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 الحول والقوه االبا هللا العلي العظيم
 ومدروش طراحي دوره 

 ١جلسه: 
برادر حجةاالسالم حسيني : بسم ا.. بار الها لشكر اسالم را پروز كن اشعال ما را از اينعالم به عالم ديگر به 

ل عنايت كن به بركت وجود آنها علل وسيله شهادت در راخ خودت قرار بده بارلها معلولين جنگ را شفاي عاج
باطني وظاهري ما را شفاي عاجل كرامت كن، اموات و ذوني الحقوق را و از خيراتي كه نصيب ما ميفرمائي 

 مخصوصاً خيراتي كه از اين بحث است صواب جزيل عايد و واصل بگردان ،...
 در پنج دقيقه تعريفي اجمالي از روش طراحي عرض مي كنم 

شرق براي رسيدن به حوائجشان ، تنظيماتي مي كنند كه آن تنظيمات متناسب ب اين نظام يا مغرب و م
 آن نظام است.

براي اينكه هميشه تنظيمات شرقي متناسب با نظام شرق باشد و ( سر شرائط تغيير مي كند) يعني تا 
و هماهنگ باشد بايد در  وقتيكه آن ئيدئو لوژِ و فلسفه و جهان بيني هست ، آن تنظيمات هم هم جهت باشد

 اين وسط ابزاري باشد تا كه آن ابزار متكفّل اين امر گردد.
چون تناسب تنظيم با نظام و با آن جهت مطلوب يك امر بديهي نيست، امري است كه در آن تأمل الزم 

 ناميده مي شود. "روش طراحي "است اين روش تنظيم يا منطقي كه متكفّل اين امر است، 
ن طرح ، طرحي تنظيم است، روش ، روشي براي طرح تنظيمي است كه اين طرح تنظيمي مناسبت بنابراي

به نظام و با جهت گيري ئيدئو لوژي داشته باشد. مناسبت با آن خواسته داشته باشد. معين كند كه چه خواسته 
 هائي منطقي و كدام غير منطقي است. 
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اما در پيچيده ترين بيان فلسفي آنرا بطور اجمال در دو اين مطلب در اجمالي ترين بيان سادة آن است. 

 دقيقه عرض مي كنم و آن اينكه تغيير بدون فشار و اختالف پتانسيل ممتنع است. 
اگر اختيار هست، بايد اختيار در جهت فشار باشد، اگر اختيار در جهت فشار شد، آنوقت بايد نياز، جهت 

ز بدست اختيار باشد. يعني بايد بتوان نياز را بگونه اي از درون فشار را مشخص كن و بايد جهت گيري نيا
 تنظيم كرد كه متناسب با تغييراتي جا و حركاتي كه بوسيلة آن نياز منظّم مي گردد باشد.

به عبارت اُخري يك مقطع وضعيت موجود ، آنچه را كه از انسان و امكان داريم و نحوة بر خوردشان است ، 
 و نيت دارد و طرف دوم پتانسيل است و مطلوب ثاني شما است.مقطع بعدي كه هر د

بايد فشار شما حتماً جهت داشته باشد بنابراين اختيار حاكم بر فشار ، حاكم برانگيزه در تغيير جهت دادن و 
 تبديل نياز از اينجهت به آن جهت ، تغيير دادن شرائط ( از اينجهت به آن جهت ). 

را بدست ميگيرد حتماً نسبتهائي است كه بين آن جهت و اختيار قرار دارد. كه حال ابزاري كه اين كار 
 تنظيم آن نسبتها براي مشّخص شدن نسبيتي كه تحت آن قواعد معين شده و روش يا منطق ناميده مي شود.

كه در يكمرتبه منطق انطباق و در رتبة ديگر روش طراحي است بنابراين بحث روش شامل است بر كليه 
حث مورد طلب دفتر ( نظام اجزائي ) و يك روشي كه براي انقالب فرهنگي درست است كه روش طراحي مبا

 همان روش انقالب فرهنگي است
 و انشاء تعالي نظام آنراهم متناسب با آن روش بعداً پيشنهاد خواهيم كرد. 

 برادرساجدي : آيا روش همان نظام نيست؟ 
خشي از نظام فكري است. نه نظام اجتماعي. كه البته خود نظامي است برادر حجة االسالم حسيني : روش ب

 كه تحت نظام باالتر قرار دارد
نظام هستي اساس نظام ادراكات است. مبناي ادراكات نظام هستي است. طبيعتاً نسبتهاي بين آنرا در 

 يكمرتبه منطق ميناميم 
 اما فايده اين بحث را من عرض كنم 
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ندي خالصه اي نسبت به كل مباحث دفتر ( مجامع مقدماتي ) است. نهايت اينكه فايده آن يك جمع ب

 ممكن است كه بعضي ازبحثهايش دردفتر طرح نشده باشد و پختگي الزم را پيدا نكرده باشد.
و قسمتي از بحثهاي آن طرح شده است. و اين بحث هم منسوب به خود آقايان است يعني وقتي من عرض 

 ر چيز جديدي را يا نمي يابيد يا چندان نمي يابيد. اين ها حرفهاي خود آقايان است.مي كنم تا آخر كا
نهايت در تنظيم كيفي ديگري است. البته بايد توجه داشت كه در كنار فرمايشات آقايان ( در حين مباحثه) 

 حل قضّيه هم بوده است اما بحث فعلي بدون نقض انشاء ا.. حضورتان عرض مي كنم. 
 ر حجة االسالم حسيني : گاهي هر جا را به اين صورت تعريف مي كنيم كه بعض از جاها ّكل است. براد

گاهي گفته مي شود كه كليه مجموعه ها مجموعة حقيقي است و مجموعة ذهني اصالً نداريم. حال : تعبير 
 عة ذهني داريممنطقي آن بطور دقيق و در قالب عبارت اينست كه گفته شو مجموعة ذهني نداريم، مجمو

(بعضي از مجموعه ها مجموعة ذهني هستند. ) اصالت ربط مي گويد مجموعه سازي تخيلي نداريم آنجايي 
 هم كه كافر مجموعه مي سازد آثار حقيقي كه بر آن بشود بار كرد معنايش اينست كه ربط اصل است. 

خاص بطور پاورقي مي توان به آن بله ارتباط اين مطلب با واقعيت به معناي حركت جهان به طرف غايت 
 اضافه كرد.

ولي اينكه مجموعه ساخت و اثر دارد ربط عيني و حقيقي هم هست اختيار مسلط بر اينست كه ربط حقيقي 
 را بسازد؟ بله وليكن ربط حقيقي است. يعني به عبارت ديگر دو قضيه مقابل يكديگر قرار مي گيرد.

هر ربطي كه هست ناظر است به ربط واقعي. ولو د ر مغالط، هر جا يكي اينكه ربط ذهني ابداً نداريم. 
 مجموعه مي سازيد ارتباط آن ارتباطي است حقيقي نهايت اينستكه متناسب با وضع خودش است. 

آثار حقيقي هم دارد. قانون هم دارد. در اثر ربط باطل است. ربط واقعي اصل است در مجموعه و كّل. ديگر 
بعضي از ربط ها هم ذهني هستند و همة ربط ها حقيقي و واقعي نيستند. يك دسته از آنه به  اينكه بگوييم نه :

 صرف اينكه وجودش ذهني دارد آثار آن هم آثاري واقعي نيست. 
 برادردكتر نجابت: نظر دوم مورد پسند نيست. 
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م البته در اينجا هنوز اعالم برادر حجة االسالم حسيني: مي گوئيم هر كه بگويد كل نگري، نه اينكه ما بگوئي

 نظري كه ما چه مي گوئيم نداريم. 
برادر دكتر نجابت: طبق فرمايش شما اين كه در اثر رابطه اصل است با مسئله حقيقي و واقعي كه ميفرماييد 

 در كل رابط است خلط مي شود. 
ا كسي كه قائل نيست چه برادر حجة االسالم حسيني : ما ميگوييم كه هر كس قائل به اصالت كّل است ب

 فرقي دارد؟ آنكس كه قائل نيست مي تواند بشمارد و بگويد كه، كل گاهي عيني است مثل مركّب ها در خارج.
مثل مركب تركيب انحاللي، تركيب اتضمامي ر ا بشمارد و بگويد تركيب اين ساختمان روي هم رفته خيلي 

 فرق دارد با تركيب شربت سكنجبين. 
نجابت : بله آن شخص هم انكار نمي كند كه در كل رابطه اصل است آن مي گويد در هر كّلي برادر دكتر 

 است. 
بعضي از روابط اعتبار ي است يا غير حقيقي است و بعضي از روابط عيني است ( بطور مثال ). بنابراين 

 هيچكس نيست كه ربط را انكار كند. 
نجا چند فرض را مي شود بيان كرد فرض الف در كل رابطه برادر حجة االسالم حسيني : بسيار خوب در اي

 اصل است
به معناي اين باشد كه حتماً كّل داراي ربط است ولي لزوماً ما همة ربط ها ربط هايي نيستند كه مستّقل از 

 ارادة انسان وجودي حقيقي داشته باشند. وجود آنها وجود تَبعي است. 
هر جا كّل است) رابطة حقيقي دارد و انسان مي تواند يكي از اين روابط  اينكه نه : گفته شود همه جا ((-٢

 را انتخاب كند. 
اين كل اگر انتخاب شود آثاري مربوط به خودش دارد. و آن كّل را هم انتخاب شود آثاري ديگر مربوط به 

 خودش دارد.
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تبار هم ايجاد كنم. چيزي را به من نيستم كه به اين اثر مي دهم و من نيستم كه اين ربط را به وسيلة اع

 معنا االيجاد نمي توان اشاء كرد بلكه انشاء به معنا االختيار مي توانم بكنم.
اين دو تا است اينكه نمي توانم انشاء به معناي قرار داد بكنم چون قرار دادي به معناي انتخابي است. ديگر 

 و تا است.اينكه نه يعني يك سري چيزها هستي رابطه شان در خارج د
مثالً قندان و استكان و كيسة پالستيك هر كدام يك چيزي جدا هستند. ما همة اينها را مي توانيم در يك 
ظرف سيني كنار هم بگذاريم مي توانيم هم دوتاي آن را كنار هم در ظرف بگذاريم. اين بستگي به قرار داد ما 

 دارد. گفته مي شود.
ختيار. جواب اينست كه هر كدام كه باشد دليل بر اينست كه حقيقي ريشة اين قرار داد فطرت است يا ا

 پشت سر اصل ربط اينها به همديگر نيست. 
 به به صرف اينكه با هم قرار گرفته باشند. 

خوب بنابراين هر كس كه بگويد در كل رابطه به معناي واقعي اصل است. به اين معنا است كه دو دسته 
 نمي كند و بگويد

و اعتباري ) و ( واقعي و قرار دادي ). مي گويد قرار دادها هم انتخاب يكي از واقعه ها هستند. و اينها (واقعي 
 با هم ارتباط دارند اينگونه مجموعه بسازيم منتجه اينگونه است اگر بگونه اي ديگر الف. 
 مه بكنيم برادر دكتر درخشان: اگر بين اين اصطالحاتي را كه بكار مي بريم توافق روي يك كل

كه هميشه همان كلمه را بكار ببريم و آن تفاوت بين واقعي و حقيقي و انتزاعي است. در بعضي از فرمايشات 
 حضرتعالي حقيقي و واقعي مترادف مترادف يكديگر بكار گرفته مي شوند

اگر اين كلمة  و همينطور كلمة اصل بود ن كه جايگاهي ندارد ( اگر دقت شود در كلمات جدا از مفهوم آنها )
 اصل بكار برده نمي شد حداقل اثري از آن ديده نمي شد. و نمي دانستم كه در كجاست

يعني مي شد در واقع اين كلمه را بكار نبرد پس به اين دو كلمة ( واقعي و حقيقي ) روي يكي از آنها بايد 
 مري عيني است.تصميم گرفت كه گفته شود آيا رابطه امري واقعي است يا امري حقيقي يا ا
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آيا واقعي را مترادف عيني مي دانيم. و آيا هر دو ( واقعي و عيني ) را مترادف حقيقي مي دانيم. و اين هر 

 سه كلمه در مقابل كلمة انتزاعي ( اين يك حرف ) 
عيني را همانجوري كه در عينيت يعني با حواس پنجگانه مي توان تشخيص داد. اما حقيقي خود يك 

فراتر از اين دارد. و در نهايت آيا شما مي فرمائيد كه : در هر كّلي كه مالحظه كنيم رابطه بين اجزاء مفهومي 
 وجود دارد

و اين رابطه امري است حقيقي. نه يك امري انتزاعي است آيا شما فراتر از اين مطلبي را فرموده ايد و دقت 
 رابطه است. بفرمائيد كه من من كلمه رابطه را استفاده نكرده ام كه

فقط من عرض كردم كه در هر كّلي كه مالحظه بفرماييد. رابطه امري حقيقي است. نه قرار دادي ، آيا نكتة 
 غير از اين است كه من جمع بندي نكرده باشم؟ 

معناي واقعي ، حقيقي ،  "الف  "برادر حجة االسالم حسيني : گاهي شما مي گوييد كه نسبت به نظرية 
 ين است.انتزاعي ، چن

معناي واقعي ، حقيقي ، انتزاعي جز اين نمي تواند باشد. هر گه گفته شود  "الف "گاهي مي گوييد نظرية 
 كه جز اين نمي تواند باشد. به آن نسبت داديد و آن را صفت ذّات كرديد.

بعد اين سه  مي كنيد "الف  "يعني اگر منطقًا كسي بخواهد اين تعريف را جدا كند سه تا تعريف براي فرض 
 كلمه را مي نويسيد: واقعي ، حقيقي ، انتزاعي. مقابل اين سه كلمه سه تعريف مي كنيد. 

نمي گوييد اين حرف را چه كسي گفته و يا بگوييد اين را من گفتم. بلكه ادعاي اقتضا مي كنيد. يعني مي 
 گوييد مقتضي است كسي كه چنين مي گويد چنين بگويد.

اگر بطور مثال خالف اقتضا كرد چه مي شود. مي گوييد يعني نظريه اش با اين  گفته مي شود مقتضي
 درست نيست و متناقض مي شود و حرفش باطل مي شود. اگر گفتيد حرفش باطل مي شود

شما يك وصف را مي آوريد كه اينها به آن وصف بر ميگردند يعني مي شود وصف ذات ( صفت ذات ) 
 يعني صفت ذات است براي اين فكر ، يعني صفت ذات است آنجايي كه مي گوييم اصل است
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را نگويد مگر اينكه گفتارش  "الف  "نمي توان بقية چيزهاي  "الف  "هر كسي بگويد  "الف  "براي فرض 

 با آن متناقض باشد و اصل به همين دليل كه به عنوان ريشه و صفت ذات براي يك مفهوم بيان مي كنيم 
ين وجود دارد كه دربارة كدام مفهوم و كدام امر اين اصل است. بطور مثال. در نسبت چيز ديگري در كُنه ا

 دادن حكم بخ خدا، اصل وحي است اما در هستي كه اصل وحي نيست.
و در هستي اصل خلق كردن خداوند تبارك و تعالي است كه وحي بخشي از آن است. بطور مثال ممكن 

 ت يا در آخر بگوئيم كه كيفيت است.است در مجموعه گفته شود اصل ربط اس
وقتيسكه مي گوئيم كه اصل كيفيت است ، در مجموعه است كه كيفيت است. كسي نگويد كه اين خالف 
فلسفة اصالة الوجود است ( واين اصالت ماهيت و اصالت كيفيت و اصالت رابطه است) اين ننسبت به چه چيز 

 اصل است.
حجيت ، اصل عقل است و وحي اصل نيست. در بحث نسبت به خدا وحي مثالً دربارة حكم و موضوع درباب 

 اصل است.
در باب اجتهاد كه بحث مي كنيم مي گوئيم كه حجت به من قائم شده است هيچگونه مي تواند از شناخت 
من مستغني باشد ولي شناخت من است كه مي خواهد نسبت دادن به خدا را بشناسد. در نسبت دادن بخدا 

 قل نمي تواند ادعا كند كه هر چيزي را بتوان نسبت دهد.ديگر ع
يعني اگر بخواهد نسبت بدهد و نسبتش در آن متناقض نباشد بايد نسبتش متكي به يك عالمت و آثاري 

 باشد كه آن عالمت وحي است.
است باري  آن نشانة اين حكم مسنوبيت به خدا وپيعمبر است و معجزه والي آخر... معجزه هم تازه نشانه اي

 وحي بودن وحي. خود وحي درشناسائي بشر نشانة اينستكه خدا چه حكمي دارد و چه گفته و چه نگفته است.
همينقدر كه گفتيد بعضي از چيزها را شبه خودش مي تواند بشناسد و دركلّيات به اين رسيديد كه بعضي 

 است  چيزها را بي واسطه نمي تواند بشناسد در آنجا ديگر آن واسطه اصل
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آنچه را كه  "كلمة واقعي  "( براي چيزهائي كه بايد يا واسطه به آن رسيد ) حال برمي گرديم ومي گوئيم 
 دربارة اين كلمه حداقل در اين چهار بحث بكار ميبريم. واقعي و عيني يكي هستند

شد بابواسطه و ولكن نه اينگون كه عينيت را به اين معنا بگيريم كه هر چه محسوس بالواسطه و محض با
حتي اگر صد واسطه هم بخورد باز تحت آن قرارخواهد گرفت مثالً شما ممكن است. فالن اشعه را بدون دستگاه 

 نتوانيد حس كنيد، آنچه كه مربطو است
 ه و اشيائي است كه باواسطه يا بي واسطه مي شود در آن حسيتهاني از مادبه قانونمنديها ي روابط و خاص

و آنر ا تميز بدهد آثارش را بشناسد ( ولو به وسيلة آثارش باش)،. .. باالخره انسان را اندامي است. دخالت كند 
 حال ممكن است كه مسلم باشد و با يك گلوله كافر شهيد بشود.

و يا اينكه كافر باشد و با يك گلوله مسلم به درك و اصل بشود بهرحال اين اندام وقتي نباش اين خبرها هم 
ت اين مطالب مربوط به اين اندام است. اين وقوع دارد و باال تر از اين اگر وقوع را به معناي هستي در عالم نيس

 وجود هم بگوئيم
 عيبي ندارد پس عينيت در مرحله وقوع هيچ لزومي ندارد كه اعيان، اعياني باشند كه بدون واسطه حس

 ئق هم قابل اثبا تند. بشوند. بلكه اموري هستند كه قابل اثباتند. اما حقا
ولي يك چيز ديگر هم دارند و آن حريال بودنشان است كه آنوقت حتّي بودن اينها بايد يه يك جاي ديگر 

 بازگشت كند. آيا اين از قبيل اموري است كه با بواسطة اثبات مي شود
ي خواهيم بگوئيم اينستكه يا وراي اين امور است يا مستقل از ادراك من است ! آنچه را كه در مورد حقائق م

 حقائق مطلقاً مستقل از ادراك من است.
به خالف امور واقعي كه استقالشان را به اين معن نمي گوئيم. حاال اينكه آيا ايندو موارد جمع دارند يا نه 

 حداقل اينستكه در اين بحث نمي شود عنوان كرد. 
 برادر دكتر درخشان : تعريف حقيقي را چه فرموديد؟
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رادر حجة اال سالم حسيني : عرض كردم كه حقيقي مستقل از ما است. ما به عنوان يك حقيقت وجود ب

 داريم كافر به عنوان يك حقيقت وجود دارد، عمل كافر به عنوان يك حقيقت وجود دارد.
سوء كرده  اصل هستي اشياء در مرتبة حقّانيت مرتبه اي مستقل از اراده و اختيار ماست. اينكه اين فرد اراده

است است حقّ است اين غير از اينستكه اين عينّيت دارد. تفكيك ايندو و بنظر من حداقل در دورة سوم از 
 بحث ممكن است انجام بگيرد. 

 برادر دكتر درخشان : آيا فرق بين حق بود نحقيقي بود ن قائليد؟ 
 تاست.  Bلي حق بودن و اقعي بودن برادر حجة االسالم حسيني: خير ، حق بودن وحقيقي بودن يكي است و

 برادردكتر درخشان : يك امر نا حق مي تواند امر حقيقي باشد ( نه يك امر انتزاعي ) 
برادر حجة االسالم حسيني : خير ،در يك مرتبه اي كه چيزي را حق مي دانيد و وصف به حق و باطل مي 

 از وقوع آن ميدهيد.كنيد اين در مرتبة ديگري است. غير از مرتبه اي كه سخن 
حاال اينكه ايندو نسبتشا ن چگونه است ( حقّ و و اقع ) حداقلش اينستكه در دوره اي كه مي خواهيم سريع 
عبور كنيم جاي بخشش نيست. در ايندو ره چيزي را كه مي خواهيم عرض كنيم و آن چيزي كه ريشه است 

 اصل است،
وجود مستّقل از انسان و داراي اثر بودن آن و اينكه اثر نمي وجود رابطه. -١صفت ذات اين تفّكر كّل است: 

 توان مطلقاً مستقل از ربط باشد.
حاال باز در اينجا ادعاي اينكه آيا اشياء هم رابطه هستند يانه ، نمي نمائيم.در اينمرتبه حداقل به نفس آن 

 د.تكيه مي كنيم يعني نمي شود منهاي بودن ربط آن ، اثر. اثر مجموعه باش
به صرف قرا ر داد و جعل ما ، مجموعه به وجود نميآيد. ربط. وجود دارد و وجودش هم داراي خاصيت است 
انتخاب ما ، انتخاب اين وجود يا آن وجود، اين مجموعه يا آن مجموعه است ، مثالً نخود و سبزي و عدس و 

 غيره ر اگر با اين كيفيت خاص پختيم آش اينگونه مي شود. 
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ا را به كيفيت ديگري پختيم. آَ ش ديگري درست مي شود. خاصيت اين آش منوط به يك نحوة اگر اينه

ربطي است و خاصيت آن آش هم منوط به ربط ديگري است. اينكه اين رابطه يا آن رابطه را انتخاب كنم با ين 
 معنا نيستكه بعد از ريختن آنها رويم باز سئوال كنيم كه آيا بين اينها رابطه است؟ 

كه بعد گفته شود كه اين رابطه رابطة قرار دادي است. شما اين دو امر را بهم اضافه كرديد، قرار گذاشيد كه 
 اينگونه باشند واال اينها خودشان هيچ خاصيتي ندارند.

حال فرقشان چيست؟ نسبت به كسيكه مي گويد قرار داد داراي ربط است ولي ربط ذهني. يعني هروقت 
 بهم بزنددلش خواست آنرا 

مثالً صبح كه شد مردم تظاهراتي بكنند و تصميم بگيرند و مد قرار بگذارند كه فردا مملكت بگونه اي ديگر 
شود، ولي اگر رابطه امري باشد كه واقعي و وجودش غير قابل انكار در واقعيت باشد. آثاري دارد و هر چيزي را 

 يك جائي مي شود قرار داد.
ميم بگيرند و آنر اعوض كنند بلكه نمي توانند. در عالم ذهن بنظرشان ميايد كه اينگونه نيست كه صبح تص

مي توانند يك چنين انتخاب جديدي بنمايند آثار انتخاب قبل براي انتخاب بعد مضيقه اي برايشان ايجاد كرده 
 است. مي توانند بگويند كه سمت گيري را از اين به بعد عرض مي نمائيم 

يكوقت است كه هر مجموعه اي را كه نگاه مي كنيم ( كه اثري دارد ) در آن ربط اصل  برادر دكتر نجابت:
 است. اينرا هيچ كس نمي تواند انكار كند چه اينكه رابطه اعتباري باشد چه واقعي باشد.

گاهي يك قاعده اي و قانوني را در امور بخصوصي ايجا د مي كنيم كه اين قاعده بين ملّت دو آثار برايش 
رتّب است. فرضاً اگر عالمتي را عالمت ايستادن گذاشتيم قرار گذاشته و مي ايستيم. و يا اگر عالمتي را مت

 بمعناي عبور قرار گذاشتند. هروقت آنرا ديدند عبور مي نمايند
. دراين قرار دادها هم حتماً ربط اصل است يعني مجموعه كل را نگاه كنيم كي نمي تواند بگويد كه اين ربط 

من قرار داده ام در حالي كه اين ربط قرار داد و اعتبار شده است اما يك اثري دارد و قابل انكار نيست، اما را 
 اينكه بحث اعتبار را هم وارد كنيم يك قرار دادهاي شبيه به همين است كه دو طرف مطرح مي گردد. 
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ن قضّيه ميشود ما هم اآلن نمي برادر حجة االسالم حسيني : همانطور كه عرض كردم استدالالتي به طرفي

 باطل باشد.  Bخواهيم بگوئيم كه اين حق است يا آن ، يا يكي از آ ن حق باشد يا اصالً هر 
براساس اصالت كل هر كس بگويد اين اصل اينست الزمه سخن فرمايشش اينست، آنكسيكه بيان مي كند 

اين به اين معناستكه در كل نگري ربط اصل ، كه مي شود قرار دادي باشد، مي شود ، كّل قرار دادي نباشد 
نيست ( در اين دستگاه ) س: چرا؟) ج : چون مي گوئيد كه اين رابط هم مي توان خودش و هم نقيضش را 

 جواب بدهد، 
 برادر دكتر نجابت: اما اينمطلب را كه هر كل ، رابطه اي در آن است و اثري دارد آنها انكارنمي كنند. 

الم حسيني : شما ببينيد درهمين جا اصل در رابطه ، بازگشت به فطرت نمود. هر گاه پايگاه برادر حجة االس
هم اثر دراينطرف دارد و هم اثر  "كّل  "كل به جائي كه محكم باشد باز نگشت و كّل را واسطه زديد و گفتيد 

 در نقيضش دارد. 
بنابراين در كل نگري اصل قرار داد مي اگر گفتيد در كل نگري رابط اثر دارد هم اثرخودش و هم نقيضش 

شود. شما بايد يك صفت ذات براي كّل بدهيد. اينكه مي گوئيد ( آنها مي گويند ) اصل در كل ربط است 
 اينگونه و نيست بلكه آنها اصل در آثار كل را ربط مي دانند. 

 برادر دكتر نجابت: آيا كل بجز آثار چيزي است.؟ 
 ي : در اينصورت قدم دوم اينستكه هر گاه گفتيد اصل در آثار كّل ربط است برادر حجة االسالم حسين

و ربط خود و نقيضش مساوي است باز مطلب به اختيار بازگشت مي نمايد. يعني فرقي نمي كند فقط با يك 
 واسطة كوچك به همان بازگشت مي نمايد حاال عرض مي كنيم كه البته اثبات اين مطالب هم ممكن است

اصل  -١اي خودش بحث زياد ببرد ، فعالً ما به صورت كّلي رئوس مطالب را خدمتتان عرض مي كنيم. در ج
بودن رابطه در كّل ، يعني صفت ذات يك چنين اعتقاد و فكري اينستكه رابطه جا داشته باشد آنها در جاي 

 خودش حاال آيا دو چيز است
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بطند آنچه كه مسلم است اينستكه اين ذات مجرّد از ربط و آندو با هم ربط دارند و يا اينكه آندو هم خود ر

تقسيم بندي بندي كردن براي شناسائي و تقسيم داشتن آن  -٢نمي شود و جوهره اش داراي ربط است 
موضوع امري اعتباري نيست. تقسيمات كل امري مستقل از ارادة ماست. ، مستقل از ارتباط ماست. البته با بيان 

 با رابطه است اينمطلب بنظر ميرسد كه واضح استاينكه در كل ، اصل 
 يعني هر جا آن برها ن تمام بشود ديگر اينمطلب تمام است. 

امر است. يا چند امر امور آنها و  Bيعني اگر گفتيد روابط قرار دادي نيستيد ، طبيعي است كه رابطه بين 
داديم كه روي مطلب حساسيت باشد و قابل دقت اقسام آنها هم نبايد اعتباري بشود، ولي چون ما احتمال اينرا 

 باشد اينرا مستقل عرض كرديم. 
برادر دكتر درخشان : اگر موضوعاتي كه مرتبط ، هم در نظر گرفته مي شوند درواقع اصل باشند، اعتباري 

 نباشند و مستقل از ما باشند. در آنصورت ممكن است بحث شده كه پس رابطه اصل نيست.
 ديگر شما اول فرموديد رابطه اصل است دوم فرموديد تقسيم بندي موضوعات اصل است.  يعني به عبارت

 برادر حجة االسالم حسيني : اگر موضوعات كيفيت روابط باشند اين اشكل شما كامالً برطرف خواهد شد.
دوم را اول.  برادردكتر درخشان : من عرضم اينستكه ترتيب بحث را تغيير بدهيم نمره اول را دو م بگوئيد و

 اينكه آنرا در اول آورديد و اينرا در دوم خود مدلل به دليلي سات ( استاد : احسنت).
اگر اينرا عكس كنيم با يك مشكل ديگري مواجه خواهيم شد. يعني بگوئيم كه هر كّلي را كه نگاه كنيم 

 استقالل ا ز ما ). مجموعه اي از موضوعات است. آن موضوعات هويتهاي مستقلّه اي هستند ( باال 
اين مطلب در هر كل اصل است. بعد هم بگوئيم استدالل تفسيري اينهم بعداً ذكر خواهيم كرد. آنوقت 

 قسمت دوم رابطه به تبع موضوعات مستقله مي شود. 
برادر حجةاالسالم حسيني : طبق فرمايشات جناب آقاي درخشان شكر و آبليمو و آب جداگانه اگردر يكي 

 بدون تركيب شربت آبليمو درست مي شود. بگذاريم 
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و اما قسمت سوم : كه بعد از اينكه تقسيمات امري واقعي هستند. اجزاء مركب در يكمرتبه امري نيستند كه 

 ما آنها را متغاير قرار داده باشيم.
، آنوقت براي كيفيتاً متغايرند يعني كيفيت روابط نازله اي نسبت به روابط باالتر و مجموعه باالتر هستند 

بحث سوم جا باز مي شود. سومين قسمت اينستكه مبدأ تقسيمات با مختم آنها نمي تواند دو تا باشد. يعني 
 اصالت رابطه ( كه اين بحث بنظر من از بحثهاي قابل توجه است

 ، دردوره هاي آينده ) حكم به اين مي كند كه اگر مقسم تقسيم بر يك عددي شد تا آخر هم ، چه متنازالً
چه متضاعالً چه پائين بيائيم چه باال برويم ، چه مجموعه ما بسيار بسيار كوچك شود تا ميدان انرژي و پائين تر 

 ، و چه بزگ شود و نيز يك كيهاني باشد.
چه رابطه انساني و چه رابطه غير انساني باشد. براي كل. اين خصلت تمام مي شود. يعني اگر مقسم روي 

 سيمات متناسب ( مثالً ) با پنج تاست.اين بازگشت كه تق
الي آخر پنج پنج تقسيم مي شود. اصالت رابطه. اصالت كّل را باي از اين دارد كه دو دسته بندي داشته باشد 
به صورت بسيار ساده عرض مي كنم كه آن دو دسته بندي اگر بخواهند هر دو اصل باشند. جمع پيدا نمي 

مات را الزم دارد.تقسيمات هم اعم از زماني و مكاني و ربط بين زمان و كنند. وحدت تركيبي ، وحدت تقسي
 مكان است بهر حال اگر كّة آفرينش فرض بشود بايد مقسم در آنجا صدق كند.

). مقسم سه البته كلمه است كه من روي آن حساسيتي ندارم ٣اگر در مقطع بيايد باي دصدق كند ( مبناي 
 بايد انيگونه باشد.  به هر عددي كه تقسيم كرديد آن

 برادر دكتر نجابت : اين مطلب شما. كلي را شامل نمي شود ، منطق را نمي پوشاند 
برادر حجة االسالم حسيني : بله مي پوشاند مي خواهم عرض كنم كه در اينجا شكل انتزاعي منطق حل 

 مستقل از ادراك انسان باشد است. بايد انتزاع نسبت به غير انتزاع جايگاه داشه باشد يعني اينمطلب باي
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همانگونه كه قبالً گفتيم ربط و تقسيماتش مستقل از انسان است آنوقت مي گوئيم تعدد تقسيمات هم 
مستقل است چه انساني و چه غير انساني باشد بايد در اين بگنجد آنوقت معنايش اينستكه شما نمي توانيد 

 اهنگي هم در يكمرتبة آن همين است.چيزي را پيدا كنيد كه درا ين نباشد. معناي هم
چيز  bچيز نسبت را مرسوم يا ربط  Bشما نمي توانيد هماهنگي با كل نگري را از هم تفكيك كنيد. تناسب 

 و رسيدن به خاصيت سوم 
برادر دكتر نجابت: عرض من اينستكه اين كل را كه تكيه مي كنيد عمدتاً بنظر ميرسد كه اينمطلب روي 

 يآيد. اصالً آيا مفاهيم را شما كل تصور ميكرديد يعني مثالً مفهوم نقيض مسائل ما در م
برادر حجة االسالم حسيني : بله حتمًا. اينها هم كيفيت دارند، هم نسبت به هم ديگر دارند. من ساده كنم 

اينگونه مطلب را ، شما مثالً مي گويد فضاي فرضي رياضي يا فضاي موهومي ريا ضي ، مي گيم در اين دستكاه 
 است و تعريف مي دهيد.

بله مفاهيم هم بهم نسبت دارند. بعد حتماً اثبات مي كنيد كه اينها ارتباط كلّي دارند. يعني منتجه دارند 
 روي مفهوم خاص كه دست ميگذاريد عنايت به رابطه آن نداريد

اير در ذهن و عين هيج جا اين منهاي بقيه روابط اساساً هيچگونه يقيني ندارد. خالصه عرض كنم منهاي تغ
هيچ چيز را نمي توانيد مالحظه كنيد، االّ مطلق هر چه در عالم تغاير بيايد از عالم تغيير جدا نيت ، هر چه در 

 عالم تغيير بيايد بدون رابطه ممكن نيست. 
چيز از  برادر دكتر نجابت: شم وجود هستي را (كه مطلق است) كنار بگذاريد آنوقت مي خواهيد بگوئيد همه

 يك سنخ است، چو ن به يك تقسيم بندي بازگشت مي نمايد 
برادر حجةاالسالم حسيني : احسنت، چون همه ممكن اند. عرض من اينستكه اگر شما در فلسفه آن 
بخواهيد صحبت كنيد بنظر من ميرسد آنرا به دور سوم بحثي مو كول كنيد اما اشاره اي كه در اينجا به مطلب 

 ه اگرهستي اصل است هستي واجب كه مطلق استمي كنم اينستك
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اصل است و آن اصل در ايجاد اين هستي متكّيف است. هستي ممكنات بدون كيفيت ممتنع اند، هستي 
تجريدي درخاط من با نيستي در خاط شما دو تا ست نسبت ربط بين ايندو اثبات مي كند كه اينها اجزاء يك 

 كّل اند.
ستكه پس از اينكه مي گوئيم حضرت حق جلت عظمة را از مخلوق جدا مي خالصه مطلب يك بحث هم اين

 كنيم، چون شبيه به مخلوق نيست و آنچه را كه ميگوئيم دربارة ا و نيست.
 اصالً تجريد تغيير در برابر مفهوم ذهني معنا ندارد درباره روح ، تجريد چه معنائي دارد.

بود ن از جسميت است كه موج راديو هم مجرد ازحسميت  تجرد بودن از چه چيز غرضتان است؟ اگر مجرد
( كه منظور شما است) است. اگرمجرد ازتغيير و تغاير و احكامي كه براي حدوث مي گوئيم هست كه همه اينها 

 ال جرم تحت آن قرار دارند. 
هم عرض كنم ، با اگر آنوقت درباب تغيير و تغاير آمد آيا مگر مي شود در كل نيايد. خالصة مطلب مي خوا

اين عنايت اگر توجه به مطلب داشته باشيد هستي اينگونه نيست كه دو پاره باشد كه يك پارة آن نظام جهان و 
 نظام خلقت باشد، يكپاره ديگر آنهم براي خودش چيزهاي ديگري باشد

آن سير و رشد آن ، كه كاري در اين نظام نداشته باشد. ايجاد فكر، در اين شكل و يا در آن شكل و پيدايش 
 به انحطاط يا به تعالي،...

 اينها هم نمي تواند دركل جايگاه خودش را نداشته باشد. آنوقت بحث مهمش هما نبحث اختيار است
كه حاال اختيار چگونه است واال بحثهاي ديگرش تقريباً حل است بحث اختيار هم اينستكه نسبت به مرتبة 

به مرتبة عاليه اش بايد حتماً حل در آن باشد آنوقت معنايش اينتسكه اختيار از نازلة آن اختيار است اما نسبت 
 جهت حدوث و بقاء ديگر در بودنش مختار نيست، اختيار در حد آنهم ندارد.

اختيار مانند اين مثالً اين استكان مي شود كه حدخاصي و جايگاه خاصي در اين عالم دارد. در يكزمان و 
 اينكه در كل.  -١ن مطلب امروز را جمع بندي مي كنم. يكجا هست. بنابراي
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بيشتر از يك تقسيم بندي بر  -٣اجزاء كل و اقسام كل تقسيماتش اعتباري نيست  -٢اصالت با رابطه است 

كل نمي تواد صادق باشد ، چه انساني ، چه تجربي ، چه تجريدي ، چه غير تجريدي چه از عالم تجريد ذهن 
 مجردات باشد و والسالم عليكم و رحمه باشد و چه از عالم 

 
 
 



 الحول والقوه االبا هللا العلي العظيم
 ومدروش طراحي دوره 

 ٢جلسه: 
 ضرورت وجود منطق براي كل نگري  : موضوع

 استاد : حجت االسالم حسيني
 ٥/٨/٦٤تاريخ 

 نطق براي كل نگري*ضرورت وجود م
در اين چهار جلسه اي كه بنا بود بصورت كلي و ساده از روش طراحي عبور كنيم در جلسه اول آن بيان 
كرديم كه ادراك از كل غير از ادراك از كليات است. در جلسه دوم عرض مي كنيم كه آيا منطق براي كل 

كليات فرق داشته باشد كل ديگر نياز به منطق  نگري ضرورت دارد يا علي فرض اينكه ادراك از كل و ادراك از
 ندارد.

ابتدا ببينيم كه آقايان منطقيون منطق را جهت چه چيز الزم دانسته اند، تعريف منطق را اينگونه مي نمايند 
منطق ابزاريستكه در صد خطاي بشر را كم مي  "المنطق الة قانونية تعصم مراعاتها عن الخطاء في الفكر  "

هدف منطق بعنوان يك قانون و ابزار اين است كه  "نون عالي تقي رعايته عن خطاء الفكر و هذا غايته قا "نمايد 
 فكر را از خطا باز مي دارد.

 * آيا در شناسائي كل هم خطا واقع ميشود؟ 
ود حاال ببينيم كه آيا واقعاً در شناختن كل خطا واقع ميشود يا خطا واقع نميشود؟ آيا راهي به جز ميت وج

ندارد، راهي به انكشاف واقع در نزد نفس نيست؟ در قسمت اول بايد گفت كه اين مطلب بديهي است كه 
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سپردن اداره پاره اي از امور به دست همه مردم صحيح نيست من باب مثال، اعالم جنگ و صلح يا بستن يك 

ديهي بداند و بگويد كه ميشود اين قرار داد، تنظيم و تدبير امر يك كشور از اموري نيست كه جامعه اينها را ب
 امور را بدست هر كس سپرد.

بداهت، بر خالف اين مطلب ميگويد يعني جزميت مردم بر خالف اين بيان مي باشد. از آثار انكشاف واقع، 
پيدايش يك حالت خاصي است كه به آن جزميت ميگوئيم و هر گاه اين حالت خاص در برابر يك مطلب عام و 

ميتوانيم كلمة بديهي يا برهاني را به او نسبت دهيم. اين عكس العمل در نزد مردم وجود دارد كه  فرا گير بشود
 همه نمي توانند اموري را كه تميزش ساده نيست تميز بدهند.

مردم امور را ساده و مركب يا پيچيده مي دانند و مي گويند بعضي از تصديقات و تصورات و دقتها و دركها و 
ر ساده است مثل اينكه آتش گرم است بدون دقت در اينكه آتش چيست و مفهوم حرارت چيست تميزها، بسيا

 ( همين عكس العملي را كه در مقابل آتش انجام ميد هند) و فهم مردم هم از آتش در همين حد اجمال است.
است باشد  آتش هم نه به آن معنا كه برافروختن هيزم يا گداخته شدن آهن و يا چيز ديگر مورد تشكيك

بلكه به اين معنا كه ما در اينجا شعله اي سوزان را مشتعل كرده ايم و انسانها در دست نزدن به اين شعله 
 متفقند، يعني به يك قدر متيقني ميرسد كه همه انسانها در دوري از آن مساويند.

ر دست اهل تشكيك و شما ديگر براي بداهت، ما فوق اين مطلب چيزي را نمي توانيد بيان كنيد. حتي اگ
ترديد را هم به آتش نزديك كني به هر نام و به هراسي، دستش را عقب مي كشد و مقاومت ميكند. الجرم مي 

 گويد اين سوزنده است.
نهايت سخني را هم كه در مورد بديهي نظري مي توانيد بگوئيد اينست كه يك چنين اتفاق و واكنشي 

ديگر نمي توانيد عالمتي و نشانه اي بگذاريد ميتوانيد بگوئيد كه امر بايد امري  دربارة آن پيدا شود. از اين باالتر
را حداقل  "التارحاره  "كلي باشد، يعني همينطور كه همه مردم در دوري گزيدن از آتش متفقند و مفهوم 

اين قبيل  نسبت به يك قدر متيقن آن بيان مي كنند و مدعي اين هستند كه پاره اي از بديهيات نظري هم از
 هستند همه در اين مرتبه از جزميت اند. 
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د يگر باالتر از اين چيزي نيست يعني بايد قابل انكار نباشد، روشن باشد، آشكار باشد. نهايت قابل انكار 

 نبودن تكيه به نفي است ولي بديهي تكيه به تسليم شدن و اثبات دارد.
 ودن اينستكه آشكار باشد يا اينكه آشكار شده باشد؟ برادر درخشان: آيا منظورتان از روشن و آشكار ب

برادر حجت االسالم حسيني: آنچه را كه ما در اين رتبة از بحث مي گوئيم اعم از اينستكه آن چيز آشكار بر 
 مردم باشد يا آشكار شده باشد.

بوده و حاال بديهي شده برادر درخشان: اگر آشكار شده نبوده و آشكار شده به اين معنا است كه قبالً بديهي ن
 است.

برادر حجت االسالم حسيني: به همين دليل است كه ما معتقديم كه تعريف از بداهت تعريف درستي نيست 
و از غير قابل انكار وارد ميشويم. و بايد گفت كه خيلي از چيزها در يك زماني در ارتكاز است به مرتبة بداهت 

 يرسد.نرسيده است و بعداً به مرتبه بداهت م
 برادر درخشان : پس در اينجا در مورد بداهتي صحبت ميفرمائيد كه بديهي شده است.

برادر حجت االسالم حسيني: بله درآن مرحله اي كه اطالق بداهت بر آن صحيح است نه اينكه از اول بديهي 
نه نيست كه آتش را داغ بوده، بلكه در يك مرتبه از ادراك. مثالً مي گوئيم طفل وقتيكه به دنيا ميآيد اينگو

بداند بلكه ما آنرا صاحب تميز نميدانيم وقتيكه طفل بدنيا ميآيد احياناً اگر چراغ عالء الدين جائي روشن باشد 
 اينگونه نيست كه دست نبرد و نسوزد، ما آنرا صاحب تميز نمي دانيم.

يت همانند ما شده باشد ،يك چه موقع آنرا صاحب تميز ميدانيم، وقتيكه در يك حداقل از ارتكاز و جزم
حداقل مشترك پيدا كرده باشد آنوقت است كه ميگوئيم در اينجا نسبت تميز صحيح است كه به آن داده شود 
درست است كه در شناخت شناسي مي گويند در دوري از آتش شما چندين مرتبه طفل را از آن ترسانيده ايد 

را ديده است و اين تميز در او حاصل شده است اگر بگوئيم و بارها كلمه اي را شنيده است، و احساس فرار 
بفرض هم كه چنين نباشد اگر طفلي به سن بلوغ رسيده و با آتش برخورد نداشته باشد و حاال آنرا در كنار 

 آتش قرار دهند حتماً در دفعه اول دست ميزند اما دفعات ديگر نميزند.
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گران را از سوختن پيدا ميكند. حاال ممكن است كه يك ديگر مالئمت با نفسش ندارد و همان ادراك دي

مراحلي هم در آدميزاد پيدا شود كه عاقل نباشد و يا طفل باشد كه دست بزند و تلف بشود، اما اين مطلب در 
مرحله اي نيست كه الاقل ما درباره اش صحبت مي كنيم پس مي گوئيم آن موقعي اطالق كلمة بداهت بر 

 ميت نسبت به آن مستوئب و فراگير باشد.چيزي صحيح است كه جز
در مورد كسانيكه اطالق داشتن تميز براي آنها صحيح است اين فراگيري نسبت به همه و در همة احوال 
نيست يك ديوانه و يك طفل ممكن است كه تحت شمول اين مطلب نيايند. يك بيماري كه مثالً خود را آزار 

 رار نگيرد.ميدهد ممكن است تحت شمول اين مطلب ق
ما برآن شخص به همان دليل، قدرت تميز قائل نمي شويم، هر گاه توصيف تميز، رابطه به مالحظه بديهيات 

 و بديهيات به تميز پيدا كرد، اين مطلب بديهي است.
در امور عقالني هم مي گويند همين امور هست البته در پي اثبات اينكه در دنيا بداهتي وجود دارد و اگر 

، نيست در پي اثبات اينكه آيا بداهت پيدا ميشود يا بداهت هست ولي با عقل بطور دفعي يا تدريجي ندارد
 حاصل ميشود مي گوئيم: 

 * منطقي كه بر بداهت استوار است نميتواند نقيض بداهت صحبت كند
يد من يك منطق است كه شروع سخنش را از بديهيات آغاز مي كند و به نظريات ختم مي نمايد و ميگو

حالل مشكالت نظر هستم و اكتشاف واقع مي كنم، در صد خطا را كم مي كنم، اين منطق نميتواند پاية 
 خودش را نقض كند.

منطقي كه بر بداهت استوار است نميتواند نقيض بداهت صحبت كند. اين منطق نميتواند بگويد كه 
ن سپرد. اين مطلب را عموم مي پذيرند كه سرنوشت امور را به هر كسي و در هر مرتبه اي از شناخت ميتوا

تميز مراتب مختلفي دارد، اگر اين بديهي بود مي گفتند هر كس تميز دارد ميتواند واليت جامعه را به عهده 
 داشته باشد. 
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پس سخن ما در اين است كه آيا آن كل نگري منطق نمي خواهد و آيا جزء امور بديهي است؟ چيزي را كه 

ات كنيم اينستكه كل نگري همواره بديهي نيست نميشود بصورت يك موجبة كليه گفت كه هر ما ميخواهيم اثب
 كس تميز دارد قدرت شناسائي كل نگري را در هر مرتبه اي دارد.

اين موجبة كليه غلط است. اين غلط بودن ميتواند ( از نظر منطق صوري ) بوسيله يكنفر نقض شود ( سالبة 
شود اين يك كلي را همة افراد تميز در هر مرحله اي به تنهائي نميتوانند آنرا حل  جزئيه ) و آن اينكه گفته

كنند در حاليكه در آنجا بايد گفت كه بعضي از مراحل تميز است كه قدرت حل آنرا دارند كه در اينصورت 
 ميگوئيم كه اين ديگر بديهي نيست.

ه و قابل تأمل است و تشخيص خطا و صواب * مالحظه امور در همه سطوح و براي همه امري بديهي نبود
 در اينجا كار منطق صوري نيست

همينكه گفتيد بعض اهل تميز قدرت حل همة مشكالت كل نگري را دارند ( و عام نيست) به اين معنا 
ستكه مطلب نظري است ( بنا بر تعريفي را كه از بديهي و نظري از منطق ارسطوئي ميتوان بدست آورد و 

بود كه هر كس داراي تميز باشد شناختش براي او واضح و آشكار باشد و نظري آن بود كه نيازمند بديهي اين 
به مالحظه و نظر باشد و براي هر مرتبه از تميز روشن نباشد اگر اينگونه شد آنوقت ميگوئيم اعالم جنگ و صلح 

 با صدام جزء اموري نيست كه بتوان دست همه كس داد.
اين است كه نميتوان امور مركب پيچيده را بدست هر كس و در هر مرتبه اي از تميز يعني بداهت قائم بر 

سپرد ( بداهت قائم است بر اينكه اين امور تأمل نياز دارد) امري كه داراي تأمل شد نميتواند داراي خطا و 
 صواب نباشد.

 اي همه افراد بديهي نيست.بنابراين : اوالً بداهت قائم بر اين است كه مالحظه كليات در همه سطوح بر
 ثانياً : امري كه بديهي نشد حتماً نياز به تأمل دارد و نميتوان از آن، خطا و صواب را جدا كرد.
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ثالثاً : خطا و صواب در اين امر با منطق تجريدي ممكن نيست. يعني چه؟ يعني مي خواهيم بگوئيم كه در 

بين دو چيز را مالحظه كند و بعداً آنرا از خصلتهاي منطق تجريدي عنايت بر اين است كه خصلتي مشترك 
 شخصيه ديگري كه دارد آنرا مجرد كند. 

اين استكان و شيشه و قندان هر سه در ظرفيت داشتن مشترك ميشوند مفهوم ظرفيت را از آنها تجريد 
تعريف را گفته كرد. ولي هر كدام اينها ظرفيتشان با خصوصيات شخصيه خودشان است. از آنطرف بالعكس اين 

بوديم كه كل نگري، جمع بين نسبت متغيرها را الزم دارد جمع بين ابعاد را الزم دارد بايد تصويري خاص و 
شخصي و متعين را بتوان در ذهن درست كرد به هر ميزان كه نسبت ساده ساخته شده ذهني از يك شئي 

كه دربارة آن ميدهيد صحيح است و نسبت نزديك به نسبتهاي عيني باشد آنوقت ميتوان گفت كه احكامي را 
 تقريبي آن باال است.

تجريد ميكند و نسبت بين  "كلي "جمع بين دو متغير و دو خصلت را مالحظه مي كند ولي  "كل  "يعني 
 كلي و مصداق را مالحظه ميكند.

 * كلي چگونه ساخته مي شود؟
 بنابراين نحوه ساختن كلي بدين صورت است:

 تن با تحليل عقليـ مجرد ساخ ١
استقراء را هم بدو قسمت تام و ناقص تقسيم مي كنند.  "استقراء "ـ تك تك مصاديق را مالحظه كردن ٢

حاال ممكن است استقراء را در بيان قانون احتماالت درباره اش مطالب ديگري بگويند، ما كاري به اين نداريم ما 
نظر داريم چرا؟ چون كه با دستگاه منطق صوري ميخواهيم به جائي كه استقراء در دستگاه منطق صوري دارد 

مالحظه امور را بكنيم ( كه آيا منطق صوري براي اينمطلب كافي است يا نه) يكوقت ميگوئيم كه منطق صوري 
در منطق كل نگري بكار گرفته ميشود اين اشكال ندارد، ولي آيا خود بتنهائي براي مالحظه  "جز "به نحو يك 

 ي است؟ كه در كافي بودن آن صحبت است.كل نگري كاف
 * استقراء تام 
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استقراء تام، آنستكه دانه دانه مصاديق كلي را مالحظه كنيم و آنرا ببينيم مثالً بگوئيم كلّ الحيوان يتحرك 
فك االسفل عند الفضغ هر حيواني موقع غذا خوردن فك پائينش حركت ميكند، اينمطلب بايد دانه دانه در هر 

 مالحظه شود. حيواني
اما دايره كل تا چه اندازه است؟ اگر گفتيد كل افرادي كه در اين اطاق است اين ساده است. اگر گفتيد كل 
افرادي كه در اين شهر يا در اين مملكت يا در اين جهان يا در قبل و بعد و يا گفتيد كل انسان و پرنده و يا 

 در آخر كار مي خواهيد بگوئيد كل حيوان.گفتيد كل انسان و ماهيها و بعد چهار پايان كه 
كه اين مطلب تقريباً محال ميشود چون شما تعريفي را كه براي حيوان ( موضع حكم) داديد اگر محاسبة 
دائره اش ممتنع شد ديگر استقراء تام منطقي گفته نميشود. اگر استقراء تام نشد كلي كه به تجريد عقلي 

 نيست به مالحظه عيني است.
كلي در مقدمات بر هان نميتواند قرار بگيرد، پس هر گاه تمام مصاديق كلي مورد مالحظه قرار بگيرد، در اين 

مقدمات برهان ميتواند قرار بگيرد ( اگر استقرائي باشد) اگر تجريدي است از همان اول كه چيزي را كه عقل 
 ه خودش ميتواند وارد تصرف بشود.مجرد ساخته است و مورد نظر قرار داده و لحاظ كرده است در لحاظ كرد

اگر تجريد نكرده و به ماهيت و طبيعتش نكرده است، مثالً خصلت ظرفيت را از اين شخص تجريد و جدا 
نكرده است كه هرچه شخص براي آن فرض شود بتواند مصداق اين خصلت قرار گيرد ميگويد من در مرحلة 

اين و آن وآن كه قبل و بعد از اين باشد هست اگر هم  تجريد عقلي به خصلت نظر دارم، اين خصلت مجرد از
سئوال كنند كه تحت اين خصلت تجريدي چند فرد ميتواند قرار گيرد جواب ميدهند كه اين خصلت بينهايت 
مصداق دارد ( يا به تعبير ديگر مبهم ) چون هيچكس نمي داند كه قبالً چند مصداق بوده و بعداً چقدر خواهد 

خصلت را ماهيتاً مالحظه كرده ام و ميگويم هر چيزي كه بتواند اين امر قرار گيرد مصداق بود من فقط اين 
آنست اين مطلب را خيلي راحت ميشود مالحظه كرد، زيرا ميشود امتداد را در نظر گرفت بعد سلب آنرا 

گر بخواهيد حكم مالحظه كرد، نقطه را مالحظه كرد خط را مالحظه كرد نسبت بين آندو را مالحظه كرد و اما ا
 كلي بدست بياوريد اگر استقراء تام نمائيد مالحظه اين امر خيلي مشكل است.
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استقراء ناقص را هم مي گويند كه جهت اينكه مقدمه برهان قرار بگيرد مفيد نيست زيرا كه امكان خطايش 

 هست ولي در كل نگري اصالً از اين باب صحبتي نيست.
هم هست ولكن باب كل نگري از باب استقراء جداست. شما مدل و مجموعه  آنجا البته صحبت از احتماالت

را كه مي سازيد و مالحظه وضعيت موجود آن و  "كل "اي را كه مي سازيد و منتجه اي كه به بيان گذشته 
 وضعيت مطلوب آن و شتاب آن را نموديد، اين احكام اصالً بوسيله استقراء ثابت نميشود.

و مجموعه نگري شما استقراء نمي كنيد يكوقت از استقراء در اثبات روش و مدلتان  بهر حال در كل نگري
استفاده مي كنيد كه اين حرف ديگري است اما درنفس اينكه حكم شما در مورد اين مصداق خاص، پيشگوئي 

 شما نسبت به اين موضوع است در اين كاري استقرائي صورت نمي گيرد.
ه نمونه برداريها را با استقراء يكي بگيرد بلكه نسبت بين نمونه ها درست در اينجا كسي اشتباه نكند ك

ميكنند. شما ابتدا يك نمونه آماري داريد بعد نسبت آنها را به هم سنجيده و چيز د يگري درست مي كنيد كه 
يا يك منتجه و يك وحدت تركيبي و يكپارچگي دارد كه ميگوئيد االن وضعيت بحراني يا وضعيت خوب است، 

در آينده اينگونه يا آنگونه ميشود، شما در اينجا با استقراء كار نمي كنيد، شما مصداق را مي بينيد و ازآن حكم 
 به آينده مي كنيد.

شما مصداق را مي بينيد و نسبت آنرا با گذشته مشخص مي كنيد، در ذهنتان تصوير از مصداق را درست 
( چه نسبت به علت پيدايش آن و چه نسبت به اينكه اين براي چه  كرده ودرباره اش احكامي را صادر مي كنيد.

پيدايش علت ميشود ) چه اينكه بگوئيد اين مصداق، اين وضعيت موجود، اين نمونه، حاصل چه چيزهائي است 
 و يا چه بگوئيد كه اين علت چه چيزهائي ميشود اين با دستگاه كلي نگري درست نيست.

اره مصداق نمي دهد. كلي نگري مواد را هم كه دسته بندي ميكند بصورت كلي كلي نگري اساساً نظري در ب
است مواد قياس يا مسلمات، يا مشهورات، يا مظنونات، يا مجربات است و وقتيكه شما ماده اي را بيآوريد آن 

ه تميز دستگاه نميتواند معين كند كه اين ماده جزء كدام يك از اين دسته بنديهاست و اين مطلب را محول ب
 انسان مي نمايد حكمي را هم كه صادر مي كند يك حكم كلي است و در مورد اين وضعيت نظري ندارد.
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در حاليكه شما اين وضعيت را مورد نظر داريد مثالً االن با مدل خاص مطالعه مي كنيد، مجموعه اطالعاتي 

ه اي ساده را تصور كرده و بعد نظر را كه در مورد وضعيت ايران است ساده مي كنيد، از عينيت ايران مجموع
 نسبت به خارج كرده و حكم مي كنيد كه ايران در اين وضعيت خاص قرار دارد.

هيچگاه هم به نحو اختياط نمي گوئيد كه اگر ايران چنين باشد، چنان است ممكن است در كسانيكه اين 
ن براي جمع آوري اطالعات برنامه ريزي اطالعات و آمارها را جمع كرده اند ترديد كنيد ( ولي وقتيكه خودتا

مي كنيد وقتي كه جمع آوري كرديد ديگر ترديدي نداريد ) و اگر اطالعات را جمع كرديد ديگر اينگونه نيست 
كه نظر از قبيل احكامي كه مواد اوليه اشان جز مجربات هم باشد نيست چون مجرباتي را كه در آن جا صحبت 

 مي كنند يعني علل و معاليل جزئيه را مورد نظر دارند.مي كنند مجربات ساده را ذكر 
يعني بنده آمده ام و چيزي را مرتكب كرده ام. چيز ديگري بدست آمده است. علتي را كه ذكر مي كنم 
علتي است جزئي نسبت به بدست آمدن معلولي جزئي، مثالً اگر فالن دارو را با فالن دارو مخلوط كنند فالن 

 خاصيت را ميدهد.
بالمره نظر به كليات ندارد، بالمره اين را شما نميتوانيد در مقدمه قرار دهيد. بطور مثال، اينكه از تركيب 
اكسيژن و ئيدروژن آب بدست مي آيد هيچگاه براي شما مجوز نمي شود كه درباره ملكول آهن يا ساير 

جربي را كه بدست ميدهد ديگر مولكولها حكم صادر كنيد مطالعات شما درباره اين قسمت و آن، حكم كلي ت
 جزء مقدمات قياس قرار نمي گيرد، حكم كلي به دست ميدهد يعني هر آبي داراي اكسيژن و ئيدروژن است.

ولي اين ربطي به اين ندارد كه گفته شود اكسيژن و ئيدروژن دليل اينست كه مثالً آهن هم مولكول هايش 
 اينگونه باشد يا قانون حركت هم چنان باشد. 

 * منطق صوري مدعي است كه جزئي نميتواند كاسب و مكتسب باشد 
بصورت خالصه عرض مي كنيم صحيح است كه از يك كلي كه در منطق نظري انتزاعي تجريدي بدست مي 
آيد به كلي هاي ديگري برسيد. پس (يكون كاسباً و همچنين ميتوان از كليات ديگر به اين كلي رسيد، فيكون 

هم ميتواند در  "فيكون كاسباً  "م كلي هم ميتواند در استدالل و برهان مقدمه قرار بگيرد مكتسبا، يك مفهو
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هم ميشود از اين كلي به كلي هاي ديگر رسيد، و هم ميشود از  "فيكون مكتسبا "برهان نتيجه قرار بگيرد، 

موعه نگري) چنين كلي هاي ديگر به اين كلي رسيد ولي از موضع منطق صوري درباره منطق كلي نگري ( مج
 چيزي را نمي گويند نميشود انسان از كلي به مصداق برسد يا از مصداقي به مصداق ديگري بتواند برسد.

بداهتي كه در تجريد بدست مي آيد بداهتي جزئي است كه به درد مقدمه قرار گرفتن براي كسب جزئيات د 
يعني منطق نظري ميگويد نميتوان نه د ربارة مواد و يگر ( كه از انواع ديگر و از اجناس ديگر هستند) نميخورد 

 نه درباره مصداق دست به برهان پيدا نمود.
 * منطق صوري عاجز از كل نگري است نه اينكه كل نگري نميتواند داراي منطق باشد

ما ميگوئيم اين حرف درست نيست چرا؟ چون ما مالحظه جزميت مي كنيم، اين خالف وجدان است و 
ا هم جزميتي كه جزميت بديهي نيست مي بينيم خطا و صواب دارد. باالتر از اينها با ترسيمي كه از جزئيات ر

كل و مجموعه نگري در نسبت تأثير و رابطه بين جزئيات و نسبت آنها به هم با نسبت شتاب ( كه وضعيت 
بتوان چنين مالحظه اي را مكاني و زماني بود ) عرض كرديم، معلوم شد كه يك كارهايي هم انجام مي گيرد تا 

 كرد.
بعد ميگوئيم اين كارها كه انجام گرفت مقدماتي است كه براي فرد جزميت حاصل ميشود. يعني آنچه را كه 
قبالً مي گفتيد كه ( نيازمند به تأمل است ) تميز ميخواهد محتاج قدرت مالحظه امور است اين همان كاري 

حظه شده، جمع بندي شده، تدوين شده ميگويند آن كاري را كه مي است كه اينها از هم ديگر جدا شده، مال
گوييد ( كشور داري ) از همه نمي آيد يعني مرتبه تميز باالتري ميخواهد تا بتوانيم آن كار عقالني و ( آن 

 ادراك را مالحظه كنيم ) قواعد آن كار را ما پيدا كرديم.
ق صوري را نمي دانست ولي بكار مي گرفت مي گوئيد همان جوري كه شما ميگوئيد زماني بشر قواعد منط

ما قواعدش را مدون كرديم تا به مغالطه نيفتد يعني جايگاه غلط و صحيح را درست كرديم، بسيار خوب ما هم 
با مالحظه نسبت تأثير هاد و مجموعه و (رابطه بين زمان و مكان ) قبالً عرض كرديم همان قواعد تأمل را 

 م. توانستيم پيدا كني
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و اصالً تأمل ، بكار گرفتن قاعده است بدون التفات نميشود كه بگوئيد به هم نسبتي نداشته باشد و اينكه 
گفته شود كه اين از همه نمي آيد و از بعضي هم كه مي آيد گاهي كار صحيح مي كنند گاهي كار غلط، يعني 

 كاري دارند انجام ميدهند.
اينست كه نياز به منطق دارد. يعني قواعدي، روابطي، نسبت هائي  يعني صحيح و غلط دارد اين به معناي

 دارد و خود اينكه اعتراف مي كنيد كه فعالً منطق ندارد يعني منطق صوري نميتواند اين كار را انجام دهد.
 *نتيجه بحث 

 در مقابل منطق صوري عرض مي كنيم بطور خالصه :
ت بر اين قائم است كه نميتوان همه كارها را به همه افراد در همة ـ بداهت را نميتوانيد منكر شويد و بداه ١

 مراتب تميز سپرد. ( كارهاي عملي و اتخاذ موضعهاي عملي، عيني)
ـ حاال كه بداهت قائم است كه اين بديهي نيست نتيجه آن بر اساس خود دستگاه منطق اين ميشود كه  ٢

 نظري است.
 نست كه خطا و صواب دارد.ـ همين كه نظري است به معناي اي ٣
ـ اعتراف به اينكه خطا وصواب دارد يعني اينكه صواب آن از طريق رابطه هايي انجام مي گيرد كه آن ٤

 رابطه ها در حيطة قدرت منطق صوري نيست.
ـ نتيجه ذكر اين چهار مورد اين ميشود كه كل نگري هم منطق دارد و هم منطق صوري از عهده آن نمي  ٥
 آيد.

 رسش و پاسخ*پ
 برادر درخشان : لطفاً تعريف كل و كلي را بفرمائيد؟ 

برادر حجت االسالم حسيني: چنانكه در اول جلسه بحث بيان شده كه كلي آنست كه داراي مصاديق بوده و 
 صدقش بر مصاديق به حد واحد باشد مانند مفهوم انسان كه صدقش بر همة افراد به نحو مساوي است.
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ه داراي اجزاء است، هر يك از اجزاء اين ساعت را ما به لحاظ جزميت مالحظه مي نمائيم ( به خالف كل ك

محسوب ميشوند چون مركبند) اجزائي هستند كه كلمة ساعت بر  "كل "هر چند خود آنها نسبت به اجزائشان 
 آنها صادق نيست بلكه آنها اجزاء ، ساعتند.

است. پس شمول كل بر اجزاء با "كل "شان بدهند كه آن واحدآنوقت اجزاء بايد با هم ديگر يكواحد را ن
 شمول كلي بر مصاديق بسيار فاصله دارد.

 برادر نجابت: ممكن است قسمت چهارم را بيشتر توضيح بفرمائيد؟
برادر حجت االسالم حسيني: منطق كه مدعي نيست كه چيزي را به فهم اضافه ميكند بلكه قواعد فهميدن 

كه خود فهم ميكند يعني روابطي را كه خود فهم دارد ميگويد من مالحظه اش كردم. شما  را و آن كاري را
 همين كه گفتيد مثالً آقاي معلمي كل را در مثالً اعالم جنگ و صلح تميز ميدهد و ديگران تميز نمي دهد.

ين است كه رابطه در اينجا همين كه ايشان تميز ميدهد يك روابطي را ايشان ميتواند برقرار كند معنايش ا
اي است كه ايشان ميتواند آن روابط را مالحظه كند اگر رابطه اي نباشد و ايشان مالحظه كند معلوم ميشود كه 

 تخيلي مالحظه كرده است نه رابطه را مالحظه كرده.
ماً پس مرتبه اول: امر اگر نظري شد و داراي تأملي شد حتماً خطا و صواب پيدا ميكند و اگر بديهي شد حت

 اين مقدمة سوم تمام است و اگر مقدمه سوم تمام شد مقدمه چهارم تمام است. 
مقدم چهارم اينست كه روابطي وجود دارد كه انسان متأمل ممكن است به آنها دست يابد. پنجم اينست كه 

 آن روابط منطق است. مگر منطق چيزي جز روابط شناسايي است. نهايت آن منطق هم منطق صوري نيست.
برادر نجابت : كل به اين معنايي كه شما ميگوئيد چون واحد است تحت قاعده كلي در نمي آيد يعني جنگ 
صلح ايران و عراق اين منطق صوري، منطق صوري متكفلش نيست چون واحد است اما در مورد كلي كه جنگ 

 به معناي همان كلي كه مي فرمائيد...
آن (يعني شخصي آن در مورد جنگ ايران و عراق اين اعالمي برادر حجت االسالم حسيني: درباره شخص 

 كه بكنند جنگ يا صلح اين خودش خطا و صواب بردار است يا نه؟
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برادر نجابت: حتماً صواب و خطا دارد اما اين جنگ چون واحد است يك قاعده كلي ندارد. همين قدر خطا 

را رنگ كند يا نه. چه فرقي بين ايندو است مگر  وصواب دارد كه مثالً نفر ديگري تصميم بگيرد كه اين ميز
اينكه آنرا در يك رتبة ديگر قرار دهيد كه در اينصورت عرض مي كنيم براي اين تقسيم بندي معيارتان چه 

 بود؟
برادر حجت االسالم حسيني: من ابتدائاً كاري ندارم كه كل را يك كلي كه روي آن حساس هستيم انتخاب 

ساسيت ندارم. من عنايتم بر يك چيز است (روي مرتبه حساستر مي برم كه توجه بيشتر كنم يا كلي را كه ح
 جلب شود.

برادر درخشان: آيا آن امر هم سنخ با ساير امور است؟ كه در اينصورت در آن امور كه منطق صوري شكست 
 خورد پس در هر امري شكست خواهد خورد.

كه همين كه اعالم ميكنند در مصداق نظر نمي دهم. برادر حجت االسالم حسيني: (احسنت) ميگويم 
معنايش اعالم شكست در مصداق است. خودش هم قبول كرده ولي نه اعالم اينكه او نميتواند منطق داشته 
باشد اين يك مسئله مهمي است چرا چون شما يا ميگوئيد مالحظه رابطه اي شده كه خطا و صواب دارد يا 

 ده.ميگوئيد مالحظه رابطه اي نش
اگر مالحظه رابطه اي شده اين مالحظه نمودن رابطه كه مجرد از خود شئي است يعني اينكه اين امر عين 
همان قاعده كلي به معناي كلي منطق صوري را ندارد درست است. ولي قاعده ندارد غير از اينست كه قاعده اي 

 به منطق صوري ندارد.
تصميم گيري در هر امري مستلزم در ربط مالحظه كردن اين  برادر درخشان : يعني بنابراين مي فرمائيد

 موضوعات خاصي است كه منطق صوري در اين امر قدرت اظهار نظر ندارد.
برادر حجت االسالم حسيني: و منطق هم ميخواهد، يعني مالحظه خاصي است كه منطق متناسب با خودش 

ردن يعني با استفاده از مواد منطق صوري با آن به را ميخواهد. نهايت از پايگاه منطق صوري اين صحبت را ك
 جدل بر خواستن است:
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ـ اينكه اعالم مي كنيم بداهت اصل است و كليه مباحث بر مي گردد به بداهت بنابراين ما از اولي كه ١

ويند شروع مي كنيم شما نميتوانيد بگوئيد اينجا نمي توانيم پا بگذاريم. مي گوئيم كه بديهي است كه مردم ميگ
 امر كل نگري در همة مراتب براي همة اهل تميز بدست نمي آيد.

ـ صرف اينكه بديهي نبود به تعريف خودش ( از تعاريف خودد او ما استفاده مي كنيم) همين كه بديهي  ٢
 نبود طبيعتاً نظري است و نظري نميتواند عاري از خطا و صواب باشد.

وري تكيه كنيم حكم در مورد مصاديق نميدهد بشرطيكه بديهي را برادر نجابت: اگر به خود قواعد منطق ص
 بپذيريم يك كلي بديهي پيدا مي كنيم و يك مصداق بديهي.

اينرا فرض كنيم كه جزء كلياتي است كه بديهي شده است اگر  "كل متغير حادث "مثالً اين مثال معروف 
كه عالم حادث است و يا درموارد جنگ اگر  عالم را به عنوان يك مصداق بديهي بدانيم آنوقت حكم داريم

گفتيم كه هر جنگي كه در دفاع از دين است خوب است و بايد انجام بگيرد اين كلي جزء بديهياتي است كه 
 ميشود در منطق صوري به آن رسيد.

ر در بعد ميگوئيم اين جنگ دفاع از اسالم بنابراين نتيجه اين ميشود كه اين جنگ را بايد ادامه داد. اگ
مقدمات برهان تكيه به بديهي كرديم به اين معنا نيست كه نميتوانيم در مورد مصداق صحبت كنيم بلكه به 
اين معناست كه مطلب بديهي است و نيازي نداريم هرگاه توانستيم بديهيهات را در آنجا قرار دهيم، حكم به ما 

 جواب را ميدهد.
 يك امر بديهي است يا نظري؟ برادر حجت االسالم حسيني: آيا جنگ با صدام

 برادر نجابت : البته نظري است، قواعد منطق براي همين است كه امور نظري را بيابد.
برادر حجت االسالم حسيني: حاال جنگ بين ايران و صدام را شما از يكطرف دليل مياوريد كه از اين جهت 

ت ما ميگوئيم فالسفه با منطق صوري آمده اند مضر به اسالم است بهتر ميشود تجريد كرد. امور د و جهات اس
بعضي از آنها از مقدماتي آغاز كرده اند و به اصالت ماهيت رسيده اند و بعضي از آنها از مقدماتي به اصالت وجود 
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رسيده اند اين اختالف به علت عجز منطق در بيان نسبت بين مقدمات بوده است. يعني اختالف در بكار گيري 

 ، بلكه اختالف در مواد شده است.منطق نشده است
برادر نجابت : عرض من اينستكه اگر بخواهيد از همان قاعده استفاده كنيد اين نتيجه بدست ميآيد اگر 

بود ديگر آن كسيكه آنرا  "عام شدن "قاعده اين ( بديهي يعني عام شدن يك جزميت ) است اگر بديهي بمعناي
رسد بايد همان چيزي را بيان كند كه آن كس كه به اصالت وجود مقدمه قرار داده و به اصالت ماهيت مي

ميرسد، ولي در صورتيكه اينگونه نيست اگر پذيرفتيم كه يك امر در عالم ميتواند بديهي باشد و آنرا مقدمه قرار 
ست بدهيم حتماً نتيجه ها مثل هم است اشكال را متوجه ام ميفرمائيد كه از ناتواني در اظهار نظر در مواد ا

 بنابراين بايد در بديهي تشكيك كرد.
برادر حجت االسالم حسيني: ما ميگوئيم در مصداق هم همينطور است وقتيكه حكم كلي داريد تكليف اين 
مصداق چه ميشود مثالً آب براي بدن خوب است ولي آيا اين آب است؟ اين همان مواد است كه منطق صوري 

ويد اگر تو آنرا تميز ميدهي و اين آب است و براي تو بديهي است ميگويد من در معين كردن آن عاجزم ميگ
 آنوقت ميتواني آن حكم را صادر كني.

سئوال مي كنم كه اين از كجا براي من بديهي شده است ميگويد من در مورد اينكه اين چگونه براي تو 
 همين است؟ " جريان"بديهي بشود ديگر حرف نمي زنم. ميشود در اين ترديد كرد كه آيا معناي

 برادر نجابت: اگر در اين مطلب ترديد حاصل شد به اين معناست كه بديهي نيست و غير بديهي است.
برادر حجت االسالم حسيني: ميخواهم عرض كنم كه وقتي كلي نظري شد الزم نيست كه مصداق بديهي 

 باشد.
 جريان دارد. "آب "برادر نجابت: ميگوئيم مثالً اين 

را كه ميفرمائيد از كجاست؟ همه حرف همين جاست. صحبت  "اين  "االسالم حسيني: كلمةبرادر حجت 
جناب آقاي نجابت اينست كه هر گاه مقدمات از بديهي بود به نظريات ختم ميشود ولي تطبيق آن به مصداق 

نظري،  ميتواند مصاديق بديهي داشته باشد من عرض مي كنم كه در همه جا مصاديق بديهي نيست در مصداق
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منطق مجموعه نگري ميگويد كه من حكم جزمي ميتوانم بدهم در حاليكه اين مشخص است در آنجائيكه 

 مصداق بديهي باشد همه اهل تميز ميتوانند نظر بدهند.
برادر درخشان: شما ميفرمائيد كه منطق تئوري شناخت نيست ما عرض مي كنيم كه منطق ئصوري 

 اينچنين ادعائي را نكرده است.
برادر حجت االسالم حسيني: ما هم ميگوئيم كه اين چنين منطق الزم است به اين كاري نداريم كه منطق 

 صوري ادعا كرده است يا نه.
برادر درخشان: شما ميفرمائيد منطق صوري نميتواند متكفل شناخت هم باشد. منطق صوري چنين ادعائي 

 ندارد.
خواهيم اعالم شكست منطق صوري را بنمائيم يا اينكه مجادله برادر ساجدي: آيا صحبت امروز اينستكه مي

اي را برطرف كنيم؟ اساساً منطق صوري ادعاي شناخت مصاديق را ندارد منطق صوري خود مقربه اينمطلب 
 است.

برادر حجت االسالم حسيني: پس اجازه بفرمائيد من نظرات منطق صوري را عرض كنم كه روي آن دقت 
ميگوئيم اينحرف بي ربط است،شما كه در مورد مصداق  "جزئي ال يكون كاسباً و ال مكتسبا ال "كنيم ميگوئيد 

نميتوانيد نظر بدهيد در مورد جزئي هم خاموش باشيد شما ميتوانيد بگوئيد الكي يكون كاسباً و يكون مكتسبا 
مفهوم اگر صدقش  " المفهوم ان امتنع فرض صدقه علي كثيرين فجزئي"و تعريف جزئي را اينگونه ميدهد كه 

 زير كثيرين ممتنع باشد اين جزئي است.
 بعد ميگويد كه اين جزئي كاسب و مكتسب نيست. 

 برادر نجابت : جزئي از آن نظر كه جزئي است كاسب و مكتسب نيست.
برادر حجت االسالم حسيني: ما هم ميگوئيم جزئي از آن نظر كه جزئي است كه وضعيت فعلي ايران است 

 مكتسب است. كاسب و
 برادر ساجدي: آيا شما جزئي و جزء و كل را يكي گرفته ايد؟
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مالحظه تجريدي همان حرفي است كه شما بعداً اسم آنرا  "كل  "برادر حجت االسالم حسيني: ما ميگوئيم 

جزئي ميگذاريد. جزء هم همان كل است ( نسبي است) ميگوئيم اين وضعيتي را كه در ايران باخصوصيات 
ي الف مالحظه كرديم ( كه مكان و زمان و خصوصياتش مشخص است و دومي هم ندارد سال ديگر غير از زمان

امسا ل است افغانستان هم غير از ايران است ) در مورد اين حكم مي كنيم كه اينگونه است و اينگونه ميشود و 
ه ايد ( لذا ميگوئيم معلول است ) معلول اينست اين نظر دربارة جزئي اي است كه شما هم آنرا مكتسب قرار داد

عالوه  "الجزئي يكون كاسباً و يكون مكتسباً  "و هم آنرا كاسب قرار داده ايد( كه ميگوئيد چنين ميشود) پس 
بر گفتن اينمطلب ميگوئيد كه جزميت روي آنهم صحيح است فرضاً ميگوئيد اينمطلب سبيل كفار بر مسلمين 

كه هر گاه سبيل كفار بر مسلمين باشد جهاد كردن و شهيد شدن ثواب  است و در جاي ديگر هم حكمي داريم
 دارد.

ميگوئيم اين مصداق كه بديهي نيست ( مثل العالم متغير كه آقاي نجابت  "هذا هو المصداق  "ميگوئيد 
ديهي را كه ميآورند ميگويند وقتيكه ما مصداق را ب "العالم متغير و كل متغير حادث  "ميگويند) آنها مصداق 

يافتيم حكم به خودي خود صادق خواهد شد ما ميگوئيم كه اينگونه نيست ما در مورد آن مصداقي صحبت مي 
 كنيم كه مصداق بديهي نيست معلوم نيست كه آيا اين سبيل كفار است يا نه؟

 برادر نجابت: ما كه اينرا مقدمه قياس قرار نداده ايم؟
كه اينمطلب در دستگاه منطقي شما مقدمه قياس نيست ولي براي برادر حجت االسالم حسيني: ما ميگوئيم 

 است. "مبتال به "ما 
برادر درخشان: آنها كه اينحرف را زده اند الجزئي ال يكون كاسباً و ال مكتسباً كه نگفته اند ما از طريق منطق 

 صوري به اين استدالل رسيده ايم. 





 الحول والقوه االبا هللا العلي العظيم
 ومدروش طراحي دوره 

 ٣جلسه: 
 موضوع : كل نگري و ادراك از كل 

 استاد : حجت االسالم حسيني 
 

 مقدمه 
يا ادراك از كل است ،  در بحث چهار جلسه اي را كه در پيش داريم جلسه اول بحث آن پيرامون كل نگري

 كه در مقابل ادراك از كليات قرار دارد. 
جلسه دوم ، ضرورت لزوم روشي براي شناسائي كل و امتناع بكار گرفتن روش كلي نگري در ادراك از كل 

 مطرح خواهد شد. 
 جلسه سوم ، كلياتي از روش كل نگري بصورت اجمال 

 مي مورد بررسي قرار خواهد گرفت. جلسه چهارم ، كلياتي از روش كل نگري اسال
 تعرف كل و كلي و بيان تفاوت آنها 

براي اينكه ادراك ازكل را لحاظ كنيم و ببينيم كه آيا واقعأ اين ادراك با ادراكات انتزاعي كه در بدست 
ند با آوردن كليات است فرقي دارد يا نه مجبوريم از يك مثال آغاز كنيم پس قسمت بحث اول را به ياري خداو

 يك مثال شروع ميكنيم. 
تعريفي را كه از كل در منطق مي دهند اين است كه كل بر خالف جزء داراي اجزاء است ، كه عنوان جزء را 
وقيت بر چيزي مي گذارند حداقل اين است كه التفات به اجزاء آن ندارند وقتي شما اين ساعت را به عنوان يك 

زقبيل قلم ، عينك ، دسته كليد ، انگشتر و. .. ) به حساب بياوريد به آن جزء جزء از لوازمي كه من همراه دارم (ا
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گفته مي شود اما يكوقت اين را از لحاظ مجموعه بودن و اين كه داراي اجزاء است مال حظه ميكنيد و كل 

 ناميده مي شود (نتيجه اين كه كيفيت از لحاظهاي مختلف بررسي است ).
كلي داراي مصاديق است نه اجزاء. اين ساختمان به عنوان يك كل داراي  پس كل داراي اجزاء است ولي

اجزائي است در ، سقف و آهن ، چراغ ، سنگ و كاشي و. .. اسم ساختمان بر اجزايش صدق نمي كند يعني نمي 
شود به بيم آهن ساختمان گفت ، بيم آهم جزء ساختمان است ولي كلي بايد صدق برمصاديق هم به نحو واحد 

مايد هر چند گاهي است كه به فرد اكمل منصرف مي شود يعني فرضأ (وقتي كلي مشكك باشد ) وقتي مي بن
گوييم نور ، انسان التفات به خورشيد پيدا ميكند ولي در كلي به نحو كليتش صدقش به مصاديق به نحو واحد 

ف اطالق مورد نظر باشد ( است مگر اينكه در مورد كلي تشكيك مالحظه شود اگر به لحاظ تشكيك نباشد وصر
 صرف صحيح بودن بكارگيري اين نام (كلي ) كلي بر مصاديقش به نحو واحد صدق مي كند. 

مثل انسان كه مفهومي است كلي بر تمام افراد صدق مي كند. اگر كلي مشكك مورد توجه باشد آنوقت 
ي اگر التفات به نحو مشكك به منصرف به فرد اكمل يعني حضرت ختمي مرتبت صلي اهللا عليه و اله است ول

 آن نداشتيد همه انسانها را در بر مي گيرد. صحيح است كه به هر كس گفته شود او يك انسان است. 
 كلي چگونه بدست مي آيد؟ 

حاال كلي چگونه بدست مي آيد؟ كلي از مالحظه خصلت مشترك بين مصاديق مختلف يك صنف و دسته 
ن است ، آنهم استكاني ديگر ، حتي استكاني كه چند قيد داشته باشد كه حاصل ميشود. مثأل اين يك استكا

قطر دهنه اش و طولش و گنجايش مورد نظر باشد بعد استكانهاي مختلف ديگري را مورد نظر قرار داده عنوان 
نوعيه استكان را مي گوئيد پس يكبار با مالحظه خصلت مشترك بين افراد مختلف استكان آنرا با خصوصيات 

نفيه اش ذكر كرديم بعد خصوصيات صنفي را حذف كرده نتيجه آن استكان با خصوصيت نوعي آن شد حاال ص
استكان را كنار ظروف ديگر گذاشته ( اعم از پارچ ، كاسه و. .. ) و به آن اطالق ظرف رامي نمائيم ،يعني خصلتي 

 كه گنجايش اين را دارد كه احيانأ شيئي مايع يا غير مايع باشد. 
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ين كه امكان جايگزيني چيزي در آن باشد ( حتي اگر كمد را هم در بر بگيرد به آن ظرف گفته مي شود هم

) البته بر اساس تعريفي را كه از ظرف لحاظ مي فرمائيد كه اين تعريف هم از آن قدر مشتركي كه لحاظ 
(كيفيات و موجودات ) تا اينكه  فرموديد استناط مي گردد يا مثأل لوزم زيست را در نظر مي گيرد ، باالتر رفته

در آخرين انتزاع به وجود ميرسد. بنابراين كلي بر مصاديقش صدق مي كند وقتي وجود گفته مي شود همه 
موجودات را شامل شده يعني همه آنها داراي اين خصلت مشتركند ، چه مفهوم ، چه كلمه ، انسان ، جامد ، 

 ه هست هستي خصلت مشترك آنست. مايع ، گاز و ميدان انرژي. ... هر چيزي ك
 ادراك از كل امكان پذير است 

بعد از التفاط و مالحظه كلي و كل عرض مي كنيم كه : ادراك از كل ، يك ادراك ابتدائي از آن است. 
اداراك از كل را همانگونه كه هست نمي توانيم داشته باشيم چرا؟ چون در باره هستي كه تجريد مي كنيم 

ز خارج دريافته و انتزاع كرده ايم حاضر در نزد مااست ، در باره مفاهيم كلي قدر مشترك را من آنچه را كه ا
 هستم كه جدا ميكنم بنابراين در نزد من حضور دارد. 

يعني با تحليل ذهني است كه خصلت مشترك جدا شده و يا مال حظه مي گردد ، با تحليل عقلي است كه 
ديه مي تواند لحاظ شود و مورد توجه قرارا بگيرد. در خارج اشياء با خصلت مشترك جداي از خصوصيات فر

همه خصوصياتشان وجود دارند ولي من ظرفيت تنها را مورد لحاظ قرار داده ام موجود بودن و هستي منهاي 
خصوصيت در خارج نمي تواند وجود داشته باشد. اين حكم تنها بصورت اجمالي در موردش صادق است در آن 

 يچ مشخص نيست كه چه چيز هست يا چه چيز نيست. مورد ه
 در كل نگري بخالف كلي نگري بايستي بجاي تجرد و ساده سازي نمونه اي ساده بسازيم. 

وقتي كه شما در مورد هستي موجودات حكم مخلوقيت را گفتيد در هر كيفيتي كه باشد بنحو اجمال اثبات 
كل شما توجه به يك كيفيت خاص خارجي داريد. آيا مي توان مخلوقيت آن شده است. بخالف كل كه در مورد 

در اين مورد هم آن كا ررا انجام داد؟ ذهن چگونه كيفيت خاص خارجي رامعين مي نمايد؟ ماحتمأ از طريق 
ذهنمان با خارج تماس داريم اگر يك كاري بكنيم كه صورت ذهني ، مالحظه خصوصيات و ارتباط خصوصيات 
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در نزد ذهن به جاي مجرد كرد ن و جدا كردن ، مجموعه اي مثل مجموعه خارجي بسازد را ما هم بنمايد و 

 آنوقت ممكن است ادراك از كل براي ما نزديك گردد. 
ادراك از كل در ذهن ما وقتي صورت مي گيرد كه عوض ساده سازي نمونه اي ساده بسازد ذهن در تجريد 

ه اينكه نمونه اي ساده بسازد اگر بتوانيم نمونه اي ساده ساده سازي مي كند. ( مجرد ساختن يك خصلت ) ن
بسازيم به هر نسبتي كه اين نمونه نزديكتر به خصوصيات شخصيه كل خارجي نزديك تر باشد نظر ما نسبت به 
نسبت احكام آن نمونه ذهني به خارج نزديكتر است يك مثال عيني را عرض مي كنيم اين مثال ، يك مثال 

از كلي هائي است كه در خارج است البته با توجه به اين كه در خارج شما دست روي هر  اقتصادي است يكي
چيز كه بگذاريد يك كل است. اين مداد يك كل است ، هر شيي متعين يك كل است حتي اتمها ، مزونها و 

 پائين تر و باالتر به كهكشانها برسيد همه كل است. 
ه كل بدهيم حكمي به نحو اعم است ، يعني حكمي مستوئب بنابراين حكمي را كه مي خواهيم راجع ب

 فراگير و شالم ، نسبت به كل است ولي جهت تقريب به ذهن يك مثال مي زنيم. 
 مثال :

اول ـ ابتدا موضوع مورد توجه را معين مي نمائيم. فرضأ موضوع اقتصاد صرف يك مفهوم تجريدي است و در 
ي شود اقتصاد ايران موضوع است كه باز ميگوئيم مفهومي تجريدي است. كل نگري قابل استفاده نيست. گفته م

 گفته مي شود اقتصاد ايران در فالن تاريخ يك زمان را معين كرده و در مورد چگونگي آن بررسي مي نمائيم. 
 دوم ـ بنابر اين بعد از تعيين موضوع (تعيين منطقه و زمان و مكان به صورت عيني ) تعيين تقريبي كليه

مصاديق تحت شمول آن مورد بررسي قرار ميگيرد ميگوئيم كه طبق تعريف بنابراين شد كه كل مصداق نداشته 
باشد. گقته مي شود كه هنوز در بحث تجريدي آن هستيم به آنجائي مي رسيم كه مي گوئيم حاال تصوير 

اري ربط بين آنها آنوقت نمونه اي ساخته شده است. بايد مفاهيم انتزاعي را كنار هم در ذهن چيده و بعد از برقر
 ساده بسازيم. 
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سوم ـ براي آشنائي با اين كار بايد ابتدا تعيين تقريبي كليه مصاديق تحت شمول موضوع اقتصاد (ايران ) را 
نمود حال فايده اين كا راين است كه ايران نفت دارد اما در افغانستان نفت اصأل مطرح نيست كه شما بخواهيد 

در آنجا معامالت ارزي نفتي را چه بكنيم ! در آن كل نفت موجود نيست ممكن است در آنجا معدني بگوئيد كه 
باشد كه ايران آن معدن را نداشته باشد. پس دسته بندي مي نمايد (امور صنعتي و كشاورزي ) بعد امور 

 ي مي نمايم. صنعتي را شامل منابع طبيعي گرفته و الي آخر. بنابراين اينگونه شروع به دسته بند
چهارم ـ دسته بندي بر اساس عناوين اصناف و انواع مصاديق شناسائي شده شكل مي گيرد پس بعد از 
شناخت مصاديق ، زير بخشهاي آنرا هم شناسائي مي كنيم. فرضأ بخش صنايع صنايعفوالد دارد ، صنعت نفت 

ارد و مس و. .. شروع به گفتن مي دارد ، صنعت ماشين سازي دارد و يا بخش معادن سيليس دارد ، آهن د
 نمائيم. 

پنجم : تعيين حجم تقريبي كميت هر دسته بر اساس واحد همان دست ه. يعني مثأل قالي را در صنعت 
بامتر اندازه گيري مي كنند يا مثأل ساليانه توليد فرش در ايران ده ميليون متر است (يعني در اين مورد صحبت 

 ه به نفت مي رسند بشكه را ميگويند به آهن كه ميرسند تن را مطرح مي كنند. از تومان نيست ) ولي وقتيك
ششم ـ يك مصداق را به عنوان واحد كمي مشترك انتخاب مي كنيم ( يك مثقال طال و زعقران نفت و. . ) 

گفت  و همه را با آن مالحظه مي نمائيم در اين صورت مي توان آنها را جمع كمي نمود ( نه كيفي ) مي توان
مجموع دارائي ايران فالن مقدار كاالي توليد شده ، فالن مقدار كاالي واسطه اي ( در اين مرحله از توليد ) 
اينقدر هم ابزار و لباس و الي آخر ( همانگونهكه در طول شما يكي از طولها را انتخاب مي كنيد فوت ، متر ، 

 ا آن مي سنجيد و مساحي مي كنيد. ) گره ، ذرع و گز و. .. آنوقت بقيه امتدادهاي عالم را ب
هفتم ـ تعيين حجم هر يك از دسته ها بر اساس واحد مشترك. آنوقت ديگر فرضأ زعفران را با گرم نمي 
گوئيد بلكه مقدار زعفران را با تومان بيان مي كنيد ( مثأل فرض كه در آنوقت هر كدام قيمتهاي مختلفي داشت 

احد مشترك تبديل مي نمائيم ) بنابر اين اين واحد مشترك نوع و جنس را حال همه را خورد كرده و به يك و
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در بربگيرد. البته اين قيمتهائي راكه حال ميگوئيم قيمتهائي ابتدائي است ، قيمت واقعي و قيمت اسالمي آن را 

 . بايد در آخر كار مشخص كرد ، فعأل براي اولي ادراكي كه بخواهيم از كل پيدا كنيم اين كافي است
هشتم ـ تعيين نسبت ، بين هر يك از دسته ها ، يعني مي گوئيم توليدات ايران كه در سال مثأل دو هزار 
ميليارد است ، هيجده ميلياردش فرضأ فرش است ، پانصد ميلياردش نفت است ، پنج ميلياردش گندم است ، 

ميليارد نفت را  ٥٠٠ميليارد گندم با  ٥بعدأ نسبتهاي بين اين مقادير را تعيين مي نمائيد. ( به فرض ، نسبت 
مي سنجيم ) تا اينجا عملي را كه انجام داده ايم (تعيين نسبت بين كميات ) هنوز اداركي از كل نداريم ، يعني 
صحيح است كه كسي بگويد كه شما تا اينجا اموري را جدا جدا از هم مالحظه كرديد حتي وقتي نسبت را مي 

رفي صحيح است ، چرا؟ چون وقتيكه شما نسبت را مي سنجيد كاري را انجام سنجيم باز هم گفتن چنين ح
نمي دهيد جز اينكه چيزي را اضافه مي كنيد ، وقتي مي گوئيد مثأل اين مداد چند برابرب آن مداد است اين 

بين مطلب چه ربطي به اين دارد كه واقعأ در خارج ربطي بين اين دو مداد باشد ، اين ارتباطي است كه شما 
 اين دو از نظر ذهني استوار كرديد ولي اينها جدا هستند. 

نهم ـ تعيين حجم كمي كليه دسته ها بر اساس واحد مشترك ( همه را جمع كرده و ميگوئيد مجموعش 
 مثأل اين قدر است ) 

بر دهم ـ تعيين سال پايه و تغييرات كمي حجم كليه دسته ها در دوره هاي تشكيل دهنده يك دوره شامل 
اساس سال پايه ( اين جا كم كم بايد گفت كه ديوار به ديوار ، كل نگري هستيم ) سال پايه را سال پنجاه قرار 
داده ايم ده سال را هم به عنوان يك دوره كامل قرار داده ايم. منحني تغيير حجم ثروت به سال پايه چقدر 

ك نسبت هم درون خود دستگاه داريد ( كه است؟ مثأل دو برابر است پس يك منحني تغييرات زمان دازيد ي
نفت است ) حاال اگر يك رابطه اي بين نسبت بين دستگاهها و نسبت بين دوره ها  ١٠٠/١مي گفتيد گندم 

بسنجيد ، مثأل وقتي گندم بيشتر است سرعت شتاب چگونه است ووقتي كمتر است نرخ شتاب چقدر است 
كه مي گوئيم هيچ فرقي ندارد كه درآمد ساليانه ما ( فرضأ ابتداي كل نگري همين جاست يعني يكوقت است 

ميليارد است ) پانصد ميلياردش نفت باشد چه بگوئيم پانصد ميلياردش گندم باشد از نظر وزن  ٢٠٠٠
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ميليارد قالي توليد كنيم در عوض آن اگر  ٦ميليارد قالي توليد كنيم چه اينكه  ١٨اقتصاديش فرقي ندارد چه 

 ميليارد توليد شود.  ٢٤يليارد بود حاال م ١٢توليد كمد 
بله صورت كمي اگر بخواهيم حساب كنيم قيمتها فرقي ندارد ولي بصورت كيفي چگونه است يعني ببينيم 

 كه اگر اينها را زياد كنيم نسبت تاثيرش در باال رفتن رشد و پائين آمدن آن چقدر است. 
 تعريف شتاب 

ه؟ من در يك مثال ساده اي مطلب را عوض مي كنم. ما سوار صحبت شتاب پيش آمد. شتاب يعني چ
كيلومتر بود ، در  ٤٠ماشين مي شويم از قم به طرف تهران در راه مي گوئيم سرعت ماشين در ده دقيقه اول 

رسيد. در اينجا حتمأ سرعت باال رفته امادر شتاب سرعت شتاب كم شده است (  ٦٠ده دقيقه دوم سرعت به 
قه اول) اگر در ده دقيقه دوم سرعت به صد رسيد آنوقت مي گوئيم شتاب زياد شده است. اگر نسبت به ده دقي

شما سه فرض را مالحظه كنيد آن چيزي را كه بنده در توضيح مطلب توجه به آن دارم كامأل روشن خواهد 
 شد. 

باشد و  ٤٠د در ده دقيقه اول حال اعم از اينكه اين تفسير و تغيير را بنمايم يا نه. هر گاه ماشيني را كه داري
بشود اين نشانگر پائين آمدن  ٧٠بشود و در ده دقيقه چهارم  ٧٠باشد در ده دقيقه سوم  ٦٠در ده دقيقه دوم 

 ٤٠شتاب است. سرعت رو به فزوني است و شتاب رو به كاهش است. هر وقت اين گونه باشد كه هر ده دقيقه 
باشد دو  ٤٠رخ شتاب ثابت است هر وقت اينگونه شد ده دقيقه اول كيلومتر اضافه شود در اينجا مي گوئيم ن

دقيقه دوم صد و سوم دويست در اينجا مي گوئيم كه نرخ شتاب روبه افزايش است حال برگشته و عرض مي 
 كنيم كه نرخ شتاب نسبت تاثير در زمان است ووضعيت مكاني و كيفيت تركيب ، نسبت دروني است. 

را به نسبت زماني ربط داديد آن جاست كه ديگر به صورت انتزاعي نظر نميكنيد بلكه شما اگر نسبت مكاني 
شما در اينجا كيفيت مي سازيد و رشد كيفيت را مالحظه ميكنيد. آنچه را كه از نسبت بين دسته ها و نسبت 

ل مالحظه مي بين آنها در كل ادراك شود چيزي غير از حجم كميشان است. شما در اينجا نسبت تاثير را در ك
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باشد خوب است  ٨/١باشد خوب است يا اينكه ميگوئيد نه هر گاه  ٤/١كنيد آنوقت مي گوئيد كه هر گاه فرضأ 

 بحران است.  ٤/١و 
پس آنچه را كه ما فعأل مي خواهيم عرض كنيم اين است كه خاصيت جديدي براي تركيب نسبت به 

شان است. غير از اينكه بگوئيم مثأل چند تومان دارائي  تغييرات زماني پيدا شد كه غير از حجم ثابت مكاني
ماست ، يا اينكه بگوئيم امسال فالن قدر بيشتر داريم ميگوئيم نسبت تاثيري كه مالحظه شود چگونه بايد باشد 
تا چگونه بشود. آنوقت است كه مي توانيم بگوئيم كه آيا اگر اين نسبت بيشتر شد بهتر است يعني كل سريعتر 

ي تر حركت مي كند و يا وقتيكه نسبت كمتر باشد؟ اين ادراك از ربط بين دو شيي در مرتبه اول است ( يا بطئ
 در ساده ترين شكل خود ). 

 ادراك از كل و ادراك از تغيير و زمان از هم جدا شدني نيستند. 
ه است ، اصال ربط مكاني منهاي ربط زماني قابل مالحظه نيست. چون شما نمي دانيد كه تعين آن چگون

رويت تعين بدون زمان و مكان نيست ، اگر مثل دوامر اضافي ذهني مالحظه كنيم آنوقت به چه دليل مي 
توانيد بگوئيد آن يكي خوب يا بد است؟ در اين صورت يكي مي گويد اين خوب است و ديگري مي گويد آن 

مردم صنعت كنند ديگري مي  خوب است مطلب بر اساس پسند و ميل صورت مي گيريد يكي مي پسندد كه
 پسندد كه قالي ببافد. 

آنجائي مي توانيد شما بگوئيد كه اين كل خوب است يا نسبت اين جزء به با اجزاء خوب است كه بتواند 
رابطه آنرا مالحظه كنيد. يعني بايد گفت كه مالحظه جايگاه رابطه ، منهاي زمان آن محال است. پس ادراك از 

يير و زمان ، ارتباط غير قابل تفكيكي دارد در اينجا نتيجه ديگري را هم كه مي گيريم اين كل با ادراك از تغ
است كه همين كه گفتيد به زمان و مكان ارتباط دارد ، معنايش اين است كه شما بايد حتمأ اموري را دور هم 

ايد خصوصيات شخصيه كل جمع كنيد ( همانطور كه در ابتدا گفته شد ) بجاي اين كه رابطه را قطع كنيد ، ب
 موجود را بتوانيد مطالعه كنيد آن خصوصيتي كه دومي ندارد. 
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يعني مي گوئيد براي ايران در اين مجموعه در اين سال مخصوص اگر اين گونه كنيم اين خاصيت را دارد 

كلي تركنيد از همين كه شما آنرا بزرگتر كرديد و تمام مجموعه ها را در نظر داشتيد بهر ميزان كه شما آنرا 
خصوصيات شخصيه زماني و مكانيش كم كرده ايد و يا اجمالي تر مي گردد و يا بحدي مي رسيد كه ديگر بدرد 

 نمي خورد. 
د راينجا يك مطلب ديگر هم عوض كنم وقتيكه آقايان كارشناسان مي گويند اين صحبتهائي را كه شما مي 

ب است. خالصه اينكه شما مطلوبي را معرفي نمي كنيد يك سري كلياتي بيش نيست غرضشان همين مطل
كنيد ، نسبت به ايران هم شما حرف نمي زنيد چيزهائي را مي گويد كه مثأل اسالم اين گونه مي گويد. اما او 
ميخواهد بگويد در اين اطاق آيا كمد هايش زياد است يا كم حتمأ شما بايد براي مقصد خاصي اطاق خاصي 

ارهائي كه مورد نظرتان است را مالحظه كنيد نمي شود همينطور گفت كه شما ميگوئيد نسبت بين آنها با آن ك
در اين اطاق بايد به اندازه يك جانماز موكت باشد و بقيه موكتها را جمع كنيم؟ مي گويند شايد قصدتان اين 

تكه شما آن معياري را باشد كه در اين ميز و صندلي بزنيد و آنرا اروپائي كنيد مي گويند كه نه ، قصدم اين اس
كه داريد (براي آن هدفي كه داريد ) فرضأ بگوئيد كه طول اين موكت شش متر باشد شما بايد معياري را اول 

باشد كه در اينجا صحبتي نيست بنابراين تا  ٥/١معين كنيد مثأل بگوئيد نسبت موكت به چيزهاي ديگر بايد 
را تغيير بدهيم يعني تا نتوانيم بگوئيم كه نسبت بين كاالها وقتيكه ما نتوانيم ضرائب مطلوب و ضرائب فني 

چگونه كه باشد مطلوب سرعت رشدي كه مورد نظرمان هست پيدا خواهد شد ، بعد هم بگوئيم (البته بعد از 
نمونه برداري ) اين مطلب در عينيت هم اين گونه حركت كه داشته باشد حركت متناسبي است و شدتي است 

ايد گفت كه نسبت بين بهترين دوره شتاب ، تعيين مهمترين وضعيت نسبت بين دسته ها را پس بصورت كلي ب
تعييين مي كند ، يعني سالي كه بنظر مي رسد كه خيلي خوب بطرف مطلوب ما بوده است ( آن سال را در 

 مسير معين كرده و مشخص مي كنيم كه اگر چه نسبتي بين دسته ها باشد خوب است؟ ). 
ه بدترين وضع را داشتيم و سقوط زياد بوده است آن را هم بصورت يكدوره مورد لحاظ قرار مي آن سالي ك

دهيم كه اشتباه نشود. بعد ميگوئيم در اين دوره وقتي ضعف و فتور پيدا مي شود نسبت دسته ها به همديگر 
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توجه داشت كه بدون ميليارد است وضع اقتصادي بحراني است و بايد  ٨اين گونه است. مثأل وقتي كه قالي 

معين كردن ضرائب مطلوب هم شما نمي توانيد ضرائب فني مطلوب را بيابيد يعني بايد اول تئوري معادالتتان 
مشخص بشود ( در دوره دوم يا سوم تئوري را كامأل عوض مي كنم ) تا وقتيكه بتوانيد بگوئيد اين ضريب فني 

يا نزديك است و يا ضريب ركوردمان از آن چقدر فاصله  بطرف آن مطلوب نظري كه داريم چگونه سير مي كند
 گرفته و دور شده است. 

مثأل اگر گفتيم هر گاه كليه درآمد مان در پس انداز بكار گرفتيم در حاليكه وضعيت معادله مطلوبش يك به 
دوران شتاب  يك است ميگوئيد محال است كه چنين كاري را بتوان انجام داد بعد مي گوئيد نسبتي را كه ما در

حساب كرديم اين نسبت است ، و بعد هم مي گوئيد وضعيت بحرانيش هم اين است كه فالن قدركم باشد پس 
نسبتهاي ضرائب فني مطلوب و بحران اين دو چيزي است كه بايد در عينيت در كميت بدست بيايد ولي 

ما اصأل نمي توانيد محاسبه معادالت مطلوبتان كه سمت گيري محاسبه تان را نشان مي دهد منهاي آن ش
 انجام دهيد. معني رشد را هم نمي توانيد نسبت دهيد بلكه آنرا بايد بتوانيد فعال در تئوريتان تمام كنيد. 

 
 



 الحول والقوه االبا هللا العلي العظيم
 ومدروش طراحي دوره 

 ٤جلسه: 
 موضوع : كلياتي درباره منطق 
 استاد : حجت االسالم حسيني 

 
 كلياتي در باره منطق كل نگري 

گري مي باشد عرض مي كنيم كه اين طبيعتأ اعم از اسالمي و در قسمت سوم كه كلياتي درباره منطق كل ن
 غير اسالمي آن است. 

 اصالت ربط در كل نگري 
در منطق كل نگري اولين چيزيكه بايد توجه بشود اين است كه كل اباي از بساطت دارد يعني كل حتمأ 

دهد كه كل را بصورت  مالحظه وحدت تركيبي است و اين لحاظ تركيب ووحدت تركيبي است كه امكان مي
يك امر واقعي و نه يك امر انتزاعي مورد توجه قرار دهيم يعني اين گونه نيست كه ما از قبيل امور متضايفه 
ذهنأ آنرا اضافه كرده باشيم و در خارج ربطي واقعيت نداشته باشد. يعني ارتباط بين دو چيز را اعتبار كرده 

به صرف قرار گذاشتن ديگري به بخورد. براي اينكه مطلب روشن شود  باشيم ( قرارداده باشيم ) و اين ارتباط
 من در اينجا مثالي عرض ميكنم. 

ممكن است به ذهن بيايد كه چون مجموعه اي امري است كه در پاره اي از امور تابع اختيار است ، لهذا 
ي گذارند كه به آب ماء اختيار است كه اساس و ريشه مالحظه مجموعه مي باشد. قويم بين خودشان قرار م

بگويند قومي ديگر قرار مي گذارند و به آن آب مي گويند ، قويم ديگر نامي ديگر را بر آن مي گذارند و اين 
 تلفظ هاي گوناگون در نزد قبايل مختلف موجب اين است كه خاصيت آن را عوض كند. 
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تباطش ، ارتباط قراردادي است. پس يك نسبتي كه بين يك لفظ و كلمه و بين يك مفهومي است ه در ار

همچنين مي گويند براي تنظيم امورشان ممكن است چيزهائي را قرار بگذارند. مثأل براي احترام كردن عالمتي 
خاص را و براي مخالقت كردن عالمت خاص ديگري را قرار گذاشته باشند و اين دو معناي كامأل متضاد داشته 

ا فقط تام نيست بلكه از تام يك پله اين طرفتر كه بياييم كيفيت ارتباط باشد ( در نزد دو قوم ) پس در اينج
بين انسانها در احترام و كيفيت ارتباطشان در اهانت مورد نظر است يعني همان چيزي كه كيفيت ربطي براي 

 احترام ( در نزد قومي خاص ) است ، در نزد قوم ديگري كيفيت ربط و حركتي براي بي احترامي باشد. 
م كم برخي از تنظيمات امور اجتماع و تقسيماتي كه براي اين نظم الزم است بر همين اساس ريخته مي ك

شود. يعني گفته اند هماهگونه كه قومي يك نحوه خوراك و قومي ديگر نحوه خوراك ديگر را مي پسندند 
ند امير داشته باشيم اين تنظيمات بين خودشان هم عين همين امر است. مثأل چند وزارتخانه داشته باشيم ، چ

عين اين است كه خوراك هاي مختلفي است به مذاقهاي مختلف ، مختلف است. اين تركيباتي است مطابق 
طبائع اين افراد و اقوام است ( حاال تابع چيست كار نداريم ) آنچه مسلم است در آخر به خواست وميل بازگشت 

 كرده كه ميل هم به فطرت و سرشت بر مي گردد. 
طبايع مختلفند اميال هم مختلفند به عبارت ديگر پسند ها هم مختلفند انتخاب هاي اجتماعي متناسب با 
پسند ها است همانگونه كه انتخابات فردي صورت مي گيرد در جامعه يك تنظيم را بوسيله يك توزيع 

تمايل بازگشت مي كند  قدرتهائي انجام ميدهيد مطابق همان پسند كه البته پسند هم به وضعيت فطرت ميل و
پس اختالف مطلب را يا روي فطرت ميل و تمايل بازگشت مي كند پس اختالف مطلب را يا روي فطرت مي 
برند و يا روي اختيار. آنهائيكه روي فطرت و سرشت مي برند سخناني مي گويند كه نتيجه اش اين است كه 

رده آش ترش بپسندند اين به اين معناست كه هيچكدام از آنها معيار صحتي ندارد يكجا ممكن است آش كا
 پسنديدن مزه مالكي در حقانيت و عدم حقانيت ندارد يا حداقل اين است كه يك حق عام وجود ندارد. 

بنابر اين يا امري قرارداي و مطابق با اختيارش مي گردد. و هر يك از اين دو اگر بشود پايگاهي بر اثبات حق 
د اگر كلمه اعتبار را بكار ببريم ممكن است در مورد آن بزرگان چيزهائي را گفته بودن مطلب را تمام نمي كن
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باشند كه االن نه جاي بررسي آن است و نه ما علم و اطالع نسبت به آن داريم. پس بهتر اين است كه با كلمه 

و امور ، امري  قرارداد آن را بگوئيم كه خيلي روشن تر است پس برخي نظرشان اين است كه رابطه بين اشياء
ذهني و بازگشت آن به قرار داد است كه يا در عينيت خارجي وجود ندارد و يا اگر وجود دارد مستغني از اراده 
ماست. ديگر ربطي به اختيار شما ندارد اگر مجموعه هائي ، تركيبهائي در عالم وجود داشته باشد ، اينها مستقل 

اگر هم بخواهيد شما مجموعه هائي يا مركبهائي را هم بسازيد ربطي از شما هستند وربطي با اختيار شما ندارد 
به واقعيت ندارد ، بنابر اين حداقلش اين است كه در بعضي از موارد مجموعه اي است فرضي و ذهني و قرار 
دادي و در برخي ديگر هم امري واقعي است اما آنچه را كه شما مي خواهيد دراينجا بيان كنيد اصالت ربط در 

 ل نگري است يعني هر جا كل است رابطه قطعي است. ك
ميزان تصرف اختيار در اين باب با اصل بودن رابطه مغاير نيست ، در كل نگري رابطه اصل است. يعني اين 
گونه نيست كه چون اختيار مي تواند دخالت كند چون طبايع مي توانند دخالت كنند بگوئيم پس رابطه در 

يند پس بنابراين يك فرض چنين است كه در حقيقت يك سالبة جزئيه است و يك كليه موارد چنين مي گو
موجبةجزئيه. يعني در بعضي از موارد رابطه اصل است در بعضي از موارد رابطه اصل نيست بلكه تصور ذهني ، 

است رابطه ذهني ، اضافه ذهني اصل است وواقعيت خارجي ندارد با كسيكه مي گويد در كل موارد رابطه اصل 
 فرق پيدا مي كند. 

 برادر ساجدي : اين جمله اين است كه هر جا كل است رابطه اصل است آيا در اينجا كبري نقض نمي شود؟ 
برادر حجت االسالم حسيني : گاهي هر جا را به اين صورت تعريف مي كنيم كه بعضي از جاها كل است و 

مجموعه حقيقي است و مجموعه ذهني اصأل نداريم. هرجا كل است. گاهي گفته مي شود كه كليه مجموعه ها 
حال ،تعبير منطقي آن بطور دقيق و در قالب عبارت اين است كه يكبار بگوئيم مجموعه ذهني نداريم و با 
رديگر بگوئيم مجموعه ذهني داريم (بعضي از مجموعه ها مجموعة ذهني هستند ) اصالت ربط مي گيرد 

ي هم كه كافر مجموعه مي سازد آثار حقيقي كه بر آن بشود باركرد معنايش مجموعه سازي تخيلي نداريم آنجاي
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اين است كه ربط اصل است. بله ارتباط اين مطلب با واقعيت به معناي حركت جهان به طرف غايت خاص است 

 در پاورقي ميتوان به آن اضافه كرد. 
تيار مسلط بر اين است كه ربط ولي اين كه مجموعه ساخت و اثر دارد ربط عيني و حقيقي هم هست اخ

حقيقي را بسازد؟ بله ولكن ربط حقيقي است. يعني به عبارت ديگر دو قضيه مقابل يكديگر قرار ميگيرد. يكي 
اينكه ربط ذهني ابدأ نداريم و هر ربطي كه هست ناظر است به ربط واقعي. ولو در مغالطه ، هر جا مجموعه مي 

ي نهايت اين است كه متناسب با وضع خودش است. آثار حقيقي هم دارد. سازيد ارتباط آن ارتباطي است حقيق
قانون هم دارد در اثر اصل اس ربط واقعي و اصل است در مجموعه و كل. ديگر اين كه بگوئيم نه : بعضي از ربط 
ها هم ذهني هستند و همه ربط ها حقيقي وواقعي نيستند. يك دسته از آنها به صرف فرض است ووجودش هم 

 جود ذهني است آثار آن هم آثاري واقعي نيست. و
 برادر نجابت : نظر دوم مورد پسند نيست. 

برادر حجت االسالم حسيني : مي گوئيم هر كه بگويد كل نگري ، نه اينكه ما بگوئيم البته در اينجا هنوز 
 اعالم نظري كه ما چه مي گوئيم نداريم. 

ه در اثر اصل است با مسئله حقيقي و واقعي كه مي فرمايد در كل برادر نجابت : طبق فرمايش شما اين رابط
 رابطه اصل است و خلط ميشود. 

برادر حجت االسالم حسيني : ما مي گوئيم آنكه قائل به اصالت كل است با كسي كه قائل نيست فرق دارد؟ 
در خارج مثل مركب آنكس كه قائل نيست مي تواند بشمارد و بگويد كه كل گاهي عيني است مثل مركب ها 

تركيب انحاللي ، تركيب اتضمامي را بشمارد و بگويد تركيب اين ساختمان روي هم رفته خيلي فرق دارد با 
 تركيب شربت سكنجبين. 

برادر نجابت : بله آن شخص هم انكار نمي كند كه در كل رابطه اصل است آن مي گويد هر هر كلي رابطه 
ي است يا غير حقيقي است و بعضي از روابط عيني است (بطور مثال ) اصل است و بعضي از روابط اعتبار

 بنابراين هيچكس نيست كه ربط را انكار كند. 
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برادر حجت السالم حسيني : بسيار خوب در اينجا چند فرض را مي شود بيان كرد فرض الف ـ در كل رابطه 

أ همه ربط ها ربط هايي نيستند كه اصل است به معناي اين باشد كه حتمأ كل داراي ربط است ولي لزوم
 مستقل از اراده انسان وجودي حقيقي داشته باشند. وجود آنها وجود تبعي است. 

ـ اينكه نه : گفته شود همه جا هرجا كل است ربطة حقيقي دارد و انسان مي تواند يكي از اين روابط را  ٢
ارد و آن كل را هم انتخاب شود آثاري ديگر انتخاب كند. اين كل اگر انتخاب شود آثاري مربوط به خودش د

 مربوط به خودش دارد. 
من نيستم كه به اين اثر ميدهم ومن نيستم كه اين ربط را به وسيله اعتبارم ايجاد كنم. چيزي را به معنا 

نم انشاء به االيجاد نمي توانم انشاء كنم بلكه انشاء به معنا االختيار مي توانم بكنم اين دو تا است اينكه نمي توا
 معناي قرار داد بكنم چون قرار دادي به معناي انتخابي است. 

ديگر اينكه نه يعني يك سري چيزها هستي رابطه شان در خارج دو تا است. مثأل قندان و استكان و كيسه 
ي پالستيك هر كدام يك چيزي جدا هستند. ما همه انيها را ميتوانيم در يك ظرف سيني كنار هم بگذاريم. م

توانيم هم دو تاي آن را كنار هم در ظرف بگذاريم. اين بستگي به قرار داد ما دارد گفته مي شود ريشه اين 
قرارداد فطرت است يا ا ختيار جواب اين است كه هركدام كه باشد دليل بر اين است كه حقيقي پشت سر اصل 

 م مي باشد. ربط اينها به همديگر نبست. به صرف اينكه با هم قرار گذاشته باشي
خوب بنابر اين هر كس كه بگويد در كل رابطه به معناي واقعي اصل است به اين معنا است كه دو دسته 
نمي كند و بگويد ( واقعي و اعتباري ) و (واقعي و قراردادي ). ميگويد قراردادها هم انتخاب يكي از واقع هستند 

منتجه اين گونه است كه اگر بگونه اي ديگر بسازيم بگونه  وانيها با هم ارتباط دارند اين گونه مجموعه بسازيم
 ديگر است. 

برادر درخشان : اگر بين اين اصطالحاتي را كه بكار مي بريم توافق روي يك كلمه بكنيم كه هميشه همان 
 كلمه را بكار ببريم و آن تفاوت بين واقعي و حقيقي و انتزاعي است در بعضي از فرمايشات حضرتعالي حقيقي
وواقعي مترادف يكديگر بكارگرفته مي شوند و همينطور كلمه اصل بودن كه جايگاهي ندارد ( اگر دقت شود در 
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كلمات جدا از مفهوم آنها ) اگر اين كلمه اصل بكار برده نميشد حداقل اثري از آن ديده نمي شد و نمي 

به اين دو كلمه (واقعي وحقيقي )  توانستيم كه در كجاست يعني مي شد در واقع اين كلمه را بكار نبرد پس
روي يكي از آنها بايد تصميم گرفت كه گفته شود آيا رابطه امري واقعي است يا امري حقيقي يا امري عيني 

 است. 
آيا واقعي را مترادف عيني مي دانيم و آيا هر دو (واقعي و عيني ) را مترادف حقيقي مي دانيم و اين هر سه 

زاعي است؟ (اين يك حرف ) عيني را همانجوري كه در عينيت يعني با حواس پنجگانه كلمه در مقابل كلمه انت
مي توان تشخيص داد اما حقيقي خود يك مفهومي فراتر از اين دارد و در نهايت آيا شما مي فرمائيد كه : در 

ي انتزاعي آيا هر كلي كه مالحظه كنيم رابطه بين اجزاء وجود دارد و اين رابطه امري است حقيقي نه يك امر
شما فراتر از اين مطلبي را فرموده ايد و دقت بفرمائيد كه من كلمه اصل را استفاده نكرده ام كه رابطه اصل 
است. فقط من عرض كردم كه در هر كلي مالحظه بفرماييد رابطه امري حقيقي است نه قراردادي ، آيا نكته 

 غير از اين است كه من جمع بندي نكرده باشم؟ 
ر حجت السالم حسيني : گاهي شما مي گوييد كه نسب به نظريه الف معناي واقعي ، حقيقي ، انتزاعي براد

چنين است. گاهي مي گوييد در نظريه الف معناي واقعي ، حقيقي ، انتزاعي جز اين نمي تواند باشد. هر گاه 
يد. يعني اگر مطلقأ كسي گفته شود كه جز اين نمي تواند باشد به آن نسبت داديد و آن را صفت ذات كرد

بخواهد اين تعريف را جدا كند سه تا تعريف براي فرض الف مي كنيد بعد اين سه كلمه را مي نويسيد واقعي ، 
حقيقي ، انتزاعي. مقابل اين سه كلمه سه تعريف مي كنيد. نمي گوئيد اين حرف را چه كسي گفته و يا بگوئيد 

كنيد يعني مي گوئيد مقتضي است كسي كه چنين بگويد. گقته مي اين را من گفتم. بلكه ادعاي اقتضاء مي 
شود مقتضي اگر بطور مثال خالف اقتضا كرد چه ميشود؟ مي گوييد يعني نظريه اش با اين درست نيست و 
متناقض مي شود و حرفش باطل مي شود اگر گفتنيد حرفش باطل مي شود شما يك وصف را مي آوريد كه 

ردد يعني مي شود وصفت ذات (صفت ذات ) آنجايي كه مي گوييم اصل است يعنين اينها به آن وصف برمي گ
براي اين فكر صف ذات است ، يعني صفت ذات است بريا فرض الف هركس بگويد الف نمي تواند بقيه چيزهاي 
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الف را نگويد مگر اينكه گفتارش با آن متناقض باشد و اصل به همين دليل كه به عنوان ريشه و صفت ذات 
براي يك مفهوم بيان ميكنيم چيزي ديگري دركنه اين وجود دارد كه درباره كدام مفهوم و كدام امر اين اصل 

 است. 
بطور مثال در نسبت دادن حكم به خدا اصل وحي است اما در هستي كه اصل وحي نيست اصل در هستي 

ممكن است در مجموعه گفته خلق كردن خداوند تبارك و تعالي است كه وحي بخشي از آن است بطور مثال 
شود اصل ربط است يا در آخر بگوئيم كه كيفيت است. وقتيكه مي گوئيم كه اصل خالف فلسفه اصالت وجود 
است ( و اين اصالت ماهيت و اصالت كيفيت و اصالت رابطه است ) اين نسبت به چه چيز اصل است. مثأل دربارة 

ست ووحي اصل نيست. در بحث نسبت دادن حكم به خدا حكم و موضوع در باب حجيت مي گوئيم اصل عقل ا
وحي اصل است. در باب اجتهاد كه بحث مي كنيم مي گوئيم كه حجت بر من قائم شده است چگونه مي تواند 

 مستغني از شناخت من باشد؟ ولي شناخت من است كه ميخواهد نسبت دادن به خدا را بشناسد. 
د ادعا كند كه هر چيزي را بتواند نسبت دهد. يعني اگر بخواهد در نسبت دادن بخدا ديگر عقل نمي توان

نسبت بدهد و نسبتش درون متناقض نباشد بايد نسبتش متكي به يك عالمت و آثاري باشد كه آن عالمت 
وحي است. آن نشانه كه اين حكم منسوب است به خدا وحي برپيغمبر (معجزه) هم تازه نشانه اي است براي 

د وحي در شناسائي بشر نشانه اين است كه خدا چه حكمي دارد و چه گفته و چه نگفته وحي بودن وحي. خو
است همينقدر كه گفتيد بعضي از چيزها را بي واسطه نمي تواند بشناسد در آنجا ديگر آن واسطه اصل است ( 

 براي چيزهائي كه بايد واسطه به آن رسيد. )
 معناي واقعي ـ حقيقي ـ عيني 

يم و مي گوئيم كلمه واقعي آنچه را كه درباره اين كلمه حداقل در اين چهار بحث بكار مي حال بر مي گرد
بريم. واقعي و عيني يكي هستند ولكن نه اينگونه عينيت را به اين معنا بگيريم كه هر چه محسوس بالواسطه و 

ر خواهد گرفت. محض باشد عنيي است ، محسوسات بالواسطه و حتي اگر صد واسطه هم بخورد تحت آن قرا
مثأل شما ممكن است فالن اشعه را بدون دستگاه نتوانيد حس كنيد ، آنچه كه مربوط است به قانونمنديهاي 
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روابط و خاصيتهائي از ماده و اشيائي است كه با واسطه يا بي واسطه مي شود در آن حس دخالت كند و آنرا 

 ينها عيني است. تميز بدهد آثارش را بشناسد (ولو وسيله آثارش باشد ) ا
 حقائق به خالف واقعيات مستقل از ادراك بشر وجود دارند 

.... باالخره انسان را اندامي است حال ممكن است كه مسلم باشد و با يك گلوله كافر شهيد بشود و يا انيكه 
ت اين كافر باشد و با يك گلوله مسلم به درك واصل بشود بهر حال اين اندام وقتي نباشد هم خبري نيس

مطالب مربوط به اين اندام است. اين وقوع دارد و باالتر از اين اگر وقوع را به معناي هستي در عالم وجود هم 
بگوئيم عيبي ندارد پس عينيت در مرحله وقوع هيچ لزومي ندارد كه اعيان ، اعياني باشند كه بدون واسطه حس 

م قابل اثباتند ولي يك چيز ديگر هم دارند و آن حق بشوند بلكه اموري هستند كه قابل اثباتند اما حقائق ه
بودنشان است كه آنوقت حق بودن اينها بايد به يك جاي ديگر بازگشت كند. آيا اين از قبيل اموري است كه 
بالواسطه اثبات ميشود يا وراي اين امور است يا مستقل از ادارك من است ! آنچه را كه درمورد حقائق مي 

 ن است كه حقائق مطلقأ مستقل از ادراك من است. خواهيم بگوئيم اي
به خالف امور واقعي كه استقاللشان را به اين معنا نمي گوئيم حاال اين كه آيا ايندو موارد جمع دارند يا نه 

 حداقل اين است كه در اين بحث نمي شود عنوان كرد.
 برادر درخشان : تعريف حقيقي را چه فرموديد؟ 

حسيني : عرض كردم كه حقيقي ، مستقل از ما است ما به عنوان يك حقيقت وجود  برادر حجت السالم
داريم كافر به عنوان يك حقيقت وجود دارد و عمل كافر به عنوان يك حقيقت وجود دارد. اصل هستي اشياء در 

است اين غير مرتبه حقانيت مرتبه اي مستقل از اراده و اختيار ماست اين كه اين فرد اراده سوء كرده است حق 
از اين است كه اين عينيت دارد تفكيك اين دو به نظر من حداقل در دورة سوم از بحث ممكن است انجا م 

 بگيرد. 
 برادر درخشان : آيا فرقي بين حق بودن و حقيقي بودن قائليد؟ 
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ن برادر حجت االسالم حسيني : خير ، حق بودن و حقيقي بودن يكي است ولي حق بودن وواقعي بود

 دوتاست. 
 برادر درخشان : يك امر ناحق مي تواند امر حقيقي باشد ( نه يك امر انتزاعي ) 

برادر حجت السالم حسيني : خير ، ناحق مي تواند بودن و حقيقي بودن يك است ولي حق بودن وواقعي 
 بودن دوتاست. 

 تزاعي ) برادر درخشان : يك امر ناحق مي تواند امر حقيقي باشد ( نه يك امر ان
برادر حجت السالم حسيني : خير ، در مرتبه اي كه چيزي را حق مي دانيد ووصف به حق باطل مي كنيد 
اين در مرتبه ديگري است غير از مرتبه اي كه سخن از وقوع آن ميدهيد. حاال اينكه اين دو نسبتشان چگونه 

ريع عبور كنيم جاي بحثش نيست. در است (حق وواقع ) حداقلش اين است كه در دوره اي كه مي خواهيم س
اين دوره چيزي را كه ميخواهيم عرض كنيم و آن چيزي كه ريشه اصل است. صفت ذات اين تفكر است : وجود 
رابطه وجود مستقل از انسان و داراي اثر بودن آن و اينكه اثر نمي تواند مطلقأ مستقل از ربط باشد. حاال باز در 

ء هم رابطه هستند يا نه ، نمي نمائيم در اين مرتبه حداقل به نفس آن تكيه مي كنيم اينجا ادعاي اينكه آيا اشيا
يعني نمي شود منهاي بودن ربط ، آن اثر ، اثرمجموعه باشد به صرف قرارداد و جعل ما ، مجموعه به وجود نمي 

آن وجود ، اين  آيد ، ربط ، وجود دارد و وجودش هم داراي خاصيت است انتخاب ما ، انتخاب اين وجود يا
مجموعه يا آن مجموعه است ، مثأل نخود و سبزي و عدس را كه اگربا اين كيفيت خاص پختيم اين گونه مي 
شود اگر اينها را به كيفيت ديگري پختيم آش ديگري درست مي شود خاصيت اين آش منوط به يك نحوه 

بطه با آن رابطه را انتخاب كنم با اين ربطي است و خاصيت آن آش هم منوط به ربط ديگر است. اينكه اين را
معنا نيستكه بعد ازريختن آنها رويهم باز سوال كنيم كه آيا بين اينها رابطه است كه بعد گفته شود كه اين 
رابطه ، رابطه قرارداي است. شما اين دو امر را بهم اضافه كردي ، قرار گذاشتيد كه اين گونه باشند واال اينها 

 ي ندارند. حال فرقشان چيست؟ خودشان هيچ خاصيت
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نسبت به كسيكه مي گويد قرارداد داراي ربط است (ولي ربط ذهني ). يعني هر وقت دلش خواست آنرا بهم 
بزند مثأل صبح كه شد مردم تظاهراتي بكنند و تصميم بگيرند و قرار بگذارند كه فردا مملكت بگونه اي ديگر 

جودش غير قابل انكار در واقعيت باشد آثاري دارد و هر چيزي را يك شود ولي اگر ربط امري باشد كه واقعي وو
جائي مي شود قرار داد. اينگونه نيست كه صبح تصميم بگيرند و آنرا عوض كنند بلكه نمي توانند در عالم ذهن 

ه به نظرشان بيايد كه مي توانند يك چنين انتخاب جديدي بنمايند. آثار انتخاب قبل براي انتخاب بعد مضيق
 اي برايشان ايجاد كرده است. مي توانند بگويند كه سمت گيري را از اين به بعد عوض مي نمائيم. 

برادر نجابت : يك وقت است كه هر مجموعه اي را كه نگاه مي كنيم ( كه اثري دارد ) در آن ربط اصل است 
واقعي باشد گاهي يك قاعده اي و اين را هيچ كس نمي تواند انكار كند چه اينكه اين رابطه اعتباري باشد چه 

قانوني را در امور بخصوصي ايجاد مي كنيم كه اين قاعده بين دو ملت دو آثار برايش مترتب است فرضأ اگر 
عالمتي را عالمت ايستادن گذاشتيم قرار گذاشته و مي ايستيم و يا اگر عالمتي را به معناي عبور قرار گذاشتند 

ايند در اين قراردادها هم حتمأ ربط اصل است يعني مجموعه كل را نگاه كنيم هر وقت آنرا ديدند عبور مي نم
كس نمي تواند بگويد كه اين ربط را من قرار داده ام درحالي كه اين ربط قرارداد و اعتبار شده است اما يك 

به همين است كه اثري دارد و قابل انكار نيست ، اما اينكه بحث اعتبار را هم وارد كنيم يك قرارداد هاي شبيه 
 دو طرف مطرح مي گردد. 

برادر حجت السالم حسيني : همانطور كه عرض كردم استدالالتي به طرفين قضيه مي شود ما هم االن نمي 
خواهيم بگوئيم كه اين حق است يا آن يا يكي از آن حق باشد يا اصأل هر دو باطل باشد. بر اساس اصالت كل 

زمه سخن و فرمايشش اين است ، آن كسيكه بيان مي كند كه ميشود قرار هر كس بگويد اين اصل اين است ال
دادي باشد ، ميشود كل قراردادي نباشد اين به اين معناست در كل نگري ربط اصل نيست ( در اين دستگاه 

 (س : چرا؟ ) ج : چون مي گوئيد كه اين رابطه هم مي تواند خودش و هم نقيضش را جواب بدهد. 
 : اما اين مطالب را كه هر كل ، رابطه اي در آن است و اثري دارد آنها انكا رنمي كنند. برادر نجابت 



 ·····························································································  ٦١ 
برادر حجت السالم حسيني : شما ببينيد در همين جا اصل در رابطه بارگشت به فطرت نمود هر گاه پايگاه 

دارد و هم اثر در  كل به جائي كه محكم باشد بازگشت و كل را واسطه زديد و گفتيد كل هم اثر در اين طرف
نقيضش دارد اگر گفتيد در كل نگري رابطه اثر دارد هم اثري خودش و هم نقيضش بنابر اين در كل نگري اصل 
قرارداد مي شود. شما بايد يك صفت ذات (براي كل ) قائل باشيد. اينكه مي گوئيد (آنها مي گويند ) اصل در 

 ر كل را ربط مي دانند. كل ربط است اينگونه نيست بلكه آنها اصل در آثا
 برادر نجابت : آيا كل بجز آثار چيزي است؟ 

 خصائص منطق نگر 
 ـ در كل رابطه اصل است  ١
 ـ تقسيمات كل مستقل از اراده بشر بوده و حقيقي است  ٢
 ـ مبداء تقسيمات با مختم آنها دوتا نيست  ٣

كه هر گاه گفتيد در آثار كل ربط اصل است  برادر حجت السالم حسيني : در اينصورت قدم دوم اين است
ربط خودش و نقيضش مساوي است باز مطلب به اختيار بازگشت مي نمايد. يعني فرقي نمي كند ، فقط با يك 
واسطه كوچك به همان بازگشت مي نمايد حاال عرض مي كنيم كه البته اثبات اين مطالب هم ممكن است در 

 ما بصورت كلي رئوس مطالبت را خدمتتان عرض مي كنيم. جاي خودش بحث زيادي ببرد ، فعال 
ـ اصل بودن رابطه در كل. يعني صفت ذات يك چنين اعتقاد و فكري اين است كه رابطه جا داشته باشد  ١

آنها در جاي خودش حاال آيا دو چيز است و آندو با هم ربط دارند و يا اينكه آندو خود ربطند آنچه كه مسلم 
 ذات مجرد از ربط نمي شود و جوهره اش داراي ربط است.  است اين است كه

ـ تقسيم بندي كردن براي شناسائي موضوع ، امري اعتباري نيست تقسيمات كل امري مستقل از ارادة  ٢
ماست ، مستقل از ارتباط ماست. البته با بيان اين كه در كل ، اصل رابطه است بنظر مي رسد اين مطلب واضح 

آن برهان تمام بشود ديگر اين مطلب تمام است يعني اگر گفتيد روابط قراردادي نيستند ، است يعني هر جا 
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طبيعي است كه رابطه بين دو امر است. يا چند امر امور آنها و اقسام آنها هم نبايد اعتباري بشود ولي چون ما 

 رض كرديم. احتمال اينرا داديم كه روي مطلب حساسيت باشد و قابل دقت باشد اين را مستقل ع
برادر درخشان : اگر موضوعاتي كه مرتبط با هم در نظر گرفته مي شوند در واقع اصل باشند ، اعتباري 
نباشند و مستقل از ما باشند ، در آن صورت ممكن است بحث نمود كه پس رابطه اصل نيست يعني به عبارت 

 وضوعات اصل است. ديگر شما اول فرموديد رابطه اصل است دوم فرموديد تقسيم بندي م
 برادر حجت السالم حسيني : اگر موضوعات كيفيت روابط باشند اين اشكال شما كامالً برطرف خواهد شد. 

برادر درخشان : من عرضم اين است كه ترتيب بحث را تغيير بدهيم نمره اول را دوم بگوئيد و دوم را اول. 
دليلي است. اگر اين را عكس كنيم با يك مشكل ديگري  اينكه آنرا در اول آوريد و اينرا در قسمت دوم مدلل

مواجه خواهيم شد يعني بگوئيم كه هر كلي را كه نگاه كنيم مجموعه اي از موضوعات است و آن موضوعات 
هويتهاي مستقلي هستند كه اين مطلب در هر كل اصل است. آنوقت قسمت دوم را بطه به تبع استقالل 

قسمت سوم : كه بعد ااز اينكه تقسيمات امري واقعي هستند اجزاء مركب در  موضوعات مستقله مي شود و اما
يكمرتبه امري نيستند كه ما آنها را متغاير قرار داده باشيم كيفيتأ متغايرند يعني كيفيت روابط نازله اي نسبت 

 به روابط باالتر و مجموعه باالتر هستند ، آنوقت براي بحث سوم جا باز مي شود. 
ت اين است كه مبداء تقسيمات با مختم آنها نمي تواند دوتا باشد يعني اصالت رابطه حكم به سومي قسم

اين ميكند كه اگر مقسم تقسيم بريك عددي باشد تا آخر چه متنازأل ، چه متضادأ چا پايين بيائيم و چه باال 
بزرگ بشود و فيزيك كيهاني برويم چه مجموعه ما بسيار بسيار كوچك شود تا ميدان انرژي و پايين تر ، و چه 

باشد چه رابطه انساني و چه رابطه غير انساني باشد. براي كل ، اين خصلت تمام مي شود يعني اگر مقسم به 
اين بازگشت كه تقسيمات متناسب (مثأل) يا پنج تاست ، الي آخر پنج پنج تقسيم مي شود ، اصالت رابطه 

داشته باشد به صورت بسيار ساده عرض مي كنم كه آن دو دسته اصالت كل اباي ازاين دارد كه دو دسته بندي 
 بندي اگر بخواند هر دو اصل باشند جمع پيدا نمي كنند. 
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وحدت تركيبي ، وحدت تقسيماتي را الزم دارد تقسيمات هم اعم از زماني و مكاني و ربط بين زمان و مكان 

صوق كند. اگر در مقطع بيايد بايد صدق كند است بهر حال اگر كل آفرينش فرض بشود بايد مقسم در آنجا 
) مقسم سه البته كلمه ايست كه من روي آنها حساسيتي ندارم به هر عددي كه تقسيم كرديد آن  ٣(مبناي 

 بايد اين گونه باشد. 
 برادر نجابت : اين مطلب شماكلي را شامل نمي شود منطق را نمي پوشاند. 

وشاند مي خواهم عرض كنم كه در اينجا شكل انتزاعي منطق حل برادر حجت السالم حسيني : بله مي پ
است. بايد انتزاع نسبت به غير انتزاع جايگاه داشته باشد يعني اين مطلب بايد مستقل از ادراك انسان باشد 
همانگونه كه قبأل گفتيم ربط و تقسيماتش مستقل از انسان است آنوقت مي گوئيم تعدد تقسيمات هم مستقل 

نساني و چه غير انساني باشد بايد در اين بگنجد. آنوقت معنايش اين است كه شما نمي توانيد چيزي است چه ا
را پيدا كنيد كه در اين نباشد معناي هماهنگي هم در يكرتبه آن همين است شما نمي توانيد هماهنگي با كل 

 سيدن به خاصيت سوم. نگري را ازهم تفكيك كنيد. تناسب دوچيز نسبت به امر سوم يا ربط دوچيز و ر
برادر نجابت : عرض من اين است كه تكيه مي كنيد عمدتاً به نظر ميرسد كه اين مطلب روي مسائل مادي 

 ميايد. اصال آيا مفاهيم را شما كل تصور ميكرديد يعني مثأل مفهوم نقيض. 
دارند. من ساده كنم  برادرحجت السالم حسيني : بله حتمأ. اينها هم كيفيت دارند. هم نسبت به همديگر

مطلب را ، شما مثأل مي گوئيد فضاي فرضي رياضي ، ميگويم در اين دستگاه اين گونه است و تعريف مي دهيد. 
بله مفاهيم هم بهم نسبت دارند بعد حتمأ اثبات مي كنيد كه اينها ارتباط كلي دارند يعني منتجه دارند روي 

آن ندارند. اين منهاي بقيه روابطش اساسأ هيچگونه تعيني  مفهوم خاص كه دست ميگذاريد عنايت به رابطه
ندارد خالصه عرض مي كنم منهاي تغاير در ذهن و عين هيچ جا هيچ چيز را نمي توانيد مالحظه كنيد ، بجز 
مطلق هر چه در عالم تغاير بيايد از عالم تغيير جدا نيست ، هر چه در عالم تغيير بيايد بدون رابطه ممكن 

 نيست. 
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رادر نجابت : شما وجود و هستي را (كه مطلق است ) كنار بگذاريد آنوقت ميخواهيد بگوئيد همه چيز از ب

 يك سنخ است چون به يك تقسيم بندي بازگشت مي نمايد. 
برادر حجت السالم حسيني : احسنت ، چون همه ممكن اند ، عرض من اين است كه اگر شما در فلسفه آن 

ظر من ميرسد آنرا به دوره سوم بحثي موكول كنيد اما اشاره اي كه در اينجا به بخواهيد صحبت كنيد به ن
مطلب مي كنيم اين است كه اگر هستي اصل است هستي واجب كه مطلق است اصل است و آن اصل در ايجاد 
اين هستي متكيف است. هستي ممكنات بدون كيفيت ممتنع اند ، هستي تجريدي در خاطر من با نيستي 

 شما دوتاست. درخاطر 
نسبت ربط بين اين دو اثبات مي كند كه اينها اجزاء يك كل اند. خالصه مطلب يك بحث هم اين است كه 
پس از اينكه مي گوئيم حضرت حق جلت را از مخلوق جدا مي كنيم چون شبيه به مخلوق نيست و آنچه را كه 

ذهني معنا ندارد. درباره روح ، تجريد چه معنايي مي گوئيم درباره او نيست اصأل تجريد از تغيير دربرابر مفهوم 
دارد. مجرد بودن از چه چيز غرضتان است؟ اگر مجرد بودن از جسميت است كه موج راديو هم مجرد از 
جسميت (كه منظور شما است ) است اگر مجرد بودن از تغيير و تغاير و احكامي كه براي حدوث مي گوئيم 

دارند. اگر آنوقت در باب تغيير و تغاير آمد آيا مگر مي شود در كل نيايد هست كه همه اينها تحت آن قرار 
خالصه مطلب ميخواهم عرض كنم ، با اين عنايت اگر توجه به مطلب داشته باشيد هستي اينگونه نيست كه 

 دوباره باشد كه يك پارة آن نظام جهان و نظام خلقت باشد. 
باشد كه كاري در آن نظام نداشته باشد ايجاد فكر در اين  يكپاره ديگر آنهم براي خودش چيزهاي ديگري

شكل و يا در آن شكل و پيدايش آن و سير و رشدآن به انحطاط يا به تعالي. .. اينها همه نمي توانند در كل 
جايگاه خودش را نداشته باشد آنوقت بحث مهمش همان بحث اختيار است كه حاال اختيار چگونه است واال 

تقريبأ حل است بحث اختيار هم اين است كه نسبت به مرتبه نازله آن اختيار است اما نسبت  بحثهاي ديگرش
به مرتبه عاليه اش بايد حتمأ حل در آن باشد ، آنوقت معنايش اين است كه اختيار از جهت حدوث و بقاء ديگر 



 ·····························································································  ٦٥ 
استكان كه حد خاصي در اين در بودنش مختار نيست ، اختيار در حد آنهم ندارد ، اختيار مانند اين مثأل اين 

 عالم دارد در يك زمان و يك جا هست. 
 خالصه بحث 

 بنابر اين مطلب امروز را جمع بندي مي كنم :
 ـ اين كه در كل ، اصالت با رابطه است.  ١
 ـ اجزاء كل و اقسام كل تقسيماتش اعتباري نيست.  ٢
شد ، چه انساني ، چه تجربي ، چه تجريدي ، چه ـ بيشتر از يك تقسيم بندي بر كل نمي تواند صادق با ٣

 غير تجريدي چه از عالم تجريد ذهن باشد و چه از عالم مجردات باشد. 
 
 
 





 الحول والقوه االبا هللا العلي العظيم
 ومدروش طراحي دوره 

 ٥جلسه: 
 موضوع : كليات روش طراحي اسالمي 

 استاد : حجت االسالم حسيني 
 ٦٤/٨/١٩تاريخ : 

 
 مخلوق بودن غايت داشتن اختيارداشتن 

 امروز كلياتي درباره فرقي كه روش طراحي اسالمي با غيراسالمي دارد راعرض مي كنيم. 
هستي مطلق اصل بوده وقانونيت روش به آن بازگشت مي نمايد نه به هستي ممكنات كلمه اسالمي  -١*

اعتقاد به اينكه  -١اين اموربايد درروش ظاهر باشد راكه مي گوئيم اين چيزها درآن مفروق عنه است وآثار
هستي مطلق اصل است نه هستي ممكنات هستي مقيد به امكان اصل نيست، بلكه هستي بدون قيد امكان تنها 
به هستي مطلق اطالق ميشود هستي بدون قيد برابر هستي بدون قيددرهمه جهات است يعني حضرت حق 

مطلق ، هستي اي كه همهء هستها به اوهست شده وبه او هست ميشوند جلت عظمته ، هستي حقيقي ، هستي 
وهيچگونه استقاللي نداردپس وقتي مي گوئيم (اصل بودن هستي) يعني هيچ اثري ، هيچ وجودي وتاءثيري 
نيست كه ازحضرت حق سبحانه وتعالي مستقل باشد اوخالق است اوموجداست منزه است ازجميع كماالت ، به 

ف نمي شود منزه ازادراك ماست ، ادراك ما به طرف اوادراكي مبتني برنفي ومنع جميع آنچه هيچ صفتي موصو
راكه ادراك ازاو مي نمائيم است. حاال بحث مفصل آن بايد درآن چيزي كه درفلسفه اسالمي ميگوئيم مطرح 

م جزئي است ازآنچه شود ولي كلمه اسالمي كه ميگوئيم نميتواند روش راازسايراعتقادات جداكند ، بلكه روش ه
كه دراصول اعتقادات مابه آن اصالت هستي مطلق ميگوئيم است قانونيت جميع قوانين من جمله روش ، 
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كيفيت قانونيتشان ونظايراينها بايد به او بازگشت نمايد. قانونمند وجميع خصوصياتش بايد به اوبازگشت نمايد. 

ها به قوانين ماده بازگشت ميدهند ، بازگشت به آثارماده بنابراين آنچه راكه فرق است باروش غيراسالمي ، آن
 ميدهند. 

 تناسب غايت باهستي مطلق  -٢*
بايد غايت متناسب باهستي مطلق وفعل اوباشد يعني درروش اسالمي براي مالحظه قوانيني كه آن حركت 

ه طرف غايت است ، رابصورت اسالمي مطالعه مي نمايند نميتواند حركت رابه سوي غايت ندانست. حركت ب
هستي بدليل غايت است. همينطور كه هستي اشياء مستقل نيست ، ازغايتي خاص كه متناسب با فعل خداوند 

 تبارك وتعالي است هم نمي تواند مستقل باشد. 
دردستگاه الهي همه انبياء تسليم خدايند وهمگي دعوت به توحيد مي نمايند. شرايع آنها مختلف است ، 

ناي اخص اسالمي است كه نبي اكرم (ص) آورده است ولي اسالم به معناي اعم ، تسليم خداشدن اسالم به مع
است خداوند حضرت ابراهيم رامسلم ميخواند همگي تسليمند ودرمقابل آنانكه تسليم نيستند ودرمقابل حق 

 قيام كرده اند ، ملحد هستند طريق الحاد دارند 
 وانند غايتي معرفي كنند *معتقدترين به اصالت ماده هرگز نميت

ميگويند ماده مستقل است بنابراين متكي به هستي مطلق نيست. به جاي اينكه اصالت هستي رابپذيرند 
اصالت ممكنات رامطرح مي نمايندكلمهء ممكن راهم برداشته وآنرا اصالت ماده مي گويند(چرا كه واجبي راجز 

ت كه ميرسند هيچوقت آنرا به سوي رضوان الهي ورحمت الهي ماده قائل نيستند ) بنابراين آنها نسبت به غاي
بالمره نميدانند وغايتي خاص متناسب با فعل خدامنزه ازنقص ، ومنزه ازظلم ومنزه ازصفات محدودوممكن ، 
بلكه متناسب با صفت حضرت حق جلت عظمته رانمي توانند قائل بشوند وباالتر اينكه نوعاً غايتي نمي توانند 

جهت غائي راهم نمي توانند معرفي كنند يك طرفش (هستي ) ابهام است كه از كجا شروع شده  معرفي كنند
وآنطرفش هم ابهام است كه به طرفش كجاست. آنچه راكه درمعناي تكامل ميگويند عالوه براينكه نقص آن 

قص ، معنا ظاهر وبارزاست ، ( وقتيكه مبدائي براي خيرومنزه نمودن ازنقص معرفي نكنند ، نقص وعدم ن
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ومفهومش يك معناي ديگري ميشود ناهنجاري وهنجاري يك معناي ديگري پيدا مي كند وخالصه اينكه 
شرافتها ، ارزشها يك شكل نسبي پيداكرده كه معنايش با نفي آن مساوي ميشود. معتقدند كه ارزش وشرافت 

ي ازآثار ماده است يعني آب جوش به حسب ادراك بشرمعنا پيداميكند كه خود اين ادراك ازارزش وشرافت آثار
داغ است وآب سرد هم سرد است. هيچكدام معنا ندارد كه خارجاً و مستقل ازانسان سخن ازارزش نسبت به آن 
بدهيم وقتيكه شما غايت رامعين ميكنيد ، جهت غائي رامعين ميكنيد ، ضرورتاً درقسمت سوم بازبين شما 

 وملحدين فرق حاصل ميشود 
 بوسيله اختيارانسان  تغيير جهت -٣*

پس سومين فرق آنستكه جهت ميتواند بوسيلهء اختيارتغيير كند ( البته نه به صورت كلي كه آن به اختيار 
خداوند تبارك وتعالي است به اراده خداوند است كه جهت كلي تعيين شده و متناسب با فعل است. بلكه جهت 

اختيار* ضرورت پيدا ميكند. حال اينكه چرا عالم جزئي ميتواند تغيير كند ) ودراينجاست كه عالم 
 اختيارضرورت پيدا ميكند طبيعتاً ازمبا حث فلسفي است. 

 
*اساساً اختياراگرنباشدعلم حاصل نخواهد شد چون علم درون رابطه بودن نيست ، بلكه نسبت به چيزي 

ايد حتماً حاكميت بررابطه باشد است ، رابطه اي راكه معين مي كنيد ونسبت ميدهيد وقتيكه نسبت ميدهيد ب
واال درتابعيت رابطه كه معلوم است. وقتي من اين شيي راكف دستم مي گذارم اين شئي نه اينطرف دستم رامي 

 بيندونه آن طرفش را. 
درون رابطه قرارگرفتن ودراين حال ادعاي هرمرتبه ولونازلترين مرتبهء علم را نمودن ممتنع است، علم اگربه 

اه نسبت به رابطه است معنايش اينستكه سلب وايجاد رابتواند مالحظه كند ، معناي مالحظه سلب معناي آگ
وايجاد اينستكه حاكم برربط باشد نه تابع ربط اگرچنين شد براي آنجائي كه علم ضروري شود اختيارضروري 

يعني اگرخداوند  خواهدشد واگرنباشد كه احسان اصل شود احسان بدون علم ولوعلم به نفس ممتنع است ،
خلق نكرده مگربراي احسان ،چرا؟ چون حركت يااضطراب است ويامتعلق ، والتفات ولذت وابتهاج است. اگر 



٧٠ ·································································································································································  
حركت به طرف رضوان الهي است ، ايجاد شئي وجه پيداميكند واال اگرحركت به طرف نقص باشدمانند اينستكه 

وچك شود ، غايتش به طرف كوچكترشدن باشد يك چيزبزرگي رادرست كنيم ، بعد اين چيزدرحركت مرتباً ك
يعني به طرف زجر باشد ، كوچك بشود يعني اينكه هستي اش راازدست بدهد ، اضطرارش بيشترشود ، مرتباً 
رابطه اش با موجدش قطع شود، اين مرتباً درحال زجراست ونمي تواند مالك براي كسي كه احتياجي به خلق 

ود مطلق ندارد ، ايجاد خيرهم ازروي نيازتناسب به مطلق ندارد. متناسب ندارد باشد ايجاد رنج تناسب باوج
بامطلق اينستكه خلق كند ولذت عطا كند نه ازجهتي كه محتاج است، چراميگوئيد لذت تناسب دارد؟ چون 
رشد تناسب است، رشد تناسب بااطالق دارد ، نكس تناسب بااطالق ندارد اگربنا شد كه رشد تناسب بااطالق 

ت داشته باشد آنوقت غايتي هستي كه بايد غايت، ابتهاج وغايت تعلق به خداوندتبارك وتعالي باشد به وبهج
حسب آن جمله اي كه درآن دعا است (كه استفاده از آن نه بخاطر استدالل مطلب است بلكه براي تقريب به 

دس بشود كمال ابتهاج را در اينكه ارواح ، معلق به عزت ق "ذهن است ) حتي صار ارواحنا معلقه بعز قدسك 
اينجا ذكركرده است ودرقبل آنهم ميگويد كه نهايت سرورونهايت لذت هم طبيعتاً درنهايت سجود واقع ميشود. 
يعني اينكه پسند او(انسان ) الهي شود ، پسند وقتي الهي شد معنايش اينستكه هرچيزي راهمانگونه كه هست 

ن اند ، هيچ چيز نميتواند منشاء حركت باشد ، اال حضرت حق منشاء حركت او باشد. دراينصورت همه ممك
 جلت عظمته ومحبت او. 

بنابراين خداوند خلقت فرموده براي اعطاء كمال بهجت وكمال بهجت ميسرنميشود جزحداقل آن اينكه علم 
ستي به نفس پيداكند اساساً بهجت ، سرور وانبساطي است كه بوسيله حاكم بودن برنفس مالحظه رشد دره

حاصل ميشود ، يعني آرامش يافتن بدون علم حضوري بررشد ممكن نيست علم حضوري نسبت به رشد فرع بر 
اينستكه علم ممكن باشد يا نباشدبلكه علم حضوري بررشد پس ازاينستكه علم ممكن باشد. اگرعلم بخواهد 

كه لذت مي بريم نقصي از  ممكن باشد بدون اختيار محال است يعني ماكه تبذل حاالت پيدامي كنيم آنوقت
مادرآن حين متناسب بامرتبهء هستي مان برطرف ميگردد. حاالاين چه نوع كاذبش باشدوچه صادقش باشد ، 
چه اختيار به سوء باشدوچه اختياربه حسن باشد. البته بعدازاينكه بنا شد اختيار باشد يكوقت است كه قبل 
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درنزد اوحضوري ندارد ، اصالً نزدي ندارد ، انسان احساس فرح ويا ازاختيارراميگوئيد ميگويم كه قبل ازاختياركه 

الم ميكند احساس فرح وانبساط پس ازمالحظه حضوري اضافه شدن هستي است. يعني يك رفع نقص والم 
واضطرابي كه قبالً آنرا مالحظه مي كرد وحاال برطرف شده است ، يا اينكه نه ،اضافه بوجودش شده قبالً هم به 

ه التفات نداشت يعني اين نياز برايش شناخته نشده بود؟ مثالً يك ميوه اي رابراي من ميآورند فرضًا اين درج
آنرا قبالً نخورده باشم مثالً درزمان طاغوت ميوه هائي كه دربالد ديگري بود كه بالمره آنها رانديده و نخورده 

يزي راكه نمي شناختم ، ائم از نقص آن ، الم بوديم مانند توت فرنگي ، آناناس ، موز و... طبيعي است كه من چ
از نداشتن لذتش را ، الم ازنداشتن رابطه با اين مرتبه ازهستي را نميتوانستيم بشناسيم وقتي آنرا مي شناختم 
آنوقت مي فهميدم كه اين لذت هم هست. يعني اين مرتبه اي ازحالت نفساني هم هست كه اينمرتبه فرع بر 

ن لذت راداشتم وبالمره احتياجي به آن نداشتم بلكه من آنرا نداشتم وحتي علم به اينكه اينستكه من قبالً اي
ميشود داشت هم نداشتم درحركت هستي وقتي كه علم حضوري نسبت به رشد حاصل ميشود لذت 
ايجادميشود. لذت توصيفي جزاين ندارد ماليمت با فطرت وسرشت وهستي يعني اضافه ترشدن وپذيرش رشد 

رت است. البته عرض كردم درمرحله نازله كه آنرا نگاه كنيم اختيار سوء واختيارحسن پيداميكند. براي فط
ريگان هم ممكن است ازچيزهائي لذت ببرد ، طبيعتاًرشد دراموري هم هست البته نه به معناي رشد حقيقي 

ماهنگ بلكه رشدش رشد كاذب است. هرگاه علم حضوري نسبت به رشد كه آن رشدهم رشد حقيقي ه
باحركت هستي باشد پيداشد ( كه به اتكاء خداوند تبارك وتعالي وبه رضوان اوجلت عظمته حاصل ميشود) اين 
مطلب بدون حاكميت بررابطه واختيارممتنع است واختياربدون اينكه جهان آزمايش خلق بشود تبديل به 

دحاكميت برنفس به وسيله چيزي ميشود كه مبداءغرور است چرا؟ چون حاكميت برخود نفس حاصل نميشو
آزمايش حاصل ميگردد واين غيرازاختياراست خلق جهان دنيا به اين معناست كه جهان راخلق كنندكه انسان 
درآن درآزمايش قراربگيرد چرا؟ چون تامن درآزمايش قرارنگيرم خودم براي خودم معرفي نخواهم شد واين 

 رميتواند رشد رابپذيرد. بمعناي حاكم شدن برنفس وآخرين مرتبه اي كه اختيا
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فلسفهءاسالمي اختياررابراي حضرت حق نسبت به جهت كلي ، هستي وبراي عباد نسبت به جهت حركات 
خودشان درامورتشريعي قائل است يعني چه؟ يعني عباد دركارهائيكه ميكنند ميتوانند سمت گيري وجهت 

ميتوانند ظلم كنند ميتوانند عدل كند. ميتوانند  داشته باشد ميتوانند نمازبخوانند وميتوانند شرب خمركنند
محسن باشند ، ميتوانند گناهكارباشند ميتوانند دعا كنند ميتوانند نفرين كنند ميتوانندبراي عبادخيربخواهند 
ميتوانند براي آنها شر بخواهند اگراينگونه شد بايداينجا حاكميتي براي جهت تنظيم مالحظه كنيم كه آنها نمي 

 ينرا مالحظه كنند. توانند ا
 *دردستگاه مادي بعلت نفي اختياردستيابي به تغييرجهت مسافت براي تغيير هدف ممكن نيست. 

بعد ازاينكه غايت معلوم شد اثراختيار فقط درجهت كل نيست ،اثرش درست گيري كارتنظيمي افراداست 
هم خالصه كنم غرض ازاينمطلب  (درجزئي ويادركلي ) حاال اينرا عنايت كنيد ميخواهم توضيح دهم وبعد

اينستكه شما يك مبداء ويك مقصدي داريد كاري راميكنند ميخواهيد عملياتي راانجام بدهيد براي رسيدن به 
نتيجه اي بين مبداء ومقصد شما يك مسافتي است ، مسافتي را بپيمائيد تا وقتيكه به مقصدي برسيد اين 

زماني هم هست يعني به معني كلمه ربط ميتوانيد آنرا بيان كنيد مسافت فقط فاصلهء مكاني نيست بلكه فاصله 
، ميتوانيد بگوئيد اينطرف سطح وآنطرف سطح ( اختالف سطح ) وربط بين اين دوسطح. دستيابي به تغيير 
جهت مسافت براي تغيير سمت گيري وهدف گيري دردستگاهي كه خاصيت راازماده دانسته وقدرت 

متنع است يعني برتمامي چيزهائيكه انتخاب رااصالح ميكنند جبرماده حاكم است اختياررادرآن نفي ميكند م
 سخن ازمسئوليت يا هرچيز ديگركه ذكر كنند دركلمه جبرماده حل است.

 *دردستگاه عدل الهي علت پذيرش اختياردستيابي به تغيير جهت مسافت براي تغيير هدف ممكن است 
توانيد مسافت راتغيير بدهيد ، وتصرف درمسافت يعني تصرف درراه ولكن شما حاكم برماده هستيد يعني مي

وطريق رسيدن به هدفي وبرگرداندن آن راه به راه ديگري كه به هدف ديگري ميرسد كه رسيدن به چنين 
مقصودي ممكن نيست اال ازطريق تصرف درمسافتي كه درتنظيم وجود دارد يعني نحوهء چيدن سيستم ونظام 

كل وقتيكه تغيير كند نحوهء انتقال وجهت سمت گيري حركت وتاءثيروجهت تبديل  ونحوهء درست كردن
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وضعيت به وضعيت آتي عوض خواهد شد. اينهم بدست شما مقدمه اينمطلب هم هست وتحت اختيار ميآيد 
ولي تالي آن ديگر بدست شما نيست ودرمختار بودن همين كه مقدمه اش بدست شما باشد كافي است شما 

كبريت بزنيد ، اصطكاك بين چوب كبريت وكبريت ايجاد كنيد وميتوانيد نكنيد ، ميتوان فندك  مي توانيد
رافشار داد ميشود فشارنداد ولي اينكه من فشا ر رابدهم روشن هم نشود من آب راروي چيزي كه خيس ميشود 

ين با هيچكدام ميريزم درحاليكه خيس نشده است دراينصورت كه عالم ديگر عالم اختياروتكليف نيست وا
 ازاعتقادات اسالمي نمي سازد. 

 * طرح اين مطلب كه روش اسالمي وغيراسالمي ندارد بااعتقادات اسالمي سازگارنيست 
پذيرش اينكه روش رابه آنگونه كه اسالمي وغيراسالمي نداشته باشد توصيف كنيم سازگاري بااعتقادات 

 "ي سازگاراست اين سازگاراست كه هرگاه شما يك مجموعه اسالمي ندارد. بنابراين چه چيزي بااعتقاداسالم
رادرست كرديد مهره ها رابه اين نحوه خاص كنارهم چيدند اين مجموعه بطرف نقطه خاصي متناسب با  "الف 

(مجموعه الف ) درحركت است اگر بگونه اي ديگر چيديد ومجموعه اي ديگر رادرست كرديد به طرف نقطه 
است حركت ميكند يعني درمسافت تغيير وضعيت موجود به مطلوب وتبديل اين  "ب  "ديگري كه متناسب به 

وضعيت به وضعيت ديگر ازطريق تنظيما تتان تصرف ميكنيد. البته كاركفار هم براي ما ودردرون دستگاه كامالً 
اهنگ قابل تحليل است ودردرون دستگاه خودشان ضرورتاً متناقص نباشد يعني عمل ونظر وكارآنها همه هم

باشد كه حق بودن ونا حق بودن زيرسئوال ميرود ، چون ما حق بودن رابه هماهنگي عمومي تمام كرديم 
نميشود كه هم اين دستگاه حق وهماهنگ باشد هم آن دستگاه ، اما كفار هم مجبورند به علم واختيار قائل 

 ند درمقام فعل هم آنرا انكار باشند چون مختارخلق شده اند ، ولكن چون درمقام فلسفه منكراختيار ميشو
مي نمايند وتنظيمات آنها بدانگونه كه متناسب با حركت هستي باشد نخواهد بود. ادراكات انتزاعشان 
باادراكات تجربيشان متناقص است درادراكات تجريدي ميگويند ماده اصل است ، پروسه اصل است اما 

بگيرند كه اين مطلب تناسب با قانونمندي ماده ندارد ،  درادراكات تجربي ودرعمل مجبورند كه اختيار را اصل
اختيار راتوجيه به انتخاب ميكنند و... با هزار وصلهء نا چسب ميخواهند شبه هماهنگي رادرست كنند همانگونه 
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كه درمغالطه انجام مي گيرد. مغالطه بين فعل ونظرشان وجود دارد چون دستگاهشان نميتواند درون متناقص 

 يعت كارشان دردستگاه الهي حل است بهرحال دردستگاه الهي اختياروتصرف درمسافت جادارد. نباشد وطب
پس كلياتي كه بخواهيم درموردروش اسالمي عرض كنيم بدين ترتيب است كلي اول ، مخلوق بودن ، كلي 

 كلي سوم ، اختيارداشتن وتصرف درمسافت است  -دوم ، غايت داشتن 
اسالمي همينكه تحت اختيارآمد ديگر شرعي بودن يا نبودن بطرف آخرت  نتيجه اينستكه روش طراحي

 است يا بطرف دنياست همه اين مطالب بعداز اختيار مطرح خواهند شد. 
 *آنجا كه اختياروارد گردد قابليت تكليف پيداشده وكلمه اسالمي وغيراسالمي امكان طرح مي يابد. 

نزول پيداكرده آنوقت روش اسالمي وغيراسالمي قابليت طرح آنجائيكه پاي اختياروسط رسيد قلم امكان 
دارد تاپاي اختيار به ميان نيامده قلم تكليف قابليت وقوع نداردلذا اسالمي وغيراسالمي رانميتوان برآن اطالق 

 كرد. 
همينكه پاي اختيار به ميان كشيده شدآنوقت ديگر كلمه اسالمي وغيراسالمي صحت پيدا ميكند چون وقتي 

ه اختياربود قابليت تكليف پيداميشود وقابليت تكليف كه پيداشد ميشود گفت كه اينگونه انجام بدهيد اسالمي ك
نيست وآنگونه كه انجام بدهيد اسالمي هست ( البته اين درسطح كلياتي است كه بنا بود حضورتا ن عرض 

ت ختم مي كنيم. اينكه تقسيم كنيم )ودرهمين جا اسالمي بودن وغيراسالمي بودن روش را درمرحلهء كليا
بندي چگونه است وبحثهاي ديگر آن فعالً كاري نداريم فقط تناسب به اينكه اسالمي بودن وغيراسالمي بودن 

 دركليات روش تمام شده باشد به همين اندازه اكتفا مي كنيم. 
 *پرسش وپاسخ 

 اشد راتوضيح بفرمائيد. برادرنجابت : اينكه ضرورت دارد روش ، اسالمي وغيراسالمي داشته ب
برادرحجت االسالم حسيني : بله ضرورت دارد يعني چون پاي اختياردراينجا رسيد بالفاصله پشت 
سراختيارموضع تكليف است ( بسترتكليف ) وقتي كه بستر تكليف شد آنوقت تكليف هميشه دوطرف 

جام بده يا ميگويند انجام نده وقتي داردياامريانهي است. تكليف اساساً معنايش اين است كه يا ميگويند ان
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ميگويند انجام بده مقابلش انجام ندادنش است ميشود برنامه راطوري قرارداد كه انجام بدهيم وميشود بگونه اي 

 قراردادكه انجام بدهيم. 
برادرنجابت : دراينجا نكته اينستكه اختيارهمان قدرت گزينش است قدرت گزينش داشتن يعني اين 

يم يا آنرا تاهمين اندازه تكليف ثابت ميشود كه ميتوانيم گزينش كنيم اينمطلب ربطي ندارد به رااختياركن
آنچيزيكه ما ميگزينيم يعني درعالم امكان امكانات متعددي است ما ميتوانيم انتخاب كنيم يعني ميتوانيم اين 

ههاي متفاوتي است يعني راه روش را انتخاب كنيم يا آن روش راطبق فرمايش حضرتعالي، اثبات ميشود كه را
صحيح است وراههاي غلط ، اين ثابت ميكند كه راه اسالمي وجود داردوراه غيراسالمي هم هست اما خصلتها ئي 
راكه ما دراختيار تمام مي كنيم وبه عنوان قدرت گزينش مطرح ميكنيم اين مطلب اثبات گرآن نيست كه آن 

يانه. چون اگردرمقابلش بخواهيم بگوئيم كه روشها مثالًخنثي (ال روشي راكه ما اختيار مي كنيم اسالمي هست 
اقتضا ) هستند وما اختياركرده وموادي را درآن مي ريزيم واستفاده هاي مختلفي راازآن مي نمائيم درست است 
كه گزينش ما دخالت دارداما اين تناسب وهماهنگي انتخاب مقطعي با مسائل ديگراست كه حقانيتش راتمام 

د يا نمي كند. بنابراين ميشود روشي دراختيارما قراربگيرد واسالمي شود با توجه به اينكه چگونه آنرا ميكن
بكاربگيرند يك روش ديگري كس ديگراستفاده ميكند ( با توجه به امكانات وهدفشان ) آنهم غيراسالمي گردد. 

اثبات ضرورت روش اسالمي  غرض من اينستكه اين قدرت گزينش اختياري راكه ميگوئيد درهمين حدي كه
 داشتن را بنمايد قابل طرح است نه اينكه به خود روش جهت بدهد. 

برادرحجت االسالم حسيني : اشكال برادرمان جناب آقاي نجابت اينستكه معلوم شد راه اسالمي وراه 
مي به راونه غيراسالمي هست ولي معلوم نشد كه بايد قطب نماي اسالمي وغيراسالمي بايد داشت تاراه اسال

 غيراسالمي راپيمود. 
برادردرخشان : من ميخواستم سئوال رابه گونه اي ديگرمطرح كنم حضرتعالي اختيارراه مهره اصلي 
دراسالمي بودن روش طراحي قرارداديد ، ميفرمائيد ورود اختياردربحث آيا بمعناي انتخاب روش طراحي است 
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رفراترازانتخاب مطرح است يااينكه صرفاً درقالب انتخاب يك روش يا امري فراتر ازيك انتخاب است؟ آيا اختيا

 خالصه ميشود؟ 
برادرنجابت : يعني يك كافر كه بدون اينكه خودش بداند ( وازنظرتئوريك اعتقاد داشته باشد ) مختاراست 

 ودرانتخاب روشش تعيين اولويت مي نمايد. صرف اينكه اوهم مختاراست
ينكه اثبات ميكند روشهاي متعددي است ويكي از آنها هم اسالمي است اما ( مختارمن حيث اليشعر ) ا

 درحين كارش روشي راكه انتخاب ميكند ممكن است بعداً اثبات شود كه اسالمي است. 
برادرحجت االسالم حسيني : رابطه راه ميتواند باانگيزه وهدف قطع شود و اختياراگرحاكم برانگيزه باشد 

ت بررابطه راپيداكند اگرحاكميت برانگيزه رانداشته باشد نه حاكميت برراه راميتواند داشته ميتواند معناي حاكمي
باشد ونه حاكميت بررابطه را ميتواند داشته باشد همينكه تابع انگيزه شد معناي انتخاب به معناي قدرت 

، يعني دريك  گزينش تبديل ميشود. قدرت گزينش بدون اينكه نسبت به اصل جهت اين قدرت تعلق بگيرد
راستا ودريك جهت انسان ميتواند قدرت گزينش رامنهاي قدرت اختيار فرض كند. يعني بگويد اختياردرمرحله 
نازله وجود دارد ، حاكميت بررابطه درمرحله نازله وجود دارد ولي حاكميت برخود كه الزمهء عالم ابتال وامتحان 

مادراول كار براي پيدايش علم حضوري حاكميت بررابطه است چنين چيزي نيست ( اگر درنظر مباركتان باشد 
راطرح كرديم ) تاوقتيكه حاكميت برخود نباشد (كه گفتيم الزمه اش خلق عالم دنياست ) خلق دنيا بي مورد 
است حاكميت برخود يعني حاكميت برانگيزه خود اين مطلب است كه ميتواند جهت را عوض كند اينستكه 

يزي نيست جز به نفس اختيار. به هرنسبتي كه بگوئيم حاكميت برخود وجود ندارد( ميشود گفت كه معلل به چ
ما هم گفتيم كه حتماً وجود دارد شما هم بگوئيد كه هيچ مقداري حاكميت برخودنيست بگوئيد دركنه مطلب 

دارد كه به اقتضائي  "خود  "كه دقت كنيم اختيار به معناي حاكميت برخود وجود ندارد ) ميگويم كه بنابراين 
طرف آن اقتضاء حركت ميكند واختيارديگر معنا ندارد ودراينصورت بندگي هم بي مورداست 

 ديگرازاختيارصحبتي نيست وبالمره باطل است ديگر ظاهرش اختيار است ومعناي پروسه ميشود. 
 د. برادرنجابت : اختيارتنها چيزي را كه تمام ميكند تعدد روش است چيزديگري رااثبات نمي كن
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برادر حجت االسالم حسيني : اگراختيارحاكميت برانگيزه رامعين كرد يعني اگرگفت كه خود راميتواند 

 دراينطرف قراربدهد يا ميتواند درآن طرف ديگرقراربدهد اين مطلب حل است. 
برادردرخشان : مي فرمائيد اختيارحاكميت برانگيزه است واين امراست كه ميتواند جهت حركت را عوض 

 كند. حال عرض مي كنيم كه تغييردادن جهت حركت هم بنظر ميرسد چيزي جز انتخاب جديد نيست.
برادر حجت االسالم حسيني : مرحلهء انتخاب خيلي نازلتراز اختياراست مثالً گاهي است كه ميگوئيم سمت 

ويكي سمت  گيريمان رادرحيات عوض كنيم بعد دوسمت گيري را قائل ميشويم يك سمت گيري براساس هوا
گيري براساس تقوي. حاال درسمت گيري براساس هوا ميلياردها نيازوجود داردكه اينها درمزاحمت يكديگرند 
مثالً من بروم توليد قلم يا خودكار را شروع كنم يا توليد كتاب يا دفتررا ويا توليد تلفن رايا توليد فرش را؟ اين 

تعدد برداراست. مناسباتي دارد وهيچكدام ازمناسباتش درآن  لذت رابيابيم يا آن لذت را؟ اين مطلب تا مبهم
سمت ديگر نمي آيد بعد نسبت به شرائط هم مي سنجيم اولويت ها نسبتها وجمع بندي مي كنم بدينصورت 
كه ميگويم االن دراين مرحله فقط ميشود فالن اقدام رابه عمل آورد. مثالً مقدورا ت رادرلذائذ باطل نگاه ميكنم 

ائذ باطل راهم نگاه مي كنم آن بهتريني راكه ممكن است معين شود آنرا دراولويت قرارداده وگزينش نسبت لذ
 مي نمايم اين معناي انتخاب است انتخاب كردن يعني گزيدن ، انسان هميشه درسمت خاصي انتخاب ميكند. 

راتر ازاين انتخاب برادردرخشان : يكموقع است كه اين انتخاب درچهارچوب معين است يكوقت است كه ف
 چهارچوب است درآنجا هم هنوزكلمهءانتخاب رابه آن اطالق مي كنيم. 

برادرحجت االسالم حسيني : عيبي ندارد ما به فرمايش حضرتعالي يك كلمه پسوند آن قرار ميدهيم اصراري 
چهارچوب بگوئيد.  نداريم كه بگوئيم حتماً كلمه اختيار رابكارببريد شما واژه رامشخص كنيد بگوئيد انتخاب

انتخاب ماكرو. اگرانتخاب ماكرو درنهائي ترين شكل به اصل انگيزه وچگونه انديشيدن وازآنهم باالتررسيد اين 
معناي اختياراست. چون چگونه انديشيدن زيردست انگيزه ومحدودهء قلمرو انگيزه است نه فوق انگيزه چرا؟ 

رانگيزه به معناي حاكميت برپتانسيل است انديشيدن چون انگيزه پتانسيل داردوقتي ميگوئيد حاكميت ب
حركتي انساني است ، فعاليتي است دروني ، اين فعاليت دروني انسان مقصد ومبداء مختم دارد ، حتي وقتيكه 
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ميخواهد كارمنطقي انجام بدهد چه رسد به اينكه بخواهد كاري پائين تر از منطق انجام بدهد درانتخاب 

رتباً بزرگ وبزرگترنمود. مثالً گاهي انسان چهارچوب دراين اطاق درنظرش است مثالً چهارچوب ميشودآنرا م
تعداد افرادي كه گنجايش اين اطاق را دارند ميشود ازاين دروارد يا خارج شوند گرچه شبانه روزي پانصد مرتبه 

ه دنيا ميآيند واردوخارج شوند يكوقت چهارچوب دروازه هاي ورودي يك شهرراگاهي ميگوئيد مقداري كه ب
ومقداري كه ازدنيا ميروند. كلمه چهارچوب معنائي دارد كه به همه اينها اطالق ميشود عرض ما اينستكه نفس 
فشارمورد توجه قرارمي گيرد ، يعني انگيزه مورد توجه قرار مي گيريد اگراين انگيزه وراي چهارچوب محاسبات 

ارچوبهء انتخابات علوم وادراكات واستنباطات و بازهم باالتررفته ابتدائي انتخابها بلكه يك پله باالتررفته وازچه
چهارچوبه علوم كه خود منطق ها هست وبگوئيم اينهم يك حركت فكري است ، ازاينهم پا را باالتر گذاشته 
وانگيزه را مطرح كنيم آن فشاري كه مبداء حركت ذهن وعين وربط انسان ميشود آيا اين فشار تحت 

با اختيارجهت آن پتانسيل عوض ميشود ميگوئيد بله ، تحت اختياراست. اختياريك چنين  اختياراست يعني
قدرتي را دارد ميگويم اگربخواهيد لقب انتخاب رابدهيد به انتخاب بين دوفساد كه مثالً گوش به موسيقي بدهم 

د كه اين غيرازآن اختياراست يا اينكه نظربه نامحرم بيندازم. اين را الاقل بايد به قيدي مقيد كنيد كه معلوم شو
اين اصالً قابل قياس با آن نيست. آن اصل است واين تابع بنابراين اصل بودن آنگونه انتخاب كردن( انتخاب 
انگيزه ) وفرع بود اينگونه انتخاب ( انتخاب موسيقي يا نظربه نامحرم ) پذيرفته شد آنوقت صحيح است كه 

قت بگوئيم آنهائي كه مدعي گزينش اندوقائل به اولويت واستراتژي بگوئيم اختيار اصل درانتخاب است وآنو
وطرح وبرنامه ريزي و... هستند واصالت اختيارراقائل نيستند. درانتخاب عين همان كساني هستند كه قابل به 
تبعيت اووحي هستند ولي اصالت تعهد به وحي رافراموش مي كنند يعني التفاتي ميشوند ودستگاه فكريشان 

متناقص است آنهائي هم كه انگيزه را فراتروباالتر ازقدرت اختيار ميگيرند ، قدرت تفسير انتخاب راندارند درون 
لذا ما ميگوئيم كه آنها نه فقط علم رانمي توانند معنا كنند بلكه گزينش واختياررا هم نميتوانند معنا كنند 

 همانگونه كه هستي را هم نميتوانند نشناسند. 
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عرض اينستكه اين اختياري كه روي انگيزه ميآيد تعددرا اثبات مي كند يعني وقتيكه ما برادرنجابت : 

اختياررا روي انگيزه ببريم ، انگيزه (به فرمايش حضرتعالي )جهت رابه اينطرف آورده يا به آنطرف ميبرد كه 
كسي هم متناسب با اين يك اتفاقاتي ميافتد كه مي اختيارسوء ميكنم واعمالي راانجام ميدهم و

اختيارخيرميكند وروشي ميسازد اثبات اينكه خود آن روشها فرق دارند روشها فرق دارند آنوقت لوازمش جبر 
 ميشود ! 

برادرحجت االسالم حسيني : براين مطلب من توضيحي عرض كردم يكي اينكه اختيارتصرف درمسافت است 
مسافت بطرف هوي ) مسافت درمرتبهء زمان  معنايش اينستكه روش ابزارمسافت است ( مسافت به طرف خدا يا

نه مكان دراينصورت (مسافت درمرتبه زمان ) يك ابزارزماني نميتواند دوزمان راتحويل بدهد يك نكته 
ديگراينكه عرض كردم اين اختيار، اختياردرمقدمات است نه اختيار درنتايج تعلق اختيار به نتايج ، مستمراً 

لت عظمته. ما بااختيار درمبادي ميتوانيم كيفيت تنظيم را عوض كنيم ولي ممتنع است مگر براي حي قيوم ج
آثاررا اگرمن توانستم عوض كنم به اين معناستكه قدرت درتصرف نفس مسافت را دارم نه درجهت مسافت 
گاهي است كه برجهت زمان حاكم ميشوم گاهي برنفس زمان هم حاكم ميشوم اين قدرت حضرت حق است 

من ميتوانم عالم راازآن جهتي كه اراده فرموده وخلقت فرموده معاذا... تغيير دهم ومن قيوم آن اگراينگونه شد 
باشم آنچه كه قطعي است اينستكه اختيار در نفس زمان مختص به خداوند تبارك وتعالي است. اما درتحت 

ف انتخاب كند زمان من ميتوانم يك مسافت راازاينطرف انتخاب كنم كافرميتواند يك مسافت راازآنطر
اگراينگونه شد همينكه مسافت بايد متعدد باشد طبيعي است كه نحوه تنظيم آن وتقسيماتش ابزارشناسائي 

 تقسيماتش ابزارجمع بندي آن ، همه عوض خواهد شد. 
برادرنجابت : اگربگوئيم حركت واختياروجود دارد اينمطلب اثبات دوئيت مسيرحركت رامي نمايد چرا كه 

 كساني معنائي ندارد. اختيار دري
برادرحجت االسالم حسيني : بله اينمطلب شما چهارچوبه هاي كوچك راتمام ميكند صحت درچهارچوبه 
هاي بزرگ كه اصل انگيزه را هم دربرميگيرد است اگرزمان هرشئي را با تغييرات خودش گرفتيم آنوقت گفتيد 



٨٠ ·································································································································································  
ت آن نميتواند يكي باشد. البته بحث كليات با وارد كه جهت زماني ميتوانيد عوض شود ديگر مسافت وابزارمساف

 شدن دربخشهاي دروني مطلب دو كاراست ولي اينجا فعالً درسطح اصل كليات مطلب بيان شده است. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




