 

از چرخ، كه در  خاصّخواهيد، بلكه در يك دور كند شما از چرخ، صرف گردش كردن را كه نميمي معيّنرا 

رساند، مورد نظر است، يعني دورهاي مختلف، متناسب با مقصدهاي ي ما را به مقصد بخاصّجاده با سرعت 

 مختلف )مسافرت در شهر، راه دور و...( مطلوب ماست.

ها به ما كيفيت خصوصيت باطري و شمع تعيّنكنيم يعني از استفاده مي طور هميناز بقيه قطعات ديگر هم 

-مي معيّنس كيفيت رابطه خصوصيات اشياء را دهيد. پدهد كه شما در ماشين قرار مياز روابط را مي خاصّ
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شود اين نكته اول بود كه مطرح گيري خصوصيت هر قطعه از اين مجموعه اصل محسوب ميكند. در شكل

 نكته دوم: امّاشد 

 كنيم تا به اصالت رابطه برسيم.ما اآلن اصالت شيي را نفي مي

 الف ـ توصيفي اجمالي از اصالت شيي

رسيد خصوصيات هر شيي مخصوص كرديم بنظر ميآن وقت كه تغاير را مطرح مياصالت شيي يعني چه؟ 

معلوم اس چربي روغن از خود  چه آن مثالًگردد. در لحاظ ابتدائي باشد و به درون خودش برميخودش مي

-تر كردن آب، از خود آب است لذا اصالت شيي خصوصيات را به خود شيي نسبت ميروغن است، خصوصيت

 راي مفاهمه از اصالت شيي آغاز كرديم چون اين را قبول داشتيم.دهد. ما ب

 كند.مي معيّنولي حاال به اين نتيجه رسيديم كه كيفيت روابط هست كه خصوصيات هر شيي را 

شود شيي، براساس نظريه اصالت شيي يك اش ميكنيد، همهرود و شما جوابي پيدا نميالي النهايه پيش مي

 كند.آيد كه اين نظريه را باطل ميبستي پيش ميچنين بن

 اثبات اصالت ربط -ب

 برادر كشتكاران: آيا اين جواب، جواب نقضي است و براساس ديدگاه خود شما است؟

برادر صدوق: اگر گفته شود اصالت با ربط است، براساس اصالت ربط، اين ربط است كه داراي يك خصوصيت 

اگر گفتيد آب غير از قندان است. خود آب را كه نگاه كنيد،  مثالً است، ربط طبيعتاً داراي طرفين تغاير است

ژن و هيدروژن، تغاير دو چيز است و ربطشان آب را بوجود آورده است. خود ربط كه ربط است آب هم  اكسي

شود. خود ربط اينها با هم، نيز ربطي ديگر است، هر شيي و هر امري را كه مالحظه كنيد از رابط و ربط مي

ها، يك خصوصيت جديد شود؟ چون هر كدام از دوئيتنمي جا اينبدون خارج نيست، چرا تسلسل ربط 

دهد ژن با هيدروژن، آب را نتيجه مي اكسي مثالًها بريده از هم باشند. اين شيي كه ايندهند نه تحويل شما مي

دهند، نه امور تحويل ميهاي جديد را آب با قندان هم يكي ديگر، يعني يك خصوصيت جديد، يعني مجموعه

شود و ربط جامع، ربطي كه جامع اين دو با هم بريده از هم كه تسلسل ايجاد نمايند. اول، همه چيز ربط مي
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دهد. حاصل ارتباط اكسيژن و ئيدروژن است آب را تحويل مي مثالًباشد، يعني خصوصيت جديدي كه مي

هد همه جا و هر جا كه برديد، مجموعه مجموعه است ديل ميتحوارتباط آب و يك چيز ديگر چيز ديگري را 

ها است كه به هم ارتباط دارند و نه امور بريده و جدا از هم و تا مبهم كه جلو برويد ربط است، يعني مجموعه

كند، خودش نيز در يك باشد. در عين حال كه آب بر ئيدروژن و اكسيژن حكومت ميو بريده از يكديگر نمي

-آن بن جا ايندهد، پس باشد كه خصوصيت جديدي را تحويل ميدر ربط با امور ديگر مي تر،مجموعه بزرگ

 باشد. و اصالت با ربط است. بست كه بر اصالت شيي وارد بود ديگر، وارد نمي

 جمعبندي –ج 

 الجمله گفته شد كه: بندي خواهيم كرد و حاال فيدر جلسه ديگر جمع

گوييم اصالت با ربط است. همه چيز با تغيير غيرقابل انكار دانستيم حاال ميتاكنون ربط را را بين يك تغاير و 

شما  مثالًگردد. كند هر شيي، خصوصياتش به كيفيت روابطي كه با هم دارد برميربط است كه معنا پيدا مي

)جدا، جدا، باشد و آنرا در جايي قرار دهيد يعني  معيّنهاي آن آرد، شكر و روغن را پيمانه كنيد كه اندازه

قرار  خاصّشود. چرا؟ چون آنها را بايد در ربط بگذاريد(. طبيعي است هيچگاه سوهان تحويل شما داده نمي

گردد و بايد در دهيد، تا سوهان حاصل شود، و گرنه اين خصوصيت شكري و شيرين بودن از آن حاصل نمي

اي باشد تا سوهان تحويل دهد، يا تا آب ، يعني تحت قانون و معادلهخاصّربط قرار بگيرد، آن هم در ربط 

اي است تا گفته شود چه بخار شود، تا اين ميكروفون صدا را به نوار منتقل نمايد. بايد ديد در چه مجموعه

 خصوصيتي دارد.

 پرسش و پاسخ -

 شودتوصيف از ارتباط در دستگاه اصالت شيي منجر به تسلسل مي -1

كنيد يك از دو ديدگاه بررسي مي كه اينگيريد يا صوصيت را دو چيز ميبرادر كشتكاران: سئوال اول: آيا خ

 گوييد ربط؟گوييد خصوصيت يك مرتبه ميرتبه مي
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برادر صدوق: مطلب ربط يك ديدگاه بود و در خود بحث كه، آيا اصالت با شيي است يا با ربط است، آيا ما 

باشد، ديگر ضرورتي به سئوال بي روغن از روغن ميچر مثالًخصوصيات را به درون اشياء برگردانيم گفته شد، 

باشد. بردار نميعلّت، وقتي ذات شد، ديگر «الذاتي اليعلل»باشد، وجود ندارد. چوبي از چه چيز مي كه ايناز 

بست، چيزي را بدست كند، چرائي و ما اين را نفي كرديم. آن بنكند، حركت ميمعلوم است كه آب تر مي

جلو برويد  طور همينشود، اگر يي و ربط، مجبوريد ربطي بدهيد كه آن هم خود شيي ميدهد كه بين شمي

 نهايتاً هيچ ربطي تحويل نخواهد بود.

 آيا اين يك ديدگاه است كه اصالت با شيي است يا اصالت با ربط؟

 آيا خصوصيت و ربط دوئيت دارد؟ -2

خواهيم بشكافيم كه خود ربط چه چيز نمي سئوال دوم: بحث ما در كيفيت روابط است. هنوز خود ربط را

شويم تا كيفيت را بهتر بشناسيم، آيا در خود ربط كيفيت باشد. بحث از كيفيت است و به ربط منتقل ميمي

اصل است يا بالعكس، يعني س: آيا خصوصيات مساوي ربط است، يا اينكه روابط هستند كه خصوصيات را 

 كنند؟ايجاد مي

دانيم كه ربطي است و اين ربط يك كيفيتي دارد، الجمله ميرسيم، فيبه اين مطلب مي برادر صدوق: بعداً

-است. شما هر نحوه ارتباطي بين اجزاء يك مجموعه برقرار كنيد، هدف را تحويل شما نمي خاصّيعني ربط 

زاء ماشين را در همه اج مثالًخواهد، باشد بگوييد ما كه اينها را مخلوط كرديم، نتيجه هر چه مي مثالًدهد. 

بين آنها، بلكه فقط كنار هم قرار  خاصّيو وجود رابطه  منظّميك اتاق بطور كامل قرار دهيم ولي نه بصورت 

، يعني كيفيت خاصّالزم است و آن ربط  خاصّدهد، يعني ربط دهيم، طبيعي است كه چيزي تحويل نمي

 شود.نكنيد هدفي كه داريد تحويل شما داده نميقرار دادن اينها يك لوازمي نياز دارد كه اگر اين كار را 

كه بحث تغاير و خصوصيت  جايي آنبرادر خراساني: بحثي در جلسه قبل درباره كيفيت و رابطه داشتيد، 

باشد. مجدداً چه ضرورتي كنيم، كيفيت ربط مطرح ميكه ما خصوصيت را مطرح مي جايي آنمطرح گرديد و 

 وجود دارد؟ نسبت به بحث راجع به كيفيت ربط
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برادر صدوق: در آنجا كه بحث كرديم براساس يك اطالع اجمالي بوده و با تكيه كردن بر ارتكازات اصالت 

رسيم كه كيفيت روابط است، كه چگونگي كيفيت آنها را شيي بوده است ولي آرام، آرام به اين مطلب مي

 كند.مي معيّن

و مرز و بعداً ارتباط بين دو كيفيت را مطرح  حدّبرادر احساندوست: درجلسه اول اساس را كيفيت و داشتن 

نموديد كه همه اين مفاهيم و مطالب، واضح و روشن است، حال شما چرا بعضي مواقع از  كلمه مبهم بودن و 

 م باشد.شان مبهرسد، دشمنان، مباحثكنيد؟ بنظر ميابهام درمطالب استفاده مي

-شان نميقبول نداشه باشند يعني اينكه در فلسفه كه اينبرادر صدوق: آنها عاجز از تفسير ربط هستند نه 

شان بحث داريم، يكعده رياضيات را هم قبول دارند ولي بايد ديد چه توانند آن را تحليل نمايند، ما در فلسفه

شان و فلسفه آنهاست، اآلن همه فرياد ا آنها در توان منطقكاربردي دارد تا مثالً  آمريكا را كنار بزند بحث ما ب

 توانيم اداره كنيم. هنوز خودمان را نمي امّازنند جمهوري اسالمي بايد ما را رهبري كند، مي
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

  8دوره دوم/ جلسه «/فلسفه اصول روش تنظيم»ضرورت تنظيم امور مسلمين/ 

 3/5/31ين صدوق/ تاريخ: حجّت اإلسالم و المسلم

 پرسش و پاسخ  -

 بحث ما در كيفيت ربط است نه ذات ربط -1

برادر نيك منش: در جسه قبل گذشت كه ما فعالً بحث از ماهيت ربط نداريم بلكه درباره كيفيت رابطه 

نتيجه خواستيد اصالت ربط را كنيم. ولي در انتهاي بحث كه نقدي بر اصالت شيي داشتند و ميصحبت مي

خواستيد آن را ثابت كنيد. به آيد كه بر ذات ربط دست گذاشته بوديد و ميگرفته و ثابت كنيد به نظر مي

عبارت بهتر اصالت ربط يعني اثالت ذات ربط، پس آنچه كه در صدر فرموده بوديد با آنچه كه در ذيل آمد 

 يك مقدار ناهماهنگي وجود دارد!!

 الت شيي چه گفتيم؟برادر صدوق: ما در رابطه با اص

 آيد پس محكوم به ربط است برادر نيك منش: فرموديد كه چون سر از تسلسل بيرون مي

تعريف » كه اينگردد، نه برادر صدوق: منظور ما از اصالت شيي اين بود كه خصوصيات به درون شيي برمي

 ؟«شيي چيست

 گرفتيد. برادر نيك منش: بعد شما چه نتيجه گرفتيد؟ اصالت ربط را نتيجه

 سازي استبحث ما در فلسفه روش -

ايم هنوز ربط را تعريف نكرده كه آن، حال «خصوصيات»برادر صدوق: اصالت ربط را نتيجه گرفتيم از طريق 

هايي را هم كه زديم گفتيم شما اگر بين چند عنصر ثابت مثل آرد ايم و مثالبلكه كيفيت ربط را توجه كرده

 گيريد!!شان را عوضص كنيد بجاي حلوا، سوهان نتيجه ميت ربطو شكر و آب و روغن، كيفي
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كنيم و توجه چيست؟ اين را هنوز جداي از ربط و هستي و از آن ماهيتي كه هست صحبت نمي« ربط»خود 

ما كه هنوز « ربط چيست؟» امّاشود ربط هست و اصالت ربط مطرح مي  ما اآلن به آن ماهيت نيست. حتماً

ايم. در هر صورت، بعد اگر كسي هم قائل به ماهيت و وجود و موضوع بحث هم قرار ندادهايم معرفي نكرده

ربط »قيدش باشد. حال  حتماًتواند صحبت كند بلكه ربط بايد وهر چه كه قائل هست جداي از ارتباط نمي

 است كه قبول داريد.« ايالجملهربط في»اين همان « چيست؟

 ظور تبيين اصالت ذات ربط نيست؟برادر نيك منش: پس اصالت ربط من

 حركت ما اآلن در مرتبه اجمال است نه تبيين -

شود كه ما اآلن از آن تعريف ربط پرهيز به آن اضافه كنيد تعريف ربط مي« قيدي»برادر صدوق: اگر شما 

ده بحث خواهيم به اجمالش شروع كنيم و تبيينش را در جلسات آينداريم، عنايت فرموديد؟! چون ما اآلن مي

« گردد.گردد بلكه به ربط برميخصوصيات بدون برنمي»خواهيم كرد آنچه كه اآلن مطرح است اين است كه 

گوييم تعريف نيست و موضوع بحث هم نيست، گوييم ارتباط دارنداين اجمالي را كه ميربط چيست؟ اآلن مي

تغاير بر اصالت شيي »ء هم كه گفتيم كنيم چه اينكه از همان ابتداپس به اندازه اجمالش تكيه روي آن مي

براساس ارتكازات داخل ذهن چنين گفته شد و تغاير را بدنيال آن آورديم و نهايتاً تغاير را « استوار است

كش يك شيي است و قندان شيي آخر. اين براساس اصالت شيي بود كه: خط امّاغيرقابل انكار دانستيم و 

« آن تعيّن»و « اين تعيّن»كنيم كه كيفيت ارتباط كه اين را تبيين ميپس ما يك ربط ابتدائي گفتيم و بعد 

 باشد. نسبيّتتواند قيد در مجموعه و كند، نميرا مشخص مي

توان سخن گفت. ولي در و فاعليت و هر چه كه هست نمي تعلّقپس بريده از شيي و ربط و ماهيت و وجود و 

كجا آن را موضوع بحث قرار داد؟ خواهد آمد، ولي فعالً بحث  آنرا بزرگ كرد و توان ميكجا  كه اينسير بحث 

دهيد يك مقدار نزديك به را مورد بررسي قرار مي« ربط»ما روي روش و متد است نه فلسفه، وقتي خود 

ايم. ولي اين طور هم نيست كه بگوييم شويد كه هنوز ما آن را در دستور كار بحث قرار ندادهمي« فلسفه»

 ابطه را قطع كنيم.مطلق بحث از ر
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بريديدم و فقط روي كيفيت بحث كنيم يعني هيچ توجهي به هستي و « كيفيت»را مطلقاً از « هستي»اگر 

اتكاء  كنيد مي. پس راجع به اين كيفيتي هم كه صحبت شود مياش انفصال مطلق ماهيت اشياء نكرديم نتيجه

 به جائي ندارد.

 سازي استبحث ما در فلسفه روش -

 توان فرض كرد.نمي« هاكيفيت»يا ماهيت يا وجود بيايد، جداي از  تعلّقيعني وقتي بحث روي ربط يا 

مان بحث روش است و هيچ ارتباطي به فلسفه ندارد!! بحث ما بحث فلسفه است گفت كه بحث توان نميپس 

ه فعاليتي در آنجا دارد؟ آيا كند ندارد يعني منطق صوري چكار مي چه آنابزار بر روي  كه اينو هيچ اثري بر 

گوييد و يا هر چه كه مي« ممكن»يا « حادث»فعاليتي دارد؟ وقتي شما موادتان در حال اتمام است و   اصالً

-ابزار يك نجاري را چگونه بايست رشد دهيم؟ مالحظه مي مثالًآنها نيازمند به ابزار هستند، آيا درست است؟ 

 مثالًكنيم، و هدفمان بايد باشند؟ روي اين ابزارها داريم صحبت مي شود كه اره و يا دستگاه برش چگونه

توانيد بيرون توان گفت كه من فقط مطلق بريدن را نظر دارم چون هيچ چيز را نمينمي امّابريدن چون است 

گري دهيد و متناسب با آهن اره ديرا تحويل مي خاصّيشود لذا متناسب با چوب اره بياوريد. اين انتزاعي مي

« مواد»كند. اين يك توجه بود، بعد توجه ثاني را روي را، كه بالطبع جنس و آلياژ و تمام چيزها هم فرق مي

بندي روي روي چوب چه بكار ببريم؟ آيا صنعت چوب را تبديل به فلز كنيم و دسته مثالًتوان داشت كه مي

مان بحث روش و متد است. ولي اآلن بحث بحث كرد، توان ميبلي، همه سيرش را  ها بشود؟خود فلزات و آهن

كنيم از را هم كه نقض مي« اصالت شيي»اصل است. و « كيفيت ارتباط»تأكيد هم كه داريم اين است كه 

 باشد.گردانند ميكيفيت را به درون برمي كه اينباب 
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 آيا متدشناسي خود يك علم در عرض علوم ديگر است -2

شود اين است كه: آيا شما متدشناسي را بعنوان مايشات اخيرتان مطرح ميبرادر نيك منش: سئوالي كه از فر

دهيد يا آن را موضوعي از موضوعات علم فلسفه و در طول مباحث يك علم، در عرض علم فلسفه قرار مي

 دانيد؟فلسفي مي

علم را ، آن وقت كه «روش و متد جايگاهش چيست»تان هستيم كه برادر صدوق: بحث علم را بعد در خدمت

شود كه آيا هم عرضند يا خير؟ يا شامل و مشمولند؟ هر چه كه تعريف كرديم، جايگاه اينها هم روشن مي

 كنيم.باشند اين را بعداً صحبت مي

 تفاوت فلسفه منطق و فلسفه موجود -

 برادر نيك منش: اشكال بنده اين بود كه شما در مباحث قبل مي فرموديد كه ما روي فلسفه منطق صحبت

خواهيم بسازيم، برديد، پس بحث ما بحث فلسفه كنيم يعني بحث را روي آن فلسفه منطقي كه بعد ميمي

آيد كه بحث، بحث فلسفي است و بحث متد است. لذا به ذهن اين مي عامّاين اصول « چرايي»است در واقع 

ينها از هم همديگر جدا فرماييد اشود يكي از موضوعات فلسفه است. و حال آنكه شما ميهم كه مطرح مي

 هستند يعني ما اآلن بحث فلسفي نداريم و صرفاً متدشناسي است!!

درست است يا غلط، كاري « روش و فلسفه»گويند بندي متداول داريم كه ميبرادر صدوق: يك تقسيم

است  عامّاست و چرائي « چرايي»گوييم كه فقط منظورمان از فلسفه، را ما مي« فلسفه منطق»نداريم. و يك 

فلسفه »توانيد بكار ببريد، همه جا مي عينيّتتوانيد آنرا بكار ببريد، حال در روش يا فلسفه يا كه همه جا مي

كنيم و آن فلسفه بعالوه اي مينيست تعبير اضافه« علم فلسفه متداول»گوييم منظورمان را كه مي« منطق

است كه خودمان وضع كرديم، و  خاصّياصطالح هايي كه بر منطق حاكم است يك منطق است. يعني چرائي

 ها هستيم.كاري به ارتكازات امروز نداريم، پس ما بدنبال چرائي
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 عامّاست يا ربط  خاصّآيا منظور از ارتباط ربط  -3

كلمه « درس هفتم»در  امّاداشتيم بدون هيچ قيدي. « ارتباط»برادر احساندوست: در ابتداي مباحث، ما كلمه 

 آيا اين دو كلمه با هم تفاوتي دارند؟ «. خاصّ»را فرموديد، يعني با قيد « خاصّارتباط »

 مقدّمگفتي يك بوده است، چرا؟ چون وقتي مي خاصّبرادر صدوق: هر كجا كه صحبت از ربط داشتيم، ربط 

ه نباشد، منتج نيست. پس با هر ربط عامي ك خاصّيدهد يعني اگر ارتباط و يك تالي، نتيجه را تحويل مي

 دهد. بلكه بايد متعين باشد تا نتيجه بدهد. شود و ال علي التعين باشد، نتيجه ُنميميگفته 

شود، مشروط به را مثل مس، اسيد و غير را كنار هم بگذاريد كه باطري مي خاصّفرض كنيد چند تا ماده 

قطعات يك ماشين را بطور  هاي قبل كه زده شد كهرا در اينها برقرار كنيد. يا مثل مثال خاصّياينكه ربط 

ي قرار گيرد، اين است كه اگر بحث خاصّشود بلكه بايد ربط بياوريم و در اطاقي بگذاريم كه ماشين نمي كلّي

كرديم توجه است. از اول هم كه صحبت مي خاصّاست پس توجه ما به ربط « هاشدن»شد بحث « تغيير»از 

الجمله و ارتباط خاص را نظر را داشتيم( يعني ارتباط في« هاالجملهفي»داشتيم )آنجا كه بحث  خاصّبه ربط 

 معيّنكرده و ربطش را  معيّنكش و قندان را داشتيم، چرا؟ چون براي ما موضوعيت ندارد كه حاال اين خط

 زنيم كه ابعادش را بشكافيم آنجا ارتباطش هم مورد نظر است.كنيم، ولي وقتي مثالي مي

 لرجيم.اعوذ باهلل من الشيطان ا

 اصل بحث: -

 مقدمه: -

اعوذ باهلل من الشيطان الرجيم، بسم اهلل الرحمن الرحيم، بدنبال پيدا كردن مبناي واحدي كه حكومت بر همه 

مان متشتت نشوند، يعني سخني را كه در ها داشت، بوديم، كه منطق عمل و منطق مفاهمه و اعتقاداتمنطق

عمل داريم، با هم هماهنگ باشد و به مبناي واحد برگردد، تا متشتت زنيم و آن سخني را كه در اعتقادات مي

ها حكومت كند و بر آنها تكيه شود نباشد. لذا مجبور شديم كه اصول عامي را پيدا كنيم تا بر همه اين منطق

 تا بتوانيم روش را بسازيم.
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 شروع از غيرقابل انكارها -1

ه به صورت « الجملههماهنگي في»و بعد «  الجملهش فيسنج»شروع كرديم و بعد « الجملهتغاير في»از 

 شوند؟مقدماتي مطرح شد. سئوال شد كه اين مباحث براي چه مطرح مي

 داللت علّتبه عنوان  تعيّن علّتخصوصيت و  علّتتغاير و  علّتبررسي  -2

داللت را بدست  لّتعتغاير را پيدا كنيم، در حقيقت  علّتتغاير هستيم. يعني اگر  علّتگفتيم كه بدنبال 

خواهيد برهاني را اقامه ايم. و چرا اين مقدمه با آن مقدمه ضميمه بشود؟ تا برهان نتيجه بشود، شما ميآورده

چينيم و اختالفات خاصي را كنارهم گذاشته تا بتوانيم كنيد، تغايري را يعني اختالفاتي را كنار هم مي

 مام شود.اي را بگيريم و بدين صورت برهانمان تنتيجه

كنيد. ترتيب داده و چيزي را درست مي عينيّتهر نوع اختالفي را بصورت يك مجموعه در  عامّگفتيم به نحو 

دهيد. گفتيم اگر را در حكومت انجام مي خاصّي تصرّفاتاي را، و يا كنيد و يا برنامهصنعتي را درست مي مثالً

ايم، چون اختالف را در مفاهمه و در استدالل هم پيدا كرده علّتپيدا كرديم،  عامّتغاير را به نحو  علّتما 

-متعين مي گونه اينرفتيم. چرا « تعيّن علّت»و « خصوصيت علّت»خواهيم، پس الجرم بدنبال مي« روش»

را پيدا كرده  خاصّشود؟ چرا قبلش چيز ديگري بوده و حال شفافيت آمده است؟ و چرا اين خصوصيت 

كند بر آن چيزي كه به آن استدالل هم را پيدا كنيم اين امر حكومت مي« يتخصوص علّت»است؟ اگر ما 

-داللت را هم پيدا كرده علّتگوييم. يعني آنجا هم تغاير و اختالف راه دارد اگر علت تعين را پيدا كرديم مي

ا كرديم جواب تغاير خصوصيات را پيد علّتيعني اگر «. تغاير خصوصيات علّت»گردد به ايم. و اينها همه برمي

 ايم.را پيدا كرده

 عدم جدائي تغيير از تغاير -3

ربط و »در « خصوصيت»، به اين معنا كه «هيچ تغايري جداي از تغيير نيست»سپس بحثي داشتيم كه 

گوييد شيرين است قند را كه مي مثالًگردد البته بشرط ربط، معلوم مي« تاثير»شود و در معلوم مي« ارتباط
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شود پس هان شما تماس نداشته باشد، شيريني آن در خارج معنا ندارد. يعني شيريني انتزاعي مياگر با پرژ د

كند در ارتباط با كاغذ است كه تر مي« كندآب تر مي»گوييد شود. يا وقتي مياين شيريني از قند گرفته مي

 يعني بايد مرتبط بشود.

 حركت در ترتيب و حركت در هم عرضها -4

رسيديم. يعني اگر اين « هاعرض همحركت در »و « حركت در ترتيب»پس از اين بحث به مطلبي پيرامون  امّا

 اصالًشود و هم بارز نمي« خصوصيت»صورت نگيرد آن « جابجايي مكاني»قند روي پرز زبان گذارده نشود و 

مكاني  تحرّكو ارتباط و  توان كرد. يعني اگر اين شيي از كليه عالم بريده شودصحبت از آن خصوصيت نمي

ها عرض هم، تغيير در مكان و درترتيب و در كه اينتوانيد بگوييد خصوصيت دارد. نتيجه هم نداشته باشد نمي

يعني آب در ارتباط با كاغذ بعنوان دو خصوصيت جدا از هم، يك « تبديل خصوصيت»دهد. پس روي مي

 نيست.« جداي از تغييرهيچ تغايري »دهد، لذا يل ما ميتحورا  سوّمخصلت 

 علّترا كه بعد همان مطلب بشود، يعني  تعيّن علّتتغاير را كه دنبال آن بوديم كه آن را بدست آوريم و  علّت

 استدالل بشود. علّتداللت، 

 تغيير )امر ثابت( علّتبررسي  -5

رفتن،  گونه اين تعلّتغيير و  علّتگردد. يعني برمي« امر ثابت»، گذشت كه علتش به «تغيير علّت» امّا

داللت بوديم كه  علّتبرگشت به جهت مسير قانوني دارد و قانون، حاكم بر جريان روابط است. پس ما بدنبال 

 ها رسيديم و نهايتاً امر ثابت را نتيجه گرفتيم.به اين بحث
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 نتيجه -

 خصوصيات در ربط است تعيّن -1 

است. « اصالت با ربط»است. يعني « خصوصيات ربط نتعيّ»در اين بين چند نتيجه ديگر هم گرفته شد كه 

قائل به ارتباط باشيم، سپس اصالت شيي را نفي  كه اينشود مالحظه كرد مگر خصوصيتي را نمي تعيّن

 هايي بود كه ارائه گرديد.كرديم، اين بحث

مباحث تاكنون هاي از اين سير بندي داشته باشيم و ببينيم كه چه نتيجهاگر بخواهيم از بحث يك جمع

 ايم.گرفته

 ريشه استدالالت بازگشت به خارج دارد -2

كند يعني به مي تعيّننظري برگشت به پايگاه اولين نتيجه اين است كه: ريشه استدالل و مفاهمه و منطق

 گونه اينفهمم، من چون ادراكم باشد كه بگويم من چون ميخارج برگشت دارد يعني اصالت به ذهن من نمي

هاي عيني كه بخواهند مطرح كنند، مانند ما بايد همراه من بياييد. چه به شكل جزميتهست ش

خود مطرح  ذهنيّتها و چه به صورت منطق صوري كه بگويند اين ادراك من است، يعني خود و ماركسيست

فهميد شود و اگر من فهميدم عالم اين جوري است و اال نه! ديگر علي السويه شد، چه شما بفهميد و چه ن

-توانيد بگوييد آب آنجا ميآيد، نميشود. فرضاً آب به سرازيري كوه كه رسيد پايين ميمتعين مي گونه اين

شود و گياهاني روئيده بارد زمين زنده ميشود، يا باران كه ميايستد. خير، آب در سراشيبي آبشار پراكنده مي

 گردند، چه شما بفهميد چه نفهميد.مي

كند، يعني هر ، نظام استدالالت نظام داللت، نظام مفاهيم، ريشه در نظام هستي پيدا ميپس نظام ادراكات

 اينجا هم مصداق دارد.  عامّبه نحو  علّتعلتي آنجا هست همان 
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-پس اين نتيجه بسيار مهمي است كه ما پايگاه روش و متد و شناخت به معناي متد، نه به معناي شناخت

-اينجا، مطرح مي عامّآوريم حال هر چه مباحث بنحو گيرد را بدست ميا در برميآنها ر  شناسي را، كه بعداً

 گيرد. و غيرقابل انكار بودن آن، همه را در برمي شموليّت علّتشود به 

 نگري در متد و روشمالحظه مجموعه -3

ا انتزاع كردن را نگري، نه انتزاع كردن، م كلّيشناسي اصل است نه نگري در متد و روشنتيجه دوم: مجموعه

  ما در چه نحوه انتزاع كردن بحث داريم، انتزاع كردني كه بعداً امّاقبول داريم انتزاع كردن الزمه كار است، 

-قائل شويم و روي او تكيه كنيم، يعني براي مجموعه هويّتآن باشد، نه اينكه براي انتزاع،  آوري جمعامكان 

را دادن و به يك خصلت جديد رساندن و  خاصّرفتن و يك تركيب اي از انتزاعات هم، يك مجموعه در نظر گ

انتزاع، حيثي شود به اين معنا كه بر او تكيه كنيد. اگر اينگونه شد كه  كه ايناعالم يك توليد جديد كردن، نه 

 انتزاع است و حقيقت ندارد.

چ خصوصيتي، غير از نگري يكي ديگر از دست آوردهاي مباحث ما تاكنون بوده است يعني هيپس مجموعه

مالحظه آن در مجموعه، در ارتباط با بقيه خصوصيات قابل مالحظه نيست، يا به تعبير ديگر بايد يك كل 

 .كلّيتحويل شما بدهد نه يك 

 تعريف از كل و نحوه ارتباط كل با اجزاء -

صيت جديد اند و يك خصوبا هم قرار گرفته خاصّكل چيست؟ كل عبارت است از چند جزء، كه در ربط 

گويد متكي به خصوصيات جزء و بالعكس است كل است كه به اجزاء مي كلّيدهند كه خصوصيات يل ميتحو

گويند در چه جهتي حركت كن، پس كل و اجزاء با هم در چه سرعتي و در چه جاي باشد و اجزاء به كل مي

د، دقيقاً به تمام خصوصيات اجزاء كنيباشند. يعني خصوصيتي را كه در ماشين ذكر ميكامالً در ارتباط مي

-اين ماشين برگشت دارد، و گرنه چرخ ماشين را كه به يك گاري ببنديد همه آن خصوصيات از او بارز نمي

قدرت دوران و  حدّيشود، حال گاري و اساب با سرعت باال ه بخواهند حركت كنند دور الستيك تا يك 
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گوييد يك طاير و چرخ ديگر كه ساخته بوديد. بعد ميگردش دارد لكن اين چرخ را براي دورهاي باال 

متناسب با گاري باشد، مورد نياز است و براي او بايد درست كرد و طاير ماشين را كه اين همه خرج براي 

باشد، و كارخانه براي هدف ديگري اين چرخ را درست كرده شود اگر به گاري ببنديم صحيح نميتهيه او مي

 است.

 يل دهد، باشدتحوخواهد كه ميهر خصوصيت كل 

 اثبات اصالت ربط از نتايج بحث -

الجمله، يعني دوئيت و شود تغاير فيها اين بوده است كه وقتي گفته ميپس دومين دست آورد ما از بحث

توانيد مالحظه كنيد و بايد در ارتباط و مجموعه به او نگاه ربط با همديگر، با اين تفسير هيچ چيز را جدا نمي

كش و ميز چگونه است؟ و روابط او را بايد كنيد، اگر گفته شود اين قندان چيست بايد گفت ارتباط او با خط

 بيان كنيد تا بتوانيد تعريفي از قندان داشته باشيد.

اي هست تا خواهيد شناسايي كنيد بايد بگوييد در چه مجموعهرا كه مي چه آنخصوصيات يا  هويّتپس 

-آب را اگر در مجموعه و ارتباط با آهن و شرائط عيني قرار دهيد اكسيد مي مثالًارد، بگويم چه خصوصيتي د

توان گفت آب چه خصوصيتي دارد گردد. لذا با سرعت نميشود يا آب را اگر روي كتري قرار دهيد بخار مي

 اي هست تا خصوصيت او مطرح شود.بايدگفت در چه مجموعه

شود يعني براي استدالل كردن چون شد در مفاهيم هم آورده مينگري كه اصل محسوب پس اين مجموعه

اي بايد بر او حاكم باشد بايد بدست آورد، اگر در استدالل كردن نيز معادالت و روابط وجود دارد، اگر معادله

-شود در چه مجموعهگويند مفهوم واجب ايت در پاسخ گفته ميمي مثالًامر ثابتي هست بايد شناسايي شود 

اي هست تا گفته شود دهد. يا مفهوم ممكن، در چه مجموعهرار دارد كه بگوييم وجوب چه معنايي مياي ق

ممكن است، آيا هر مفهومي، واجب است؟ فرضاً مفاهيم رياضي و نظري مثل عدد دو و شش بايد ديد در چه 

-ز اين مباحث مجموعهشود، پس نتيجه دوم ااي قرار دارند تا بگوييم چه خصوصيتي از او بارز ميمجموعه

 نگري بعنوان اصل مطرح گرديد.
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 منظور از مجموعه -1

مجموعه  كه مطرح كرديد، مجموعه نظام هستي است يا صرفاً« مجموعه»برادر نيك منش: آيا منظور شما از 

 دهند؟را مي« كل»اجزاء متناسب با هم است كه تشكيل يك 

خواهد چون شما مجموعه دوئيت و ربط ديگر قيد نمي برادر صدوق: هر جايي، چه كل و چه جزء مطرح باشد

-شود مالحظه چيزي را نمود يا به تعبير ديگر بدون مجموعه نميرا كه تمام كرديد. يعني بدون تغاير كه نمي

 توانيد مالحظه چيزي را بنمايد.

ك ربطي وجود دارد شروع كرديم و مقداري توضيح داديم به اين مطلب توجه كرديم كه ي  تغاير را كه ابتدائاً

قرار گرفتند و او را تحويل  خاصّباشد و اجزاء هستند كه در ربط كه شامل است و داراي خصلت جديد مي

در  مثالًدادند پس با مالحظه ربط، تغاير اشياء به تغاير روابط تبديل شد. اين مطلب در همه جا مطرح است 

حاكم است.  نگري مجموعهدر رابطه با كل نظام هستي اين  رابطه با درون و برون قندان يا هر جا كه برويد، يا

منحل در مجموعه  كلّيشود، حاكم باشد، منحل در كل مي كلّيّاتانتزاعيات حاكم باشد،  كه اينيعني بجاي 

شود، اين پايه مهمي استيعني اگر در اينجا چيزي را تمام بكنيد و بگوييد كل، اصل است ياكلي اصل است مي

در كل اين دو بحث باهم خيلي تفاوت دارد. پس ما در اينجا به اين مطلب شما را توجه داديم كه بدون 

گوييم اصول باشد، مي ينيّتعقصد بحث داشته باشيد كه اعتقادات باشد، يا منطق  خاصّيروي موضوع  كه اين

 ها حاكم است.عامي است كه بر همه منطق

كنيد و بر غير قابل شود. يعني موارد نزاع را جدا ميبا نظر شما هماهنگ مي عينيّتدر اين موارد است كه 

 كنيد.انكارها تكيه مي

 سير روش بحث از اجمال به تبيين -

بوده است، يعني نقطه آغاز بحث در هر جا چه در فلسفه يا پس سير روش بحث تاكنون از اجمال به تبيين 

در منطق، بايد ابتدا يك اجمالي گفته شود، چرا؟ چون هدف اول اين بود كه با هم همراه شويم و در 
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هاي بعدي، مورد مالحظه قرار دهيم )چون گفتيم اشتراكات حركت كنيم و بعد آرام آرام قيودش را با بحث

توانيم شود بحث كرد و به هم مطالب را منتقل كرد و ميقابل انكار است يعني ميالجمله غير سنجش في

 مفاهمه كنيم(...

 اصل بحث: بررسي مبناي تقسيم بندي -

 بندي در امر شناسايي و مديريتضرورت تقسيم -

بر اي بندي است. عدهحال كه مجموعه اصل شد، ما به يك چيز ديگر نيز نياز داريم و آن مبناي تقسيم

خواهيم، مثالي براي بندي نميتقسيم  كنند بعضي معتقدند كه اصالًبندي ميمبناي سلب و ايجاب تقسيم

اي را بررسي كنيد، در اين جامعه چند پارامتر شود، مثالً اگر بخواهيد جامعهروشن شدن مطلب مطرح مي

هاي ديگر كه هر كدام درون امتروجود دارد، پارامتر اول مديريت است پارامتر دوم اقتصاد و سياست وپار

خواهيد اين خودشان چند پارامتر دارند و در هر پارامتري دوباره پارامترهاي فرعي وجود دارد. حال شما مي

محال است چون كه   كنيد و بعد دو و تا آخر، اين كار عمالًجامعه را بشناسيد. اولين پارامتر را شناسايي مي

هايي دارد كه اي باشد كه درون خودش بخشايد كه اين يك مجموعهيي كردهپارامتر را شناسا 120000شما 

پارامتر تحت اين مجموعه يعني اين ده پارامتر  10شود اين پارامتر شد، بعداً گفته مي 120000روي هم 

كنند اين دهد و در رده بعدي اين پارامتر و اين پارامتر كه با هم كار ميحاصلش مجموعه را تحويل مي

-شود تا به وزارتخانه ميكنند، دوباره اداره فالن درست ميصوصيت را ايجاده كرده يا آن اداره را درست ميخ

پارامتر اصل  120پارامتر را به  120000دهند. پس شوند و دولت را تشكيل ميرسد و اينها با هم تركيب مي

پارامتر تبديل كنيد و  120باال برود، و  ايد تا سهل و اسان عمل كنيد براي اينكه عمل كرد شماتبديل كرده

شود، پس بايد در جامعه براي سهولت كار، عدد، شما مالحظه كنيد كار خيلي آسان مي 4پارامتر را به  12

بندي دشته باشيم اگر بخواهيد علمي عمل كنيد، در اعتقادات هم سرعت در كار و كارائي باال داشتن دسته

بندي، الزم نداشته وش كار بايد كارشناسي شود، ممكن است يك بقال، دستههمينطور، يعني اين ابزار و ر
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باشد چون كار او ساده است و در يك مجموعه قرار دارد كه چند پارامتر باشد لكن بحث ما در آنجا نمي

و  بندي كه يادگيري متدخواند، براي ماستكند و در دانشگاه هم درس نميبيشتر ندارد يا اصالً عمل هم نمي

 بندي كار، نياز داريد.بندي و تقسيمروش نياز ندارد ولي اگر بخواهيد اداره جامعه داشته باشيد حتماً به دسته

 ترين باشدترين و ساريبندي بايد سادهمبناي تقسيم -2

د، و بتوانيد كارها را ساده كني كه اينبندي را نياز داريم، يعني ترين دستهبندي و ساريترين دستهپس ساده

در طبقه  مثالًبندي )هر چه هست( تا پايين بايد جريان پيدا كند، ضمناً ساري باشد، يعني اين مبناي تقسيم

پنجم جامعه گفه شود كارها نامتعادل است و يا در بخش فرهنگ كمبود امكانات وجود دارد يا اين تعداد 

هاي عدم تعادل بايد قابليت تبديل به بخش ويدئو و نوار براي مراكز آموزشي بايد وارد كرد پس اين تعادل و

دهد. پس بايد ساري باشد يعني هر چيزي را كه براي كل ديگر در او باشد و گرنه كل را تحويل شما نمي

 . همان را بتوانيد براي زيرمجموعه عموميت دهيد و قابليت تبديل نيز داشته باشد.عامّدهيد بنحو مي

ها بايد اين قانون وجود داشته ن تغيير حاكم است در همه جا و در همه بخشقانو مثالًاگر بر كل يك معادله 

گوييد اين امر ثابت بر او حاكم است كه يك وضعيت مطلوب داريم و يك وضعيت باشد.فرض كنيد در كل مي

مالحظه كنيد پس اگر  عامّموجود و يك وضعيت انتقالي كه براي همان، هم، بايد يك چنين چيزي را بنحو 

-بنديها نيز همان را بگوييم پس بايد دستهبندي را براي كل تمام كرديم بايد براي زيرمجموعهناي تقسيممب

اي را داشته باشد، در غير اين صورت، يك هاي زيرمجموعهبندي، قابليت و توان انتقال به دستهكلّيهاي 

رود و نتيجه به ه يك سمتي ميمقدم كه اينشود. تشتت يعني پايگاه مشتركي نداشته و تجربه تشتت مي

 ها.بندي بايستي جاري و ساري باشد در كل و تا آخرين و زيرمجموعهسمت ديگري، بنابراين هم دسته
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 بنديو ربط بين آن دو به عنوان مبناي تقسيم معرفي دوئيت -3

-را مي« تغاير» گفته شده تغاير و ربط بنابراين قبالًآيد چون بندي كدام هست؟ به نظر ميحال آن دسته

تغيير، در مجموعه، در »توانيم در گاه قرار داده و هر مبنايي را كه دراين موضع ذكر كنيم را ميتوانيم تكيه

 شود.ها در مباحث بعدي ميتكيه گاه« تغاير»، و الي آخر ببينيم، پس همان نسبيّت

 تغاير چيست؟

ترين ي، سادهبنددهد، نيست كه اين دستهنتيجه ميكه سه چيز را به ما « ربط»و « دو»تغاير چيزي جز، بين 

 شكل مجموعه هست.

خواهيم بحث از رشد شود. در اينجا نميتر ميرود اين سه كه عرض شد، روشنحاال هر چه مباحث جلوتر مي

 كنيم، كه آن يك بحث ديگري الزم دارد.« روش»و « متد»

 باشد.، اين مبناء، جاري و ساري در تمام مجموعه ميبندي، سه شدپس توجه داشته باشيم وقتي مبناء دسته

 پرسش و پاسخ -

 يك امر ذهني يا حقيقي است؟ كلّيآيا مفاهيم  -1

 مطرح است آيا يك چيز ذهني هست يا حقيقي؟ كلّيبرادر كشتكاران: چيزي كه در منطق بعنوان مفاهيم 

-ل، از قند، شيريني و يا سفيدي كه انتزاع ميكنيد، براي مثابرادر صدوق: اگر به همان اندازه كه انتزاع مي

هاست بله، خيالي است، يعني بريدن و جدا كردن يك خصوصيت از يك چيزي كه اين كنيد اگر به اين اندازه

شود. بحث اينجاست كه جدا كردن و انتزاع ذهن شما هست، مفاهيم نظري نيز به همين شكل درست مي

 گرفتن مجموعه، اين اشكال هست. انتزاع كردن يك خصوصيت بدون در نظر
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منظور ما در اينجا اين نيست كه انتزاع كردن غلط هست ذهن بدون انتزاع جدا كردن يك خصوصيت از ساير 

شود، يعني چيزي كه محل اشكال است جمع كردن خصوصيات مي امّاكند ، شناخت پيدا ميخصوصيت

بار كرديم بدون اصطكاك خصوصيات، با هم فرضاً بين  ما بر هر تجريدي بايد هر انتزاعي يك حكمي را كه اين

باشد ممكن بودن و واجب بودن، براي ممكنات يك خصوصياتي ذكر كرده و حكمي بار كنيم، درست نمي

، اين دو با هم قابل جمع نيستند، يا جبر و اختيار با هم قابل جمع «اصالت عليت»با « اصالت اختيار» مثالً

غلط هست. ولي اگر نسبت به مجموعه   ها اساساًهاي من حيث و سريع و حكم دادنننيستند. اين انتزاع كرد

 خواستيم حكم بدهيم بايستي هماهنگي را لحاظ كنيم.

چگونه )اين  كه اين امّابنابراين در اينجا نفي تجريد نكرديم، يعني هم منطق انتزاعي داريم هم منطق نظري، 

ديم روشن شد كه انتزاع و خارج كردن از مجموعه، معنا ندارد، چون كه هايي كه كرها را داريم( با بحثمنطق

 شوند. خصوصيت در ارتباط با مجموعه متعين مي

 در منطق اصالت ربط چگونه است؟ كلّيوضعيت مفاهيم  -2

 وجود ندارد و كل وجود دارد؟ كلّيبرادر كشتكاران: آيا منظورتان اين است كه 

كند، شكلي كه در يعني تجريد كردن( ولي شكل آن فرق مي كلّيهم وجود دارد ) كلّيبرادر صدوق: خير، 

-اينجا مراد هست لحاظ مجموعه و اصل قرار دادن مجموعه است، ما طول و عرض يك چيز را با انتزاع مي

ها را در يك معادله و در يك مجموعه بايستي همين جا بايستيم يا اينكه بايد خصوصيتمي امّاشناسيم، 

 بياوريم!؟

الزمه « انتزاع»داريم، و بدون انتزاع شناسايي ممتنع هست.  عينيّتانتزاع، هم در مفاهيم ذهني و هم در 

 باشد.با قيد مجموعه مي« كلّي»باشد يعني اين همان كارما مي

ديگري مطرح هست يا  خاصّبندي بندي كه ارائه داديد آيا در مقايسه يا در مقابل با دستهبرادر واحدي: دسته

 المبناء خودمان است؟اينكه علي
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بندي داشته باشيم تا المبناء خودمان بايستي دستهالمبناء خودمان هست و عليبرادر صدوق: منظور علي

 جاري و ساري در همه جا باشد و مبناء متد و روش ما باشد.

 كداميك اصل هستند؟« كلّي»و « كل»برادر سروريان: 

 اگر مجموعه نباشد هيچ چيز وجود ندارد. كه اينكل دركلي اصل هست يعني برادر صدوق: 

توانيم يك چيز را انتزاع كنيم و برادر جمالي: ما كه، اشراف بر كل جهان هستي نداريم پس چگونه مي

 شود؟مي چه آنبشناسيم و نتيجه و عمل 

برد كه نتيجه الهي مي  پناه به انبياء كند وبرادر صدوق: انسان به دليل عدم اشراف بر جهان احساس عجز مي

ما بر كل عالم اشراف نداريم. بنابراين فرستاده شده و ما هم  كه اينباشد.به دليل عملي فرستادن پيامبران مي

شود،اين به معناي اين تسليم آنها هستيم، كه در مباحث بعدي خواهيم گفت كه وحي، خدا و پيامبر اصل مي

توانيد رجلي باشد بايستي تكيه بر وحي هم راستاي وحي باشد. و بگوييد عقل ما ميتواند نيست كه عقل مي

 كند كه اين به معناي بسته شدن باب عقل نيست.

 ضرورت نياز به وحي در علوم -3

اند به خيلي از اند كشف كنند و با همين كشفيات موجود توانستهبرادر سروريان: روابطي را كه انسان نتوانسته

 كنند، ديگر چه نيازي به وحي هست.برسند يعني براساس كشفيات و علوم جديد دارند عمل مي جاها هم

كنيم. اگر علوم برادر صدوق: كشفيات كفار براي ما علم نيست بلكه جهل هست. البته در آينده بحث آنرا مي

عني آنها براي رسيدن را گفتيد بايستي هماهنگ بر عالم باشد آيا علوم جديد هماهنگ با اعتقادات شماست ي

اند شما توجه داشته باشيد علوم ارتكازي، نه اينكه معادله نيستند، بلكه حرف به خدا، علومي را كشف كرده

 اينجا است كه اساساً علوم براي مومنين نيست. علومي براي مؤمنين است كه تهذيب وتقوا بياورد.

آورد ناسد، كه در جواب گفتيم اين عجز انسان را ميتواند كل عالم را بشسئوال شما اين بود كه انسان نمي

دهيم بلي! آنهايي كه اشراف بر همه عالم شود طي مسير كرد؟ جواب ميحاال با توجه به اين مطلب آيا مي

 توانيم شناخت پيدا كنيم.دهند اگر به توصيفات تكيه كنيم، ميدارند توصيفاتي به آن مي
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بينيم معادالت را كشف ون وحي شناخت ممتنع هست در حالي كه ميفرماييد بدبرادر معصومي: شما مي

 رسند )براي مثال كفار(.گيرند و به نتيجه هم ميكنند خوب هم بكار ميمي

اند با همين برادر صدوق: اينها شناخت نيست بلكه اينها سراب هست، ممكن هست بگوييد كفار توانسته

 اند يا از طريق عدالت؟اند از راه ظلم بدست آوردهكه بنا كردههايي معادالت به جاهائي برسند. آيا كاخ

 برادر معصومي: كاري با ظلم و عدالت نداريم، اينها بحث ارزشي هست.

 ايد.برادر صدوق: موقعي كه شما هماهنگي را قبول كرديد پايه ارزش در مقصد را گذاشته

 والسالم

 



106  ····························································································································································  



 ····························································································  103 

 

 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

  9دوره دوم/ جلسه «/فلسفه اصول روش تنظيم»ضرورت تنظيم امور مسلمين/ 

 11/5/31حجّت اإلسالم و المسلمين صدوق/ تاريخ: 

 بندي مباحث گذشتهخالصه و جمع -

هاي گذشته و نيز اي از بحثخالصهبرادر حسينيان: ديروز در درس توجيهي كه خدمت دوستان داشتيم: 

 بندي آنها ارائه گرديد.جمع

 مفاهيم ريشه در حقائق هستي دارند -1

شناسي بوديم كه اولين بحث كه به عنوان نتيجه مباحث ذكر شد اين بود كه ما در بحث متدشناسي و روش

بنابراين با اين بحث، انتزاعيات و ، ريشه در حقائق هستي دارند. «مفاهيم»اين نتيجه به اثبات رسيد كه 

 عينيّت»مان را به اعتباريات )مفاهيم اعتباري( را از اين دسته از مفاهيم خارج كرديم و ريشه و پايگاه منطق

 خورد.منطق بدردمان مي 1برگردانديم كه اين، بعدها در هماهنگي « و حقائق

 نگري است روش ما براي شناخت روش مجموعه -2

« روشي»مان هاي گذشته استفاده و اثبات شد اين بود كه ما در منطقه به عنوان نتيجه از بحثبحث دومي ك

كه از « اصالت ربط»است. يعني از اثبات اجمال « نگريمجموعه»دهيم روش ارائه مي« شناخت»كه براي 

را  نگري مجموعهان آمد كه در منطقمالجمله به آن رسيديدم اين نكه بدست ميالجمله و تغيير فيتغاير في

دهيم و تا يك شيي را در ارتباطات مختلفي كه دارد قرار نداده و در آن ارتباطات، مورد سنجش اصل قرار مي

شناخت انتزاعي »هائي كه شود. بنابراين با اين فرض مهم، شناختقرار ندهيم، شناختي برايمان حاصل نمي

شود، چرا كه ما بحثي در اين نوع هاي ما خارج ميشناختها از دست ند، آن شناختنام گرفته« يا تجريدي
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كند و با نظر هاي ديگر اشياء جدا ميرا از حيثيت ها كه يك حيثيتها نداريم. يعني روي اين شناختشناخت

-مجموعه روابط و نسبت»است و « ايشناخت مجموعه»كند. بنابراين شناخت ما تجريدي آنها را لحاظ مي

 دهيم.مورد نظر قرار مي را« هاي يك شيي

 بنديضرورت مبناي تقسيم -3

را از  ضرورت مبناي تقسيم امّابود. « بندي در شناختضرورت مبناي تقسيم»كه استفاده كرديم  سوّمبحث 

 شود. اينجا شروع كرديم كه شناخت بدون تقسيم موضوع مورد شناخت، حاصل نمي

 خصوصيات مبناي تقسيم -4

 بحث نموديم:« گانه مبناي تقسيمهخصوصيات س»سپس روي 

 در مبناي تقسيم شموليّت –الف 

داشته باشد )و شموليتش را هم اثبات كرديم( به اين معنا كه بايد « شموليّت»مبناي تقسيم  كه ايناول 

اي كه الزم است مورد ها را در بر بگيرد. يعني يك مبناي تقسيم بايد هر مجموعهبتواند همه مجموعه

 رار بگيرد را بتواند شامل بشود. شناسايي ق

 ضرورت واحد بودن مبناي تقسيم -ب

اثبات كرديم كه  گونه اينباشد و واحد بودنش را هم « واحد»اين بود كه مبناي تقسيم بايد « خصوصيت دوم»

مان اصل قرار و شناخت نگري مجموعهدو مبنايي را در »را در مبناي تقسيم بپذيريم يعني « دوئيت»اگر 

مان، برسيم. لذا نگري و نظر واحد در شناختتوانيم به يك منتجه واحد و به يك مجموعه، هيچگاه نميدهيم

خواهيم روي شود وقتي گفتيم شناخت را ميوقت جمع نميهميشه دوئيت در اين شناخت وجود دارد و هيچ

مبناي »بايد براساس يك هم بريزيم و در نهايت يك شناخت و يم منتجه نهائي را تحويل بدهيم اين حتماً 

 باشد.« واحد
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 ترين باشدمبناي تقسيم بايد ساده -ج

باشد تا « ترينساده»كه براي مبناي تقسيم، عنوان شد اين بود كه مبناي تقسيم بايد « سوّميخصوصيت »

 خواهيم تقسيم كرده و آنها را شناسايي كنيم بتواند جريان يابد.در همه موضوعاتي كه ما مي

 مبناي تقسيممعرفي  -5

 در تقسيم 3اثبات مبناي  -

« 2مبناي »ابتدائاً « تواند باشداين مبناي تقسيم چه مي»مبناي تقسيم را در ماهيت و چيستيش كه حاال  امّا

است. حال اگر ما  2را از طريق رد انفصال مطلق نفي كرده و گفتيم كه حداقل تقسيم در دستگاه تجريدي، 

 شود. مي 1به اين مجموعه اضافه كنيم حداقل مبناي تقسيم ما « طهراب»را به نام  سوّميعنصر 

 در چيستي مبناي تقسيم سئواالت متعددي بود كه نوعاً پاسخ داده شد. 

 پرسش و پاسخ -

 است؟  3آيا در اصالت ربط كه طرفين ربط نيز ربط است مبناي تقسيم  -1

-هم خودشان رابطه« طرفين ربط»ا پذيرفتيم كه م« اصالت ربط»اين سئوال هنوز مطرح است كه اگر در  امّا

ست كه اين دو ربط را به هم مرتبط كند يا خودشان چون رابطه هستند « سوّمربط »نيازي به  آيااي باشند 

گيرند و ديگر ربط سومي معنا ندارد؟ و اگر بگوييم ربط سوم معنا دارد چرا ربط در ارتباط با هم قرار مي

انجامد؟ )مانند همان هست آيا اين به تسلسل نمي سوّميبگوييم بين دو ربط  چهارمي نخواهد؟ حال اگر

 كرديم( استداللي كه براي نفي اصالت شي مي

اي كه از نفي اصالت شيي و اثبات اصالت رابطه گرفته شد اين بود كه اصالت ربط، برادر صدوق: نتيجه

را مطرح كنيد. و آن « بنديمبناي تقسيم»خواهيد دهد. و در مجموعه شما ميرا تحويل مي« مجموعه»

بود يعني شما اگر به تغاير و تغيير توجه كنيد در مجموعه، آن « دوئيت ربط»چيزي را كه تكيه كرديم، 
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هر تغايري در حال «. دهد خصوصيت جديد است. چرا كه تغاير بدون تغيير نيستچيزي را كه تحويل ما مي

يت جديد داريد كه مرتبه اين خصوصيت جديد، غير از تبديل شدن است پس شما هميشه يك خصوص

شما آرد و شكر و روغن در اختيار  مثالًباشد، مراتب خصوصيات ابتدائي كه در حال تبديل و تبدل است، مي

هاي مختلفي هستند. ولي در ارتباط با سهم خصوصيت جديدي مثل حلوا يا داريد كه داراي خصوصيت

اش غيرمرتبه خصوصيات آن اشياء اوليه خصوصيت جديد، مرتبه»حال اين  دهند.سوهان به شما تحويل مي

در ذهن شما اصل باشد. حال تغييري را كه بدان « تغيير»خواهيد تقسيم بكنيد بايد است. پس شما وقتي مي

خواهيد در آن تغيير، تصرف كنيد. يعني كنيد، بدين خاطر است كه ميتوجه داشته و تجزيه و تحليل مي

اهيد تغييري را ساده كنيد تا بتوانيد آن را لحاظ كرده و به عمقش برسيد و سپس جهت آن را عوض خومي

شود كه شود. حتي در يك جا هم عوض نميكنيد. حال اگر اينگونه باشد اين تغييرها و روابط يكسان نمي

نم، خير، اينگونه نيست. بيبگوييد: اين غير از آن است و آن مهم غير از اين. پس اگر بگويم: من مساوي مي

 شويم.« شامل و مشمول بودن اين روابط»لذا بايست قائل به 

پس اختالف بين اصالت شيي و اصالت ربط وجود دارد. اين يك مطلب كه شما در مجموعه تغيير نگاه كنيد 

اي هاست اين خصوصيت آب بخار شده است از آب به بخار شدن يك رابط 1گوييم بني كه ميمجموعه تقسيم

از ربط بين اينها  خاصّيشوند و يك كيفيت الزم است. و بعد هم بين اينكه اين مواد دارند با هم تركيب مي

كند؟ خصوصيت سوهان و حلوا شدن و اين هم در تبديلش، پس شود چه خصوصيتي حكومت ميبرقرار مي

د كه اينها حاصل شوخصوصيت جديد يك ربطي است كه شامل است و به چند روابط ديگر تجزيه مي

-تا پارامتر داشته باشيد كه اينها با هم ديگر تركيب مي 100خصوصيت جديد هستند پس ممكن است شما 

شوند به اين خصوصيت رابطه كه تبديل مي 2تقسيم بشود به   بندي بكنيد ك نهايتاًشوند ولي بايد تقسيم

 جدّيبريده از مقصد و بريده از خصوصيت توانيد تركيب اين مقدمات و اين اجزاء را جديد پس شما نمي

 2دهند پس مي سوّمدهند يك چيز اي ميشوند چه نتيجهمطرح بكنيد يعني اينها كه با هم تركيب مي

رويد آنها را باز شود وقتي به درونش ميتبديل مي 1به  2شود، وقتي تغيير اصل باشد تبديل مي 1حداقل به 
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 گونه اينگوييم مجموعه ترينش ميديگر قابل مالحظه است در ساده كنيد چندين روابطبندي ميتقسيم

-شود شامل و مشمول ميبندي ميبايد دو عضو داشه باشد، خيلي عضو دارد ولي وقتي دسته  نيست كه حتماً

رابطه برسيد كه يكي از آنها خصوصيت منتجه است  1توانيد به ترين بايد برسد كه ميشود نهايتاً به ساده

 شود. كنيد كه ميتا زيرمجموعه مطرح مي 2هايش كه يت مجموعه است و زيرمجموعهخصوص

 يك جزء در ارتباط با مجموعه قابل مالحظه است -

هم جواب داديم چون شما كل در نظرتان است، مجموعه در نظرتان است  قبالًاي كه مطرح كردند شبهه امّا

ربط بين اينها هم يك ربطي ديگر هست. خير اگر ربطي هم آييد بگوييد يك ربطي هست و يك اينها را نمي

هست در درونش هست. اين فرض غلط است كه گفته شود خصوصيت جديدي كه داريم سوهان است و بعد 

گوييم ربط اين در رابطه با كيفيت روابطي است ك بين آييم ميبياييم بگوييم ربط اين با شكر چيست مي

شود كه خصوصيت هر چيز به ود اين سئوال از پايگاه اصالت شيي مطرح ميششكر و روغن و حلوا مطرح مي

اي كه اين كل را تحويل در مجموعه  كنيم. يعني مالحظه يك جزءگردد و اين سئوال را مطرح ميدرون برمي

بريده و جدا كند بگويد  1تواند فرض پاندول اين ساعت دهد قابل طرح است يعني چه؟ اصالت شيي ميمي

اي هم كه اينجا هست در رابطه ميكروفن اين را هم تواند بكند دكمهدارد اينگونه مي خاصّيخصوصيت يك 

تواند بگويد ارتباط اين دو تا تواند جدا كند و بگويد اين خصوصيت مربوط به درون خودش است، بعد ميمي

ن شيي مربوط به اين مجموعه پاندول يا عقربه اي گوييد ميتوانيد اينكار را بكنيد، شما چيست، شما نمي

خواهد با اين برقرار كند از طريق خصوصيت شود و اگر ارتباطي مياست، تعريفش در اين مجموعه مطرح مي

 تواند باشد.تواند است از طريق ربط جامع اين ميجديد اين مي

 سئوال تسلسل در ربط، از پايگاه اصالت شيي است -

-امري انتزاعي است و در ذهن خودتان اين دو را به هم نسبت مي شود چون جدا كردن شماهمينطور نمي

آورد شود. آن سئوالي كه تسلسل را بوجود مياز پايگاه اصالت ربط مطرح نمي اصالًدهيد. پس اين سئوال 
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كند ما اصالت شيي را نفي كرديم، يعني برگشتن خصوصيات را به درون ربط را از پايگاه اصالت شيي نگاه مي

-شود، پس تسلسل بوجود نميكل و مجموعه متعين مي نسبيّتداريم بلكه خصوصيات را مجموعه و قبول ن

 آيد.

 ارتباط اجزاء بهم از طريق مجموعه است -

شود. از طريق مجموعه است است هر وقت سئوال كردند، اين رابطه گوييد ربط اين با روابط چطور ميبعد مي

شان در هايشان با هم رابطه دارند، كه از نحو تركيبز طريق مجموعهبا آن رابطه چه نسبتي با هم دارند ا

كند كنند و تا هر اندازه رابطه است اين ادامه پيدا ميهاي ديگر ارتباط برقرار ميمجموعه خود با مجموعه

رود مورد بحث ما نيست، از طرف ديگر عالم تا كجا جلو مي كه اينيعني قدرت كشش و توانايي عالم است 

 كند اين يك سئوال.نگري آمد و حاكم شد و آن سئوال هم جا پيدا نميلي اآلن نگرش عوض شد، مجموعهو

 نيز قابل تغيير است؟ 3آيا مبناي  -2

يك سئوال ديگر مطرح شده بود كه ديروز بود و من اآلن در ذهنم آمد و آقايان فرمودند در رابطه اين بود كه 

ثابت است يا  1شود مبناي است خوب اين عوض شود يا نمي 1بندي مفرض كنيد كه ما گفتيم مبناي تقسي

است بنابر بحثي كه داشتيم اينكه ادراك از اجمال به تبيين است و رشد هم دارد، شما چه چيز برايتان  متغيّر

 است مقصدي كه ما داريم آن ثابت است. متغيّرثابت است و چه چيز برايتان 

 سالم و كفر منحل شوندبايد در غلبه ا 3و  2مبناي  -

خواهيد دفاع از اسالم بكنيد به هر بيت عصمت و طهارت باشيد ميشما اگر كه مسلمان باشيد و طرفدار اهل

كنيد كه چه شود، براي اينكه قدرت اسالم باال رود و غلبه با اسالم شود، حاال امروز بدست اي دفاع ميشيوه

هاي ها را حركتدهد به ما بر اينكه تحليل كنيم حركتت ميبندي را يعني اين قدرآورديم مبناي تقسيم

شود تحليل كرد بايد يك مبنايي داشته باشيم امروز يك قدرتي به ما بدرون مبنا كه نمي مثالًاجتماعي را 

يعني  1حتماً از  4رسيم اول رسيدن ما به مي 4به  مثالًرسيم به مبناي ديگر دهد فرض كنيد فردا ميمي
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قسمت است از اين به بعد توانايي جواب دادن را ندارد خوب از اين به بعد  1آوريم كه اين كارآيي بدست مي

شوند هيچ شناختي هيچ همه اينها در غلبه اسالم بر كفر منحل مي 1و  2گيريم مبناي بكار مي مثالًرا  2

ش است و ما اين قيد را در شود يك داعي انسان دارد داعي انسان هدفامري هيچ عملي بدون انگيزه كه نمي

و با مقصدتا است اگر امروز سه است با مقصد  سوّمهماهگي قرار داديم كه همه چيز تناسب دو چيز با چيز 

تواند تغيير كند است باز به مقصدتان نسبت دارد و بريده نيست پس هم مي 2شما نسبت دارد اگر فردا هم 

بيشتر شودو جوانب مطلب را بهتر ببينيد و عوض بشود و هم يعني ميزان دقت شما را باال ببرد توجه شما 

قبلي باطل و غلط نيست چون در يك سير و يك مقصد  شما كار از آن گرفتيد اگر در دو مقصد باشد صحيح 

گويند غلط و آن كند آن چيزي كه در دستگاه ما صحيح است آنها در دستگاه خود ميو غلط راه پيدا مي

نها صحيح است ما هم در دتسگاه خود بگوييم همه آن غلط است ولي اگر مقصد يكي چيزي كه در دتسگاه آ

متناسب با ربط  1گوييم مبناي بندي هم عوض شود اآلن ميباشد در همين جهت يك مقصد مبناي تقسيم

 ممكن است متناسب با واليت و چيز ديگر است اين يك نكته.  است بعداً

 در ادراكات است متناسب با رشد و تغيير 3مبناي  -

آيد يا خير، باز هم حاال فرض كنيم كه مبناي تقسيم عوض نشود آيا اين با رشد و تغيير ادراكات جور درمي

 1شوند عدد مي تعلّقشود روابط گوييد دوئيت و ربط، وقتي ربط روشن ميآيد شما يك وقت ميجور در مي

 كلّيمعني دارد معني زمان ومكان بطور  1نيز مبناي  معني دارد وقتي فاعليت هم بشوند در فاعليت تعلّقدر 

-يك چيز ديگري مي تعلّقاي بنام اوليه حدّفهميم و تا شود اآلن يك چيزي از زمان و مكان ميعوض مي

اوليه آنها ماهيت بود براساس  حدّفهميم ديروز اوليه خود با فاعليت يك چيز ديگر مي حدّفهميم با تغيير 

كند، بنا شد شود به وجود آن هم در رابطه وجود معنا پيدا ميعنا دارد وقتي تبديل ميماهيت تقسيم يك م

مفاهيم هم مانند اشياء خارجي و همه امورات ديگر در مجموعه معنا بدهند اگر مجموعه شما يك پارامترش 

ادراك شما از سه  گذارد، باالخرهگذارد، در فهم از سه هم اثر ميعوض شد يك تغييري در آن پيدا شد اثر مي

و مرز  حدّخواهيم بگوييم خواهيم بگوييم كه ثابت است، ميهست، يك مفهومي است، بسيط كه نيست! نمي
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كند اين هم اش سعه و ضيق پيدا ميپذيرد يعني دامنهو كيفيت دارد، در برخورد با كيفيت جديدي اثر مي

كند يك چيز به معناي اين نيست كه رشد نميبندي ما سه بماند اين اگر بگوييم تا آخر، مبناي تقسيم

 تعيّنتواند اين را بپذيرد، ولي شما كه پذيرفتيد فيكس و ثابتي پيدا شد و با ارتكازات اصالت شيي نمي

شود هر تغييري در مجموعه بدهيد اگر به اندازه يك ابسيلون و در مجموعه تعيين مي نسبيّتخصوصيت در 

-گذارد، يا بگوييم كه اآلن قابل محاسبه نيست و مياسبه آنرا ندارم حتماً اثر مياي كه من ابزار محبه اندازه

 گذارد.گذاريم ولي درهر صورت اثر ميگذاريم اثرش كم است مي

 توصيفي از اصالت شيي -3

آورد ولي اگر از ديدگاه اصالت برادر ذبيحي: گفتيد مالحظه ارتباط براساس اصالت شيي سر از تسلسل درمي

آوريم و در اصالت رابطه نظر نكنيم بلكه از ديدگاه اصالت شرائط نظر كنيم. در آن سر از تسلسل در نميشيي 

آوريم پس چه فرقي ميان اصالت شرائط و اصالت رابطه است كه ما اصالت شرائط را هم سر از تسلسل در نمي

 شود؟ئط لحاظ ميرد كرديم و اصالت رابطه را پذيرفتيم حال آنكه در اصالت رابطه همه شرا

آب بخار  گوييد مي كه اينبرادر صدوق: فرض كنيد كه اصالت بخوهيد به شرائط دهيد يك اشكال است يعني 

-گوييم شرايط يعني چه؟ مي، ميخاصّگويند در اين شرائط شود ميگوييم آب چگونه بخار ميشود ميمي

گوييم خيلي خوب آب را در ظرف ريختيم، يگويند بايد بگذاريم روي كتري يعني يك ظرفي احتياج داريم م

 شود ميگوييم حاال بخار گويد خير بايد بگذاريد روي اجاق گاز ميآيد ميشود؟ آب به جوش ميبعد چه مي

طلبد غير از زمان در هوا بايد اكسيژن باشد اگر هوا را از اينجا تخليه كنيم اين حرارت گويند خير زمان ميمي

-گويد، اصالت شرائط ميشماريد. اصالت شرائط چه ميكنيد ميشود شروع ميار نميخورد و بخبه اين مي

گوييم اصل است يعني چه؟ يعني ديگر آب گويد اين اكسيژن، اين هوا اي مهلت دادن، اينها اصل است مي

گوييم اين طوري نيست گويند خير هر چه اب دارد آن شرائط است ميهيچ خصوصيتي از خودش ندارد، مي

شوند. آن توجه به بيرون است اين توجه به آب چيست گوييد اكسيژن و هيدروژن در ربط با يكديگر آب مي

الجمله درون آب و بيرون اب قابل مالحظه است، بيرون آب را شما بشماريد، حاال البته درون است. تغير في
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  ا كه برايش تصوير كرديم و نوعاًهمه جهان را بشماريد مسئله اين نيست ولي اآلن درهمين مثال اين محيط ر

شود در بوجود آمدن تبديل آب به بخار سهم تأثير زيادي دارد، خوب تغاير ارتكازات ما سريع به آن منتقل مي

الجمله درو آب و بيرون اب اينها بريده است؟ بنا به بحثي كه كرديم، خير، بريده نيستند و ارتباط دارند، في

يك نسبيتي بين درون و بيرون است، بين زمان و مكان بين هر چيزي كه  يعني آب هر جا قرار بگيرد

شود كه مي نسبيّتبخواهيد اوصاف بشماريد بين وحدت و كثرت و هر اوصافي بشماريد مجموعه آنها اين 

خودش يك هويتي دارد. پس ما نه قائل اصالت شيي شديم كه بگوييم اين هويتي باال استقال دارد كه بگوييم 

تواند بيايد و اين را از آب بودن در بياورد و نه اصالت را به گردد و چيزي نميش به درونش برميخاصيت

دهيم كه ديگر اين هيچ خصوصيتي نداشته باشد اصالت شرائط به اين معناست كه اطالق را به شرائط مي

 گوييم ميو  كنيم مي كنند ما هر دروي اين را نفيشرائط بدهد همانط وري كه آنها خود شيي را مطلق مي

شود ولي اين اشكال آن اشكال وارد نمي كلّينسبيتي كه رابطه را تحويل دهد قبول داريم. پس آنجا بطور 

كنيد كه اين آب دوتا است يعني شما اذعان مي آنشود كه تغاير بين درون و بيرون و ربطي كه بين وارد مي

ب اتم تا هر جا كه پايين برود و  شود ميبه مولكول و مولكول تبديل  شود ميشكست وتبديل  شود ميرا 

شود در اين شرائط قرار داد و مي شود مياست، اين را  طور همينقدرت شكستن را داشته باشد بيرون هم 

باالي كوه برد و اين خودش يك چيزي هست نه همه وجود اين منحل در شرائط شد و نه همه وجود اين 

 شرائط او بر آن يك اشكال ديگر وارد است نه تسلسل.منحل شود در

 آيا زمان هم جزئي از اجزاء مجموعه است -4

اگر بخواهيم  مثالًبرادرجمالي: براي شناخ خصوصيات، يك سيي در ارتباط با اشياء ديگر بايد سنجيده شود 

در ارتباط با يك مجموعه بايد شيريني قند را بدست بياوريم بايد در ارتباط با پرز دهان مالحظه كنيم، يعني 

 باشد؟قرار دهيم آيا زمان هم جزء اين مجموعه مي

گوييد اين دهيد و ميبرادر صدوق: تغاير بدون تغيير وجود ندارد. يعني هر وقت قند را در دهان قرار مي

يد اين قند ايد، ولي وقتي روي پرز دهان قرار دادترشي ندارد تغايرش را ديده كه اينخصوصيتي دارد يعني 
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شود. يعني هيچ وقت، هيچ تغاري بدون تغيير نيست، و هيچ تبديلي بدون اختالف تبديل به چيز ديگر مي

 باشد.خصوصيتي نمي

دهيم( ولي بعد بايد اين در قدم ابتدائي بحث )كه براي فهماندن واثبات مطلب، تغاير را از تغيير عبور مي

باشد. شما مشغول تجريد كردن هستيد و ان تجريد كردن ميبتوانيد اين مطلب را جدا كنيد و عين هم

تغاير و بعد تغيير وجود دارد ولي بعد بايد اينها را با هم جمع كنيد. همان جا نه ايستيد، اگر  گوييد مي

گوييد گوييد تغاير و تغيير و بعد ميآيد، اول ميايد و انفصال مطلق پيش ميايستاديد يعني بريده و جدا كرده

 ت تغاير و تغيير. يعني حقيقت وجودي اين قند هست.نسب

 مالحظه خصوصيت ثابت در تغيير -5

ماند، چون . لذا خصوصيت ثابت نميشود ميبرادر جمالي: خصوصيت يك شيي درارتباط با زمان هم مشخص 

 كند.زمان هر لحظه تغيير مي

-يعني هيچ وقت در حال ثابت نمي ماند ولي امر ثابت بر او حاكم است،برادر صدوق: خصوصيت ثابت نمي

سرعت تغيير درون اين مجموعه  كه اينكند، نهايت ، اين شيي در تركيب با عالم وضعيتي پيدا ميمرتّببينيد 

 500بيند. ولي اگر اين ميكروفن را براي شود، خيلي كند است و بنحوي است كه چشم من نميرا گفته مي

بينيد، وضعش عوض شده است فرضا استيل ميكروفن، كدر ين مدت ميسال در اين اطاق قرار دهيد، بعد از ا

شود شده، پايه او زنگ زده و حالت پوسيدگي پيدا كرده است چون اين ميكروفن در ارتباط با هوا تركيب مي

، اين دال بر اين نيست كه شما دهد نميولي زمان تركيب او پنجاه سال است، كه بعضاً به عمر شما كفاف 

طبيعي است كه اين تغيير وجود دارد  كند مييد كه اين در اين مجموعه به چه نحوي هست وتغيير انكار كن

 كند. ولي امر ثابت بر او حاكم است ولي خود خصوصيت، تغيير مي



 ····························································································  113 

 شود؟با شرع مرتبط مي 3چگونه مبناي  -6

كند چون رع او را تأييد ميكه بدست آورديم آيا با شرع ارتباطي دارد، يعني ش 1برادر حسينيان: اين مبناي 

اين مبنا را به شرع نسبت  خواهيم ميبندي كنيم و امورمان را تنظيم كنيم چگونه ما بعداً قصد داريم تقسيم

 كند؟ بدهيم، اگر دين تاييد نكند چگونه مبناي ما با دين ارتباط پيدا مي

الل عقلي او با تكيه بر تغاير است . استدكنيم مياي برادر صدوق: گر چه موضوع بحث نمي باشدولي اشاره

-يعني به تغاير كه تكيه شود با توجه عقلي دوئيت و ربط قابل مالحظه است و مبناي سه غير قابل انكار مي

نسبت به شرع هم دارد، قدر متيقن همه اديان را كه توجه بفرماييد روي اين مطلبي كه خدمت شما  امّاشود. 

م مبدائي دارد ومقصدي، يعني مبدائي دارد و از مبداء به مقصد هم سيري كنند كه عالشود تكيه ميعرض مي

وجود دارد كه اين سير، تشريع است يعني ادياني بايد بيايند، راه وجود دارد و صراط هم مستقيم است كه 

سير مبدأ تا مقصد را نشان دهد اين قدر متيقن همه اديان است كه محل نزاع در آن نيست يعني مبدأ، 

توانيد مالحظه عقالني را نسبت به شرع ديده و تسليم بودن را يعني از و سير وجود دارد. حال شما مي مقصد

اند كه ها، كه مبدأ را آنهايي گفتهتوانيد مالحظه نماييد، اين بحثتان نسبت به اديان ميباب تسليم بودن

ا توجه به اينكه اعتقاد به اديان خدائي هست و آغازي و سرانجامي وجود دارد، شما هم تسليم هستيد و ب

شود گرفت را از شرع مي 1شود به اين مبنا تكيه كرد و تسليم بود، يعني مبناي وجود دارد، از باب اعتقاد مي

 يعني توان استنباط از شرع وجود دارد.

 نگريتوضيحي درباره مجموعه -7

نگري مقداري توضيح بفرماييد تا تصورش بهتر صورت گيرد و بعداً منش: در مورد مجموعهبرادر نيك

توانيد بدون مالحظه تبديل آب به بخار مي گيريد ميآب را در نظر  مثالًتصديقش نيز بهتر شود. اآلن وقتي 

رابطه باالتر او را  كه اينرابطه بين دو ملكول ئيدروژن با يك ملكول اكسيژن را لحاظ كنيد، يعني بدون 

هايي كه وجود دارد را نيز موعه باالتر( را لحاظ كنيد، همچنين بين دو ملكول هيدروژن يا رابطه بين اتم)مج

كنيم بين الكترون و پروتن نيز آن رابطه را لحاظ كرده بدون اينكه لحاظ كنيد در داخل اتم نيز كه رجوع مي
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نگري هست. پس ما ديديم ساس مجموعهمجموعه را در نظر بگيريم، در صورتي كه شما فرموديد منطق ما برا

مجموعه باالتر لحاظ شود توانستيم ارتباط بين اجزاء را ديده و به  كه اينها، بدون كه با توجه به اين مثال

 اشكالي هم برخورد نكنيم.

هايي كه فرموديد در مراتب مختلف نگري وجود دارد كه اين مثالنگري و مجموعهبرادر صدوق: يك بحث كل

توانيد هاي مختلف آورده شده تا هر چيزي را كه قصد دارد مالحظه كنيد، ميمالحظه هست، يعني مثال قابل

 براساس مجموعه به او نگاه كنيد.

بندي ديگري اي قابل شناسائي نيست مگر ايكه كل شامل را، بدست آورد، يك جمعاينكه هيچ مجموعه امّا

اگر شما بگوييد من اين مطلب را لحاظ كردم يعني بريدم از  نگري هست، البتههست كه غير از ديد مجموعه

ها براي تمثيل و تقريب به ذهن است. اما حقيقت عالم اين جوري نيست حقيقت عالم چيزهايي و اين لحاظ

شود، دهد، يعني آب در مجموعه باالترش منحل مياي است كه يك كل را تحويل مييك حقيقت يكپارچه

 دهد.شود تا اينكه يك كل بزرگ بنام عالم را تشكيل ميتر ديگر منحل ميبعداً در مجموعه باال

خواهيد شناسايي كنيد احتاج داريد كه كل عالم را بشناسيد، اي كه ميبرادرمان كه سئوال كردند هر مجموعه

ما گفتيم همينجوري است. يعني شما عاجز هستيد از ادراك اين ميكروفن و حتي سر اين قلم و هر چيز 

طبيعي حتي يك دانه سنگ. از باال كه يك نفر كه كل عالم در تحت نگين اوست و اشراف دارد توصيفاتي از 

 باال بدهد كه بر او تكيه بكنيد و مجموعه سنگ را بشناسيد.

كند كه بوحي نسبت پيدا كند واآلن در قدم اول هم كه حقيقت علم و شناسايي وقتي به او علم پيدا مي

كند و اين شود خود توجه به اينمطلب بزرگترين عجز انسان را تمام ميم به هم مرتبط مياين عال گويد مي

-گوييم اين مقدار ما ميهايمان درست است خير ميبزرگترين بحث است )لذا ما عجب نداريم كه همه حرف

ديگري هاي بعدي هم داريم تا آخر كه آن يك بحث حجّتاست گر چه  حجّتفهميم( اين در مرتبه خودش 

 است.
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دهند در نگري را كه اصل قرار ميكلّيشود براي تقريب به ذهن است كه جدا كند ها كه زده ميولي اين مثال

نگري در اصالت ربط. براي مفاهمه اين مطلب هست و گرنه اينكه يك كل را بتنهائي بشود اصالت شيي با كل

ش اين است و اين را من جداي از بيرونش و همه مستقل از مجموعه مالحظه كرد و ببريد و بگوييد اين خود

ايد كه شناسايي دارم چون يك دروني دارد. در اين صورت شما دچار اصالت شيي شده ها قدرتمجموعه

كنم، طولش را حساب مي مثالًكنم شود گفت درونش را شناسائي ميشود. البته ميمنجر به انفصال مطلق مي

كنم و شود كرد ولي اگر بگوييد طولش را حساب ميكنم. اين كار را ميعرضش و عمقش و... بعد جمع مي

بعد بگوييم اين هر چه دارد همين طول است اين غلط است يعني اين بعنوان بخشي از اطالع قابل دقت 

 بندي.است ولي نه بعنوان جمع

-ي درون را از بيرون ميسازيد يعنكنيد داريد كل مييعني اگر در خود ادراك هم دقت كنيد داريد جمع مي

توانيد تحويل بريد و بعد بايد بتوانيد جمع كنيد اگر جمع نكنيد خصوصيت جديدي كه اين دارد را نمي

 1شوند، طول، عرض و عمق را بايد بتوانيد در معادله بنويسيد بگوييد مساوي با و و دهيد. اينها انتزاعيات مي

 اش بدست آيد.مع كنيد و ضربدر ديگري كنيد تا معادلهپارامتر را در هم ضرب كنيد، يا دو تا را ج

 باشد.شيي مي معرّفآن معادله است كه 

 انطباق ادراكات با خارج صد در صد نيست -8

منطق صوري را فرموديد انتزاعي است، چرا انتزاعي است مگر مصاديق در خارج ندارد و  كلّيبرادر سروريان: 

 باشد.مگر قابل انطباق بر آن مصاديق نمي

گوييد انسان، انسان گويد نسبت به خارج دارد، يك وقت ميبرادر صدوق: آن انتزاعياتي كه منطق صوري مي

كند. چون منشأ انتزاعش در خارج كنيد، مثل سبزي، سبزي را از يك درخت انتزاع ميرا انتزاع مي كلّيبنحو 

 گوييد تطبيق دارد.بوده مي

گويند صد در صد مطابق است، ا مطابق است، آنها )منطق صوري( مياين تطبيق چگونه است نسبت دارد ي

گويند ارتباط دارد منطق صوري دهند. خوب نسبتي را كه انتزاع كرديد ميلذا نسبت به آن حكم مطلق مي
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گويد صد در صد انطباق دارد. صد در صد يعني اينكه اين مفهومي را كه انتزاع كردم مطلق است و آن مي

 ق است. تباين دارد قبول دارند كه مفهوم با خارج تباين حقيقي دارد.خارج هم مطل

دهند ما كاري به شناخت آنها اشكال ما بر اينها اين است كه در شناسايي و ادراك چه روشي را ارائه مي

 گوييم در شناخت آنها ابزار آنها مؤثر است.نداريم، مي

 تأثير ابزار در شناسايي و انتزاع -

خواهيم جمع كنيم، قبل از را مي 125، 12، 2مثال هم زديد گفتيم عدد « ابزار مؤثر است در شناسايي»

. 2و بعد  12و بعد 125خُب اول  12بزرگتر است يا  125، 2بزرگتر است يا  12اينكه بخواهيم جمع بزنيم، 

يك نسبتي با هم  ،125و  12، 2گوييد اين كوچكتر است، آن بزرگتر. مواد نسبتي بين اينها برقرار است مي

-كردن، ابزار جمعبندي كنيم، روش و ابزار جمعخواهيم جمعخواهيم بزنيم، يعني ميدارند خوب جمع مي

 خواهيد جمع بزنيد.خواهم انتزاع كنم. بعد ميگويند سبزي را ميكردن اعداد است. همانجائي كه مي

-ني انتزاعيات من نسبت به خارج دارد، ميو بگويند اين علمي كه پيدا كرد اين انتزاعيات نسبت دارد يع

خواهيم ببينيم با چه روشي اين كار را بكند. حال يك روشي كه در عدد هست اگر غلط جمع بزنيد يعني دو 

گان بنويسيد. جايي كه اين عدد از نظر مواد دارد جايش را عوض كرديد جاي اين را كه در را بياوريد زير ده

هست. حال در جمعش  12كوچكتر از  2قت عالم كه جايش مشخص است بندي عوض كنيد، در حقيجمع

گان غلط قرار داد، گويند جايش را در دهگان قرار دهد مييك كسي رياضي او خوب نباشد دو را در قسمت ده

زدن غلط جمع زد. يعني آن نسبتي را كه مواد در خارج با هم دارند حقيقتاً مواد در خارج بهمديگر در جمع

خواهيم بگوييم، جمعبندي در شناخت كند ما ميبندي با آن هماهنگ نيست، آنرا نقض مي، اين جمعدارند

باشد و انقالب شان به چه نحوي ميشما چه اثري دارد؟ در اعالم شناخت، و اينكه كفار چي هستند و علوم

غ امورات رفت؟ حال آن بايد با چه روشي سرا گوييم ميچه كار كند، ما  مثالًاسالمي ما در اين موقعيت 

امورات ازمفاهيم باشند، و يا خارج و عينيات خارجي باشد و يا چيز ديگري باشد، آيا جدا جدا كردن، به 

ايننحوه كه بگوييم مفاهيم از اشياء خارجي حقيتقاً متباين هستند و اشياء خارج هم عالم دنيا و عالم روحش 
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عالم فقه  مثالًوييد حكمت عملي بريده از حكمت نظري است، و يا بگ مثالًبا هم حقيتقاً متباين هستند، و يا 

سبزي را از درخت جدا بكند و بگوييد اين سبزي است  مثالًهاي ديگر جدا بكنيد، يا و فقاهت را از كارشناسي

نه سبزي اين درخت به حجم و طول و عرض و عمق آن و به  گوييم ميو اين انتزاع را شناخت بدانيد، ما 

توانيد بشماريد، خوب همه حيات دارد و قابليت رشد دارد همينگونه تا مثالً هزار خصوصيت آنرا مي كه اين

اينها با ه نسبت دارند، و بايد شما همه اينها را جع بزنيد تا ماهيت آنرا معرفي كنيد، و يا اگر خواستيد سبزي 

حجمش و عرض آن و جذب نور  مثالًد كه كنپيدا مي هويّتاي را معرفي كنيد بايد بگوييد: سبزي در معادله

 آن و... اينگونه باشد، نه اينكه بگوييد همين سبزي انتزاعي، سبزي است بدون بيان خصوصيات و روابط آن.

خواهيم با آن شناسايي بكنيم، و در آن شناسايي بحث هست كه آيا پس اصل بحث در آن ابزاري است كه مي

نگري است؟ و يا نه، برخود اين تجريد هم ث حيث كردن و تجريدنگري و بريدن و حيكلّياين شناخت 

نگري حاكم است، بنابر بحث گذشته كه بيان نموديم بر و مجموعه« نگريكل»باشد حاكم مي« نسبيّت»

باشد، ها هم خواه نظري و خواه عملي باشند اين اصول غيرقابل انكار حاكم ميمنطق صوري و ديگر منطق

در رابطه  تعيّنتواند جداي از مفاهيم هم نمي تعيّندر رابطه و  تعيّناهنگي، و بعد امر ثابت و تغاير، تغيير، هم

نگري نگري دارد، اين مطلقباشد، بحث اين است كه در آن منطق اتصال و انفصال مطلق راه دارد، چون مطلق

اصالت شيي، بساطت است، اوليه منطق صوري راه دارد. و اولين وصف حاكم  حدّهايش و هم در هم در وصف

روح را و عوالم باال و حضرت حق سبحانه و تعالي را در  مثالًدانند يعني بنابر فلسفه خودشان عالم را مجرد مي

است،  مركّبدانند، البته شايد در يك مجموعه كوچك تركيب را بپذيرند و بگويند اين يك مجموعه مجرد مي

و عالم عاجزند،  مركّبكنند، يعني در واقع آنها از تعريف ت تعريف ميرا هم با اصل قرار دادن بساط مركّبكه 

كند، يعني اين نوع شناخت، اين بحث بساطت هم در روش آنها و هم در فلسفه آنها آمده و كار را خراب مي

شود، در يكپارچگي محض چه دهد كه اين مسئله منتهي به انكار تغيير و تغاير مي، تحويل شما نمي«كل»

كنيد، البته اين در يري هست؟ اگر فرضاً همه عالم را سفيد ببينيد آيا ديگر رنگ ديگري هم مشاهده ميتغا

كند. سفيدي ديگر معنايي پيدا نمي اصالًبينيم باشد و اال با دقت در بساطت در قدم دوم ميقدم اول مي
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را غيرقابل « الجملهسنجش في»كند، مگر شما سفيدي در اصطكاك با سياهي و زردي و سبزي معنا پيدا مي

تان از اشياء داشته باشيد خُب اگر در دنيا انكار ندانستيد، يعني شما بايد يك نحوه مقايسه در شناخت

 شود.معنا ميغيرسفيدي نباشد ديگر مقايسه بي

 از ديدگاه اصالت ربط« كلّي»مفهوم  -9

 ا توضيح بفرماييد؟فلسفه خودمان ر كلّيخواستم شما اين برادر سروريان: من مي

كش ارتفاع اين با خط مثالًكنيم و از ارتفاع مي مثالًخودمان مانند همين انتزاعي كه ما  كلّيبرادر صدوق: 

نويسيم و حال آنكه اين طول و عرض و ديگر خصوصيات اين ميكروفن را اندازه گرفته و روي كاغذ مي

باشد، يعني اگر اطرافش مي  در برخورد با اشياءدر حال تغيير هست. چون اين خصوصيات  مرتّبميكروفن 

شما اين ميكروفن را زير دستگاه دقيق محاسبه طول و عرض ببريد كه بسياري قوي و قيق باشد، آنجا شما 

كنيد. پس مي حسّبينيد، ولي اآلن بدون ابزار يك نحوه ثباتي را در طول و عرض و خصوصيات، ثباتي نمي

ل و قدرت جذب نور و... را وقتي انجام داده و روي كاغذ نوشتيد، اين انتزاعيات را گيري عرض و طواين اندازه

كنيد، خوب حاال بايد معادله اين مجموعه را بدست آوريد، يعني معادله حاكم اين پشت سر هم رديف مي

براي بيان  رود و چه خصوصياتي دارد. يعنيمجموعه را پيدا كنيد تا بتوانيد بگوييد كه اين مجموعه كجا مي

در  مثالًسير پيدايش اين مجموعه و رشد آن يك معادله و قانون بيان كنيد، قانون دادن مثل اين است كه 

بگوييد، يعني  مثالًچند پارامتر ديگر را هم  مثالًبا  R(  x+y+2) 42رياضيات بگويند ميكروفن برابر است با 

گوييم خير، شما بايد معادله بدهيد، حاال بعد شايد يك كسي بيايد بگويد آيا اين معادله مطلق هست؟ ما مي

نتوانستيم محاسبه كنيم، و يا با ابزار فعلي  مثالًپارامتر را هم  6يا  5به نسبت اين معادله ثابت است. يعني 

-پيدا كنيد، شناخت شما با حقايق عالم خيلي نسبت پيدا مي قابل محاسبه نبود، ولي اگر شما با وحي نسبت

كل عالم را اگر بخواهيم  نسبيّتكند، اين اراك شما بتنهائي و بريده از وحي كه قدرت حل مسائل را ندارد، و 

ببينيم با توجه به كلمات معصومين ممكن است، چون آنها مشرف بر عالم زر تا آخر هستند. و علمشان، مانند 

 است.« كماهي»داوند تبارك و تعالي علم خ
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در هر صورت شما حتي براي مفاهيم ذهني خو هم بايد معادله بدهيد، و نبايد به شناخت تجريدي بسنده 

كنيد، و شيي را با حيثيات بريده از هم مورد توجه قرار دهيد، كه منطق صوري هم روشش اينگونه است. 

بمعني االخص  علّتاالعم، كه بمعني علّتمعني االخص و ب علّتكند را معرفي مي علّتمنطق صوير دو 

كند، و علت بمعني االعم، اعم از اين بوده و مبدأ تبارك و تعالي تمام مي« واجب»ارتباط مخلوقات را با 

دهند در علت بمعني االخص قابل شود، آن علت و معلول خاصي كه تعيف فلسفي از آن ميتقسيمات مي

و معلول نبوده و شما هر كراي  علّتر علت بمعني االعم قابل مالحظه نيست و آن قيد باشد اما دمالحظه مي

يا فاعلي و يا چيز ديگر ايكه  علّتيا تامه است يا ناقصه و  علّتگويند مي مثالًتوانيد، خواهيد بكنيد ميكه مي

است منشأ تقسيمات هم يك حيقيت  علّت، اگر دهد ميرااز هم جداكردن دو تا دستگاه تحويل  علّتحيثيات 

تامه حقيقت خارج  علّتبايد به عليت بمعني االخص برگردد نه اينكه به عليت بمعني االعم بازگشت كند. اگر 

خداوند تبارك و تعالي است، بايد اينگونه نباشد، بريدن ماهيت از وجود و اين دو را دو دنياي جداگانه فرض 

شود، ولي اگر وجود ماهيت و وجود را بيان ن متناقض هم ميدهيد، و دروكردن، خوب بالتبع دو مبنا مي

آيند نزاع كنند كه كرديد و معادله حاكم بر اين دو را هم مطرح كرديد ديگر مشكل پيش نخواهد آمد، و نمي

 ماهيت اصل است و وجود انتزاعي است و يا بگوييد وجود اصل است و ماهيت انتزاعي است...

كه « خصوصيت مبنا»؟ و آيا 2است يا  1در اصالت شرائط و اصالت شيي آيا  «مبنا»دوست: برادر احسان

 ها نيست؟گذشت در آن منطق

در آن  امّاشود. و مي 1است و اگر اتصال و يكپارچگي را لحاظ كنيد، مبنا  2مبنا در آنها  اوالًبرادر صدوق: 

، چون 2گردد يا به برمي 1س يا به است. پ 2آورد، لذا مبناي آن ها چون سر از انفصال مطلق درميمنطق

 نيست... 1ربط را قبول ندارند هر چند كه شرائط را هم قائل باشند باز مبنا، 

 والسالم عليكم
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

  11دوره دوم/ جلسه «/تنظيمفلسفه اصول روش »ضرورت تنظيم امور مسلمين/ 

 14/5/31حجّت اإلسالم و المسلمين صدوق/ تاريخ: 

 مقدمه -

 صورت از مواد جدائي ندارد -

تمام شد، ما بدنبال روش تنظيم امور مسلمين بوديم كه مرحله اول « الجملهفي»مقدمات مرحله اول بحث، 

 پردازيم.امروز به مرحله دوم بحث مي آن، بيان اصو لعام روش و متد بود كه به پايان رسيد، در بحث

باشد ما در مرحله دوم بحث از متد گويند: بحث صورت از مواد جدا ميبرخالف آنكه در اتكازات موجود مي

الجمله شروع كرديم در كه در مرحله اول از في طور همانناچاريم كه بحث مواد را هم مطرح كنيم. البته 

برسيم. و اين لزوم بحث از مواد، در ضمن بحث از  خاصّكنيم تا به يك تعريف ها شروع مياينجا هم از اجمال

تواند جدا باشد، صورت، از طريق اصول بدست آمده خودمان هم قابل مالحظه است كه مواد از روش نمي

باشيم( اگر ارتباط را بعنوان روش مطرح كرديم بايد درهمين مرحله )چون قائل به ربط بين همه چيز مي

دايي و اجمالي هم ارتباط متد و روش را با مواد اجماالً مالحظه كنيم. روش ما در بحث مواد همان شيوه ابت

كنيم: حقيقت عالم چيست؟ سئوال مي مثالًآوريم يعني بدست مي عامّمواد را بنحو  علّتباشد، يعني قبل مي

است، هر چه بخواهد باشد مواد « قتعلّ»است، اگر « ماهيت»است، اگر « وجود»ما هوالربط حقيقت عالم اگر 
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طرف بحث شما سوفسطائي بود مواد منطق  مثالًمنطق شما هم تحت همان مطلب قابل بررسي است، اگر 

شود، اگر گفتيد عالم وجود است شود، اگر گفتيد عالم ماهيت است مواد شما هم ماهيت ميشما خيال مي

 شود.مواد شما هم وجود مي

شود، منطق است گوييم در متد بحث از مواد هم اجماالً ميدوم از اين جهت كه ما مي لذا بحث از اين مرحله

كنيم بيان ولي از نظر آنچه ك در حوزه مرسوم است، بحث فلسفي است يعني بحثي كه ما در متد از مواد مي

 گوييم:باشد كه ميقدر متيقن و اجمال فلسفه مي

 اصل بحث: تعريف از ذات ربط

« ذات چيست؟»كنيم  معيّنما براي اينكه « ما هوالذات»ث امروز ما بحث ذات و ذاتي است، ذات چيست؟ بح

كنيم و هماهنگي را بعنوان از اصول قبل )تغاير و تغيير، سنجش اتصل و انفصال مطلق و...( استفاده مي  حتماً

 بريم.معيار صحت بكار مي

آخر اين بحث كار داريم توجه كنيد چون اين بحث شوند چون تا  مسلّطبرادرها دقت كنند اين بحث را خوب 

كنيم و همچنين از چيستي هاي اصالت الماهيت بحث نميباشد ابتدا از چيستي ماهيت و نقضفشرده مي

 هاي خودمان شويم.كنيم تا اينكه بخواهيم وارد بحثوجود و اشكاالت آن، مطلبي مطرح نمي

 تواند اصل در ذات باشدبساطت نمي –الف 

حاكم باشد يعني مجرد بودن و « بساطت»و « وصف»و « ذات»گوييم: اگر در بحث مي عامّو  كلّيل بنحو حا

توانيد بدهيد يا باشد؟ آيا تحليلي از حقيقت ذات ميبسيط بودن حاكم باشد آيا ذات قابل تعريف كردن مي

كيب است. اين بحث شود، چون نقيض بساطت تراصل مي« تركيب»خير؟ اگر بساطت اصل در ذات نباشد 

 گردد.اش به بحث انفصال مطلق برميباشد بلكه ريشهاي نميبحث تازه
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 طرح چند احتمال  در بحث ذات و رابطه آن با اوصاف –ب 

نماييم )اگر برادرها احتمال ديگري هم حال براي بحث ذات چند احتمال مطرح كرده و آنها را بررسي مي

 بذهنشان آمد، مطرح كنند.

اول آن هست كه بگوييم: يك ذاتي داريم، و اين ذات داراي چند وصف مقوم است، يعني اگر آن را احتمال 

گويند: آب سيال است، اگر سيالن را از آب نداشته باشد اين ذات موجود نخواهد شد. يعني مانند آب كه مي

كه داراي چند وصف  بگيريم، ديگر آب، موجود نخواهد شد، پس اين يك احتمال شد كه بگوييم ذاتي داريم

باشند، ممكن است كه در رابطه با ذات اوصافي باشند كه مقوم ذات است كه اين اوصاف مقوم ذات مي

 افتد.نشين شود آب از آب بودن نميآلود بودن آب، خوب اگر گل تهنباشند، مثل گل

موجود نخواهد شد. لذا يك باشد كه اگر آن اوصاف نباشد ذات هم در اين احتمال توجه ما به اوصاف مقوم مي

 ذات داريم و چند وصف مقوم.

 احتمال دوم: يك ذات داريم كه داراي يك وصف مقوم است.

-: يك ذات داريم كه هيچ وصفي ندارد، اين چند احتمال در مورد ذات مطرح است و ما ميسوّماحتمال 

دادن بساطت در اين سه احتمالي با اصل قرار  آياخواهيم بينيم ك خواهيم ذات قابل تحليل باشد، حال مي

 كه بنظرمان آمد، امكان تحليل درستي از ذات براي ما هست يا خير؟

 يك ذات داراي چند وصف مقوم است -1

 مثالًشود. بررسي احتماالت: احتمال اول: ذاتي است و داراي چند وصف مقوم. اين چند وصفي كه گفته مي

وصف در ذات موجود است؟ يا  6يا  5اتي دارد آيا حقيقتاً همين عدد وصف ذ 6عدد و يا  5گوييم اين ذات مي

تا وصف است؟ يعني شما با ذهن خود انتزاع كرديد، يعني در ذهن  5گوييم كنيم و ميما آنرا انتزاع مي

وصف وجود ندارد، خوب اگر اينگونه  5خودتان تخيل كرديد و اين اوصاف را بيان كرديد و اال در حقيقت 

مان موضوعاً خارج از احتماالتي است كه بيان كرديم خواهد شد. چون مفروض ما ال بكنيم بحثبخواهيم اشك

وصف دارد هر پنج وصف حقيقتاً  5گوييم اين شيي اين بود كه اوصاف مال اين ذات باشند حقيقتاً وقتي مي
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ييد تباين انيها انتزاعي توانيد بگومال خودش بايد باشد. لذا بايد بگوييد تباين اين اوصاف حقيقي است، نمي

 است.

 گرددانفصال بين اوصاف منجر به بريده شدن ذات مي -

-كند، يك وصف ميصف سيّاليت را يكپارچه مي مثالًكند. يعني آيد اين اوصاف را از هم جدا ميبساطت مي

اوصاف را به  تعدّدشود. كند، و باعث بروز انفصال مطلق بين اوصاف ميكند، بخار شدن را هم يك وصف مي

كند، خوب اگر اينها از هم جدا شدند و پنج وصف مستقل جدا از هم واحدهاي جدا و بريده از هم تفسير مي

خواهند با ذات خود شود كه در يك ذات جمع شوند؟ اگر اوصاف منفصل شدند چگونه ميشدند، چگونه مي

: اگر اين وصف بگويد اين مثالًرا پاره كنند اند پس بايد ذات اتصال پيدا كنند؟  اگر بگوييد خصوصيات منفصل

بخش از ذات مال من است و آن وصف هم بگويد اين بخش ديگر از ذات مال من است خوب ذات مجزا و 

وصف دارد يا  4در ذاتي كه  مثالًشود. پس شود لذا اين انفصال در اوصاف به ذات كشيده ميبريده بريده  مي

-يكي از اوصاف را حقيقي  بقيه را انتزاعي بگيريم، از اين دو حال خارج نمي بايد ذات را چهار قسمت كنيم يا

 باشد.

كند يعني تبديل شدن دهد. و تباين، ذات را پاره ميپس بساطت، تباين حقيقي بين اوصاف ذات را نتيجه مي

براساس  باشد. بساطت قدرت تفسير از ذات را ندارد چوناوصاف و كثرات به وحدت ذات قابل تحليل نمي

 آيد.بساطت انفصال مطلق الزم مي

هاي خودمان از بساطت هم اگر نخواهيد استفاده كنيد انفصال مطلق موجب انكار تغاير و انكار تبديل در بحث

شود )زيرا چنانكه قبالً بيان گرديد اگر فرض هيچگونه ارتباطي بصورت و تغيير اوصاف به اوصاف ديگر مي

ان تبديل اين وصف به هر وصف ديگري ممكن است، و تا ثباتي فرض نداشته مطلق نباشد در تغيير، امك

اي جز انكار شود كه نتيجهباشدكه بتواند حافظ خصوصيت شي در تغيير باشد، تغيير در تغيير حاصل مي

شود. خوب اين احتمال اول تغيير را بدنبال نخواهد داشت( در هر صورت با بساطت، تغاير و تغيير انكار مي
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د، كه ذات داراي چند وصف مقوم است و شما با داشتن فرض بساطت قدرت تحليل او را نداريد البه اگر بو

 توانيد جلو برويد. فرض ديگري را مطرح كنيد ميپيش

 يك ذات داراي يك وصف مقوم است -2

اين وصف  اصالًاحتمال دوم: يك ذات با يك وصف. اگر در قدم اول بگوييد تباين وصف و ذات حقيقي است، 

باشد كه دانيم كه اين وصف از كجا آمده و يك ذاتي ميشود چون انفصال كامل است. نميما اين ذات نمي

 باشد و ديگر قدرت تحليل ذات را نداريد.مربوط به اين وصف نمي

خواهيم اين اوصاف گوييم اين ذات داراي اين اوصاف است ميخواهيم وصف را تحليل كنيم. وقتي ميما مي

خواهيم بگوييم آيا ذات مي مثالًخواهيم آن ذات را تفسير كنيم، را به ذات نسبت داده و حمل كنيم، مي

 است يا فاعل؟  تعلّق؟ مركّبمجرد است؟ يا بسيط است؟ و يا 

 لوازم انفصال مطلق بين ذات و وصف  -

باشد خالف اين ذات نميخوب اگر تباين حقيقي )انتزاعي هم كه خارج از بحث است( باشد اين وصف مال 

آيد، حال اگر اين وصف مال ذات باشد ناچاريم بگوييم عين اين ذات است. حال اگر توجه فرض پيش مي

باشد، ممكن بود، كسي از اول اشكال كند چرا در بحث متد گوييد مواد عين خصوصيات ميكنيد در اينجا مي

باشد رفتيم، كه بحث از صورت جداي از مواد نميكنيد.لكن ما اين فرض را مسلم گبحث مواد را مطرح مي

كنند باشيم گر چه مرتكز آقايان اين است كه بحث مواد و صورت را جداي از هم ميچون قائل به ربط مي

كنند. خوب اين از نظر فلسفي كنند بحث مواد را هم مطرح ميلكن در عمل وقتي در متد بحث صورت مي

 غير از كيفيت چيز ديگري نداريم، ديگر موادي نداريم. قابل بحث است كه بگويد در عالم
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 لوازم اتصال مطلق بين ذات و وصف -

و يك فرض اين است كه گفته شود مواد عين خصوصيت است، عين وصف است، خود ذات است، يعني وقتي 

ا در گوييد اين سبز است. ديگر خودي نيست  كه سبز باشد اين ذات عين سبز است. و ما همين فرض رمي

 حال بررسي كردن هستيم، اين ذات برابر با خودش است. 

-عين سبزي؛ يا ميكروفن مي مثالًگوييم عين كه شد بريم بين اختالف دو ذات. يعني مياينجا سئوال را مي

كنيد چون اگر ذات را گفتيد گوييم اختالف دو ذات را چگونه بيان ميگوييد و اين هم عين زردي بعد مي

وجود در همه جا سيالن و جريان دارد اگر  مثالًيا وجود، يك وجه اشتراكي را مطرح نموديد ماهيت است، 

گوييد آقا فاعل است و اين خدا همه را خلق كرده يعني وجود داده به همه ماهيات، به همه فاعليت داده، مي

تفسير اختالف فقط  گوييم اختالف اين دو در چيست؟ اينجا اين تحليل عاجز است ازآقا هم فاعل است مي

-مجبوريد بگوييد عالم وجود است يا ماهيت است، بعد اگر بگوييم فرق اين وجود با آن وجود چيست؟ نمي

گوييد دقيقاً وجه توانيد تبيين كنند. وصف و صفتي را كه ميهايش نميدانند، يعني ذات را در اختالف

 ست ديگر عاجز از تفسير وجه اختالف است.خواهيد بگوييد و اگر گفتيم وصف عين ذات ااختالف را مي

 يك ذات داراي هيچ وصفي نباشد -3

هم رد  سوّمشود احتمال وصف عين ذات مي كه اينشخص است يعني با توجه به روشن شدن  سوّماحتمال 

كند كه ذات است و ما قدرت تفسير شد كه ذات شما هيچ وصفي نداشته باشد يعني از ابتداء قبول مي

شود كه در اين نه تغاير راه دارد و نداريم. اگر بساطت در ذات آن اصل باشد يك ذات يكپارچه مي اختالف را

 توان گفت قدرت تحليل ندارند. خوب اين سه احتمال رد شد.نه تغيير و نه سنجش از ابتداء مي

يك چيز  خواهد بگويددر وحدت ذات مي مثالًخواهيم بگوييم نتيجه: در وحدت ذات و كثرت اوصاف مي

گوييم، قندان يك چيز است، قند يك چيز است، يك ذات است، شما يك است، ما ميكروفن را ده چيز نمي

شود پاره پاره كرد و بگوييم شخصيه آقاي خراساني يك نفر است نمي هويّتنفر هستيد ده نفر كه نيستيد 

يك وقت كوچك بود و يك وقت  چون دو چشم دارد دو نفر باشد يا ده تا اوصاف دارد ده نفر است، مثالً
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بزرگ يك وقت در عالم است و يك وقت در برزخ  و يك وقت در آن دنيا پس بگوييم اين چند نفر است بلكه 

 يك نفر است.

 بساطت عاجز از تفسير بحث وحدت و كثرت است -ج

گي محض باشد يعني اگر بساطت اصل باشد وحدت و يكپارچبساطت عاجز از تفسير بحث وحدت و كثرت مي

ي از هم كثرت اوصاف را تبديل به بريده تعدّدرساند و اين ي از هم را ميبريده تعدّدرساند و كثرت و را مي

تواند كند. حاال براي بحث وحدت و كثرت در بحث ذات شقوقي كه باطل است زياد است وحدت ذات نمي

كند كه آنرا جواب هم مطلق ميكند و كثرت را اين فرض اولش روشن است يك وقت وحدت را مطلق مي

خواهند بچسبانند به آيد يعني يك بودنش و اوصافش را ميدهيم يك وقت وحدت و كثرت تأليفي مينمي

خواهند جمع كنند تأليف كنند بعد يك جا آنها را ميكنند و كثرت را انتزاع ميهم، يعني وحدت را انتزاع مي

 ثرت عين وحدت.گويند وحدت عين كثرت است و ككنند ميمي

-دانند يك وقت كثرت را اصل قرار ميدهند و كثرت را انتزاعي مييك وقت است كه وحدت را اصل قرار مي

دانند همه اينها قابل قبول نيست از نظر ما يعني اين بحث را كه بكنيم همه اين دهند و وحدت را انتزاعي مي

 شود.فروع رد مي

 رت تركيبيبررسي احتمال وحدت تركيبي ـ كث -د

گوييم اگر بساطت نتواند گوييم وحدت تركيبي، كثرت تركيبي، ميكنيم؟ ما ميما چه فرضي را مطرح مي

هست « هست»جواب دهد نقيض آن بايد بتواند جواب دهد بنا به روش منطق صوري، اگر چيزي نباشد پس 

طرف ديگر نقيض است  است خارج نيست كه اگر اين طرف نقيض نباشد« عدم»نباشد « هست»اگر چيزي 

پس تركب اصل است در بحث ذات، اگر در بحث ذات بخواهد تركب اصل باشد ما مقدمتاً تركب را قيد 

دهيم تا برسيم به معناي ذات و ببينيم كه ذات چيست پس وحدت تركيبي نه وحدت و كثرت قرار مي

بودن، حاال اگر كه اين قيد  دمتعدّوحدت بساطتي و يكپارچه و محض، وحدت يعني يكي بودن، كثرت يعني 

گوييد وحدت كند. يعني مجبوريد وقتي ميدر ذات به عنوان اصل مطرح شد ديگر اصل نگرش را عوض مي



112  ···························································································································································  

شود همه مفاهيم تا آخر همه ذوات همه شود مكان هم همين ميتركيبي، كثرت تركيبي، زمان هم همين مي

 مواد بايد مقيد به قيد تركيب باشند. 

 خصوصيات وحدت تركيبي  -1

 وحدت تركيبي مشير به يك ذات است -

از خصوصيات وحدت تركيبي چيست؟ اين اس كه مشير به يك ذات است نه به چند ذات حقيقتاً بايد يك 

 مطلب را تمام كند. معنونِ وحدت تركيبي، و ذات نيست، چند ذات نيست بلكه يك مطلب است.

 معناي وحدت تركيبي -2

هاي قبلي كه داشتيم وحدت تر از بحثري خود وحدت تركيبي را ببينيم چيست؟ چيزي اضافهحاال يك مقدا

شود يعني وحدت و كثرت با يك مجموعه قابل مالحظه است يعني وحدت اثر تركيبي در مجموعه ديده مي

و  گذارد يعني وحدت يك خصوصياتي داردگذارد روي وحدت، اثر ميگذارد روي كثرت و كثرت اثر ميمي

شوند، قبالً هم مثال ماشين را زديم ماشين كثرت يك خصوصيات ديگري دارد كه در ارتباط با هم متعين مي

را بخواهيد يعني اگر بخواهيد اسباب كشي كنيد از  خاصّييك وحدت تركيبي است، شما اگر كه حمل و نقل 

كشي كنيم يم با گاري اسبابكيلومتر، اگر بخواه 500ساعت يا  12 مثالًشمال به قم چقدر فاصله است 

 خواهد.بنزين و شمع و دلكو و ساير ابزار آالت باشد مي مثالًاوصاف مخصوص خودش را كه 

آيم كه متناسب با آن خواهم از يك راهي ميكيفيتي متناسب اين باشد اگر گفتيد حمل و نقل اين نحوي مي

گوييد و از جاده گرفته كه چه خودش را مي خواهم. همه چيزهاياست. اگر گفتيد حمل و نقل اين نحوي مي

خواهد شب كه خواهد چراغ ميگاري باطري مي مثالًگويد وقت نمياش هيچخواهد تا بقيهنحوه طريق مي

اش اين طوري است نه اتاقش باشد. نه جادهشد، خالصه كثرت هواپيما به هيچ وجه مانند كثرت ماشين نمي

د. پس وحدت تركيبي ما وحدت به قيد ذات كثرت و كثرت به قيد ذات كنرساني. خالصه فرق مينه برق

 وحدت است. در هر صورت كثرت بدون وحدت اصالً معني ندارد.
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-مطرح مي جا ايناي كنيم... يك شبههاين يك مرحله از بحث وحدت و كثرت را به قيد ذات هم مطرح مي

را كه كثرت تركيبي گفتيم عنوان يك مصنونند؟  شود و آن اينكه ذاتي را كه وحدت تركيبي گفتيم و كثرتي

گوييم وحدت به قيد ذات كثرت، كثرت به قيد ذات دهيم. چون ميجوابش را در جلسه آينده توضيح مي

به كثرت قوام  متقوّمبه وحدت و وحدت  متقوّموحدت آيا اين اشاره به دو ذات دارد يا يك ذات دارد؟ كثرت 

باشند اين همان بيان ديگر تعيين در رابطه ديگر قوام نداشته باشند اصالً نميدارند اين اوصاف بهم اگر بهم

كنيم. بحث آوريم و منعكس ميشود يعني ما همان بحث را اينجا مياست كه در خود بحث ذات مطرح مي

 تمام شد. جا اينذات 

 پرسش و پاسخ -

، تغاي رار عينيّت)عين( اين  شود مي شود صفت عين ذات است همين كه گفتهبرادر ذبيحي: اينكه گفته مي

 رساند.اين همان است پس تغايري نبايد باشد و حال آنكه دوئيت را مي شود ميرساند و حال آنكه گفته مي

گوييم ذات عين صفت است، غير از شود، وقتي ميبرادر صدوق: خوب نتيجه آن، همان ذات يا وصف مي

 اوصاف چيزي نيست، غير ذات چيزي نيست. 

 گوييم اين عين آن است.شود دو چيز است كه ميبرادر ذبيحي: دو چيز تداعي مي

خواهيم ببينيم چه كسي است كه بتواند اين دوئيت را معنا بكند ما فرضش را برادر صدوق: توجه داريم مي

است. كه گويند ذات تنها رسند كه ميرسيم كه يك عده به آن تحليل ميآوريم بعد از اين فرض به آن ميمي

رسند كه اوصاف تنها است. به آنها هم يك اشكال ديگر است آنها به آنها يك اشكال است، يك عده به اي مي

گويند من قبول دارم وصف هست، ذات هم است، عين توانند معني بكنند، يكي هم ميوجه اشتراك را نمي

رسد. اين دو فرض باطل است و بطالن بست ميگويند قدرت تفسير آن را نداريم. به بنهم هستند، راحت مي

 كند.آن روشن است وكسي هم ادعا نمي

كند. قبول دارد وصفي و ذاتي است عين است و در عين حال از بست است، كه گير ميمسئله بن سوّمقسمت 

تواند تفسير بدهد. وحدت در عين كثرت كثرت در عين وحدت دوئيت دارد ولي عين هم عين بودن نمي
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تواند تفسير بكند، و بساطت عاجز از تفسير اين عين است. روي اين بحث دقت كنيد گوييم نميمي هستند ما

در رابطه با هم جمع  تعيّنخواهيم بگوييم شود؟ ما ميدو به يك و يك بودن با دو بودن چگونه جمع مي تقوّم

نگري نكنيد. دو غير از نيد و كلشوند و اال اگر در مجموعه با هم نبيشوند يعني در مجموعه باهم جمع ميمي

شوند پس تباين حقيقي دارد. يا بنابر منطق صوري يكي بودن غير از دو بودن شود و جدا هم مييك مي

 توانيد جمع بكنيد.است. بعد هيچ وقت نمي

 برادر ذبيحي: پس ما دوئيت آنرا قبول داريم؟

يك چيز را فرض كرد بعد گفت كه باطل  شودكنيم ميبرادر صدوق: فرض گذاشتيم كه داريم بررسي مي

 است.

شود گفت دوئيت را قبول داريم بين اين دو تا يا اتصال مطلق است يا انفصال مطلق. انفصال برادر ذبيحي: مي

 مطلق كه نيست پس اتصال مطلق است!

كردن  كند يعني در اتصال و انفصال اطالق است. مطلقبرادر صدوق: اين بساطت است كه اين كار را مي

گردانيد به آن بست را برميبست تغاير، سنجش... هست يعني شما داريد بنيعني بسيط ديدن است. ديگر بن

ايد اگر به انكار آن جا برگردد يعني قدرت تفسير نداريد يعني قدرت تحليل اصول عامي  كه قبالً قبول كرده

 نداريد.

 4اگر  مثالًباشد. يعني انفصال مطلق بين آن باشد،  كلّين برادر سروريان: بنابر بر فرض اينكه بين اوصاف تباي

شود كه خود ذات هم چهارتا بشود حاال اگر ما بگوييم اين اوصاف تباين تا وصف داشته باشيم اين باعث مي

كنند نه اينكه هر كدام بيايند يك قسمت ذات را بين آنها است ولي اين اوصاف بطور مشاع ذات را درست مي

 مركّبشود؟ ديگر ذات باشند، اين چطور مينند يعني در تمام قسمت ذات همه آنها دخيل ميكدرست مي

 شود؟نمي
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دهيد ما هم همين را تقويت و مجموعه را شرط قرار مي مركّبباشد شما داريد برادر صدوق: اين درست مي

ل باشد همان پاره كردن را تواند باشد. اگر بساطت در ذات اصگوييم بساطت در آن اصل نميكنيم ما ميمي

 دهد.نتيجه مي

 شود س: ما اين را ملتفت نبوديم كه بطور مجموعه است حال به طور مجموعه چگونه مي

بينيد ثانياً با هم تركيب گوييد سهم دارند. مشاع هستند، اوالً آنرا در مجموعه ميشما مي كه اينبرادر صدوق: 

 معني استبي شوند چون تا تركيب نباشد سهم داشتنمي

 باشد؟س: يعني ديگر انفصال مطلق نمي

كنيم. و ربط و برادر صدوق: بله نه انفصال مطلق است نه اتصال مطلق، يعني داريم آنرا در ربط نگاه مي

-نگري را اصل قرار ميدهيد، مجموعهنگري را اصل قرار ميبينيم. در تحليل ذات، كلمجموعه را داريم مي

خواهيد اصل قرار بدهيد ذات دهيد. يعني تركب را مينقيض بساطت را اصل قرار مي دهيد. به يك معني:

 باشد. مركّبنباشد. بايد  مركّبتواند نمي

 آيا اصل وحدت تركيبي از اصول مطرح شده قبلي جد است؟ -2

 است؟اي كه طرح شد جدا كنيم، از اصول اوليهبرادر احساندوست: آيا اين اصولي را كه ما مطرح مي

خواهيم گوييم وحدت تركيبي، تركب ميخواهيم مطرح بكنيم اگر ميبرادر صدوق: اصول فلسفي را مي

بگوييم و در همه مواد جاري است. ولي اين را اگر بخواهيم بگوييم بايد با يك روش با يك فلسفه منطقي اين 

تواند خودش را تبيين كند مگر اينكه ن نميرا گفتيم، ديگر بيشتر از اي عامّرا انجام بدهيم كه قبالً  اين اصول 

شما برگرديد و كيفيت را تبيين كنيد دوباره كيفيت بيايد يك مقدار مواد را روشن كند تا در ارتباط با 

بندي منطقي كه براي يكديگر روش شما بيرون بيايد، يعني چه؟ يعني نظام ادراكات شما بيرون بيايد و دسته

ن بيايد در عين حال توجه به خارج هم داريد كه ريشه آن بيرون است. يعني ما مفاهيم خودتان داريد بيرو

را در  نسبيّتكنيم. يعني همان گوييم در سير توليد مفهوم رعايت ميمي نسبيّتهمان سيري را كه در 

 كنيم.مان حاكم ميبحث
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 اند؟گذشتهكنيم، استفاده شده از اصول گذاري ميس: ضمن اينكه يك اصولي را داريم پايه

سازي، ولي نه خواهيم بدست بياوريم براي منطقج: چون آن اصول توجه به خصوصيت دارند اين اصول را مي

توانيم استفاده نكنيم. تا در ارتباط با هم يعني ما اآلن از اتصال مطلق و انفصال مطلق نمي بريده از هم. دقيقاً 

الجمله، في امّابرديد. يد به يك نسبت مواد را بكار ميكردهم كه صحبت مي جا آناست.  طور همينآخر هم 

داديد، و اين را همه قبول داشتند بردار نبود. يعني از آن تعريفي ارائه نميالجمله بود: كه تعريفاين قدر في

از گردد و چيزي غير ها به تغاير برميالجمله غيرقابل انكار است، ريشه آن بحثفرضاً اگر گفته شود تغاير في

گوييد: كرديد بعد امر ثابت الي آخر اين براي مفاهمه با شخص نميتغاير و سنجش نبود تغيير را مالحظه مي

گويند آقا شما خودتان را از اطالعات وجوديتان خارج كنيد تا من با تو تغاير را مفاهمه بكنم. مثل آنها كه مي

شود مفاهمه كرد، گفتيم بلكه مياين طور نمي خالي كن ذهن خودت را تا من بگويم بداهت يعني چه؟ ما كه

توانم به شما چيزي را بفهمانم كه اگر اين اصل نباشد كه ما توانيد بمن چيزي را بفهمانيد من هم ميشما مي

خواهد دو تا كافر باشد، دو تا مسلم باشد دو تا بسيجي باشد. پس شما يك شناسيم حاال مياصالً  تغاير نمي

آيند بگويند عالم چيست؟ تعريفش بكن. تا من بگويم تغاير چيست. نه هر م داريد ولي اآلن نميارتباطي با عال

طور كه شما بگوييد هر طور كه شما بگوييد قندان چيست، ميكروفن چيست هر طور كه شما تعريف كنيد 

شما توجه داريد به گوييم اين قندان غير از ميكروفن است. شما تأكيد نداريد به وجه تبييني آن، فقط ما مي

تعريف درست شايد نداشته باشند همه درك دارند چون  امّاها از عالم درك دارند وجه اجمالي آن، انسان

شود گوييم تغاير غيرقابل انكار است. و بعد ميارتباط دارند. چه بخواهند چه نخواهند ما در همين رابطه مي

ز اجماالت شروع كرد تا بگوييم اين وحدت تركيبي چيست. حركت كرد تا رسيد به مواد مواد را هم اجمالي ا

گيريم تا برويم بسمت متد، متد را و مدل را كه روشن كرديد بعد با متد مي عامّآن را هم دوباره بعنوان اصول 

-خصوصياتش در اعتقادات در مفاهمه در تجربه در عمل، را همين طوري اين خصوصيت و مواد با هم مي

باشند. بحث ما در نقض بريده مي  باشند كه بگوييد مطلقاًروش دو ميدان بريده از هم نميباشند، فلسفه و 

باشند چرا چون به ها در روش اصالت ماهيتي ميباشد. اصالت وجودياصالت وجود و اصالت ماهيت نمي
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نحوه صورت  ها بايد بدهند اينمفهومي بايد تكيه بكنند. يعني اصالت به خصوصيت مفهوم خاصّهاي تعيّن

بدهند يعني منطق صوري را مجبورند به كار ببرند هر روش موضوع آن كيفيت است كيفيت آن هم يعني 

 ماهيت. پس اصالت ماهيتي هستند در روش، اصالت وجودي هستند در فلسفه اين متشتت است.

ي خواهند شد اگر هاياست. يعني دچار اينگونه تشتت طور هميناين ديگر، مشتت است و تا آخر جلو برويد 

كنم. اساساً منطق صوري شما از همان ابتدا بگوييد در روش، بحث مواد را جدا از صورت مطلقاً جدا مي

-كنند كه ميمواد نيست واين اشكال مهمي است، ديالكتيكها هم اين اشكال را به منطق صوري مي متكفّل

گوييد من، اند بدهد، چون شما از ابتدا ميتوتان پاسخ مواد را نميگويند اشكال شما اين است كه منطق

ها را محكم به رويم حوزه خيلي قوي خواهد شد و ديالكتيكبا روشي كه ما جلو مي امّامواد نيستم  متكفّل

-شود و از پايهزمين خواهد زد و اين را مطمئن باشيد. يعني با اين وصف، طرفداري شديد از حوزه واقع مي

 شود.شود بقيه بحث در جلسه آينده مطرح ميخوب دفاع مي هاي اسالم در باب فرهنگ،

 اثبات اصالت ربط بطور تمثيلي يا منطقي بايد باشد -3

كرديد آيا همه ها را به شكل تمثيلي بيان ميبرادر كشتكاران: شما چرا در مباحث استداللي و اصولي استدالل

 كنيد؟روش تمثيلي در استدالل استفاده ميتوان اينگونه كار كر كه شما در بحث مواد، هم، از جا مي

خواهيد حركت را و رشد ادراكتان را از اجمال به تبيين باشد، از اين جهت بوده است. خير، چون شما مي

كنيم بحثي كه اساساً اي هست ما فرض مياجمال وقتي شد يعني تعريف ندهيد يعني روشن نباشد. يك نكته

زنيم، باشد، سازيم اين ميكروفن و قندان و اين چيزهايي كه مثال ميكنيم، همه منطقي كه ميمطرح مي

نيست، آن طرف يعني منطق صوري بايد جواب دهد و اينجا را بايد استنثاء كند، اين قسمت  كه اينباالتر از 

-در منطق آنها، استثناء بردار است و يك موجبه جزئيه، نقيض سالبه كليه است، اين مطلق منطق آنها را مي

ها به حيواني كه در آمريكا مشغول دويدن شكند، فرض كرديم. حال شما بگوييد اينجا مثال زديد اين مثال

خواهيم زنيم، ميآيد در منطق شما چطور؟ اين يك مطلب. مطلب دوم از اينكه مثال مياست جور در نمي

تعريف بده تا همه با هم  ها، تكيه كنيم يعني روي مثل آنها، حركت نكنيم اول گفته شود يكروي اجمال
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توانيم بفهميم و با هم مفاهمه كنيم، مفاهمه كنيم يعني همين جلو برويم. ما قبل از اينكه تعريف بدهيم مي

-. بعد آرام آرام، تعريف از داخل مثال بيرون ميطور همينكنم و همه كه غرض خود را با يك مثال نازل مي

ركت از اجمال  به تبيين باشد و حذف را از اول جدا نكند و بگويد اي بايد حركت كرد كه حآيد، يعني بگونه

-طرز استدالل نيست و مطلب تمام نشد. مطلب اجمالش تمام هست يا نه، شما با ماشين زندگي مي كه اين

شود ثمره اين گويند. ظاهر مي، نيست كه آقايان مي«النذريظهر ثمرتها في»زنيم ديگر كنيد و مثالي كه مي

چرخد، اين را بايد جواب زنيم و آن چيزي كه زندگي ما روي آن ميدر نذر. ما روي ماشين مثال ميوصف، 

خورد، حاال شما فرهنگ نذر كردن را هم، جا النذر را بگوييد به درد يك نذري ميدهند، و يظهر ثمره في

هستيد جامعه را مالحظه كنيد  متدّينايد )ما توان نداريم در انقالبي كه داريم( نگاه نكنيد شما نينداخته

ها را هاي غرب رفته، كارشناس ديد. شما آمار دانشگاهحجابها هستند و فرهنگجامعه، اكثرشان همين، بي

خندند. حاال نذر خندند، به نذر كردن شما ميبينيد اعتقاد به استخاره كردن ندارند و به شما ميبياوريد و مي

ايم كه حيات هايمان، جائي دست گذاشتهالنذر ما در مثاليظهر ثمره فيرا فرهنگ عمومي بكنيد تا ببينيم 

 شما به آن بستگي دارد.

 توانيد بيان كنيد.خواهيد بيان كنيد به طريق تمثيل كه نميرا مي كلّيبرادر سروريان: شما كه يك قاعده 

شما فرموديد خصوصيت عبارت  مثالًخواهيم در كل اشياء بگوييد، شما در كل اشياء را مثالش نياوريد ما مي

 ولي مثال ماشين زديد و استدالل براي او نياورديد. خاصّاست از كيفيت ربط 

شوم و بعد مطلبي را كنيم من اشكال شما را منتقل ميكنم ما اآلن صحبت ميبرادر صدوق: من سئوال مي

يا ما مفاهمه مرتبطي را بيان شود گفت يعني آكنيم آيا ميربط صحبت ميكنم اگر كسي بگويد بيعرض مي

شود بگوييم هم فكر شديم يا نه؟ كنيم خوب آيا ميكنيم يا خير يعني چيزي را داريم به هم منتقل ميمي

ها را كه زديم قاعده خوب مطالبي را كه بيان كرديم به طور اجمال و تمثيل هم زديم خوب حداقل اين مثال

شكند )موجبه جزئيه نقيض سالبه كليه را مي كلّيما بياوريد قاعده شكند يك مورد نقض را شآنها را مي كلّي

دادن براساس منطق صوري است. شما  كلّيكنيد. قاعده است(. و شما داريد از پايگاه منطق صوري اشكال مي
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اوريم بخواهيم بدهيم، اگر اينجا را نمونه آورديم در آمريكا هم بايد بتوانيم نمونه بي كلّيگوييد اگر قاعده مي

گويند همه جا بايد صدق كند لكن خوب اين مطلب ريشه در منطق صوري دارد. كه يك قاعده را كه مي

شكند، او هم اگر بخواهد براي شما توضيح دهد بايد شروع طبق نظر ما شكستن بنا به دستگاه ما آرام آرام مي

گويم چرا؟ ، معناي او بديهي است ميگويد هستيمي مثالًكند به مثال زدن و وقتي كه گفتيد اين چرا، خوب 

كند كه چرا بديهي بيني آب اين جوري است و آتش اين جوري همين كه صحبت ميزند مگر نمياو مثال مي

كند او زند. در مفاهمه بايد يك جوري نشان شما بدهد. و بديهي را حالي شما مياين جوري است تمثيل مي

كند و بعد به الجمله يعني در دايره اين اتاق صحبت ميگوييم فييكند لكن ما مكند و فيكس ميتعريف مي

رسيم خوب اگر بعد بدست آورديم كه در آمريكا وجودي نيست، خوب اجمال به ما اجازه مجموعه ديگر مي

شود كه بعداً اگر جاي شكسته شد دهد كه بررسي كنيم ولي مطلق كردن و تعريف دادن فيكس باعث ميمي

 شكسته شود. آن بداهت نيز

تواند آنها را محكم به اگر علماء كفار را در يك مناظره خواستيد خوب آيا اين شيوه )اجمال به تبيين( مي

تواند زمين بزند يا شيوه مرسوم؟ اين شيوه قدرت كارائي بيشتري دارد يا آن؟ اين دفاع از اسالم بيشتر مي

كه با اين شيوه فرهنگستان در مقابل كفار قدرت پيدا كنيد خودتان مالحظه مي نسبيّتبكند يا آن؟ شما در 

نيست كه بگوييد  گونه اينتوانيد واقع شويد. كند. شما باالتر از ظرفيت خودتان كه در مقابل ديگران نميمي

آيند؟ چون كارائي روش رود خير؟ پس چرا موج موج به سوي دين نميشود و كتاب به خارج نميتبليغ نمي

ما طلبه هستيم و وظيفه داريم از اسالم دفاع كنيم و بگوييم قدرت اسالم بيشتر از اين  شما ضعيف است،

هاي شما اين قدر كه دور و بر آقاي سروش خواهد برويد، دانشگاهباشد كه جريان دارد، راه دور نميمي

ن آقايان فالن و فالن باشند. ما نبايد مثل بعضي تندروها باشيم كه بگوييم ايهستند، دور و بر علماء شما نمي

هستند و بدگويي كنيم ولي اگر نشستيم و ضعف را پيدا كرديم و بعد گفتيم اين مربوط به حوزه است و همه 

-باشند به بركت ائمه است خودشان ميباشد. اگر آقايان چيزي مياينها از بركت وجود حضرت امام زمان مي

باشند خوب اين خدمت بايد كامل شود، روش ما اينگونه ي)ع(  مبيتكنند كه خادم اهلگويند و افتخار مي
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دهد و هم آنها را به سكوت دهد و هم نجات ميگويند را جواب مياست و تمام اشكاالتي كه ديالكتيكها مي

كشاند همانطور كه امام)ره( در مسائل سياسي ذهن كفار را بسته بود، اينها اگر جا داشت روي هر صحبت مي

كنند كه ضد امام شود، آيا انداختند. اآلن براي رد كردن به ده واسطه اخبار را تنظيم ميراه ميها امام مجله

بردند خوب در دادند و او را از بين نميدانستند كه فكر امام مثل هيتلر است شعار بر عليه او نمياگر آنها مي

الع نتواند قدرت پيدا كند، اين از اطاي بايد عمل كرد كه كسي مثل فالن فرد بيهم بگونه بُعد فرهنگي

فرستند و شما ويزاء و گويند خودشان دارند ميباشد كفار كه اصالً به ما اعتناء ندارند چون ميخودي مي

هاي آنها را گيريد برويد آنجا درس بخوانيد و علم آنها را كسب كنيد تا در حكومت خودتان برنامهبورسيه  مي

 عمل كنيد!

 والسالم عليكم



 

 

 

 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

  11دوره دوم/ جلسه «/فلسفه اصول روش تنظيم»ضرورت تنظيم امور مسلمين/ 

 18/5/31حجّت اإلسالم و المسلمين صدوق/ تاريخ: 

 اي از بحث گذشتهمقدمه -

 نفي اتصال و انفصال ذات و وصف -

به اين نتيجه رسيديم كه اولين وصف ذات، تركيب است و وصف بساطت بحث ما راجع به تعريف ذات بود و 

را از ذات نفي كرديم. تركيب را هم به بساطت تعريف نكرديم كه به آن تسلسلي كه در اصالت شيي مطرح 

است و چون در تعريف بساطت اخذ شده، هم خود تركيب منجر  شود دو اجزاءبوده منجر شود بلكه گفته مي

و  مركّبگويند شود اجزاء چيست؟ ميشود و هم در تعرف اجزاء بساطت اصل است، سئوال ميبه بساطت مي

 النهايه.نيز دو اجزاء است و الي مركّبدوباره آن 

شود و چون قدرت دارد بر اينكه جدا كند و انفصال را در آن اصل قرار پس از ديد اصالت شيي اين طور مي

نيز چنين مطلبي نيست، بلكه مطرح  مركّبآيد. پس غرضمان از يدهد تا آخر، لذا اين تسلسل بوجود م

نموديم كه چه نوع تركيبي است و گفته شد از سنخ وحدت تركيبي است. وحدتي كه در قيد ذاتش، كثرت 

 است و كثرتي كه در قيد ذاتش، وحدت است.

 اصل بحث: دقت در معناي تركيب و معرفي ذات تركيب
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 ركيبمالحظه تأثير و تأثر در ت -

 اين مطلب نيز توضيح داده شده بصورت تمثيلي، كه وحدت تركيبي چيست؟

تر نسبت به تركيب نظر بيافكنيد، تأثير و تأثر در تركيب نيز قابل مالحظه است، اگر اينك، اگر مقداري دقيق

د در شود چاي شيرين شد، يعني قنكه تأثير و تأثر در آن لحاظ نشود تركيب معني ندارد، وقتي گفته مي

چاي حل گرديده و يك اثري از چاي بر قند وارد شده و قند هم، يك مقاومت و تأثيري در تركيبش دارد كه 

 شود.نتيجتاً چاي شيرين مي

كند. يك وقت تركيب مكانيكي و يك در تركيبات مختلف ديگر نيز اينگونه است، منتهي شكل آنها فرق مي

 تواند، داشته باشد. هاي متفاوتي ميشكلوقت شيميايي و يك وقت الكتريكي است، كه 

توان ذاتي را معرفي كرد كه خودش گويا باشد، امروز، روي اين مطلب دقت بيشتري كرده تا ببينيم، آيا مي

ضمن اينكه چند تعبير براي آن گفته شود، مثالً تعبير وحدت تركيبي يا كثرت تركيبي يا تعبير وحدت 

اي را كه مطرح گرديد داراي چند مقدمه ه وحدت، يا تعابير ديگري نكتهب متقوّمبه كثرت و كثرت  متقوّم

 دهيم:است كه ذيالً توضيح مي

 مقدمه اول: هيچ تركيبي بدون تغيير قابل مالحظه نيست.

مقدمه اول: نوعاً امكان دارد، بحث تركيب در ذهن ما بعلتي كه ذهن ما مرتكز به اصالت شيي است بطريق 

هاي قبل، هيچ تركيبي بدون تغيير وجود ندارد، هر وقت يك تركيبي حظه شود. بنابر بحثمكاني و ايستاء مال

كنيم يعني تركيب شود و به خصوصيت جديدي دست پيدا ميوجود اشت يك تبديل خصوصيتي واقع مي

-است، مثالً وقتي شما يك مقداري آب و شكر و آبليمو آورده و با هم مخلوط مي گونه اينحقيقي و عيني 

آيد، كه ديگر، خصوصيت آب در آن نيست. يعني كنيد از مخلوط كردن آنها، يك معجون جديدي بدست مي

توان اين آب طاهر كننده نيست، يا آبليمو براي رفع سوداء خاصيتي دارد و هر خاصيتي از شربت آبليمو نمي

 خود دارد و براي امورات ديگر است.  خاصّگرفت، چون شربت آبليمو خصوصيات 

 شود.قدمه دوم: هيچ تغيير و تركيبي بدون اختالف پتانسيل واقع نميم
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به تغيير است و تغيير هم  متقوّماگر به اين مطلب توجه شود اين نكته قابل مالحظه است كه تركيب، چون 

شود يعني هيچ تغيير مكاني يا زماني وجود ندارد كه بدون اختالف پتانسيل بدون اختالف پتانسيل واقع نمي

شود : آب موقعي كه روي شيب يا محل صافي ريخته ميمثالًاقع شود، )اختالف پتانسيل يعني فشار( و

شود چون آب يك نيرو و فشاري دارد و جلوي اين آب نيز مقاومتي وجود كنيد كه آب پخش ميمالحظه مي

آب سطح مقطع ندارد. پس اين آب حركت كرده تا جايي كه فشار آن پخش شود. در ابتداي فشار و حركت 

اي است كه ريخته شده ولي وقتي كه ادامه پيدا كند سطح مقطعش نيز زياد شده و فشار آن آن، همان قطره

دهد لذا، وقتي سطح مقطع زياد شد، شود، يعني وزن، تقسيم بر سطح مقطع، فشار را نتيجه ميكم مي

است فرض  طور همين. در شيب هم طبيعتاً فشار يا آب، قدرت جابجايي هواي جلوي خود را بخواهد داشت

ايد يا سنگي را باالي بام برده و اي را باالي يك شيب آورده كه اختالفي را ايجاد نمودهكنيد يك مهره

تر شده و موقعي كه از باال به پايين رسد اين شيي يا سنگ سنگينكنيد، به نظر مياختالفي را ايجاد مي

آيد كه فشارش زياد شده كه چيزي را را بشكند، يعني بنظر مي تواند يك چيزيمي مثالًشود پرتاب مي

سانتي  5كند نيز فرق دارد، اگر سنگ را از سطح شكسته است. فشار، در رباطه با اختالف عمقي كه پيدا مي

كنيد يك فشار ديگري دارد. آيد يك فشار دارد، وقتي كه از سطح باالتري رها ميراها كنيد به نظر مي

قلمي را باال آورده و سپس رها كرده و به  مثالًباشد( يا ار در تغييرهاي مكاني خيلي واضح مي)اختالف فش

افتد، معلوم است، چون هواي ايستد و پايين ميتوان سئوال كرد، كه چرا قلم در هوا نميافتد آيا ميزمين مي

در ربط با همديگر خنثي شده لذا قلم، زير اين قلم مقاومتي ندارد كه قلم را نگه دارد، يعني نيروي هوا و قلم 

دارد يعني ه افت چوب بر آن فشار وارد كرده و آن را نگه ميافتد. يعني اين قلم كه روي ميز ميروي ميز مي

آيد ايستاده كند لذا وقتي فشارشان به تعادل رسيد به نظر ميكند و هم ميز نيرو وارد ميقلم نيرو وارد مي

نخود،  مثالًباشد، تر ميشود به نظر ما مالحظه زمان روشنكه تبديل خصوصيت واقع ميدر آنجائي  امّااست،  

كه قرار  خاصّيلوبيا و گوشت را در ديگي ريخته تا آبگوشت درست كنيم. نخود در تركيب و در جايگاه 

يرويي آيد نخود يك فشار و نگيرد تا از آن حالت سختي اوليه بيرون ميگرفت، تحت يك فشاري قرار مي
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شود، گوشت هم همينطور. نهايتاً اين فشارها به يك گيرد فشارش كم ميدارد كه تحت حرارت كه قرار مي

كنيد تمام خواهيد درست ميشود، يا در حلوا كه ميخصوصيت جديد كه قابل خوردن باشد، ختم مي

شار بين هر قطعه از اجزاء تركيبات حلوا در يك ارتباط و يك اختالف پتانسيل با هم هستند يعني اختالف ف

شود. يا ها نيز وجود دارد كه اگر اين اختالف فشار وجود نداشته باشد اين حركت واقع نميو حتي مجموعه

اي ايجاد زنيد يكجرقهمثالي كه بيشتر روي آن تكيه داشتيم، مثال ماشين بود شما وقتي كه استارت را مي

تري نياز است كه اين را در ا منتقل شده و به يك جرقه قويهشو و يك نيرويي از باطري، بر سر شمعمي

ها يا يك سيستم ديگر كه هر طوري هست تا برق را انتقال مثالً كاربراتور بنزين را مشتعل كند از طريق شمع

شود به شود از حالت الكتريكي به جرقه و جرقه تبديل ميدهيم برق يك نيروي و فشاري اس كه تبديل مي

شود يعني بنزين به حال عل و انفعاالتي در بنزين واقع ميفين را مشتعل كند وقتي مشتعل شد يك اينكه بنز

تواند يك پيستوني را به حركت درآورد. پس هر ماشين را خواهد بسوزد ميآيد وقتي كه ميسوختن در مي

-را فقط گوييد اين اتفاقاش نيروهايي در حال جريان هستند اگر اينها بينيد دركل مجموعهكه نگاه كنيد مي

شود و نيرويي شود و هيچ فشاري واقع نميافتد ولي ايستاء است و داخلش هيچ جرياني منتقل نميها مي

اندازد؟ پس در نهايت افتد. چه چيزي است كه ماشين را به راه ميها راه ميشود سپس چرا چرخمنتقل نمي

-پس بايد فعل انفعاالت تركيبي كه در ماشين واقع ميكشد، سيا نيرويي است كه ماشين را بطرف جلو مي

شود نشان بدهد يك اختالف پتانسيل يعني اختالف فشار از يك مرحله به مرحله ثاني وجود دارد تا ماشين 

مسائل اجتماعي هم همينطور است خالصه  مثالًاز نقطه يك به نقطه دو بتواند حركت كند مثال زياد است 

 غيير ممكن نيست. اين هم مقدمه دوم.بدون اختالف پتانسيل ت

 به وحدت متقوّمبه كثرت يا كثرت  متقوّم: توضيحي پيرامون وحدت سوّممقدمه 

شود هم گفت وحدت تركيبي و هم گفت : جلسه قبل يك شبهه مطرح كرديم كه چرا ميسوّممقدمه  امّاو 

شود يعني از موضع وحدت كه يه نميتبديل به يك زاو« ديدگاه»شود چرا كثرت تركيبي؟ يا از دو زاويه مي
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گوييد كثرت تركيبي خود ذات گوييد وحدت تركيبي ولي از موضع كثرت كه نگاه كنيد ميكنيد مينگاه مي

 خواهيم پاسخ اين شبهه را بدهيم.آيد كه در يك جايي در يك نقطه بتوان ديد حاال ميرا به نظر مي

كنيم به اين گوييم بعنوان مقدمه مطرح ميمي كه اينت ذاتاً به وحد متقوّمبه كثرت و كثرت  متقوّموحدت 

خاطر است كه از آن وحدت و كثرت انفصالي كه از ذهن ما است بيرون بياييم ولي در همينجا مسئله باقي 

گفتيم اين شيي به اين شيي ديگر شود مثل قبالً كه ميتر ميماند گوييم خير اگر دقت كنيم مطلب واضحمي

بعد ربط بين اينها را مطح كرده تا به حقيقت ربط رسيديم كه در اينجا ربط بين منحل شد در  مرتبط است

خواهيم بگوييم كه اگر كثرت و وحدت در يك مجموعه با هم تركيب شوند ربط همان مطلب را در اينجا مي

م نسبت يا شود گفت وحدت و كثرت بهدهد؟ بمعناي نسبت بين وحدت و كثرت است نميچه معنايي را مي

كنيم كه حقيقتاً كثرت و وحدت طرفين قوام نباشند پس ابتدائاً ما مالحظه مي متقوّمربط نداشته و بهم 

جديد است كه  تقوّميد است همان نسبت جديد است همان جدبينيم آن چيزي كه خصلت باشند. بعد مي

 حاصل شده

 هاي متفاوتي در توضيح ذات تقوممثال -

يد است جددهد آب ربط و نسبت دهيد آب را نتيجه ميقرار مي خاصّيرا در يك ربط مثالً آب و اكسيژن 

هم »كند كه اكسيژن و هيدروژن در آن منحل است مثل همان شربت آبليمو كه جديد مي تقوّمحكايت از 

ك معنا ندارد بلكه ي« ربط بين»را هم نياز دارد وقتي بهم خورد ديگر وحدت جديدي است ديگر آنجا « زدن

بينيد كه وحدت جديدي بنام شربت آبليمو است سپس در اينجا هم وحدت و كثرت را در يك مجموعه مي

گفتيم دو چيز ديگر دو چيز نيست آن يك يد پس اينكه ميجدمنحل هستند تقوي هست  متقوّمدر ذات 

 است )پايان مقدمه اول(. تقوّمچيز وصف ذات 
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گوييم اين دو آجر زنيم، دو آجر را در نظر بگيريد ميوشن شود مثال ميرا باز براي اينكه تمثيالً ر تقوّمحاال 

اگر بخواهند سرپا بايستند قوام اين آجر به اين آجر است و قوام اين آجر هم به اين آجر ديگر است اين آجر 

 افتد.را برداريد ديگر قوامي نداريد مي

دارند  تقوّماي نيست كه دو انسان با هم ر مسئلهداشتن توجه كنيد ديگ تقوّمهرگاه شما به نفس تكيه كردن، 

-خواهيد ببريد توجه به ذات تكيه كردن داريد. حاال اينها را مييا دو خودكار يا دو آجر مثالش را هر جا مي

خواهيم با هم جمع كنيم ما هوالذات ذات چي است. حقيقت ذات همان فشار است فشاري كه در تركيب 

ذاتاً مستقل  متقوّمنباشد  متقوّمتواند نمي متقوّمپتانسيل است جريان فشار است گوييم يعني در جريان مي

اي كه داشت اصالت شيي را آن نتيجه تقوّمگوييم را مي تقوّمما  كه ايننيست ديگر خودش خودش نيست 

ببينيد  متقوّمكرد مستقل ديدن را فشار و اختالف پتانسيل را نفي كرد. شما اشياء و مجموعه را نفي مي

دارند يعني درون به بيرون و بيرون به درون  تقوّمهستند و هم به جاي ديگر  متقوّمبگوييد فشارها هم به هم 

 است. متقوّم

 (تعلّق) تقوّمالمقدمه: توضيح ذات ذي -

كه هر دوي آنها يك چيز است. وقتي تركيب را  متقوّمگوييم ما هوالذات؟ ذات فشار، تركيبي است، و حاال مي

 گويي تركيب هم در آن هست.كنيد تقوم هم در آن هست، و وقتي از تقوم ميبيان مي

پس ذات فشار وحدت تركيبي شد، و شما بايد وقتي كه وحدت تركيبي را در جريان اختالف پتانسيل و 

 ببينيد. متقوّمبينيد حركت مي

 تقوّمبراي ذات  قتعلّالف ـ ارائه مفهوم 

به كثرت و كثرت  متقوّمحاال اگر خواستيم ذات را تعريف كنيم آيا حتماً بايد تمام اين اوصاف را )وحدت 

آيد كه ما بتوانيم عنواني انتخاب كنيم كه آن عنوان صدق بر همين به وحدت( مطرح كنيم؟ بنظر مي متقوّم
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 متقوّمبر فشار  تعلّق، «التعلق»هوالذات؟ بگوييم  مفهوم فلسفي كه مطرح كرديم، بكند يعني در جواب ما

 كند.صدق مي

 بدون متعلق ممتنع است تعلّقب ـ 

بيك  تعلّقباشد: در آن ذاتي كه ما تركيب كرديم دو تا خصوصيت حاال بايد بگوييم اين داللت به چه نحوه مي

خواهد متعلق مي تعلّقواهد. پس خ، كشش، جاذبه چگونه متعلق ميتعلّقمتعلقي دارند كه بايد نشان بدهيم 

 يعني متعلق همانند فعل متعددي است. 

گويند كجا آمد؟ چه كسي آمد؟ يعني به دنبال مفعول آن نيستند ولي گوييم: جاء )آمد( نميوقتي مي مثالً

هم متعلق و مقصد  تعلّقپرسيد چه كسي را زد. حاال گويند ضرب دنبال مفعول آن هستند و ميوقتي مي

نخواهد بود  تعلّق، جاذبه، كشش، اگر مسيري را طي نكند باز تعلّقخواهد. واهد و آن مقصد سير هم ميخمي

پرسند به خواهد. چون ميمي تقوّم، طرف متقوّمو ما اين دو تا قيد را در بحث وحدت تركيبي تمام كرديم. 

ضروري است زيرا كه تركيب  قتعلّچه چيزي تكيه دارد؟ و تكيه آن چگونه است؟ و فشار هم كه وجودش در 

ها در جريان تغيير با هم اختالف يعني جريان فشارها در اختالف پتانسيل و دراختالف سطح، اگر وضعيت

 باشد.ها برايش مساوي ميبه كجا برود؟ چون تمام مكان جا اينداشتند شيي از نمي

 مثال جاذبه براي توصيف تعلق -1

ربا را در نظر بگيريد تر كنيم كه مثالً وقتي يك آهن و آهنروشن كمّيثيالً را تم تعلّقهم اكنون براي اينكه 

با هم فاصله دارند و از طرفي شما هم  ربا آهنبينيد كه آهن و ربا بخواهد آهن را بكشد شما ميكه آهن

كشيده  ربا آهنكنيد آهن بطرف را به آهن نزديك مي ربا آهنكند ولي همين كه وارد نمي ربا آهننيرويي به 

دانيد كه در اين ميان يك ميدان جاذبه ايجاد شود خوب اين كشش، براي شما خيلي واضح است و ميمي

 كشيده نخواهد شد. ربا آهنشود اگر ميدان جاذبه ايجاد نشود اين آهن بطرف مي
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 يكطرفه است. تعلّقحقيقت  -2

-كند، پس آن ربطي را كه قبالً مينزديك مي را به ذهن تعلّقمسئله « جاذبه»حال اگر بگوييم اين مثال 

 جا اين امّاخواهد. آمد آنجا مسئله طرفيني بود، چون ربط طرفين ميگفتيم اصالت با ربط است كه بنظر مي

 ديگر طرفيني نيست.

 شودها به اختالف در مقصدشان تعريف ميتعلّقها در اختالف -3

و  تعلّقكه نگاه كنيد، و بخواهيد اختالف بين اين  تعلّققيقت شود به حتبديل مي تعلّقذات به  جا اينچون 

كنند. يعني باشد، و به اختالف جائيست كه تكيه ميرا بيان كنيد. اختالف به اختالف مقصدشان مي تعلّقآن 

هم فشار است، و اين پتانسيل است آن هم  تعلّقفشار است و آن  تعلّقباشد كه اين شان اين ميوجه اشتراك

نسيل، اين در جريان است آن هم در جريان است، همه تعلقات در جريان هستند. منتها اختالفشان به پتا

 تعلّقخواهيم بگوييم اين خواهد بسوي كدام طرف كشيده بشود؟ ميمي تعلّقباشد. خوب اين مقصدشان مي

تيم، پس تا اينجا خواهد كشيده شود به طرف ديگري كه اين بحث هما بحث جهتي است كه در تغيير گفمي

باشد يعني طرفين دارد يعني مشير به درون يك طرف شده در ربط دو طرفه مي امّاشد  تعلّقربط تبديل به 

نبوده   درون ندارد. ذو اجزاء تعلّقباشد كه باشد البته اين بدان معني نميمشير به بيرون مي تعلّق امّاباشد مي

 باشد.نمي مركّبو 

 تعلّقيا ساختار  بيان زمان و مكان -ج

 تعلّقباشد. به بيان ديگر تناسبات كجا است. و تركيب چگونه مي مركّبگويد اجزاء آن تتتعلق به بيرون مي

بدون طرف، در  تعلّقباشد، كه به طرف مي تعلّقبه طرف، اولين تناسب  تعلّقبه مقصد  تعلّقعبارت است از 

بايد   ، جهت و مقصد دارد حتماًتعلّقگوييم: اگر ل مينيست دومين تناسب تناسب جهت است حا تعلّقواقع 

طي مسافت بكند بايد مسيري را بپيمايد. پس تناسب مقصد، سير كردن و داشتن مسير است. كه سير كردن 

 يعني زمان.
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 تعيين جايگاه اجزاء متناسب با مقصد است -

مسير هم بدون تركيب واقع  دهد.جهت است تناسب جهت بما مسير را نشان مي تعلّقپس اولين تناسب 

گردد كه معناي زمان، مكان، تناسبات شود. همين جا هست كه معناي جهت روشن شده و معلوم مينمي

آييم بگوييم اينها يك هستند. ديگر نمي تعلّقگوييم همه اينها اوصاف خود باشد؟ زيرا ميچه چيز مي تعلّق

باشد تا .. عياري بين آنهاست اگر گفتند چرا اين عيار الزم مينسبتي به يكديگر دارند. خوب مثالً آرد، شكر و.

بايست اين سير را شود بعلت اينكه ميحلوا يا سوهان درست شود. و يا فالن تركيب واقع بشود. گفته مي

گوييم: بعلت اينكه آن مقصد را دارد، برعكس اين مطلب برود. و اگر سئوال شود چرا بايد اين سير را برود؟ مي

-تهران( متعلق است و آن مقصد الزمه مثالًبه آن مقصد )« تعلّق»گوييد اين مي مثالًتوانيد بگوييد. هم مي را

كند. و يا به اين از اتوبان رفتن است. و از اتوبان رفتن اين نحوه تركيب را در درون ماشين طلب مي مثالًاش 

 معيّنبايست كه به چه نحوه جايگاه اجزاء مي كندشود. پس مقصد بيان مي معيّننحوه بايد، جايگاه اجزاء 

-مي مثالًشود تركيب را مالحظه كرد و هم از طرف اجزاء. مي تعلّقبشود. پس هم از آن طرف يعني از طرف 

-باشد، لذا يك مقصد و متعلق مياست. و ذات متعلقه مي تعلّقگوييم چون مقصد دارد مي تعلّقگويند چرا 

 خواهد.

 پرسش و پاسخ -

 توضيحي پيرامون يكطرفه شدن جاذبه -1

 توضيح دهيد.  كمّيباشد را برادر كشتكاران، اينكه جذبه يك طرفه مي

برادر صدوق: از اين حرف )جريان تغاير و طرفين آن( عبور كرديم. و حاال به اصالت ربط رسيديم. تغاير را 

خواهيم هاست حاال ميتعلّقن تغاير، تغاير هم اكنو امّابراساس اصالت رابطه ديدن تغاير روابط را نتيجه داد. 

بدون طرف آيا امكان دارد؟  تعلّقكنيم توانيد نشان دهيد. اول سئوال ميها را چگونه ميتعلّقبگوييم غيريت 

توانيم طرف را مالحظه نكنيم و بگوييم گوييد اين متعلق است، اين كشش و طرف دارد. آيا ميوقتي مي
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شود نه حقيقي. بايد تواند حركت كند و حركت انتزاعي مينداشته باش اصالً نميطرف ندارد خوب اگر طرف 

شود. يعني بدون مقصد نمي تعلّقشود و خواهد كه به آن طرف كشيده مييك طرفي مي تعلّقبگوييد اين 

فشار  علّقتآيد كه باشد و از طرفي بنظر ما ميبدون طرف نمي تعلّقباشد. تناسبات مي گونه اينذاتاً  تعلّق

 شود.باشد بدون تكيه تقومي حاصل نميهم داراي تكيه مي تقوّماست،  متقوّم

گذاريم كه با مخلوق بودن اي ميذاتي است غير مستقل يعني ما در منطق خود از اول داريم پايه تعلّقيعني 

شامل خالق و مخلوق خواهيم ارائه دهيم كه در رتبه خودمان )مخلوقات( باشد. را مي حدّيهماهنگ باشد، و 

گذاريم، )حاال را مي حدّيو ذهن خود ببريد، ما داريم  حسّتوانيد تحت هر دو نشود. چون شما خالق را نمي

اينكه خالق چه چيزي هست، بحث ديگري است( برادران دقت كنند كه مقدمات اجمالي كارتان همين 

 شويد و عمل كنيد. مسلّطباشد لذا بايد برآن امورات مي

 توان رسيد؟چگونه از حقيقت ذات به تناسبات ذات مي -2

، ذو اجزاء است. مركّبو بگوييم كه « چيست؟ مركّب»ما اصالت شيي را به اين معني مطرح كرديم تا بگوييم: 

شود و هم اجزاء تركيب، و اخذ شده لذا هم خود تركيب منجر به بساطت مي« بساطت»و چون در تعريف، 

كه آن هم ذو « مركّب»گويند مي« اجزاء چيست؟»اي سئوال است كه پس است ج« اصل»چون بساطت 

توانيم بگوييم ربط است و طرفين كند. پس ميالنهايه له، هر قدر كه بپرسيد ادامه پيدا مياجزاء است الي

 گيرند.درون همديگر قرار مي

است حال  مركّبست بگذاريد است و... يعني هر كجا د مركّباست يا آن  مركّبگوييد كه اين در تركيب مي

يك »به عنوان « كل عالم»؟ چرا كه همه اينها جزئي از عالم هستند و «كل عالم چيست»كنم من سئوال مي

شود چرا كه چند تا وحدت تركيبي نداريم پس همه عوالم يك وحدت تركيبي لحاظ مي« وحدت تركيبي

يبي قرار گرفت سئوال اينجاست كه خود عالم باشد. حال كه همه عالم در يك ظرف به عنوان وحدت تركمي

شود؟ خودش مگر يك وحدت تركيبي نيست، بايد خودش از اينجا برود جائي ديگر و با چه چيز تركيب مي

هرگاه چه نسبت به درون و چه نسبت به بيرون  امّاخودش به عنوان يك مجموعه بايد قابل مالحظه باشد. 
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نگري اشد كه با عالم تركيب شود، بدين معني است كه ما مجموعهاي مالحظه شد كنار آن چيزي ببگونه

 ايم.نكرده

نگر باشيد چه اينكه الزمه يك كردن  1توانيد باشد لذا شما نميمي 2چرا كه مجموعه، حداقل كثرتش 

را بسيطش كنيد كه « كل»كند، پس شما چه است كه وحدت تركيبي كل را بسيط مي« بساطت»مجموعه، 

را بسيط كنيد باز هم به همان « اجزاء»برويد و كوچكترين « مجموعه»ايد و چه در لت شيي افتادهبه دام اصا

« اضافه»به « وحدت تركيبي»آيد بايست قائل شويد كه به ميان مي« كل»ايد. لذا وقتي صحبت از دام افتاده

 د؟كن« حركت»شود و « تركيب»تواند محتاج است. چرا كه اگر اضافه نشود چگونه مي

بين اضافه و  تقوّماست يعني « اين دو تقوّم»پس آنچه كه مسلم است نه اين تركيب است و نه آن اضافه بلكه 

 «.محتاج»و « غيرمستقل»يعني ذات  متقوّموحدت تركيبي است، نتيجه اينكه ذات 

است « درونش»به « تقومش»چرا كه اگر گفته شود «. برون نگري»آيد كه اين بحث كمك كند به به نظر مي

اين باز به معناي بسيط كردن است. ولي اگر توجه به بيرون بشود آنگاه نه بيرون اصل است و نه درون بلكه 

شود. حال چه بيان زمان و مكان باشد و چه مي متقوّمشود، باز نتيجه اينكه ذات، نسبت بين اين دو اصل مي

بين وحدت و « نسبت»باشد. يعني مي متقوّمات، بني وحدت وثرت و يا درون و بيرون. در هر صورت اين ذ

-شود بلكه وحدت و كثرت منحل در ذات ميهم حفظ نمي« بين»است. البته اين « حقيقت ذات»كثرت، 

ذات بپردازيد. « آثار»شود. يعني شما براي توجه به ذات مجبوريد صحبت از وحدت و كثرت كنيد و به بيان 

تومان به فالني قرض داد و سپس به ديگري آن مقدار قرض داد، و اين عمل را گوييد آقاي الف هزار مي مثالً

بريد كه آقاي الف داراي ذات كرامت و بارها در مورد ديگران تكرار كرد، حال شما از بيان اين آثار پي مي

« خصوصيات و آثاري»، «وحدت و كثرت»فهميم كه اهل جود است، پس سخاوت است يعني از آثارش مي

، داراي وحدت و «تناسبات ذات»اينها نيست بلكه  تقوّمبرساند. لذا ديگر خود ذات « ذات»كه ما را به بود 

بود، و آنها بودند كه زمان مكان و مقصد داشتند پس از خود حقيقت ذات است كه به « مجموعه»كثرت  و 

 رسيم، نه بالعكس.اين تناسبات مي
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در اين بحث  امّاازتر شود نگرشي به منطق ديالكتيك داشتيم. برادر احساندوست: ما براي اينكه ديدمان ب

 جديد چيزي ديده نشد كه صريحاً اختالف منطق ما با منطق ديالكتيك را روشن كند!

اي كه بين مبحث ما از اول بر مبناي مقايسه كردن نبوده است. و اندك مقايسه كلّيبرادر صدوق: به طور 

اي بخواهيم كنيم خيلي باشد، چه اينكه اگر ما مقايسهبسيار مختصر مي ها و در اوائل بحث بوده استمنطق

 تر از منطق صوري و ديالكتيك خواهد بود. پس ما بنايمان بر كمتر مقايسه كردن بوده و خواهد بود.مبسوط

مفاهيم ايجابي هستيم لذا اين مباحث، هيچكدام « مقدمات»هائي كه داشتيم درصدد بيان حال پس از سلب

مفهوم ايجابي منطق ما، همان  امّااين چنين نيست. و  تعلّقاهيم ايجابي منطق ما نيست، حتي بحث از مف

 است كه خواهد آمد.« بحث واليت»

 شويم.ها وارد نمياصل نيست و ريشه را از ديد ديگر در شاخه و برگ« بساطت»چرا كه وقتي پذيرفتيد كه 

اصالت »اصلي است كه حاكم بر « بساطت»مباحثه كم است(.  باشد )هر قدربحث ذات بحث بسيار دقيقي مي

آيد كه بر منطق ماديون هم كه قائل به معاد نيستند و باشد. و به نظر حقير ميمي« اصالت وجود»و « ماهيت

را  نسبيّتگردد بر اينكه اش برميگذارند نيز اين اصل، حاكم است. اين ريشههدف داراي عالم را هم مبهم مي

نگاه « مجموعه»وقتي به عنوان يك  امّارا در درون قبول دارند « نسبيّت»دانند، بلي، ، بسيط مي«كل»در 

گويند اين، همين است. يعني انرژي عالم از اول خلقت تا آخر، همين بوده و هست. فقط تغيير و كنند ميمي

كي به شيميايي و... و آن نسبتش شود. مثل تبديل انرژي مكانيكي به انرژي الكتريكي و الكتريتبديل واقع مي

 كند.ثابت است كه جريان پيدا مي

شود يعني وقتي قائل شوند تواند تفسير كند و بسيط ميرا نمي« حركت»آيد كه اين نظر، ما به نظرمان مي

خودش به عنوان  آياباشد و سپس سئوال شوند كه ده هزار پتانسيل مي 10000كه انرژي عالم )مثالً( داراي 

خواهند بوسيله رسند. اين بخاطر آن است كه ميبست ميحركت دارد يا نه؟ اينجا به بن« مجموعه»يك 

داري را براي عالم ذكر كنند. اين دومين عجزشان است حداقل قدرت آنها اين است كه آنها همين عالم غايت

 شوند.مي مسلّطكنند و بر شما را قبول مي نسبيّتپذيرند و در درون دركل مي
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 جهت بمعناي زمان نيست -3

 گرفتيد؟« زمان»شما جهت را همان  آياخواهد، برادر سروريان: هر مقصدي جهتي مي

بدون طرف  تعلّقدهد، ، سير را ارائه مي«تناسبات جهت»برادر صدوق: خير، جهت را زمان نگرفتيم، بلكه 

طرفي بايد سيري را طي كند تا  آيد و ازبه ميان مي« جذب و كشش»دار لذا پاي « طرف»شود و چون نمي

و جهت آن انفصال مطلق است و  تعلّقاز طرفي بين  امّاتواند باشد. و به مقصدي برسد و اين سير، دفعي نمي

لذا اگر تناسبات جهت نبود، وجود «. سير»گوييم نه اتصال مطلق. پس بخاطر تناسبات جهتش است كه مي

 سير چه معنائي دارد؟

باشد و به مقصد سير و به سير نظامش است همچنانكه تناسب اولش مقصدش ميپس تناسب دومش سير 

، چگونه خاصّرود نه اينكه هر سيري را برود بلكه در آن سير مي خاصّيشود. يعني اينكه در سير تعريف مي

اين مسير را  اي قرار گيرد و در چه باال و پاييني قرار گيرن كه بتوانند با همترتيب اجزاء باشد و در چه جاذبه

 بروند. 
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

  12دوره دوم/ جلسه «/فلسفه اصول روش تنظيم»ضرورت تنظيم امور مسلمين/ 

 21/5/31حجّت اإلسالم و المسلمين صدوق/ تاريخ: 

 پرسش و پاسخ -

 يكطرف ذكر گرديد؟ تعلّقر بيان حقيقت شيي دو طرف و در بحث چگونه در اصالت ربط، د -1

برادر جمالي: چرا شما در اصالت ربط، در بيان حقيقت شيي دو طرف )وحدت و كثرت( را ذكر كرديد، ولي 

 گوييد يكطرف بيشتر نداريم؟مي تعلّقدر بحث 

الم با هم فرقي نداشته و هر دو است. هم مفاهيم شما و هم ع نسبيّتبرادر صدوق: چون دستگاه شما دستگاه 

بايست چيزي به آنها باشند كه توسعه و رشد و حركت دارند و در حركتي كه دارند ميبراي امر مشتريك مي

اضافه شود، اگر چيزي به آنها اضافه نشود و تغييري در آنها حاصل نشود، خصوصيت جديدي هم بوجود نيايد 

باشد، لذا شما بايد اشكالتان را اينگونه بيان كنيد كه چرا حقيقت مي توانيد بگوييد كه داراي تغييرشما نمي

 تعلّقشود، بايستي يك تغييري در آن پيدا بشود، و هم با اينكه يك طرفه مي تعلّقباشد؟ و اال مي تعلّقشيي 

اشد، شما بهم يكطرفه مي تعلّقشده است و  تعلّقتبديل به  تقوّمخواهد حاال كه در سير بحث، طرفين هم مي

تبديل شد داراي چه اشكالي  تعلّقبه  تقوّمچه اشكالي در سير اين مطلب داريد يعني سيري كه يان شدو 

باشد؟ اين مطلب را روشن تبديل شد داراي چه اشكالي مي تعلّقبه  تقوّمداريد يعني سيري كه بيان شد و 

كنيد تا من منتقل بشوم كه اصل سئوال شما چيست، و اال دراصل اينكه بايد تغييري حاصل بشود ما بحثي 

شود. شود ميل بدون فاعليت نميبدون ميل نمي تعلّقگوييم ايستيم ميهم نمي تعلّقنداريم. البته ما روي 

 حقيقت عالم فاعل است.

بود، كه در « تركيب»مين بوده است كه سه مهره را خدمت شما طرح كرديم يكي جلسه قبل استدالل آن ه

باشد. و در وحدت تركيبي كه گفتيم در تغيير اختالف پتانسيل اصل مي« تغيير»باشد. دوـ آن تأثير و تأثر مي
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ابطه بدون باشد. با توجه به اين مطلب كه تركيب بدون تغيير نداريم. سه؛ يعني نسبت و راصل مي تقوّمهم 

گوييد شود، يعني وقتي كه ميتغيير و تغاير نخواهد بود، در بحث ما، در حقيقت سه وصف ذات بررسي مي

باشد، شما داريد اوصاف ذات نمي تقوّمباشد، و وحدت تركيبي هم بدون تركيب بدون تغيير و تأثير و تأثر نمي

، وصف تقوّمچيست؟ « ذات»براي اينكه بگوييد گوييم، مقدماتي است كنيد. اين مباحثي كه ميرا مطرح مي

كه بيان « هوالذات»و ما « ما هوالربط»باشد، بعد گفته شد كه باشد، فشار ه وصف ذات شما ميذات شما مي

دهيم براي آن است كه آن را ساده كنيم، تركيبي است. اين تعريفي كه از ذات مي متقوّمكرديم، ذات فشار 

شود. يعني اگر كسي تصوير شود و منتقل به جاذبه ميمي تعلّقد منتقل به اگر كسي به همين توجه كن

 بيند.درستي از مطلب بگيرد و براساس اصالت شيي بطور انتزاعي برخورد نكند سه چيز جدا از هم نمي

را بعنوان « تعلّق»بايست كه در يك ذاتي جمع بشوند. بنظرمان آمد كه خو بنابر بحث ذات اين سه وصف مي

 خاصّيتركيبي گذاشت، حاال اگر اشكال  متقوّمشود مطرح كرد، و آنرا بجاي فشار احتمال قوي مي يك

 دوستان در اين سير بحثي دارند بفرمايند.

 چيست؟ تعلّقبه  تقوّممهره واسطه  -2

را بيان فرماييد؟ زيرا  تعلّقبه  تقوّمگيريد مهره واسطه را، نتيجه مي تعلّقرا كه از آن  تقوّمبرادر ديندار: بحث 

-در آن حركت مي تعلّقشود ولي يك حالت استاتيك داشته وايستا است. و حركت در آن لحاظ نمي تقوّم

 باشد.

شود ديگري ، تركيب، فشار وصف يك ذات شدند، از موضع هر كدام ميتقوّمبرادر صدوق: اگر اين سه تا يعني 

گفته   ون تغيير نداريم چرا نداريم؟ چون همان طوري كه مثالًگوييد تركيب بدرا مالحظه كرد. يعني شما مي

بدون تركيب هم  تقوّمبدون فشار هم نداريم و همچنين  تقوّمشد، تغاير بدون تغيير نداريم، و تركيب، و 

باشند. نداريم چرا؟ چون اين سه وصف مقوم يك ذات بوده و اوصاف عرضي به تعبير متداول حوزه كه نمي

 تقوّماشد و تركيب نباشد ذات هم نيست اگر فشار هم نباشد باز ديگر ذات نيست، پس اگر كسي نب تقوّماگر 

را ايستا ببيند و وصفي را جدا و بدون مالحظه كردن وحدت تركيبي و مجموعه و فشار مالحظه كند. اين 
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ط را بسي تقوّمعلمش قطعاً غلط است چون اين كارش بدين معناست كه با اصالت شيي آمه است يك 

 نيست. تقوّماي هم اصالت شيي تقوّمكند. اين مالحظه مي

روشن شود. يعني در اين مرحله از بحثي چون  تقوّمخواهيم معناي خوب ما در اين مرحله از بحث دقيقاً مي

حقيقتاً معناي استاتيكي ندارد لكن در اذهان اين  تقوّميك معناي استاتيك دارد، )البته  تقوّمها در ذهن

گوييد اين شما مي مثالًخواهيم آنرا تبديل به تعلق كنيم. و معناي تركيب را نشان بدهيم. است( ما مي طوري

قند جذب بدن شد خوب جذب بدن شدن يعني تبديل به يك خصوصيت جديد شدن، يعني قند با پرزهاي 

ا تبديل خصوصيت دهد كه قابليت دارد جذب بدن شود. دراينجشود، و قندي را تحويل ميدهان مخلوط مي

شود كه روي هم اثر نداشته باشند. شود. حال وحدت و كثرتي هم كه در يك مجموعه هستند نميواقع مي

 24خواهد توانيد كه به ماشيني كه ميخواهيم انجام دهيم. خوب شما نميرا مي خاصّيما نقل و انتقال  مثالً

هاي تراكتور را وصل كنيد. چون اصالً يا چرخهاي گاري را برساند چرخ خاصّيساعته براي شما اسباب 

دهند، اگر در يك گوييم وحدت و كثرت در يك مجموعه نسبت را هم نشان ميهماهنگي ندارد. اينكه مي

در حال انتقال فشار است، يعني شما از موضع اختالف پتانسيل  تقوّممجموعه تركيبي عيني نگاه كرديد ديگر 

، تقومي است كه در وحدت تقوّمشود. حاال د هيچ تركيبي بدون تبديل واقع نميتوانيد تركيب را نگاه كنيمي

كرديم. يعني قوام اين اجزاء به كل همان، قوام وحدت به كثرت و قوام اجزاء در درون و تركيبي مطرح مي

 متقوّمقوام درون به بيرون است. با استفاده ازمباحث گذشته كثرت بسيط نفي شد، كثرتي كه به وحدت 

است بايد جريان يك نيرو و فشاري را بر هم نشان دهد. و اال اينها در يك مجموعه در حا لتأثير و تأثر كه 

آورد روي قرينه چشم اگر فشار نياورد كه شما تابد يك فشار ميباشند شما نوري كه بر چشمتان مينمي

 تقوّمتركيب را نگاه كنيد از موضع  توانيدشويد كه اين سفيد است و اين سياه از موضع تقوم ميمنتقل نمي

باشند. پس ما تمام كرديم باشند. بريده نميبه هم مي متقوّماختالف پتانسيل را نگاه كنيد چون سه وصف، 

گويند تركيبي وقتي مي متقوّمكه هر ذاتي سه وصف را الزم دارد. ما هوالذات قيدهاي آن را ذكر كرديم. فشار 

باشد. كه خواهيم اين را ساده بكنيم يعني تبديل، ساده كردن اين سه وصف ميذات چيست حقيقتاً. حاال مي
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هم بار جاذبه دارد بار فشار دارد بار كشش  تعلّقباشد. اند. به تعلقات، چيز ديگري نميبا يكديگر تركيب شده

شود. مرب است، هم بدون طرف نمي تعلّقشود بدون طرف و تكيه نمي تقوّمرا دار چون  تقوّمدارد و هم بار 

باشد، سير، تناسب آن ترتيب باشد، و جهت تناسب آن سير ميتناسب آن جهت مي تعلّقيعني بسيط نيست. 

بينيد، كند. يعني ذواجزاء بودنش را يعني تركيب را اول در سير ميباشد. اين مطلب تركيب را تمام ميمي

 مرتّبباشد، وحدت و كثرت ن وحدت جهت ميوحدتي دارد و آ تعلّقبينيد. جايگاه وحدتش را در جهت مي

شود. وحدت مقصد ممكن است در ربط همين معناي آن هم عوض مي شود ميپيدا  حدّوقتي كه توسعه 

گيريد گيرد. دروني ميباشد ولي صراحت ندارد. يعني آنرا تبديل شدنش را با مرحله دوم يكي ميمطلب مي

شود. به نسبت تر ميكه به آن اضافه شود توسعه كه پيدا كند، روشن گيريد. آرام آرام اين يك قيدبيروني نمي

باشد، با خودش هم كارائي دارد ولي اينكه همه عالم را هم شرح بدهد اين طوري نمي نسبيّتخودش در 

 طور همينتوانيد انجام دهيد ربط هم را مي خاصّيتوانيد انجام دهيد يك كارهاي شما همه كاري را نمي تعلّق

برسد به آن بلوغ واقعي حدتان كه بتواند برسد به تنظيم نظام در هر صورت خود تبديلش يعني ساده  تا

 كنيد.مي تعلّقباشد كه سه وصف است كه اين سه وصف را شما تبديل به كردن يك معنائي مي

 آيا رابطه وحدت و كثرت بين ذات و وصف است يا بين كل و اجزاء؟ -3

را « وحدت و كثرت»بحث قبل در پاسخ به شبهه مطرح شده، فرموديد كه بايست منش: شما در برادر نيك

در يك مجموعه مالحظه كرد، و سپس مثال آب و ئيدروژن و اكسيژن را مطرح فرموديد كه نهايتاً يك نسبت 

ما بود و حال آنكه ش« شيي و وصف»يا « ذات و ذاتي»دهند. و البته بحث ما هم روي رابطه بنام آب به ما مي

ذات مثل ئيدروژن و اكسيژن برديد. ربط اين امثال  2شيي و رابطه بين  2ذات و  2بحث را با اين مثال، روي 

 فرماييد؟را با اصل بحث چگونه توجيه مي

برادر صدوق: اوصافي كه شما داريد وحدت و كثرت است وحدت ذات و كثرت اصواف، يك دقت است كه شما 

دهيد. كه اكسيژن و ئيدروژن هستند. يك وقت اصلي را به شيي مي هويّتكنيد با اصالت شيي برخورد مي

باشد، اينها منحل هستند در روابط. منحل در مجموعه هستند گوييد نه ديگر بحث، بحث روابط آن ميمي
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باشد.مجموعه يك وحدتي دارد و يك كثرتي هر مجموعه تناسباتي را كه دارا مجموعه براي شما اصل مي

-است كه يك اجزائي دارد. اينها كل و اجزاء اوصاف ذات مي كلّيوحدتي دارد و يك كثرتي.  باشد يكمي

گوييد باألخره اين يك كنيد ميكنيد اوصاف را بريده بريده نگاه نمينگير نگاه ميباشند شما با ديد مجموعه

گوييم به باشد مييبه چه چيزي م متقوّمگوييد گوييم آب است، بعد ميچيز است يا چند چيز است. مي

ئيدروژن منحل شده در آن به اكسيژن منحل شده در آن با اوصاف ديگر، هر چه گفتيد اوصاف اين ذات است 

درمجموعه، وزن، رنگ، حجم هر كدام در مجموعه جائي در مجموعه دارند. مثالً اگر يك مكعب را در نظر 

خواهيد بكشيد كه كشيد بُردار فشارش را كه ميخواهيد بكشيد از مركزش ميبگيريد بُردار وزنش را كه مي

كشيد، بردار حجمش را در شود. وسط مركز دايره سطح مقطعش به زمين مينيرو تقسيم بر سطح مقطع مي

مربوط به  امّاباشد، هاي مختلف دارا ميكشيد نقطهايد طول و عرض، ارتفاع را بكشيد مينقاطي كه توانسته

آيد اين مثال يا هر مثال ديگر كه وط به يك ذات است، اين است كه بنظر مياين وحدت تركيبي است مرب

 مرتّببه وحدت واين كثرت و وحدت هم در مراتب ختلف  متقوّمبه كثرت كثرت  متقوّمگفته شود وحدت 

 كند تا برسد به مرحله نهائي.رشد پيدا مي

 كنيد.زاء كل و و حدت را كل معني ميمنش: شما با اين مطالبي كه فرموديد آيا كثرت را اجبرادر نيك

-را چه مي« كثرت»گوييد دهيم ميالجمله ميشويم تعريف فيبرادر صدوق: خير ما چون تمثيلي وارد مي

اآلن كه  مثالًخودتان بايد بگوييد.  حدّگيريد؟ به همين اندازه كه تمثيالً بيان كرديم كه دقيق آن را بر اساس 

اين  قبالًاست و حال آنكه « كثرت سير»گويم ؟ من مي«كثرت چيست»فرماييد رسيديم شما مي« تعلّق»به 

-را نشان مي« كثرت تركيب»زنم. كثرت سير، معني در اصالت شيي مطرح نبود و من اين طوري مثال نمي

زمان و »توانستيد مالحظه نماييد يعني نسبت بين نمي قبالًرا « سير و ترتيب»دهد ولي اساساً نسبت بين 

گونه بحث كرد. ابهاماتي داريد و يك مقداري هم منتقل را. نه اينكه مالحظه نتوان كرد و نشود بدين« انمك

 شويد.مي



160  ····························································································································································  

مان، مأنوس است به اينكه زمان را از مكان جدا كنيم در كنم. ما چون ذهنمثال آب را بيشتر تبيين مي

دهد كه ما اآلن آب را نتيجه مي« خاصّ ربط»مثالي كه براي آب زديم، گفتيم: اكسيژن و هيدروژن در يك 

زنيم اگر ايستا و ساكن برخورد كنيم، الجرم بايست اين جزء و هايي كه ميبينيم. ما در مثالدر يك توالي مي

گوييم آب، آن جزء را بعنوان اجزاء آن شيي معرفي كنيم و حال آنكه چنين لحاظي را ما نداريم. لذا وقتي مي

گوييم همان اكسيژن و هيدروژني است كه منحل شده است. رت آن كجاست؟ ميگوييد پس كثشما مي

خواهيد اينها را جدا مي مرتّب، «اصالت الشيي»ايم. ولي شما با ديد ، آن را مالحظه كرده«تبديل»يعني در 

يد در كنيد و بگوييد: حاال كه من اينها را ايستا كردم بايد بگويم اين يك جزء آن را بخواهيد ببينيد با

ببينيم كه باال و پايين دارد، يعني باال « ترتيب»ببينيد ما اگر تبديل را بخواهيم لحاظ كنيم بايد در « تبديل»

كند، نه اينكه هيچ بيان ندارد. بلكه اين را خيلي واضح نمي« ربط»و پاييني جداي از تبديل وجود ندارد. ولي 

 شكند.صالت شيي، اتصال مطلق و انفصال مطلق را ميتر است و ا، خيلي قوي«تعلّق»بيان ما در مرحله 

تصوير خيلي صحيح و كاملي را هم بدهد كه در همه جا كاربرد داشته باشد اينگونه نيست ) يعني  كه اين

ما چون صرف ارتكازات آن شكسته نشده است و اين مطلب را هنوز هضم نكرده است اين اشكال را  ذهنيّت

بينيد( بهر حال نسبت كرديم حتي در ربط هم مشكلي نخواهد بود و هماهنگ مي رشد شاءاهلل إندارد. وقتي 

-كنيد ميرا وقتي نگاه مي تعلّقخيلي قوي است، چرا كه  تعلّقآن در ربط، فعالً پايين است ولي در  كارآيي

اين به « مربوط»نيست. آنهم سيري كه « سير»دارد و اين مقصد، بدون « مقصدي»بينيد تعلقي است كه يك 

گوييد بايد مرحله به مرحله طي مسير نمايد و گرنه اگر مي« جذب»و اين كشش است. اين را كه شما،  تعلّق

شود. )البته اين آورد و حركت نيز منتفي مينيست كه سر از اتصال مطلق در مي تعلّقواقع شود « دفعي»

را در « پيمودن مسير بدون اجزاء ممكن نيست آنهم اجزائي كه ترتيب و باال و پايين دارند»مطلب كه 

 بشتر بحث خواهيم كرد(. شاءاهلل إنجلسات آتي، 

پذيريد كه انفصال مطلق و اتصال حال اين مطلب ناشي از چيست؟ ناشي از اين است كه در يك مرحله مي

دارد. « اصالت شيي»بايد اين را تا آخر حفظ كنيد. چرا كه انفصال و اتصال مطلق ريشه در مطلق نيست، كه 
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-ها است كه تعريف براي آن ارائه ميدادن به اين بريدن هويّتو « بسيط ديدن و بريدن»و براساس همين 

آيد كه اگر به پيش مي« نگريبسيط»، اين مرتّبايم. البته دهند. ولي ما اين تعريف و اينگونه ديدن را شكسته

 جايگزين آن نشود اين اشكال به قوت خود باقي خواهد ماند.« نگريمجموعه»آن توجه نشود و 

را هم چه در زمان و چه در مكان و چه در رابطه با حقيقت شيي براي شما تبيين كرده و گفتيم: « مجموعه»

شود اب، شود، وقتي گفته مينمي  ءدهد كه اين هم، بدون اجزااين مجموعه است كه خصوصيت جديد مي

، كه وقتي «در ربط» است و « مجموعه»شود. يعني خودش، تبديل به بخار شد اين بخار، بدون اجزاء نمي

باشد، يعني حتماً گيرد. پس تعيّن بخار، در ارتباط  با اينها ميشود در رابطه با هواي اطاق قرار ميبخار مي

و هيچكس ديگري نيست، وقتي كه جدا « من هستم»ايي برويد و بگوييد توانيد جاينگونه است لذا نمي

 آورد.است و لوازم آن را مي« بساطت»كرديد همين دال بر 

 توضيحي پيرامون معناي زمان و مكان -4

منش: لطفاً معناي زمان و مكان را بيشتر توضيح دهيد؟ آيا، زمان و مكان منطق شما، همان زمان و برادر نيك

 طلح در فلسفه است؟مكان مص

مسئله زمان و مكان را عرض خواهيم كرد. البته قبالً، اجمالي  شاءاهلل إن تعلّقبرادر صدوق: ما در بحث دقيق 

و « در زمان، تبديل اصل است»و « مكان، ترتيب اصل است»ايم كه در از اين مطلب را در تغاير و تغيير گفته

كه اين مطالب «. توان ديدهيچ تبديلي را بدون ترتيب نمي»و «  شودهيچ ترتيبي هم بدون تبديل نمي»

تر به آن خواهيم ، مبسوطتعلّقتغاير و تغيير گفتيم ولي اين مطلب را در بحث  تقوّمالجمله در بصورت في

است كه در ربط كمتر  تعلّقشود در بحث پرداخت، چون اولين جايگاهي كه زمان و مكان، بيشتر واضح مي

 بود.

نگر هستم، آيا منش، بيشتر اين بود كه من كه يك انسان جزءاندوست: جهت سئوال برادر نيكبرادر احس

كثرت را ئيدروژن بگيريم يا اكسيژن؟ وحدت را اكسيژن بگيرم يا ئيدروژن؟ البته با توضيحاتي كه شما نسبت 

ژن را كثرت و وحدت داديد بيشتر مشخص شد ولي فعالً، ذهن ما، كداميك از ئيدروژن يا اكسي« مجموعه»به 
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بگيرد تا نهايتاً ذات هر كدام كه قوام به هم دارند در نهايت يك ذات را نتيجه بدهد؟ اين ابهام در مثال آب 

 بود.

در مرحله  امّااست. و « وحدت كل»و « كثرت اجزاء»برادر صدوق: منظور ما از وحدت و كثرت در يك مرحله، 

اي هر مجموعه امّااست. و « وحدت و كثرت»و بين « ل و اجزاءك»، همان نسبت بين «حقيقت ذات»باالتر، 

هاست. مثل مجموعه ميكروفن غير از مجموعه قندان است. و هر كدام از اين جداي از ديگر مجموعه

، يكي «ذات و كل»ها دارند. حال در اصالت ربط، حقيقتاً، ها نيز اجزائي غير از اجزاء ديگر مجموعهمجموعه

شود يعني نسبت بين مي« نسبت»منحل در « كل و كثرت»ولي در بحث وحدت تركيبي، شود. گرفته مي

نسبت »كل  اجزاء و بين وحدت و كثرت اصل است. پس حقيقت ذات همان نسبت است و اين نسبت، 

شود، لذا نمي« تقوّم»شود و اين نسبت، بدون نمي« اختالف پتانسيل»است و اين نسبت، بدون « تركيبي

 ، تنها يك كلمه جواب است: هو التعلق.«ما هوالنسبه؟»ييم: گووقتي مي

 نگري، يك كل آيا يك چيز است يا چند چيز؟در بحث مجموعه 

برادر جمالي: اين اشكال در ذهن است كه يا بايد وحدت را انتزاعي بگيريد يا كثرت را. حال در بحث 

ارتباط داشته و داراي جهت و سير هستند؟ نگري آيا آب واقعاً يك چيز است يا چند چيز كه با هم مجموعه

ايد، در حالي كه واقعاً وحدتي اينجا به عبارت ديگر آيا اين چند چيز است كه شما اسمش را وحدت  گذاشته

اند و با هم رابطه دارند. پس اينگونه رابطه برقرار كردن از اجزاء كه بعد نيست. چون همه اجزاء، كنار هم آمده

 ايد؟الشيي همين وحدت را انتزاع كردهآيد شما نيز مثل اصالتت گرفته است، بنظر ميگوييد وحدت صورمي

عنصر الف، ب و ج  1داراي  مثالًگوييم برادر صدوق: چند اشكال در صحبت شما وجود دارد: اول اينكه، ما مي

وجه به منتجه سركه، اگر ت مثالًشود و در ربط ديگر فرضاً آب مي خاصّاست كه اين عناصر در يك ربط 

بين آنها  خاصّيآوريد يعني اگر بگوييد چند جزء است و ربط فرماييد در ميكه مي« انتزاعي»نكنيد سر از 

 شويد.قائل نشويد و توجه به منتجه هم نداشته باشيد دچار همان اشكال مي



 ····························································································  161 

باشد كه در ميقرار گرفتن يعني كيفيتي از ربط داشتن، لذا حقيقت ربط، همان منتجه  خاصّپس در ربط 

آوريم. كنيم، يا اكسيژن و ئيدروژن را جدا جدا نميگوييم براي شناسايي انتزاع نميمثال آب بود. البته ما نمي

تمام حرف ما اين است كه اين جدائي بايست  امّاخير در لحاظ اوليه، ما هم قائل به انتزاع و جدائي هستيم. 

در نهايت يك منتجه به شما تحويل دهد حال آيا اين منحل شود، تا  خاصّنگري و ربط در مجموعه

مهره را پهلوي هم چيده و تركيب  1آيد انتزاعي است!؟ ما در بحث نظري خصوصيت جديدكه بدست مي

حقيقتاً يك چيز جديدي هست يا  تعلّقشود كه آيا شد. اينجا سئوالي مطرح مي تعلّقايم كه نتيجه آن كرده

ايد و مطلب هم حل ما هر مرحله از بحث را كه متوقف كنيد، ناقص كردهخير يك اشكال اين است كه ش

تر هست نسبت به اصالت باشد، و هر مرحله از آن قوينشده است در رابطه با يك شيي هم همينطور مي

نسبت به بعدش ضعف دارد اگر اين طور ديده شود غلط است و  امّاباشد اين نسبت به قبلش است شيي مي

كند نكه اگر وحدت وكثرت را انتزاعي گرفتيم اين انتزاعي عمل كردن چيزي را براي ما حل نميمطلب ديگر آ

شود در يعني آنكه وحدت حقيقي و كثرت را انتزاعي بگيريم نتيجه حاصل از آن منجر به اتصال مطلق مي

احتمال ديگري  يد وجدحل باشد پس شما باي راهنهايت وحدتي كه ذكر شد عاجز از تحليل ذات و ذاتي مي

كنيم آنگاه اگر دوستان اشكالي تان عرض ميآيد خدمتآن احتمالي را كه به نظر ما مي امّارا مطرح كنيد. و 

 شان هستيم.دارند در خدمت

شما دو ذات را مطرح كرديد مانند هيدروژن و اكسيژن با هم  مركّببرادر جمالي: ... در تركيب اجزاء يك 

 دهند، پس كثرت آن كجا است؟واحد را تشكيل مي شوند و يك ذاتتركيب مي

توانيد تحليل كنيد يعني شوند؟ اگر چنين باشد شما نميبرادر صدوق: آيا آنها )اكسيژن و هيدروژن( اعدام مي

فرض اعدام برابر است با انفصال مطلق و اتصال مطلق، ولي فرض ديگر آن است كه منحل شده است يعني 

اينكه منحل شده است نه آنكه معدوم شده باشد. هميشه گذشته منحل است در وحدت تركيبي، يعني 

باشد منحل است در انحالل انحالل تركيبي حال، و حال در آينده و از نظر ترتيب مكاني هم همينطور مي

خورد منحل در وحدت تركيبي پس منحل شده است نه آنكه معدوم شده باشد مثالً غذايي را كه انسان مي
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عصر)عجل اهلل تعالي في فرجه الشريف) اگر عنايت شود و انسان هم منحل در واليت حضرت وليمي انسان

تا باال مراتب ديگر مراتب پايين منحل است در مراتب باالي خودش و آنها هم منحل  طور همينبفرمايد و 

شوند و معدوم م جمع ميآيد كه در تركيب و انحالل دو چيز با ههستند در باالتر از خودشان پس به نظر مي

شوند پس در بحث ما تأليف مورد نظر نيست بلكه انحالل مورد نظر است، تأليف يعني اينكه شما دو چيز نمي

را به همديگر ببافيد و كنار هم بگذاريد پس تأليف مورد نظر نيست و تركيب مورد نظر ما است. شما اگر آب 

شود پس شود. خوب اگر ما بگوييم آب معدوم ميو ئيدروژن ميرا تجزيه كنيد بخار شده و تبديل به اكسيژن 

آب بعد از تجزيه تبديل به فسفر يا چيز ديگري  مثالًدر مرحله تجزيه بايد چيز ديگري را بدستمان بدهد 

نگري دقت شود. اگر در بحث مجموعهبينيم به همان اكسيژن و ئيدروژن تبديل ميشود. در حالي كه مي

آيد نه آنكه معدم شوند اين نكته اگر شو كه در اجزاي مجموعه انحاللي بوجود ميلحاظ ميكنيم همين معنا 

گوييد در مَثل آب اگر به شود يعني آن ربط جامعي كه ميروشن نباشد بحث وحدت تركيبي واضح نمي

ركيب و بينيد، )يعني تغيير جداي از تتركب و تغيير را نمي تقوّماي نداشته بايد خصوصيت جديد توجه

شود يك كثرت ذو اجزائي كه تغيير توانيد مالحظه كنيد، آنگاه ميتركيب جداي از تغيير( اين را دقيق نمي

هائي الجمله يك مثالهم نداشته باشد، دنبال آن هستيد كه تعريف دقيق كثرت، در اين مرحله چيست؟ في

آيد يعني هر قدر جلو و فاعليت مي علّقترا ما زديم و يك تعريفي را از كثرت كرديم و تعريف دقيقش در 

آيد كه خود ذات شود. وحدت در رتبه اصالت ربط به نظر ميتر ميبرويد معناي كثرت و وحدت هم دقيق

بينيد تفكيك شد يعني باز هم مي تعلّقآئيم جلوتر مثل وقتي مي امّااست يعني ذات و وحدت يكي است 

آيد تا آرام آرام ارتكازات را بشكند الزم به ذكر لت شيي است كه ميشود اين همان اصااز جهت جدا مي تعلّق

شود بشكند شكند نه با تكرار مطلب، البته با تكرار مطلب هم مياست كه ارتكازات در سير اين استدالالت مي

 كنيم.اي كه داريم ميولي با خود استدالل بايد بشكند يعني با اين سير مفاهمه

 آيد كه اگر توضيح داده شود بهتر است.خنان دوستان دو سئوال بيرون ميبرادر حسينيان: از س
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كنيم كَاَنَّ باشد كه يك جهت را به جهت و غايت منسوب مي تعلّقيك طرفه شد؟ ما قوام  تعلّقچطور  -1

است و قوامش به همان جهت و آن غايتي است كه دارد در حالي كه ما اين بحث را در وحدت تركيبي  خاصّ

و كثرت تركيبي و اصالت ربط طرفين ربط را داشتيم يعني در اصالت ربط هر دو طرف ربط را داشتيم و 

 باشد ولي اينجا فقط جهت در آن سهيم است.گفتيم مقومش طرفينش مي

زنيم آيا بين وصف و شيي و يا بين شيي و نكه ما وحدت و كثرت تركيبي را مثال ميو سئوال ديگر آ -2

اجزاء يك توصيف داريم يا دو توصيف دو توصيف داشته باشيم ديگر آن وحدت و كثرت تركيبي را چگونه 

 لحاظ كنيم.

بدون طرف  وّمتق) تقوّمآيد در بحث به نظر مي تعلّقبرادر صدوق: جواب يك در رابطه با يك طرفه شدن 

شود حاال خود اين طرف گاه نميگوييد تقومي دارد يعني متكي است، تكيه بدون تكيهشود( اينكه مينمي

را بر  تقوّمگوييم طرف دارد اگر قيد الجمله ميوحدت و كثرت خودش يك چيز است يا چند چيز ما حاال في

را  تقوّمطرف دارد و اگر  تقوّمكه  طور همان هم طرف دارد تعلّقشود، اوصاف ذات پذيرفتيد بحث تركيب مي

شود ولي اگر گفتيم تقومش از درون به بيرون راه بيشتر مي 2شود كه از به درون بگيريم كثرات شروع مي

شوند و اين توجه به اضافه الزم نسبت بين درون و بيرون است و درون و بيرون در آن منحل مي تقوّميابد و 

الجمله اش اضافه نشود طرف را فيو تكيه تقوّماگر كنار اضافه قرار نگيرد يعني  است يعني وحدت تركيبي

به اضافه نباشد اصالً تركيب  تقوّمبه اضافه است اگر  تقوّمايم اضافه. نه درون است و نه بيرون يعني گفته

بياييد و  تعلّق . شما در خود بحثتعلّقگوييم ربط شد وحدت تركيبي و وحدت تركيبي شد شود. و ما مينمي

شود ربط را لحاظ كر بگوييد زمان و مكان ربط دارد در اين صورت يك طرف زمان و يك طرف هم مكان مي

توانيد تركيب كنيد و استفاده نيست، شما مفاهيم قبلي را در مباحث بعد مي تعلّقحال اين شد ربط كه ديگر 

خواهيد استفاده كنيد و مانعي هم ندارد نه مي علّقتكنيد اين طور نيست كه نتوانيد استفاده كنيد، در بحث 

: اآلن چه تعلّقآنكه ربط باطل است و تركيب معنا ندارد، ولي شما اشكال را ببريد آنجائي كه ما رسيديم به 

 ؟ اگر اشكالي است بفرماييد؟تعلّقاشكالي است كه اينجا رسيديم به 
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 كنيمحاظ ميبرادر حسينيان: اشكال اينكه ما در ربط طرفين را ل

 طرف دارد نه آنكه دو چيز است. تعلّقبرادر صدوق: نه، 

يك طرف بيشتر ندارد و قوامش  تعلّقبعد ر خود  تعلّقبرادر حسينيان: اينكه همين ربط تبديل شده است به 

 به همان طرف است.

 شود بدون تكيه نمي تقوّمگفتيم،  تقوّمبرادر صدوق: به چه دليل گفتيم. به دليل 

 چيز به همديگر است. 2تكيه  تقوّمر حسينيان: براد

 برادر صدوق: چرا؟

گوييد يك خصوصيت جديدي است مثالً بخار. گويم اين مجموعه چيست؟ ميهستند مي مركّبكه اين اجزاء 

فرماييد كه هم باشد اگر در مقدماتش ميگوييد كثراتش انحاللي ميگذاريد روي كثراتش ميبعد دست مي

گوييم آبليمو منحل در آب است گفتيم شربت آبليموئي است حال كه شد آب مييم مثالً ميكردتركيب مي

گل زيبا يا گل خوشبو اين بو را از آن جدا كنيم يا زيبايي  مثالًزديم. نه آبليموي استقاللي. يك مثال قبالً مي

 اين ذات. شود جدا كرد. اين قوام دارد بهاش جدا بكنيد آيا مييك نفر آدم را از چهره

 طرف داشتن. 2برادر حسينيان: معناي تقوم يعني 

شود يعني همين بحثي كه مي تقوّمشود يعني در برادر صدوق: آن بحث وحدت و كثرت كه منحل در اين مي

گويي آب هست مي گوي طرفينش كو؟ پس اآلن داشتيم، آب خصوصيت جديدي هست يا نه شما مي

 آوريد.هست شما دو چيز اين را از كجا مي متقوّطرفينش يك چيز هست. ما گفتيم 

 چيز بوجود آمده است. 2برادر حسينيان: اين تقومي است كه از 

گوييم اين منحل است در آن اكسيژن و ئيدروژن در ربط مي مثالًگوييد را كه مي« كه»برادر صدوق: همين 

هم زيبا هم خوش بو  متحرّكحضرت ختمي مرتبت هم  مثالًآن است. « ذات»آب، مثل بحث قبلي حقيقت 

به اوصافش  متقوّمگفت كه اين ذات  توان ميتوان برايشان ذكر كرد حال آيا هم رشد دارد صد تا وصف را مي

كند حال بحث عليت را در جلسه هست كه معلوم مي تعلّقباشد خود گوييم حقيقتاً ذات تعلقش مياست مي
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گوييد شماريد و ميرسيم؟ بله مقدمتاً نه حقيقتاً آثاري را ميمي تعلّقكنم. آيا از تناسبات به آينده ذكر مي

كه اين قند است حاال اين آثارها جمع شدند و قند را دادند يا قند اين آثار را تحويل شما داده است. حقيقتاً 

دن تا كنيد آثاري را شمركنيد تا آب را بشناسيد شروع مياز تر بودن شروع مي امّاكند آب هست كه تر مي

ش اين تعلّقگوييد كه آن ذات داراي اين آثاري است يعني نفوذ يك چيزي را بشناسيد بعد كه شناختيد نمي

كند وقتي كه رسيديد به مطلب بايد وارونه بگوييد نه آنكه در مقدماتش بمانيد حاال رسيديد است كه تر مي

د نه ما كثرت و وحدت را به ربط يك طوري تعريف كنيد نه آنكه بگويي تعلّقيعني هر وصفي را به  تعلّقبه 

وجود دارد؟ اينجا اگر فشار  تعلّقكنيم. آيا چه اشكالي در تبديل به متوجه شديم همانگونه حفظش مي

ساز بشود يا آيد كه وحدت و كثرتنمي تعلّقشكند وقتي شكست ديگر مي تعلّقبياوريد آن اشكال تبديل به 

خواهيم است ما وقتي مي طور همينرسيم به ربط اينجا هم ز اصالت شيي ميزمان و مكان ساز شود يا اينكه ا

-كنيم يعني مياز اصالت شيي به اصالت ربط برسيم ـ ربط دو دست نداريم به ارتكازات طرف مقابل تكيه مي

د شود اصالت شيي را در اصالت ربط حل كرد يعني منحل كرد بدون آنكه قبلش بگوييد اصالت را با ربط بداني

كند نه آنكه با اصالت شيي وحدت و كثرت را بگوييد. وقتي حل شد، ربط اوصاف خودش را خودش معني مي

گيريم، اآلن با ربط وحدت و كثرت ايم با آنها راه بياييم همان وحدت و كثرت آنها را مينه ما چون قبول كرده

 كنيم. و زمان و مكان را معني مي

 تعلّقاي شود گفت هر مجموعهربط است؟ مي يافته توسعههمان معناي  تعلّقتوان گفت برادر جمالي: آيا مي

 به جهت دارد، قوامش به آن جهت است كه در او سير هم احتياج است...

 را به جهت تعلّقدانيم، نه قوام مي تعلّقبرادر صدوق: نه، ما قوام جهت را به 

 يافته توسعهمعناي  تعلّقباشد يا از آن طرف؟ زيرا اگر  برادر جمالي: آيا مگر تفاوتي دارد كه قوام از اين طرف

كه در  طور همانبه جهت است. يعني  تعلّقو قوام  تعلّقاي جهتي دارد و قوام جهت به ربط باشد هر مجموعه

 كند!؟ربط طرفيني بود اينجا نيز طرفيني است و فرقي نمي
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تا آسمان فرق دارد در آنجا مقصد را كه بكار  كند، آن مقصد با اين مقصد زمينبرادر صدوق: خيلي فرق مي

آوريد، اگر شما براساس اصالت شيي كرديد ولي اآلن مقصد را از حدتان درميالجمله مطرح ميبرديد، فيمي

توانيد معرفي كنيد از لحاظ منطقي چون خود لوازم اصالت شيي مقصد تحويل حركت كنيد مقصد را نمي

باشند. در زندگي و كارشان هدفي دارند لذا مقصد شيي مقصد را منكر نمي دهد ولي قائلين به اصالتنمي

 الجمله را قبول دارند.في

اي كه بدست اوليه حدّكه هماهنگي را معنا كرديم يك تعريفي داديم ولي در اينجا متناسب با  عامّدر اصول 

ي را بعنوان اصل غيرقابل انكار اوليه بدست آورديم، در آنجا هماهنگ حدّآورديم، هماهنگي را هم از خود 

آمد را كاري اوليه هر دستگاهي )اصالت شيي و شرائط( پيش مي حدّمطرح كرديم و هر لوازمي براساس 

 كند.اوليه هماهنگي ريشه منطقي و استداللي پيدا مي حدّنداشتيم لكن در اينجا براساس 

بت بين وحدت و كثرت است و آيا كل و برادر حسينيان: نسبت بين وصف و شيي و شيي و اجزاء همان نس

 باشند.اجزاء همان وحدت و كثرت مي

-برادر صدوق: ما ديگر يك ذات و اوصاف و يك نسبت بينش ديگر نداريم. براساس اصالت شيي كه تقسيم

آيد بندي كرديم و ذات و ذاتي را مطرح كرديم و گفتيم براساس تعاريف آنها، اتصال يا انفصال مطلق پيش مي

سازد گوييد ذات است يعني آن نسبت نه اينكه حقيقت ذات را ميي در اينجا حقيقت نسبت را داريد ميول

 خود همان نسبت است. « ذات»خير، 

بينيم كه اين آييم و ميگوييد ذات و ذاتي، عالم ذاتي دارد و اوصافي هم دارد در سير بحث جلو ميشما مي

خواهيم بگوييم هاي خودمان ميشود ولي در دستگاهآنها شكسته مي تواند عالم را تفسير كند. و تعريفنمي

اوصاف ساز است نه اينكه ذات داريم و ذاتي و يك ربط بين  تعلّقباشد. خود اوليه خود ذات نسبت مي حدّكه 

 آنها و يك نسبت بين آنها كه هم نسبت بشود حقيقت ذات و هم ذات بشود يعني دور پيش آيد.

آيد. يك حقيقت ذات، نسبت بين ذات و ذاتي است، ذات هم خود ه آنها دارند دور پيش ميبندي كبا تقسيم

 ذات و حقيقت مطلب است.
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 برادر حسينيان: نسبت بين ذات و اوصاف چيست؟

باشد براساس اصالت ربط، ولي بعدش منش عرض شد، ذات همان مجموعه ميبرادر صدوق: خدمت اقاي نيك

 نه كل و نه اجزاء بلكه نسبت بين كل و اجزاء. گوييدكنيد و ميمنحلش مي

-باشد يعني يك وحدت وجودي ميآييم تعريف كنيم كل را به ذات، همه قبول دارند كه يك كل ميما نمي

دانند نه ذات( ما بحث وحدت و كثرت را كه كرديم گفتيم وحدت و كثرت از باشد )وحدت را وصف مي

گويند باالخره يكي است يا چند چيز لش كنند. اين يكي بودني را كه ميتوانند تحلياوصافي است كه آنها نمي

و  تعلّقتوانند تفسير كنند، ما با )هم يكي است و كثراتي دارد( اين يكي بودن و چند چيز بودن را آنها نمي

 وحدت تركيبي وحدت و كثرت را تعريف كرديم.

اين ميكروفن رنگ دارد، عرض  مثالًبرادر حسينيان: وحدت و كثرت بين اوصاف با وحدت و كثرت بين اجزاء 

گوييد دارد و... خود ميكروفن اجزائي دارد. آهن دارد دگمه دارد و... اين رابطه بين وحدت و كثرت را كه مي

 و اجزائش.فرمايند يا بين خود ذات وحدت و كثرت پس اوصاف و ذات مي تقوّميا 

آن بحث را نداريم كه يك ذات داريم و يك اوصافي كه بخواهيم ربط بين آنها را   برادر صدوق: ما اصالً

توانند حل كنند ما حل كرديم. گفتيم خواهيم بگوييم وحدت و كثرتي را كه آنها نميمالحظه كنيم مي

 بوحدت. متقوّمبه كثرت و كثرت  متقوّموحدت 

خواهيم برسيم به معناي بنام كنم دقت كنيد، ميرسيم. روي مثالي كه عرض مينمي تعلّقما در قدم اول به 

كند، گوييم دهان را شيرين ميخواهيم ذات او را معرفي كنيم بعد ميدانيم قند چيست ميقند، هنوز هم نمي

رسيم، خوب وقتي آن را كنيم. از اين آثار به معنايي بنام قند ميرنگش سفيد است و... آثار او را شمارش مي

سازد. درست ساز است نه وزن قند را ميگوييم قند وزنگوييم وزن او مال چه چيزي بود. ميشناختيم مي

كرديم ولي خود حقيقت ذات قند دارد فشار خواستم او را بشناسم بايد از وزنش شروع مياست من كه مي

كند چه بخواهيم چه نخواهيم باشد و شيرين ميسنگين مي آورد، نه اينكه فشار را به او بچسبانم. اين قندمي

دارد نه اينكه شيريني را من انتزاع كرده باشم و از ذهنم به قند بچسبانم. اين قند اثر شيريني در دهان مي
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باشد كه قند را ساخته  نه اينكه اين خصوصيات ا به او بچسبانيم يعني انتزاع كنيم و بع خصوصيات قند مي

 گويند كثرت انتزاعي است.( داشته باشيد.م )مثل كساني كه ميبچسباني

 باشد(كند به اينكه بگوييم ذو اجزاء است )تركيبات او گلوكز و... ميبرادر حسينيان: خوب اين فرق مي

شماريد، براي كند در مرتبه اول كثرات اوصاف را كه ميبرادر صدوق: كثرت و وحدت معناي جديدي پيدا مي

معناي »گوييد وحدت جهت، وحدت مقصد، وحدت طرف، رسيديد اآلن مي تعلّقت. حال كه به شناختن اس

« وحدت جهت است»باشد بلكه باشد، وحدت ذات نميديگر وحدت كل نمي« شودوحدت دارد عوض مي

خواهد، گوييد كثرت توالي است يعني سير ميكند بعد ميوحدت طرف است. او يكي بودن تعقل را تمام مي

كرديم و بعد به آيد. نه اينكه در قدم اول سير را بگوييم خير. ما از ترتيب شروع ميرت در زمان و سير ميكث

شود اگر جديد مي مرتّبرسيم. لذا معناي وحدت و كثرت رسيديم حال از تبديل به ترتيب ميتبديل مي

كند ولي اگر سير منطقي مي آيد و اشكال در ذهن ايجاددقت نكنيد از مرحله قبل همان معاني سابق مي

رسيديد اشكاالت قبلي را نبايد بيان كند. شما يك روز نطفه بوديد يك روز  تعلّقمفاهمه را پذيرفتيد و به 

بچه يك روز جوان، از هر مرحله، مرحله قبل را نگاه كنيد. ديگر نطفه يك معناي جديد دارد، خود شما 

بلوغي است در فرد سي ساله، بلوغ را در مرحله خودش را كه نگاه بلوغتان را نگاه كنيد، معناي جديدي دارد، 

كنيد شما قبلش اين ادراك را از خودتان نداشتيد، در مرحله كودكي ادراكي از بلوغ نداشتيد، ولي در اين 

تان تعاريفي را است، در سير رشد ادراكات طور همينكنيد، مفاهيم هم تر معنا ميمرحله، مرحله قبل را قوي

را نوزاد تا برسيم به فاعليت و واليت.  تعلّقباشد ربط را نطفه فرض كنيد، تر ميدهيد دقيقاز مفاهيم مي كه

اي مفاهيم سابق را نبايد با همان ديد سابق نگاه كنيد، خير اين اين را بايد توجه كنيد كه در هر مرحله

 يد تا اشكاالت سابق براي شما پيش نيايد!اند و با ديد رشد يافته به آنها بايد نگاه كنمفاهيم رشد كرده

 والسالم 



 

 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

  13دوره دوم/ جلسه «/فلسفه اصول روش تنظيم»ضرورت تنظيم امور مسلمين/ 

 25/5/31حجّت اإلسالم و المسلمين صدوق/ تاريخ: 

 پرسش و پاسخ -

باشد، كه مي تقوّمايد، ديگر چه نيازي به ربط، بحث از ذات هم در واقع كرده برادر سروريان: شما در بحث

 كنيد؟بحث آنرا مطرح مي

گيريم. اين را توضيح را نتيجه مي تعلّق، تقوّمبرادر واحدي: شما فرموديد با وارد كردن بحث زمان و مكان در 

 بفرماييد.

 كنيم استداللش را بفرماييد.معنا مي« فشار»را به « تأثير و تأثر»برادر ديندار: اينكه 

متعلق و »كه رسيديد صحبت از  تعلّقمعني كرديد بعد به « متقوّمفشار »شما ذات را  -1منش: برادر نيك

 است. تعلّقخصوصيت ذات در  2شد و فرموديد كه « مسير

 كنيد؟خصوصيت ذات مي 2را منطبق بر  تعلّقخصوصيت  2حال سئوال اين است كه چگونه 

توان تعريفي ثابت و واحد از اشياء ارائه داد و شما قائل به تغيير در مفاهيم نيز هستيد، حال چگونه مي -2

 حال آنكه مفاهيم مرتباً در حال تغيير هستند؟

 برادر كشتكاران:

 دوباره جاي مطرح شدن دارد؟!« تعلّق»شود چگونه در مي تقوّموحدت و كثرت كه منحل در  -1

 شود؟اوليه، به چه صورت ظاهر مي حدّوحدت و كثرت در هر مرحله از  -2

 نيز هست يا خير؟« تركيب»، تعلّقآيا از تناسبات  -1

 را كامالً مشخص فرماييد.« تقوّم»و « تعلّق»فرق  -4
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 برادر ذبيحي:

 توانند قرار بگيرند؟بعنوان حدهاي يكديگر مي« حدود»آيا  -1

 دارند؟« شامل و مشمول»آيا حدود،  -2

 باشد؟بين حدود چگونه مي« نسبت» -1

را توضيح « مشير به درون و هم مشير به بيرون است»فرماييد هم مي تعلّقبرادر كشتكاران: اينكه در 

 بفرماييد.

 جواب سئواالت -

 اگر رشد و تغيير در مفاهم باشد تعريف از شيي ثابت چگونه ممكن است؟ -1

باشد كه ابتدا باشد و يك سئوال خارج از بحث ميبحث ميبرادر صدوق: دو دسته از سئواالت دباره خود 

 شود.اي به آن مياشاره

 باشد؟فرمودند كه اگر رشد و تغيير در مفاهيم وجود داشته باشد تعريف از شيي ثابت چگونه ممكن مي

ز شيي باشد. پس تعريف امي« در جريان»بنابر بحث تغاير و تغيير شما ديگر شيي ثابتي نداريد بلكه شيي، 

« در جريان»بايست يك شناخت آوريد ميشود و شناختني را كه شما از اشياء بدست ميثابت ديگر رها مي

بدست آيد، البته زماني هم كه اين « چيستي شيي»تا زماني كه « اجمال به تبيين»باشد، آنهم شناخت از 

شود و نه بطور صد در ي پيدا ميباشد بلكه به نسبت از آن اطالعتعريف بدست آمد باز تعريف مطلقي نمي

 باشد و در دايره شناخت غيرمعصومين، خير.)ع( ميدر دائره شناخت معصومين« كماهي»صد، چرا كه بحث 

 آيا بدون ارائه تعريف ثابت از شيي امكان مفاهمه وجود دارد؟ -2

 كنيد؟اهمه ميمنش: شما اگر نتوانيد تعريفي را از شيي ارائه دهيد چگونه با خصم مفبرادر نيك

كنيم، آنچه دهيم بلكه از اجمال حرك ميايم؟ ما تعريف ارائه نميبرادر صدوق: مگر تاكنون ما چه انجام داده

كنيم. در قسمت اول هم ما مقيد نكرديم كه عالم را ماده باشد از همان مطلب شروع ميكه در نظر شما مي
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توانند با الجمله دو انسان ميدي نداشتيم. گفتيم كه فيتعريف كنيد با وجوديا مخلوق. روي اين مسئله تأكي

 شود.يكديگر مفاهمه برقرار كنند، كه اين در عالم واقع شده است و واقع هم مي

 گيرددر عالم مفاهمه صورت مي -

توان از تعاريف شروع نكرد بلكه گيرد. سپس ميشروع شد كه در عالم مفاهمه صورت گرفته و مي جا ايناز 

 رسيد.« تعاريف»ان به تومي

 بعد هماهنگي را براي حركت اصل قرار داديم، بدين معني كه حرف امروز ما با حرف فردا متناقض نباشد.

 در مفاهمه نبايد نقطه شروع خصم را پذيرفت -

خصم و « نقطه شروع»باشد، شما اگر پذيريم كه كته مهم در مباحثه همين ميالبته قطه شروع آنها را نمي

اي برقرار رسيد كه او رسيده است. لذا ديگر بحثي و مفاهمهاي مياو را قبول كرديد به همان نتيجه «روش»

شود. ولي اگر از جائي شروع كرديد كه هر دو قبول داشتيد و در اصطكاك، قدرت يكي بيشتر بود -نمي

تواند انكار كند زيرا ايتاً ميشود. وقتي كه عجز دستگاه او را نشان داديد، نهشكند و عاجز ميارتكازات او مي

باشد لذا انسان تر از قرآن و احاديث و سخنان انبياء الهي نميهاي ما قويباشد چرا كه حرفكه مختار مي

 تواند انكار كند.مي

 باشد؟ آيا شامل و مشمول دارد؟مطلب بعد، در رابطه با نسبت بين حدود بود كه چگونه مي

الجمله آن گفته شده است همانند رشد يك انسان است كه گر چه بحث فياين در آينده روشن خواهد شد 

-اش يك مرحله نطفه، كودكي بلوغ دارد. شما يك نوزاد را كه نگاه مينظام ادراكات او مانند رشد جسماني

كند. اين طور نيست كه هيچ خصوصيتي نداشته باشد، بلكه بچه انسان است و حيات كنيد چگونه برخورد مي

بايست باشد، آرام آرام ميمي طور همينخورد. نظام ادراكات شما هم مكد و غذا ميپستان مادر را مي دارد،

-گوييد وقتي كه رشد ميباشد، نميگوييد اين بچه انسان مييعني مي«. جهت»در يك  امّاتوسعه پيدا كند 
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در آن قابل « جهت»ه كافر شود!! حال چه بچه مسلمان باشد و چه بچكند فالن حيوان يا فالن گياه مي

 باشد.مالحظه مي

 تعلّقسير بحث در اثبات اصالت  -3

 سئوال مرتبط با بحث گذشته: امّاو 

، اين «ذات ما بسيط است»، اصل قرار دهيد يعني بگوييد: «ذات»را در « بساطت»قبالً بيان شد كه اگر وصف 

 باشد.معني، قدرت تحليل از ذات را دارا نمي

توانيد آنرا به اين ذات نسبت دهيد. چرا؟ زيرا ناتوان شده ا وصف براي اين ذات بشماريد نمييعني اگر ده ت

 است از تفسير وحدت و كثرت، كه بحث آن گذشت.

است بايست جوابگوي تعريف « تركيب»تواند جواب بدهد پس نقيض بساطت كه همانا خوب اگر بساطت نمي

تواند پاسخ بدهد؟ آيا تركيبي را كه بساطت آنرا تعريف مي« تركبوصفي از »چه تركيبي و چه  امّاذات باشد. 

-تركب باشد در اصل اشكال، تفاوتي حاصل نمي معرّفكند يا چيزي غير از اين؟ واضح است كه اگر بساطت 

-شو يعني اگر بساطت، تركب را بخواهد تعريف كند، چون در آن انفصال مطلق و اتصال مطلق راه پيدا مي

تواند معني كند. باشد. يعني وحدت و كثرت را در خود تركيب نميهم عاجز از تفسير ذات مي كند. آن تركب

 گردد به اينكه گفته شود: المركب، ذواالجزاء. پس انتهاي آن برمي

 وصف تعلق 3ـ اختالف پتانسيل به معناي  تقوّمبررسي تركيب ـ  -

 است يا چند چيز؟ ، آيا يك چيزمركّبجاي سئوال است كه باالخره اين  امّا

شود تحليل دستي منطق بايد بتواند كثرت اجزاء و وحدت ذات را در تركيب تعريف كند، لكن با بساطت نمي

شود، يا اينكه اجزاء كند كه موجب انفصال مطلق بين اجزاء ميارائه داد. چون اجزاء را يا بريده از هم بيان مي

آورد به اين معنا كه ديگر در اتصال مطلق كثرت اجزاء ميكند كه اتصال مطلق بوجود را با ذات يكي مي

رود. لذا با توجه به اين اشكاالت ناچار هستيم بگوييم اين معنايي كه از نيست و لذا تغاير هم از بين مي
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ما است. لذا آمديم وحدت تركبي را مطرح كرديم و  مدّ نظرتركيب با ديد بساطت شد آن تركيبي نيست كه 

كنيم وحدت تركيبي است، با از صنف وحدت تركيبي يعني اصلي را كه براي ذات مطرح ميگفتيم تركيب 

تان عرض كرديم ذات وحدت را مقيد به كثرت. و كثرت را هم مقيد به وحدت كرديم. آن بياني كه خدمت

 شدند. متقوّماينها 

مسئله تركب را طرح كرده  شديم عالوه بر اينكه قبالً تقوّمخواهيم بگوييم چرا وارد بحث خوب حاال مي

بست را بست رسيد، و شما بايد اين بنبه بن« وحدت و كثرت»بوديم؟ چون واقعش در تحليل ذات، بحث 

حل كنيد و بايد بگوييد اين دو وصف در ذات شما به چه نحو مطرح هستند و از اين طريق به تعريف 

 صحيحي از ذات برسيد.

 ورود به بحث اختالف پتانسيل علّت -

حال بحث ديگر اين است كه چرا وارد بحث اختالف پتانسيل شديم؟ چون در اين مرتبه باز با ارتكازات 

آنرا ايستا « الشيياصالت»آيد، يعني شما با ارتكازات و وحدت و كثرت تركيبي ايستا به ذهن مي تقوّمموجود 

بدهيم، بگوييم: اين وحدت تركيبي در بينيد. و لذا ما ناچاريم براي اينكه تصوير درستي از وحدت تركيبي مي

، حقيقت مطلب «هدي دارد»، «اي دارددگمه« »يك دربي دارد« »ضبط»اين  مثالًجريان و حركت است 

كنن و اين شود در اصطكاك با همديگر نيرو و فشار را منتقل مياينست كه اين تغاير كيفيات كه مشاهده مي

آورد و آن آلياژ  اين مس يا آلياژي ك در اين ميكروفن است مي كنيم يك فشاري رويكلماتي كه ما بيان مي

رسد و نوار اين فشار به نوار مي  كند وقتي انتقال صورت گرفت فرضاًمنتقل مي خاصّيهم اين فشار را به نحو 

كه عمل ضبط  خاصّيگيرد. اگر صرف صورت و اشيايي رنگ به رنگ اينجا باشد، بدون فشار هم فشار را مي

را روي ميز بگذاريد و اينها ايستا باشند و هيچ  خاصّتا چيز  10كند. مثالً اگر شما كردن جريان پيدا نمي

فشار و اختالفي بين آنها نباشد، اينگونه نيست كه اين اشياء ميز را تكان بدهند. ممكن است كه شخصي 

تغايرها را در تغيير ببينيد بدون لحاظ اختالف پتانسيل تغايرها را بريده بريده از هم مالحظه كند ولي اگر اين 
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زند ولي حاصلش انتقال اي سر باطري ميي جرقهطور همينممكن نيست كه شخصي بگويد  مثالًشود، و نمي

 شود. شود، چون در تغيير فشار منتقل ميهاي ماشين نميچرخ

اينجاست ثابت است و نيروئي هم در آن جريان  شايد شما از تغييرات اشياء غفلت كنيد و مثالً اين قندان كه

ندارد. يا يك نخ سيگار را توجه شما كنيد خوب اگر آنرا روي ميز ثابت بگذاريد، هيچ تغييري را در آن 

شود، و شود و يك بخشش دود ميكنيد يك بخشش خاكستر ميكنيد ولي وقتي آنرا روشن ميمشاهده نمي

گيرد اگر اختالف فشار نباشد رود چون دود در مقابل هوا كه قرار مي ميرود خوب چرا اين دود باالباال مي

توانيد اختالف پتانسيل و فشار را رود. پس در تغيير، چه تغيير مكاني و چه زماني و تبديل نميدود باال نمي

 مالحظه نكنيد.

-طي هم ندارند لذا حاال ميرسد بريده از هم بوده و رباين مقدماتي كه اآلن بيان كرديم ظاهراً به نظر مي

شود كه بريده از هم نيست بندي كنيم، گر چه با توجه به مقدماتي كه ما بيان كرديم معلوم ميخواهيم جمع

توانيم اختالف پتانسيل را شود ديد و ما در خود وحدت تركيبي هم ميبلكه از خود تغيير، تركيب را مي

هستيم، سرعت انتقالمان ضعيف است لذا « اصالت شيي»ت چون ما مأنوس با ارتكازا امّامالحظه كنيم 

 مجبوريم كه مقدماتي بچينيم تا اين مقدمات با هم تركيب شود و مفهوم جديدي را حاصل كند.

آييم ، اختالف پتانسيل( را براي ذات پذيرفتيم ديگر اينكه ما ميتقوّماگر شما اين چند وصف را )تركيب، 

 تقوّميك عنواني كاملتر از  تعلّقكنيم تغيير مبنا نيست، بلكه مي تقوّميگزين، جا« تعلّق»مفهومي را به نام 

را كنار بگذاريد و يك عنوان ديگري پيدا كنيد. يعني اگر شما با هم فكر كنيد و  تعلّقتوانيد است لذا شما مي

اشكالي ندارد لكن  و تركيب را در برگيرد، هيچ تقوّميك مفهومي ارائه دهيد كه بتواند اختالف پتانسيل و 

 تواند تمام آن مفاهيم را بپوشاند چرا؟آيد كه اين مفهوم ميبنظر ما مي

است. و اختالف پتانسيل در آن نهفته است. « جاذبه»است، « كشش»و « جذب»يك نحوه  تعلّقبخاطر اينكه 

اگر وابسته به  تعلّق يعني غيرمستقل بودن. تعلّقهم در آن نهفته است چون  تقوّمفشار در آن نهفته است، و 

بدون  تعلّقندارد اصالً « موضوعيت»ندارد، « حيات»بدون طرف  تعلّقنيست لذا  تعلّقمقصدش نباشد ديگر 
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گذاريم را مي تعلّقنيست كشش دارد آنهم به چه سمت؟ كدام طرف؟ اينكه اين بحث آخر كه ما  تعلّقطرف 

احتمالي است به نظرمان آمده است حاال اگر نيست  خاصّجايگزين تركيبي اين اوصاف بحث استداللي 

كند ما را به وصف ذكر كرديم منتقل مي 10شان هستيم آقايان احتمالي ديگر به نظرشان آمده است خدمت

تر معنا و اوصاف دقيق تعلّقاگر چه حاال برسيم به  تعلّقبريم به ، از طريق اوصاف ما چي ميتعلّقذاتي به نام 

شود چون در مسير ارتكازات اصالت شيي هستيم يك نقصي در شيي هست. ر معنا ميتشود. يعني دقيقمي

استفاده نكرديم، يكي  تقوّمها را برطرف كنيم، ما در اين بحث از زمان و مكان براي بحث بايد بياييم آن نقص

 مطرح كنيم. قتعلّخواهيم در بحث از برادرها سئوال كردند ما بحث زمان و مكان را به حول و قوه الهي مي

به طرف و جهت مطرح  تعلّقشد چگونه تعريف از وحدت را در  تقوّمسئوال شد وحدت و كثرت منحل در 

 فرموديد؟

كنيد جواب: منحل شد به معناي اينكه اعدام شد بله اگر بگيريد اعدام شود چيزي كه نيست چرا مطرح مي

ل شد يك بحث ديگر داريم اينكه در هر الزم بود اعدام بشود اين يك مطلب پس اعدم شدني نيست منح

شود باز وحدت و كثرت و اوصاف و اجزاء، هر چيزي كه ذات دارد ذو اجزاء، ذو اي از رشد كه پيدا ميمرتبه

دارد،  تحرّكبيند دستش توان از آن تعريف جديد داد مثل بچه نوزاد است، چشمش ميوصف، دوباره مي

كند آنروز با پايش دهيد فرق ميشود تعريفي كه از پا و دستش مييساله م 5دارد، ولي وقتي  تحرّكپايش 

 تقوّمتواند، ولي كدام پا همان پا است. همان وحدت و كثرتي كه منحل شد در توانست بازي كند حاال مينمي

اآلن به يك بلوغ جديد رسيد يعني كارائي جديد دارد. نسبت تأثير جديدي دارد، آثار جديدي دارد چون 

ه به آن شده، با يك اموراتي تركيب شده است اگر تركيب نشود رشد نكند، چيز جديدي، هم به دست اضاف

 است. طور همينآيد مفاهيم هم نمي

 تعلّقتوصيف از وحدت و كثرت در  -4

چه شد و  تعلّقدر  تقوّمبرادر كشتكاران: شما فرموديد هر مرحله يك آثاري دارد، خوب وحدت و كثرت در 

 چيست؟ تعلّقآثار وحدت و كثرت در 
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بستي را برادر صدوق: ما به نظرما آمد يكي بودن و چند تا بودن در بحث وحدت تركيبي حل شد. يعني بن

كه در بحث ذات و ذاتي داشتيم كه بساطت در آن اصل بو و چون انفصال مطلق بر آن حاكم بود اشكال 

 خاصّبه اين كثرت است، اين يكي بودن جداي از اين اجزاي  متقوّماين وحدت،  گوييد ميداشت در اينجا 

شود. مثال هم زديم گفتيم شما نمي خاصّرا مالحظه كنيد، بدون اين يكي بودن  خاصّنيست اگر اين اجزاي 

هاي خواهيد مثالً از شهري به شهر ديگر برويد بياييم. الستيكخواهيد، مياي را براي حمل و نقل ميوسيله

كنيم كه الستيك اي درست مياكتور را به پيكان ببنديم. يعني نحوه قرار گرفتن طاير به ماشين را به گونهتر

، آن كثرت خاصّ، اين ذات خاصّشود از موضع اين يكي بودن تراكتور به ماشين بخورد هدف شما تأمين نمي

تا است اينكه اينرا بگوييد از  شود ديگر نيست كه يعني بگوييد يا يكي است يا چندبا هم جمع مي خاصّ

پايگاه بساطت است هر جا يكي است چند تا هم هست عين هم هست، تركيبي است، تأليفي هم نيست به 

شود گفت كه بحث در همين جا دقيق مي امّاكند خورد اوصافي است كه ما را به ذات نزديك ميچه درد مي

 ست.به جهت ا متقوّمبه تركيب و تركيب  متقوّمترتيب 

بچه از دنيا  مثالًو تركب نيز دارد  تقوّمق يا بحث فاعليت را ديده است اشراف بر مباحث تعلّكسي كه بحث 

خواهند دست ما را بگيرند كه بفهمانند كه اين مطلب يك نحوه ادراك دارد و ما يك نحوه ديگر. حال مي

توانند بفهمانند؟ فهمند را به ما ميياكرم)ص( منيست، چگونه بايد به ما بفهمانند؟ آيا آن چيزي كه نبي

ما باشد كه از اين  كنند كه مناسب ظرفيتاي فراهم ميشود. اول يك وسيله يا تدارك يا نقشهنمي كه اين

كند يعني در جاذبه ديگري ديگري پيدا مي كارآييمرحله به مرحله باالتر برويم. سپس اعضاء و جوارح ما، 

بيند را مي تعلّقكند. پس كسي كه بحث دهد و تعريف ديگري پيدا ميحويل ميديگر ت كارآييقرار گرفته و 

 تعلّقتواند ببيند ولي اآلن كه هنوز به بحث اگر بيايد بحث وحدت تركيبي را ببيند ديگر همه چيز را مي

كه  هست. چرا« سير»توان مقصد را همانجا شرح دهيم. يا بگوييم كه تناسبات مقصد همان ايم نمينرسيده

 الجمله توان آن را ندارد.في

 تواند وحدت و كثرت را جمع كند و حال آنكه بساطت قادر به اين معني نبود.سپس تركب مي
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تواند با شود يعني قابليت تركيب شدن و يكي شدن را داشته و ميدر يك مجموعه، وحدت، تركيبي مي

-هاي ديگر تركيب شود. و يا مفاهيم با هم ميتواند با وصفهاي ديگر، تركيب شود، هكذا كثرت نيز ميوصف

 آيد.د بدست ميجدّيتوانند تركيب شوند كه از تركيب شدن آنها، خصوصيت 

باشد. حال آنكه  تعلّقكنيم كه و فشار تركب يك عنوان انتخاب مي تقوّمبرادر كشتكاران: فرموديد براي فشار 

 را نتيجه بگيريد!! تقوّمو  تعلّقوانيد نبوده است كه شما بت تقوّمبحث زمان و مكان در بحث 

 كنيد.آيد را استفاده ميتان ميبرادر صدوق: نه اينكه نبوده است، شما هر احتمالي كه به ذهن

 صرفاً تعابير عوض شده است؟ تعلّقآيا در بحث اصالت  -5

 د نتايجي را بگيريد.خواهيكنيد كه با اين تعبير عوض كردن، ميبرادر كشتكاران: شما صرفاً تعبير عوض مي

تصوير است، ذات، يعني امر داراي فشار، داراي تركيب و داراي »برادر صدوق: آيا ابتدا ذات براي شما قابل 

توانيد برداريد. همين جا بايد ، آيا اين براي شما تصوير دارد يا خير؟ تا اين حل نشود قدم بعد را نميتقوّم

اتي هست يا خير، اگر نيست بايست آن را رها كرد. سه وصف دارد ببينيد مطلب حل است يا خير؟ مشير به ذ

اين قندان وزن دارد، حجم دارد يا نقطه انجماد دارد با اين اوصاف، آيا چيزي قابل تصوير هست. اگر اين  مثالً

ي اوصاف را بريده بريده بگيريد، هيچ ذاتي براي شما قابل تصوير نيست. اگر نسبت بين اوصاف را نبينيد يعن

كنيد حجم بگوييد حجم ضرب در ارتفاع ضرب در عرض يعني طول و عرض و عمق را در هم ضرب مي

آيد وزن چيست؟ اگر از خود حجم به وزن برسيد بايد يك نسبتي بين آنها برقرار شود. يعني چه؟ بدست مي

في است شود اگر گفتيد حجم، وصفي است جدا، وزن هم وصيعني حجمش را كم كنيد وزنش نيز كم مي

و فشار و تركيب با همديگر قابل تركيب نباشند ذاتي را تحويل  تقوّمجدا، قابل تركيب با يكديگر نيستند، اگر 

دهد، ولي اگر گفتيد اين اختالف پتانسيل دارد حتماً تركيب در دهد، مقدمات بريده چيزي تحويل ما نمينمي

ز تبديل نيست، هر تبديلي را بخواهيد نگاه كنيد آن هست يعني تغاير جداي از تغيير نيست، ترتيب جداي ا

سوهان يا  مثالًكنيد يك چيز جديد جاي ترتيب وجود دارد يعني وقتي اينها يا چند چيز را با هم تركيب مي

آيد، يعني اين توليدات جاي خو دارد كه جاي اجزاء آنها نيست.  يعني جايگاه حلوا يا ماشين بدست مي
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كند، پس هر تبديلي بدون تغيير كند، آب جايش با اكسيژن و هيدروژن فرق ميق ميترتيب آنها در عالم فر

شود يعني وقتي شود هر تغييري و ترتيبي را كه مالحظه كنيد بدون يك تبديلي واقع نميو ترتيبي واقع نمي

 د بايد باشيم چون خصوصيتي باي به خصويت ديگري تبديل شود،جدّيجا عوض شد دنبال يك خصوصيات 

بينيد مي مركّببينيد يعني داريد اگر اين اوصاف را در هم و با هم ببينيد يعني داريد وحدت تركيبي مي

 يعني مشير يك ذات بايد باشد يعني اوصاف يك ذات است.

شود! نه اينكه بگوييد اين چطور شد، بلكه يا جاذبه يا كشش بدون اختالف پتانسيل مي تعلّقشما بگوييد 

كنيم. داريم و ما استفاده مي تقوّمبدون طرف داريم يا بدون  تعلّقدون اختالف پتانسيل داريم، ب تعلّقبگوييد 

يعني آقايان عنايت كنند و همفكري كنند كه خود بحث جلو برود و گر نه تكرار بحث شود كه چطور شود كه 

توان جواب داد يعني ه نميشما جلوتر رفته باشد كه اآلن از اين پايگا ذهنيّتها، الجمله در بعضي بحثفي

رود و حداقل مصلحت و واليت و فاعليت جواب شما را بدهم ولي سير مطلب از دست مي تولّيتوانم با مي

 شود.جمع رعايت نمي

 برادر كشتكاران: شما در حال تعبير عوض كردن هستيد،

شوند كه با هم تركيب مي تقوّموصف فشار، تركيب و  1برادر صدوق: شما بحث ما را دقت كنيد يعني گفتيم 

، شما اشكال اين را بفرماييد تعلّقگوييم دهند. يعني ما يك احتمالي بنظرمان رسيده و ميرا نتيجه مي تعلّق

هاي ما تواند احتمال ما را بشكند. )بحثشود يك احتمالي را مطرح كنيد ببينيم مينه اينكه بگوييد نمي

 و احتماالت زياد مطرح است( وحي منزل نيست بلكه انسان هستيم

 استدالل مباحث منحصر در صغري و كبري نيست -6

 ها استدالل مطرح كنيد.برادر واحدي: صحبت برادران اين است كه در بحث

 برادر صدوق: اين مطلب تا آخر مطرح است حال بگوييد معني استدالل چيست؟

 آيا صغري و كبري بچينيم؟
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شكافيم، فرضاً ماشين را كه كنيم يعني مياول بنظرمان آمد كه مفاهمه مي ما دنبال معناي دليل هستيم، از

شود! اگر اين كنيد از جرقه ماشين، ماشين روشن نميزنيم يك وقت شما بگوييد، آقا شما مغالطه ميمثال مي

ييد اين جادو گوافتد، شما ميگوييم آب را كه روي ميز ريختيد، راه ميمي مثالًشود را گفتيد بحث ما رها مي

افتد چون مقاومتي الجمله همه قبول درند كه اينكه آب، راه ميگوييم اين جادو نيست. بعداً فيكند، ما ميمي

شود اآلن هم بنا نداريم بگوييم كه اين هايي كه ميآورد، اين صحبتمقابل آن نيست، هوا به آب فشار نمي

گوييم رسيم به آنجا كه ميمي  ود با هم مفاهمه كرد بعداًشدانيم كه ميها درست است بلكه اين را ميحرف

دهيم، فاعليت دارد و جبر نيست يعني اينها را نفي اينطوري نيست. يعني بعداً تعريف منطقي و فلسفي مي

گوييد تمثيل، مگر ما اآلن مشغول قصه گفتن هستيم بلكه به كنيم به حول و قوه الهي. ولي اآلن وقتي ميمي

كنيم يعني با ماشين كار داريم و در يك زنيم كه ما با آنها سر و كار داريم، زندگي ميمثال ميچيزهايي 

گوييد كه جاذبه قبل از انقالب و بعد از انقالب دو تا جاذبه هست، انقالبي مشغول زندگي كردن هستيم و مي

هايي است است. اينها تمثيل شود گفت و فهميد. نفس كشيدن دين در بعد از انقالب فرق كردهاين را كه مي

كند. حاال در مباحث و بحث عجز حاصل شود اي متوجه ميكند يعني ذهن را به نكتهكه مطلب را نزديك مي

توانيد بحث را جلو يعني قوت اين تنظيم را )منطق چيست؟ منطق تنظيم است.( نتوانيد حاصل كنيد نمي

 ببريد.

يد اين حرف ما درست و حرف و استدالل شما اشتباه است و ما شما يك تنظيمي از مفاهيمي بكنيد و بگوي

 كنيم.استفاده مي

 استدالل بمعناي نظم بخشيدن هماهنگ است -

باشد، صحبت  عينيّتاستدالل چيست؟ استدالل نظم بخشيدن است هر اندازه نظم بخشيدن شما هماهنگ با 

گوييد در استدالل صغري و كبري ورد اگر ميآدر آن رعايت شد، و شما را چه بخواهيد چه نخواهيد جلو مي

 علّتو يا دالت را بيان كنيم  علّتاش را زديم، ما قبل از اينكه باشيم چون ريشهبچينيد، ما كه قائل نمي

 شود.داللت را گفتيم كه امر ثابت باشد و در تحقق امر ثابت ربط لحاظ مي
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ر اتصال مطلق و انفصال مطلق و تغاير و تغيير و كنيم بتكيه مي علّتكنيم بر آن پس وقتي استدالل مي

شود و با هم در جهت كنيم اگر صحبت ما ناهماهنگ بود، شكسته ميالجمله و هماهنگي تكيه ميسنجش في

داللت ما را به او  علّترود با استفاده از اصولي كه رويم. يعني صحت مطالب با هماهنگي پيش ميديگري مي

 .رساند لذا استدالل است

گوييد آب اگر در يك مي مثالًآوريد، نژاد: شما بجاي استدالل مطالب را در قالب مثال ميبرادر حسين

كند، لكن اگر اين طور استدالل شود. اگر در تغيير سراشيبي قرار گيرد بواسطه اختالف پتانسيل حركت مي

متغيرها با هم مساوي هستند و  ، اختالف زمان و مكان( نباشد. پسنسبيّتاختالف پتانسيل )يعني اختالف 

قبول داريم لكن چون  عينيّتشود. ما در شود و نفي تغاير كه شود ريشه تغيير زده مينفي تغاير مي

 افتد.دانيم مطلب جا نمياستداللش را نمي

 توضيحي پيرامون اختالف فشار -7

 ؟نسبيّتبرادر صدوق: اختالف فشار برابر شد با اختالف 

 كند اينها با هم فرق مي نسبيّت: اختالف فشار به معناي اينكه نژادبرادر حسين

ببينيم كه بگوييم اين  حدّبرادر صدوق: ما توجه به فشار داريم تا از ايستا بودن درآيد. اگر تغاير را ما در اين 

-ا ميبينيد، شماست نيرو در او نمي عينيّتباشد و صورت بريده از غير از آن است براساس اصالت شيي مي

-آورد، ايستانگري بحث ما را معلوم نميخواهيد توجه به آن نيرو كنيد، اين قند در واقع به بدن ما فشار مي

دارد  تعلّقكند لذا مجبوريم جايي را مثال بزنيم كه ايستا نباشد )طبق ارتكازات شما( البته كسي كه توجه به 

 مرتّبكوپ در آزمايشگاه ديدم، سطح مقطع قند گويد زير ميكروسبيند. چون ميجريان را در همين جا مي

گوييم كنيم ميشود. با چشم كه نگاه ميهاي عظيمي واقع مييك حركت مرتّبباشد. در حال جوالن مي

ثابت است ولي براي كسي كه با علوم روز مأنوس باشد پذيرفتن اين مطلب ساده است چون ابزار علوم در 

بيند سطحش در حال حركت است لذا دهد ميير ميكروسكوپ كه قرار ميباشد مثالً سنگ را زاختيارش مي
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باشد بايد بگوييد اين قند كه شود ولي براي كسي كه ارتكازات او براساس اصالت شيي ميسريع منتقل مي

 شود، تبديل را در اينجا مثال بزنيد و روشن كنيد.گيرد حل ميروي زبان قرار مي

ييم توجه به نيرو  فشار داشته باشيد اين مقدمه مخصوص بحث فشار است خواهيم بگودر اين مقدمه مي

 تغايري لحاظ شد ولي تغاير تغاير فشاري است.  باشد، قطعاًيعني عالم بودن اختالف پتانسيل نمي

الجمله ديگر قيد فشار الزم نبود تغاير ماده، انرژي و... در آنجا بحث ماده نبوده، در اول كه گفتيم تغاير في

بحث كيفيت بود، نه اينكه آنها بدون فشار بودند و نه اينكه بدون ماده بودند و جاذبه و فاعليت نداشتند خير 

خواستيم محل نزاع و بحث و مفاهمه ما واقع شود تا اصولي داشتند ولي ما توجه به آنها نداشتيم در آنجا نمي

 اي را بدست بياوريم.جملهالرا بدست آوريم و بعد روي او بتوانيم كار كنيم و روش في

گفته نشده است  تعلّقو  تقوّمتري در اين مباحث برادر جمالي: تما مباحث در ربط گفته شده  چيز اضافه

اشياء به بط است. يعني شيئيت شيي به ارتباطات آن شيي است يعني  تعيّنچون در بحط ربط هم گفتيم 

است آنجا هم بوده مطلب جديد  تعلّقي بحث زمان كه در يك ارتباط با زمان دارد و يك ارتباط با مكان يعن

 ها و تعبيرها نسبت به بحث اصالت ربط عوض شده؟نفرموديد، مفهوم عوض نشده بلكه واژه

اوليه است، كيفيات، تغيير هر چه را آنجا  حدّگوييم همه آنها ناشي از برادر صدوق: يك قدم جلوتر برويم مي

خواهيم همين را هم مي علّتبندي كرديد ما در بحث . حال شما زودتر جمعاوليه است حدّديديد ناشي از 

 بگوييم.

 اي جداي از بحث مواد نيستبحث كيفيت در هيچ مرحله -8

-باشد ولي بحث ماده را در كيفيت نميكنيد از ماده جدا نميمسئله ديگر: وقتي شما بحث از كيفيت مي

كنيم يعني با تغاير و گوييم دقيقاً با كيفيات استدالل ميميخواهيم ببريم در خود بحث ذات و ذاتي كه 

گيريد، با اوصاف اشاره به ذات گيريد، كثرت را يك وصف ميتغيير و اتصال مطلق و... وحدت را يك وصف مي

دهيد در را اصل قرار مي تقوّمدهيد باشد، شما كه ربط را اصل قرار ميكنيد ولي موضوع بحث ذات ميمي

شود بحث كرد توانيد كيفيت و مواد را از هم جدا كنيد با مطلق ديدن كه نمياي از بحث نميلههيچ مرح
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شود ميزان كرد بعد ببريد يك جاي مي خاصّيدوربين را يك جاي »شود يك جا توجه بيشتر داشت، لكن مي

 شود.ديگر تا آرام آرام به جوانب مطلب اشراف پيدا كنيد، لذا بريده نمي

-ه در قسمت اول بحث كيفيت بود، غير از مهره اصالت ربط و شيي كه گفتيم به تبع كيفيت ربط مياينك امّا

باشد شود كه نفي شيي ميباشند، آنجا هم گفتيم كيفيت ربط اصل است در عين حال رابطه هم اصل مي

ول بحث از كيفيت هاي بحث مرحله اشود او را آنجا نگوييد )اول بحث ذاتي بگوييد( پس تمام مهرهالبته مي

باشد شود لكن اين جوري نميخواهيم توجه كنيم كه ذات چه ميباشد يعني مياست، اآلن هم بحث ذات مي

 باشد.كه از كيفيت استفاده نكنيم لكن موضوع بحث ما كيفيت نمي

يير تعابير گوييد لذا تغاوليه مجبوريد تناسباتش را بگوييد، پس تناسبات را به تبع مي حدّبراي روشن شدن 

 باشد.نمي

 امر ثابت چيست؟ -9

 نژاد: در معرفي امر ثابت چه چيزي را مطرح كرديد؟برادر حسين

-گوييم امر ثابت ولي او را معرفي نكرديم كه واليت است يا... يك امر ثابت ميبرادر صدوق: ما داريم مي

بايد نسبت بين ثبات و تغيير را  شود حركت كرد. هم تغيير داريم و هم ثباتخواهيم چون بدون ثبات نمي

گوييد وصف ثبات و تغيير را كند و ميكند، معناي وصفي پيدا ميحل كنيد. معناي كيفيتي كه پيدا مي

رسيم وصفي را در منطق حقيقت ثبات چيست، مواد ثبات چيست بعد مي امّامنطق شما بايد حل كند، 

گوييد كتاب مي مثالً تعلّقرويم جلو و در مرحله يگفتيد ولي حقيقت ذات چيست را منطق بايد بگويد. م

گوييم اين هم نيست و متناسب با فاعليت وجود باشد بعد مياين نفس مي تعلّقاست يعني متناسب با 

آقا گفتند وحدت و كثرت  كه اينشود )ساز است نه اينكه نقشه ول ميباشد. يعني نقشهمبارك پيامبر)ص( مي

 كند.يگري پيدا ميمنحل شد نه يك معناي د

 گردانيد.نژاد: يعني ثبات را برميبرادر حسين
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كنيم ما توجه به وصف او داريم، وصف نمي معيّنكنند امر ثابت قانون است، ما ها فكر ميبرادر صدوق: مادي

اد گويم كيفيت بدون موكند قانون است. اينكه ميثبات را الزم دارد حال حقيقتاً قانون است، مادي فكر مي

آيد شما هم توجه آيد همانجا با توجه به قانون همراه شما ميباشد. او كه ثبات در نظرش ميقابل طرح نمي

باشد. قيامت ثابت است، ميزان و... ثابت است ما كه داريد كه معادي هست و معاد ديگر تغييرپذير نمي

گيريم ما است قانون را ثابت ميباشيم ثبات را ممكن است اينگونه ببينيم ولي ديگري ممكن مذهبي مي

توجه به وصف ثبات داريم حقيقت ثبات چيست را بايد در بحث ذات بررسي كنيم لكن در بحث ذات جداي 

شود صحبت كرد ولي توجه اصلي ما به ذات است، حقيقت كنيم، بريده از اوصاف نمياز كيفيات صحبت نمي

 عالم چيست.

























































































 ····························································································  224 

 

 

 

 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

  16جلسه  دوره دوم/«/فلسفه اصول روش تنظيم»ضرورت تنظيم امور مسلمين/ 

 23/8/31حجّت اإلسالم و المسلمين صدوق/ تاريخ: 

اند كه پاسخ آنها را مطرح برادرمان آقاي پيروزمند چند سئوال كه در مورد بحث زمان مطرح است را نوشته

ها و پاسخ آنها در سير مراتب بحث شويم، گرچه در بعضي از سئوالكنيم بعد از آن وارد بحث عليت ميمي

 با اشراف بيشتري وارد گرديد.فعلي بايد 

 در بحث وحدت تركيبي« امر ثابت»چگونگي طرح بحث  -1

با توجه به اينكه در بحث وحدت تركيبي مسئله غايت مطرح نشد چگونه در بحث زمان، امر ثابت  -1سئوال 

 نماييم؟را نسبت به آينده طرح مي

اش هم خيلي زياد كه فاصله»ركيبي، بحث غايت را چه در مرتبه ربط و چه در مرتبه وحدت ت –جواب 

خواهيم بحث غايت را كنيم و ميتوان وارد كرد، گرچه در ابتدا وقتي دقت ميبه صورت منطقي نمي« نيست

ريزي و چه در حركت و چه در شويم چون مسئله هدف چه در برنامهطرح نماييم بصورت تمثيلي وارد مي

 باشد.تركيب از امور مهمه مي

 نيست« اوليه حدّاز تناسبات »ايت در وحدت تركيبي توجه به غ -

هاي بحث در ما وقتي در بحث ربط معيار صحت را هماهنگي قرار داديم بايد اضافه را بعنوان يكي از مهره

غايت و حركت مالحظه نمود. و آيا براي حركت خود مثالً در حلوا با سوهان درست كردن مقصي و غايتي را 
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ايد و تركيبات و اضافات يد و در تهيه حلوا يا سوهان مقصد و هدف را قبالً در نظر گرفتهتوانيد معرفي نمايمي

توانيد از كيفيت و ايد و يا اينكه اگر سيبي از رنگ سبزي به زردي تبديل شود ميدر آنها انجام داده خاصّ

رسيم براي بحث غايت و مي تعلّقهنگامي كه به بحث  امّاآن در منازل مختلف بحث كنيم   خاصّحالت 

را طرح كرديم، و در اينجا هدف همان  سوّمتناسباتش هماهنگي را عنوان نموديم و هماهنگي دو چيز با چيز 

توان بصورت منطقي نمي امّاكنيم. باشد پس در منزلت ربط يا در وحدت تركيبي بحث از غايت ميغايت مي

يك  تعلّقبدون غايت معنا ندارد.  تعلّقگوييم باشد پس ميميمان اوليه حدّآن را نشان داد كه اين تناسبات، 

هاي ديگر نحوه كششي است كه معني حركت در آن وجود دارد لذا وارد شدن بحث غايت با يكي از مهره

رود مرتباً تر مثل مباحث ربط يا وحدت تركيبي مانعي ندارد چون هر چه بحث جلو ميبحث دو منازل پايين

 كند.رشد مي

 ضرورت و معناي اضافه در حركت -2

ضرورت وارد نمودن بحث اضافه در حركت چيست؟ يعني اگر آنرا مطرح نماييم خللي در بحث  -2سئوال 

اي از فساد را در حركت قائل شود آيا نحوهشود عالوه بر اين آيا اساساً حركت كه واقع ميحركت ايجاد مي

گردد و در صورت وقوع حركت دارد يا فقط ايجاد مطرح ميهستيد يا خير؟ آيا كون و فساد در حركت وجود 

 آورد؟شود يا اينكه يك چيز را از دست داده و يك چيز ديگر را بدست ميآيا به شيء چيزي اضافه مي

 )ضرورت اضافه(« عدم اضافه»امتناع تركيب و بسيط شدن حركت در صورت  -

قلم را اگر مالحظه  مثالًمطرح گرديد و گفته شد االسالم صدوق: بحث اضافه در مبحث وحدت تركيبي حجة

كنند كنيد يك نحوه وحدت تركيبي دارد و اينها باز، با هم تركيب شده و يك مجموعه بزرگتر را درست مي

تا يك مجموعه كاملي بنام مجموعه نظام درست شود حال اگر گفته شود همه عالم يك وحدت تركيبي است 

يعني در اين مرتبه هم با وجودي كه بحث وحدت تركيبي شده است ولي اگر تصوير درست از آن داده نشود 

كل را يك كل واحد ببينيد كه هيچ چيزي كنارش نباشد حال اگر اينگونه ديده بشود آيا درست است كه 
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بگوييد باالتر از عالم و نظام خلقت ديگر چيزي نيست پس اگر اين نحوي جهان را ديديد با بساطت مالحظه 

 ايد، يعني چه؟نموده

ايد نهايتاً در كنار اين مجموعه چيزي وجود نخواهد داشت يعني كل عالم را در يك مجموعه مالحظه نموده

توانيد به درون گويند نسبت تركيب و حركت را نميكه بتواند با آن تركيب شود و اگر تركيب دروني را مي

درون اين است يعني با  كه آنبه يك جزئي از  امّايد توانيد ربط بدهمربوط نماييد، يعني به درون مجموعه مي

 شوند. يكديگر تركيب مي

گويند اينگونه ديدن يك نحوه نگرش غلط شود ديگر قفل شده و بسته شده است لذا ميخودش چه مي امّا

 است و مجدداً بساطت در تركيب بيروني وحدت تركيبي شما را قفل و بسته و بريده نموده است.

 ردن، لزوم اضافه در كل، به لزوم اضافه در جزءسرايت ك -

نظر ما اين است كه در آنجا حتماً احتياج به اضافه داريم و اين اضافه در كل وجود دارد كه از كل شروع كرده 

دهيم، يعني يك اصلي نيست كه فقط مربوط به كل باشد و به اجزاء سرايت و بعد در همه جا آنرا جريان مي

 نكند.

به همين دليل اضافه »هم مطرح شده بود كه بايد چيزي كنار اين شيء باشد تا بتواند با آن تركيب شود  قبالً

 «. الزم است

 باشد. پاورقي: داشتن اضافه پايه الهي بودن تركيب مي

 معناي اضافه در حركت. –ب 

 «افاضه»و « اضافه»تفاوت  - 

شود يعني اگر كه عالم را مطرح مي« افاضه»شود بعداً شود و افاضه گفته نميگر چه فعالً اضافه گفته مي

شود يعني لوازم شويد و ديد شما براساس بساطت است كه بريده ميتوانستيد يك لحظه ببينيد مادي مي

باشد اضافه را حتماً الزم دارد، اين اصل بساطت يكپارچه كردن تركيب اس و يكپارچه كردن ترتيب غلط مي

 ماست. كلّي
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 «تكاملي و تناقضي»افه  در دو نوع حركت وجود اض -

ياب داريم يا حركت تناقضي هم پس اين راجع به ضرورت بحث اضافه كه مطرح گرديد. آيا فقط حركت رشد

 داريم؟

معناي آن كم شدن و اضافه شدن نيست. در هر دو  امّاحركت رشدياب و حركت تناقضي، هر دو را داريم 

 اضافه داريم.

شود تناقض يا تكامل است كيفيت الهي يا مادي بودن است اگر يك حركت به والت يآن چيزي كه گفته م

گردد يعني شرح صدر شود اگر چه وحدت و كثرتش اضافه ميشيطاني و حيواني نسبت پيدا نمود تناقض مي

-ن ميكند وقتي شرح صدر للكفر پيدا شد. يا نسبت آن به درون يا به موقعيتي را كه براي ايللكفر پيدا مي

گويند از ابتداي تاريخ تاكنون دنياي كفار، وحدت و مي مثالًشود شماريد، به وحدت و كثرتش اضافه مي

گويند بقاء و تداوم ندارد يك زماني بحول و قوه الهي وقتي كه مي امّاشان مرتباً اضافه شده است كثرت

چه كه به هم بافته شده است بهم  ريزند يعني هرعصر)ع( ظهور فرمودند شكسته شده و بهم ميحضرت ولي

شود پس اضافه اصل در ريزد و در يك قدم باالتر، وقتي كه قيامت بپا شود وضع اين عالم، بهم ريخته ميمي

 حركت است چه تناقضي باش بمعناي حيواني و چه الهي باشد.

 در حركت« اعدام و فساد فلسفي»امناع  -ج

را آتش بزنيم كه آن تبديل به خاكستر گردد حالت حديدي پيدا  برادر پيروزمند: بعنوان مثال اگر كاغذي

جاي سئوال است  امّاباش شود، بديهي است كه معن اضافه در اينجا به صورت ايجاد شدن خصوصيت ميمي

باشد؟ مسلما خير پس معلوم است كه چيزي را از داده است لذا نبايستي كه حالت قبلي را نيز دارا مي

 اضافه صورت گرفت بلكه چيزي را هم از دست داده است. بفرماييد كه تنها

اگر از بين  امّاگويند االسالم صدوق: يك نحوه از دست دادن، از دست دادن عرفي است كه عوام مي حجّت

شود كه نه اعدام نشده بلكه منحل به انحالل در رفتن را فلسفي بگوييد به اين معنا كه اعدام شد، گفته مي

باشد. و در مرتبه بعد قرار گرفته است يعني شما يك وقتي اكسيژن آزاد داريد و يك وقت وحدت تركيبي مي
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از اكسيژن با  خاصّشوند يعني اين مقدار تبديل به آب مي خاصّيهم هيدروژن آزاد داريد. كه اينها در شرائط 

و هيدروژن در آب  آورد يعني حضور اكسيژناز هيدروژن تركيب شده و آ ب را بوجود مي خاصّاين مقدار 

باشد دو نحوه حضور است پس اعدام نشده واز بين نرفته است بلكه با انحالل در غير از حضور آزاد آنها مي

جديد  هويّتوحدت تركيبي حضور جديد پيدا كرده است ولو اينكه هم خصوصيت جديد داريد و هم جزء 

 پيدا كرده اس.

گيرد باعث آورديد و حال آنكه اشياء ديگر مثل كاغذ آتش مي : شما مثال را روي چيزي مثل آبعالّمهبرادر 

 شان مثل نحوه تركيب آب نيست.شود كه نحوه تركيباز بين رفتن خصوصياتي مثل سفيدي آن مي

اإلسالم صدوق: سفيدي خير، آن چيزي كه بود كاغذ بود با همه هويتش و سفيدي و نرمي آن را بايد  حجّت

گيرد شما گيرد مثالً فرض كنيد شيشه ساعت را كه آتش نمييزي كه آتش نميدر نظر بگيريد. اگر شما چ

شود اين خصوصيت يعني اين گردد؟ خير خاكستر نميدرون آتش قرار بدهدي و بعد بگوييد كه خاكستر مي

گردند. حاال كاغذ سياه باش يا سفيد باشد ، است كاغذ و برگ منحل ميخاصّدر اين حركت  خاصّتناسب 

شود خاكسترها هم يكسان تي كه قابليت اشتعال داشته باشد خود آن با همه هويتش منحل ميهر هوي

كند اگر فرض كنيد براي بشر يك روزي خاكسترها نيستند خاكستر كاغذ با خاكستر برگ درخت فرق مي

رد خاكستر كدام خاكستر چه كارآيي دا مثالًگردد كه كاربرد پيدا كند مرغوبيتش در آن موقع قابل توجه مي

تري از انحالل كاغذ براي فالن مطلب و خاكستر برگ درخت براي فالن مطلب ديگر. آن موقع تصوير روشن

نماييم كه هم جزئش و خصوصيت جديدش حضور جديد دارد چون چيزي مثل در وحدت تركيبي را پيدا مي

رض كنيد آلومينيم يا آهن حتي از خاكستر براي ما ارزش ندارد ما به آن توجه نداريم ولي چيزهاي ديگر را ف

نفت ايران با نفت سبز ليبي به حسب مرغوبيت،  مثالًباشد اين جهت كه از كدام معن بياورند قابل توجه مي

 دادند.نرخ آنها فرق دارد ولي يك وقت نفت را با اين ميزان هم مورد توجه قرار نمي

 تدريجي بودن حركت حاصل توجه به تغيير -3

 ر ميراحمدي: آيا انحالل با تغيير فرق دارد؟سئوال: براد
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در وحدت تركيبي نسبت به تغيير هر چند كه از « انحالل»اإلسالم صدوق: بله با هم فرق دارند،  حجّتجواب: 

 يكي نيستند. امّاتوان ديگري را ديد زاويه هر كدام مي

 ؟سئوال: آيا قصد شما اين است كه زمان را با تغيير و تبديل تعريف كنيد

-فهميم كه تدريج در زمان قدر متيقن ميمي« تغيير»گوييم از توجه به اإلسالم صدوق: ما مي حجّتجواب: 

شود بلكه فهميم كه كون و فساد به طور دفعي واقع نميباشد يعني از تغيير اشياء در قول به كون و فساد مي

 افتد.آرام آرام اين اتفاق مي

 رح شدهخالصه تعريف زمان بر مباني مط -4

بينيد سئوال: اگر ثبات فرض شود مسلما ديگر زمان را نخواهيد ديد ويل در شيي جامد كه در آن تغيير را مي

 آيا اين تغيير در زمان است.

 يا زمان در آن تغيير در حال گذر است توضيح اين معني چگونه است؟

يك نحوه كشش دارد با آخرين  اإلسالم صدوق: بنا بر بحث اخير يك نحوه تعلقي است يعني حجّتجواب: 

انسان نيز فرق  تعلّقكند با نحوه ساعت فرق مي مثالً تعلّقاست پس با اين نحو  تعلّقبحث اين هم يك نحوه 

 كند.مي

بينيد. آيا عالم در محضر خدا داراي تغيير و تبديل است يا خير؟ و آيا سئوال: شما زمان و مكان را حقيقي مي

 ن نيست؟در محضر حق تعالي يكسا

و يك نحوه كشش دقت كنيد ببينيد كه در كدام منزلت بحث  تعلّقاإلسالم صدوق: تغيير يعني  حجّتجواب: 

-ايم تغيير را به تدريج معني مينرسيده تعلّقگوييم كه چون هنوز به كنيم. اگر در منزلت ربط هستيم ميمي

در منزلت دوم  امّاكنيم جمال آن تكيه ميبرند و ما به اكنيم. همين اصطالحات معمولي كه همه بكار مي

-مي« تعلّق»به  سوّمگذشته به حال و حال به آينده يك نحوه وحدت دارند در مرحله  تقوّمگوييم كه مي

كنيم. البته با اين فرق كه ما به غايت نظر داريم گر چه و جاذبه تعريف مي تعلّقرسيم، كه تغيير را به خود 
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كند چون بعنوان يك اصل آنرا مطرح نمي امّابه اينشتين به هدف توجه دارند. ماديون در طرح مسئله جاذ

 براي عالم معرفي كنند.« غايت نهايي»جهت غايي و »خواهند مادي هسند. يعني نمي

 خروج موضوعي حضرت حق از مجموعه تعاريف ذهني و فلسفي -5

 دهيد؟مخلوق ارائه مي: پس شما دو نوع تعريف از زمان و مكان براي خدا و 5سئوال 

موضوع بحث ما حضرت حق سبحانه و تعالي نيست يعني حضرت حق موضوعاً از  اصالًاإلسالم صدوق:  حجّت

 شود.مطالعه ما خارج است چرا كه ادراك از حضرت حق پيدا نمي

 منع از تفكر در ذات حق در روايات -

هيچ تفاوتي بين شريك قائل شدن براي خدا  صالًاايم كه روي ذات خدا تفكر كنيم بنابر روايات هم منع شده

خواهيم به آنجا برسيم كه بگوييم: و شريك مفهومي ساختن براي او وجود ندارد بلكه ما نهايتاً مي« خارج»در 

حضرت حق بحث دستگاه ما نيست. بلكه ما روي  اصالًاعتقاد و ايمان به خدا هست نه ادراك از خدا. پس 

 به دليل همين مطلبي كه ذكر شد. كنيم مخلوقات صحبت مي

 عدم امكان احاطه و اشراف نسبت به مافوق -

)ع( و يا مالئك و حتي حضرت امام)ره( به حسب نظام واليت اشراف حتي ما نسبت به حضرت نبي)ع( و ائمه

 اند.به اين معني نداريم كه چه نحوه ادراكي داشته

و غير خداوند « معصومين»ما در سعه خود براي غير شود؟ علم اگر بخواهد حاصل شود، چگونه حاصل مي

مشرف هستيم  مثالًهم دال بر اين نيست كه ما « مكانيزم»توانيم معرفي كنيم، اين را مي« مكانيزم»متعال 

توان يك ساختار مكانيزم گوييم ميخواهيم بگوييم، ميبه حضرت امام رضوان اهلل عليه اين را هم نمي

« جاذبه»گوييد فضايي ديگر است، ببينيد اينكه مي اصالًي كرد كه معرّفغيرمعصومين پيدايش علمي را براي 

خارج از زمين يك چيز ديگر است و جاذبه درون زمين هم چيزي ديگر. همين تفاوت در علم و ادراك نيز 
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حكمت ام، از علم يا شرك است كه شما بگوييد من يك علمي پيدا كرده اصالًهست. لذا در مورد حضرت حق 

 يا ذات خدا.

 امّاريزي كه كفار دارند وجود دارد، البته بايستي عنوان داشت كه مشتركاتي بين ما و حوزه و دانشگاه و برنامه

تواند كنيم، كه نظر اسالم چه مي معيّنزنيم تا الهي بودنش را گوييم، آرام آرام قيد مياصول عامي را كه مي

خواهيم مؤاخذه نباشيم. حاال بنشينيم بگوييم حضرت را روشن كنيم، ميمان باشد. چرا؟ براي اينكه تكليف

توان ادراكي حق تعالي داشتن چگونه است؟ يا چگونه خلق كرده؟ روي خود ايجاد حضرت حق تعالي هم نمي

 داشت.

 اهللشاء إنشود و ايمان به خدا چگونه حاصل مي تعلّقاين، اصل موضوع بحث ما از اول تاكنون بوده است جال 

فقط غايت « تعلّق»تواند اين معني را نشان دهد نمي تعلّقبا بحث نظام واليت روشن خواهد شد كه جز 

اش به سمتي تواند بگويد اين عالم، سير و كشش و جاذبهتواند نشان دهد. ميكتاب، نقشه و برنامه عالم را مي

ت و ادراك از آن چيست؟ اين را هم است كه كتاب بر آن حاكم است قرآن حاكم است، حال اين كتاب چيس

وارد بحث  امّاكنيم را نشان داده و اشاره هم مي تعلّقخواهيم مورد بحث قرار دهيم بلكه صرفاً طرف نمي

حركت كنيم و روي وجه اختالف نزاع « وجه اشتراك»شويم كه كم و كيف آن چيست؟ چون قرار بود از نمي

 نكنيم.

 تفاوت تعريف زمان و مكان -6

آمد كه زمان و مكان طبق تعريف شما يكي است و هيچ تفاوتي بين آنها وجود ندارد چرا : به نظر مي6وال سئ

تغييرات در جايگاه »كه زمان را برابر تغييرات هر شيي با خودش تعريف كرديد و از طرفي مكان را به 

به هم دارند قابل تفكيك از معنا نموديد. يعني زمان همان مكان است و بخاطر قرابت مفهومي كه « ترتيبي

 يكديگر نيستند.
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 زماني بودن طلب نسبت به آينده -

ي به تعلّقكنم كه اگر طلب و داشتيم از شما سئوال مي تعلّقاإلسالم صدوق: بنا بر آخرين بحثي كه در حجه

ت كه به و طلب شما به بهشت و آخر تعلّقخواهيد فرض كنيد يعني بهشت داشته باشيد، را چگونه مكاني مي

-همين مطلب شما موجب وحدت كثرت امّاباشد؟ آنها ايمان و اعتقاد داريد مكاني است؟ اينگونه مكاني نمي

-پيدا مي خاصّيشويد، يك سعه روحي كه بحول و قوه الهي وارد بهشت مي گونه اينگردد، به مي خاصّيهاي 

شما دوست داريد بر اينكه نظام جمهوري  مثالًكنيد، يعني جايگاه و منزلت مكاني شما عوض خواهد شد. يا 

داشته  جدّينسبت به مردم بوسني و هرزگوين خدمت و دفاع  مثالًاسالمي قدرت بيشتري پيدا كند تا بتواند 

فعالً مقدور نيست جايگاه سپاه و ارتش بخاطر اين مطلب عوض  امّاباشد و بتواند لشكري به آنجا بفرستد، 

به آينده به عنوان زمان  تعلّقيت دارد: اين طلب به آينده هست و همين شود. در حالي كه طلب فعلنمي

 گردد.معرفي مي

 شود؟سئوال: پس طلب منفك از زمان مي

اإلسالم صدوق: خير، منفك نيست شما اگر بگوييد اين طلب و فعليت تعلقيه بخواهد بصورت  حجّتجواب: 

 تعلّقبي دارد گر چه در اين مطلب هم بعداً در بحث فعليت تحققيه درآيد احتياج به اضافه و افاضه و تركي

شود خود آن هم شود، پس وقتي معناي زمان و مكان عوض ميخواهد آمد كه تبدل به فاعليت و، واليت مي

 كند.وحدت و كثرت پيدا مي

 سئوال: برادر .... آيا كشش نسبت به گذشته هم معني دارد؟

-تحقق پيدا كرده و مي اآلنزماني است و هر موقع طلبي بوده و اإلسالم صدوق: كشش به آينده جواب: حجه

توان اآلن توان گفت آن موقع يك فعليت تعلقيه به سير داشته و اكنون هم تحقق پيدا كرده است و نيز مي

 هاي جديد پيدا خواهد كرد. هم يك چيزي نسبت به آينده بگوييد يعني بعد طلب

 مراتب تناسبات نقشه )امر ثابت( -7

 : آيا منظورتان از جهت، همان آينده است؟عالّمهبرادر 
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توان چند مرحله ديد يكي در مرتبه نقشه و ديگري سير آن اإلسالم صدوق: تناسبات نقشه و جهت را ميحجه

وقتي تهران را  مثالًكنيد تا آنكه به مقصد برسيد نمايد مراحلي را سير مياست كه تحققاً در آينده طي مي

خواهد اين يك مرتبه از دهيد براي رسيدن به اين قصد حتماً يك مسيرو يك طي مسير مييمقصد قرار م

باشد و مرتبه ديگر هم تناسباتش است، حال اينها را در جلسات آينده است ولي مرتبه ديگر خود غايت مي

 ها را هم خواهيم گفت.آينده تفكيك خواهد شد و فوايد لوازم تفكيك

 شيي در تفسير ذات و اشكال آن در روش رابطه اشكال اصالت -8

: فرموديد كه آقاياني كه اصالت شي را قبول دارند به دليل اينكه ذات را قبول ندارند. دچار انفصال عالّمهبرادر 

 شوند منظورتان از اين جمله چيست؟و اتصال در تعريف زمان مي

اإلسالم صدوق: يعني اگر ذات و هستي را بسيط تعريف كردند باعث طرح سلب و ايجاب در روش  حجّت

شود. نه نماييد كه منجر به امتناع، اجتماع و ارتفاع نقيضين ميسازي، ميمنطق بر اين اساس،شود هستي مي

معنا شد يك لوازمي دارد، يعني كنند البته اگر بسيط آنكه ذات را قبول ندارد. بلكه آنها ذات را بسيط معنا مي

باشد، چرا كه اگر در روش تعريف تواند تعريف كند، در روش هم همين گونه مينقض شده، خودش را نمي

گوييد جداي از خالق، اختالف و تغاير است خورد شما اآلن ميتساوي تغايرها برسد همين اشكال به چشم مي

-ت حال اصل شد ديگر تساوي: معنا ندارد، تساوي انتزاعي ميو بحث اوليه شما هم تغاير و تغيير بوده اس

 گردد.

 آنشود و پس از گرفته و بر طبق آن حركت كنيم اين انتزاعي مي كلّيچون قصد داريم وجه اشتراك را 

 آيد.بساطت هم در خود روش مي

هم آنجا اشكال است و  دهد لذااين بساطت است كه تعريف تساوي يا تعريف تبايني و جداي از هم را ارائه مي

 حدّشود كه هم در روش و هم در دهند باعث مياش، پس اينكه اصل را بساطت قرار مياوليه حدّهم در 

دهند كه متناسب با تركيب و مخلوقيت و شان اين بساطت جاري گردد لذا در روش تعريفي را ارائه مياوليه
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شود اوصاف عين وحدت و ذات را دارد كه باعث مياوليه هم اين اشكال بساطت وجود  حدّخارج نيست در 

 تواند تعريف ارائه دهد.تبيين كند يعني از خود و لوازمش نمي

 عالمت عدمي نبودن آينده:« وجود طلب نسبت به آينده» -9

 توانيد آينده را عدمي لحاظ كنيم استدالل شما بر اين مدعا چيست؟منش: فرموديد نميبرادر نيك

 بعداًيا فعليت آتوانيد تعريف كنيد اإلسالم صدوق: اينده اگر عدمي باشد شما چه فعليتي را مي حجّتج ـ 

داريد؟ گفتيم كه آن است و نه اينكه حركت بدون امر ثابت واقع گردد اگر هيچ  بعداًوجود دارد و آيا طلب 

پس در  شود ميو تغاير هم رها شود به تغيير بدون تغيير مي شود مينحوه ثباتي را در تغيير نپذيريم منجر 

 هم احتياج به امر ثابت نداريم.  تعلّق

 تفاوت فعليت طلب و فعليت تحقق -

 برادر سرلك: اگر آينده آمد ديگر فعليت دارد و آينده نيست.

خواهيد منزلي را مي مثالًنسبت به نقشه خير؟  امّافرمايند اإلسالم صدوق: نسبت به فعليت درست مي حجّت

شود يا خير؟ پس بايد كنيد آيا صرفاً با طرح نقشه خانه ساخته مياي طرح ميبراي اين منزل نقشهبسازيد 

اي كه شروع به ساختن كرد نتيجه اينكه ي تعلقي به نقشه است و يك تعلقي به مراتب آن بعد هر مرحله

باال آوردن  مثالًمرحله بعد به مرتبه بعد نيز وجود دارد، يك مرتبه شناژبندي است  تعلّقكند، تحقق پيدا مي

 به جميع مراتب سير بايد باشد. تعلّقديوار، بعد سقف زدن و الخ... 

شود كند و ميباشد و اگر آنرا عدمي بدانيم زمان معنا پيدا نميآن چيزي كه تحقق پيدا نكرده آن عدمي، مي

لي اگر توجه به نقشه در امر ثابت توان داد. وشود و حركت را تفسير نميمكان و بعد به درون زمان برده مي

داشته باشيم يك چيز ثابت حاكم بر حركت خواهيم داشت پس اگر آن امر ثابت نباشد حركت، حركت نيست 

 كنيم.تعبير به نقشه مي تعلّقامر ثابت را در بحث  فعالًو 
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 «امر ثابت»انتزاعي نبودن  -11

شود و در واقع امري انتزاعي است چرا كه نده تدوين مياي كه نسبت به آيآيد نقشه: به نظر ميعالّمهبرادر 

شويم پس اآلن امري گوييم اگر آن برنامه و نقشه محقق بشود آنگاه وجود و تحقق را براي آن قائل ميمي

 اعتباري و انتزاعي است.

ر جهان خودشان د تصرّفاتكنيم آيا اين همه نقشه كه كفار براي اداره و اإلسالم صدوق: سئوال مي حجّت

ها حقيقتي دارند البته بايد توجه كشند انتزاعي است و هيچ عينيتي ندارد؟ خير اينگونه نيست نقشهمي

بطور كامل انتظار نداشته بايشد كه روشن شود، به دو جهت اول آنكه اين  فعالًداشت كه بعضي از مطالب 

تدريجاً با  شاءاهلل إنشود و مباحث فكري و فلسفي هست و ديگر آنكه بحث به صورت اجمال بيان مي

گسترش و تفصيلي كه در آينده هست مطالب روشن خاهند شد شما اگر بخواهيد بدايه يا نهايه را بخوانيد 

كنيم اگر توان وارد آنها شد لذا دوستان بهمين نسبت كه ما بحث را طرح ميمشكل است و به سادگي نمي

 روشن خواهند نمود.هاي بعد مطلب را وارد شوند بحث جدّيمحكم و 

توان مشاهده كرد و يا از موضوع وحدت تركيبي ، وحدت تركيبي را بهتر ميتعلّقيعني بعنوان مثال از موضع 

توان ملتفت شد. اگر بحث بلوغ پيدا كند براي شما اشراف پيدا خواهد شد. و بعنوان مثال ربط را بهتر مي

رسد آيد بنظر ميكند و از آن اوهام بيرون ميكم رشد ميانسان در اول ازدواج گرفتار بعضي تخيالت است كم

شود. تر ميبيشتر باشد، بهتر خواهد بود وقتي باالتر رفتيم براي شما بحث زمان روشن كمّياثر سرعت بحث 

 شود.چون در مبحث واليت معناي زمان عوض مي

 گيريد؟ان تغيير ميدهيد. آيا زمان را همبرادر جمالي: شما چه تفسيري از حركت ارائه مي

است، حركت چيزي جداي از تغيير و زمان و « حركت در ربط»اإلسالم صدوق: گفتيم تدريج همان  حجّت

مكان نيست، يك معناي عامي گرفتيم، كه با همه بتوان مفاهمه كرد. بعد ضرورت وجود امر ثابت را اثبات 

ها مادامي كه به مرز جعل اصطالح الف واژهكرديم. يعني آنچه مهم است دقت در مفاهيم فلسفي است. و اخت

 اي اصطالح باشد روي آن تأكيد خواهد شد.نرسند همگي. براي روشن شدن مطلب است و وقتي واژه
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زمان هر شيئي مساوي است با تغييرات خود آن شيئي، مهم اينكه زمان را از حالت وجه اشتراك بودن  مثالً

است بعنوان مثال در پوسيده  خاصّنماييم يعني قيدي كه دارد آوريم و آن را خاص فلسفي ميبيرون مي

كنيم و بريده ي وزن مخصوص آن كدام است فيزيكي محض معني ميشدن سيب، سئوال اين است كه نقطه

گوييم زمان هر شيئي برابر با تغييرات خود آن شيئي است يعني خواهيم معنا كنيم مياز كاربردي هم نمي

كند و آلومينيوم با خاك هاي آن با آلومينيوم فرق ميي حركت و گردش ملكولن نحوهچرا اين آهن است چو

كنيم توجه به معناي سرعت ـ شتاب ـ نرخ شتاب نيز سرعت تغييراتش تفاوت دارد اينكه تغييرات را بيان مي

به جريان  قوّممتشود همين معني شو و در جاي ديگر ديده نميمالحظه مي تعلّقآن ـ داريم و اين معني در 

شود ولي رنگ گوييم گردش ملكولي اين شيئي و سرعتش زياد ميشود و اينكه ميترتيبي آن نيز ديده مي

 شود اگر گردش ملكولي آن سرعت زيادي دارد بشود محاسبه كرد.عوض نشده و مكانش عوض نمي آن

شود شود بالعكس هم مياين شي در حال باال رفتن است يعني جايگاه ترتيبي آن هم عوض مي حتماً

دروني و بيروني  تحرّكاترود، دارد سرعت مالحظه كرد، هر موقع ديديد جايگاه ترتيبي شيئي دارد باال مي

 شود. اين شيئي عوض مي

 توضيح معناي انحالل گذشته در آينده: -11

 كنيد؟برادر كشتكاران: شما انحالل گذشته در زمان حال را چگونه بيان مي

خواهيم بگوييم گذشته آثارش در خواهيم رفع آن شبهه معدوم شدن را بكنيم، ميم صدوق: مياإلسال حجّت

ايد اآلن متناسب با در عالم ذر تشريف داشتيد و كارهايي انجام داده قبالًشما  مثالًفعليت اآلن وجود دارد 

كي صدر اسالم بدنيا بيايد حساب و كتاب نيست كه يشويد، اين بيي ظهور متولد ميگويند در دورههمان مي

سال قبل پدر و مادرش چه كسي باشد شيعه باشد يا نباشد؟ در  500سال بعد بدنيا بيايد يكي  500يكي 

 ايران اسالمي متولد شود يا در يك كشور غيراسالمي متولد شد.
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گوييم شما د؟ ميشود شما را كجا قرار بدهنداشتيد وقتي كه عالم توسعه آغاز مي قبالًيك فعل و انفعاالتي 

در آنروز فاعليت داشتيد و اآلن گذشته معدوم نشده است. گذشته از بين نرفته است آثارش هست، اين براي 

 آن شبهه هست كه بگوييم معدوم شد يا چيز ديگري بوجود آمد.

ه است. گوييم حال يعني فعليتي كه اآلن وجود دارد يا اين معنا همراكنيم، ما ميما اآلن اجمالي بحث مي

كردن خصوصيت  معيّنكنيم كه اين حال نيست قريب به گذشته است دنبال خصوصيا اينرا مشخص مي

 جزئيه نيستيم. بدنبال ارائه دادن اصل فلسفي، بنحو اجمال به تبيين هستيم.

باشد كه در عين حال نسبت به مباحث آينده اجمال دارد اگر اين حال را مباحث گذشته مي مبيّناين بحث 

سير مباحث ما اجمال به تبيين  اصالًني كنيم نسبت به گذشته اجمال ندارد معخواهيم براساس نظام واليت ب

 ايم.است هنوز هم به خصوصيا نرسيده

 برادر كشتكاران: آيا فشار و پتانسيل دو چيز جدا از هم هستند  و ربط آن با عليت چيست؟

 كنيم.ت را مطرح ميهر دو معني عليت دارد كه در جلسه آينده بحث علي

 اند ولي يك معنا است.منظور از فشار و پتانسيل گر چه دو واژه

 وجود اختالف در زمان بين اشياء -12

 سئوال برادر ذبيحي:

كنيد با يك وقتي لوستري را روشن مي مثالًكنند هاي واحد را چگونه فرض ميسئوال اينكه نسبت بين زمان

المپ  20ي اين المپ كه همه 20شوند آيا اين زمان واحد بين وشن ميالمپ در يك زمان ر 20كليد برق 

 گانه چگونه است؟  20يك زمان واحد دارند نسبت بين اين زمان 

دانيم. شما فرض كنيد چند جانور را در نظر بگيريد. آن زمان واحد را ما زمان نمي اصالًاإلسالم صدوق:  حجّت

، اين حيوان با آن حيوان تحرّكاينها با هم مختلف است سرعت  تحرّكمثل كرم و حلزون و موش ـ سرعت 

متر حركت كرد در سانتي 2كرم  مثالًگوييد بينيد همان واحدي كه شما ميديگر فرق دارد يك دفعه مي

-به مكان مي متقوّمما زمان را »كند و موش يك كيلومتر. عرض يك ربع ساعت اين كرم يك مت را طي مي
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شود، آب اگر در كتري آرام آرام بجوشد بگوييد مكان شود گفت تغيير و تبديل واقع نمييعني نمي« دانيم

گوييد بود از شير فلكه گرفته و درگيري گذاشتيد مي قبالًشود و، همان جايي كه هايشان عوض نميملكول

ال ببريد درجه ـ همينطور با 10درجه  10دارد بگوييد  خاصّدارد يك شرائط  خاصّاين يك درجه حرارت 

 ها مثل اول است جايگاه تربيتي آن مثل اول است.درجه حرارت را باز بگوييد وضع مولكول

رسد؟ رسد؟ يعني در يك زمان ميرسد بطور مساوي ميهاي يك لوستر ميآيا جريان برقي كه به همه المپ

 باشد.پس اختالف آن به چيست؟ فرق اين المپ با المپ ديگر چه مي

اگر يك فيزيكدان و يك مهندس  امّاآيد كه همه با هم روشن شدند. اين يك حرف است ر ميدر ابتداء بنظ

اي اختالف دارد كه ذرّهبرق هم بيايد محاسبه بكند كه سرعت جريان برق به اين المپ و آن المپ به اندازه 

است  طور همين توان آن اختالف را محاسبه كن. لوله آب همآن مهندس برق مي امّاكنيم ما صرفنظر مي

آيا اين معنايش اين است  امّايابد چند نفر بروند لوله آب منزلي را با هم باز كنند آب جريان مي« اگر» مثالً

خواهد برسد به اين فلكه اول رسد بطور مساوي است؟ جريان آب كه ميها ميي لولهكه فشار آبي كه به همه

-ايستيد به برادرتان هم ميمي جا اينر آشپزخانه شما اي است ددستشويي است درب يك شير فلكه مثالً

كنيد، آيا پشت اين پتانسيل و فشار يك فشار واقع است؟ مسلم به ايست با همديگر باز مي جا آنگوييد برو 

 باشد.دو فشار مي

 «تعلّقدر اصالت »با زمان « نسبت اينشتين»تفاوت زمان در  -13

همين است « بحث زمان»شود بيان ما در بعد چهارم شيئي مطرح مي برادر ديندار: در نسبت اينشتين زمان

 يا فرقي دارد؟

 اإلسالم صدوق: حجّت

-داريم مطرح مي تعلّقدانيم يعني اين زمان را بهمين معني در يك فرق دارد كه ما غايت را در آن اصل مي

، يك غايت دارد، خاصّ تعلّقاين  شود اگر اينرا ببريد درنظام خلقت عالم،بدون طرف و غايت نمي تعلّقكنيم 

 غاياتشان است. تعدّدآنها به  تعدّد، غايت ديگري دارد يعني خاصّ تعلّقآن 
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گوييم اينها در يك مجموعه وحدت تركيبي هستند يا داريم مي تعلّقيك ميليون  مثالًگويند آن وقت مي

داريم يك هدف غائي داريم يعني گوييم پس يك غايت غائي خير؟ اگر بگويند در يك مجموعه هستند ـ مي

آورند. ولي در همان نمي جا اينكند. آنها از نظر فلسفي بحث را تا است كه يك هدف را طي مي يك مجموعه

گيرند و كاربرد هم دارد. ما دنبال تفاوت فلسفي آن هستيم اگر تفاوت فلسفي آن در اين باشد نسبت مي

ها كه شود ماديقيد الهي از همين جا شروع مي اصالًست و حركت را متصل به جهت و قيد الهي صحيح ا

جهت الهي براي عالم قائل نيستند اعتقاد به عالم آخرت ندارند ما به جهت الهي بودن بحث كار داريم. چون 

 ريزي كنيم.خواهيم برنامهمي

 خواهيم يك سلسله سئواالت تحقيقاتي تحويل بدهيم در فيزيك و شيمي و رياضي...مي

ي واليت در رياضيات آنها اين قيد وجود ندارد رياضياتي را كه متناسب با فلسفه امّار به اين قيد داريم كا

هاي ديگر است تر از كاربرد فلسفهخواهيم، البته با كاربرد آنها درگيري پيدا كنيم، كاربرد آنها قوياست مي

 قدرت حل تعاريف آنها را داريد.اند و ليكن شما بخاطر همين امر است كه دنيا را تسخير كرده

 و صلي اهلل علي محمد و اله الطيبين الطاهرين

 

 



 

 

 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

  17دوره دوم/ جلسه «/فلسفه اصول روش تنظيم»ضرورت تنظيم امور مسلمين/ 

 10/8/31حجّت اإلسالم و المسلمين صدوق/ تاريخ: 

 مقدمه: 

 انگيزه طرح بحث عليت -1

 تعلّقبحث امروز در مورد معناي عليت است در جلسه قبل مفاهيم مكان و زمان را عرض كرديم تا معناي 

 روشنتر شود. تعلّقكنيم تا معناي تر شود امروز روي معناي عليت دقت ميروشن

 قدر متقين معناي عليت -2

، يك معلول و يك نسبت بين اين دو و جرياني كه علّتمعنائي كه مورد اتفاق همه است اين است كه ما يك 

سوزاند يعني چوب وقتي در ارتباط با شود آتش ميز را ميگفته مي مثالًشود داريم. به معلول واقع مي علّتاز 

گويند آتش بوده است يا در معناي كنند ميسوزد و وقتي كه علت سوختن را سئوال ميآتش قرار بگيرد مي

 تامه همه مخلوقات است. علّتگويند: خداوند تعالي خالق و شود ميغيرممكنات كه سئوال مي ايجادي آن در
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 اصل بحث

 بخش اول: بررسي عليت در اصالت شيء

 الف ـ  تعريف اجمالي عليت در اصالت شيء

آيا  شود مالحظه كرد؟كنيم؟ آيا جداي از مسئله زمان و مكان ميحال در هر منزلتي عليت را چگونه معنا مي

توان معناي مكان و زمان را از آن شيء بريد؟ يعني آيا تاخر دو امري كه نسبت عليت و معلولي دارند مي

، علّتكه آقايان در بحث حضور « حضور»يا خير؟ تعبير  شود ميزماني لحاظ  تقدّمرتبي و يا تاخر و 

ور بساطتي؟ كه اينجا همان عندالمعلول قائلند به چه نحوي است؟ آيا حضور زماني و مكاني است يا حض

 شود.هاي سابق كه در مورد ذات گفته شد تكرار ميبحث

 و معلول. علّتب ـ اشكال تعريف عليت در اصالت شيء عجز اصالت بساطت از تفسير رابطه 

-و معلول نمي علّتتفسيري از  كلّيو معلول بيرون ببريم بطور  علّتاگر ما معناي مكان و زمان را از معناي 

كنيم و معلول سئوال مي علّترود حال از دوئيت و معلول زير سئوال مي علّتتغاير  اصالًنيم ارائه دهيم و توا

« انفصال مطلق»كه آيا حقيقي است يا انتزاعي؟ اگر اين دوئيت حقيقي باشد بنابر بحث بساطت منجر به 

-كه منجر به اتصال مطلق مي دشو ميشود و اگر حضور معلول عندالعله را مطرح كنند به معناي وحدت مي

توانند ارائه دهند چون معناي بساطت يعني و معلول نمي علّتهيچگونه تفسيري از  نهايتاًگردد پس 

 ناپذيري.نواختي و تجزيهيكپارچگي، يك

 توانيم ارائه بدهيم:از بساطت ما دو معنا مي

 شود.يكنواختي و يكپارچگي معنا مي كه آن« اثباتي»الف ـ بعد 

 كنيم.ـ به نقيضش كه تركيب باشد آن را تعريف مي ب

تواند كند ولي بساطت نميپذيرد يعني شكسته شدن را قبول ميتركيب چيزي است كه تجزيه را مي

 ناپذيري و قابليت شكستن نداشتن.را بپذيرد چون بساطت يعني تجزيه و تركيب« تجزيه»



 ····························································································  243 

 و تاخر زماني در اصالت شيء تقدّماتصال يا انفصال مطلق حاصل عدم مالحظه  -

شويم كه واضح است با و معلول به صورت شيء نگاه كنيم دچار اتصال يا انفصال مطلق مي علّتحال اگر به 

شود لحاظ كرد. يعني اينكه بين وقوع سوختن چوب و حادث اتصال و انفصال معناي زمان و مكان را نمي

حاصل اصطكاك آب با  مثالًنسبت برقرار است و يا  شدن آتش يك تاخر وتقدم زماني هست كه بين آن دو

« تر شدن»گويند بين آن و كاغذ يك نسبتي است چرا كه در غير اين صورت كاغذ تر شدن است اينكه مي

 دهد.كاغذ مفهومي ندارد. بدين معني است كه ربطي بين كاغذ و آب موجود است كه تر شدن را نتيجه مي

و تاخر زماني و مكاني را ببينيد بدين  تقدّماشته باشند و يا شما نتوانيد اين و تاخر زماني ند تقدّمپس اگر 

دهد كه ادراك تغاير و تغيير و معني كه جايگاهشان مساوي باشد نتيجتاً تناسبات بساطت را نتيجه مي

 برد.تساوي را از بين مي

 بخش دوم: بررسي عليت در اصالت ربط

 الف: تعريف عليت در اصالت ربط. 

به معناي هماهنگي تعريف « عليت»اصاله ربط كه قدرت مالحظه تغيير و تغاير را داشت »ل بر بناي بحث حا

)هدف( نبود كه آنهم بعنوان معيار صحت  سوّمشود كه هماهنگي نيز چيزي جز تناسب دو چيز با چيز مي

دهند به تر شد؟ جواب ميگويند: چرا اين كاغذ در ارتباط با آب شد پس وقتي در اصاله ربط ميقلمداد مي

-نسبتي كه بين كاغذ و آب وجود دارد لذا عليت به معناي هماهنگي )تناسب دو چيز با هدف( معنا مي علّت

دهيم بخاطراين نسبت و روابطي كه بين اين مجموعه و آيد جواب ميشود يعني چرا اين هدف بوجود مي

 اجزاء آن وجود دارد، هست.

 ه خصوصيتحقيقي بودن روابط سازند -

 الواقع موجودند نه اينكه امور انتزاعي و اعتباري باشند.البته اين نسبت و روابط في



248  ···························································································································································  

 ب ـ اشكال تعريف عليت در اصالت شيء

 ندادن تفسير واضح از چگونگي پيدايش اجزاء -1

 تر گردد وقتي كه بحثكنيم تا معناي عليت براساس تعق واضححال بر اين معنا از عليت يك اشكال مي

گرفتيم و آن اجزائي بود كه درون مجموعه نگري مطرح شد يك چيز را مفروض مياصالت ربط و مجموعه

وجود داشت ولي چون از اصالت شيء كامالً خارج نشده بوديم الجرم اجزاء مجموعه را هم مفروض گرفتيم و 

توانيد سوهان روغن مياز مخلوط آرد و شكر و  مثالًگويند: روي آن بحث نكرديم چرا؟ چون كه وقتي مي

گوييد كه با هم عيار و تناسباتي دارند كه اين محصول ايد و ميبدست آوريد در واقع نسبت بين اينها را ديده

دهد ولي نگفتيم خود آرد از كجا آمده و چگونه حاصل شده است اگر سئوال را آنجا ببريم آرد را نتيجه مي

دهد و در روابط آرد را نتيجه مي خاصّياجزائي كه در روابط  شود كه داراي اجزائي استهم خود هدفي مي

فرمايد كه چگونگي حاصل شدن اين اجزاء جواب باز مالحظه مي امّادهد ديگري شكر را يا روغن را نتيجه مي

 داده نشده است.

 بر اين مبنا، جريان عليت توضيح داده شده است. نه خود عليت. -2

بينيد كه بينيم جريان عليت است. يعني هر جا نظري كنيد تناسبات را ميپس آنچه ما در اصالت ربط مي

شود ندارد يعني از هر طرف برويد باز سئوال تكرار مي« يقف حدّ» تان است ولي به وجود آمدن هدف علّت

 خود عليت را خير.  امّاايد جريان عليت را جواب داده

 پيدايش خصوصيت بر اين مبنا علّتمشخص نبودن  -

ايد يك وقت ساختار و چگونگي و مكانيزم چگونگي حاصل شدن كيفيت و خصوصيت را جواب نداده

كنيد كه اين خصوصيت از كجا پيدا كنيد و يك وقت مبدأ ايجاد خصوصيت را بيان ميخصوصيت را بيان مي

د تان هستي است يعني هر خصوصيتي را كه ذكر كنياوليه حدّگوييد يك وقت مي مثالًشده است 

شود و يا وقتي خصوصيات هستي و خصوصيات وجود است كه در اين صورت مبدا خصوصيت هستي مي
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پيدايش اين  علّتكنيد كه كنيد باز معلوم نميخصوصياتي مثل سوخته شدن، تر شدن و... را مطرح مي

 به وجود آمدن آنها چيست.« مكانيزم»خصوصيات و 

 مشخص نبودن نوع ربط در اين مبنا -

است يا وجودي يا « ماهوي»ايم كه آيا ربط اشاره نكرده امّاشود ربط است گفته مي كلّيبه نحو البته 

 حدّشود موضوع )ايم لذا آنقدر اجمال دارد كه نمينكرده معيّن؟ خالصه يعني براي ربط موضوعي «تعلقي»

 اشكال است بفرماييد.اوليه( واقع بشود اين اصل اشكال بود كه مطرح شد حال اگر سئوالي در مورد خود 

 الف ـ تفاوت عليت در اصالت ربط با عليت در اصالت شيء

 برادر كشتكاران: موضوع براي چه چيزي واقع بشود.

گويند ربط است لكن اوليه روشن نيست درست است مي حدّخواهيم بگوييم اإلسالم صدوق: يعني مي حجّت

ربط و نسبت وجود دارد. مخاطب در مثال مذبور اين  گويندآنقدر اجمال دارد كه وضوح ندارد لذا وقتي مي

يعني شما هر  نسبيّتدهد چيزي نيست جز ربط و شود كه پس آْنچه تر شدن كاغذ را نتيجه ميمعنا مي

توانيد علت تر شدن بگيريد و همين معنا فارق بين اصالت شيء و اصالت كدام از كاغذ و آب را به تنهائي نمي

سوختن تنها آتش  علّتسوختن چوب آتش است لكن در واقع  علّتگويند ت شيء ميربط است.يعني در اصال

كنند تا سوختن نيست بلكه وجود آتش و چوب و فراهم شدن شرايط در اصطكاك با همديگر كمك مي

باشد كه جمع عددي محقق گردد پس يك مجموعه از امور است كه اين مجموعه يك مجموعه كثرتي نمي

 بتي به هم دارند.بزنيم يعني يك نس

-تان عرض كردم كه آتش و اموراتي مثل شيشه ساعت و لباس ضد آتش تركيب نميدر جلسه قبل خدمت

شي ديگر را كه قابليت اشتعال  امّاسوختن  علّتنسوختن است. نه  علّتشوند لذا مي توانيد بگوييد لباس 

با اموراتي مختلفه قابل اشتعال پيدا سوختن است يعني نسبتي است كه آتش  علّتتوانيد بگوييد دارد مي

شود اين فرق بين اصالت شيء و اصالت ربط است كه نسبت در سوختن مي علّتكند كه همين نسبت مي
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سوختن آتش بوده و چوب نيست اين ادعا براساس اصالت  علّتاصالت ربط اصل است يعني اگر گفته شود 

جا را جواب دهيد اين در همه جا جريان دارد ما بنا كنيم شما اگر آنصحبت مي حدّباشد. ما در شي مي

اوليه بساطت را در موقف مطلق منطق و فلسفه بياوريم بلكه ما  حدّنداريم كه در اين مرحله از بحث همان 

آيد توانيد داشته باشيد كه البته به نظر ميايم كه شما هم تحقيقي در محور اين ريشه مييك ريشه را گفته

 تواند جريان داشته باشد.در همه جا مي

آوريد در واقع اولين كنيد و بعد اين را در منطق با سلب و ايجاد ميشما وقتي هستي را بسيط معرفي مي

-دهيد. كه اين سير تا آخر بصورت قياس شكل اوله ـ ثاني و ... متبلور ميقضيه و حكم منطقي خودتان را مي

گردد كه معني شان برمياوليه حدّآيد كه نهايتاً آن هم بر به ين ميشود و تمام اينها در اجتماع و ارتفاع نقضي

باشد لذا آن را روي يك سلب و ايجاب قرار داده و از ادراك هستي دارند كه همان بداهت مورد نظرشان مي

 كنند.آغاز مي

دهيم و به مي اي نيست همان اصل و شالوده مبناي ايشان را هدف قراردر اين دوره از بحث كه بحث مقايسه

تواند تناسبي را تحويل شما بدهد شما فرض كنيد در عالم گوييم تعريف شما براساس بساطت نميايشان مي

اش ضعيف اي روي آن سوار است. و كارائيمبناي اصل كه هر فرضيه امّاهيچ كس قائل بساطت هم نباشد 

از همان اول نافي  اصالًا ندارد چون بساطت ريزي و تنظيم امور رشده و قدرت جريان دادن برنامه و برنامه

آيد كه اين بحث همه جا جريان داشته باشد و چون هدف از بحث ما برخورد با تركيب بوده و به نظر مي

 كنند را نداريم. قصد ورود به بحث، مانع و مقتضي كه ايشان مطرح مي اصالًمباني ايشان است لذا 

 پرسش و پاسخ

 سوختن را آتش بدانند الجرم بايد انفصال مطلق را قائل شوند. علّتن برادر جمالي: اگر ايشا

اند هايشان قائل به اين معنا شدهاإلسالم صدوق: عرض من اين نيست كه آقايان بطور صريح در كتاب حجّت

كنند كنيم لذا سئوال ميسوختن آتش است براي اينكه دچار اين اشتباه نشويد مثال را عوض مي علّتكه 
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گردد؟ يعني آن خصوصيت بارز شده از اين ميوه رجوع به چه زردآلو به چه چيز برمي مثالًر اصالت ماهيت بناب

 كند.چيز مي

توانند كند يعني ايشان نسبت را در مجموعه نميجواب اصالت شي اين است ك به خودش بازگشت مي

ما قائل به اين معنا هستيم كه  امّاخصوصيت را بر محور نسبت تفسير و توجيه نمايند  علّتببينند تا نهايتاً 

داخل جو ببريد خواهيد ديد از هم  مثالًدر ربط و مجموعه آنچه اصل است نسبت است لذا اگر اين شي را 

 دهد.پاشد و ديگر خصوصيت فعلي خود را از دست ميمي

 در اصالت تركب ب ـ تفاوت عليت در اصالت ربط با عليت

ايد يا خير؟ و آيا فرق عليت با نسبت در اوليه خود توصيف كرده حدّبرادر ميراحمدي: آيا شما عليت را براي 

 فرق بين عليت و نسبت چيست؟ اصالًايد؟ اي داشتهوحدت تركيبي را اشاره

اصالت ربط ابهام دارد اإلسالم صدوق: ما فقط طرح اشكال را كرديم اشكال به اين معنا كه بخشي از  حجّت

خواهيم آن ابهام را روشن كنيم نه اينكه اشكال كنيم كه از آن معني دست برداشته باشيم لذا صحبت كه مي

از هماهنگي به عنوان معيار صحت كه همانا تعريف عليت نيز هست را مطرح كرديم. تا نهايتاً معناي جديدي 

-تناسب را در مجموعه قائل مي جا اينيت و نسبت نيست. در از آن ارائه داده باشيم لذا فرق زيادي بين عل

شود لذا وقتي صحبت از دو شيء شويد به معنائي كه اختالف اصل شده و سهم تاثير هم در ربط مختلف مي

-شويد نتيجه آن تر شدن كاغذ است آنگاه بنظر ميكنيد و بعد نسبت بين دو را قائل ميمثل آب و كاغذ مي

 كاغذ نيز در اين قضيه سهم دارند.آيد كه خود آب و 

باشد لذا بايد قائل به باال و پايين و آوريد اختالف در آن اصل ميدر وحدت تركيبي كه تركيب را مي امّا

آيد عليت نسبت به اوصاف اصالت ربط و وحدت شود لذا به نظر ميمراتبي بشويد يعني سهم تاثير مختلف مي

شود نه اينكه طرفين اي از اختالفات مطرح ميكه نسبتي است در مجموعهتركيبي اختالف جزئي با هم دارند 

بريم معناي مرتباً كه بحث را پيش مي امّاآيد كه مساوي هستند را بخواهيم مساوي ببينيم البته به نظر مي

آلن هم تر اكنيد به مراتب باالتر و پايينشود چون داريد از اصال شيء سير ميربط هم دقيقتر و واضحتر مي
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آيد ولي حقيقتاً وقتي روشن هوز درگير ارتكازات هستيد تساوي هم بخاطر اجمالي كه دارد باز به ذهن مي

 شود در ربط هم اختالف بصورت اختالف پتانسيل وجود دارد بايست آن معنا لحاظ گردد.مي

 ايد؟اوليه انتزاع كرده حدّبرادر ميراحمدي: آيا عليت را شما براي 

معرفي  علّتگوييم يك چيزي را به عنوان بنا انتزاعي كردن را نداريم ما مي اصالًم صدوق: نه ما اإلسال حجّت

-بايد يك نسبت معرفي بشود يا چيز ديگر؟ در قدم اول ما يك نسبت معرفي مي علّتكنند حاال آيا اين مي

چرا  آناصلي ندارند بلكه  هويّتولي دو با سه هيچكدامش  سوّمگوييم تناسب دو چيز با چيز كنيم يعني مي

يك  سوّمكند تناسب دو چيز با چيز كه مهم است آن چيزي است كه ارتباط بين مبادي و مقصد را برقرار مي

طرفش در هدف و يك طرفش در اجزاء است يعني معناي عليت در اصالت ربط از اصالت شيء در حال خارج 

اوليه به يك  حدّرسيم تا بگوييم مي تعلّقبه بحث گوييم كامل نيست نهايتاً شدن است ولي هنوز هم مي

 باشد. نسبت رسوخ پيدا كرده است كه آنجا برابر مي

 برادر پيروزمند: 

 اشكال اصالت ربط در تفسير عليت مجدّدج ـ تبيين 

پيدايش خصوصيت  علّتچگونه معتقديد كه اصالت ربط  ثانياًگيريد؟ آيا شما عليت را با معيار صحت برابر مي

بر محور امر ثابت مبدا پيدايش خصوصيت و كيفيت در اصالت ربط  نسبيّتكند و حال آنكه را معرفي نمي

 است.

تواند معرفي كند صحبت ما اين است كه در يك مجموعه اجزائي را اإلسالم صدوق: ما نگفتيم كه نمي حجّت

وييد اينها با هم يك تناسبي نيز دارند گگوييم در سوهان، آرد شكر و روغن، وجود دارد بعد ميمي مثالًداريم 

گويم اين آرد، شكر و روغن كه معيار صحت را در هماهنگي قائل هستيد دو چيز با بنام سوهان. ولي من مي

 شود كه چرا بايستي چنين باشد؟است اين سئواالت طرح مي سوّمچيز 

صد داريم برگرديم و اين معنا را مطرح كنيد ولي اكنون قدر واقع شما با اصالت شيء داريد ربط را معرفي مي

كنيم كه بين اشياء و اجزاء آنها ارتباط وجود دارد همان معنائي كه در اصالت شيء مطرح نبود آنگاه آرد از 
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 سوّمچيز »كند چرا كه خود به عنوان هدف افتد خود به عنوان نسبت و رابطه ارز اندام ميچيز بودن مي

 «شودمطرح مي

 : بصورت شي ديدن اجزاء تسامحي است و اال همه آنها كيفيت ربط هستند.برادر پيروزمند

-باشد شما ابتدا وقتي ميباشد بلكه بحث سير تبديل ارتكازات مياإلسالم صدوق: بحث تسامح نمي حجّت

 توانيد يك دفعه وارد بشويد اين يك چيزي است و آن چيز ديگر. خواهيد چيزي را مفاهمه كنيد نمي

باشد ولي توانيد از همان ابتدا براي اينكه مسامحه واقع نشود بگوييد يك ربط مياإلسالم صدوق: مي حجّت

شوند حاال در رابطه شود و خود اجزاء نيز رابطه ميكنيد نسبت رابطه ميابتدائاً كه نگفتيد همينكه عوض مي

جرم بايست ربط را در جاي مناسبي و خواهيم بيان كرده و موضوع را تعيين كنيم كه الها را ميكه اختالف

تواند از جواب نسبتي خاص قرار دهيم كه در واقع جايگزين خود اجزاء و هدف شود كه در اين صورت مي

 باشد.اختالف خصوصيات برآمد هدف ما جز اين معنا نمي علّت« سئوال»

 د ـ تبيين انگيزه طرح بحث عليت

كنيد سئوال مي مثالًدهد كند و جواب را به شما ميا سئوال ميهاي در منكرات است كه آنها رآن هم چرائي

دهيد طبق نظام احسن آيند؟ نظام علي و معلولي عالم چگونه است؟ جواب ميكه مفاهيم چگونه بوجود مي

شود و گردد در واقعه از خصوصيت سئوال مياست. سئواالت متعددي كه نسبت به خالق و ممكن مطرح مي

شود اين بحث از يك اوليه شما هم درست مي حدّكه اگر به آن بپردازيد متناسب با آن  مفاهيم عامي است

از جهت دوم خود عليت در دستگاه اصالت شي بسيار كار ساز است كه اگر معني آن روشن  امّاجهت بود. 

عليت را عوض رويد ولي اگر معني آيد كه بدون استدالل و همراه با توصيف و تمثيل جلو مينكنيد، بنظر مي

و يك تالي  و يك نتيجه  مقدّمگوييد در مفاهيم يك مي مثالًشود هاي شما استداللي ميكرديد تمام بحث

گويند ابتدا معني نسبت را داشته باشد و سپس در قدم باالتر معني داريم كه نسبت بين اينها را نتيجه مي

پيدا كند و از طرفي جريان استدالالت  تعلّقالت را در دستگاه اص تعلّقوحدت تركيب و در قدم ثالث معناي 

 كنيد. باشد آنگاه به مشكل اصالت شيء برخورد نمي تعلّقهم براساس 
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 دارد؟ خاصّي علّتبرادر محسني: آيا تاخر بحث عليت را از بحث زمان و مكان 

ذا ديگر معني اإلسالم صدوق: ما وقتي وارد فاعليت شديم اولين بحث ما همين بحث خصوصيت بود ل حجّت

شود معني عيني آن گوييم تناسبات نظام واليت، از آن اصطالح هم استفاده نميآوريم بلكه ميعليت را نمي

 همان نسبت است.

 ايد يا خير؟تان لحاظ كردههاي بحثيبرادر ذبيحي: آيا شما هدف و غايت را در تمام مراحل و مهره

نسبت  امّاكه هدف در همه مراحل موضوع بحث ما هست  هم گفته شده بود قبالًاإلسالم صدوق:  حجّت

رسيم آن هم به معني اينكه بدون كشش و جاذبه غايت و مي تعلّقمنطقي آن واضح نيست تا اينكه به بحث 

 معنا ندارد، كشش معنا ندارد.  اصالًشود عالقه بدون طرف، معنا است بدون غايت نميهدف بي

 تعلّق: بررسي عليت در اصالت سوّمبخش 

 تعلّقاوليه  حدّبه جميع مراتب ترتيبي و تبديلي بنا به  تعلّقالف ـ 

لحاظ بشود با آن  تعلّقكنيم با اينكه اگر زمان و مكان بخواهد در حال يك جمله هم در رابطه اضافه مي

منش گفتيم كه آقاي نيك تعلّقاي بود كه روز اول راجع به معنائي كه گفته شد در واقع اين همان جمله

شود اگر غايت داشته باشيد يعني كشش و كشش بدون هدف و غايت نمي تعلّقخواستند و توضيح آنرا مي

دارد به اين مطلب، اين  تعلّقگوييد اين كاغذ است وقتي مي معيّنطرف  خاصّ تعلّقشود يعني مي خاصّ

با امر ثابت  خاصّك طرف مطلب يك امر انتزاعي نيست كه مشترك بين همه چيز باشد بلكه به اين مطلب ي

 است كه عالقه دارد.

تواند طلبي نسبت به حركتي تواند تبديل نشده و سير نداشته باشد  نيز نميو كشش دارد نمي تعلّقحاال كه 

نيست اگر يك كشش نسبت به يك  تعلّقآيد و اال نداشته باشد كه اين معنا از خود كشش و جاذبه بيرون مي

خواهد سير بكند، نسبت به تمام آناتي كه بعداً مي تعلّقه جميع مراتب سير هست نسبت ب تعلّقسير باشد 

رسد از طرفي زمان هم بدون مكان معنا ندارد معني تبديل شدن به اين است كه دارد و اال به هدف نمي

 شود.واقع نمي اصالًسرعت تغييراتش بدون يك تركيب 
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 ب ـ تعريف عليت

 .تعلّقاوليه  حدّا به به تناسبات زماني و مكاني بن

شود و اوليه شما مي حدّاز  اعمّشود لذا نه چيزي ، عليت به تناسبات زماني و مكاني معني ميتعلّقپس بنابر 

 شود يعني چيزي است كه حقيقي و عيني.اوليه شما مي حدّنه اخص و نه حتي تناظر بلكه عين 

 و تناسبات آن. تعلّقو برابري  عينيّت -1

گويند ساعت اجزائي دارد كه جايگاه آن اجزاء معلوم است يعني يكي طرف راست است و ميمثل اينكه 

گوييد ديگري طرف چپ و يكي باال و يكي پايين و اين اجزاء هم جداي از خودش نيست پس وقتي مي

اهيم بدين معني نيست كه يك تعلقي داريم كه داراي تناسبات جدا از هم باشد كه بخو تعلّقتناسبات مكاني 

 امّارا دارد  تحرّكاي است كه قدرت حمل نقل است و گوييم ماشين يك وسيلهمي مثالًآنرا انتزاع كنيم 

-چيزي نيست كه بگوييم باطري و دلكو و... و ديگر اجزاء و چيز ديگر باشد بلكه آن حمل و نقلي كه واقع مي

كه زماني و  تعلّقت. يعني روابط و تناسبات ها و روابط بين اينها اسشود در واقع بوسيله همين باطري و چرخ

لحاظ كرد تا بعد بگوييم اين دو را با هم تأليف  تعلّقمكاني است امري نيست كه بشود آنرا جداي از خود 

اوليه نيست يعني  حدّاست فقط  تعلّقاوليه شماست و نه اخص و متناظر بلكه عين  حدّاز  اعمّكنيم لذا نه مي

اوليه، ثانويه است نه اينكه اول خود  حدّه نيست ثانويه است يعني مطالعه نسبت خصوصيات يك شيء اولي

 خواهيم بگوييم.هم نمي گونه اينآيد. تعلقي هست و بعد خصوصياتي آن به وجود مي

 اوليه در هر مبنا حدّتعريف عليت به تناسبات  -2

، مجموعه، وحدت تركيبي، و علّقتشود عليت، به معني تناسبات نظام، تناسبات آن چيزي كه معرفي مي

شود اگر در ربط است تناسبات ربط است كه به تمام اينها بستگي دارد البته بايد ديد در چه موقفي رسم مي

 تعلّقاست تناسبات  تعلّقتناسبات ربط است اگر در وحدت تركيبي است تناسبات وحدت تركيبي است اگر 

پس در واقع شما تعريف جديدي در خود دستگاه اصالت است اگر بساطت هم است تناسبات بساطت است 
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اوليه است شما هر عليتي را معرفي بكنيد لوازم  حدّها از لوازم دهيد عليت به تعبير اصالت شيئيشيء هم مي

-شما هست خصوصيات هستي شما است، شان است هر چه بگوييد ماهيت شما لذا هر چه آقايان مي حدّ

ك چيزي جداي از آن نيست خود آن هم وحدت تركيبي دارد نه اينكه تاليف گويند خصوصيت از آن است ي

باشد خصوصيات شما از شما جدا نيست كيفيات شما از شما جدا نيست بلكه وحدت تركيبي با شما دارد نه 

اي آنرا به هم بچسبانيد حاال براساس ربط تناسبات ربط همانا داشتن طرفين شود به گونهاينكه تاليف مي

گويد من ربط خواهد چرا؟ چون خود ربط ميشود اگر ربط است طرفين ميشود گفت يك طرفه مينمي است

شود؟ تناسبات تركيب اختالف است كنم حال اگر تناسبات وحدت تركيبي شد چه ميبين دو شيء ايجاد مي

ماشين دهد اگر شما يك مجموعه وحدت تركيبي مثل نه تساوي و اختالف هم سهم تأثير مختلف مي

شود گفت سهم تاثير شود گفت سهم تاثير دلكو برابر است با سهم تاثير باطري و نميمالحظه كنيد نمي

-كند نتيجه اينكه سهم تاثيرها فرق ميبرق توليد مي كه آنسوخت برابر است با سهم تاثير قسمت الكتريكي 

 چرخند.كند پس اگر اختالف پيدا شد يكي محور است و بقيه حول او مي

 چيست. تعلّقحال تناسبات 

اولين تناسباتش داراي طرف بودن است  تعلّقاوليه  حدّتناسبات  خاصّو مكان  خاصّمراحل  خاصّهدف 

گويند كه بايد تبديل واقع بشوند يعني نيست دومين تناسباتش را هدف به شما مي تعلّقبدون طرف  تعلّق

كيبي واقع بشود حاال اگر سئوال كردند كه چرا آتش بايد تر گويد ميخواهد كه اين سير به شما سيري مي

كند كند اگر باز سئوال كردند چرا در اين مسير حركت ميگوييم چون در اين سير حركت ميسوزاند ميمي

است  تعلّقرود چون رود چرا؟ و اگر گفته شود به طرف غايتي ميدهيم چون به طرف غايتي ميجواب مي

 تعلّقاست هر جا كه برويد  تعلّقاست انسان  تعلّقعلقي است، آتش و كاغذ دهيم پس آتش هم تجواب مي

قيد هستي است لذا  تعلّقدارد بدين معنا است كه  تعلّقاست هستي كه  تعلّقاوليه شما  حدّاست چون 

و تناسبات خودش شد چيزي جداي از  تعلّقيت برابر با خود علهستي مطلق نيست بلكه مشروط است پس 
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 تعلّق، فعالً نسبيّتدر  امّاكنيم رويم و معني را دقيق مياوليه نشد اين معنا ايجادي است البته باز جلو مي حدّ

 هاست.گوي عليتپاسخ

 علّتدانيم كه همه چيز را را با تناسبات زماني و مكاني معادل بدانيم بنابر اصالت ربط الزم مي علّتاگر 

 دانست و بالعكس. علّتدارد يعني حتي معلول را هم بايد  تأثيرگذاري علّتبدانيم زيرا به يك 

تان بايد اين را قائل شويد و هر چيزي كه به نسبتي سهم دارند عليت هم اإلسالم صدوق: شما در نظام حجّت

ين همديگر به نسبتي كه سهم دارند در عليت هم تعآيد ما چيزي بيشتر از اين نگفتيم چون در روي آن مي

شود چون غايت در وحدت شود البته اين معنا در وحدت تركيبي رها نميعني نسبت ميحضور دارند ي

رسيم عالم جهت كه مي تعلّقبه  امّارنگ است ممكن است توهم و ترسي بر ايشان عارض شود تركيبي ـ كم

 ( است.شود كه وجود نبي اكرم)صكند. آن وقت سهم تاثير عالم به مرز عالم داده ميغائي و هدف پيدا مي

 و صلي اهلل علي سيدنا محمد و اله الطاهرين
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